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Ankara Balkan Antantı. koiıS'eqi 
•............................................ ., ................................................................................................................ ...... 
Yugoslavyanın· hükumet gaz~tesi diyor ki: 

"Atatürk'ün realist $İyaseti 
bizim ve h0pimizJndir ! ,, . . 

Diğer bir Yugoslav gaze.lesilj.c!en: 

A vrupadakl yan.gın B·aı~ 
kanlarda· parlanıif:aCa·ktır. 

'l'ahran, 25 (A.A.) - tran Hnric 'ye 
".aıırı Sam'yi dün bir ameliyat netke-
ıırd · 1\ · c Vefat etmiştir. 
l'. ~l"\ın - Dost memleketin kıymetli ha-
~•Ye nazmnı kaybetmeİinin lranlılan 

;. duğu kadar biz Türkleri de müteeı • 
:.,. edeceği tabiidir. Bay Samiyi Türki
.re ·ı ~ e lran, Efganistnn ve Irak aras:n-
)" Saadabnt misakma İmzasını ko • 
~'ta değerli bir diplomattı. Türk - Iran 
l\ Oatlugunc!aki rolü §Üphem ki hiç u -
~tnıyacal<tır, · 

Blr is:ifanüi 

Atc1"t.üfk 
. . 

Ba kan· Antantı' 
Rıüme.ss·iHer~ni· 

kabul ettiler · 
Ankara, /!3 · (Tclofo1ıla) ~ IJalka>ı 

Antantımıı althıcı . 1ronsc!J ·topl.cuitisi 
için bugiln Anlutraya golmi.J olan Yit
naıı Ba~eT:iı ve Hariciye Nazın Gc
ucraı ~ ata'ksa.sJ ·Yugoslav B~w,elı:il ve 
H<ırfciyo Kq::ın Dolttor Stoya<(iiıoUiç 
ııc Romcınya. mır:ci.vo· ıMfistcşatf B: 
Kom1}0n bııglin .Cum1ıvrrbf~nıiz Ak- 1 

tilı'k t<traf oıilatı l.xibul cdilmi§lerdit. 
• • # • --'""t-~ıtJ.~~~~..w.ı.:ı .UO.ı.ı.oı:.t.ıw~ı.~. 

1 Ç Y iJ Z U . lanmaıtııgtır. llk içtima yarın (bugün) 

fla.lkmı Antaııtı Konseyinin bu sc
fcrlci foplaııtısma lla~T•anlık eden 
Ocnı;.; a? l!ct<ıkBııs _ ı H:

0 

:ı-ıııı" .... ~ 

!/<lrflfİ &rNUıJWla.. 

ln yapılacaklrr. 
llf ~ııı~ Hnl'ic.iyc Nıızırı l~dcn'ln is- K(lt~ılaııına Mc>-asitni ·: • 

tantı daimi konscylnin altıncı top -
lantısına i§'tirak etmek üz('re memle.-

_. llsı Uzcrfnc ıl\'ıım lmmnrnsında cc- · Ankara, 24 (A.A.) _ a::ıiknn An -
b~!n.ıı eden mUnnknşalnr arasında 
'tetıu<' lln5,·ckil ile nazırların saluhl
tllı erınc. nit bir bnhis geçmiştir. tn
tlıa z •<'lnı·r. sL temi A' ruı•aclakl par le· 
~ı 11ta11zııı ı·cjiminin en tipik bir nü-

' . 
. (Sonu: Sa. 6 Sii. 1) 

•ııe.,· 
"' 1 t oldııb"ll için hu noktayı biraz 

... f •rı• 
,., •ntmnk nmvnfık olur. 
:.-eın• 1 <len1-ı '1cr :ıyn JşlJa~ına gcçtJl,"1 ı;tün-

"~lı Cr( A nııpn. sulhilnc ait isleri ."' sıı • 
~l'ct.ll tnkilıc bnş1nnuşh. Hntt:1 bu 
lc1- ctı fnrkcdcıı bir tnkmı gnzctc
te .. ı·ettnlşlik Jn ... IUz başvekilinin 

.. c: hnr:i 
~Oııt . cfyc nnZlrı J.;dcn üzerinde 
11'l'(lıl'olU gibi gö tcrmeğo tnhşnu~
l~l' :tı. Çcınbcrlnyn bn nlllkn mı Hit
l'~ı. ~Z<lincı I.JOrd Hnlifak~ı giindere-

, '-'lq li 
~·"Znrn ° niye hnsu-.i hh· mektup 
lttı,13" k tn~iliz • . Almnn ,.c İngiliz • 
l,;tt111 lln •tılinııscbctlcrlndc sn IAh 1m· 

· ).~l~lln~ı nrnmnk snrctiy1c giistcrdi. 
~ll"şı h;ŞYoldlin hıı türlü nliiknsrnn 
ttı"<ll ç bh· slnirllllk csel'i hlsscttir-
1lletır~ ~)nhn sonrn Ç<•mhcdnyn lıiikiı
~l~til'(}ı ~llrlci E:fyn et cihn:ımu dn dc
ılall\, 

1 
• llarlr.Jyc nc7..nretlııln gizli n

~n .. ı..·ı ftknhı lln nnılnn clnimi mü .. tc-
·~ l' l! 

ltıüşn,·ı .. •0 I>el"t \·nıı lltnrd'ı kahine 
lııu11 1 nduu vcrdJb>i ycnJ bir nıc)() ıı::: llc kcncllno bnğln<lı. Hnrici
~4()l'fl )\';Qtt daimi mu. tcşnrhğınn da 

1 
E!tolaJ"ll nnborn'u tnyin etti. ('-cm-
'hııtcla Sır nobcı-t Ynntittnrt1 ile 

~lltı t~tkı ~UhJm işleri kendi tnrnfın
" bit, 1 

c ntcmuı· cclilohilccck fnz
~13·c '.';' n ıtn ccllnmlş ohıyordn. Hnri
•ıas a~•ı·ı p 1 · !ttil'tlü '.ıC en hn )"eni t c~1dH\h <ln 

... ,llk . 
lı~ at hu h 
t. • ltllı nzıı·Iıklnr nlhnyct lngi
•ılto L_ rnn tnU • ,., ~l'n nn.,.chetlcrinclc knt'1 
"'!!tı:ı "'" ,.c 111 ~l'la •'lllck snfhnsmn J;:hfnc<' 
~ tt1·l'l1ıt:nuc l~dcn nrnsmcln tini 
~. "n~ . <'Yclnnn çıkt1. A ,·nm kn-
.... J'ı_ rtıU7.ak 
't ... , ~ôl'e t erc1<'rinı'len nnlnsılclı-
\. ftııtta, n~iJiz DnS\·cldH E;l<'n'i 
"~l ""Prnn. . " ~ tl\l, ıtn ksızın tloA-nulnn rloi'..'Ttt• 

to"" •n J tı ·lı '1 JOtıdrn hUyUk clı;isl 
ıı..... e hıı • 
,. :ı-.," tısı fomnslarcln bulu-
•tı • 

it!Jtz h , on~ 
'<'kllı 1tnlyn ne fngll. 

ASIM US l 
(Sonu: sa: 6 Sil. 5) 

••••••••••••••;••t••••••••,•••••••••••••n••••t••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •;•••••••• • 

l'Urk'iye -Çekoslovakya inlınaseluituili dair 
gazetemize beyanatla: bolundu 

Çeklerle ·münasebe.;. 
timiz çok iyi 

TJ. Yakıtp K.adr.i 
(Ynzı ı !! nd f'uyrn :la) 

: ························································· 
: Bir münakaşa-

nın devamı: 

Amasva müverrihi . 
. B. Hiisameddin'den 

Tarih 
m lUI lrila r ırn ır n 

B. l'urhan fana 

Ben ol.-.am ..• 

.Venicıımi' lstimlak'i 
ne.reden başlamarıdır' 

YeniCtlmiin önünü açm.ah için .y~pıl
ması zaruri o:aı? istimlaklere) . raidc 
lurıwıdaıı başkmac~ijı söyleniyor. 

ne:cdiycnin y~rinde ben olsam, ba
kınız, ne yaparım: 

. 1 - İstimlake Valde hanından değil. 
asıl cami!n önünü örten, kıskaçlayarı 
iki sıra binanın iki kolundan b:ı.şla
nm : bir kere buralarını açar, Yenica
miin önündeki meydancık ile Eminö
nü meydanını bir tek meydan haline 
getiririm. 

2 -Trıimvayın Sirkeciye giden hat
tını kemerden ve lş ·- Osmanlı banka
ları önünden geçirir,· Liman hanı ö
nünden dolaşarak ·Eminönünc gelen 
hattı da Gümrüğün önünden Köprü
başına getiririm. Böylece Eminönün
de meydanı dolduran bekleme yerini 
de kaldırırım. 

3 - Artan paramla da evvela Valde 
hanının yanım, sonra d:ı karşısında 
meydana uzanan dili keserim. 

İstimlake Valdc hanından başla
mak, yalnız Balıkpazannm ağzına 

biraz nefes aldırmaya yarayabilir; fa
kat Yenica.niiin karşıdan güzelliği
ni lcucak1runak isfeyenlerin hasretini 
dindirmC'z. 

.Ben ohıam iate böyle yaparrm. 
ben 

liavemizle beraber 

.Telgraf adrea1: Kurun • fsfarıliul 
Telef. 21413 (Yazı) 24:ti0 (idare) 

Bugün 24 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 ara 

italga ile anlaşamazsa 

İngiliz Başvekili 
istifa edecek 

Yerine Baldvin'in ıreçeceğl ve 

Edenin yine Hariciye nazırı oıa
cağİ muhakk~k görülüyor 

Fransız Hariciye 
nazırı 

Delbos 
istifa .etti 

f ahal istifasını geı i 
aldırdılar . 

I.on:lra, 25 (Hususi)-Başvekil Chnm· 

1 
berlain Avam lçamaracında itimat reyi 
aldıktan sonra, §imdi, İtalya ile müza -
kelere b:ışlanması hususunida acele et

mektedir. 
Chambeı-lain . hükWrıetinin akıbeti 

bu müzakerelete bağlıdır. Onun teklif 
edeceği §Artları ltalyanlar kabul ebni
yecek olursa istifa edecektir. Yerine, 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 4) 

Şimdilri kabine dü~ersc tekrar . 
lkti<üı.r mcv7.iinc geleceği ·stJy

lencn eski lngiliz Ba§vekili 
Baldvfo · 

Banka di·rekförlerimi
Londra seyahati 

ingil~zleri memnun ediyor 

• 
zın 

.. ')ınai i.'Jhirliğimizden, biı .flınıf ingiliz sana
yicilerinin 'de Jaydalanacağını söy lüyoı l<lr 

(Yaz1sı !! İlci Snrf:ı(la) 

Balkanlardan .gele.n 
soğuk dalgas·ı 

Kar devam ediyor 

..... .. 

Dün şehrimizde öğleden sonra gü - ' --------------

~eş .. çıkmış, karlar erim~ş. fakat akşam Meşhut SOPIBr kanunu 
ustu tekrar kar yağmaga başlamıştır. Y 

Bu surette, lstanbul bir iki ~ü.ı;d~: tam o·ıgv er suçlara· da 
kış manzarası göstennektedır. Dun is-

ta~btı~a ~~ yü~sek suhunet derecesi t eş m ·ı ı ' 
zaıt dort ıdı. · 

Diğer taraf tan, Karadcnfain garbin- d · ı · k • •? 
de ve Ege denizinde fırtına devam et - e 1 e C e m 1 • 
me~edir. Rasathaneden aldığımız ma
tnmata göre, Balkanlardan gelen soğuk 
dalgası henüz hükmünil icra etmekte • 
'<lir: bugün de fırtına ve kar devam c -
dcccktir, 

Ankaradan dönen müddei umu
mi mrhtelif meseleler hakkmd,. 

izahat verdi 



2-KURUN 28 - şrDAT - 1D:?8 

, 

Prağ elçimiz Yakuo Kadri --·-.. -... -........ _.._. .... ...._ ................ -.......................... ·-····---
TDrklye-Çekosıovakya milnasebahna da!r 

gaztıtem:ze beyanatta bulundu 

Çeklerle münasebe
timiz ç k i i 

Bir milddettenberi mezunen mem1e - } 
ketimizde bulunan Prağ elçimiz Bay 
Yakub Kadri dün akp.mki ekspresle 
Prağa hareket etmiştir. 

Hareketinden evvel Perapa'as otelin
de kendisiyle konuşan "Kurun,, rr.uhar
rir:ne Türk.ye - Çe~oslovakya aiyasc -
tine dair şu beyanatta bulunmu§tur: 

"Çeklerle olan münnaebetimiz fevka
lade iyidir. Çeklerle - müttefikler~i

zin menfaatleri olmak sıfatiyle - bir
b:rimize kar§ı mütekabil bir sempati ile 
ınütehasıiıiz. Bundan ba~ka onlarla 
aulh siyasetinde it birliği yaprnilita 
hulunuyonız. Hassaten Milletler Cani
,.ctin:le Türk ve Çek murahhaslan sulh 

le!1inde beraberce çalışm:ıktadırlar. 
"Jktisa==i mün:ı.seb:ıbımza gelince, 

şüphcs·z daba mühimdir. Bu münase -
bat gittikçe inkiıaE ediyor. Evvelce 
Pragda bir ldcring anlaşır.ası yapılmıt
b. Son dC:cı Ar.kanıda bu anlaıma da
ha geni~lctildi. Bıı.şta tütfüı olma!. üze• 
re şimdiye kadar bi.:den alU!:lan mah
sull::re ilave olarak pamuk ta alacak -
lnrd.r. Buna muknbil, biz de kendilcr:
ne bazı müsaadclerde bulunduk. 

"Çckoslovnkyn gayet rahat ve mü -
reffchdir. O knd:ır iti iktısııdi bakım • 
dan, Avrupanın ortas:n~ etrafındaki -
lcrin gıptn:\tnı ta!1rik edec::k bir vaha 
manzarasını gösterir diyebir rün.,, 

• • rm -Banka direk 
• 

zın Londra 
ingil"z1eri memnun e • 

ıyor 

Sınai işbiı liğimizaen, biı sınıf in r/İliz sana
y,ciıerini11 ae /ayli.a,anaca.qını sÖJJIÜgoı ıar 

Milli banka •direktörlerimizin Lon
drayı ziyaretleri dolayısiyle ingilizce 
Tayına gazetesi bir makale neşretmiş
tir. Ezcüm]e diyor ki: 

''Türkiy~nin sınai ve lktısadi ilerle-
yişiyle yakından alakalı üç başlıca 

bankanın direktörlerinin Londraya ge· 
Jişi İngiliz • Türk münasebatmm in
kişafında mühim bir adnn teşkil eder, 
İngiliz ihracat kredi dairesinden Vey-

_.__ ................................................. : 
GiinlPıin PPŞİndPn: 

Ağaç otturr 
Bir kaç gUn cooel ootanseoor var

lığı to;ırakbra karışan Manisa say
lavı Sabri Toprak eski devir:crde 
dev'lete ait ormanl.arın bir takım : 
menfaat avcıları tarafından nasıl 

ga.spedildiğini anlatırken §Öyle bir 
Mtırasını naklederdi: 

Bolu tara/larmda bir ormanda 
~00 sene evvel bir Sipahi ocağı te -
§ekkfll ediyor. Civardaki orman1a
rın otıındqn lm sipahilerin isti/ade 
etm.Blcri için ferman çıkıyor. Bir 
zaman sonra bu fermanı bir fetva 
takip edi!/OT. Bu fetvada ''Ağaç at-

i tan Mnro bittiği için ottan scı111· 
lır. , diye bir hüT:Clm veriliyor. Da-

' • d ha sonra bir ~eriye mah1:r.mesrn en 
bir ilam alınıyor. Bu ilamda da 
şöyle deniliyor: 

"Bu Myün çocukları ooktile bu· 
rada1.;i ormanl.ardan ferman ile ken-

1 
dilcrine (8ti/'1M hakkı verilmiş o-

l 

lan sipahiler te~kil edilmi§tir. Bu 
aipahilerin atların<ı da bu yerlerde 

1 
otlamak halfl."1 oori1mi..:ıtir. Madem-

ki bu civarcl<ıh..i MylUlcr o sipahilc-

li ve Nikson isminde iki mütehassıs, 
Başvekil B. Celal Bayar ile temas et • 
mek ve Yakın Şarkta gayet mühim 
bir sınai ve iktisadi amn olmak gibi 
gayri kabil milnakaşa bir kabiliyete 
malik bulunan Türkiye hakkında aynı 
zamanda intiba edinmek üzere kısa bir 
zaman için Ankaraya gitmişti. Bugün 
Merkez Bankası direktörü B. Salahad
din Çam, lş Bankası direktörü B. Mu
ammer Eriş ve Etibank direktörü B. 
llhnmi Pnmfrln l..ondraya e;~lsl<ıM~ 
Veyli ve N'ikşon seyahatinin tamamen 
sem!f.e~i~kitni~d gtnı g~s!crınc1ctedir. 

tş Bankası, 1918 felfiketindenberi 
Türkiyen!n yeniden doğmasına çok 
yardım etmı~~~r. Bilhassa B. Celal 
B:ıyar, o müetre~enin direktörü oldu
ğu s?rnlarda .... B. Cc'fü Bayar, ilrtısat 
vekili sıfntiyle, memlc';:etin fütısadi 

hayat•na yeniden bir ı:e!til vermi5 ve 
organize etmi5ti. Bu~ün Ea.~vekil ola
rak Türkiyenin zen ... in madeni sanayi
ini Türk Ecnnnyesiyle ic;lctmek ve fab
rikalan kurmak, techizat temin et • 
mek liman ve sualtı tesisatı gibi ihti
sas lı:!eri lc:In Tnnföz fabrika.törleriyle 
teırrikimesai etmek niyetindedir • 

tngiltereve lngiliz maldne!eri kin 
gelecek birka~ eene İ"inde yamlabile-
cek si!,lar!ş tahminen 5.000.000 sterlin 
k .:tar buluyor. Bu, e'1emmiyet1e te
lakki cdilecc't bir ee;dir. Zira. tngil
terenin silahlanma· programından en 
az f nvda görebllmiş sanayici sınıfını 
fa vda 1 andıracaktır.,, 

1n~iliz P"z.etesi bund.,n sonra. kam
bivo gUı:IUkierinl yenmek husus1mcla 
bazt tahmlnler~e bulunarak diyor ki: 

"Başvekil Celll Bay:ır bu me~e'enin 
de..,•am1ı Ye kat'i surette hallini te • 
min etmek iizere ka1drrı1ması lfüı:·m -
gelen mnnia1an herkesten iyi talrdir 

111ıih honuşmalcnı: 

Ü errih v r am 
Ve 

Rominyad3 
yen- anayasa 
Re) lAmla kbbul 

edildi 
Bü.kreş, 25 (A.A.) - Rador Ajansı 

bildiriyor: 
Tür ı··tutıal 

Bu sabah saat sekizde ba§lıyan ve 
17 de nihayete eren p!ebisit, bütün 
memlekette büyük bir heyecan havası 

iç0 nde cereyan ctmi§t r. 
Bükreşte, hükumet memurları, husu

si müesseselerde çalı§anlar, i§çiler, pro
fesörler ve sair kimseler, rey verme 
mahallerine hep birlik,te g:derek yeni 
kanunu esasiyi tasvip eylemekte olduk
larını bildinn şlerdir. 

Reye :§tirak nisbeti, bütün tahminle
ri geçmi§tir. Köylüler, muzika ve bay
raklarla, her zamankinden daha çok 
bir halde rey vermeye gelm!şl:rdir. 

Yeni kanunu esas~ aleyhine verilen 
reyler, tamamiyle ehemmiyetsiz bir 
miktaı+Jadır. 

Şurasını da tebarliz ett:rmek icap e
d:ır ki büt:.in Transilvanya, müttefik.an 
reye iştirak etmiştir. Almanlar, Macar
lar ve Yahudilerin de kül halinde reye 
iştirak ettikleri göri..lmüştür. 

Reylerin tasnifine başbnmıştır. llk 
alınan ıruvakkat net:ce1ere göre, reye 
4.100.000 kişi iştirak etmiştir. Bu ra • 
kam, listelerde yazılı seç'cilerin yüzce 
88 ini teşkil eyleme~tedir. Bütün mem
leket bugün bayram yapmaktadır. 

24 Şubat ta bundan böyle, milli bay
ram olacaktır. Bütün gazeteler hadise
nin tar:hi ehemmiyetini tebarüı: etti • 
ren yazılar yazmaktadır. 

SON NETiCE 
Bükreş, 25 (A.A.) - 4,295,308 i leh

te ve 5,415 i aleyhte, yani yüzJe 99,88, 
i lehte olmak üzere ver len reylerle kati 
surette tekarrür etmiş olan yeni kanu
nu esasiye ait plebisit netayicinin ilA -
omdan sonra dün gece caddelerde fe -
ner alayları yapılmıştır. 

Bir Haliç vapuru 
karaya oturdu 
Jlapuı 9ol<nulaı• ıeu .. -. 

tıallaı la rışarı alıniJI· 
Dün sabah Haliç idares·nin sekiz. 

numaralı vapuru Kağıthanede oturan 
bazı aileleri Eyübe getirmek üzere git
miş, dönüşte sa;ma fabrikası ile Arzu
haltaşı arasında suların çek:lmesi yü -
zünd:n karaya oturmuştur. 

Kaptanın bütün manevraları faydJ 
vermemiş, bunun üzerine altı numaralı 
vapur imdadına gönderilmiştir. 

Bu vapurun yardımı 'le sekiz numa
ra kurtarılmıştır. Vapur yo1culan san
dallarla nhile çıkarılmışlar ve işlerine 
gitmişlerdir. 

ederler. Tanınmı, bir bankacı ve ik -
tısatçı olarak, meselenin gerek Ingil
tere gerek Türkiye için ehemmiyetli 
o!duğunu takdir ederler. İngiltere ta
rafın1:m birçok hazırlıklar yapılmış
tır. Bilhassa Lord Grinvudun yakında 
Başvekile bir mektup gönderere!c mu
hafazakar partisi fahri veznedarlı~ın
dan istifasına sebep olarak Türk - İn
giliz i~ birli3inin tekftmülü ile alaka
dar bir şirkete id:ı.re meclisi reisi ol -
du~mu gcs~ermcs:ni kaydetmek dik
kate değer. Türkiyeden ~elece1t ziya · 
retçiler. fn ... iltere:le samimi müzaharet 
göreoo~tlerdir. 

889-1269 

YAZAN: Reşat Ekrem KoCLJ 
Ermeni Getronagan lisesi muallimle

rinden saym dostum Hrant D. Andre
asy:ın İstanbul üniversitesi neşriyatı 

arasında kıymetli bir eser verd : Müver· 
r:h Vardan Vardab:t'in Cihan Tarihi· 
nin Türk Tarihini alakadc:.r eden bir 
kısnunı tercüme etti. 

Ermeni kaynaklan, hemen hiç biris' 
Ermenice bilmiyen Türk tarihçilerin ·n 
ancak, salahiyet ısahibi Ermeni vatan • 
daşların tercümeleri ile g rebilecekleri 
bir alemdir. Bu baV.ımdan, müterc'.min 
"Türk Fütuhatı Tarihi,, <Pdını verdiği 
ter .üme bir kat daha kıymet alır. 

H. D. Andreasyan, imzasını taşıyan 
mukadd:mede, ''Müverrih Vardanın 
hayatından, eserinden, Fransızça ter -
cümelerinden ve mehazlerinden,, bah • 
sed yor. Eserinin ikmarnden sonra, 
127 ı de ölen müverrih hakkında: "Ge· 
rek müellif sıfatı ile, ve gerelQ;e zama
nındaki ruhaniler arasında yi.:ksek bir 
mevki i§ğal et:nel:te idi. Eserinin kıy • 
metini Jayık:yle takdir edebilmek iç"n 
bu noktayı nazan itibare almak icap e
der,, diyor. Bir kaç satır a§ağıda da: 
''Vardanın hayatında en §ayanı dil:k:ıt 
ve heyecan'ı vaka Hulagu Hın taraf:n· 
dan bir kurultay zamanında davet edi
lip onunla olan ır.ühim mü15.k1tıdır,. di
ye ·ıave ederek ilk hükmünü kuvvetle 
teyit ediyor. 

600 s:ıyfa tutmuş o!an "Türk Fütu -
batı Tar hi;, ni 'k,arıştınrken "Arapların 
inh:tatı ve Türkler, 'Mahmut Gaznevi'
nin Hinc1istan fütuhatı, Mesut Gaznevi, 
Mesudun mağlCıbiyeti veya C:lümü, Sel
çukiler, Tugrulbey, Alp Aslan ve ha -
lefleri,, gibi bahisler (sayfa 169 - 171) 
bizi kendidne bağlatabil yor. 

Melik§ah'dan, karısı tarafından ze -
hirlenmea: münaseb:t:yıc "Sulhperver 
q ... -a .. .iı6••u *l\,; _,_ ............. _,_, .. ,..,.._..'!"'"'ua • 4 

d:ı~Berkyaruk iıe:Tufüş'un muharebe
s:n: anlatarak Haçlı'flrin ~eferlerine ge-
ç-;yor, biraz daha aşağ:da da ~ani~ : 
m:nt'lere ait i.:c; satır karşıcm:ia bızı 
hayrete dil§ ürüyor. Müverrih Vardan: j 
"Aslen Ermeni olduğu rivayet olunan 1 
Seb:ıst hükU:ndlrı Dı:ni~man 1100 tar:- 1 
h·nde l\'Iel:3eni üzerine yürüd~,, diy~r. ı' 
'·Dani~ment,, b:ı.çlı altinBafa bu Uç 
s:ıtıra mütercim H. D. Andreasyan'ın 
i15.ve ettiği bir nol:ta ca: "Urhayeçi ·da
hi bunun mühtedi bir Erme:ti olduğunu 
z kred:r,, diyor. (S:ıyfa: 188) 

Ben burada, Ermeni müverrihini bü· 
yük bir ihtiyat ile karş·lıyanlardanım. 
Zira, feodalitenin en kuvvetli bulundu
ğu a'ırlarda ldeğ 1 bir mühtedinin, h:ıt· 
ta ''Bey oğlu., olrtuyan bir Türl:ün b·le 
bir d:v1etin b:ş n-ı geçemiyeceğini ha
tırl:ıtmak isterim. Bir zamanbrda tarih 
ile uğraşan bir zatın O:man1ı devleti • 
nin müessisi Osman Eey n b'.r P.um 
mühtedisi olduğu iddiasın::a bulundu · 
ğunu işitmiş, hayret etmiştim. 

Anadoluda yeni bir TUrk devletinir 
müessisi olm:ık için, başta Karaman o 
ğu'ları gibi büyü~ bir Türk ·ailesi bu · 
lunmak ü:ı:ere bir çok Türk hükümdar 
ailelerini hül:ümranl•k hulwkundan tec
r:t ederek Anadolu Türklerinin birliği-

ni kurabil:nek i~in ortaya atılan bir ~: 
damın her şeyden evvel bir Türk. BeY1 
nin oğlu olması lazımdır. 

Bu bak.mdan bir Türk boyunun ba • 
şmda görülen Danişment oğullaunııı 
da Ermeni mühtedisi olduğu kaydılllt 
evvela ben, reddetmek isterim. ,. 

T .. r"' M .. verrih VarC:an, On Asya u 
' J{i .. tar hini, Mısır Sultanı Eeybars ın 

likya seferine kadar nakletmektedir.13~ 
ara:la, müterc:min de bah!ettiği veçhi 
le, Hulagu Hana ait satırlar fevkııla • 
de 1'ıymetlidir. (Sayfa: 236 - 241 ). 

"Kurultay: O günlerde Cengiz J{a.tı 
sülalesine men:::up olan bütün aanıarı 
refakatler;nde münasip gördükleri ri .. 
cal bulunduğu halcle, Büyük ı-:anı ı~ • 
yaret ederler, ve cümlesi .de her guıı 
başka renkte elbiseler giyerek kurulta' 
ya iştirak eder ve müzakeratta bulu : 
nurlardı. Bu Hanların idaresine tfibl 
olan bilcümle kral ve sultanlar da bil"' 
çok hediyelerle gelmi~l:rdi. Bunlar ıı:C" 

G .. cıs
yanında Ermeni k.ralı Hetum'u, ur 
tan kralı David'i ve Antakya Prens ilC 
b:r çok tr:ınlı sultanları dahi görd:.ıc: 
Bizi göıi:lfü:ler0 nde, kendi adetleri bııa 
fma olarak, bize diz c;öktürmedilef·" 
Bize ş:ırap takdis ettirerek biz m eli "' 
mizd:n ictiler. 

llhc:ın iık defa bize şu suretle hiUIP 
etti· "Sizi beni görüp tanımanız ve bC" 
nim

0 

için yürel;ten dua etmen·z için da· 
vet ettik,,... Oturmamızı emretti. :Biı" 
şarap ver~iler ve refakatimizde bı11U " 
nan ruhani kardeşler, ayinimiz UzerC 

dini neş'13eler okudular., (Sayfa: :.3.~~ 
'"1265 senesi başlangıcında o bu}ıı 

ada:na büyük davetçi gelerek .•. I'c11rıı• 
l~ A d h. H k · · ·~i .;e man Hu ueu a ..• er :sın ıstı:! 

içece~i kld:hten içti" (Sayfa: 240) 
• a· 

"Bu vesile le onun şu sözünü .d ;ta 
~namaıc ıatcr)m: ti" ı:e bıı:ım ıçın 

•. ,/_ l d . . k "!~~i~ 
etm6Ilızı .,ava ye e şımız, :narın .. 
lümden 'kurtarmak için !değildir .. Yr111'' 

,. ·le 
dua ed:n·z, de düşmanlarımızın <'·1>.

1
• 

ö~miye·im.,. Zira Uhanın ne sureti- ~ 
dü;;:ı kati olarak meydana çıkarılar :ı • 

u r 
Zehirlenerek öldürül.:ü~üne dair b·~ ş 
y·a çıl:tı ise de biiahara kapandı.,, cc»'" 
fa· 241). tı 

iıuverrih Vard::n:n "Türk Flit !ıll 
r· 

Tarihi,, ni Milli l:ütüphanemize k::fıı 
• t"r' 

k:n Hrant D. Andeasyan'dan yenı -
cümeler b:l:leriz. _/ 
-----------,....--~-------

A.UONE l'\ltlFESl 

t.t l'ıtı lı•kct ~h·ııı lı'l . .:t 
ı\·11111~ llışınılıı 

9!'> 1:ı:ı "rŞ. 
~ il~ lık :wu 4:!:J .. 
1i u~ lık -4 i5 !C!U ,. 

• \' ıllık o:ıu ıı;ııo ,, 
. fi'"" rııtıll'sinılrn B:ıll.:ııı lhrlı~ı ıçııı :,r· 

olıı7. t;ıırıı, .lıı')ıılııı l'ıı~ııı l•ırlıA 1 "1' '\ııt 
1 er ı.ıı 

ınc\ı•ıı \l'llcrc U)ılıı )l•l.ııl:ı ıt•Ş 

z.ııııırm•ılılır. .
1 
ır~ 

1 

rln çocııkl.arıdır. O hak:le bu orman
larn ııit istifa h.a.1:1:ı da bu l:öylü
lere aittir. 11u ormanlardaki ağaç
lamı drı ottan &a111ldığı fetoo ilt 
sabit oldııyund:ı.n bütün ln.t orman
manlar bu Mylillcrin mülh..-ü olmak 
ld-:ımgeli·r ->' 

z Kelime Bal• c Si 
ı\lıoıııı 1-;ıı\ılını hılılın·ıı ml'klllf'' ,e-

. ro"ııı 
ıırııl urn•lını. ııhııııı- rmrnsıııın ı.,.ıt• 
)ll ıınnl\:ı tlt' }'ıtll:ıııııı ıırrclin• ııınrr 
ılı 111l'rını• nlır. • . !ı ,.11nn' 

1 
: 

i işte böyle üç yiiz sene evvelki bir 
ferman ne as1ı1 alakası !fok gibi yö
riınen bir ttydımna f ctva ve bir 
!er'iye mah7leme-'ti ilamı bir !/ere 
geldiT:ten 8onra devlete ait milyon
lar değer 1:ıymetinde hir ormanın 
tapt'S?< /i!dn, yahut /ilanın eline ve
riTirıU. 

Zt.ıva!lı S~bri Torıra7: Zfraat Ve
kili sıfatı i 1c b1l tf!rlı gaS"')edilmf..~ 

devlet m~71cınnı !ı:ne mah1:c'f"e1m' 
va.!'!f~hı1e kl•rt .. r .... n.'k ;..:n b 11y11T: 
m.llcadeleler ge"1rrn: <>tf... 

HASAN KUMÇA Yl i . 
......... _,.... __ ·-·--.. -·-·········· .. ················-· 

Yeni bulmneamız sap mütehassısı, 4 - vasıta, istemiye
rek. s - Garez, 6 - Beyaz, ~ötüle -

. me!c, ne mal:,a:nına. 7 - Kötü m:ık:atlı 
(mürekkep kel:me). 8 - Bir ilfih, sa
kat anne (iki kelime) 9 - Hiç bir :§e 
y:ıramamak, 10 - Boş şey, büyü1ı; de· 
ğil. 11 - Kı!şların uçmalarına yan • 
yan,dti bir sil.Th fiş:ği, bir haydut. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

ı - Şişm::n çocultJarı severken söy
lenir, vücudü olmıyan, 2 - Çok bilgil:, 
k

0

racının m:ıl sahib~ne her ay ödediği 
p:ıra, hayret nid:ısı, 3 - r.'Iüstahak, 
d::s~lar. 4 - Tcll·n, b:r n:vi palto. 5 -
Şeamet. 6 - üstün, bir ş:hrimizin is
mt 7 - çıplak, kunduracıların bir ate· 
§i. 8 - Esmektcn emir, kıtlığın aksi, 

Dünl<ü bulmncanın halledilmiş şddi 

1 2 !l 4 fi (; 7 R 9 10 tı 

t X 1 A 1 ~ 1 : 1 _: l l I t" ım LI "< 1 _( 
2 Al11~1' l~IJI 1 ı_ı~ı L 
s Çl~l'"I l rl~IJl.ı>.l' 11 IAI '< 
4X1·-;ı-ı1 c;I l_'.:l~1l')l~IPl..L 
5 · '( I' ~ r 1 ' 1 J. 1 T IWJ r 41 1 N 
6 1 ~ICIAI 1 rı~t7.l~l~I 
7 1c1 i 1 11 • ı~ı 11 t ı ·, 1~1 !) 
8 Al f1rl"' 1 )l~IRI 'ı\I 
9 Ö 1 İ 1 ' I~ "' 1 ~ 1T1 ~ 1 1T1 A 

10 ~l'"'l~ l : 'l"lt41~ 1 Ti t_ 
11 _: l ..:J.!.. l --1.~J~.:.J..I ~I ~ 1 T 

9 - Afa an, ş ş-nan d-::~il. JO - E:nre 
den, padişah. 11 - Eir nota, il~i, Er
menice bir kel:me. 

\' rn ı ılrn ;, nhonr yn1:ın vr~ n ll 0tlr' 
lıirılrn \0n11•:ınl;,r:ı. ııırlılı•rlPrlc k ) 

tnrınn nvTırıı trn11liıl \':ırulır d 
1:,.-1r1 e 

Tıirldrırnin hn ıırı~tn ,,,,., • 
l\l'Uf'.\,.n nfıntır 110:111'· ııırı 

2<. kUfll~ 
~ılreııo ılr:lışlırnır iiı·rı•lı ., 

-fr--

(;pçqriş /( u111n/aı.!_ O 

'1l ~ saınıce e"1Vl6 

lğ) tYJ ~ lYl ifil. rıisl tr.1411;,~ 
W:sulsi ldkırdıuı do{jrll ılıı I f(lh(llS 'ıs 

rclwıruen mnlınllül tırl:rılerin n ··rnng'ı· 
nıtflt'II ,, tf 

tık/cm ıw~lw tıir netlrt. l'tr { 0rtı,. 
net nrt. 

ı•nrl" 11nrnlnrınn Şehrrma oıt' 
/ın•ırl ı•nifnıl~lil'. 1 rvrrl ( ıtl 

I rl tı . Ud ~na ıır 
n11ıııın ~rlırtı I'. ır tıertfr ıı· 

rflirıifrn 11nnnının m11hlrllf ııt~ (Jet ver 

11nnlu. hrm de bir iki :saat geç ıa 
nıiş olmasıdır • 
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Şehir Haberle 
---------4- T.l-------
Şehi r Meclisinde 

Almanyanın müstemıe .. 
keden maksadı nedir? 

dünkü toplanfl 
ç ~~hir Meclisi dün saat on dört bu -
du .ta birinci reis vekili Bay Necip Ser-

dan yaralanmış, tedavi a:tın ahnmı§lar
dır. Taşlan atan çocuklar yakalanmı§ -
!ardır. 

Hava vedeniz üsleri ele geçirmek 
t tngeçtinin başkanlrğmda tonlanmış -
ır. ., Fakat, altını o!madan harbedeb;rr mi ? ... 
ti Mllhtelif belediye vergi ve resimle -
danden borçlu bazı mükel!e'..er hakkın
d • tahs 1i emval kanununun tatbikine 
att olan k K . .. . §•h • evra avanın cncumenınc, 

e .. tın muhtelif semtlerinde yapılacak, 

1 'aslı tenvirat için sarfına lüzum görü-
cn llıeb:ıı· - d . kl'f b"' .. !\' •Ige aır tc ı ut-jc enc:.ıme-
ı ıne nıezbahada tartı usulünün tatbik 
Utctine _, . l' b"" .. 

trı• . uaır ta .matname utçc c.ncu -
• -n ne, bütçcd~ki münaiı\aleler bütçe 
"ile" . 
tı Unıenınc, Feneryolu istasyonu civa-

GtZLt BiR Y AHUDt 
MEKTEBi BASILDI 

Hasköydc Kalaycı bahçe sokağında 

M üsc~i sinagogunda lı:,adınlara mahsus 
ibadet yerinde Yahudi çocuklarına giz
lice den verildiği zabıtaca haber alm -
mr§, dün ansızm baskın yapılmıştır. 

Içerde yirmi beıı çocu~a ders veren 
Nesim Hara ism"nde birisi yakalantru§
tır. 

Çocuklara okutulan kitaplar müsa 
dere edilm'ştir. 

-o---

Fr:ınaızca "Jumaln gazeteıinde gc· 
n:ral P. Azan yauıyor: 

Almanya niçin müstemleke iste -

yor? 
1914 - 18 harbinden evvel müstem

lekesi vardı da sonraidan kaybettiği i
çin istediğini söyleyor 1 

1 

~~da Fuatbcy arsası içinde açılan so 
\1 ga 'Profesör Salim isminin verilmesi 
,!'gun ~ö~üldüğünc dair mü1kiyc encü-.. ,~ıı" 
~ · mazbatası kabul olunmuştur. 

İKTiSADi MAH.A f-ll.OE 

ACENT J\LAR BtRLtGt 

Harbi çı'<aran herhalde Fransa de
ğil; bunu, inkarı kabil olmıyan birçok 
tarihi vesika1ar isb:ıt eder. Fran3a, 
topraklarını "şgal eden düşmanı sür -
rüklemeğe muvaffak olduysa, bunu 
insan ve para zayiatı, birçok yerlerin 
t• nribi gil,i fedal;arlıklar mul~aoılın:1e 

elde etmiştir. Halbuki dü~man memle
ketin toprağına biç b:r zarar gelme -

miştir. 

A lnv.ı~:vmı:ıı istediği mi1stem'le1:elcri ., 
ehle cttiT~lcn .<ı011ra Afril::ada ele ge-

çireceği ilslcr.. 1 ... ara cezalarının iptale uğramaması
·ı.ı tenı· 
ab1c· ınen yeni tal matnameye konacak 
ta anıa dair kavanin encür.1!ni mazba-

'~.d-ı kabul edilmiştir. 
"a . ılayetin 938 bütçesinin birin::i bab 
tlar dat kısmı esbabı mucibe layihası 
bı ~ıtılnıış, müzak~resi gelec~'k celseye 
takılmıştır. 

ti Celseye on dakika ara verilmiş, ikin
trı c:ıııcde belediye zabıtası taliıt:<:tna · 
ıa:~nin gıdai maddeler satan dük~<ffen -
b· fırınlara ait hükümler okunmuş, 

t kı 
Saij ~nıı kabul olunmuştur. Meclis 
t. gunu toplanacaktır. 
\()Ns 

l>flo' ERVA TUVAR 
JEst 

lto11 er f S~rvatuvann prOJesını y:.pan 
~;~esör Pölz"g öldüğünden inşaatın 
~illa \>cri!cceği üzerinden Lir karar alı
~ıı lllış, keyfiyet Dahiliye Vekaletine 

\ı ~ıştı. 
<leıtı~1<alct bu işin Güzel Sanatla.- Aka· 
llıcıe ' Pı'oıc:;orıermucn Jjay Ar:t ttık-
tj b \>crilmes"ni tensip ctmi.ıl. kcyfiye-

~lec]jyeye bildirmiştir. 

~t), le.-.. 
-o-

~ 

1~'l.ı ı bir hır sız 
O;ıuı.lunda n vuJ'ula

tak yakaiandı 
1._ ~ilbıt 
"Clalll ol nıemurları azılı b~r hırsızı ya· 

S '§!ardır: 
::ın .. 

cviıı gunleı~e Rumeli hisarmda iki 

"ard 
30Yulrnası üzerine zabıtaca o ci -

a eııa 1 
~ ıı ı tedbirler alınmıştı. 

°"°"Clk• 
~abıtll ı ge;:e yarısı devriye <1olaşan 
~ııı n lllcnıurlarmdan Nazif bir Hırsı
b· 'unıcr · l.iıin· 1 Rısannda Mustafa ism:nde di ın . 

•ine d evıne ı;irdiğini görmüş, ken-
liırs ur 1 emrini vermiştir. 

DON DE TOPLANTI YAPTI 

İstanbul Borsası acentaları birliği 

dün ikinci defa fevl:alade bir toplantı 
yapmıştır. 

Bu toplantıda bütün acentaJar hazır 
bulunmuş, borsanın ~nkaraya nal:li :ıe 
altikadar meseleler üzer'.ndc tekrar gö -
rüşiilmüştür. 

(~ğrcndiğimize göre, İstanbul borta
sı Ankaraya taşınıp muameleler ecre -
yan ctmeğe başladıktan sonra Ankara-

• • . Almanya, ihtiraslannı ha~lı 

göstermek için, birçok sebep:er ileri 
sürüyor. ipt:dai madde istemiyorum, 
diyor. Halbuki geri verilmesini iste -
diği miistemlekeJer, Togo ile Kame -
runda bu maddeler pek az vardır. Ti
caret istatistikleri gösteriyor ki, Al -
manya ipt)dai maddeleri eski müs -
temlckelerinden almaktadır. 

d:ıl0i telefonların ihtiyacı kafi gelip gel- •.•• Almanyamn eski müstemleke -
miyc;eği Acentalar birliği tarafından lerini istemesinden asıl maksadı baş -
Ankara Posta ve Telgraf Umum mü - k<ıdır. 1918 mağlubiyetinin son izlerin-
dü:-lüğü:lien sorulmuştur. . ıdcn b'rini daha ortadan kaldırmak is-

Celen cevapta böyle bir vaziyet mev- ' teyor. Maksadı, Avrupada, daha son -
cut olmadığı ve istenild" ği kadar tele- ra bütün dünyada egemenlik tesis et-
fonun borsa acentaları emrine verilebi- mektir. 

leceği temin edilmiştir. Togo ile Kamerunu alacak olursa 
Accnta birl:ğinin dünkü içtimaında birinci derecede müh'.m sevkül::eyş 

ban teknik işler üzerinde görüşülmüş, üsleri elde etmiş olacaktır. Bu üsler 
bu hususta bazı kararlar ittihaz edil - Afrikadaki Fram::z imp:uator!uğunu 

mistir. qt.::1tete ,;S-rume:ık, Afrikada 1ngiliz 
Borsacılar birliği umumi katibi Ne- imp:ır~to,rlufunı.ı da bitaraf bir hale 

dim Akçar toplantılarda tcn::ip cl:lilen koya:::aktır. O zaman, Berlin - Roma 
müfrdat hakkında Maliye Vekaletine mihveri ta Afrikaya kadar uzay~c~k -
izahat vermek üzere Mart ba~ında An- tır. 
karaya g:deccktir. 

BO~SADA DUNKO 
MUAMELELER 

Dün Borsada muamelc1er yeniden 
hararetlenmeğe baş1amıştır. Eir"nci ter
tip Türk borcu tahvilleri 19,30 dan, 
ikinci tertip Türk borcu tahvilleri 
19,25 ten muamele görmü~tür. 

Her iki tertip te bir gün evvelkine 
nazaran yükselmiştir. 

Bundan başka S"vas - Erzurum tah
villeri üzerine hiç mua:nele olmamış, 

Arslan Çimento tab villeri 13, l 5 ten sa
tılmış, b:r İngiliz lirasına Merkez Ban
kJsı tararmdan 630 kuruş tesbit edil -
m"ştir. 

Togo ve Kamerun görünüşte Fran
sa ve İngiltere için pek ehemmiyetsiz 
şeylerdir; burada bu iki devletin birer 
manda idarefori var. Fakat, bu iki ara
zi Almanyanın d"ğer bütün eski r.ıüs· 
temlelc,el::rinden beklediği maksadı ye
rine getirmeğe l:afiiir. Buralarda yapı
lacak birçok ve güzel tayyare meyd:ın
ları hava filo1annın uzaklara gitmesi
ne yardım edec:kt"r. Duda limaıu en 
mühim d:niz üsler:nden birini teşkil 

edecektir., Bu su:-ctlc, hava filolarının 

yardımı ile, Almanya, Fransa ile fng"I • 
terenin Atlas Okyanusunun bir kısriıı
na gemi göndermelerine mani olacak -
tır. 

A\, ımınyanın altım yok. fakat. •• 
Fransı~ca "Entran:zijan,, zazetesin -

de ce A. L. Jön "Almanya altını olma
d3n harp edebilir mi?,, diye soruyor ve 
bu meseleyi tüyle muhakeme ediyor: 

- 55 Milyon altınımız varmış. 
- Evet, Fra11Ea b3nk,asrnın son bi· 

lan;osuna göre öyle. 
- Pol Reyno da (eski maliye na -

zın) diyor ki, milli müdafaa için altına 
ihtiyacımız varını~. 

- Öyle d 'yor. 
- Ama, Hitler de daha geçen gi.in 

altmı olmadığını ve ihtiyaç da görme
diğini söyledi. O halde birinden biri 
yanılıyor: Ya B. Pol Reyno, ya B. 
Hitler. Öyle ya; milli müdafa.'. için 
ya hakikaten altın lazımdır, yahut da 
Hitler Almtn\ayı tehl keye ~oyuyor. 

- Altın kıymeti m:ml:kete göre dc
ği;ıir. Bedinin, banknotlarını emniyet 
altında bulundurmak için altın:ı ihti -
yac.r yoktur. Markı aaıl tutan sey A -

dolf Hitler~ir. 

-Fakat, altın haricten mal alrr.ağa 

yarar. Almanyanın da p:ımu~u. yü -
nü, petrolü dışardan alması lazım. Hadp 
zamanında da benzin ve pamuk sarfi
yatı fazlalaşacak. 

- Almanya bugün aldıklarının ye -
r:ne kömür veriyor, mak'.ne veriyor, 
kimya 'maddeleri veriyor, bor: unu ka
patıyor. Bund~n b:ışka, gittikçe daha 
fazla sun'i p:ımuk, ı::un'i yün, yakıcı 
maci<l::lcr yapıyor: b-.ı sun:tle, hariç -
t::n daha az mal ala::ak bir hale geli
yor. Kendi kendine yeterlik ( otarsi) 
ve dört senelik plan dedikleri işte bu
dur: Dört ten ede biç bir ecnebi malı
na muhtai olmıyacak vaziyete gel -
me~; dı•F.rı para vermiyecek kz!::lar ken
di kend ne yef~mek .. 

'tıa;ra ~ı bu emre itaat etmemi~. kaç -
la lllcttı :ışlamıştır. Bunun üzerine zabı
~iı. h Uru s laba davranarak ateş et· 
~ ıtıız 
·~talan • sağ ayaf'ının topuğurJdan 

D::n Londra Borsasından Istanbul 
Borsasına gelen telgrafta doların 50122 
den, İngiliz lirasının 153.84 franktan 
muamele gördüğü ve Türk borcunun 
350 l;urı•_ştan satıldığı bildirilmiştir. 

Gazi köprüsü 
li l?tıştlt'. 

b ıtsıı t 
) eri ara Utulunca uzun bir zamandan-

Türk b:>rcu bu suretle yine yüksel
mel:te devam etmektedir. 

t'S •en llnıakta olan ve 18 sirkatten 
•ıallesin~e tnahküm olup Buru hap!s- KUL TOR iŞLERi: 
~İıı <ıldu;fl firar eden Plevneli Hüse - HASTA öGRETMENLE~ 
~ liuıc . u anlaşılmı§tır. iÇtN SANATORYOl\1 

::>lt\ılt~ Yın çaldığı eşyaları Tophanede Kültür Bakanlığı hasta öğret:nc:ı ve 
~ıı " u :Pazıla t ~ •. 1 . F d 
t, .ralcaı sat ıgını soy emı§, a- t:ılcbcnin istirahati :çin Çamlı:a a kur-
ı,~ııtır. annırş, eıyalar meydana çıka- duğu Prevantaryoma ilave olmak üzere 

llıa 1taıı1 ka bir de Sanatoryom inşa ettirmektcd'.r. 
~ 11t:tcla Çırnuyarak vazifesini za • Sanatoryomun ilk 50 yataklık kısmı Ha-
·~ıı· Yapa b . 

l 1Yet d" n za ıta memuru Naz f zirandan itibaren açılarak çalışmaya ar,ll:l ırekt'" ti 
lıı1t • arı tcb . or Bay Salih Kılıç ta- bl~lıyacaktır. 

:
1ti Pol' rık_ ~!unmuş. kcndisin "n Bakanlık yeni yıl bütçesine Prevan-

1\c ilr111ı h•Se bı'dırilmiştir. tary.:>:n ve Sanatoryom için yeni tahsi-
;ra ırsız h . h. 
~ tıtılnı: ap s ane hastahanesi- sat ilave edecektir. 
't lt l'o Itır. Prevantaryom'da bir de sinema ve 
l\şl.\ ?UNA radyo tesi~atı yapılacaktır. 
l{\ı ~lJl<ABEtE il.KOKUL MOFnEDAT 

te!),_ l'tıltapı Ort 
tiıı-·"'ı \>e 11 .. a mektebi ta1ebesinden PROGRAMLARI 

e 11• Usey· · · bi11 :-ttıncıt •. ın arkadaş'arı ile evle- Kültür Bakanlığı orta tcdrısat vazı-
l':ıltıı11erdir Uıere Bakırköy trenine yeti ile me§ğul olurken ilkokulların da 

t\ır~ ~- taı~be . vaziyetlerini göz önünde bulundurmak-
l\ı.ı tltcn trenın aahaniığmda ıdu- tadır. 
ı. llııt arkad 1 'el• apt iııt aş arından bazıları tlk tcdnsat !spektcrleri bütün okul -t ~t top asyonunda oyniyan çocuk· larda (ilk tahsil durumu ve ver:mi) et-
l'tı' Ocıı\1-t u atnuşlardır. rafında türlü suallerle anketler a~mJ§ -

11. "'- bunıa 
'"t!~l ha ra ta§la mukabele et- ladır. 

Belediye ile şirket arasındaki ih
tilaf halledilemiyor 

Gazi k öprüsünün beton ayaklarının 
uzunluğu yüzünden Belediye ile inşa
atı üzerine al:ın şirket arasında yeni
den bir ihrnaf çıkmıştır. 

Şirket yazın tcc-rübe mahiyetinde 

rek ilk c.:;_' :-i: · -:: • : '.··.:: , t:~rekse 
müfredat programı üzcrind~ baz:ı de • 
ğişmelcrc yol açac:ıktır. 

Köy okulları için hazırlanan müfre -
clat programı da tatbik mevkiinc kcn -
mu~tur. Köy ol:ullarının rar.dımarunı 

arttırmak :çin gelecek tatil ayında An
k.arada hi rkomisyon toplanarak bu işle 
m:şğul olacaktır. 

OKUl.LARA BU SENE 

IÇ!N YENi TALEBE 

J\LJr',-~lYACAI< 

Orta okul ve liselerde yeni ders yılı 
tedrisatına ba§hyah beş ay olmuştur. 

Okullara bundan son:a gerek yeni -
den, gerekse naklen talebe alınmıya -

çaktığı kazıkların iyi tutmadığını iddi:ı 
ederek on sekiz metre tulündeki kazık
ların yirmi sekiz metreye çıkarılm:ı
smı istemiş, belediye bunu kabul et
memiş, Nafia vekfıletinden gelen bir 
heyet mahallinde tetkikat yaparak 
mukavelede yazılı uzunluğu değiştir -
mcğe lüzum görmemişti. 

1 
Şirket yeniden itirazda bulunmuş, 

kazıkların tutmadığını, bu vaziyet kar
şısında inşaata devam edip mesuliyc
ti üzerine alamıyacağmı bildirmiştir. 

ikinci ihtitiı.f tekrar Nafiaya bildi
rilmiştir. Bir iki gün zarfında Nafia 
Vckfücti köprüler müdürü Bay Kemal 
ile umanlar mütehassısı Bav Deınoyo 
fiChrimize geleceklerdir. İki müte -
hnssıs belediye fen heyeti müdürü B. 
Hüsnü ile kö:ırülcr müdürü Galibin iş
tir;ı. kiyic mahallinde yeniden. incele
meler yapacaklardır. 

Ete ne fiyat konacsk 

tından Hüseyin burnun. Bu anketler toplandıktan sonra ıe· 

~~_____.:..._:.__ __ ~~-----------caktır. 

Kontro ör 
kursu 

Anhttrada hir Mari· 
ta açıltp bir uy 

sürec-ek 
iktısnt Vek5leti bu sene içinde kon

trol.: başlayacağı maddeleri evvelce 
bir programla sıraya koymuştu. Eu sı
raya göre b-.tğday, arpa, portakal, t f

tik ve yapak ihraçta kontrole tabi tu • 

tulacaktı. 

Vekalet yeni yetiştire:eği kontrolör 
nilmzetlerini tay:n etmiş ve b:.ınların 
bir martta nçılacak kursta bulunmaları 
için kenC:ilerin: tebliğlt yapmıştır. 

Yeni alınacak kontrol memurların -
dan maaı:ia halen bulundukları mahal
lerde kontrolle vazifeli bazr kontro -
törleri de yeni kursları görmek üzere 
mer~eze çağırmıştır, Çamkkale, An -
talya ve Fethiycdcki kontrolörler bu 
meyandadır. 

Buralara muvakkaten Izmirdeki 
kontrolörler gönderilmektedir. 

Palamut kontrolörlerinin aynı za -
manda hububat kontrolörü olarak ça -
lışacakları da anJatılmL-ktadır. 

Bir martta Anl:arada açılaca'lıi kurs 

bir ay sürecek, bittikten sonra namzet
ler istanbula gelerek burada da b"r 
müdd~t tetkil:ler yaptıktan sonra mü
him hububat merkezlerini gezecekler -
dir. 

üvey babasını 
öldüren 

Karısına tecavüz et
ttğini iddia ediyor 
Bir müddet evvel Şilede Hüseyin Fi

liz isminde bir genç ü ey babası Muı:
tafayı sustalı bıçakla vücudünün muh
telif yerlerinden yaralıyarak öldürmüş

tü. 
Ağırceza mahkemesi dün öğleden 

sonra Hüsey:nin duruşmasına devam 
etmiştir. Hüseyin Filiz geçen celsede 
iivey b:ıbasının, 'Jsarısına tücavüz etti -
ğini ve hadisenin bur.r.ian doğduğunu 
idd:a etmisti. 

Dünkü ~~lscdc suçlu v{kili de, Hüse
yin"n üvey babasının kadınlara karşı 

daima bir taarruz h:ssi duyduğunu ve 

müte:aviz h:ırck:t!erdc bulunduğunu, 

h:ıtta en ynkın akr:ıbalarma bile müte
caviz hareketler yaptığını şahitlerle is· 
lıat cdc::~ğini söylemi§tir. 

Mahkeme şahitleri dinlemek üzere 
duruşmayı başka b '. r güne bırakım:tır. 

MOTEFERRIK . 

TELEFON MERKEZ BiNASI 
GENiŞLETiLECEK 

Telefon idare merkez binasının ge -
nişlctilmesine karar vcrilmiJ, binanın 

arkasına düşen Riza Paşa arsasına ci • 
var bazı b"naların menaf:i umumiye na
mına İ!>tihlak edilmesi için vilayet ida
re heyetinden karar alınoııştır. 

htihla~ komisyonuna günde on lira 
yevmiye ile belediyece bazı zevat seçil
m:şt:r. 

lstihlak i~i Hazirana ka:dar bitirile -
celitir. 

dar çalışnnr:tır. Et fiyatları eV\·eloe 
de yazdığımız gibi pazartesi gUnü i
lfin edilecektir. 

Dağlıç 47, Karaman 43, Kuzu n 
kıvırcık 50 kuruş aza.mi fiyat konınn
sı muhtemeldir. Mamafi bu rakamlar 
resmi değildir. İlk tetkikatın verdiği 
vasatf rakıımlardır. Asıl kararı ko -
misyon iki gün zarfmd& alakadarlara. 
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Yazan: 

Eeren~ Kor.mendi 

Çeviren: 

Vahdet Gü'tekin 
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Ô,LÜM HAÇPU:I.'U 

Yaz bitti. Y~ın lb'ittliği y:nltuzISze
les'ten gitmek lhımgeldiğinden değil, 
1iegedüslerin Peştede soğukla kar"ı -
la.şmalaı:xnda.n aa lbfilli jdi. .Halbuki, 
Kolozsvar'da tirene bindikleri akşam 
daha hava sıcaktı; ıkoy.u mavi gökyü
zü yıldızlan ile -şehri aydınlatıyordu. 
Szelcs'ten oraya ~bııhleyin gelın~er
di; eşyaları istasyona bıraktıktan son
ra, nra.bada.n 'ndiler e ordnld 6ültkan
da dondurma yemeye gittiler. 

Yanlarındaki masada ~ık şık zabit
ler oturm~tu, yllkse'k sesle konuşup 
kahkahalarla gUIUyotlarBı. 1«:1erinden 
biri. gen~ bir kurmay yüıôa§ıın döndli 
çocukl.,rla 'konu§tu, onlara şaka eae -
rek güze! şeyler söyledi. Fakat 'belli 
idi ki söz1cri ne György'e idi, ne Pau
ıa~y.ı: daha .-ziynBe, -annClerine idi. An
neleri, o şlk urşuni seyahat elbisesi 
ile, pembe -çehresiyle ve giimrah san 
saçları "le 'haktkatt!n f evkaIMe güzel
di. 

'Paula, 'kenaı :keo6ine: 

''F'.evkalade güzel!,, diye düşünü ~ 
yordu . .Çiiokü aJınesini ne~e1i ,gördüğü 
i_çin se1•jn,.!y,orrlu. Annesi .G}'Z>rgy'i za
bite cevap vermesi için teşvi.k ediyor-
4u. P.aula bilhMSa 'hıma. meınnu.ndu. 
ÇünkU Szeles'te geçirdikleri son glin -
Jcrde çoclıklar nnnelerinlıı üı.eriııdeki 
o kederli hal.den ı,;o'k mü.tcessir ..olmuş -
lardı. AnneJeri hemen hemen hiç ko
nuşnıayordu. he.P mahzun duruyordu, 
gözlen hep kır.mızı luı:mızı idi . .Bu_gün
lerde Pauln :için annesini teselli et
m.ck, yahut yaıuna ,solwlty> sev,nıc1c 

mUmkUn de,ğilcli; gtlnkU, bu hareket
ler Uzcrine, annesinin Kc8eri hemen 
artıyordu ... Bunun sebebini anlayamı

~rdn c:ocnl<. Onun 1çin jşte §imdi an
nesini :r.cytli :ı:e CD.rgyj wite c.e:r:aa> 
vermeye d.e \·jk cler örünce sevin -
mişti. 

György za.'bjtf! cev~p ve.r.di. Bunun 
iizmin". ubitlenlen n ya§lıSJ ,da .ço
cuğa liiltır;dJ söy1edi; .onun da. söyle
diği, a ıl,, ~erine idt Yoksa Kla
ra~ :ıru 9 ıbclki-; .&:aU.6 Kia.nı. hi.s sezini 
çıknnnads.tı öyle aunıyp~ .ııe ııij
lUyor: ne zabitlere bakıyordu. 

ıPaula, endi ile; 
- Belki kızdı, diye düşilnüyordu. 

Acaba. S7.eles'1en döndük diye n:ıi ca -
m &kılıyor! Ona iın ıde can.on 
kılıyor,._ ama :oe rapalmı, yu bitti. 
P~şte de öy.ie pek ıfena bir yer ~eğil. 

Xlaray.a, -canı neye tiltkıltyOZ' diy.e 
sormak isteyordu ama, tam ağımı aı
çtp soracağı aman annesi başın ag -
nyor mu? .diye SOl'du . .çocuk merak 
etti~ 

- Sen.in başın ağrıyor galiba! ıre. 
<ıı. Hasta mısın anne? Hasta değil-, 
slıı, deği1 nıi ! 

- Hayır, yavrum, hasta de.,ğilim. 
Yalnız, o, sabahki başağrım var biraz 
yine. G~r. merak .etme. 

Zabitler de onların bindiği vagona 
bindiler. Annesi de bundan pek mem
nun olmamıştı. Belkl.- belki memnuı:ı 
olurdu, - eğer tekbaema. yolculuk et
seydi, başka kim5e olıuuaydJ Uren
de. Esasen. encli~ye ôüşillecek bir 
şey :yoktu; .zabitler yandaki Jtompar - 1 

tımana girmi~lerdi. Onlan hiç de ra -
hat.ruz etmediler: lçterindcıı dördii 
Bonffyhuı;ı.ye.d'de indi, diğer ikisi de 
Püspökladany'da. Bizim yo1cular da, 
hafif bir yemekten sonra, yatmağa ha
zırlandılar: jki çocuk bir tarafa bü • 
züldü, kadınla.r bir tarata. Pencercle. 
rın perdelerıni indirdiler, lambayı 

söndürdUler. Sonra her tarafı büyük 
bir sessizJik kapladı . 

Her laraft.a ~il'.lik mi? Evet. in
san sesi duyulmadığı zaman tirenlerde
ki o sessizlik; fakat, yiizlerce küçük kD
çUk. tma.nı tnbrlk eden garip garip ses. 
lerln yeknasnk mUBikisinden başka bir 
şey mi bu? Tiren gecenin karanhğm
d koşup dunı~·or: Paulamn, biraz 
bU:z:Ulerek, Qr.erlne yattığı sıralar mnn-

Jerin arka.sından ~l\.la.r .ge,iyor~ bir 
.sani):e ıkompartımanm içini 1Sydnila -
tıyor. Hafif bir duman kokusu var. 

'Tiren giBiyor, iz1m ae uykumuz 
geli)'or . .Ama., uyumak bil değil ki 
istafi}'.Onlarda:ki gürilltliaen, bağınp 
çağınnrun:d.an. 'Bıız:an,, uyku ile :uya -
nıkltk ı.arnsında :insana sanki tiren ge
ri :eri gidıyormuş, kalktığımız yere 
dönüyormuşuz 'gibi geliyor. Fa.kat, e
ce ,rarrsına 4oğru :P.aula~ı artık !biç 
bir gttr'llıtü uya.nfur.a.mayor. :Şimdi rü
ya gör..mt"ktedir , tahaf tahaf TÜya
lsr görUyor; biraz i.karujtk rUya bun • 
lar ıınma, !Yi ve insamn i,ein~ J.eı:ahlık 
"''ere.cek r4,yalar. :Çocuk kendini Sz.e -
les'teJd .köşkte gör.Uyor; y.alnız, daha 
bilyUk. Pcşte'deki ibüyük oda, yahut 
çocuk1arm odası gibi bir odada. Pi • 
yano da ar. hu lli.Yonadaıı hafif 'bir u
ğultu gcli;:or_, her taraf da .Y01lil bir 
ı§.lkla aydınlıı.tıj'.or. Ka~sında anne
sı va.r. o da ;veşiller .gi_yhımiş. Fakat 

çocuk ıan oğnu elini tU:atmca. ::mne
si kaybQl~·e:-i~m-.; t0Ilun 1o.er:ine, kınna 
kınnn ~ot.anisi, .üzerl:nde 'bastabakıcı 
gömlc~i !le, o şiı;mruı 1Er·a ~laym.gü
liimsey:ar; yal.wz, cmun da ömleği 
yeşil. Smıra o da llrny.bolıı)'OI', ıdahn 
sonr:ı görünen Klaı:a d.a ıkll}'hohıyar,,; 
teyz:-3inin kızı Mariska. Ozen.drlk Jle 

®'lUl ık.ızı ıkü.Qük R""'zina 'hep ıbir g-0 -
riir.ıiip i>ir Jkayboli!ular. 'P.aula buıtlara 
eliyle tdo'kunmak • teyordu. Hepsi kay
i®ldıı, o .tek ba§:ruı. k:ılaı: §ımBi Ulrtıı'k 
o gfizt>J :yeşil ışikta.n başka. bir fieY 
gönney.ar, " 1ıafif ğultuclan başka 
bir y · itmi7ordu. Epzıra. o ~1 
.rQ!lk daha :koy,ulapyo:r.. ğult.u daha 
-pmı1~r ,,.e... c;ocuk irdcnbire göz.o 
erini~-= 

b b muş,· annesi ~etığun Q)a 
§ln.da: 

- Paula, yavrum, hadi kalk artık. 
:Bira.r.dan '.Peşteye geli.,Ycmız. 'i.Yi uyu
dun nnı'? 

Çocuk: 
- Uyudum, diyor ve uykulu uyku-

ıı gozterini pencereden tarafa ~eviri
yor. P~nceretle kurşunimsi oir bu -
ığu var; üzerindeki sıK sık çizgiler ca
mı buzlu cam gibi y:ıpıyor. 

- A: diye bağırıyor. ne kadar yağ
ımur Y~J,YIC)r.. 

(Ark.tısı u:ır) 

Bir sulhsever 72 ya
şına girdi 

Sulh ve tearkkinin en ihararetli müda
filei"inden biri okittğtı için, Avrupa
da ''Asrımızın wid::lanı., :namım alan 
meşhur Fransıı- edibi Romen Rolan 
72 nci yılma geçenlerae basmı,tır. Bu 
münasebetle kendisine dünyanın hu 
tarafından tebr:k mektuplan gönderil
miştir. 

72 yaşına varıncaya kadar edebiyat
la meşgul olan büyük edip, vicdanı 

yüksek, insanlığa acıyan b:r sulh aşı
ğı olarak da tanmmııttr. Umumi harp 
~rktt};l zaman Jan Joresten baıka, Ro
men Rolan da bu kanlı boğuşmamn a
teyhinde bulunmufhır. Jan Jores har
bin baş1adığı günlerde o1dürülmüşse 

---= 

1 c Yeni l\'eş~ifPll ) alayda lİ r d •• şına"' 
J Bibli 'or :a sı bi~ _ emiyet u uldU 
ji1937 yııımnktde Hımaı Hal ı sıla tandlf ak ve Türkler 

olundu aleyhine çev:rm k .. çin uğraşıyor 
ültür Bakanlığmm basma ~nzı ·ye 

r.esimle.rj derleme direktörlüğü (Tür
Jüye bibliyı:ıcr.afyası) nm 1937 ye 1l.;It 

ikinci kitabını da, .dün .nc~ir sahasınn. 
:,Çika.rml§tır. BüyUk kıt'.ada 200 sayıfn 
tutan kitabın yeni yılın ikinci ayı bit. 
mooen çı1tarılması, derleme j§Jcrinin 
ne kadar intizam ne iı;1emekte olduğu
nu apaçık gösterir. Her şeyden evvel 
vekaletle direktörlüğü bu noktadan 
takdir etmek yerinde o1ur. 

Elimizde olan bu son kitap ile Cuın
huriyett enberi Türk kütüpluıııesine 
mal olan neşriyat.m eksiksiz addede
ceğimiz bir fihristini temin ctmi~ bu
lunuyoruz. 

.Bunu biz sadece ne~ri)·atnnızın, ad
la.r.mr bildiren ıbir eser diye kabul et
sek bile ~'S:Ptığı hizmetin ehemmiyeti
ni Jtiiftfiltmil§ olm:ıı}'Jz. latbaac.Uığm 
Türkiyeye girjşindenber.i geçen müd
det vesikaları güç elde edilecek bir 
zaman olduğu.halde bugün matbu hali 
alın!§ iiltir mahsullerinin adlamu. ol
sun derli toplu .bir iYer.de hulama.ya -
ruz. O zamruılardak.i bir .say.ıfa ya.ıı~-ı 
bir tabı makin.esinden geçirebilmek 
icin bin türlü resmi ıtakayylidler ımev
cuddu ~ .her basılan eserden resmi 
nıaknmlara vernıek o .zamanls.rda.nberi 
kanun olarak ynı:ıar. D.erlmne i§leri -
miz... .Cumhuriyetin münhasıran be
nimdir diyeceği ve bununla övUncceği 
jşlerdemlir. 

.Halbuki (!ffirkiye :bibliyogr.af ·ar:ıl 
bize Cumhur igctin, kiı'ltür se:d~~indc
ki ıyüks.elişi en ık.atü d:ıir .:dille 1fM.e e
decek vesikanın kendisini ver·~':Or
Y.alnrz ~ iki yekünu .kaıvla.ştıra.lroı: 
1936 nın .kitap baskı yc.kUnu 1927 dir 
1937 yekunu 2223 olmn§tur. 1936 ..da 

17.5 dergi 1kaydolunmu:tur. 1937 d 
thun10__'l~,t .ı..,..ı"VA''"" :IQ~ A<;> hi'7.o :tı~ 

ıgaze ... te adı -vererek kapanmıştı ; 1937 
ıden elimize 126 gazete alarak GıkJ}ı:o
ıı-uz. Kitç ıııegr.iyatımn en çak olduğu 
ay birinci kanun! Basım sayısı en yük
,;ek olan ;yer, lstanb.:.ıldarı, Ankar.adan 
sonra Bursa, sonra !zmir.. :Kitap 
ıunwmi ~statistik malumatından ısonra 
neşriyatı mürıderccat ıSırasiyle4 ne~rt

yatm af:llli :ve muharrir veya mütereim-
Derinin adlan s14asıle de tasnif ede11ek 
ikaydet.tiği için ber sayıfası. hem kül
tür a.damını aiiknlnndıracak bir eser 
kıymetini haizdir. 

Direktör Bay Selim 'üzheti tebrik 
ederek, her 'Kültür adamına müjdeler; 
küçük büyük her evin kütüphanesine 
ta"\11iye ederiz. 

Muhtelit ta~1m maçlan 
Gayri federe klüpler muhtelit ta'Jsı -

.mının clim:nasyonu bitmiştir. Bugün 

muhtelit tikım tam manasiyle teşekkül 

etmiştir. Fcf.3cr<lsyonun ~Tit ınaçlan b:

ttr bitmez "?mPiyon fütbol tabmiyle 

kar}ll~cakur. 

d~ Romen Roian kendi tabiri ile (in -
An!amı kan ve kemiği ile t:caret ya
panlarla) mü:adcle etmekten geri dur
mamı'jttr. Sulh, tcra'ltki ve insanlığın 
iyit:ği için toplanan ve biç bir beynel
milel top1antı yoktur ki Romen Rolan 
ra bilvasıta yahut doğrudan doğruya 
bu toplantt ile alfikaa:ır olmasın ... 

R h · 25 (H ·11 R h · · · '!;kfil" .. ...... n ındcsat ey anıye, ueueı 7 - ey anıye- u cem.yetın teJenı uı .... e ·si· 
de k:raladıkları bir evde "İttihadı Va- evvelce kurulan 1ttihaldı Vat~ p~rtı el· 
tanı,. mensupları bir toplantı yapmış - n in iş görememj olmasından ilerı ,g 
lar ve bu toplanttdan sonra klübii aç - mektetlir. lsmini biraz deliştir.erc'k J.e-
rruşlaı:1:3ır. nidcn kurulan bu klübün başlıca vaıı • 

Bu açılışta isl)cnôerun, Antakya '!Ve feler:nden biri silahlı taraftarlarla t.1~· 
Kırıkhan hükum~ momnı'lan :ve :Man- vjye olunriu'ktan .sonra halla_pata ve sı· 

lfilı vaaai ile l:andımuık ve Türkleıe 
kar§ı hare~ete ge~irmekten ibarettir· 

da .memurlarının emellerine bi%met e -
denlcr hususi surette getir:'lmiJtii. 

T.oplantıda öz.alanlar arasında Meh
met Kasar.., lçlübe; mezhep farkı olma
dan ..berkesin girı:bileceğini ve gayesi
nin ko~tflarln :iyi geçinmek olduğunu 
söywnı: tir. Buna cevap vcnn Ali A
ğa Berme de bu beyanatı şiddetle red
~etmİJ, husust ıGuttttc get!rilen.kr de 
Ali Ağanın fikrine iştirak etmiŞl.~n:lir • 

ŞA.~1 MEEUSAN MECUSi R&JSI 

tSKENDERUNDA 
ı1e· 

İskenderun, 25 (Hususi) - şaın 
bur.an Meelisi reisi F2izulhuri, rcfa~· 
tinde karısı ve 'Linyanlı feylesof Etııl" 
nülreyhani o"'!tluğu halae, Iskendertlııs 

Klüp mcnsnp1arından Ali Halef a -
dmda birisi Rcyhaniyc pazarım dolaşa
rak İttihadı Vatani emirlcr;ne itaat e - , 
de:eğine Aair yemin ederek .künyeleri
ni kaydedenlere on Suriye lirası ile b '. r 
tabanca verilee.c~ini söylemiştir. J 

gclm:ş ve yük$ek mah'keme ınüddcill : 
mum!si ve müstnntiki ile görü_şerek sa 

bil boyunda bir gez'.nti yapmıştır. 

Bundan sonra .hükU.m.ct ,konağına ıe· 
lc:ı Mebusan mc:lisi reisi, orada .ffa ' 
san Ccbrav ile ,görüpıüştlir. __.... 

•v 

cıg r 
Fennin bu son 1arikası nasıl ça-

hşır ve e apar ? 
1
• 

''"Demir cifer., denilen şey zanne - eski usullere nisbetlc 'daha fcu:.la uııtJ 
:dilaiği gibi ins:mın lıasta c:ğerin' n ye - maktadır. ..........-"' 
rlne 'Jsonacak b1r uzuv değildir. Hatta ıı 

demir ciğer ile bakı1d ciğer arasında §C- Meşhut suçlar kaoul'I 
k:ı ve yapılış itibariyle his h1r münase- dS 
doğrusu demir ciğerin viicuaa ifa etti- eş i 
bet yoktur. :aımz çal:şması tarzında a- D igv er suçlara 
ralarında bır 1::ıcnzeyış vardır. Daha l 
li hizmet hakiki ciğerin iia ettiğinin ay-

nM:r. Sonra demir ciğerin verem cin - ce .. N mi ? 
r.inden hastalıklı ciğerlere tatbik edil- M " 

diğini zannetmemelidir. Antmradun döaen m\iddel 11~3; 
~- "---..._ -'6~ • "'---=r--e mı rnrhtellf m eı ·ıer hnldU 

;nişlemiş bulunan müthiş ' 'Çocuk :kötü- iz.abat v.e rdi el 
:rümlüğü,, hastalıklarında kullanılmak- Birkaç gnn o'~ 
"tadır! Fen bu zalim hastalığa karşı bü- veli:.1lctle tcınııs ~: 

ün vesatini kullanmış :fal:at .her vakit m ck Uzere, 1st Jt' 
faydalı bir netice istihsal edememlş ve bul icra reısııe 1> ...ı· 
'bir Amerikalı mütefennin demir ciğ~ri lil k ... ·ıı ". ete An a.rro od· 
'buluncaya kcrdar hastalığa mağlup ol - den tstanbul ?J il'. 
muştu. delumumlsl :JJ ıı· 

Bu korkunç hastalı'ktan bilhas::a ço- t 0 t rlUU şe • m c na, 
11
,. 

cu'lı; "'le genç\erae görülen kötü"Tüıriliı1: rimize gelerclt ~ 
ten pilı; müteessir olan Amerikalılar, .zlfcsl b:ı.;;ıınn d 
lıir müddet evvel Uzak Şarkta -yapılan mUştUr. ~I 
:})ir -seyahat esnasında ciğer kötürümlii- n. ili km et Onnt L un A:Jli''r.dBdl· 
ığiinc duçar olup ta~em'r ciğer .usuliylc makamında k.oıı ,o 
yaşamağa imkan hasıl olan ndanu gö - ısinl ziyaret eden bir mubarrırıoU 
!'ün-::e nazarı dikkatlerinı "'Demir., ciğe- Hikm~t Onat şunları sBylcmiştlr::ı;g• 
ırc atfettilet'. Şimdi bu hattalığa tutn - - Vc1~fı.lotin daveti Uzertne }.J1 ı,r 
Qan1ann hepsi "Demir ciğerin,, tatbik:- raya. glttl'k. 1stanbul adliyesfnill '(B' 

ni ist'yorlar. lcrl hakkında ıtmmge1en izahat 
Yukarıda >da söylediğimiz gibi de - :rnai. tııl 

mir -ciğer insanın vucudü iç"ne konma- - Noter ve nvukaUar kanuna 
makta, fakat vücut bunun içine yerleı- ı ., son" cı nyoT mu. 1111· 
tirilmektetlir. Dcm·r ciğer kazana ben- - Btnilarrn nnynk Mi11et :p,ıec 
ziyen b:r maltinedfr. Ciğerleri kötiirilm- :ne ver'Hdl~n1 haber nldım. 1~111 
lüğe uğrayıp vücuda Hirnn olan havayı - Bir seneli'k 1stnnbnl vntı.rct 

11
e 

ıverem:Yerek nihayet ölüme müncer o- meşhut suçları n eye baliğ·oınıoŞ• 
lacak insanın vücudli bu makinenin içi- liadan ~ıkmrşhr? il 

0
,. 

ne konur. Vücut 'kafa dışanda kalmak - lstanbul, mUlhakat ta dabı ııet' 
üzere boğaza kadar bu makineye g'rer. mnk uıere müt'ldetumuınt11~1lıı 
Kafanın dışarrtla kalınası nefesi .alabil-ı '4 li845 meşhut saç gelmiş. t>unlB 1t1fe• 
mesi içindir. 4425 i mahkemeye tevdi ed1!7 ~ 

Hasta insan bu makinenin i_çine kon- 2383 il .ademi takibe uğranııŞ. tıt' 
duktan sonra tedavi eden dol..-torların hakkında. da. ahka.mı urournlfC ,,ıı· 
daima nezareti altında bulurJdu~ulur ve l l>lk edilmek suretiyle mtıddcill ı:ı ,•r"' makine işlemeğe başladığı zaman hasta mllikler elinde meşhut suç ~ 
hususi b:r tulumba vasıtasiyle temiz namiyle hiç btr i9 kn.Jma:011şur~ tst• 
havayı tıpkı tabii ciğerlerin verldiği şe- ::'da1ıkemeye verilen 44'25 fşte )lftt' 
l:il<le ve tazyikte almağa başlar. Bu su- ı merke:ı ve mfilhnknt umunı nı~ t o 
ı etle hasta mükemmel bir ıs..ırette te - m~ler dahil oJdn~u halde -43 9 

0 
,e-

ne!Iüs eder. sene içinde intaç edllmlş. son gü ,.11111 
Dcm·r ciğer ile bir kimsenin tedavisi len ,.e yaşlarının tnhk1ld tçln t:o {Ş 

ancak o adamın kendi .ciğerleriyle te - mahkemelerin elinde ka]an 
neffüs etm:sine tamamıyle imkan ol - 938 senesine devredllınfştfr. ııııJ' 
madığı zaman yapılabilmektedir. - ('Urmt~ meşhut kanunun:c}{te' 

Şimdiye kadar 'bu sun'i vasıta ile bir- vaffa kıyetlc tatbiki tezablir et ctllııl 
çok çoc:.ıklann sıhhatleri yerine getiril· dlr. 'Dunun diğer suı;larıı aa te. 
miş v~ c'ğer kötlirümlüğii.nt'kn kurta - ( auşfıni.ilmUş müdllr7. ,.el>~· 
nlmışlardrr. Maamafih bu tcı:lavinin j - Ru konu Uzerfnde ynksek ıı1't1 
verdiği netice ııok ehemmiyetli değil - letln yeni lı nzırlıklnrda. buıuııııı 
d:r. "Demir ciğer,, tedavi-si esas itibar.- oh.luğuno haber aldım. dtl? 
le eskiden beri ~llanı1makta olan sun'i - lem. \'llZfyctl nP. safh ııdıı ı;ıııı1' 
teneffüsün aynidir. Yeni olan bir şey - tcrnn·n vaziyetl hnltkındrı.,ııfisf' 

t mutr•• _rt• 
varsa o d:ı bu makinenin imal sureti ve clflik hlr şey yoktur crn eıı:li JY 

t -:tb kidir ki bu vasıta ile kötürümlüğe cm gelmesinden sonra yeni ş 
E.--nnönO Halkcvnde açılan lel"beıt m:.i.::!: hunları, der lcr:ne başlaırulihr. j uğrayana verilen temiz hava ile hayatı lııştlal!aktır." 
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:f>e Sabühın saat -yedisine doğru 1'1111-
~ Ye -varfüğımtz :zaman, kmraba, 

lll'nnbat ve köylerinden üaıha 9ok 
'Q ib'Uk ir kışa fbazırlanma'k "zorey

l. i\:şaı: ı 'YUknrı ölr hnf.tada.nt>eri, 
;nu bir kar -ş~brl bnllne ı:get:iron bo
ı:~ıhr;a ıruğmen, bu y;umuşakhğm 

ile da1ıa :fazla ıgOmlllmek .ve fı.deta 
~boltnat, yahut ;göz6en ntnmek 
~r<ıu. ':Hnu~ ıst.nsyona ayak ba1r 
-..uu-rı thı.lrfkal~lln hemen .gHZllmll

!!arpan minareler "ljilo bu trYUJi'Uk 
lssı 1nıltnm yok tilzaon eJamıYoT; 

\e iltasaba, ır ba: tadır de.vam e-den 
t~t alt1ntıu, bevnzlık Uzerintlen 9&'" 
~ince, ~r1p hİr sihirle dümdüz ol
l' ş'blrmıa:nznru ı;Hstoroceğe :ben.30-

0tdu, 

't ~ebra 'Osmnnofa, ı:Karnabaftan son 
'b a. '!ilk ayak bast1~mız 'Fnibeye Clrilr 
~rhangf oir şey sormamn'k'Ja 'bera-
16 r ilnii '!\kitleri ondn an ltlsse'lliyot'
ıf>~ın. l\'e zaten , l)li sonba'lr1IT.Jmn 
~den'bıre ışa glrfüğl 1bugünlercfo, 

1~1slerlml yn.lmz Fi1Ibe iÇin öe~n. 
~ r ih rlınngl lblr kasaba için ıtte 
'll lYebiUrClım . ı:Karnnbat lstasyo-

una.an, Yusuf Osmanôfu 'b1r ar 
~r'ke1ı nlinde lıırn'knrnk Çam1lcoru
ibUt ~0b:n :yol n1dığımız llk da'lffknittr 
~Un ik1lcllk ıstnsyonlar<Ve'hıttt! dDm 
\itı. '<>va srttbı rne nna lflynl 'Mlhu ftel· 
~ diyoıiJar<IT: IA:şaği q,anmn1aTı 
\:~trran 'lniltlilş eyuzbğm !18.ltınaa 
.,.._ l?ıa1t, ınt;ı yn:gmur ne gtıneşle u-

lll?ıaınaıc. 

~~G,ıe ce1tyorau ki Karnabatta 'lifr
!t\:bbtre 'baş1aynn ~r. gelecek 'liır 
~ llhn:rdn erldfğl zaman, tab'Jat ffls
reı, de 'Uyanmak cin \bir a"uç toprak 
~~ı b'lle ıtıu'lamavacnktI. 
~ . 

t\ıı\ehra Osmnnofu 'herhnngfblr ooa-
\l'ı lğ-e götUrmemok için bi1tUn bun

h llöylemedlm. Fakat bu hislcri-
llltmtın., Dulgnrlstana da1r tkl 

fl:ı 1n ve b1ribırme -zıd lkl dü
tıf>i~e '\'e nıhon 'krmildndığınr g1Srilr 
tl\ Oluyordum. tkl run: daba a-
1)111 ~l1t'ıeme'k rn:zımgeltrse Tnrk ~e 
tft.dta.r tııba ... Diıisi. Bu1gnrya llze
~, ; St!Ihn ııstoyen b1r ruh!.. Fa1rat 
~'Itır btr sulhtı isteyen •.•. !Belk~ de.. 
t'tşla '<>tnnanorıann bny«tı ~ -y,nşab\r: ~lbt, nratannda elle tutuıur 
~~ blh 'l'lam1 ortaya çıkamıya-ca1tsa 
lla1n ~ ısulh ... V-0 muh:ı.ltkalc olanr. 
o,tll Stnnnoft:ın dnha ço'k A'hmet 
'-% <ıtıorun i tedi~ şekilde bir ... 

~S.k 
hıı, bat, 5tekI için, pr!k kapalı olsa 
Cl'i~o Unu ônşllncm1yordum. MeselA 
ttlıı Q tot, Ve 904 sonbah:ırrnda bn

)\lltıı ~gorcırun temsil ettık1erf... Ne 
<ı,11 6' 1stcyorlnrd1? .. Yan ut do~u
t1ı,-l')rc]0huya Grlgorof ne yapmak ls
~lıtı.'1:? Buı;un, bunu sormak ıuzu. 
~~r 'fSıu 11YUsonm: ve çünkü, mukad
"''l ~lh'lrı:ı~nden hemen b1'r 11\1 ay ev
ltJ~S.t\ı 1"U~nı Griı;orof, her valrltk1 
~l'dı~'l le, e1Jf'rl cehlnf!P beni kar-

ıanıan
l> ..... lter t . 
'orutn arn'fta Osmano!ları g~rU-
ll . d<'ınlştıı 

lı ıır t.n 
cıtııı.r taftn ... Ve hRlhukt. Osma-

b'tıla.d1.,.~l'tnda Yoktu. Grlgoro! bunu 
aş 61llJy h 
~ 'ita lt issede r etmez; daha 

ll.lı: lııt ellrncterlf' fikirlerini anlat-
' '1 °Itıekelzln: 

tıab nhu• d 
at "a • cmışu: her ta:r:afta Kar-

\' r. 
taı:ı ,,.~ h(' :ne 
~"il. he n. Grlgorofun, Bolgaris-
Otı 1 a~rt/' ~c>y istediği gibi olmaya 
,1 1tt:ı.ııotı ıtltlkala.rda bile, tıpkı 
tıtll.sı bır kırın içinde olduğu kadar, 
~, <ı.nıan:ı 1 •rnııuanışla harelrnt Pttiğl
ttı lldlıstne Etrın . Nitekim, ilaha fazla 
rı ~,~il Q tıllfnı f'tmekll~lml teke -

llltı l'igoror 
arka · l'lıUphem cllmlcıle -

'll ıııından· 
lat-, lltUn tl . 

~.l'tıtz "ar' ernışu ; bizim Osmanof-
v eh . 

"orıı aı.ıkntt 
~!!tıı 11 ruhund e bu kelimeler. Grfgo-
lıtr ?en lluı a. nultiarlstana yerle
ııı ta.de811 1

car ruhunun muztarip 
• ır en b 

a§'ka bir §ey doğiJ. 

tıı il 

t-1\ () "'0" a n .. ~S..tıor •• nl\ bnsar basmaz Zeh-
~1"n1t bir şey lem.eğe ih-

tlyacım var!" dediği zaman ikimiz 
1le konuştu~umuz şeylerClen daha 
-ziyade ~unlı:ıın auşUnUyor ve kendi 
'kendimize yaşryorduJt. 

allece 'Ytmibaşrmrzan Groşenka. -
yı unuttuğumuz bu dakikalar, ken -
6t kcnClimtzl, 'llluhtemel tiir itorlru -
nnn blrleştlroiğl Hd insana. benzeti -

ordum_ u'htemcl bir 1rorlrn? 

Fakat ne olabllirdi bu kor.k.u? .. 
Zebr.a ôsmanotu bir tarafa bıralrn -
cak oluı:snm, tJpkİ iki ay evvel "Kar
nabaila ilk nyak önstığrm aakikalar
aa olduğu ,gilii, istasyonun bir tara
fından hir "kurşunun, garip bir şe
ktlfü? \•rzıldayaralc, beni heaor tuta
cnğını düşilnUyordum. Bu kurşunu 
'kfm a:tal:iillri:11? Yahut nasıl bir isa

• Frank 
•Dolar tm> 
• lilret 00 
• lkUçika rı. 6' 
'Drıüuı:d 2ıl 

IBVl\;rt f.:r rısı .. 
•Leva 2.S 
· Flun.o ıO. 

Kruo <.;elL ij;I . 
"tJ1IUı :a.v.ııa 23 
t•.ıau 

.1&2 
.. 'N8vyd111 W"1 
• lıUl&oc 15 1 Stifl 
• BrtllrMI ı1,6Jl0 
a AU.. SS,7 60 
• Omdnl .w ıı2-w 
• 8otya 63.4D'.?J 

" >.auıl4ıl'AMll 1~2SU 
• PraA ~.ı.6ıiö 
• vu-- ~.ıı.as 

• Mark 
·zıou 

• Penıo 

·~ 

•Berua 
'VU'fOT8 

ti>.-
~~.-
20-
1' -
w.-

&2-
652-

- -

• Buaapeete s,t>on 
• BUJu11 J(.6 l!J 
• BUglaO , ıiiBl 

• rollob&lna 2.1:!68 
St.Olıih~ 8,UJ 10 

.. LAIDcln • 30. -
• Mo*Oft ~.7<B; 

hetle bUtUn OsmanoTları'blr hamleoa ıı----- E S'tt A M 

geçere'k, benim Uzerlme gelebfllr- ış 'Be.Ilka81 ~ "1· RlfJ'V -
dit "Burm hTimlyorclum: 'fakat ayni Anadolu :l3 Q'5 ,Ctıoeııto lS 1:> 

tt.e.. ı .60 lll&erır.a ~ 00. 
ş-e-~:ı 'K.arna'br:.t lstasyonnntla 6a on- ,, 
m'ryor; -ancn'k hlssetllyordum: şu 'ka- -ıttlkradar- i•h"6-r -

İCl-t~ dar var ki Zehra Osmanofa tab1at1-
mtn l!ışm<la. "kalan bu 'kor'kuyu "du-

:rnrmamaya mecburdum: daha gari
bi aP., gene 7.chrn Osmanofla bera
ıtıer KnrnabaClm ôışarı yollarınaa. 
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kurşun(]an, 1>U SCfer, çok daba mut- ,._ __ 
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h1şöırııızıa ntzı'ko1ıaaıgma hükme- Zahire Borsası 
l'Uyoraum: Zebra Osmanofa gelln-
ce, 'i1~rlm1n altından hi!':lerine cloğru aa ·'2 - 1138 

yurUyen lbn 'hbce'ğln onu blrclenbire 
rnrrp ora'füı. kaskatı blTakttğt mu
lın1kıtn1t'tı: 'hana iylce sokulmuştu· is
ter patinaj yapan 'bir 'S'Ol 'tlzerfnne 

,lalın iy1 yürUmek için, ister ko.rku
<11\n olırnn; Takat sokulmuştu: ve bll
llin 'kenalsini ihata eden fikirlerin 
öteslndA Zenra Osmnnot i~ln ku'\--vet 
n1R'Cak ten yakrn bir mer1ıale olarak 
duruynrdum; tlt1mlzde de, 1:::;tasycn -
dan 'ftfbanm hemen nnumuzde ve 
ırrtzlorlmhle g6rclü~llmuz bir büTcye 
..ıuı; ı-u l\.OffUtah l!lı:. ı:.1 ~\.m,>orou. 

Eğer bnnu yuı1nıuıyacak oJ.ur
'f!nlc, 1Rtasyonla lıU!e arasında '\'e 
ıın lllsa bh zamanda bir h!ldis"nin 
hemen oluvereceğini zannediyor -
rluk . 'Ze'lıra Osmanona aramrzaa bu 
hfsl"rfmlz~ ~cllmelcrle konustuk 
mu'? .. Dclkt! .. Ve anıma. kendi ken
ôltni'!e 'bunu tc'krarlıyora!lk: 

- :K.Im olabilir bu? Grigorof mu?. 
JJiı.lbuki Crlgorofnn Karnabatta ya
pncnğr şeyler vardr; ve hr.r hnlde G~i 
l?Orof, Çamkoru seyahatine bundıuı 
daha başka bir maksatla mUsaade et
memlştt: 'bunu her ikimiz de .dUsünU
vor ve Zehra belkJ bunu istemty-0.r
rtu bile; Grlgorof arkamızda olacak 
rılsaydr. her ikimiz de tehlikedeydik, 
buna Tn~mon Osmanoflar kurtulu -
vorlardı. 

(Arkası var) 

Oile neşriyatı: S:ııı t ' l !!,30 P.llıkla Türlı: 
musikisi. 12,50 lla\ııdis. 13,05 Pliikla Türk 
musik.isi. 13,30 Muhıelif plM: neşriyatı. 
14 Son. 

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 P!Ukln dans 
musikisi. 19 l\onCcrons: Ali K!imi Akyilı 
(Çot'lllt tcrb1y~sil. 19,30 Rcyoğlu Holkevi 
gösteril kotu tnrofıncl:ın bir tcmsiL J9, 
55 Dorsn haberleri. 20 \'edia Hııo ve nr
kaclaşlnrı tarnfınclnn Türk musikisi ve 
hnlk ş:ırkılnrı. 20,30 Hn\'ll rnponı. 20,33 
Ömer Ru:n ııırııhndıın arnpt'n söylev. '20,ııs 
Muzaffer Güler ve artarlaşları tıırnfın<lnn 
Türk nıosildsi çe hulk şarkılan. (Snnt a
:rnrı). 21.15 .Mustafa ve nrkadnşlan tara
fınılan Türk musikiı:i ve halk şıırkıJ:ırı. 21, 
50 Orkeo;trn: 1 - 1'C'lınik,•vsky: l.a belle 
Rll rıois dorm ıını. 2 - J,ic;zt: Rr.ıp~odie 

No. 2. S - Valrlten rcl: 'F~turlian ti na nJcıc 
4 - Stolı: Mnrchen der tn/,!end. 22,45 
Ajans hnherlerf. 23 Plakla sololıır, opera 
ve operet parçnlnrı. 23,30 Son haberler ve 
ertesi giinün pro~rnmı. 23,30 Son. 

Şehzadebaşı 

1' Y R AN tiyatrosunda 

2 Mart Fevkalade 
geced:r 

Buıiday yumuşak 
Bu~da~· ~ert 
Arpa yemlik 
Arpa :ı\nadol 
Ç:ıvdnr 

Ilurcnk 
Mıı>ır 1ı'e.yaz 

Mısır snrı 

Nohut notürd 
le fındık 
'firtik oJ!lnk 
Yap:ık .l'.nnllm 

Geen 
Buğday 109 
Arpa Hr.i 

Ç:ıvClnr 30 
Kepek 15 
Fasulye S7,ı.t f-i 

tç c eviz 8 
Nohut 5 

~OMEDt : 

&r .... 

'S 26 
5 :.20 

• ::20 
• 5 

....... 
5 S7 

' 7,5 
• 32~ 
3 2'2,5 

"' :20 
' 35 
6-

33 -
ısn - n5-
t.~ - ıs:ı -

Arpa 
Yırrıır'k 
Tırtrk 

Giden 
100 

86,'JYI 
ı.1r• 

1(lıı\':tltr .51> 

K tobunm 3 
U'iftik 
Un 

6J3/4 
1,1/4 

fstan'1fal Belciliye&l 
Şehir Tiutitroları. 

Saat 20,80 da 
1 /Jlr Adam Yaratmak) 

Dram 3 perae 
Yatan~ !IOecip Fam 

Kısaktire'k 

Sut '20,30 da cSöZüN ~IS1.Sf) Komedi 
i4 perde. \'u:ın: Yon Sclı6ntbaa; l"iirk~ 
i: S. Mora}'. Pazar iÜMri 15,30 da llMlti-

so~ HAFTA'.SJ 

28 Şubat pazarte$1 a1'
şnmı Beşiktaş Sual 
Park 'tiyııh'osanda; 1 
Mart sah Pangalh 
!Kurtuluş sinemasıuda 

"E~AlLER" bü)'ti.k o. 
pcret. ORKESTRA 

VE BAl.E 
~ ~Art per~embo Rfinü akşıımı KPdık5y 

Süreyya inemasınaa Korrser - 0J>(!nlt -
Komedi ... 

EiRTU<'iRUL S~Dl 
TEK Tl\'ıATROSU 

Pazartesi: (Kadı kay -
Sfireyya). Salı: CDa
Jnrkliy), Çarşambıı: 
(Üc;l\\idar) sinemaJa
ırınıfa: SEFI LLER 

8 perde 
Vozaa: Yiktor Hügo 

Sinemalaı 
SA KAHYA 
~IELEK 

SARAY 
SO:\IER 
lPEK 

: Yakan pu~cler 
: llora 
: .Aşk melodi!!i 
: :AşK manevraları 
: Ali Bııba 

Clilikmrfujaj 
BUGUN '.KALKACAK YAPURL:.\R 

Saat Vapurun adı Gittiği '101 
18 Ulscn Barlın 
20 Bartın A:rvalık 

10 
15.40 
_6.30 

GELJ.:CEK VAPUnLAR 
Mersin Bnrtıll 

Mudan>' 
Bandırma 

Kocoeli 
Snndet 

izmit yen· bi şehir 
olurken 

Beledigenin meşgul olması la~ım 
gelen bazı noktalar da var 

tzmlt, (Huwst) - lzmit belo'diye-ı 
si, şehri yont 'titr 1ıayat -ve inkişn1fn 
maı'har etoılştlr. 156':bin1ira'lık va
ridatı llo gerçelcten btıy'U'k ve güzel 

işler yapmış ve başarmıştır. "Fennt 
tesisat ile Çene ve Paşa suları geti
rilmi~ elektrik işi hallolunmuş ; 

park, yol, mezbaha yapılmış. şehir 

bol ağaçlıklara gömUlmUş ye rıhtım 
işi de mükfı.tata. hak kazanan l:Hr e
nerji ile lzmlte renk ve nararet ver
meğe başlamıştır. 

llaruf mimar "Yansen" in çlzcilği 
plAna göre lzmitte ateşli bir yapı fa
aliyeti de UrUJ> ıgldiyor. 

Buna mukabil lzmitiı:ı ıüzerindc 

durulacak .bazı mUhlm noktalar.ına 

da !gar.et oUnek ger.ektir. Evvcl.A.: 

l. - b:mlt soka.kHı:rı ıPek ,eaınur.Ju
d'll'r. Deniz -vc der.ya gibi her tarafta 
çaı:nur ar! .. 

2 - Sokaklar, cadd~c~. bilh"sa 
kenar m-ahalleler lh1c 'tetn1z eğil

dir. 
~ - Esnaf s:iltı ontrt>l ıedilmey.or. 

Bilttın :ıgıCla ımaddalQı"f tıcml.2 :sasıla

m~ 

-i - 'Ekmek iı;l, a~lı'başına. ôlr 
derttir. Sllt, ~ ette b6yleliir. 

5 - 'Şehirae umumı "b'ir bel! yok
tur. Mevcut olan aa. pek iptidal şe
kildedir. Hemen Y" nisinin yapılma
sı 'bir zaruret olmuştur. 

6 - 7ntlı satan dükkAnlarda, kul
lanılan yağlar karıı;ık, ayni zaman
da temiz de~fldfr. Bunlarla da meş
gu1 olunmak ister. 

7 - Kahveler o kadar fazladır ıH, 
bunlttn'llaymntra"1mlr4tf"lJ'llla1ö1İ.l!fm. 
Biltiln bu .cokluğa rağmen, !zmitte 
oturacak, r ah-ve a. yo1ı.tur. llu 
kahveleri tahdit etmek muhakkak 
isabetli olur. 

8 - Halkın temiz bir hava alması 
tein park 'J.!zımdıır. lzmitte halka 
mahs\lı8 ,pn.rk yoktur. 

~ - tzmlt-0ekl ,.e köhne otomobil
lerin ka.:rnağı bir şehirdir. Bir facia 
olmada.n bunlam2 hepsinin yasak e
d.Hnıesi IA:.ım bir kcy.tiyettir • 

işaretler: 

1 O -.. Bu küçUk ve '}latasrı teferrii
tıt'h işlrrle lzmit 'beledtresintn meş
gul olması, halkın arzu ,.e cettieli
dtr. 

ısa Haberler 

• Cok ınuhim c~ns ve hukümlcri h::ni 
.,,Rejimi l<nrıımn konunu" Jilyibası ~erin
deki ı:ohşın:ılor rıerlcmlŞtir. 

~Proj<! on şeklini nlmornış olıtıdkla O>e
rolıcr mC'\·.cut knnun müeyyideletimi'ilıc 
önlenemeyen bazı rejim aleyhtarlılh soı;la
rının bu konunla teshil ,.e takibi müırlk'On 
olac'nktır. 

.. nnisn Mc'busu 'Sabri Top'r11'k ve 'Ga· 
lip fla'hli:ı tün'ün Y~ 'Bo'Ju !Mebusu Gc!'nı11l 
fllisnUnfin iDritkscl cfaretinc tayini 'h~t.i
ccsi mltı .mebuslukton 'sUf:ı.ın ile hlfınhıil 
k:ıln'n mebusluklarn. meclisin -2 mart ı;ar
ş:ımb:ı 41üakü topl:ıntısınan olcunacillı: baş
ve1'fıldt 'mliYe'kkcrtlımnacn . ottı'b httlhop 
~·npılncıttaır. 

"" iZlrtıcrt 'ı'clcÜJeti tl:IJtlltındıin ibıtulal:lH 
;pulluk fcıhtik11sı üıer.indcki tetkikler l>'fl ... 
miştir. Bu fnbril:n senede beş yüı bin ptıJ. 
lıık imal .edecektir. ' 

• nir m!itHl<'l evvel at'l tn:i~ "klı.rııiı~tı
rıl:ın '\'C r>Togt"nmı da lt'sh'it edilen :ı!'llOll
lar ımklcbhiiı:ı lıt<Jlm:ısnıtıan ~an& lfft;.. 
ln m:ısrnrınn aoıa:ı,'J rrın-ıımr edilnilşlir. 

• .hmir bclcdi&·csi, tak&ilcri ~c.ya U$1l .. 

si ar.ııb:ıl:ırı ill:ırc l'Clcnlerin radro CI:ılgın
lı~ı ile bir lcııuı çı'k"nrmnlnrı :ihthttalihl l;ÖZ 

ônunde:tutnrak t-o(}yolu otom0bı1leri •yasat 
ctnıtŞUr. 

ılcJnde 1rady.o btilunan otomo'billerib [;Şeh
rimiz-O de sündcn :güne arltığı'(!öronünde 
tutularak, bu usulün .tatbiki Jstnnbül ~cin 
do clüşünülmc'ktcair. 

• Knzanç, ml\vıılene ve 'buhran vcrıne
rinin 't~·lıic'fi hal-\ınaa aU~ e\\)e'frn. 
deki koıniSybh ıınrarmdıtn bazıtianwn 6. 
~-iha hımünlcı·de ..Bıı~el.."'lletten ediııe 
sc\•kbdllmt'k llıM'cdir. ' 

Kıınun )liyJ1toruı11 söre~ Do verfri ycıri
nc olmn'k '\'c hıları maaş v~ ücrctlerfo ~ı
llc ı:irtni likisi tıisb1'"tintle lhlılarnnsık zete 
bir vCNi "nlınnc11'k 'Ve 'l>u ~rgi bCŞ sene'Se 
yüıdc hc$C inecektir. 

• Sann}i birli~ i6arc heyeti Dördüncü 
Y:ıkıf hnnındc dün toplnnmışlır. Toplantı
dn ~lrıuıt ikongl'CS'ı 1i~in amlanmış '1'8J)ar• 
lal" ltctkıik ;cdilrnlŞ!ir. Ba ta'J)Orlar r...-rtıa 

bfrinde Anl.:arn~·a .,gönderilecekti!'. 
• Dün Cle snb:ıh \'e öğlcd~n sonra olmak 

üzere 'Kü('ü'k deniz naldiytı.tı cemiyeti ne 
rırıncıl:ıt 'Ccm1ye i loplnnnıfŞtn-. ~on ,tıp .. 
ıııntıfla !ıtıncılanh acrtleri ve 4lile~eti ft• 
ral'ında gönrşfllıniiŞtür. 

Titiz Adam 
VAZ~N: saarı Ertem 

Bizim dns. clııs 11.dama ihtiyaer
mız Yardır. IhUsıı:a kadrosund-a bel' 
adam bize ya.banc1 değildir. '.Bizden; 
blzim bir parçamızdır. Fakat bence, 
büt\'in bu ihtiso.s ka~tolurı 1~.1ntio :pa
tek yapan anların arasında belki 'de 
bUyük ve çeşitli ihtisas şehadetna

mclerine sahip olmayan bir çeşit ln

Ra.na da.ha tok ihtiyacımız vardır. 

Bu adamı tarif lcın btiyilk "·asıtıar a
ramıyacnğım. Onu geniş, keskin hir 
karakter cJ:ı:glsl ilo hatırlatmak: i.ırto
rım: 

Bu sadece titiz adamdır! 
Titiz adama her sahada muhtacız, 

kayıkta kayıkçı, sokakta çöpçü, dai
rede memur, mektepte hoca, işte us
ta; hastal'ınnede hekim, inşaatta mil
hendls titiz adamrn heyecanını, tittz
lifln sinirJfllğint kendisine rehber 
edinmedikçe hayat makinesini kil
fUnden, pasından, ı;acırtılarmdaıı 
kurtarmaya muvaffak olamayacak
tır. 

Ya3-van ve koı:ıdi gölgesinde istira
hate dalan ".neme llzım" ~ı ihtisas 
~ok de!a titiz bit cahilden daha az 
faydalı olur. 

Geniş yürekli, her şeyi oluruna 
bağlar. deryadil insan, bilhassa inşa 
devrinde çabucak yUrüyen mnklne 
önUııe dikilmiş bir mania halini alı· 
'\'erlr. linttıl bunu yaparken asla fa.r
kuıd& bile olmas. 

Yenl 11.in.m.ta:r k'finılul'k60. ll.lm& 
bu :n1uı.mtal"l tıt1z, &ttl bltu 4a mt
ıussıp :say&b1~~ğ1aıtı ttı"a.lHat \.. 
lerletirler; ona ~~le'r 'k&u.baı

'tırlA.r.. 

!J'.itiıllk; Sn.ım11.tçln tuanut "Ut~ 
bir nır..am ~ ~Ugtp)thl l\ar'l~ ~ 
temız btr ilanı U.bakkuıt ~lm't ıgl)~. 

mel:fl.'rzusuntıan başt~ blt şe't\l~ıt
dtr. 

Bunun •k:gt, ..kebdln , treb.\\i kA· 
bur~ıart ıctnde bir clh•ll balitöc\e
a-ek ora~la ~a~amak, ve hM'lNı k'?tı 
kapılarını kapamaktır. 

"El ltl'ft &nı1\a nar&') 
'"Yak ~nhulu11• ttifaftl ata.0 

Sötl rlyl :hülln etne'b\leıı 'bt't 
haiotlruhlye. ınsııır t1Utllk1'tı ~ 
}ilk bil" 'ruh Ukllnetlo.e, hHML!lyat• 
ton lAkattilfe ao~l'U ~klp gbtbt1lr. 

Ztıman olur ki tzuuı.n tuhu )tbl'Ulilr. 
A.kı;amıarı tUne:ıtlbHne te1t1ten lrnt
ln.r gibl kendi kobdltıfll lU~mlne da· 
lar: U)"l.t't1&r, n :kotuU r\lyAEınn ıgts. 

tilr. 

.Bu Adam tittz dettıtllr. Ya.huı tt• 
tiz dc#ll, etratrndıak1 dOG11.d• o\ut 
b1tenlerden de lıabel'!lıdlr. 

'l'Hiız ednm. yeni bir lı~yat ~aıtnm 
&Himetldir. Yaşamanın, sıhhatin 1'11-
ran nnb11tlır. 

lçlmiıd ne kadar ~k ttus adam 
.Yetiilrse o kadar te'riHlllD. .. 
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Ankara Balkan An· 
tanh konseyi 

(Üst tarafı 1 uıcı say/ada) 
ketimize gelen Yunan Başvekili Ekse
lans Metaksa.s, Yugoslavya Başvekili 
Ekselans Stoyadinoviç ve Romanya 
Dışişleri müsteş:ırı ekselans Komncn 
rükuplarına tahsis edilen hususi tren
le bugün saat 10.30 da Ankaraya var -
mışlardır. 

Müttefik devletler Başvekilleri ile 
Hariciye nezareti müsteşarı, istasyon
da, Başvekil C~fıl Bayar, Dışi~leri 
Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras, 
Ba§vekalet müstc~arı Kemal Gcdelcç. 
Ankara Vali ve Belediye reisi Nevzat 
Tandoğan, Dışişlcri Bakanhğı genel 
sekreteri Numan Menemencioğlu ile ( 
Ankara mevki kumandanı General 
Kemal Gökçe, Emniyet direktörü, 
Merkez kum:ı.ndnru, Kardip:om:ıtik ve 
Yunan, Yugoslav ve Romen sefaretleri 
e:-karu tarafından istikbal edilmişler 
dir. 

Muhterem misafirler tirenden incı 

inmez Başvekil ve Dışişleri Vekilimiz, 
kendilerine ho~geldiniz, demişler, ve 
dört devlet mümessilleri refakat ve 
maiyetler!~de bulunan zevatı müteka
bilen biribirlerine takdim etmiş~erdir. 

Bundan sonra mızıka dört mütte -
fik devletin milli marşlarını çalmış ve 
misafirler kendilerine ihtiram resmini 
ifa etmekte bu'unan askeri kıt:ıyı tef
tiş eylemişlerdir, 

Balkan Antantı devletlerinin bny -
ra:dariyle süslenmiş bulunan isbs -
yonda g~en bu merasimi takiben Yu
nan B~vekiii Metaksas Başvekil Ce -
lal Bayar i!e, Yugoslavya Başvekili 
Stoyadinoviç Dışişleri Bakanı Doktor 
Tevfik Rüştü Aras ile, Rcmanya DıŞ
işleri Bakanlığı müste~arı l{omnen de 
Dışişlcri Bakanlığı genel sekreteri 
Numan Menemencioğlu ile birlikte o
tomobillere binerek l!cametlerine hu
susi daireler tahsis edilmiş bulunan 
Ankarapalas oteline gitmişlerdir. İs
tasyondan otele giden Yunan, Yugos
lav,Romen ve Türk milli renkleriyle 
süs~enmiş bulunan yol üzerinde ve 

Ankarapalas oteli önünde topl8JllllJŞ 

olan halk, muhterem misafirleri sa -
mimi tezahürlerle selamlamışlardır. 

Matbuat Mümessilleri 
Ankara, 25 ( A.A.) - Balkan An • 

tantı konseyinin müzakere!erini takip 
etmek üzere gelmekte bulunan Yugos
lav, Romen ve Yunan matbuat mümes
silleri bu sabah şehrimize varmışlar 
ve istasyonda Türk meslektaşları ta
rafından selamlanmışlardır. 
"Atatüı·l;ün realiıt siyaseti, bizim, ve 

" hepimizin siyasetidir.,, 
Belgrad, 25 (Hususi muhab:rimiz -

den) - Bütün Yugoslav gazeteleri An· 
kara konferansından bah~ediyor. Poli
tika gazetesinden sonra, Stoyadinoviç 
hü1'fünetinin organı olan "Samaupra -
va,. gazetes ile "Vreme,, gazetesi de 
Ba"kan kon{eransmxn büyük ehemmi • 
yetini tebarüz ettirir makaleler ne,re -
d 'yorlar. 

"Samouprava,, gazetesi bir makale -
sinı:le, ideoloji üzerine tessüs etmi§ 
bloklara karşı da, B~kan anlaşması hü· 
kumetl:rinin ııiyaseti mi:şterek oldu -
ğunu ve bu b!oklara karşı mÜ§terek b 'r 
siyaset giittük!crini, binaenaleyh, mev
cut blokların ne bir:si, ne de ötekisi ile 
bığ"anmağı arzu etmeksizin menfaat -
}erine uy~un olan kendi yotlannda yil
rü:iüklerini yazmakta:iır. 

Samauprava diyor k ' : "Büyük dev -
lefcrin zararını bizim ödememizi icap 
ettire:ck §:kit:ie maz:de olan!arın tc -
kerrürünü yine bundan öte istemiyo -
ruz. Fa!tat bize ihtiyacı olanlan ikna 
etm::k. müşküldür. B"z, Türkiyenin 
büyü~ yaratıcısının idaresi altında 

Türk:yenin güttüğü realist s:yaset isti
yoruz. Bu siyaset bizim ve hepimizin -
dir.,. 

Vreme gazetesinin makales· de bu 
mealde yazılmı§tır. Vreme gazet.e -
si. Avrupa yangının, umumi sulh na -
mına büyük bir anlaşma içinde çalışan 
Balk1n yarım adıısın:lan parlamıyaca -
ğı:u, yazıyor. 

Dün gece~<i ziyafette sö .. lan ~n 
sam~mJ nu·u llr 

Ankara, 25 (Hususi) - Hariciye 
Vekillmiz Dr. Te•;fik Rilştü Aras B::ı.J-1 
kan Antantı konseyi Azaları şerefine 
bu akşnm Çankaya Dışbakanlı~ı 1 
köşkünde bir altşam ziyareti vermiş-1 
tır. Ziyafette Başvekil CelAl Bayar 
tıe bütlin veklller bir kısmı B. M. 
Meclisi Azaları, Yunan, Yugoslav 
ve Romen elçtlerlle Atfna, Belgrat 
ve Bilkreş elçilerimiz ve dışlşleri ba
kanlığı, Antant devletleri elçilikleri 
erkAnı hazır bulunmuşlardır. 

Harlclye Vekilimiz nutkunda. mi
safirlere hoş geldiniz dedikten son
ra, dört Balkan de,·Ietl arasındaki 

dostluğun kuvvetine işaret ederek, 
mazide olduğu gibi istikbalde de bu 
ııkr rabıtaların devam edeceğini 
söylemiş ve demiştir ki: 

Dört memleket için, dış politikada 
hO.klm olan prensip, politik ve eko
nomik istlkU\ltmlzi korumaktır ve 
bu prensibin en iyi barış zamanı teş
kll ettiği kanaatlyledlr ki, dahlıt 

mukavemet kuvvetimizi ve harlct 
rnlldaraa ,·asıtalarım ızı im kl\n nfsbc
tlnde takviye etmek suretiyle bu Ul
kllye hizmet ettiğimizi müdrik bulu
nuyoruz. 

Dış poJlttırada realizm. Balkan An
tantı devletlerinin, bu devletlerin 
mllletlerarası tcrnatlarının vasfı o
lan tam itidalle kullandıkları diğer 
bir unsurdur. Balkan müttefikleri
nin enternnsyonal teahhUtlnlnP vo 
bu teahhtitlerln Amili bulunan b!l
yUk prensiplere sadakat politikaları
m kolaylaştıran da bu realizmdir. 

Bu son yılların tarihi verdlf.1 ders
ler itibariyle çok miismfrdlr. Biz bu 
derslerden istfrnrleyt. mPnff vP mo
ralt kıran bir fikir v~ ruhla de~fl ta
mamen kurucu ve Ra;;;ıamlnyırı mUs
bet bir istikamette tevcssill etmesini 
blldlk. 

Bundan sonra General Metaksas Ha 
riciye Vekilimizin sözlerine mukabele 
olarak s8yletliği nutukta Balkan an • 

bir kere 

daha tebarüz ett'.rerek demi~tir k,i: 
"Bu ııulb eserine bizzat milletlerimiz 

olan başarıcdarının bağladıklan' ümit -
lerin tamamiy~e tahakkuk etmiş, bulun
duğunu bir kere daha ilana bilmem lü
zum var mı? Nazarlarımızı fmdiye ka
dar katettiğim 'z yola çevirecek olursak 
elde edeceğimiz neticelerden iftihar e • 
debileceğimizi biliyoruz. Balkan antan
tı konseyinin muayyen toplantılarında 
ve h::kumetlerim"z arasmdaki istişare -
lerde yalnız doğrudan doğruya Balkan 
menfaatlerimize temas eden meseleleri 
değil, fakat bizi alakadar edebilecek 
beynelmilel mahiyette biltiin meseleleri 
d::ı'ma aynı gözle mütalea ettik.,, 

EDEN 
lst · rasının sebeple
rlnl ltıkrar. 1ınlattı 

Londra, 25 (Husust) - B. Eden, 
intihap dairesi olnn Limlnğtonda bu
gün bir nutuk söylemiş ve istlrasının 
sebeplerini bilhassa. şu sözlerle an
latmıştır: 

Drımokrasiye kuvvetu bir imanla 
sarılmış bir adam sıfatlle, muhak
kak kl, başka türlU hareket edemez
dim. 

Dilnyadaki vaziyetimiz için en va
him neticeler verebilecek olan bun
dnn sonraki muza.kerelerin de tara
fımdan idare edilmesi kabedecektl 
Bu suretle ben bir murat olacaktım 
ve hnttıhareketlm parIAmentoya ve 
mlllete karşı doğru olmtyacaktr. 

Ş:.ı§nigin nutkundan Almanya 
memn:ın de:iil 

Berl'n, 25 (A.A.) - B. Scshuchnigin 
nutkunun Nazi muhitlerinde uyandır· 
dığı ı. ···::ıl ir.kisarı, Angriffin bir maka
lesin 'e kendi!:l ni göstermektedir. An -
gr"ffin, "Kominteren Avusturyada u -
mumi bir taarruza karar verdi., şeklin
deki heyecan verici başlığı altında Var
şovadan alınan haberlere dayanarak, A· 
vustur a komünistlerinin "kaybolan 

Atatürk 
Ankara da 

Ankara, 25 (A.A.) - Reisicumhur 
Atatlirk bugün saat !) ,4 5 de şehrimi
ze avdet buyurmuşlardır. 

Büyük Şef, Gazi istasyonunda Baş
bakan CelAl Bayar ile lçişlerl Baka
nı, Parti Genel Sekreteri Şükrü Ka
:ra. Dışişleri Bakanı Dr. Te\'flk Rüş
tü Aras tarafından selAmlanmıştır. 

Ankara istasyonunda ise, başta B. 
M. ?.leclisi Reisi Abdülhalik Renda 
bulunduğu halde büyük erkA.nı har
biye reisi Mareşal Fevzi Çakmak, ve
kt11er, mebuslar ve vekA.letler ileri 
gelenleri tarafından seIA.mlanmış ve 
bir krta asker ihtiram resmini ifa ey
lemiştir. 

Paha ılıkla 
mücadele 
tetkikleri 

• 
'sviçr11den biı müte

ha.-ısı~ geı:ı itiyor 
Ankara, 25 (Telefonla) - Hayatı 

ucuzlatmak \'e pahalılıkla mücadele 
meseleleri Uzerlnde tetklkatta bulu
nan tktısat Vekılletlndekl komisyon 
Avrupadan bir mütehassıs getirmeye 
karar vermiştir. 

Bu miltehassıs tsvlçre rederal hil
kumetlnln bu gibi işlere memur et
tl~i ve bu sahada büyük tecrübe sa
hibi olan Profesör Lorens'tlr. 

Profesörlo mukavele yapılmıştır. 
Martın llk günlerinde şehrimizde 

bulunacaktır. 

Adiiye 
tav inleri 

Ankara, 26 (Telefonla) - Adliye
de yeniden şu terfi, tayin ve nakll
kt yapılın1şt1r: 

45 Ura maaşla Antalya. sulh hA· 
kluıliğlııe Mldyattan Ragıp lnanç; 
Çeşrue h:L 'dmli~lııe Mardin den <::;aml 
A•ft•·~~ CK""'" """'"" h61tlmllvlrıA 
Gemllktl•n Ekrem Köksal, Bartın 

hukuk hakimliğine Şerefli Koçhi
sarrla:ı It.tmdl Gökyay. 

4 O llı a maaşla: Dokuzuncu derece 
başnıuddoiuınuml muavinliğine Ce
v:ıt Seıim. Karamürsel müddelumu
ı.ılll&ıne Sallhllden Tahsin Arsal, 
Bor ceza hftklmllğine Saltlllnden 
Bedrettin Etmnn, Saitill bA.kinıllği

ne .A n~alyadan Ata Dol maç, Kars 
müddelumumlliğine Mudanyadan 
~ilreyyı:ı. Oılukkıoğlu, Mardin ftzalı
ğına Tarsustan Hüsrev Eldem; 

35 lira maaşla: Balıkesir sulh hft.
kimllğ!ne Balıkeslrden Kemal tren, 
İzmir icra h!klm muavinliğine Ka
ramürselden Enver Eğe, Uluborlu 
:ııüdde: 11-a, umtllğlne Mll!stan Fahri 
Dozer Milh müddeiumumiliğine U
luborluda'l Mltat Güven, Tokat 
müdd~luınumt muavinliğine Slvas
tan M•ıs·$tra Gültekin; 

30 lfra maaşla: Kütahya hflkim 
muavinliğine Eskişoblrden Nezihi 
Kula1<lt:ı.ya, Eskişehir hAklm mua
v•nllğlna ~<nndıradan Firuzan Ünç, 
Venlşahır ı;orgu hA.kimllğlne Ergani 
QsmanlyPı.lnden Necati Ongan, Gey
ve sor~u h~kfmllğlno Ağrıdan Nev
res Tlrvah.io~lu. Ergani Osmnnlyest 
sorgu hA.kimll~lne Ardıhanrlan Tah
ıln İnan. Nezih sorgu hAkimlll';ine 
TJ:zunkö;mJden Hakkı Snlzal, Sivas 
mUdd~l·tmu ;nf muavinliğine Tokat
tan KA.mll Tckerek, Merzifon sorgu 
Iıı\klm 'l~t~;e Hnvzarlnn İhsan Orhun, 
Kuruça; mUd~lelumumt muavlnli
["hıe Glı·~l)c.ndan Mehmet GUrdoğan; 

~2 Hra ıraaşla: Uzunköprü sorgu 
hı\J,lm ve\:lllğlne Nezibden Şevki 

Tao tayı'l '3<Jllmtşlerdlr. 

Veni tayinler 
An~ara, 25 (Telefonla) - Gümrük 

ve İnhisarlar Vekaleti müfettiş mua -
v:nlerinden bay Şadan D 'nçer terfian 
müfettişliğe tayin edilmi,tir. 

Ziraat Vekaleti hukuk müşavirliğine 
muavinlikte bulunan bay Avni tay'n o
lunmu§tUr. 

mev~iler"ni yeniden ele geç'.rmek ve 
mlimklin olduğu kadar tam bir değişme 
vücuda getirme~ üzere yıkıcı siyaı::ctle
rini takviyeye karar verd klerini,, bil -
dirmcktedir. · 

fng:tiz Başvaki:i 
istifa edecek 

(Üsttarafı 1 incide) 

Baldvinin geleceği ve Edenin yeni ka
binede tekrar hariciye nezaretini de
ruhde edeceği muhakkak addedilmekte
C:ir. 

Chamberlain Fransa, İngiltere dost -
luğuna halel getirmemeğe çalışacaktır. 
Bunun içindir ~i, İtalyaya büyük mü
saadatta bulunulacağı zannedJmekte -
dir. 

Müzakereler büyük b:r titizlikle ta
~ip edilecek, bilhassa Eden bir mura -
kip gibi bu müzakereleri takip edecek
tir. 

"Mançester Gartiiyan,, gazetesi, 
bu müzakereye büyük lim't bağlıyor. 

Bu gazeteye göre, umumi bir kanşıkhk 
olacak olursa ve İtalyanlar böyle bir 
~arışıhkta, İngilizlere yardım, h'.ç ol -
mazsa bitaraf kalacaklarını taahhüt et· 
miyecek olurlarsa müzakerelerden hiç 
bir netice ahnamıyacağı çünkü, Japon, 
Alman ve en nihayet İtalyanın Akde .. 
nizdek: tehlikeli hegemon'.leri harbe ta
raftardır ve bu devletler he: şeyden ev
vel İngiltereye düşmandır. Kominteri
ne karşı yapılan pakt, ha~katte tngil
tereye karşıdır. 

Sosyalist "Deyli Herald,, ve Liberal 
"Nüyüs Kronnik., gazeteleri ile ayni 
mütaleaı:Jadır. Bu gazeteler, Edenin 
düşmesini, diktatörler leh:ne bir kazanç 
addediyorlar. 

Sosyalist part"si, sosyalist parlamen
to grubu ve amele biri kleri mümessil
leri umumi bir beyanname dağıtarak 

fevkalade intihaplar yapılar.ı~ halkın 

reyine yeniJ:len müra. aatı istiyorlar. 
"Deyli Telgraf,, ile "Temps (Tan) 

gazetesi Chamberlain s:yaset ne taraf
tar yazılar neşrediyorlar. 

Tan gazetesi, Chamberlain'in nut -
kunda reel bir siyasetin ba§1angıcı gör
düğünü ve Milletler cemiyetinin daha 
fazla manevi bir enstitü haline konula
cağını söyled kten ııonra, İtalya ile ya
pılacak müzakereler akamete uğrarsa, 
İngiliz hükumet ve milletinin iyi niye
tinin gösterilmiş olacağını, muvaffak 
olunursa. bundan valnrz fn.,.il+ ....... ,..;,, 
faydalanmıya::ağmı yazıyor. 

Chamberlain'e itlmat reyi verileceği 
giin, 80, 90 mebus kamaraya gelme -
miştir. Orada bulunan 25 mebustur. 
Daima hükumete rey verdikleri halde 
bu $cfer müstenkif kalmıştır. 

Nüyüs Kronikl gazetesi, miicadelen:n 
h~nüz yeni başladığını yarmaktadır. 

Milletler Cemiyeti birliği, (bu birlik, 
tngilterede çok kuvvetli bir teşekküldür 
ve on milyon azası vardır) sosyal:stler, 
liberaller, nümayişler teş~il etmekte -
dir. Bu mücadelenin muvaffakiyet de
recesi, müzakereler:n neticesinden 
sonra anla§dacaktır. 

Müzal:erelere önümüzdeki hafta res
men başlanacaktır. 

Paristen gelen haberlere göre, eski 
Fransız Başvekili Flanden, Fransa -
nrn da Almanya ve İtalya ile derhal 
müzakerelere başlamasını talep etmek
tedir. 

FRANSIZ SiY ASETtNDE 
DONOtv1 NOKTASI 

Paris, 25 (Hususi) - Paris siyasi 
mehafili, Fransız harici siyasetı ile mil
li em11iyct meseleleri üzerinde endişe 

ile durmaktadır. Efkarı umumiye, 
Fransız hariciyesin =n h~yati hir dönüm 
noktası üzerinde bulu,..,duf;unu ve kati 
ve sarih b:r vaziyet almak =amanı gel- · 
diği kanaatindedir. 

Fransız harici siyaseti liç prensibe 
istinat ediyordu. Birin ·isi; Mıllctler ce
m'yeti paktı, ikincisi: Kollel:tif emni -
yet, ü~üncüsü: Eölü'lr• ez sulh ... 

Bu üç prensibin t?.hakkukunu istiyen 
Fransız hük(ımeti İngiltere ile müş · 
terek bir siyaset takip ediyorlardı. F:l· 
kat, Chamoerlain hükümeti Frznsız 

hariciyesin"n müdafaa ettiği bu prcn -
siplerden ayrılmak üzeredir. Bu ayrılış. 
Fransa siyasi mehaf lini altüst etmi§tir. 

Dün toplanan Nazırlar meclisinde ha
riciye nazırı Delbos şu sözleri söyle -
mişt:r. 

"Şiml:iiye kadarki prensiplere bağlı 
kalacak olan Fransız hükumeti, kollek
tif emniyet siyasetinden ayrılmıyacak
tır.,, 

Bir tebliğ neşredilmemiş olmasına rağ
men, Chamberlain hliklimetinin yeni 
ııiyasetine muarız olan Fransız ha -
riciye siyasetini ileri süren hariciye na
zın Delbos istifasmr vermi§tir. Fakat 

Bir istifanın 
içyüzü 
(lJstya.nı ı inci sayıfaa:~. 

terenin umumt bir anlaşma >·ıı~ tiJI 
mesf fçln İspanyadaki göıılillüle ol• 
de geri çekllme!!l esaslı bir ışart dl 
duğunu GrandJye anlatmıştı. GrAJl 

pli" 
bunu MusoUniye yazdı "e gecen ıdl 
zar Rahahı )fmmlinlden cc,·np a ıl 
kf, telgraf ile gelen bu ce,·abı ..ıerb ,. an· 
Çcmberlnyn'e btldJrdi. Fnkat ..,r (',. 
di tclgrafm a.<;lmı def:il, sadece ııı 
linl blldlrmfştf. Tabii olarak ~ 
habise dair İngiliz hariciye nczıırc 

1 ttC • 
ne •m veva bu •eklJde maJfrınat 1" • • .. 1111· 
mlş deJiilcll. Yalnız Çemhcrla)'ll 
rlclyo nazırma İtalyanın ftııpıınyııdlY 
ki q(inü11iiler mec;elcc;fne dair <'1"~ 
1n~mz talebini de knbul cdccc~ıt 
~öyl<'ml~tl. Fakat bu maJOınatrrı ıı;. 
reden gcldi~nf ta~rlh etmeıntştf· ' 

)\IY 
rlen nezaretten l:ırıtlfa edinceye i 
dar "ftıcollnicfon Grandl:ro böyle b t 

tel~raf ~eMf~inJ duymadı. •ııı 
İngiliz Ra'n'ekfli Çemher1a>'11 . (• 

bu tarzı hftrekett Edeni istffara scd 
kcden ıııebeplerden biri ve helld 1~ 'f,. 
hnşh<'ac;ı olarak luıhnl olnnahfllT· tJ 

J;C ra ('emherlayn•tn hu tarzı hare or.i• 
Ed~nt'I kar~ harid:ve nc7..ar~tl ,-ıı ... .,. • ı.11• 

fec;inıfo "f<;tfc;kal" dni'HJse de (Ok '' ... tıl• 
rır J?Örmck snrctfmlo fofc;ir oınnıı ~ 
lir. Rfr iu.etin<'fi4' mcc;cJcsi o1r111' 

için Edf"n b11 noktan anm lmJJlıı~ 
r-mrln <1arnhatle 111frçl<'memlc;ttr: fııtcl' 

• • ti' 
ıı;;özlerfnrlcn <:ı'rnn fntlnl hovn"'' tı 

1 
nu J?ii.,tcrml~fr. J.oiil f'orç clıt hl~ 
hnc:ıc:ıa hu nokta U7.erfndf'! t"lrnr eilcrt

1 tc • "Çcmh--rlayn l\fncıoltnlclcn a1clı1!ı cdl 
grafı hnrf<'iye na:r.ınna. ı:t(i!'tcrfll .. ,. 
•l1,rP şir1<1rtle tcnldtlerdc hnJnnfll•" 

' rlr tnr. Çembf"rfa:nı'fn bu no1dıı uıc 4• 
dald milflnfnnc;ı: "Ben GrnnclfniJ1 ' 
fahen Tereli~ mnliimnttn bnc;ktı bit 

tel.:ıTnf nlmachm. nunn da. İııırtdr" . ~ 

nn:rın ne konncımaX.a '\"akit httlfll • - 1111 
dnn kahine lc;tfmnı yapılmış olcltl 
için orada ıııöyledim." demekten ibll' 
ret olmuc;tnr. . ~ 

F~den'Jn i!=!tlfac:ma ehemmh•ct "_., 
• p' 

ren hfr dhet te ~ftnr: tnrrtllz btl A _. __ - .. ___ .. . • -··- uı 

tfr, tramtt1cn hnrklye nczarctlfl . uı:· 
'1e~l-:;mez hlr OZTII olan dalmf t11 il~ 
tcşıır IJfll'd Kranborn da kendfı::I 
nyni flklrrlc olarak istifa etmişt1 r'· ıd 

~on tC'l~rnnal'dan anlacıılıyor 1 . ~· 
F.rtt'tn t-.Ufa etmekle bir kfü;cye (C • 

tip otnrmak niyetinde dc~Idir. 1Jt1ı: 
gihılerde intihap dnh·<"sine gtdrrt'P' 
hariciye nezarctlnrtcn l!'!tlfaq eıclt;rt 
lerint 17..:ıh <'deccr..t yolnncla htıh" .. ıl'i 
~Ardır. O hAl!le tnı:tltcrcnfn htır' ıJ 
fs,.ns<'tf clahili bir mü<'adcle ınc'~ıC 
şcklino J:friyor dt"mektir. l\ftıl~C" 
partiler de bn l"aziyeti l tismnr ~ 
J'e!c m"llı1cılnr medisinln feshi flC ' 11, ·rı f1 ni hlr intihnhntR cıc,·•·etmek i<'1 fil• 
J'l"k"f(' ger,mişlcnlir. naknlrm. hll etti' 

rilltiiH\ nltvnl Tc ı;;ernft i('lnde bil fi 
, ·nn fn;:ili:r. - ftnlyan konoşn1rılll 
nac:tl hir ncti<'e l"Crccck? 

ASIM~ 
Jdl 

bu istifa kabul edilmemif, Ba~\'e iJı 
Şotan Delbosun ist:fa•unın :gae~lıl 
istifası gibi bir tesir bırakm~ası dır • 
har'ciye nazınna iııtifasmı gerı al 

1 

mıştır. . ,.e 
Reisi:umhur Lebrun'ün ~e ıavsıraıı· 

ısrarı üzerine, Delbos bu ist:fayt, ~il· 
sız parlamentosunda harici siyaset r , 
.zakercleri neticeleninceye kada' 

0 

taya atmamağa söz vermiştir. Fllfı 
Populer gazetesi, Fransız • bl' 

• · olsB Fransız - Çek paktlarına tesırı . gil' 
le, Fransanın 'kati bir karar verın.esı 011U 
nü geld!ğinı yazıyor. Cumartesı ~cP' 
(bugün) Başvekil Şotan parlarnerı t<•tl 
bir nutuk söyliyecek, ondan sonra 
bir karar alınacaktır. ' 

HALIFAKS NAZIR ~,rıı 
Londra, 25 (Hususi) - Btı da J-Jlllİ' 

neşredilen bir resmi tebliğ. LO' Jjutler' 
faksın Hariciye nezaretine, BaY yitı e· 
in de Hariciye müate§arlığına ~ 
dilmi~ olduklarını b'ldirmekt.edı;oı1l' • 

Roma, 25 (Hususi) - Diln 'rı ~"' 
dan hareket etmit olan tngiltererıı drilf' 
ma elçisi Bay Pert bugün :r.,on ti ile 

. . ezare 
varmış ve derhal hancıye n 
ilk görüşmede bulunmuştur·. 

91 
~ıı~i· 

Londra, 25 - Reuter A1an 

reden bildiriyor: ur•"'t 
Mısn hükQmeti tngiltereye ın eıeti' 

·· za1't:r ederek İtalyan - fng:ıiz mu • . 
ne iıtirak arzusunu göaternıı.Jtit• 
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ll..'1Bul st~dyoda bazı bazı eşyanın alt 
lar ~ dug-:nu, geceleri birçok patırtı
tak 0Ptu~ııu yaramaz ve fena bir
ta nn ervahın hemen her akşam bura
'1tı~u5lllat olduğunu söyleyenler ara
CUz:: .. b.u !htiyar acuze'er de varmış. 
~o~ uz erı hep eşy~yı eslri yerlerine 
ta b a'~la ujra .. 1rlarmış. Bana kahr
d.,ıı. ~ hi'taycle!"!n stüdyoya taalluk e
bat., tsıınıarı ihtiy:ı.:- b:ıyanlnrın ra -
•an a Y:ı'Jımak i~in icad ettikleri ma-

ar 1), 
~k~ sa gerek. Fakat ~urası mu-
de "ltt•r ki bıı İT'"""'\"'1 klar 'l'\\ziln
ha~~ir"ok malikaneler metruk bir 
lifle . kalmış, birço!t ucuz kira tek
l'e 11 bile alakadarlar tarafından red 
D~Ukabele görmüştUr. 

bir :Yanın en medeni ve mUnevver 
tlaıı ısrnında halkın bu efsanelere i
aııı ınasının senede kaça mal olduğunu 
~ama\ için bir istatistik yapılma· 
te ~ rastgeld;ğim rlııc.ottnnma sövledik
h. k.ln-. ha~ :e e bal•arla,. ve ekseri-

tı Orkudan cevap bile \·crm"~'"r 1 : 

ır ara ı. d b. . . • . ile . • •t\ bu r rı" 'nr an ırının ıçı-

b~ gırip sab~l-ı etMeğe ve ica.., t>derse 

l'afe~rı .gü"ler orda yn"ayarak bu hu
l'ar :rın saçmahc7m1 icbat et"'"'~"' k., 

~'.\~ ~errn· .. tım. Bir türlU mlirıasip bir 
ti~ an btıhmad•m. Bir drıha Holivuda 
tin:rsern bu Fevt-mi malikanelerin bi
bat1 • aırr bu efsane erin b:>ı:ılu~u is
ha ~+l'lek üzere - kiralavac:ığım. Da
l'tı 0ıhıısu bunl"rın birinde brdava 
li~·· av ilta'1'let edece~im. Demek ki 

"l\fı: ~ 
k°'ı,. 'dda b 0 nim i,.in miikcmmel bir 
!'~..._~ h".,.·r. Bu defaki gibi kira ve

"' ric.ırmz. 
4!))• 

Ju·'Jı~ lı,• l BunglowZaıı. So7;alda !fll· 
01if:ı,.,tu•,.r. Ooa.1' sa/ası. llo~imul te'!.e

•ıı~ 1 ·:Sadyo nasıı rc.Talck'I. eaer. 'J a-
'v.ı.t..ı Uıı tfJ,::cl bir cilvesi. Sinemacılar 
b .. , ı:orgım?ıık a~ır. Tıik~f bir m•a."1(1,. 
1 · Da 'Bcı'Utr nerede b:n!erce dolar Lt· U::ım da.ns rekoru. 
'l t.LtVUDA gele!i epeyce zaman 

dı. lı olmuştu. Otomobilim de var
"er· ~ enı oteı ücreti hem garaj kirrsı 
h.t111~tdunı. A.· .ık uzun süren otel ha
ttı( lt ıı.n ~ .kmağa başlamıştım. Bir
fütrıa d duflcr, ziyaretler çal.şmaklı
ta~ b' :ı rna.ni oluyordu. Otelden çıka
dirtı, ır Bunglow tutrnağa karar ver-

l'!L:rı 
~~~le t.~w ağaçtan yapılmış takma 
ların.1 r Jıtı. Ber türlü istirahat imkan
baıkon~erneder. Banyosu, mutbağı, 
tt>~ ıı~ arı vardır Holivudda bunlar 
ı. '"\.'.\'i' • 
~da .ir. Birçok aileler Bunglow· 
t:ı~ edotururlar. Ve istedik~eri uunan 
ba~~a b~ gibi binayı kaldırıp civarda 

~ lı~ ge;r .~~re naklederler • 
aea. b· digım zaman1arda sokakta 

~ll'ıan 1~ evin yUrüdilğilnU gördüğüm 
tıı~"n.ıı· <1.Yrette kalmıştım. Amerikan 
, h.. "lSler:i k bil t'\Jttau evleri de na.l{li a 
~lerın. f • bir f,Jek'c sokmuf;!ar. Bu 
~,i~·· nakli l . k' 1 G" ...,,,"tı ge::e erı va ı o ur. un-
~~r atne!c evi muhtel!f p:ır,alara 
~li~d~celerı de küçUl{ tekerlcltler 
11.11 lr-ı-" nakletme.Ye b"'F1arlar. Bu nn· 
) 11ltl 1 l J -

~etine k s asyonl:ır vard·r. Bir bina 
tzı. lr a~a~adar bir gecede gidcme1.se ~e-
'haııı >a ka.lkmaufan evvel bir tevkü 
~ le\r:e SCvkedilir!cr. Ve ertesi ge-

l)·.ı; ... r Yola c;:ıkanlll'. 
~. '"r t .. 
~ ·~tır. bo"rafta evin temel! hazırlan· 
~ tt U>."ri ~ oraya götürülere1{ teme
~ 11.:ıtteı-ı ~e oturtulur. Bu suret'e bir 

bir ta 1
k1rsan1z istcdi<Yinız hcrhan

d· ~ l'i;arcı evinizi naıtJ~derslniz. 
bı~1aı- b:ı,t nınyrnun i~tnhlı olan yı1-
h~1 larara a 0112'ık U?.ere. uzun mürlc1et 
ı. ar-ı .. _ bn..,1anma 1{ ı''"l"me•·cnler 
~n "ı.a ~"' ~ ~ • ·' • 
h1~la b' en Yerlere b::yle<'e ve ko-
ı;;ı QUn l ' 

lkı ll evıe g owlarını götürilrler • 
d;; 0·hı·s·::ı btiyüklU kilçilklildür. Bir 
lı.,' li!~~ri an on odnlısına k~dar vnr-

'lıl Yetıe li01 ilde rn on beş odalı olur. 
ı"'u,.,. utı .. ı-a b' 

~ı--., '41\tlar .... • ır ocak bulunur. 
t:. lttda. to 1 kış gece'eri, bu orağın 

.., 'tr ""' 'l an,,., w 
«::ı.• oıuı 1 l'n 1'01\ severler . 
ı.... "<!n. \. g owa b 
"il' l> Q~da t a ir tc1efon vardır 

~ l>okt clefonu olmayan hiç 
Ur. Gnzete mUvezzilerinin 
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Şairler biraz daha acele el sinler 

Ay yakında parça 
olacak parça 

YAZAN. Turan Azız Beler 

Dünyamızın üzerine düşen par
çalar etrafımızda muhteşem 
bir yüzük meydana gel~recek 

bile telefonları bu!unur. Holivud tele
fonları Amerikanın diğer telef onların· 
dan farklıdır. 

Bunlarda ücret maktudur. Her o. 
bone bir sene için küçük bir ücret ve
rir. istediği kadar görüşür. Bütün si
parişler te!efonla yapılır. Yalnız so
kaktaki istasyon'arda Ucret verilir. 
Bu da otomatiktir. Bu istasyonlar bi
rer boş hilcredir. içerisine girdiğiniz 

1 
ve kapıyı kapattığınız zaman Box'in 
Himbası yanar. Telefon makinesi Uze
rinde bir para kumbarası vardır. Bu· 
nun de!iğine beş sent atar ve aradığı
nız numarayı çevirirsiniz. Muhatabı
nız cevap vermezse veya meşgul ise. 
kulaklığı yerine koyduğunuz zaman 
ahizenin altındaki delikten paranız si
ze, yine otomatik olarak, iade olunur. 
Bazan bir bozukluktan dolayı paranız 
ge!mez...cıe santrala haber verirsiniz. 
Ya paranız yine otomatik olarak geri 
verilir, yahut adresinize bir müdd~t 
sonra gönderilir. Ve şirlrnt size beş 
santim göndermek için üç santim pos
ta parası öder . 

Her Bunglowda ta.bii olarak bir de 
radyo vnrdır. Holivud radyosu War
ner Brothcrs'in Uptown'da.ki tiyatro
sunun listünde:lir. Ve aynı isimdeki 
film §irkeline aittir. Bundan başka 

Los Ancelosta tamam altı radyo şir
keti vardır. Ra.dyo ~irketlerinin en mü
him varidal1nı ilanlar teşkil eder. 
Bun~ar milyonl:ıra baliğ olur. Yukar
da yazdığ'ım gibi bilyük ticaret ve sa

nayi şirketleri radyo ilanlarına çok c
hemmivet verirler. Her evde bir rad
yo bulunmak ltibrıriyle yaryılan he-
.... ı:- , ...,... . ~. • .. 11tı.K on TY>ilyon lti .. t . 
nin kula1•na eri~iı-Miı7. Bunım ne bü
\•Uk b'r pronn.<.!nnd:ı ve rc!t am o1aca

rrxnı tasavvur ediniz. Maatteessüf 
memleketimizde hiç bilinmeyen bu iş 
hem radyoiarımızın terakkisine hem İ 

de cntışlarımızın geri kalmasına se- I 
bep oluyor. ı 

Bunglowlarda buz dolapları da var- 1 

dır. Bunlar e:ektrikli veya hergiın içe- ! 
risinc ild kilo buz konular:ık frigider 
gibi ku!lnnılan nevileri vardır. Buz 
tevziatı ucuz ve mükemmeldir. Her 
evde bir buz levhası vardır. Ne kadar 
buz isterseniz levhanıı1 i\zerindeld ra
kamı ona göre iı;arct edersiniz buzcu 
gelir ve levhada yazılı miktarı kapı· 

nıza bırakır. Sormağa kapı açmağa 

ihtiya~ görUlmez. Süt~ülcr de böy!e:lir. 
Hepsi beyaz otomobilleri ile sabah 
karnnlıt;rında tevziat yaparlar. Sütünü
zU ağzı kapalı !)İfe içınde kl'-pınıza bı
rakırlar. Bu11lara kimre ili~mez. Za
ten şişeler üzerinde §İrketin damga
sı bulunur. 

Görüyorsunuz ld b'r Bı:nglowda 
her ~ey vn.rdrr. Her ~ey di'şiinülmUş
tür. Hiç bir taraftnn sıl·mtı çeki.mez. 
tstediğ:ni~ her ı:eyi telef onla emreder
siniz. Evin ze kn.dar getirirler. Bunlar 
da kntiycn hile ve eksihlik gibi şeyler 
vaki olmaz bu gibi hususatta Ameri
kada cok bUyllk bir doğruluk vardır. 
Çünkü sipr.ıri';lerinizi icra eden miles
SCC'..c'er milyon rcrmnyeli mücs
sese'erdir. Dürüstlükle para kazan
mak yo!unu bulmu§lo.rdır. 

Aınerikad:ı. çol; c"i:tkc!e f::ıynn olan 
meselelerden biri ele hafüın inı;esinc 

taallO.k eden husm:ıı!.tald dfükat. iti- ı 
na, temizlik \'C do~nılul:tur. Yiyecek 
\'e içecek maddelerinde en ufa!t bir hi
leyi hiç kim~ hatırından ge;;iremez. 
Karışık bir tcreyagı veya sıhhate muzır 
bir koneerve bulmak iml:5.nı yoktur. 
Mese:a yüzde yarım aziditeden fa1'
la zeytinyağı Amcrikada satılamaz. 

Bunları yahuz b~l':!:iiye de:;n satıcı· 
lar un çok ince bir kontrol altında bu
lundururlar. Mcrn!~lıetımizde mese!~ 

tzmırde yUz:Jc yedi as:diteli zeytin· 
vaN'arm ycrıildi"ini ve bunların mtde 
için bir zehir oldu~unu di.i~ündiikçe 

Amcrlkahlann bu husustaki itina ve 

dikkatlerine takdir ile balanamak kar 
bil değildir. 

İşte bütün bu kolayltklan hesaba 
katarak bir Bunglow tutmak kararını 

Ayın çok yakın bir zamand:ı parta}anıp, insanlardan gizli olarak parçal:ırup ölecek· 
kilremiz üzerine düşeceğine dair olan ilmi Asıl tuhaf olanı şudur ki, insanlar, milyon 
kanaatler fazlalaşıyor. 1 tir. 

verdiğim zaman ilk iş gazeteleri ka- Fransız Astronomu profesör jan gazetele 1rca sene evvel teşekkül eden ve gayet uzak 
nştırmak o'du. Amerikan gazeteleri- re verdiği bir beyanatta, ayın pek yakl'ı olan güneşlerin kimye\i teşekkülatım ôğ· 
nin kilçük ila?ları .size her istediğiniz ıbir felakete uğramak üzere olduğunu söyle-. r~~~p bildikleri hal~e, ayın ki~yevi t.eş~k· 
malUmntı verır. İlanlar da telefon nu- mıştır. Bu profesör, uzun senelerdenben kulatmın nelerden ıbaret oldugunu bugune 
maraları da vardır. Telefonla da gö- 'ı $-:aptrğı tedkiklcrin kendisine hu kana<Jıi ıkadar tarnamiyle anliyamamışlardır. 
rüşür, her suretle mutabık kalırsanız , erdiğini ve ayın yalnız parçalara ayrılmak Sir Robert Balin tarihine nazaran küre-
gider görüşilr ve işinize gelirse kira- ~~~il. t~amiyle. k~remiı üzerine düşece 1 nin teorisi başlarken, ay teşekkül etmiştt 
!arsınız. .. . . . ... tt gmı de ıfade etmıştır. 1 (l zaman arz ateş ve erimiş mayi halincle hU 

Ben de gozilme ke.ıt~~ıgım Bunı:.- Ay parçalandıktan sonra binlerce parc;':ı'lunuyordu. Bu madde keneli mihveri etra· 
lowlardan beş altı tanesının adresleri- l;,ırdan hasıl olacak tozlar Satum senran>31 fında şimdikine nazaran dört mısli bir hız 
ni yazdım ve bunlan gczı:n~k Uzere gibi muhteşem bir yüzük şeklini alacaktır. la dönüyordu. Erimls maddenin bu kadar 
kapıda bıraktığım ~t?mobılıme atla- 1- Hakikatta bu Fransız heretşinasmm ke· hızla dönmesinin neticesi ?tarak büyük hir 
d.nn. Tam bu sırada hırı kolumdan çek- rametfuruşluğu çok yeni bir iddia değildit ma}; parçası kopmuş ve başka bir yıldız 
tı. Arkndac:ım Robert Fleisher beni ç-nku b' k At' 1 d ktanb · , olmuc:tur. (O zaman arzımız da bir yıldız 

. u N .d W• • u ır ço cı.ıım er e ço en a) ;; 
ziyarete gel mı"_.· .. ere~e gı ecegımı hak.kında ileri sürdükleri noktai nazar bu-ı dı) 
sordu. F'ararımı soyledim. . 1 ·· • d·· .. ~ u 

G 1 dedi b h inden dur. Bu alım er ayın arz uzenne u~ıs· tık önce ay arzmuza gayet yakın u!t 
- c . • en sana eps 'dd' ~ ri d bi 1 •kt' 1 Fakat .. . . , .. ı ıasr uze n e r eşı ır er. • sene·, mesafede bulunuyordu. Zamanla, bu mesa· 

munasın bır \er g-osterevim. d b · b "dd' · t ı h t 1 • - - · 
Yola cfüzilldük. Charli Cha Un stUd- l~r en en u. ı . ı~yı ıspa ~~ ça ışan eye -, fe uzakla~mış;; ~ nıhayet b~nku gıhi 

k d S p i . şmaslardan hıç bınsl profesör Jan kadar sa ı bizden 300.000 kılometre uzak bır mesafe-
yosu.nun arw ası~ d~k ;co~or;3:m- rih ve inandıncı olamamışlardır. ve kadar gitmi~tir. 
de bırl sbo~nga gı.: .~ 'a udra da k Arknua-- Profesör Jan §()yle diyor: 1 · Bazı füimlcr buminkü büyük ok·vanos 
mara ı ın.a nm onun e ur u • " " . , ()- • 
d kapıvı <;alacak yerde cebinden (Ayın buyuk bır felakete dolrıı sürııtl~l denizinin binlerce yıl önce uçsuz, bucaksa 
b~ııır:nhta; çık:ırarak açtı. t,.eri gir- gittiğine dair elimde mwbet scbeb ve dclıll bir saha olduğunu ve ayın, buradan kopup 
d~.aTcmiz güzel bir yer. Me!rer bu lef vardır. tesekkill ettiğini iddia etmişlerse de bu teo 

kendi evi imiş. Miikemmel d~eli, da- ilk önce ay ikiye bölünecektir. Soma iki, ri çürütülmüştür. 
yalı. İki yatu odası var. Biri boş. bııcuk, soma da dört, sekiz, on altı ve i~alı.I Çünkü. ay, küremiz kışır bağla~ 

_ l§te, dedi, beğenirsen bu odada sayısız parçalara ayrılacaktır. Bu takdırdcj sonra değil, bundan evvel teşekkül etmi,_ 
yatarsın. Oda senindir. Doğrusu tek- aydan 1copan küçük kı'içük parç~~ar ~zım~ı· tir. 
lif ho5uma gitti. Tam istediğim gibi ıı aydınlatacaktır. Parç~lar arz uzem:c du Ayın teşekkill ettiği sıralarda da kürerniı 
gUzel bir ev bulmuştum. Zaun Fleis- şerken çıkan tozlar arz ıle ay ara~nd~ da: erimi~ bir mayi halinde bulunuyordu. 

herle çok iyi ve samimi dost olmuş- ğılacak v~ bir a:,aya. t?planarak kmrnın c. ~urası da muha.1<kaktır ki, av, ~!mü~ 
tuk Muktedir terbiyeli çalışkan bir rafında bır yuzıık gıbı lıalkalanacaktır. Bu . ,.. . f • 28 .. ..ı 

· ' ' - d. d d kf ) bır yıldız) dır. Ay, arzın etra ını gunue 
adamdı ~abahtarı erken iFine gider halka mulema ıyen evBTan c ece ır. d .. . k' 

· .. .. devreder. Onun a gun ve gecesı arzın ı 
ve geç \'alut evine dönerdi. lşte böy:e Fransız profesörün ortaya koyduğu b·1 'bid' Ve gene zanedildiğine göre, ayın 
biı_: t~adüf beni r,ok memnun eden bır ilmi iddia, bize belki çok ters gö.Çilnecsk~i/ ~~t ~;~ında müthiş so~ruklar hüküm FiU· 
netıceye ımvu'"turdu. Ho1lvuddan ayn- Amma, ayın müthiş bir felaketle Karşı kar-
Iıncaya kadtı:r Fletsherle beraber otur- şıfa bulundu,!;'Una dair şimdiye kadar p:!=< rcr. . . 
dum. Eir da'dka evvel hareket ebniş çok etlirrilerin noktai nazannd:m, Fransu Bunlann hepsinden mühım .. otarak, gene 
olswdım b:ı.şka bir Bunglow tutacak filiminin ilmi tedkikleri daha inandırıcı w son senelerde ortaıa atılan musbet ve ma
ve Fle?sherin kıvmetli arlmdaslığın- makuldür. kul bir iddia, ayda insan yaşamadığı too-
dan mahrum kalacaktnn. Hnvatm en Çünkü bu profesör iddiasını müsb!!t de· risini ~rütmilştilr'. . . • 
i:'i sUrprizleri ekseriya bu gibi .. t.~- ıntere istinad ettirdiğini gazetelerle ilan et 1 Amenkalı heyet.şınas B. 1:1· ~ikenng a~ -
düflerden do~yor. Kader tesadüfü ve mekten korkmiyor. Binaenalerh. binlere~ da bazı canlı me\cudata aı? i.,aretler g?r 
te~r.ı1üf kaderi yaratıyor. yıllardanberi aydan alınan ilhamlar. Yazl· düğünü söylemiştir. Amenkalı pro[e'iÖr 

~eisherln evine yerle'3ti<fimizin er- lan şiirler, bir anda parça parc;'a olacak, in tedkik~tm~. Ya~?yk~ a.~~.smda ya?mış ~e 
tec:i a!t~"nıı ben evde çalışırken bir te- sanların ayı görmekle hissettikleri aşk V.! ayın bır koşesının .. b~ul~p y~yıld~gını gor 
lefon geldi. sevgi bir dakika içinde bir seraba dönecek müştür. Bu prof ~orun soyle~ık.lenne dalı~ 

( Ar1.:ası var) d "''·t· bir çok heyetf;ınaslar da ıştirak cdereıc em ...... ır. · 1 di 
Ezeldenberi insanlar bamba5ka bir alem serdedilen iddiayı kabul etrnış er r. • 

~ t>r. Ihsan Sami ••• olan ayın hayatı ile alfikadar olmuşlar. bul Varilan kati netic: ~udur ki, ayın ~ep~i 
il BAKTElYOLQ jJ filemin içindeki meçhulleri anlayıp öğren·ıbüzülüp yaı•ılır. Ya~ı açılıp kapanırbır hal 

1 t.ABOH.A TIJV ARI mek istemiı:lerdir. de olup muazzam bır mantara benzer. Fa· 
tJmuml kırn tahlilatı. Fl'\•ııl?i ııoktR\ ! Muvaffak olamamışlar. ay kapalı ve si· 1 kat, bu halin neden ile.ri geldiğini anlira· 

h·ırıı· b'ır kutu g·ıb'ı, efsanevi bir masal halin b·ılmek henüz mümkün olamamıştır. uB hat nazarından ( Was~Prman ve Kahn 
tttamüllerı ı Kan kürevvatı !'ayılm& · ' de bugüne kadar insanları düşündürüp dur !in ayda canlı mevcudat bulunduğundat1 
sı. tıfo w ~ıtmn hft!'4fAlrklıı.r· tpc:}":i!'li muştur. Yakın bir atide düsüp parçalandığı dolayı değil, a}1n ömrü nihayete ermek Ü· 
ıdrar, bah~arn. r.PrAhat. kımır:ıt ve takdirde, mezara doğru giderken de gene zere olduğu noktasından mühimdir. 
su :.nhlilfıtı Ullarmikroskorıi, kan. 
da Ure. ijeker. Klorür kollt>stE>rtD 
mikt.arlRrının tnvinı. Dh·anyolu 

No. 11~ ft>l.: 20!'lR1 

/,tnnfırtl lrrn Tldkim1ii1ind~n: 
ncyonllınıb T:ıkı;lınrle Meşcllk ı;okolhn· 

ıln 3 i No. dn ik:ımct r.tmckte il> en bu fl('fa 
iknmeıstıhı meçhul kolan Dayıın Ev:ıng~ll
~ n Bıırrıozo'yo. 
lstonlıul llcşind frra dairesinin 037/13!11 

s:ıyılı dosync;ı mucibince rl:ılıkh Rum hns
tnh:ıneo;inc olnn horcunııı:rlan dolayı ve 
ı:wrnkc rlc icrnr:ı iknnıclıtfıhınız:ın meçhu
liycti ~öz öııilnılc ıuııılnr:ık bu ıll'fa milro
rnad:ı d:ı 10 E?lin mfııldell~ \1nkkmmln ill\
ncn tchll~nt icr:ıc;ın:ı ı.nrar vcrilmi~lir. 

Bu clcf:ı yine ıııürnfno günü olıın 15 
l\l:ırt 938 torihinc nıiıs:ıılif s:ılı günii sııat 
14 tr lstııııhul trrn Hı'ıkimli~lndr hlızııt rn· 
~·o hll\'('kfllc hn.,,ır huhınm:ınız 16zım ~cl

ıli:.ti nksi tnl:ılirclc nrlcnıi hıınırunuzlıı du
rıışmıı irrn ' '<' tclkik lohn:ıcnıtı mııliımu
nuz: olmak tlzrr~ ill'ıncn khliı; olunur. 

(24i2!1) 

Z A l' I 
nrşikt:ış Namık Kcmnl meklehlnclen 

1337 ıı;cn~slndr nlmış olduğum ş:ıh:?detn:ı
mcyi :r.:ıvl eltim. Yenisini ııl:ırn~ımd:ın es
kisinin hilkmü lOklur. (V. P. 2011\) 

l/alil fkel 
• • • 

571i0 sicil numnrnh ıımalör şoför ve!\f. 
knmı znyı ~ilim. \'~nldcn proresy6nel oln
r:ık \"cc;fkn nlar:ıliıınd:ın l'!'lki"lnln hlllımO 
olınn<lıltı ll4n olunur. (24731) 

M~hmet Rafi 

, 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık ~asalar 

-Bütün gün arasız açıktır 
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TÜRKİYE .. 
CUMHU RİVETi 

SIR 

-· Arada büyük fark var-~ 
Pertev Çocuk Pudra.tt: şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafmUD tak

lid edilememiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cild. 

lerl I~ln hazırlanmış olması ve terkibinde ta.hrls edici hiçbir ::nadde bU

lunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudü.n iJtl. 

valarmda ve koltuk altlannm plşiklerlne karşı bundan daha müessir bir 

pudra henilz keşfedilmernıştlı. 

ONU DlCER ADI (TA L K PUDRA) lan ile ka.nştırmayınız. 

!'_•_·~-·-._ ·-._. -·-·-·-·_-_!!~~~~~~~~~!'!'!-~~~ 
Gaziantep Nafıa Mildürlilğilndeo: ı ıteşıfl 

Kapalr znrf usulile elrnfltmcye konulan 29225 Jlr:ı 35 t:.ıruŞ ıt pS' 
t slahlyede yapılacak memur evlerinin 7 - 2 - 938 tarihine ınUs~d ub r 
zartest gü nü ihalesi yapılmak üzere evvelce ilftn edilmiş ise de tnlıP ı\'cl~ 
etmediğinden 24!10 sayılı kanunun 40 mcı maddesi mucibince ve e\" ıırl' 
şartlar dah!linde 7 - 2 - 938 den itibn ren bir ay mUddetle pazarlık usu 
eksiltmeye konmuştur. a-~· 

lbalesl 9 - 3 - 938 tarihine müsadlf Çarşamba günU saat 14 do 1,ttıC• 
an tcp Nafıa MlidUrlüğUnde müteşekkil komisyon tarafından ya.pılacıı ur~· 
Daha fazla izahat almak isteyenlerin Gnziantep Nafıa .!\Iüdllrlüğüne Jll 

caatları ııan olunur. (836) 

tııııb lstanbulda 1 l\Iart !138 tarihinden itibaren et fiatlarmın ucuzla ~ı reY 
mest 'icln Umumi Meclis tarafından ko.bul edilen tenziH'ı.tlı mezbaha 
tarifesi nşağıya yazılmıştır. Keyfiyet ilıln clunur. ~ef 

1 - l\Iezbnh:ı resmi l l\Iart DSS tarihinden itibaren kasııpJıtı: oır 
nev'i <liri hayvanın ayakta yapılacak tartısının göstereceği tam stkJet 
rlndon ktıo başına yüz para olarak tahsil edilecektir. 18rı' 

2 - İstihsal mıntakalarından mczbuh olarak gönderilen ha:rvıııı 
mezbaha resmi kilo başına beş kuruştur. ııı'' 

8 - Her hangi bir s ebeple sakatlandrklarından dolayı ayakta dUrııl'' 
yan Ye bu itibarla baskül ile tnrtılmalarına imkan bulunmayan bar"

11 

rın et slklctl üze rine kilo başına beş lmruş mezbaha r esmi alınır. df1 

4 - .Mezbahada. lrnsilen ecnebi m nlr domuzlardan et slkletı uzoritı ~ 
kiloda 8 kuruş, yerli malı domuzlardan et slkletl Uzerinden ltilodt'I 
lcuruş mezbaha resmi alınır. 0ıd • 

5 - Alelumum et tartrJarmdan hasrı olacak küsurat yarım kflO ibııl 
ğu takdirde aynen <>denecektir. Yarım kilodan fazla k Usurat valıfdC d ~r 
olunacak ve küsurat haddi yarım kilodan aşağı düştUğU ta kdirde bu ıııı. 
saba konmryacaktrr. (B.) (1073) 

ı:ııtıle' 
Bebek - lstinye yolunun imar pl!m tanzim kılınarak kanun! ınuıı t,_1 

si ifa ve Nafıa Vekületince tasdik olunmuştur. Bu pl!nın tasdtlt ~~~1l 
.... ... ~ • • • 1.,6 , .,..,..,., .... ,, .. , ~""'""""'""'' au''""' z oınası ırapıın ne Beıeaıy --1!1U ıı:ıır.' 
dutları itibariyle Beşiktaş, '\'e Sarıyer Belediye şubeleri kr.pılarma 116~11,~ 
tır. Yapı ve yollar kanununun 3 tıncil maddesi muclblnco herkesin 
mu olmak Uzore mm olunur. (D.) (1072) / 

---------------------------------_-./ 
Türk Hava Kur mıı 

Büyük Piyangosu 
71 Mart 938 dedir-

50.000 
5 . nci keşide 

Büyiil< ikramiye Liradır~. 
Bundan başka: 15.~. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 \'e 

10
· 

ıiralık iki adet müktuat vardır. / _____ ____..,o 
Jandarma Oeoel Komu an . ığı Ankttf 

Satınalma Homl~yonondan : 3806•;. 
Keşif bedeli 20023 lira 84 ku ruştnn ibaret ve Ankc.rada erit! 

ma. Subay mektebi civarındaki Jandarma kıı;1lnsı plnnınd:ı.kl 'S' ı;li~ 
f ıısll 

yaptırılacak bina 9 - 3 • 938 Çarşam b:ı saat 15 de kapalı zar r 
tefe 

ihale tıdltccektlr. Bu yaprya alt keşifnamo vo şartname ,.c 

he r gün Komisyonda görülebilir. 1111~ 
Eltsı ltmcsino girmek isteyenlerin 1501 lira 79 ktmışluk illt tc r. cJ 

tfCY ~ 
en r. ( 9~· me.klıuz veya Banka mektubunu muhtevi tekli[ mektupların ı 

s lltmc ı;Unil saat on dörcle kadar Komisyona ,. rmiş olmaları. 

200~ No. lu lem ,.e tnas kanununun 
ga}Tlmenkul üzerindeki mükellefiyetleri. 1, 

Gnlirimenkulün : nuıı ıı' 
11 • Sokn~•ı "'0 0 • • "U \ ' C cı'nsı' aorı:lıJ 13cl1 Mevkii :M:ıh::ı e!ıı ı::. " ,, c 

llnkırköy Knrtnltc!pe Millet Bahçe i fülCı No. iki dönüm iki n:ıtiC C 
c,·lek (2:lfl) nrşmh lnrl::ı [ıbl J1le 

Mükellefiyetleri: Gnlnlnda Mnnukynn h:ın A\"uknt İsmail Sıtkı ve iknrnctS 
Alfrcd frcJ'c ıı' 

lstanbul 5 ind icra Mem11rlıınundan : . ıir· ~:, 
Yukrırıdn adrc:sl yazı lı ~nyrinıenkulün porn~'tl ı;cvrllnıcsi talep cdll~~derı il' ~ 

kıık cılen n l :ıc:ıklıl:ı r mathihu lınJ,kındn bir dlycr.ciıiniı nırs::ı tarihi teblı •16 rıefl ıe 
iic giin z:ırfıntln ınemuriyetirııiıc mürncant elnıcniz lktizn cı!er. Keyfircl 

1 

olunur. (2 ıi30} 

. . ? .•• ~ ~ . " . . • 

. :., .... ~~ ~·--· ·~· ~.: · ~: . . , 

ilanlarınız için yalnız 

20335 N o. 1:!~!~: 

Neşriyat müdilrU Refik A. Sevengil Sahibi: ASBıl us 
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I Resimli Dünya / 
L. _____ ~ *-----

·A\. 

O~jektifin .tcsbit ettiği §U güzel manzaraya b!\kıruz: Almanyanın Zürih 
ıchrindc, resimde gö&-dünüz bu taştan köpek, et ve kemikten hemcinsine 

au içiriyor. 

Du resim F'rnnso ku;>a~rnrn en ır.Ü~ıim maç!anad.sn ·-...; olan Marsilya • Bu
lo::ıy maçından evvel al:nmıştır. Oyuncular 1c:"lhaya resimde gördüğünüz 

gibi bezden bir levhayla çıkmı~lnrdır. Bu lc\•han:n üzerince şöyle yaZıhy-
dı: "Hakeme hünnet edin. Oyur.c:.ılan teşci edin. Mersi"' 

,Bir taıla iki laıı Y\lnnanm yeni bir misali: bu açık göz bileyici, hem oğ· 
lulMI ~ ,,tiıtirmenin., Mm de iıinl aörmenin ,7olunu ·bu~ı;a 

............................................................ 

f O kadına gülü 
r 

'! b d. ' veren .. · en ım. 

'" 
'! 

i 

Adliye hikayele
rinden 2 
numaralısı 

:YAZı\:.S: 

Mehme(ç11 SeDDu;nı 

Galata 80kalclannda geçen ve ağır 
.cezada mıihakemcsi görülen va~amn 
1ıi1roycsinde; ancak birkaç dakika 
8iircn bir rastgeli§in; ya§ayıilann 

seyrini deği.ştirm~J:te oynadığı rol, 
anlatılıyor .... 

Gelecek 
nuavemfizde 

..................... --.... ·-·;.-. ..... 
Hediyeli 

ı 

bulnıaca 
Bu bulmacayı hellederek bize göu •. 

derin; doğ'ru halledenlere güul bir 
sürpriz h",..,.ı~.ı,•. 

1 

2 

3 
4 ıı-1-1 ....... , 

5 
6 ... -+-ı -+-ı ..... 

•i 
B 
9 1 1 

~ ·~a-

1 - Bir nevi peynır, eıcmcc..c bera
ber yenir. 2 - ilgili, 3 - Beyaz, ümit 
eder, çayırlarda biter, 4 - İğri blr no-

. ta. S - Anne, armudun yabanisi. 6 -
Bir <"O~ beyaz biri çok siyah (bi. ara· 
da iki kelime), tahsisat. 7 - Engelı 

~ok ivi. 8 - Evet makamına, n:.eseUt 
9 - Siyahın ak~:. hala, Ermeniler kul· 
~anır. 10 - Belinde kemeri olan. lJ ..
Meşhur bir tarihçi, onun. 

Yukarrtlan a:zağıya: 
1 - Onunla yürfaüz, ihanet eden. 

2 - Kan akması, 3 - Bir nota, bağır;
manın şiddetlisi. bir edat. 4 - Olunca, 
mağara, emmekten emir. 5 - Bir er .. 
kek ismi, filmlerin göstcdldiğı .yer. 
6 - Siyah, familya, 7 - Zihln, tara -
maktan emir. 8 - K.ırmızr, . b'r edat, 
~eni~. 9 - boru ~esi, adaran ŞC}\ ~ö:
pel:. 10 - Oltan~n konduğu kutu. l 1 -
Büyiik kara P.ölrSjası,, az" Jca,ruı~t .e.tmc .. 
melr 

n 

, . 

iLAVESi 

Her zamankı gibı ttina ile hazır fanınış u·ran itavemizde 
· HAKKI SOHAnın güzel. b·r tenkidi, HA~AN KU.l{ÇAY inrn 7.llr:f bir fıkrıuı, VAHDET GOLTEKINnin nıüvaf. 

fakiyetli bir let"cümeıi, . NtYAZl -AHMEDin enteresan bir 1-cportnjı ve HtKMt.T MUNIRin eğicncc.li bir · hik5.)'e$ini 
butacak5ınız.. A 1' /l/CA 

• Si,.,cma_, S;?or. Kadın, Şdta Sayıfalarmdpn B~t~ B;r !iayıJ• . Dcdiltodu~ Birl?ok -.MN·aJdı Yazthr Ve Resimler. 

VE BiR IKRA,-.UYELI BUI.MACA 



da od usu 
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• bir edebi gurup- hazırlandı 

B. Gavsi Oztınsoy 

E SKi ''Serveti fünun,. şimdiki 

"Uyanış., mecmunsıiıda on b~ 
şe yakın kız ve erkek edebiyat heves 
kArı., haftada bir toplnnıp eserleri 
ctrafmda .münakaşalar yapıyormuş. 

"Serveti tunun,. mer.muası "Uya. 
nış .. olduğundnnberl, orada zannede
rim ki llçüncU defadır gruplar teşeJı:. 
kül ediyor. ' 

İlk grupta "'Ankara tiyatrosu., nk
tl\rlerlnden şnır Erctlmend Bebznd, 
"'ITnher., gazetesi sahihi Ha~nn Ra.. 
~im UR. gazetPmfzin neşriyat dtr.Pktö
ru Rl'fik Ahmet Sevenı:tl. "8on Pos
ta .. muharrirlerinden SaU\hnddln E
nis, "Kırmızı • Beyaz .. gawtesl sahibi 
'l'nlat Mltnt. merhum tahrir mUdUrü
muz A. Sırrı, muhnrrirlmlz MPhmet 
~elim, sayl:ıv Kt\zlm Nnmı ve ressa
mımız Münif P.l'hfm huhın11yordu, 

Sonra bu edebi geminin personcll 
birdenbire de{tiştl. EvvelkUerden yal 
tıız. A. Sırrı ve Mehmet Selim knlmnk 
ı;ınrtile. Reşnd Ff'yzl. Rf'şnrt Enlq, Sa
lıap Nnflz. 

0

Hnsan fü•flk. Muslih Fe
rid glhl münhasıran gene Jtnlemler işi 
ele aldı. 

Üçllncıı . edebt cı>mnnt df'mek olan 
bugünkü grup, ark:utnşnmz Mehmet 
8ellml yine kenClflPrtnden ayrı saymı
yor (ne ~ahtiyarlık!.l A. Sırrıyı kay. 
betmlşlzdlr. GPrf kAlnn IRlmlPrin bir 
kncı şunlar:Gn,·.sl Halid Oznnsoy. Rur 
ban Arpad, Kerime Nadir. Munzzeı 

J<nptnno~lu. M~ Hnlnsı Dosdoğru, AJI 
Kemal Meram. Enis BülPncl Yedek, 
ressnmlarımızdnn Nihad Pınarlı ve 
muharrirlmlz Vahdet Gilltf>kln. 

BngUnkU Uyanış ,grupunun hafta
lık toplantılarmıı. matbnntımızın piri 
.Ahmet fhsan Tokgöz tıe. şnlr HAlfd 
Fahri Ozan.soy, vakit vakit iştirak 

2 - KURtTh .. UN ILA \1Jt~t 

Bn. Mua:zez Kaptanoğlu 

e<tP.rek renk ve cesaret verıyormuş. 
Şa1r Hnlld Fahrinin sev,ımıl ve nu

tuk oğlu Gavs! Ozansoy, maksadı şu 
birkaç 'kelime Uc anlattı: 

"'l"Uenda ~t.fr{lfğinıiz ı;rrupun mAk· 
F&tlan bi1' nlmnl•la hernhcr. hmmt'iii 

görü~lcrf ayrırhr. Bıı nı·nıla çn'lı!'ıııllk, 

ı~ giirrırnk gnyc.sfle iWUJ• tı>-':kfl ettik. 
lClm<ıf'nln ~nhsf)·ettnc mlMnhnle ı>tml. 
)'CiMiZ. nnttft 'Uyn111ş\ cin DPŞJ'Nti1f'n 

,-a-,;ıh\r htle. ya1mz. (l\lnthnnt knnn. 

un) (!(ize ahnn'"ftk ve kötü olmnmnk 

:~.-f-lle n('Ş1'f'i1illyor. Grnpnmnz.. Jm 
)ftZılnr lb:f'rlmle a,Tıc-n mll.-cı~lr olmak: 

glhl hfr AAlfthlyetl hnb; dr!'.rflifl1' ••• 

Şu halde bu ı:ençler ne vaınvorlar'l 
dfverekı:ıln17. .. EvvPlft. dlf'pr hir ~enç 

grup taratmd:ın nPşreıHlmPktP. olan 
"YUr('I., . hdm it Mr mPrm 11 ın•ı:t catıvor. 

lnr ki. kil<:ülr hlr nnmıınP~lnf son çı. 

kan "Uynms .. lnrdnn birinin yazısın
dan. nar!'.'11.lıır hnlfnrlf' alıılım · 

0 1\rnill•!'rtnln hnlr1<>nrl!H117r{ <lf'hR

)npffo lhiJn,.n ve ln'n111hm "'' özlü <:n

J1nt clf'mnn'nM oMn~•ımı M~in "''""· 
lt-rln. 'PDTRC\l • hnl ve hPllNlilclPrl hir 

Jrnc: Jfaırnln mnıı.,..,ır lt11'knç klic:ük bt-,. 

,-ın "''""''hr.1 Yllrpf .... 

"YUcr>lcllcr. <lnhn qlfnrilrlnl h11 .. ın

nna ~~hirk<'n. altmrlftn bll'?isblt!.rfn 
btk)·f>c;f görünen ~.amatacı deoma~ok. 
Ja1' rıihf ... , 

"Yllef'lf'llcr. bU,1lkleıimh:ln btr.e 
ıtösterrlltrf çnhşnınk. f1Prlı>mf'k nsn11e
rinl nrfl fC'rR!?ntt nlimunrlf>,rlnl hile 
görmf~·Pcnk. nn1nmn,·n<'nk lrntln1' knv
'et11 hlr fl<'hn ·snrnsı Jçinde bıihınn
J'Prlnr ... , 

V(' 'hlı yazı şöyle nihayet buluyor: 
"'Gült}rlz ,ft~lnnacnk :hn Um ize!., 

"Uyanış! •. ,. Gll~el ?lir edebi mec-

mua ismi de~il mi? 1-Iarek~~a müs,alt-, , 
Bu me<'muanın yaprakları arasına 

... ... ' ' 41 .f ı 

hangi grup sığınırsa sığıırnın, tıepsı .. 
',. ' ~ #- .. 

ııın• de ruhlarını dal.mn uyanık veyO, 
uyannıalta doğru bi~ hev~s .g~\ın't!e'~ 
içinde tasavvur edebilmek mUmküııı.ı : 

• • IS 

lla'ble .tazla o .unanıqor 

Tıp dünyası, bugünlerde katp ile. 
tok oynuyor .. Duran kalbi yeniı1en OY.• 
natmak veya değiştirmek , daha doğ.· 

rusu men insanı dlrlltmek. sevdasınıı 
kapılmış. 

Bu, bau kimseler lçin iyi ama, ha... 
yattan zevk nlma:mış. bfltmış ohı.nlar 
için, hazır ecel gelmlş'ken öldükten 
sonra bir daha dirllrnE>k bir külfet de
. im midir? Bütün o cefaları htr daha 
yaşamak işlerine gelir mi bakAlım? 

Onun için haynu taruam olrtuktnn 
sonra tekrar diriltmek tl'rrübesine 
uğrayacakların. daha önrPden fikir. 

- tJuyük baba, ,fru ne tı.ayvunuiır1. 

- Dur yat"Tım, gözlUkleriml tako-

yım, derhal söylerim. 

Jerlnt romak muvafık olur. Tekrar: 
yaşamak istiyorsa, kalbi Ur.erinde o 
tecrübe yapılmalıdır.• lstemlyorsa bı· 

rakın. eski usul nz~re. "Tekmt11 en .. 
fnsı bayat .. etmtş olarak, bir de. ~bur 
dünyayı denesin! 

B. M. 

• 

' 

• - ,. 

K AD 1 N 

sk·i 
M o·d ala r 
Geri 
~ e ı ,., o r· 
Es~i modalar geri geliyor. Erkek1er 

~e pek moda değ:şmes;ne lüzUIIl yok; 
imkan da yok, Mesela, erkeklerin pan-. _. . ~ . ' ~ 

talonlan kı6öllıyor mu? Dalia, uzun olu-
yor da, hiç bir zaman bir mektep ço
cuğununk:nin derecesini bulmayor. I· 
sa bet ... 

....._ -- .-. ,_, -- ...., 

yor:lu. 
Yanında durc:Cl hizmetçi Kıza: 
- Gördükleriniz.den kim .. eye bah • 

sctmeyin, dedi. Bayarunıza bir .kelime 
aöylemiy<,ceksiniz. 

B,ynunu idam ipine verecek kadar 
fena bir hareketi seven bir c:dam gibi, 
Robert Forestier en nihayet yalanını 

hayatı ite ödemişti. Kendisınin ;::t;ilza • 
de olduğunu o ka:iar uzun müddet tek· 
rar etmişti ki. en sonunda bir asilzade
ye yak.ışır harekete sürüklenmi!jti.• Ar • · 
tık, yalanla gerçeği birbirinden ayırt e
demez olmuş vehaya tını büyük bir 
k_,·ıramanlığa feda etmişti. 

Ölüm haberini Mrs. Forestier'e Fred 
Ha:-dy getirdi. Eleanor, Hardy'nin ka
rısiyle beraber, onlann köşkünde 

idi ve Roberti hali ormanda yangını 

aöndürmeğe uğraşan askere yardım edi
yor sanıyordu. 

Fred Hardy, hadiseyi k~:hna müm -· 
kün olduğu· kadar nazik bir :ie~ilde an
lattı. Fakat anlatacak daha başk,a şey • 
ler de vardı. Ona her§eyi söylemek is
t iyordu. 
Mrs. Forestier, ilk önce adamın söy • 
lediklerini anlamıyonnu§ gibi durdu. 
Sonra: 

- öldü a:.ü? Diye bağırdı. Öldü ha? 
Zavallı Robertçiğim 1 

Bunun üzerine, o alaycı, mernamet
aiz Fred H2rdy bdının ellerini avuçla
nna aldı ve ona, :ıstırabına tahammül 
kuvvetini Teren ~özleri söyledi: 

- 'Mrs. ll'orestier. kocanu sok asil 
bir adamdı •.• 

Kad•nlann moda dünyasında ise, 
• 

durmal;sızın eskiyi tekrarlaı:ruık var. 
Bugün gördüğümüz kadın fistanla~ı, 
omuzlarından· eteklerine vanncaya ka-

dar eski zam4n Avrupa kadınlarının mo 
dalarına benzemiyor mul Fakat o ka
dar uzaklara g tmeyelim . .Kadın etek -
tikleri, harpten hemen sonrası ile 930 
dan evvelki seneler arasında dikilen 
eteklikler halini alıyor. 

O zamanın etek.likler!ni hatırlarsı -
nız, plili kısa ştylerdi değil mi? Zama
nın "modern,, kad •nlarında pek çok 
görii.-:lük. O kadar ki' modern JQdının 
vasıflanndan bir· h•lini nlınıştı. Onu 
şöyle tarif ederlerdi: 

"-Modem kadın, saçlarını kısa kes 
tiren, kısa eteklik ve ipek çorap gi • 
yendir.,, 

İşte bugün de, yine kısa etekFk mo
da olmağa ba.5lamıı:tır. Kısa, hem de 
plili. ... 

Bu eteklikler üzerine, ekseriya sıkı 
bir sveter giyiyorlar. 

Bu senenm modaları arasında blüz
larda :la b r değişiklik var: Blüzler, ek
seriya yelek şeklinde yapılıyor ve bel 
tarafı etekliğin içine sokulmayor da, 
dışarda bırakılıyor. Bu suıetle bu se
nenin modal::ın arasında bel çizgisini 
göstermek yok demek. 

SlZe daha enteresan bir şey scyliyc
lim ıni? Bu sene ,en zarif elbiselerle 
gayet ince s yah ipek çorap giyenler 
fazlaca c örülmeğe başlamıştır. Çorap
lar, bej renkten kurşuniye, sonra kah
ve rengine geçmişti. Şimdi de siyah 
çorap moda oluyor. Artık bu renkte 

çorabın da çe§İt çeşit desenlileri çıka

cağı şüphesi~dir. 

Çorap sırası gelmişken, bir nokta 

kaydedelim: Eğer bacaklannrz kalın • 

sa, topuk tarafının sık örgüsü sivri o-
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\Ja~\\ 

o~muyor k\ \\ 
Bugün kadın erkek herkes meşğut.. U 

Herkes· vakti_ olmadığı?~an ş ka~et e: .n 
der .•• Şikayette belki haksını.z. Fak.at tıi :ı . ' ~ . 
zi bu vaz yet~c ep fazla ı:nütcessi~ ,eqen ~; 
şey, her halde, dost! •rımıla, ahbapla .! 

rmızla ,görüşememektir. 

- Vakit olmıyor ki :ı işten beşmµ 

alamıy?rum ki.! O kadar görÜ~mek is • el 
terdim, fakat... Diye dert yaruy~rau · i 
nuz. • 

Haklısınız, çünkü, ahbabınızla görüş ~I 
mek için ' boş· vakit arıyorsunuz - Fakat: Sİ 
buna lüzum yok: "dolu,, vakı~larınızd~ ~I 
da arkad~şı~zla pekala görüşüı- ~onu· · ii 
b·ı· . : . ' =ı 

şa ı ırs . n.ız. . • if 
ış ve uyku zamanlarınız miıstesna, n 

diğer valitinizi nasıl geç riyorsunuz? i! 
Ekseriya, yemek yemek1e 've bır yerden il" 

~ ~ t: 
bir yere gitmekle. ~.ş~e.}>u müddet :zar- j 
fında arkadaşlarınızla güzel güzel gö -

rüşebilirsiniz . 

Hakikaten,. sabahları ayni saatte da· 

irede buluştuğunuz ve aşağı yukan ıi

z.n civarda oturan bir ~rkadaşıruzı kah il 
valtıya size çağırab lirsinız. h 

Sizi görmek ıçin, ber ba12,e bu kadar jl 
zahmete katlanacaktır. Kendisine hazır- ı~ 

ladığmız güzel kahvaltılar da her bal- h ... 
de onu memnun edecekur. 

.. 
'il ,.. ..• 
:ı 

saat, bir saat kadar konuc:ursunuz. Son fi :r u 

Sabah kahvaltınızı eder~en, yanm 

ra beraber işinıze gidersıniz. Yo.da da H 
beraber g:deceğiniz iç n o mü:id~t zar- : . 
fında da görüşeb:lirsiniz. i · 

Ayni şek'lde b:r gürı öğle yemeğini f 
de bir arkadaşınızla yiyebilirsiniz. Bir jl 
ba§ka gün de o s zi davet eder. : 

: 
Sonra, bir arkadaşınızla sınemaya : 

::t~eyi kararl~ştırdınız. Akşam yeme - il 
grnr beraber yıyecek olursanız. hem ye : 

mck esnasında, hem siz hazırlanırken, h 
hem de sinemaya giderken yolda konu-

:: c:ursunuz. •• :r 

i~ Bugün bunlar belki bir taşla iki kuş 
fi 'lurmak kabi!inden bir ş~ydır. Fakat, 

ii artık "vaklt olmıyor ıı.i 1,, demeye hak- • 
•• ıt I! !anız yoktur... i 
::::::::=:=::::::::: ... :=::=::-.. -..::::== 

lan çoraplan seçinız. Pek ince ise, to
puk tarafmdaki sık örgünlin düz ve 
krsa olanlannı intihap ediniz. ~orap • 

lann bu kısımlan, umumiyetle iskar • 

pinden dışada kaldığı cih~tle. a vri bir 

C>rgü, kaim bacağı daha inceg&term. 

ğe yaf"4r. ö_tekisi ile kalın g~r. 

R. "· 
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btleri oun bir.adiUZU ıevrneLDelr zor bir 
pydl Bellci kendı$ile görü§rnesi doğru 

olmryan bir atlılmdı bu: fakat o .koyu 
Jr:üverengi gözlerinin bakrşıaa .bayrl -

.mamak kabil delildi. 

Bir gün akJama doğru Fred Hardy 
Croisette'deki barlardan birine giriyor. 
Kalabalıktan hoş'anan b!r adamdı o. 
.Y~ıl.nız başrna içmeyi sevmezdi. Tanı • 
dık birisi var mı diye etrafına bakını -
yor. Roberti ·görüyor. Robert golf oy
namağa gitmiş, sonra buraya gelmi~ 

kansını bekliyordu. 
- Halo, Bobl Bir tane içer misin? 
Robert şöyle bir duralıyor. Rivier:ı• 

da ş!mdiye kadar kimse ke .disine Eob 
diye böyle tekli:s'zce hitap etmem:ş .. 
tir. 

- Teşekkür eclerim, d1}·or. Şimdi iç 
tim. 

- Bir tane d:ıha iç, canım . .Karım il;i 
yeme'k; arasında içki içmeme darılır 

ama, bence Allah içki içmek için ak • 
tam sa01t a1 tı diye bir vakit vermiştir. 

Adam gelip Robertin yanındaki kol
tuğa oturuyor ve garsonu çağırıyor. 

Sonra, o güzel tebessümü ile gülüyor: 
- tık görüştüğümüz gündenberi e -

pey vakit geçti, değil-mi? Diyor. 
Robert tuhaf tuhaf bir bakıyor: 
- Ne :!emek istiyorsunuz, pek ıyı 
nlamıyorum, diyor. Z:ı:ınecerscm ilk 
efa olarak üç dört hafta evvel görüş -
""k. Siz ve karınız liıtfen davetimizi 'ka
ul etmiş ve bize gelmişt:niz. 

-Onu bırakın canım. Ben sizi Ga· 
a evvel gördüğümü biliyorum. Siz 
ruton caddesindeki garajda <cabalan 
katdınız; ben otomobilimi daima o 
raja bırakırdım. 
Yilzbaşı Forestier kahkaha ile gül -

.ü: 

- 'Maalesef yanılıyorsunuz. Öm -

mde böyle güliinç bir şey iş:tmiş de
"lim ! 

- Benim hi•tıram çok kuvvetlidir ... 
ir gördiiğüm çehreyi kabil değil bir 
.aha unutmam. Emin"m ki siz de beni 
utmu~ değilsiniz. Otomobili garaja 
'ndim sokamadığım zaman bana yar

ett:ğiniz için size verdiğim paralar 
değildir. 

- St'imalıyorsunuz. Ben sizi bizim 
e geldiğiniz .günden daha evvel öm
mde görmüş değilim. 
Hardy, acır gibi bir halle güJümsiye-

- Bilirsiniz, dedi, benim bir fotoğ~ 
makinem vardı. Bütün çektiğim re
leri "de saklamışımdır • . tsteııı>tniz si
yeni aldığım bir otomobilin yanın
aiz dururken çektiğim bir fotoğra-

göstereyim. Şüphesiz ki, şimdi de -
ıit bulunuyorsunuz; saçlarınrz 

.muş, bıyık bırz•kmışsınız. Fakat 
e eski çehreni:ı: var. Yanılmak ka
değil. 

ilzbaşı Forcstier adama soğuk so
k bakıyor. 

Tesadilfcn. bana benzh·cn Lirisiy
::ni kancıtınrorsunuz. Para \•crcl!ği-

- I\L'I!'PS'l'S !!.~!. ~·z;sJ 

nlz adanı her .hnlclc b.:1şJ.-;ıSJ o/.-,:;ık. 

- Pektil.i. Madem ki Bruton gara
jında arab:ı yıkayıc.rsı değildiniz, o 

.halde, 1913 le 1914 arasında neredev -
diniz, söyler misiniz? 

- Hindist:ındaydım. 

Hardy, tekrar gülerek: 
- Alayınızla beraber mi? 
- Hayır, ava gitmiştim. 
- Yalan ıöyliyorsunuz. 
Robert kıpkırmızı kesiliyor. 
- Burası kavga edilecek bir yer de

ğil. Fakat, bir sarhoşun ta
0

il.kirlerinin 
altındz, kalacağımı zannediyorsanız al-
-da nıyl'rsunul'. • 

- Yoksa hakkınızda bilJiğim diğer 
şeyleri mi işitmek istemiyorsunuz! 
Heps"ni birer birer hatırlayorum. 

- Hiç biri beni alakadar etmez. Söy 
ti yorum size: Müthiş yanrlryorsunuz. 
beni birisine benzettin:z. 

Bun:arı söylilyOr, fakat yine gitmeye 
kalkmıyor. 

- O günlerde siz sefil bir 3ocuktu
nuz. Hatırlıyorum. Bir kere otomobili
mi saat dokuza kadar yıkr1."Danızı söy
lemiştim. Geldim baktım, !ıazır değil. 

Kızdım, bağırdım. O zaman garaj :ı 
Thomson babanızın arkada1ı ol:luğu -
nu, sizi yanına merhameten altlığını 
söylecli. Babanız bir meyhanec!e garson 
muş. Siz de evvelce orada garsonlrk et
mi~siniz. Sonra birisine uşal: o1mu~su
nuz. 

Rob:rt: 
- Çok muhayyel şeyler! diyor .. 
. . . tsbat edebil::cek ~ir delilim 

yok. Size tekrar ediyorum ki, y2nıh -
yorsunuz. Hak.kımdaki bu yaalnları ba~ 
kasına söylediğ'nizi bilsem hakkınızda 
dava a~arım. 

- Me:-:ık etme, Dol>. Bunları ba~ka
sına söyliyecek d.::ı;ilim. San•• ~arşı h:'i 
bir garezim yok. Ben de hayatımda 

çok macerap:re:ıtlik ettim. Bu kadar 
büyük bir yalan la raşamağa tah •(nmül 
etti!;ini g~rüyoruın da hayran oluyo -
rum sana! Garsonluk et, uşaklık et, ga
rajlard:ı qtomobil yıka, sonra asilzade 
ol, bağın bahçen olsun, Rivbra'ya gel, 
golf oyna. denizcilik klübüne asbaşkan 
ol... Hak_ikaten havran kaıınacak şey 
bütün bunlar! 

- l:tif,ı~ınıza teşekkür etmek iste -
rim. Fakat c<iemiyorum. Benim babam 
Hindistan:ia süvari zabiti :di. Ben a -
narr:dln doğarken asildim. Belki yük -
sek bir meslek sahibi olmadım. fakat 
ayıpl.'.lacak bir harekette de bulun • 
muş değilim. 

- Of l Bırak bun lan anık,. Bob. Söy
ledim, k~mseye bahsedecek değilim bun 
lardan, hatta karıma bile bahsttr.ıiye • 
ceğim. Ben k::dınfarın onlann daha ev
vel öğrenmedikle-ri hiç bir şeyi söyle -
mem. Hakikaten_ ö~·le hareket etme -
miş olsaydım başıma türli! bdalar ge
lirdi. Y&ınmda senin biitün hakiki şah
siyetinle kendini tanıtac.ığı:. birisini 
bulurr.nn memnun olursun dıy:? cüşEn
düm de. 

"~ • uı ne garezim olacak! Doğru, bu
gün ben bir baronum, araz:m var, fa-

Jrıı~ h11.ratt11 öyle anlar geçirdim ki 1 If11-
pfsbanclcre atI/mak tehlikelerini bile 
atl11Uım. 

••• Fd:at karınıza benimle konuı -
mamasını tenbih edecek kadar fena bir 
adam değilim her halde. 

- Ben öyle bir şey söylemedim hiç l 
- Söylemişsiniz 1 Karınız iyi bir ka 

dın ama, biraz da geveze. Yahut be
.nim yanlışım var? 

- Karım hrıkkında sizinle münak,a -
şa edecek değilim. 

. . . Daha fa~la konuşamam esasen. 
Ne söylesem, yanıklığıruza inanuıra ... 
marn sizi. Yalnız tekrar edeyim ki, söy
lediklerinizin hiç biri doğru değil. Si· 
zın zannettiğiniz ad:m değilim ben. 

- Pekala, öyle olsun. 
Forestier garsonu çağmyor. 
--Müsaade eder misiniz içtiğinizin 

parasını ben vereyim? 
- Hayhay, dostwn. 
Forestier garsona büyük bir bütün 

para veriyor, üstünü de ona bırakıyor, 
Sonra, Fred Hardy'ye dönüp .OOkma .. 
dan bardan dışan çıkıyor. 

Birbirlerini bir daha hiç görmiyor -
lar, - Robert Forestier'in hayatını 

kaybettiği o geceye ~adar. 
•.• iki adam, yangının köşkü tehdit 

ettiği yerde, ateşi söndürmeğe çc:.tışan 
askerlere yardıma ~kliyorlar. 

Robert soğuk bir tarzda: 
- Evimi kurtarmak için uğraşmak

taki luütfunuza teşek'J~ür ederim, dedi. 
Fred Haid y .: 
- Rica ederim, bir şey değil, diye ce 

vap verdi. 
Çok gitmemişlerdi. bir ses işittiler. 

Etrafların<" ı.aktılar. Arkalarından bir 
kaclm ko~uyeıdu. 

- M'syö 1 M'syö ! 

Ge!: n Eleanor'ı.:n hizmetçisi idi. Te
laş içint:e: 

- Küçük Judy ! Dedi. Judy'yi ben 
dı§arı çıkarken eve kapamıştım. Yana
cak zavallı! Banyo odasına kapamııs • 
tım.:. 

Forestier: 
- .Eyv•ı!1 I Diye bağırdı. 
- Ne oldu? 

- Eleanor'un köpeği 1 Ne olursa ol-
sun gidip kurtaracağım! 

Arkasına döndü ve eve coğru ilerle
mek istedi. Hardy kolundan tuttu: 

- Deli olma, Bob. Ev yanıyor. Kur
taramaT..;ın köpeği. 

Forestier ısrar etti: 

- Bırakın ocni. Köpeğ!n diri diri 
yanmasın., nasıl razı olabilirim 1? 

-:- Bırak, canım. Tiyatro oyniyacak 
zaman değil şimdi ... 

Forestier kolunu Hardy nin elinden 
kurtardı. F.akat öteki onu belinden va-t • 
kaladı. O zaman Forcstier onun yüzü-
ne yumruğiyle vurdu. Hc:.rdy yere yu
varlanrlı. Rohert: 

- Asilzade bir adam na~ııl olurmuş, 

görsün, diyordu. 
Hardy yerden ravaş yava:;ı kalktı ve 

yüzünU gözünü silerken: 
- Yarın gözümün etraf. .ınosmor o

lacak. herkese ne derim. divc düş.ünü -

• 

ot) 

Moskovada 

rKutuo segalıalinı 
tahtil eden 

Bir köşe meydana 
getlrlld~ 

Son .zamanlarda Moskovada Gorki 
kültür parkında. sabih ''Şimal kutbu,, 
istasyonunda kışlayan ilim ada~arı • 
run hayatlarını ve faaliyetlerini gös -
termek üzere bir köşe tertip edilm'ş· 

tir. 
"Papanin kampı., ismi verilen bu kö· 

ıe. büyük bir buzlu arazide kurulmuş
tur. Orada, büti:n teferruatı ile kutup
ta kışlayanların çadırlannm t:ım bir 
mo:ieli bulunmaktadır. Çadırın iskele
tini teşkil eden ve hafif düralümin"um 
çubuklar, iki l~alın bez örtü ile kaplı
dır ve bu b:zlcr arasında içi tüyle do· 
lu · ipek örtüler vardır. Yarı açık kapı
dan içerde kürkten elbiseler, yemek 
levazımı ve hidrobiolog Şirşeıvun alet
lerini havi masa gözükmektedir. Döşe· 
me, hava ile şişirilmiş kauçuk şilteler
den mübek~eptir. Yataklar, blribiri Ü· 

zerine düralü:ninium çubuklara bağ • 

b:iır. 

Çadırın üzerinde gümüş harflerle 
şu cü:nleler yazılıdır: Sovyetler Birli 
ği. Şimal Deniz yolu genel direktörlü· 
ğünün sabih istasyonu. 

Çadırın yanı başında, denizin d~

binden nümuneler almağa mahsus vinç 

:··············· .. ···· .. ·································· 
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Bugiüıütı en kuvvetli ve 1nC.'}hur 
lngili? hikayecilerinden Somerset 
Mauglv.ım'oı Vahdet GiUtcküı ta
rafından tercii nıe edilen bu giizel 
hikıiı1esinin ilk kısmı geçen h-a~ta
k"i ilôvcmi:dc çıkmıştı. llikôyenin 
sonunu bugün 12 nci ,cıayıfa·rrn:ulo 
bıılaoa 7.:sınız. 

················-········ .. ·· .... ····--··········-··· 
ile telsiz istasyonunun direği durmak
tadır. Bu tablo, dolı:na beyaz ayılar ile 
ve ilim adamlarının kutub istasyonun· 
daki can arkadaşı köpeğin, "Visioli" 
Din mankeni ile itmam edilmi~ bulun· 
maktadır. 

Muazzam haritalar, "$.imal Kutbu 
İstasyonu" nun üzerinde kurulmuş 

oluduğu buz parçasının seyrini gös -
termekte ve Şimal Deniz Yolu Genel 
Direktörlüğü memurlan, ziyaretçilere 
b:rnkiz'deki hayat ve faaliyet hakkında 
izahat vermektedir. Aynı zamanda. zi
yaretçilere heyetin buz parçası üzeri
ne indirilmesi sıralarında alınan filim
lcr irae eclilmektedir. 
Şimdiye kadar. bu Şimal Kutbu kö

şesin=. onbinlerce Mo:ıkov&ı1ı ziyaret 
etm ~tir . . 

Baş köşe:· -
KA YSE ·RiLi 

Vaktile ahzlaskcr dairelerinin bi
rinde şöyle blr hadise geçmiş: Kalem 
reisi olan binbaşı X... bir sllA.h- altı 
emri üzerine gelen -neferleri tasnif edi 
yormuş. Neferlerin,okuyup yn~Mn bi
lenlerini bir tarafa. bllmiycnkı·.ini 
<11 .~or tarafa srr:ıtıyıverıniş. 

DUtiln neferler oknyup yn?.m:ı hil~ı> 
bilmediklerine gttre birer tıırarıı ııy
rılmış. Yalnız içlerinden biri orrtu~u 
yerde knlmıf;!. O vakit kalem rctsl sor

muş: 

- Oğlum sen olrnyup yuzmak hili-

yor m11s11n 
- Hayır .. 

orada varislerine üç milyon 'lngınz 

lirnsı servet bırakan Ermeni Ağn 

Emirhanın haratı da bu gibi iddiacı 
I<arscrllllere hak verir. 
A~a Emirhan K.ı,yserili olmasaydı 

dn başka bir mcJillclcetten olsaydı şUp 
hesiz ölUmUnden sonra bıraktığı rnıı. 

yontar da yine llinelllerln elinde ka
lırdı. l<'akat varisler Kayserili olunC'ıı 
hfç kaı;ıırnrikora gelirler mi? işte Ağa 
f:mlrhanın \'arisleri yıllarca Kar~erf 
ıı:nhkcmelerlnde uğrnştılnr. Kendile· 
ıfoln Hindlstandaki üç milyon Jngf!17 
lirasına irsPn istihkak sahibi oldukJn 
rını lsbat ettiler. Ellerine llftmlnrırıı 

- (>ylc i~~ ıı 1 ,..in okıırnrı ya?.rrıak nlclılar. 

hilmlyen neforiPrin ynnınn gec;miyor- Şimdi Hintlistnna gidecekler. ora. 

ırnn? 

nıı soıı sual ii:.wrinıf ııefpı·: 
- Efendim, cl"'mic;. h<'n ol:ııruıı ;\'nz 

mnk hllmiyorum\ fııknt K:ıy!H'rlli. 

ylm .. 
NeCeri n h•ı siizü ş·ı n u ~fü•trri~·or iti 

ııılis:ıvi nhval '"" !.:"rnlt iç!nrle hir lüı.v-

1 

serili hlt:hir ,·aldt hl"rh111ır:i hh· ·fprı\ 

ile ken1lnl bir tııtmnz. Knvs,.rit11! l~

tedif;I hlr kızı' a\em:ı~·rnc·n hundun alt 
"llŞ ı:ıcne "n·el Hlnt11stnrın gidP.n VP 

da milronlnrt alacaklar .. "Acaba Ağn 
l;mirh:mm va.rislerJ HindÇeyl blltyor 
lııl" mr. hlliufyorlar mı? Orada dava. 
lnrrnr yilrütebllecekler mi? I<ayserl 
ırınhkerneRinden nldıklnrr ilftmı tcrıı 

f'ltirehilecekler mi? .. gibi ter,eddild<' 
t!Uscnln varsa okuyup yn7mak bllmP 
<!l~i halele oknyurı yazmak hilmiyen 
ııererler arasına knrı~mnyan 

hll\l\yesinl hatırbsınlar .. . ~ 

nrrer 

rıııs:ııı f\unıçayı 

------

se,rseri er ~rc:h milyoner 
Amerika ve .t\\!rup:ıda mcr:hurlar a 

rasma girmiş Cef Dayvis r.d!ı hir ::er 
seri milyoner vardır. ~)eyyah ser5iı iln 
kralı namını alan bu Amerikalı ge:;en 
hafta Vat;ington \!apurilc Amcrilmdan 
Londraya gelmiştir. Deyvis biitün diin 
yadaki serseri seyyahların hfüınetini 
kaznnmrş bir adamdır. Birkaç yıl C\'el 
(krnll diye anılmava ba.şlanmtşbr. Bu 

4 

sıfatı kendisine hi<: kimı=e çok gcnnc-
mcktedir. Gençli<Yinde An"c .. ika ci1m 
huriyetleri arasında serseri seyyah o 
!arak dolaşmış mesleği, meskeni olmi 
ya:ı \!e kobo dı>nilen serseriler sım -
'ınn dahil olmuştur. Kuvvetli. ce\0 \!SI \!C 

heyecanlı t• .. :ıc?m oldu~u _ ic;in bir 
memleketten b:ı~ka bir mem!C'!{cte ı;c 

~erken vapur, şümendlüer gibi nı:Jul 

... . ~ 
v 

-~=--
--:..-

::-..-... -,, 

vasrtalarına biletsiz olurak bir.miııtrr. 

Dirçok kereler memur ve polislerin ö 

nünde h~sııp \"Crm~ğe mecbur olmuş 
tur. Birçok yer!erdc emsaline rastla 
nan ve medeni birer dilenC'İ gibi kn.rt 
lnr satarak dolaşan serseri seyyahlar 

gibi senelerce seyahat etmiştir. Gö 

rünmiyen bir yerden gelen bir tali sa 
yesinde zengin ve milyoner olmuştur. 
Zen~in olduktan sonra eski serserilik 

ı\detler.ini terketnıiyen Amerikalı, 
memleketinde serserilere mahsus bir 

kaç enstitü tesis etmiştir. Yersiz, yurt 
suz kimseler bu enstitülere kabırt o 
lunmaktadrr. Deyvisin Londrnya gidi 
şi, beynelmilel seyyah scrst'rilerln 
kongresini toplamak için:'fir. 

----~----------~-----'--.... '------~--~-------~M----~ d ;c f 
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Rüya\a'9 
çıkar 

doğ-ru 

mı? 
Olmadan, olacak vakaları 

hissedebilir miyiz ? 
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~ U.üya ve ohnndan <>lncnğı hlsse<}iş, znnınn zanınn soh- ;~ 
~ hetc c~s tc~kil eder ,.e bu nrooa herkes bildil;,rt bazı hu- ·~ 
~ diselcd oıiaya ko)·a.r. İnsan ha)·atilc ıtHUu\lı olq• bu kn· § ~ - ' . . 
~ :l ,il h!ullselerden iklsl ohluğu .kaydile,Avusturyalı bir mu-

~ lharrlr, yeni çıkan bir yazısında şu Hd hftdiseyi nnlntı-
ı: 

! ror: ~ 

luııııttıııııı•ıı111ı11ııq11~ıı•••mıınnJ11111ıı.t ' 11ıtıııııı1111ııııııı1uıııııııu11111ııııııı111nıııııııl ~:ti~·-1~W·1 
" 1 inci ,hadisede adı geçen Aoaı.1', 

birçpk ~ne evvel Honoluluda yerleş -
~iş bir Japon gemi sahibidir. Mütead
dit balıkçı gemisine sahip olan bu ada
rin, bir ,mü<Jdet evvel dostlaştığı bir ge
mi kaptanı ziyarete geliyor. Bu kaptan, 
Adalşi g:bi balıkçılığı ayni zamanda 
spor zevklııi tatmin edicı bir eğlence 
saydığından, ikisi beraber~ bu maksadı 
yerine getirmek üzere bir motorbot ge
zintisi yapmağı kararlaştırıyorlar. 

Gezintiye çıkıldıktnn bir ~aç saat 
sonra, enginde, şeametli '.bir hadise olu
yor. Motorbotun motoru o derecede bo 
zuluyor ki, deniz üstilnde tamiri imkan 
haricinde .. Motorbot, deniz üstünde 
yalpa vura vura bocalıyor, dalgaların 
sevkine tabi olarak, 'enginde açıldıkça 
açılıyor ve içindekiler, tropik iklimin 
kızğın gUnefi altında yanıp tutuşuyor
lar. Sµsamalarıru, yanlarına a1ıdıklan 
p=rinçteıı yapılan bir içkile gideriyor • 

Jar. 
Bu .sırada, kaptanın ötedenberi müp

te11 olduğu bir mide rahatsızlığı nükae· 
·diyor. Adalşi, dostuna yardım edemi !" 

yor; kaptan ölünce de cesedini suya in
tdiriyor. Cesedin &ömüldüğil sular üs -
tünde sürüklenen motorbot, Japona 
meçhul yerlere doğru uzaklaştıkça uzak 
laııyor. Pirinçten yapılan içki, suyunu 
çekince de, Japon, suya ihtiyaç duyu
yor. Azap iç:nde kıvranan ve delirmek 
iizere olan Adalş:'yi, ancak, bu serserice 
aoıaımanm 52 inci giinünde. bulundu . 

ğu yerin civarından ge~en bir yolc!J va
puruna alıyorlar.. ve yarı bayğın adamı, 
Manitaya götürüyorlar. 

Vapur.da biraz kendine gelen Adalşi, 
vapur bu ;verin nhlıınına yanaşınca, 
hayretinden dona kalıyor. Çünkü kan
smı ve 18 yaşındaki kızıpı ~ıhtımda 

kend:sini bekler seçiyor, gözle:~nc ina

nam~or. 

Bunlar, onun dönüşünü inanılmıya -
cak tarzda öğrenmiş bulunuyorlardı. 

Kın1 ~oktan ölmUş bilinen babasını bir 
gece rüyasında "ölümün gölgesinden 
sıyrılıp .kurtularak döner,, görmüştü. 

Ayni zamanda gözleri önünde bir li -
man şehri belirmiş ve o, bu şehr~.1 Ma
nila olduğunun farkına varmıştı. Uya
nınca, bu rüyasını annesine anlatmı1 

ve ikis1 birden, bir vapura bir.erek, Fi· 
lipin adalarının merkez şehri olan Ma
nitaya doğru yola çık,mışlardı. İşte bu 
suretle de rüyada hakikat malum ol -
mu§, müteakip hadise, rüyada görülene 
uyğun çıkıp, hem kendilerini, hem de 
başkalannı hayrette bırakmıştır. 

2 inci h~diseye gelin~e. ineilterenin 
tanınmı1 ı!yaset adamlarından Sör Ro
bc'rt Gover de, geçende, hakikat ·olan 
ac~yip bir rüyadan bahsetmi~tir. Bir 
gece, 'Kent Dukıllığındaki ptosunda 
uyurken, ansızın erkek kardeşi görün • 
müşrtir. Ruyada gördUğü 'kardeşi bir 
ot,, ...... ,,;ı ~ .... ,..:~;.,de oturuyor ve büyük 

Şotörlerı uvaııdırmak _ ı~in aıet 
Blr lngili:ı müherıdiai uyukıuyan iQ 

förlerl uyutmamak için bir ilet bul 
muştur. Uyumak istemediği halde .sık, 
sık l~ geçen toförler bu Meti boyunla 
nna ~eçirerek uyuın.aya mani olmak
tadır. Alet bir top gibi yuvarlaktır. 
Baştan 'boyu.na geçirildikten sonra, o 
tornr.1il dilmeninin ba§m.da bekliyen 
şoför başını daima dik tutmak mecbu 
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riyetindedir . . Çtinkü. Şoför, uyuk\ama 
ya ba.'layıpta bll{iı aşağıya düşmeğe 
ba§laymca, iletia üzerincj(!ki dü~ 
içeri doğru .çekilir ve bir düdük çalma 
ya bqlamaktadır. Uyuklamaya başla 
yan uaföru bu düdük 9e!li uyandırmalc 
tadır. lngilterede birçok şoförler bu 
~\etten birer tane edinmişlerdir. Fiyatı 
bizim paramızla iki buçuk liradır. 

bir süratle Lon:irara d~rrµ gidiyor -

muş. Bu hızlı gidif sırasında, volanda 

eğilerek başını ısallamı~~ tam o aralık 

ta araba devrilerek iki defa taklak at -

mış ve d:reksiyonda bulunan kardeşi, 

havada gcoiş bir kavs çizerek yol ke -

narındaki tarlaya yuvarlanmıştır; bu 

sırada başındaki kasket de yol üstüne 
ıclüşmüştür. 

Sör Robert uyanını§t ruyasını düşün

müş, bu trajik manzara hala hayalin • 

den silinmediğir.cien, bariz bir teı..ir al

tında kalarak, hemen bir doktor çağırt

mıt ve giyinip gelen doktorla birlikte 

otomob·ıe biner.ek, ruyada &ördüğti ka

za yerine yollarunışlardır. Ve hak ika· 

ten. mebus Gonriıı kardep, ayni yer

deki tarla içerisin.de ölmüı olarak bu -

lunmu§tur. Devrilerek tersine çt'TliJ • 

mit otomobil hendekte dunıyorır.uş ve 

kazaıedenin kasketi de yolun kenarın· 

da ele .geçmiftiı:. Kaza yeri, ptodan u~ 

atlerce uz.akta bulunduğu halde, vui • 

yet, nayada görülene tamamiyle uygun

luk göstermiştir.,, 

Şık keıımesı 

nereden kaldı? 
Pariste 150 yıl evvel Andre Şık 18 • 

minde bir ressam yaşamıştır."Genç bir 
yaşta ölen bu sanatk!rm o vakit mey 
dana getirdiği lavhalar dllnyanm blı
çok yerlerinde hMl göril}mektedir. 

Şık resimlerini yapıp bitirdikten 
sonra, .arkadaşları işte bu levha haki 
katen şıkdlr derlermi.§. 

Bu kelime Paristen bütUn A VTUP1'Y• 
yayılmıştır. İnsanlar beğendikleri. ve 
hoşlarma giden birşe°yİ gördükleri za 
man, bu çok aıktırdiye övmektedirle:ı'. 

Amire Şık Pariate yemli .satan bir 
adamın oğludur. 

• 
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mJ§. ~l~:,..l\}9r f 
.--:- ~.!l~iı ingij+çr~clc en iyi ~e~~ 

alan adam olarak tall}QJr~ı. d~r4i. 
OR'.1.1!>-.~ ~ P'l ~\!W&!y~~ gcç_II!iio 

Ahb:ıplannın çoğı,.ı ~l!leri~~lı!ar, 
ı•r.ansııLı: ve Hı~Jp_rQı. ~2Pc~ punlan 

ln.g\!i:ıl~r_e Jersm ~ujy'.>'"'9~· 
~l_ejUlOr ga lE~! •~ "~y~s~ on~ 

scw~rcli. R9b~rt, ~ngilizl~tje ~~P!* 
cclell) yc;.ce~J.crir! ~yJ.eJc!i. ~kiqcn :~a
;ucl.k:arınm ÇOb\J. ~y ve l;k;!:l_; .çfücp;~: 
lerine cicl~r!ç11.l}~'}. Şim<}j, tül!ür AHa
ha~ 9nJ!m.'hı11 kurtHHnµj b~lHnypor~µ. 
Karısına da bazı ı•.yen! ~ç11giµleı-" l~ 
konuştuğu için kız.:azjı_. 

r'! f ~restie~ "tl1!a!ır~ı; 
:- ~yJ.;H.J- h.i!Y~l".ıımtd~ OJW~ ~ajqı~ 

bir !er_ç b. ~#tte;:ı~iti_nj görı!~hp. Şjr 
gazinocla iciik, ;MP~ 9ir gen.& ic~pi, b~ 
ni .ıı~vş~ ~~ltlır~~ iş~(!i, Ro~~t .ccn· 
ci YC!mmızdı:.n u:ı~ld~ş~r~. B,e_q çQçu
ğun v:ızifesir.i vr;Jptığuµ !iÖY\.Cd"m. F:ı· 
kaİ, "~ll !.!lfl!lY Jı?ylc adambr)a dan~ 
ettirmçm., ded~. 

ForestieI t~m bir !ı~cm~ ~sJzpde ti· 
pi idi. Kırk b~ş y~!jıuda olı;lµğu lı,a).,d~ 
(k~n&Jn9.~n iki us ya§ küçüktü) cllfiJ!l:ı 
çok y~kı~ıkll bir eı:kelr,ti. Ak~l ~~l~
rı, güzel bıyıkl:n ve açık havada ço~ 
yaş~mı§ b'.r adaµı gi~i güµ~~ıen yan
mış bir çehresi vardı . , 

gıeanor, ~e~p q eteğin~lri eve ~ir 
Fredericlde karısı Lcıdi tt::rdy'nin ta
şındığını duyu.n:a çok memnun olmıri· 
tu. ~oq~rta lt~ncli şı111fından pir kor.ı.-:
şu gelmesi herhalde iyi olacak~·~ ~o~
§Ul~IJ q;~)Hn~a ~OJle~ (J$;in) ~aki ta· 
nıclı~l.a~m;l~q \ı@~J rpal\ııp~.t *Jı:h1 

f'Dlajllq_~~ıAA ~qre .för fr~ğ~rjc}( 
amcasının ölümü üzerine bu taraflar 
gelmiş ve ondan sonraki qıe!~le!~.r~ 
meşgul bulundµtu ~ü~9ı:tç~, ~lti i!ç 
ıene k:dar Rivierada kala~)JPJ§· Gen~ 
liğ:pd~ şa~ hırçıf! !>lduğun~ söy\üıror· 
)ardı. ( Cannes'a ~eldiği za~aq elli ya' 
larırı~.a vardı). Fak~~ 'imdi ~ü.zeJ 
ve sev~rn!i l>ir ~.~~hql'! evlerıJDi! bulunn 
yor<!~ v~ ~~ çoçukla;ı varciı . 

Yalnız b:r şey canlcqn! 'ıkıyordu: 
Ledi Hardy aktris~ H~lbuki ~obert 
aktrisl~rj hiç ~ev~e~di. Yalnız, hı;rkeı 
Ledy'nin ço~ Jy~ bir Jçadın olduğunu, 
ıa~neye hi~ çıkma~ığlnı aHylUyorlar 

dr. 
Lc;dy Harey ile pk defa. bir çay<b 

görilştül~r. Çaya Sir Fredetjc% gelme- . 
mi,~i. O'· gfin Fçırestle~ kansill4. 4dy 
Hardy i$in b: ra~ tuhaf bir ~dın de· 
mişti. Sonra, Eleanor, k~!~ Qlınc\k 
bakunındım. Sirle k!lnsıro y~md~ ça
ğırdı. Y eme.k için bir güq · tesJ?it e.4il· 
mitti. For~stierler yemeğe dah~ ~ir 
alay misafir davet ctti}er. H.ı:wr"y'ler ti). 

ge~ gelenlerdendi. 
Sjr Fr~erick Eleaporun derhaJ Jıo· 

Yalanında se.ne!erce ok adar ıs~ 
rar etmişti ki, en nihayet yalanla 
~erç,eği farketmez oldu ve ha
kikaten asılzade imiş gibi bir ha-

rekette bu!undu ... 

şuna gitmişt:. Zannettiğ nden çoı. 

gentS bulmuştu. Sa~ında hi} ak yoktu. 
Bo adam:Ja çocuğa bcnziyen bir ,h'ı1 

vc:ı:dı 'ki insanı cezbediyordu. Ufa~ te· 
fek bir adamdı, boyu .E;leano:-dan bile 
kısa idi. Göztcr:nde samimi bir bakı:!, 
dudaklarında daimi bir tebessüm var
dı. Eleanor Sir Fred~rickin boynunda 
Robertin ekseriya taktığı 'kr:.,.,.atlar cin 
sinden bir kravat olduğuna d:kkat et· 
ti. Robert kadar iyi giyinmiş dc~ilrti 
(Rob:.rt ·::laiıp;ı. bir manken gibi çık gi
yinidi.): bununla beraber ~tlamlp (!İ/ 

• diğini y~ı'..<ıştıran b '.r hal vardı. 
- Size kocamı takdilll çdeyim, di -

yo:-. 
Robert taraç~da, d!ğer m!tafirlerle 

konu§maktadır. Hardy'l~rip ~eldiğinln 
farkrnd<• olmamıştır. 

~rıı~ınıJ1 ça~ırmas\ üzerine ~eliyor, 
Ledy Hardy'nin elini sıkıyor. Sonra 
Sir Rrederi~k'e 4önüyor. Sir: 

-- Evvel!=~ bir rerpe görU~medik mi 

ac:apa? Piyor .. 
Robert adaınjl soğu~ soğu~ bakıyor: 
- ~aJ)netmiyor~pı .. 
- Çehreniz \;>ana ya9-'ınc! çtl'Airor 

dc:a. 
Bu anda Eleanor .• kocasının canı sı-

kıldığını biraz anlar gibi oluyor. Ro -

bert gülüyor. 
- ~ize hiç bir yerde r!lsfg~ldiğimi 

zann~tmifo~um. Fa4;lı l?ir ~u~arc;~d~ 
hep bir ara41 çarpıfmı§ olıa\>i)iriz. ~ir 
kokteyl c.ılmaz mısınız, Lcdy? 

Sofrada Eleanor Sir Frederi~'i~ gö -
sünil Rob~rt~eq ay1nna~ğını çötjiyor, 
Robe~ yanı!Jd!lki liadınlar\a me9~ul 9" 
luyor, d.aima onlarla konu!ınıak jJtiy9r 
ve ~~hlµ~aeı oçl;rıı çınl .. tıyor. Ro~r-1 
hakikaten ~o~ iy~ bir ~v sahiQi idj. Elc
anor onqn bu l14yunu dai~a bc~eni • 
yorc;tu. 

J"'aka~ misafirler gider gitm~z RP. -
bertin "eıesi üzerin~en, omuzlanndan 
aşağı dil~en bir manto gibi diltüyor: 

- Prenses çok canını ıılcti mı? 
- Sakacı bir ihtiyar kedi: fakat iyi 

bir kadqı. 
- Sir F.rederick s~nj t~nıyorıpıJt 

ha? 
- örp;-ünq~ l:eJ!di görll)ÜŞ adam de

ğilim. F~kat J!.asıl bi; ?dam old~~unu · 
anlacl,ım. Ben sc~in yerinde ol~m on· 
larla hi~ konuşm.am, E.kanor. Biziıp 
dengirpiz değJ onlar. 

_: A~ma, In~itterenirı en eski b.a ·~ 

ron ail~lerindenmişlcr:· · Meşhur i!daf!l
lar ~:ta}>ıoda isimlerini gördüm. . 

- Zannetmem kj eskiden tan:dığun' 
Yüzba~ı Hardy (burada Robert bifden 
bire şa~ırmış ~ibj, qµruyor) Fre<) Har· 
dy bu ~ir Frederick .olsun. Onkıq bir 
daha bi~im eve ~a~ırm_ıyac:.tksın. ' 

- Niçin Robert? Kendisi qenim $ok 
hoşımıa gitti, sana söyliyeyiın. . . . 

O zaman, Eleanor kocasının ilk dea 
olarak çileden çıktı~ıJ!ı görüyor. 

- Kadınlar~n bir ço~\1 da k~r>di•mi 
beğendiler. 

'-- Herk~s n:•:ııl lal;ırdı ~er, bilir • 

sin_. ,Her ~yl~nc;ne inaJıılma~: 
B~Jan &aylerkcn Rqpcrt, kan~ 

elini avuçl~mpa alıyor ve g§zJerinin i-
çine baiJıyor. · 

- Eleanor, bilirsin bcq Jıims~pifl • 
kasından l•ktrdı söyryen adam d~iiliva-· 
Yalnız senden istediğim ıu: Bunlu 
bi:aim konupc:•!ımız :kimseler de~ .. 
yorum, bunu dinle. 

- Hardy'ler bir ~aha bu kapıdan .... 
çeri admı atmıya-:aklar, sana söz v6 
yorum. 

·~t Elu .. or, Robert golf o~ 
ğa Jittiği zaman, ~ sık Hardy'terte 1' 
rü91Qilş, yemek yemiştir. Sir Fredertıdl 
le çok cldd1dir. ~ilnkü mademki bu "~ 
dam kocasının hOfuna gitml.yor, o .. 
fazla konuımak istemeı." · 
Ro~rt, kansının Hardylerle aCS~ 

tUğtiriB ya hiç aRlamamııtır, yalnlt • 
lrt-nış ta ses çıkarmamııtır .. 

Eleanor için, kendisini her kacba 
daha mükemmel bulan, kendtslae 
çok tatlı hareket e<ien ve gtlnl ~ 

f Ldlftn sayfayı cniı~4 
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Fred Hıırdy kocasının ölüm lfaberini Mrs Foresti~r'ye Çök riatik bir şekilde vermeye ı§ali~fYMdu. 

ASLAN DE 
(06Çen aayıildti dc1i3m) 

Fakat aiılayordıim ki, kendisini, ister 
sem elde edebilirdim. 

"...._ Doğrusunu i.sterseniz, si?.e da 
rıldım, dedim. 

":- Rica ederim beni Ü~e. a(:dI 
"Bti söZieri baria ô kadar tefür et~ 

mi§ti ki, 6· d'ai'tikıüfa öfüyöf gibi 6İdtifn. 
Kentlisin~ soffiüÜc iste'dikl.Srimifi ~P 
'Sini1 sordum. Son.ta, ·elimi iizattnn, Ga 
yet tab~: bir surette: 
''- Benimle evlıınir misin, Ra.bert; 

dedim. 
"- Eleanorl dedi. 

olmu\'· 

- KtT~ ., ., .• ,.,. 'ı. \~:es~ 

" 

Evicn:'likieri· zaman Eleanoiufr u111ı· 
dıklai'ı koea'sı'nni bir işe girmesi lazıın 
geldiğini, kansın·ın parası il~ y•işafüli, 
sı" ,ti6ğru ôlmayacağını söyiediıer. Fd
restier ÇfilrşrWak istiyordu. f stCfniyô: 
d-eğilı:li ama: 
~ Al'"ızad"e- bir frısa .. '\in yapa'Wıaya. 

taği &ıfi jeylcf vafifır, diyc>Ru~ :Baş:. 
ka 'bir ij l)u1fü1, aerhai lta'Ou1~ edennı:. 
Aiıah, biı'if ya Ben böyle Şeylere ehe.n 
miyet vermem. Fakat insan asil oİun~ 
her ~eyi yapaüuydr, b'Ühassa bugünler 

de, .ns:ı..•ın kendi sınıfından olanlara 
l\a'ı ti bazı vazif~lcti var. 

Elelfnor lfocasm'ni, .hayahni heş ı.e

İ'ıe 'müftmadiycn tehlikeye k~yıff~t 
n~mleket;rie k'afi derecede hi:ıtilet ct
miı oUugunu düşünüyordti. Fakati· lfö. 
casının k:ndisile Farasr için evlendiği
ğif{iı du~üilmmt::ini de isfemiyorciu. 
Öıfün 'iÇtn. Rcbcrtin müna'ilip bir :~ oü! 
maslnY iStiyorduı :fakntr t•:cıiiİik- hu ya, 
öifünt §ikıfii' iŞ!eiin füÇb fi mü"vafık b~:
fef d1cgildi', 

:-öcası .: 

- S5z· ıichifr, d!y6rdlt. Sıfo ıpekl de. 
ben fıemfrı ka'..>tı~ ~'d1erim~ .ia\'aliı ·mü. 
tföi.>iyc--:-n, 1m'tiahn lan b:i:ili11 n1dırrJ 

t"n 

F;lean6f ltoeıi'sınfn' ıo5yle· ,,e·vıC.rden 
., ... ;,~ennffiiW i!t'emfyöhih. tfüei<irh, 
;1 :ıvaş yavaş i~ mescı'esi unuhıh!p ~ tti. 
l~ol'eslie'ı'lc"r sbıc:ıfn bdv:lk bir kısmı~• 

R:vicra'ôaki köşl9erinde geçiriyorlar "I 

ffi·. :tngiltere}·e peıl.: se}'re\t geli'yorTardı. 
RobHi; f ngilt'cre iıatp'ten sôiira ad ia
de insaniabn' yapfacagı" bfr fer ôliifalc 
tan· ,Çrkii a·tyôrdu~ Son·ra; a'rk'a-daş1ar:· 
nrfi. fiep;.;i mubar'eöeac ÖlinüŞtÜ'. KfŞlar< 
fngilicred'e geçirmeli ve' fı'aftada liç. 
gün ava gifmek isterdi ama, ô za'ılıin 
da zavallı Elcanor yalmz kalac;i"ktr, 'Ifa-
rsiri'dan bayle' bir' fedr~rlik fitrfein~-~ 

dl. 
Eleanor· kocasına' ıı:arŞt ıi~i tlirlü fı:. 

d:ıkcri'tği yapa·eak b'. r li:-a-dındı, fak-a t 
yüzbaşı Fore-stler razı ôlm·uyorcu. Aı
ttk kendisi a1c pe'lt ğ~n-ç değiidi, av e-ğ-
- , ' 

leııceıeri mevsırtıi oiıün için art'ik gc·ç. 
n.ış sayrfab İirüi~ 

Ceil ş b:r arazileri VL•.dı. l~vleıi b;r 
tepede idi ve üç tarafı ormanla çevriJi 
:bulunuyordu. 6nıer:.nde de l~h_çcleri 
vardı. Eleano: kocasının, hayatında :n 
fazla bu· bab'iede doia~ır-ken mesut of
duğuniı s:jylerdl. Ec:ladı orasında bu· 

)unan Liifun köylü adaı.1la.ır.,n rubu 
onda canianıyord"u. l''oı:st;ezın bü.: ~lt 
a~;ı.sının babası niyı:.betl~k cievrindc bil 
yiık arazi sahip:er.ınden bin idi. Sonra 
ai1eyi ırms.i süru!<lenffş ve bu{ü'n kü'jt:· 
lcr, Ü1ğl:ır buhç~ler iatılmı~iı. S-nroi>· 

ıih'ire a'e öüyül< mali~anc-kri varinı,-. 
ş·imdi ı,a·~k.•fınıifsa ·,·ıc tfe:!bor gi
a1;:> 6raıa·rını ğörmek ist1yordit Fakaf. 
R'obcrf, oral~n oif ~Hha görfnce cok 
niiifcess:r olacaf:rnı s~ylÜyord•ı. 

Foresf er ci..-ir:a. nfun cfa t:ok i"Ji nn!a·-r- .. ... ~ ... 

' 

Satın Alınan Bebelk 
T urban. bu ııkşrun hazırlıklı olma. 

sına r:ılfmcn, her znmnnkl ,gibi Ne. 
fada, eski nasihatin( tekrarladı: 

- Hu .kız, seni aldallyor N~jnt. Bu &!lflı· 
~ı hırnkl 

- Hayır, heni nldntınayor. Her zaman 
;!l)'ni fC)•den bahsettiğini görüyorum. Her 
hnlılc bir fikri var ki, bu kadar fizcrine 
'.düşüyor. . 

' - Canım, btidalafıRın iOzümu yok. O 
kentli karını dü~ünüyor. Sen, şimdi 6.ıun 
lfsted!~Unl alıyorsun dc#il m.n O, bundan 
'bir yüzdelik çıkaracaktır. Seni sc\rdiği, sc· 
ninl.: cvlenıııek istediği hep m:ıo;:ıl ... 

- Zannetmem. 
"Kırmızı Kuş" barının en civelek kııı 

Titi hakkında konuşuyorl~rdı. Grnc bar· 
'dn:rıı'ılnr. 

·riti, her fırsalla :-.iejadı }'anına ·çekerek 
ona, ya lılr içki .ısımırlalnınğı veya, köşe
(Jc sepet lçcrlsind~ çıko11Ün; ~ipara ,.e o
yuncak nc\•indcn bli' ta'kıni şeyler satmak:. 
tıı olan llir kadından öteberi ııtdırtn•Aı Cı· 
det cdinm işli. 

. Sigara, ve oruncak satan kadın, son .za• 
nınnl:ırda küçük hir behelr de lmltıııdıır.o 

ıııann baŞlaınış ve Titi, Ndııda, her gı-lişin-

-

de bir de bebek ulıhrma~a olışıuıştı. 
Tıırhnn, i~iıı l.;inılcki hile•}·! ~7.lyor l'c 

NeJ:ıdı lıir an en<'I .li.OI ohıınklnn alıiıo.r
nuıAı ııavaŞlyorıfü. Fakat nerde? .. Nt•j:-ıtın 
nte~ bM:ı)·ı s:ırhııslı. Tiıiri ı:ördii!ıçc, onu 
k:ırşı ol:ııı Sl!vgi•.i, ılııha :ılevleııi,·or n: lıc· 
le ond:ııı, ken•lii;inl 'it!vılığine dair ~lh.lcr 
işit i •ıcr. ılC'll •ıhıyorılıı. 

' f' i"f, ,;oı• ıtf'<'dcrılı- ~ôylr lıir 11111 .'iıtl lııl· 
tıırıı nıo;.111: 

f!l'ıı, sl'ııi ynlıııı ııc,·ııu!klc kıtlm:ıyo .. 
ruııı '<dııt. Ayni znmıınıln ulııııık iq..:Jo
rurı. Seninle cYlenthilscyılik 1 .. Huyıl, lıc. 
n' lııır.ı.ra no~uı attı bilmeyorııırı. Foı,111 
~en, ne iyi lıir koca olalıiliılllıı. Sr.ıılııle 

ne &CÜtd ynşnyııtıilirdik. :Bebek ıtilıl hir 
ı;o~u~uıtıur. olurdu .•• Kız çoruj:(u mu <;ev,•r
~in, Xt-hl. yok!lo o~l:ın çocııRu mu? 

\'ı~ bıırnın nrlmıı.ırı•lnıı. l·l\<:rdekl satıcı 

Bir Bar , 
Hika yesi 

C-. Yazan: 

L~met Münir j 
kadını eaftırarak: 

-
1
15te bunun gibi b-ir lıchek .. Aile yu. 

,·asın<l:ı ne seYimli bir mahluk olur, değil 
mi Xejnt? diyor ve parasını verdirerek be. 
begi de aldırıyordu. 

nardaki satıcı kadın, bebek bulunclur
m:ığn hnşl:ı(lı~ındnnhcrl, Ncj:ıt, Titiyc, hel· 
ki ht>Ş tane kadar bebek nlınıştı. Tili lıun-
1:.ırı ne y:ıpıyordu acaba? 

Tilinin, bu lıt'h~kleri ne yaptı~ını N'l'-jcıl 

l..co;tirc>ıncdiği i~indir ki, Tıırlınn lııı ıık

ş:ıın lı:ızırlıklı ~elmiş hıılııııııyor<lu. iki 
nk~:ım evvel alclıih hir tedbirin nellec-s!ni 
~lııııli ıılistcrecc;.. ,.e ilıtiıııal Ncjırdı dıı. l'll· 
cl:ılıH•ğırın in:ınılırohilt•cckti. 

Tili. ) uknrlarıla lıir y(•rch: k.ki ıııı·rııl•lı

sı ıı:ır:ılı lıiri~·le lıerıılıı•r rn1 ol11nıyorııı11ş, 
ııuynıi:S, ~<']adın ~·nnııın nıwuk hır ım:ıC ku. 
d:ır ""'lrU ııel<•hilıli. J>erhnl kii"fık lıir •ıı:ı. 
sn lı:uırhı;ı•lı. Gel'!in şnrnıı, ıuı·.r
'·:ıl:ı:·: .• Rlrn7 s~z ve rnlıhettı:ıı soıı
t'n , 1·o~N1<'1d sntıcı knrlın, 1'ilinln \'fızfiııc 

m •f;•I mcH11 hııkmA~n hnşladı. \' Jnl: 
- Sil: 1>tlllı•l el'.\lenh·oro;;umir. l'arn surfe. 

dill~·or. R:rnıfon. tın rnklt kndınra~:ıı:ı hir 
f>ıt\' nyır<;:ıııız nlnınr. ııu; eler gibi bir hııH 
Yarılı .. Her zam:ıııki lınli. 

Tlti ıicrhnl onu çajJırıfı. St>pcılfnde görü. 
ı~n hııcakları dik ve glizlerl ııçık mnvl hc
lıe~I lşiırelle: 

- ~-iejr.t, derli. R:ına rııüstııkbc!I ço<'ııi(ıı. 
ınuzun bir örneğini d:llıA nlınnz mıfoı ! llcıı 
htohek kollcksiyoııiı yapıyorum. Hrr ıılllı. 
itm bchck, :o;~ı\in, rniilerııiııliycıı tckrnr eıll
lcn kilçiik hir koprcn· gl!ıi -... Onlım Ö}·le 
ııex•t voruhı ki... · 

Xcj:ıl, lcrcıldüt elmedc-n elini <'ehinc at. 
lı. Parasını \•en•rt!k Lelıeği nldı ve lnııı Ti. 
linin. rnnvi 'l!lt>kli tıwnlcti ıılltnıln iki P•·
yik lıııcrıl!ı Y.ihi upuzun ve mütnnnslp lı:ı
<-aktıırcliın mfılcşckkil kur!'.IE?ınn l:oy:ı('njh 
sırrııh Tıırlı:-ın uı:ınıırnk: 

-- '.'fii'>:tıııfe eıfor nıisinit, ıl~H. Şu. lwlw
l!i lıir de hc>n ok'.5nvnyıın. Hem mer:ik cı!i. 
)'orum. Yatınrn ı:ılirlerini 'kımn;i·ı1r, ıı~·ujlıı 
kr.1 1ı ıııca açıvor ıiıu? 

Kiııı~ç11in lı:ılırınn hir şey l::Plını·ın:~ o. 

l:ırııl; ki, Tıırtı:ının ıır:nıo;unıı )'C'rinc f!<•liı·

dilcr. Tıır!ıan hebd~i cliııt> 11tırı, HÖ7.lc> k:ış 

:ır:ısıııda onıın ikı lıncııi{ıııııı nrıısııı:ı hak
lı: 

- J'unioııı ! ılcdi. 
.Sorırıı Ne:m-tıı ,diineruk: 
- Benim hıı h<'bdle, şiııull hir S<'V \":ın

nınılıj'.itıııı Rtirılıiıı dı•l:!if ıııi? ılNlı, H(•I,!, C· 

liınl" hir knlc-m •:ıkıırır• lıir hir sı•\' \Aımın. 
dım. O ke•lnr :ınman olın:ıclı. P~h·liJ, huk
k:ı.,·•ı "'.I ,, ... 01iJi'll. 

Almanvada içilen tütün _ve alkol 
Alrnanlr.ı•, muktesit ve hesaplı ya.şn 

masını bilen bir .millettir, Buna rağ 
mon, bütün ve alkole kutı1ı olan uıaf· 
lar bi!y.Uktür. Alman · lktısııdiyatında 
tfüu-.1{' alkol cok mühim bir mo\'kl flJ 
,ğ-a! eder, 

1937 Yıhwı alt nc•frc1flen bir ista 
tistlktcn aninşıklığınn göre. Jfü sene 
içinde yalnız ti:tün. için J,500,0<J{),OOO 
murk sarfodilmiştir. Alkole w·rii"" 
para G milyar mark olup. bu'oun dört 
milyarı ile bira i~ilrnlştir. 

Titl. bira• tlul'lllrl.ıımıf olmıt'lrl.ıı ,btfrıtber, 
NcJnt, lı!ıl/J nqeslııl mııhnfaza ederek, Tu,... 

Jınnm Jlltife ynptıftı düşıinresiyfo süzün nlf 
yanını bckleyordu. 'l"urlıon de\·nın etli: 

--. Ne]at, bu kız seni ııldntı.ror, diyorum 
dıi .inanmayorsun. Ilu bebeklerin .her ıık
şam olma alına ncrqyc gitıi§ini .hir gün bi
le düşiinmek istemedin. Benim de sö:ılerl
me inanmadan ve bu kı:ıın seni hakikaten 
sevrlil'Jine .inanarak dünynııın parasını :hu
ı ntla harcayıp duruyorsun ... Bebekler ne
reye gidiyordu' 

Nej:ıt, nptal nptai sordu: 
- Nereye? 
- Tekrar s:ılıcıııın kendisine. 
Nej:ıt: "Haydi canım, sen de" tler gibi 

bir jl'~lle Mdiseyl geç.iştirınek ve Tiliyi 
kırm:ımak istemişse de, Turhan mfinaka .. 
ş:ısıncta israr ~diyor, hatifi haklı oltluğu. 
nu rneyctana koyacak delil sfüterme§c kol .. 
kışı yordu: 

- Neiat, dedi. Sc-nin eski soyıulını kim 
bilir? Ailenılen vo henden bn~ko hilen var 
mı? 7.cvksiı; lrnlrluğıın için dcj:tişlirlp lıir 
lı:ışknsını aırnı,ıın. O eski SO)'tıdını şimdi 
lııırada hc?nıleıı lrnşkn birisinin bilmesine 
ihlimııl \"crclıiliyor musun 'l 

- Hayır. 

- S<'n benim mektep arknclaşımsın. lk( 
ilk tn!'klcple, c;onrn bir lisede lıerıılıer oku
clıık. İkinci ilk ıncklepleki ıımıııır:ını da, 
şıırad:ı birbiııiıı lıilnıesirıc ilıliıııal veriyor 
ınu.mo? 

- H:H•ır! 

- Öylc)'S<' lıuyıır. 
Turlıon, biraz en·cı nlınıiıış olan lıelıe

~iıı h:ıC':ıkları-.tı nyırıp b:ıtdırınııı iç tarafı. 
nn l'ıi7.ı.lrnış küçücük lıir snlır .rrızıyı Nc
j:ıdn "iistererck: 

- SinıcH inandın mı diye ilfı\'C eli. Bu. 
nu ev\•elki akşam. sir. içki ile nıeşgull:en 
kopya knlcnıfyle hurnyn yatmıştım. Ru, 
senin ı;<·ı;cn akşıiın :ılclığııı hclıektir. Sen 
fıurnrlıııi :l)'rıldıktnn sonra, lı{ı kır. .bunları 
r.<"ne !lat•<'ı)·a "eri ,.c>riyor. fhtiın:ıl parayı 
iil•·~i~·orlar. 1~1e hhnlı ••• Yazıyı lınşkım
ııın .\':ızın:ısıııa ilıtlmnl vcrı~hili.yor musun 1 

c;crçt'!den. hclıe]liıı lıacnkl:ırınıloıı l>iri. 
niıı iç t:ır:ıfınıı, Xı•jnrlırı . ailc>siıııll'ıı \'C sa. 
mimi orkndn'ı olan Turhnndnıı haşka -
hele h:ml:ı - · hiç kimsenin hflnıesiıic lm
k:in lııılırnm:ıynn <'ski sorndiylc .hirlikte 
mc>ktep nüın:ırııııı ,.c NnJn<lın bnıl ynıılıy
·d• '· 

l\f'i ıı l , tiyatı·twnrl ı'ieııC'hlll'<'ek ciddi bir 
lımrla Tiliye ıliiııllli. Tiıi, işi plşkinlil{e 
\'ur::!ın~c isleyerek: 

- .\rıı :ın inanmayın ihlc c;eylc>rf' .• 1\lıd. 
r~flt'n ~·ntıhd ır, dedi. Kcn ıll çocu]hıınuı 
olrn-:s•nn lıeve< l('nh·oru1 .r:ı ... f.~te. nıfıslnk. 
lıcl h:ıhıısının ·"'ki so"ııclı nıekfc>p nıım:ıro. 
ı;ivlr birli!de J:ı•·ruıııııı \'İir•mlıınıı lrnrrlc
dil!nis. 

Fnk•ıl ·•mr.;'•ıl;hul halın" fitıti ulınıştı. 
"l\r~ı:-c "lrıı'lıhır lıtı İ'.'İ" irir;rf,.n """" çı. 
J..::ın~'?·ııı '?" rfıa ı1ıısl'ıı:ı ı.:~h·:ıil~ct•k .<:tıltık hir 
111:11

• ·"lıivct \'f' tPr('ıfrlii'I '. lıir THfıılıı. lıir 
~:,• Trn·hnnıtı \'İllİİne ilet 1..-•ı h:lkl\-'Orılıı. 

,,,,, )1/- 7 11 1' \'ili 

~rfi" a~aımo~ C:~41n .. 
· c H tri} u <9l a r~ 'lt H e. r' 

Gregooı ı.~-mmtu; Parıstı oa- doktor 
o:ı vir Ştibatta !Jara 1aıwn' bir 'odamın 
l:cı b.ui diktneüe mıWcifjolr olmu.'j· 
1ı,r, l:ıı a:l.amın 1\,Ql1'fnm s?I taı·a.f ı il,; 
santin: deı·inli!iiudc tırırQ-k!nmı§h. 
Ka11 ı crf!~iı !uı$tn yaraN• (/lT,i!dikten 
.o,or .... •·111.ınıp d:r;ım:~liı. lla:;f,a bütü,. 
toh'il••!lcri afZ,,tm·ş 011111 t. ui:ııı.:Ja -. 
1~h'I wrlcn plf~r•aklır. 
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- Baba, bu aptal 11içitı böyle kim
dini zora koyuyor1 Altuu1an geçemi
yor mut .. 

---()---

J{AH:'\AVAJ, IlAT.ıOL.ı\HIXI>.\S 
SO~R,\ 

Alınrıny:ııla '\'erilen karml'\'ııl mevsimi lıa. 
]olarından birinden sonra .. Bnlo gl't'esini 
tııkip eden RÜn, öğlen Ynkti, bir evin koılı. 
nı, lıizml'lçi kadına çık15ıyor: 

- Aşk olsun siu, Yolıannal Dün geceki 
ocakçılar balosunda benim dekolte ımvıırt 

esvabımı ~iymişsinizl Utnn .n:ııiınız mı! 

- Üf"akcı kocam da bnna höyle sizin de 
diğiniz flihi .~öyledi, muhterem Frnv ! Ocni 
o kıyafette gördü göreli, ~uralıma bakını. 
yor. Bozuştuk! 

* • $ 

BOŞ 'YER 

- ~a 111sanlor ne kadar m·aip, ze,·ksiz 
.,eyler! 

- Neden? 
- Meselli bir tiyatroda herbat bir eser 

oynanıyor. Bütün yerler günlerce enclin
den tutulmuş. Bir hafla için tek boş yer 
yok! 

- no, yer olmadığını nereden biliyorsu
nuz? 

Dün gittim, bir bil.•t :ılmıık istedim; 
bilet c;otnn aıinm ~ihlt>ıii ! 

- V rıy ounına •.• Ama kilo kuybct
mi.,.<rim 1Kı! 

6 - Kt:RU~'(TN IJ..AVESl 

Ş@ık@ı 
Fltı\ :\SIZCı\ ntLlYOR UUSUNUZ ? 
- P:ırlt•z vous français? 
- ~:ısın' 
- Pnrlei \'OUS françoiı.? 
_. ~c <ll•mck istiyorsunuz? A ı11aınıyormıı l 
- H:ı ;. şer, fransızca bilip bilmeıii(:iniz.i 

soruyorclıım? 

- ll:ı, ~öyle!,. Şey, tabii .. lıili~·oruml 

( l<UHUN ) un nüktedan 
okuyucularına 

.. 

Bu .<tayı/a yalnız bizim muharrir

lerimizin değil, aynı .zam.anda siz-
1.erindir. Kc1ulinizin veya arkadaş

llarınızın zarif nüktelerini de bize 

görıJerirseniz, memnuniyetle neşre
deriz. 

SOFRAI>A 13 n1Şt 
KAJ,~[A!\I,\I( tçtN 

A\'uo;hıryadn verilen bir ziyafetle, mükel-
11."f ııınsıı hnşında oturonlnrdan bir kadın, 

y:ınındrıki erkeğe soruyor: 
- Kim şu sofranın öbür ucuncla oturan 

cdnm'J 
- H üncü l.iıi ! 
- Llitifcyi lıırnkınız ılu, ıloğrusunu sö3·. 

kyiniz; rica ederim! 
- 1'nti~·.·n liıtire eleği! "'löylecliğiın! 

- fiüz,:l, ama nnsıl olur?! 
- ~lcı;(')e l)U; k.endi'linın ismi Luidir \'C 

daima, h:ızı dn"ellilerin gelmek hususunda 
iliz:ır hcynıı etmeleri üzerine, sofraıla 13 
kişi k:ılmnmnk için, alelô.ccle ç:ıijırılır; ve 
bö3·Je voziyctlcrcle 14 üncü olın:ısındtlll 
ötürii .. 

* • • 
GOXmHN FAYDASI 

Mektepte, mu:ılJiın, talehesinc soruyor: 
- Güneşin biz~ ne gibi faydaları doku 

nuyor'J 
- Hemen hiç! 
- Nn<ııl hemen hiç? 
- Öyle ya: gc·t·cl<'ri fliirünıniyor, ıR'Ün-

diizlcri de .. 7.ntcn her lııraf nydınlıkl? •• . . .. 
SA YIT.ıAC.AI{ SAÇ 

. Yıllnrcn birilıirlerinl görıniycıı Tim '\'C 

T:ıın, günün hiriııılc hir yt•rcl.~ kar'.)ılnşı
yorl:ır: 

- Oo .. :-;"ıı~ıı~ııı , lı:ıl • nlını '!. Ayol, hiç sn
çın knlrn:ımış. Bn<:ın cn!iea,·lnk olmuş! 

- O kad:ır Heri l(ilıııc, cnnım ! Hcrlı:ıldc 
f·oıı:ı nislıeıle IJl".nim h:ışıınıl:ı s:ıc bir misli 
fnzln! 

- fml;/'mc;ıı! Bnlısc girer misin'} 
- Elbette! 
- ~iiylc si•ıl"r lıir köşı~yc çckil.•liııı de 

suynlını o luı lıll• ! 

:>(. • "" 

ı:•ımrtXA İ;J GEC'l~ 

B:ıy Omer uylrn<inlın knrl'il s:ıhnlıl<' .''İn 
J..ı•ıHline k:ıhvalıısını getir<lilii znııı:ın 11e<'e 
\'Okli ort:ılı~ı alliist etmiş olan hrlınnclnn 
hnlı'lclll. 

Hay Oıııer 11yk11sal hlrclenlıirn lıırsl:ınarak 
lmrı.sınn hn:\'k ırdı: 

- l'ek:ilii, heni ncı1cn \ıyıınclınnnılın. Ili
\irsln ki fırlınolı gecelerde uyuyoınnııı. 

SPl.:~.\>"l'N 'M\. ')1'. U\'\.~~.Q~~ "t 
Qrıcrnc.\n or'-cs\rn uver\ürü ~a\mn{ı.:ı '\ı.o

.fU\muş\u, l'nvl, Pn\er c\c -yo.mncln o\urnn 
l 1a\'linenin knl:ığınn fısıldadı: 

- Mfikcınmel ! Hepsi tnmnın 1 
Po,·line, hayretle sordu: 
- nu kadar çalıııcının hepsi hazır olıtu, 

f;unu nereden biliyorsun? Sııydın m1 lıirer. 
bireri 

il!; • .. 

Uf R ~L\CERANJN SONU 

Amerikadn iki kişi orosınıla lıir konuş. 

tın: 

- Hu kızı kaçıracaksın, oma lııı m:ıcero. 

tıın sonu ne olacak? 
- Gayet hıısitl P:ıriste nikı\hııııızı kı)'clı. 

r:ıca~ız, Kopenhaııdan mektup gönderip 
lozın ailesinden ur edilmemizi rica l'tl<!ce
l!iz. Il:ılayıınız da bu suretle toth tatlı f!t'ÇC 

:yol parası flÖndcnneleri için telıırur çt'kece
Eılz. B:ılayımn: da lı u •aırellı> tallı tnthacı:e

<:rk. l<:• n 

- Eldivenınız ne renk otsun1 
- Knhverengi1 
- Kahvenizi sHtlü mil içersiniz, 

!1Gl1uz kahve oUırak mı t 
---. ..-

ZA VALlıl ADAM 
- E, ku kardeşinle evlenel·ek ol:ın ntl:ım 

lt"nı.ıin mi lıari? 
- H3yır .• Zenııin olmasa gerek; tünkü 

ne zaman bu izdivat b:ıhsi nçıl~:ı. tı:ıbam 

"ZaYnllı ndam!,, diyerek lı:ışını saJlıyorl 
,.. .,. ,. 

YE1"'1 UADl'O 
- Yeni radyondan m.·ınnun ınu<;un, hny 

Monlelıny 1 
- Ft•nıı de~il nm:ı, ışıjlı Jlt'k ""''t't,iz. 

()nün'•!• ' · · • ~~ · t\l;ıu1nnı"·nT. 

- Beı eke '6okknbazın cebt oratt
m.az demedim mit Ayıkl.uyın baluılım 
pirincin 1a~ını!. 

Tekirdağlı 
A vr upadan 

• • 
sonra 

Tekl,.daiih HUseyln 

İki senedir Tlirkiye baş pehlivanlığı 
nı kazanan Tekirdağlı Hüseyin bir 
ay kadar evvel Parise gitti. 

Organi?.atör Asım Rıdvan tarafın 
dan turneye çıkan Tekirdağlı Fransa 
dan sonra lngiltereye - bir ihhmale 
göre - daha sonra da Amerikaya gö · 
tü ri i 1 E"'E' k t.ir. 

Genç ve çok kuvvetli bir pehlivan 
olan Türkiye profesvonel ağır sık • 
let şamnivonunun yee-8.ne eksi~ 
teknik bil~~inin noksanh~dır. Bugü 
nP. kadar Fransada yantığı e-üreşler 
den ikisini kavınmı~ olan HiiSf'vinfa 
oradaki usta pehlivanlara karşı valnız 
kuvvetile başa çıktığı muhakkaktır. 

Tekirdıı~lmm bu!!'iirı kıırşıla""t"Yı rakib 
leri. Fransada yabancı pehlivıınlara 

merriiven vazifesini :vapan kimselerdir. 
B•ınlarıfan gerek Pa~man f'C'rekı::e Meh 
met Arif isimli Rul~ar TCYler Bankof 
ve bu .g-ibi giirec:ciler Parise ilk J?eli~le 
rinde kiil'liklerdı>n itlbaren öniine gele 
ni knzl\Mrnk ta Fransa şamniyonu 
Dangalofla l'arn1sarak k~.far "iik~le. 
bilmekte. ~akat ! 

Her profesyonel ser~st güre~çi gibi 
danışıklı mfüıabakalar yapmak mcc -
buriyetinde oldukları için bUyUk mu 
'1affakiyctler kazarunıŞ ( ! ) olan bu gi 
bi gürcş"iler nihayet Fran~a ı;amoiyo 
nile çarpıştıktan sonra vazüelerini bi
tinn ış addedilmekte ve ondan 
sonra Fransadaki gürC§çilcri or
ganize eden Pavli tarafından 

_4merika,1Ja Gidi1Jor! 
verilen emirle evvel~ kazanmış 

oldukları pehlivanlara sıra .ile yenil 
mektedirler. Bizim T~kirdağlmın şim 
diye kadar kauındığı gürcşdler iı:ıte 

bunlardır. Bı.: satırları yazmak;a Hi..se 
~. 

.... 

. . 

Ban~of 

yinin galibiyetlerini hiçe saymak iqte 
miyoruz: İst:ı.nbulda müteaddid gü
reşlerini seyrettiğimiz Hüseyinin 
alafranga güreşe yeni başlamış olma 
sı dolayısile teknik nok8anhffet vüzün • 

den; eğer daha tehlikeli pehlivanlar 
la karşıla.şsaydı netice hiç de iyı 01mı_ 
yacak, belki de bu şampiyonumuzu 
ilelebet kaybedecektik. 

Türkiye baş pehlivanının gerek 

Passman ve Bankofla güreşirken, ge 

rekse Fransada yaptığı idmanlarla 

bilgisi arttığını Umit ettiğimiz için bun 

dan sonra güreşeceği çetin pehlivan -

lara karşı da göğsümüzü kabartacak 

neticeler elde edeceğine eminiz. 

"Kara tabanca·,. 
n ın galibiyeti 
Nevyork gazetelerinin verdiği tafsi

lata göre, ağır sıklet cihan şampiyo

nu meşhur zenci boksör Coe Luiz'in 

Nataman ile yaptığı son maç gayet he

yecanlı olmuştur. Spor salonunu on 
binlerce kişi . doldurmuş ve ringe en 

yakm yerler. bizim paraınız1a 200 li

radan satılmıştır. 
Kendisine ''Kara tabanca" lakabı da 

verilmekte olan Coe Luiz son maç es

nasında hasmını filhakika tabanca 
kurşunu ile vurmuş gibi yere sermiş

tir. 
Nakavt sahnesinden evvel Co Luiz 

Nataman'ı beş defa yere çarpmıştır, 

altıncı çarpışı, Nataman için esaslı bir 

mağlübiyct teşkil ediyordu. Başında 

on beşe yakın sayıldığı halde kendine 

gelememiştir. 

Kendisi yarın maç yapacağı irin, elletilıi hiç bi rşetJ bıraT;mayoruz, -. 
resi rast.ncZirse orada idman JJ<lJlıyor ... 
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Sevimli İngiliz Eilm artistlerinden 
yukarda resm&ni gördüğünüz Rene 
Haston'un, şikfiye'ti ned:r bilir tnisi -
niz? Makyajını kend: yapan bu artist, 
her zaman ayni kaşı çı~aramadığıru 
şayteyor. 

- Ka!_)larımı güzelce çiziyorum. Fa~ 
kat bir defa yaptığım g'.:izel ka~lan 

ikinci defa çi::emiyorum. Bunun'a be - 1 

raber, ·kendi yüzüme yara~3cak en gü
zel k~şlarr yine ken:lim ç'zdiğime ka
ni m. Bu 'Sahadaki bütün muvaffaki -
y~tim, iki kaşı biribirine benzetebil -
me~tir ..• 

Bize kalırsa Rene Hastan, yine 
memnun olhı:ılıdrr. Çünkü "kaş yapar
lC:.n, göi' çıkarmak,. denen h:r şey var
dır. Demek ki, ihtiyatla hareket etme
şin= biJivor: kendi işinin ustasıdır. 

. '/- * .. 
Gerek 1ngilterede, gerek Amerika

da, sinema arti:;tlerine ·kaş ve gö= yap
m1k suretiyle, milyon değilse bile, on 

1 

binlerce lira kazanan vardır. Bazı ar - 111 
thtlerin, stüdyo m:tkyajcılann:lan baş
ka. kendi hususi makyajcılan da var
dır. Bunlar, sinema yıldızlannın en 
lü:mmlu yardım:ıları olduğu cihetle, 
h'ç bir zaman işten çıkarı;amıyorlar 
Hatta artisler yaşlandıkça. kendilerine 
daha çok lüzum hasıl oluyor. Zira, 
:foha çok makyaj. yapmak ve o yaşlan
mış çehreyi daha güzel göstermek için 
Faz'a ustalıklı hareket etinek icap edi
yor ki. bunu da, ancak makyaj yapma-
ğı kendisine mcs1ek edinmiş kimseler 
başarabilir. 

Bununla. beraber., :şte Rene Hastan 
ilbi artistler, kendi makvajlarını ken
dileri ya'lmak gibi bir iti73c:'a kııpıh
"or'=ır> F?kat bö•rlel~ri ~ek azdır. 1 

-~~~~~~~~ 

sioerrı,ada_ 
se"iş\P 

E"'eoeo\er 
. 

Sahnede veya stüdyoda sevişen ar • 
tistlere pek çok tesadüf edilir. Fakat 
sonra uzun boylu evli kalanlar azdır. 
Ingilız sint:ma d:inyasırun yakışiklı er
kek artistler nden Esmond Nayt, met
hur aktris Fransis Kleyr ile bu yolda 
evlenmiş~ir. 

Birlikte "San Kumlar,, is':nli bir eseri 
tems.l ediyorlardı. Orada seviştiler, 

bütün kumpanyalar'yle birlikte turneyo 
çıkmışlardı. Bir yandan e:;~ri temsil e• 
dcdursunlar, diğer taraftan da nişan·a· 
n yapılmaktaydı. Sonra Londrada ev • 
lendiler. 

Şimdi. dört yaşında bulunan bir do 
kızlan var. Fakat kızları daha çok ba• 
basına benziyor. Şurasını söyliyelim: 
Bu kız çocuk, babasına benzemekle bir 
iCY kaybetmedi. Çünkü babası da anne
si kadar sev!mli, yakışıklı ve güzel bir 
ins"andır. 

Esmond Nayt ve Fransis Kleyr pek 

mesut bir hayat ~çiriyorlar. Zira film· 
lerde beraber oyniyorlar. Her filmde 
de ekseriya birbirlerine il1nıaşk ediyor• · 
lar. Evlenmiş olduktan halde bili genç 
&şıklar g:bi yaşamak. Ne kadar güzel 
değ 1 mi 

Yukarda Esmond Nayt'ın neıell bit 
resmini görüyorsunuz. 

Holivut Yıldızları 

Ruzveltin SaralJında 
Amerikan cumhurreisi, 29 kanunu

sanide, doğumunun yıldcnümii müna
scb:t"yle, rarayında büyük bir kabul 
resmi, eğlence ve ziyafet tertip ı:tmiş· 
ti. 

Ruzvelt, "Beyaz ev.,ine çağırdığı 

davetliler arasına bir iki artisti ilSve 
etmeyi de unutmamı~tl. Fakat, Ruz· 
veltin, artistlerden bazılannı ;;ağıra -
cağı haber alınınca, acaba k'mlerin bu 
şerefe nail olacakları dil~ünülrrcye baş 
lanmr~tı. 

Bunun üzerine, Ameıikan cumhur -
rc'si fikrini değiştir~yor ve kendisi şu 
veya bu arti::ti çağıracağına, sinema 
art'stleri birliğinden, birkaç nıiimcs • 
sil göndcnncl~nni jstcyor, O zamzn, 
da Beyaz Ev'e kimin gireccğl mesele 
oluyor. ama, seçmekteki 'kJlbahat veya 

is;ıbet artık Ruzvelte .ait değildir, U\e 

tistler b1rliği istediği gibi hareket et•. 
sin ... 

Nihayet, Amerikanın yıldızlannı A· 
merikanın cumhurreisi yanında temsil 
edecek obnlar seçil'yor. Seçilenler 
Frederik Mnr~h. Canet Gaynor, Tomi 
Koli ve An G'lhis'tir. Fakat, içlerinden 
b!lhassa Canet Gaynor Beyaz Evde 
büyük iltifatlara mazhar oluyor: Ruz
ve' tin karısı ken1isini beraber yemek 
yemeye davet ed yor. Sonra cumhur· 
reisi artisti ~abul ediyor. 

Şimdi. Canet Gaynorun Holivud.da 
şöhreti iki misli artmıştır. Son olarak 
çevirdiği "B'r yıldız doğdu., filminden 
sonra yeni bir esere ba§1amak üzeredir. 
B!Jgün kend'sine, Amerikanın resmi 
artisti atarak bakılmaktadır. •-

·~ 

tstanbuld;) esir tüccan ve suçluların 
prangaya k:>yulduk1an bir devirdi. 
:fam doksan sene evvel 

İ Aşçı esnafından Bolulu Kfimil, Ya -
aef adında bir Yahudinin parasın.t göz 
koymuş ve bir gece evine girerek Ya· 
ıefi odasında sıkıştırmı§tı. 

Kamil, tanınmamak için yüzünü gö· 
sUnü b:ığlarr.11 olmasına rağmen Yasef . , 
ocıu tanımıştı: 

- Kamil, sen beni yanlıı bir adam 
sandın galiba. Ben Yascfi:n. 

Kamil, bu söz üzerine büsbütün te-
J5şlandt. Çünkü tanınmak hiç iş'.ne gel 
ıne2';li. Tanındıktan sonra ele geçmesi 
kolaydı. O halde bir tek çare vardı: 

,Yasefi öldürmek. 
Kamil bıçıığını çekerek Yasefin üze

' rine atıldı ve sapladı. 
Yasef: 

t - Öldüm .. diye bağırarak yere yı • 
· bldı. işlediği cinayetten şaşıran Ka • 
mil, tabanlarını kaldınp kaçarker. kan-

o al buıı 
-·····---········---··--························· ı 

i Yanın : f 

Pranga 1 Niyazı Ahmet I 
1.------···--·-··'!··························-: 

mahkümiyetleri 
tar için:.le yuvarlanan Yasef tekrar doğ· 
ruldu ve bağırdı: 

- Kaçıyor, tutunuz .. 
Etraf ayaklandı ve Klimil kanlı bı • 

çağı elinde yakalandı. 
Kısa bir muhakemeden sonra aşçı 

Kamilin uyğunsuz ve edepsiz gürü • 
hun1an olduğu anlaşıldı. Cezasını bi • 
tirdikten sonra altı ay da prangaya 
konul-nasma ve ••fimabaad Der!:aadete ·-
ayak basmamak üzere memleketine 
defi .. kararlaştr. 

Bu vakanın bir de tarihi cephesi var. 

dır. Esnafın uygunsuz hallerde bulun • 
masının ~nüne geçmek için oiıtün aşçr 
kahyalarına bir irade sadir >ldu. Bu ira 
dede fena tGbiatli aşçılann hükumete 
tesl m edilmesi isteniyor, bu gibileri, 
teslim etmiyenlerin şiddetle cezalandı· 
nla:ağı ilave ediliyordu. 

ı.-:r kaç gün sonra Babı Zaptiye, yüz 
lerce aşçı ~ırağı ile doldurulmuştu. Bir 
Kamilin yi,izcn~en Istanl;>ulun yüzler • 
ce çırakları şehirden tardediliyordu. 

KIZINI SATAN BABA 

İstanbulda esir ticareti almış yürU 
mUştü. Eslr pazarından başka şehrin• 

muhtelif semtlerındeki kahvelerde bir 
ıürü esir bulundurulur ve satılırdı. 

Zeng"n bir mirasyooi, .Kapu çuhada· 
n sahibi Mustafa Ağanın .~ızına göz 
koymuştu. Babasının para canlısı oldu 
ğunu öğrenen genç, derhal Hacı Mus -
tafaya kumaz bir esir tücc:ın gönderdi, 
Tücc~•'": 

- Kırınıza talibim, dedi. • 
Hacı Mustafa hid-Jette: 
- Kim, siz mi?. Diye bağırdr. 1 
- Benim için değil, deıdi. Bcr tile .. 

carım. Esir tüccarıyım. Kerimeniz zen• 
gin bir gencin gözüne görünmU~, alın.ak: 
istiyor. 

- Ben krzımı nasıl satarım. 
- Nidn? Zaten koc:ıya vermiyecek 

ınisinlz. Ben bir Çok baba!ardan kız sa· 
tın.. aldım. Sizin kızınız hem satılıyor, 
hem satılmıyor, demektir. 

- Ba nasıl olur? . 

- Söylediğim genç onunla evlene • 
cek. 

Para canlısı Hacı, uzun ~t:nak.ap .. 
lardan sonra güzel kızını satmağa mu
vafakat etti -ve bir gün alt,ınları cebe 
indirdikten sonra knpah ~ir kupa ara· 
bast ile kızını teı;lim etti. 

Genç kız esir olarak satıldığını anla
dığı gün kendisini evden dışan atarak 
zaptiyeye haber verdi. Kızını satan Ha 
eı Mustafa tevkif edilerek h:ıpse atıldı, 

Mustafa: 
- Herkes kızını satıyor. İstanbulda 

binlerce esir kız var. Ben niçin sata • 
mazmışttn. 

Hact doğru 5Qylüyordu. Fakat sııtı• 

lan kı?;lar, esir kızl · •:dı. Halbuki kendi 
kızı hür bir kızdı. Hür kız ise esir .gibi 
satılamazdı. Onµn için "Kerimesi mez.. 
bureyi hür olduğu hal:ıe satması tedi • 
bini müstelzim görüldüğünden altı 

mah prangaya vurulmağn,. karar ve
rildi. 
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'Y"l\'YL\ ~"E 1Y A1YL\. ~\)~~~\ 
Şekercilik sanatı ne aı.emde 

Mu',:ırıiı~.ı.iı bir ~<'1 cı "iyi ~iywet 0d1~·o:· 

K ocaman İstanbul şehri, gazeteci 
için sonu gelmez bir me.vzu 

ınenbaı..:iır. Her adımda göı:ümüze çar
pza her hangi bir manzara, yabancıya 

mevzu verebilir. Böyle düşünüp ilerli -
yorum. Vitrinleri renk renk, çeıı t, çe
§it şekerlerle bez.enmiş bir şekerci dük
'lı?nının önünde: 

- Bir de şekerci ile konuşup şu tatlı 
mevzuda bir yazı yazsam .. diye düşün

' düm ve derhal içeri daldım. 
! "Şekerci Hacı Musa!a,, adı, mevzuu 
klaha meraklı ve alakalı bir şekilde so
kab lirdi. Bütün h~ıyatını bu sanata ver
miş bir insan bana, sanatın dün ve bu
günü arasında tam bir salahiyetle muka 
yese yapabilir; beni ve okuyucuyu ten
vir için istiyeceğim mal\ımatın en ince 
teferruatını:ı kadar götüreblJ'rdi 

Dükkanla genç, fakat konuştuktan 
sonra sar .. 1tırun eski tabiri ile gavamı-
2ına vakıf Bay Cemil ile karşılaştım. 

Dedelerimizin her şeyden fazltı tat
lıya düşkün insanlar olduğunu bildi -
ğim için düne nazaran bugün şekere li
ğin daha az rağbet gören bir şube oldu
ğunu düşünerek ilk sualimi maınu! şe
ker sarfiyatı etrafında sordum. 

Bay Cemil: 
- Geçen senelere nisbetle dedi, §" -

ker sarfiyatı yüzde elli artmıştır. Şeke
rin ucuzlamasının bunda çok dahli 'ıu
dır. 

Doğrusu bu cevaptan memnun hl -

dum. 
- Peki dedim son senelerde şekerci· 

likte terakki var mı? 
- Ne noktadan?. 
- Çeşit noktasından, yapılı§ noı..1a-

sından. 

- Hayır .. Bir defa şeker ıeçnisi hjç 
değ'şmemi§tir. Dedelerimiz ne yapmıŞ
lars~ gene odur. Ayni şekerleri yarıp 

satıyoruz. Bunlara yalnız bir alafra:lga 
lık ilave et~ik. Mesela kaymaklı lokıım
lan zarif jelatinle ambalajlayıp satıyo
ruz. O kadar. Evsafında hiç deği~iklik 
yoktur. 

Sonra çıkulata sanayii çok terak'<ı et 
miştir. Mesela Çankırıda otur2n lJir 
köylü vaktiyle ~ocuğuna beq;anat şe

keri götüriir~en şimdi çikulata göt:irü
yor ... 

Ş c.kercilikte, hiç akla gelm:ycıı 

bir inkılap olmuş. Bunu hayretle 
öğrendim. Bir taraftan sarfiyat ar; a r -
ken diğer taraftan bir takı:n şekeri •ı c!e 
ortadan l:alkmış. Vaktiyle her evd~ ek
sik olmıynn Ye iht yaç olarak kullanılan 
ı;ekerlcr, mesela Solucan şek·~ı ;, kadın
lara süt getirmek için yapı.ıM Güibc 
~ekeri, lohusa şekeri vesaire .. 

Bay Cemile sordum: 
- Peki bunlar şimdi ihtiv~ç dej;il 

midiı? 

- . 

Arnerikada tahin 
helva modası. 

başladı . 

- iht"yaçtır amma oksü.r=lğe Vcllda, 
diğer şeylere de şu veya bu mlista~ar 
ilaçlar kullanılıyor. Halk ı ~'d~mfann 

çok tesiri altında kalıyor. 
- Siz de ~kerlerinizi rek\Am etscı.iz . ) OJmaz mı.,. 

- Türk şekerinin rckliraa !btiyac.ı _ 
yoktur. Biz bunu bir ihtiyaç olarak ka
bul ctm:ş bulunuyoruz. Avrurada s&tı
şımız yoksa da Türk şekerciliği dünya
nın her ye:inde tanınmıştır. Nur için
de yatsın Hacı Muhittin, Türk tek.er ve 
bilba•sa lokumlarını bütü'.ı Avrupaya 
tan:ttı. 

Şimdi de Avrupanın bir çok yerle -
rinde helva ile taban yapıyorlar .Riyo 
de Janneyrude müthiş bir taban helva 
modası başlamış... Ecdadımız bilmiye
rek bütün kuvvetlerini vitaminden alır
mış. Şimdi bilerek ilaç alır g bi vitami
ne ehemmiyet. veriliyor. 

E skiden moda olan ve bfr çok, ev
lerde ("eksik cdilmiyen şekerler

cen bir kısmı daha tarihe knnşmıştır. 

Bunlardan b "ri, içi şerbetli şekerlerdir. 
Bu §'.!keler, bir sanat eseri halinde bü
yük emeklerle vücuda getirilirdi. Ağıza 
alınan şc~er, bir müddet critilcikten 
sonra, rayihalı şerbet akar, bu suretle 
yiyenler kendilerin:ien geçercesine ta
dının zevkine vanrlarmış. Bir de lohuk 
varmış. Bu gene kullanılıyormuş. fakat 
ruın, ermeni, müsevı vatandaşlar ken -
dileri yapıp kendileri kullanırlarmış. 

~nsn yaı~mlYlır '1'a~an makDne çu;kto R 
Şu aabrlnn okuyan kari! Senin bel

ki ha§ın döner, mit!e'n bulanır anm. 
kom§un veya lıarde§İn pekaın tayya -
.-eye binebiliyor ve uçuyor. Tayyare i
le uçanlar çoğalmağa ba§ladı. Bu iti-
1-r.la sisli havalarda uçll'Mlk meselesi 
c1e .ilim diinyaıında çok ciddi bir tarz
da tetkik ed!lmektedir. Sizi bir yere' en 
bir yere havıı yoliyle emniyet \'e rahoıt 
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aç.inde götürmek isteyorlar. 
Sisli havalnrda bir ar.ızaya uğrama

dan uçmak hususu müteaddit tecrübe
ler geçirmiştir. Onları bir yana hıra· 
lt:tlm1. Son defaf Amerikanın P.itıburg 
~ehr:nde bi., ,ltimyager, bir kaliıyum 
mahllılü buldu ki, sisi, yağmura çe • 
virmck suretiyle orhdan yok edebili
yor. 

Lakin daha pratik bir tarz, Hollan
dalı bir alim tarafından kc§fedilmi§tir. 

Kendisine "Yafrmurcu,. denilen hu a

dıun, tuz ve buzdan müteşekkil bir ha

litayı, tayyareden serpmek suretiyle 

sis ve bulutlan yağmura tahvil edip 

önündeki yolu bir ıbulvar gibi aça.bit

melttcdir. 

Kaymaklı lalilo!nımlnr 

Beyaz renkte pelte halinde bulunan bu 
şeker fıülasası, bir kaşıkla dolu bardağa 
konur, karıştırıldık,tan sonra içilirmi~. 

Ş ckeriu bir de mev.litlisi 
Mevlit şekeri var. 

hay Cem:t: 

yani 

- Mevlit şekeri claima çok r..atılır, 

dedi ve ilave etti: 
- Geçen gün 1.800 kül5h Yenicamie, 

3500 külah ta Sultanahmet carniine gö 
tür<lüm. Bu şekerlerin eme}Çeri çok. 
Şimdi yeni bir usul cie tatbik ediyorum. 
Kiilahlann üzerledne "merhum ve mağ 
fur ruhuna f:ıt ha,. yazdırıyonım. Bir 
za:nanlar külahlara ölünün küçük bir 
resmini de yapıştırmayı düşünmüş, bir 
kaç defa yapmıştım. 

T atlı mevzu gitgide acılaşıyordu. 
Şekerle ölümün yanyana gelme

si pek uyğun olmıyncaktı. Fakat şeker
cilik sanati duymuş olan Bay Cemil: 

- Hayatta, dedi, insanh:r her şeyi 
tatlı yapma~ için uğraşıyorlar. Ruhu ta 
ziz için b"le şeker düşünillmüş .. Biz in
sanları tatlı yeyip, tatlı konuşturmak 

iç~n çahşıyoruz. 

Aklıma "şeker renk,, lcelimesi geldi. 
Birbirleriyle dargmca olanlar .içia "şe
ker renk., dediğimize göre, şeker dai • 
ma tatlıyı ifade etmezd!. 

Bay Cemil bunu da izah etti: 
- Vaktiyle dodi, şimdiki bey::.z şe ~ 

ker yerine bir nevi sarıya çalan rengi 
belirsiz, şeker satılırdı. Renk o katlar 
b:lirsizdi ki, onun için dargın olup ol
madıkları belli olmıyanlar hakkında "'a
n1arı şeker renk., denirdi. Halbuki lıi-

12im ~ekerlerimizin rengi öyle değildir. 
TP-ulnrı gibi enkkri -de snbit §Cker satı· 
roruz. • 

'T""""~----------- --------- ------------

., t.d,e.'1, '°~" .. 
\ - "T~c~e Edeb\vat.1m1z.a . 

ji Kazandılf ılmnş 'Slr Eser 
ıi Yazan: Ha~kı Süha Gezgin . 

1
: 1 
i sonra, "Şekspirden hikayeler., adiyle.._ onda, insanlığın, vatanseverliğin, duy- :H! 

Iİ yeni. bir kitabı dilimize ~. ~.vir?i. g~ v~ ~~~ül. yüksekliklerinin en baş-
: · Kıtabın sonuna ekledıgı bırkaç sa- donduruculen ondadır. 1 
i yıfada da, eserin snhiblerinc dairm-alQ. Böyle ~üyük bir örne~ten, bu çapta , 
i mat veriyor. "Lamb,, lerin ••Mary,. si muhteşem bir mürebbiden hangi ülke , 
i de "Charles'' i de memleketimize ya- ve hangi millet, kendisini besleyecek · 
1 hancı isiırilerdir. Zaten L§tin kültürü- ruh gıdasını almaz? i 
fl nün ağır bastığı yıllardan kurtulalı Unutmayalım, ki Şekspirin külliya-
li da ne oldu ki? ... Biz, Fransızların be - t~, henüz dilimize çevrilmemiştir, Bir 
li şinci, altıncı derecedeki şairlerim, ro - kaç dramının, berbat cd lişi ise bhi 
l· ·ı :i man ve hikayec.ilcrini tanırız lngi- hi~ de öğün·dürecek bir şey değildir. ı· - , (5 liz ve Alma!1lann, hele Şi~al ~ll~esin- Nureddin Artam, galiba bu yoksul-
:İ de doğan sa!1at yıldızlarının hemen he- luğu kar§tlamak, :ısıllarmın tercüme 
Ej men h~ç b1r!ni yakı~dan. ·bilmeyiz._ edileceği güne kadar, Şckspirden yur- ı 
li· Bü eksiklik,· ne · yaz1kf ~i-.-yaJnıi. c- dumuzu mahrum etmemek için bu ki-
H debiyat, side san~t?hıza da::m~a- tabı çıkardı. 
i! sır değildir. Tanzimattan .sonra hemen Bu hikayeler, uzun birer piyesin a-u her mesleğin ileri gelenleri, ileri ülke, naçizgilerinden ayrılmayarak ustaca 

mihveri etrafında dönüp durm_ uşlardı. bir "Fırtına,, da, bir "HP.mlet,, de. bir fi 
Nureddin Artam, "Cengel,, lerden ''Romeo Ye Jüi.yct,, de yaşayan fikir il 

Llitin çevresi dışında, anca~ -kendi va- ve . sanat protoplazması, canlılığını Iİ 
tanlarına sığmayacak kadar büyük o - kayb::tmeden, birkaç yaprağa sı~dınl- I 
)anları - o da şöyle böyle - biliyorduk. ıruştır. 

Bereket versin, artık bu manevi e - Herkes bilir, ki münekkidin bir 1 
sirlikten kurtulduk. Bir tek k"taba vazifesi de ,eserlerdeki ince ve derin 

1 bağlananlar, hayata bir tek pencereden yerlere, fikir ve his uçurumları üstü-
H balc,anlar kadar aldamrl~r. Yaratma i- ne köprü'cr kuracak orta okuyucuları • 

1 
çin, ilk şart, yaratıl. anları bütün ben - o korkulu yollardan geçirmektir. ff 
likleriyle tanımaktır. Bu kUçültülmUş Şckspirde de işte H 

Son yıllarda tercümeye harcanan e- böyle belli edilmeden yapılmış buyük • meğe sevini~im işte rnun için~;,. klavuzlukla, vu. Memleketimizin genç H 
d Yeni yetişenler, eskiler g bi önlerinde liği, bundan çok faydalanacak. B 
fi yalnız bir örnek bulmayacaklar. Seç - L 0 s:!lerimizde, mukayeseli edebiyat 11 'I! mek .mevkiinde _kendi zev-k ve şu:.:rla- okutmak için uğraşıy- oruz. Fakat dil •
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! rmı da kullanacaklardır • noksanı, buna büyük bir engeldir. Ço- ,rl 

1 Nureddin Artam, yaratma kabiliye- r.• !~lar yab:ıncı metin okuyamazlar. , : 

I
! tinden mahrum bir arkadaş olmadıi:;rı Dilimize çevrilmiş bol metinler de yok lii 
S halde, geçen sene ''Kipling" den bu - tur. Bu yü:den okutma işi ımrpa sa · ı 

lf gün de "Şekspir,, den tercümeler yap- rar. Bugün Şekspirden yapılan şu t er- 1 
IS tı. Bana öyle geliyor, ki o da şu anlat- cümeler gibi eserler, birçok şalıs ' yct- Iİ 
fi tığım derdi, b::nim kadar sezın ş \'e ça- ler i~~n de var olsaydı, istifndemiz ne il 
fi relere başvurmağa başlamıştır. kadar büyüyecekti. g 
ii Şekspiri, bizde bilenler çoktur. Ama Edebiyat dersini şöyle bir tarafa b:- İ! 
ii doğrusunu isterseniz, şu bilenler sö - rakalım. Meselenin özü hepsinden üs- il 
~ -:: zünü yazarken iyi düşündüm. Çünkü tündür. Bu gibi kitaplar yalnız zevk il 
Si bilmek, yalnız bu adamın adını duy - vermekle kalmaz. Rubu. besled ' ği ka- ii 
i~ makla elde e:iilen bir kıymet değUdir. dar, beyni de işler. ğ 
Si Bilginin ilk şartı, kafadaki bütün şüp- "Şekspirden hfkJiyeler,, in en çok il 
İ! he bulutlarını dağıtmak, hadiseye, istifade c:iilecek bir tarafı da, bunun. p 
'i! şahsa, konuya duru bir nydın.hk için· stuıatlarda birer munzam kıraat kita- Ü 
ff de bakmaktır. Böyle bir aydınlık ise, bı halinde okutrnağa pek elveri§li o • ff 
,fi ancak tanımak istediğimiz varlığın bü- luşudur. Bunu, hocalar, çocuklara blr P. 
~! tün eserlerini okumak, incelemek, hu- mükafat olaral: dinletebilirler. i! 
H dutlarını kavramaktan doğar. Nuredd"n Artamın bu başarısında, H 
i! Değil •. şu bu, fakat Şek.spirden sık bir d.:ıst muvaffakiyetini gördüğüm i- ft il ıuk bahsedenler arasında bile bu dahi- çin ben, iki kere seviniyorum. Ne gli- h n nin bütün eserlerini okumuş, felsefesi- zel, ne temiz ve ne canayakın bir us- ii 
ei ni içine sindirmi§ pek az adam vardır. ll'ıpla çevrilmiş. F~ir, his ve en çap -
:! Halbuki Şekspirde, bir ;ferdi değil raşık iç düğümleri bu aydınlık süzU -
İl koca bir milleti terb·ye edecek sonsuz liiş içinde ne kadar kolaylıkla çözü~ • 
:: harca rastlanır. Umitlerin en sağlamı lüyor. 
!~ rinda. cesaretin en beğenilecek örneği Hakkı Süha GEZGiN • 
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