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Atatürk' ün ·Balkan Gazetecileri e 
I' :U11Jınıııııııııııııııı1111ıııınnırnıııu1ıııımıııınıınıtllfl'lltl-..ınııltftııllltılıır. ~wıııı«ı Beyanatı 
Balkan itli/ akı, bizim ö·ıedenberi samimiyetle 

~ üzerinde - durduğumuz bir idealdir 
1 Bizim liurmak istediğimiz ünyonun tarihte geç- ( 
~ mişolan ünyonl~rınçok fevkinde olmasını isteriz ı 

~ . ~ 

.\ıık::ıra 27 (A.A.) - Reisicurn- Balkan gazetecilel"inin vuku bu- dirdir. nın hu viiksek ideali kendi ideal- Tarihi bu kadar yüksek bir ide- R 
bur \tatiirk, Yunan Bıı~\·ekili ~k- lan temennilt•i'İ ii:r.erine Atatürk nugün, hu §eklile dahi lıt'piıni- leri telakki etmeleri, ve hu idealin aJin esns temeltn~ı yalmz geçici ;::: 
celnns 1\Ietak"'a., Yugo Ja, yu Haş- kendilerine a.,ağulnki beyanatı Jüt- zin nıenınuniyetiııi mucip olan tahakkuku itin hiitiin imkanlarla politika esaslarında kalamaz. Uu- ~-= 
'"ekili ek el<ln.: Stoyndinoviı; \C f etıni~lenlir: Balkan birle§ik vaziyetinin, bir ~alı§malarmı kendilerinden temen nun esas temeltaşlan lazımdır ki !J. 
Roınanya llaril'İye miistciarı orttı '·Balkan ittifakı hiziın iitcden- ~iin hirçok kimcelerin hatırların· ni ederim. l\Tathnatm fİmdiye ka- kiiltiir ve ekonomi ce\'llerlerilc do-· ,-
elçi ckscJ:iıı Komnen ile disn Bal heri samimi,:etlc üzerinde clurdu- tlan hile geçirmedikleri mütekamil dar aym suretle vazifesini ifa et-
k hı ol un. Çiinkii kültür ve ekono· "<ın muralılıa;::Jarı erkanını hw•ün i!Hınu;•,. hir iılenlılir. Un idealin her ~ekli alacağına itimadım berkemal- mİ§ olduğunu tla tekrar etmeliyim. f; 
Ç ı- 0 

- ıni her tiirlü .iyasete istikamet ''e· e 
anka,_·adaki ki.i;kJerinde ırn.\·a da- !!İİn <>eni~ hir o:alıa iizcrinde ılaha dir. Dün'-·ada, ııimdiye kadar, hacı,ka ~ 

~ ,. "' ~ J ~ ren bazlardır. s::: 
\'et huyurınu~lardır. ıiyacle .geni~leme ' ini ve meı;alıa al- Bu yiik ek ideale giderken müt- hac:ka milletlerin ünyon yaptıklnn a 

J> 1 n '!\I llJ 1 k f k ı 1 1 · b l l l 1 l l 1 kl Herlınlde heklecliı;"imiz parlak e nı ça\ c n . ~' . !l er. isi Ra~ anı. ınasmı çiirmckle lıahtiyarını. Bu te i c C\" et erın asmc a Hı unan \'e asn arca lera ler ya~ac ı arı a 
R k'I J k 1 1 ı 1 ı "h J n· · k günler hizlcrJen clnhi uzak def.il- = n,.,·c ı. lİİtiin \'e il er. DaJkan fıu u-ıa miittefik Halkan f'le, !etle- 7e\'atın ıimmct erine mat ınntm tarı te ı:;örii mii~tür. ızım ·ur· " ~ 

ı 
antantı de, letlr.ri orta elçileri, 1,.- rini ı;cvk ,.f' iılnre eclen ıevntm hü· dahi hiiyiik hizmetlerinin ısebket- mak fatetliğiıniz ünyonun tarihte dir. Bizclen sonra gelecekler ise ta· a 
rt_Jet İnönü Bl?lka!1 \'e Türk ga:ı:ete· ,·iili Jıimmetleri ,.e mm·aff akiyetJe- mckte olduğunu mü ahede etmek- ı?Cçmi: olnn iinyonların· çok f e,·kin bii o günlerin parlakh~mı balıti : 

~ıııı~ıleri hnzır h11lunmuc:lard1r. •. ri H itıiruka h~r.tılıkfım o:::ıvam tak tt>\'İ:7!. nalkan milletleri rle olrnrı mı isteri7.. yarhk1arla tcsit edeceklerdir. · a. 
~111ruııı111nımnıtıımıın11mr!flınnı11ınıunının~nıı11-ıntTutır·•· 1"111ftıaitt~....._._ııı::ııııım . 111ıı•ıJt111ıımıuı1ııuırımmıu.••"lltiılaı~tım~n·uııınmııııI! 

- atar a ceza,.. 1 Konseyin resmi febliği 
te·minat 

S lGORTA şir,ketlerinin teftiş ve 
ıe~ı ınura.kabcsi hakkındaki kanuna 
ltan °?nak tu.ere hükfım.etçe hazırlanan 
li 8~ layihası För.il<s ve Türkiye Mil
llti~~rta ı;irketinin malüm olan 
l'nen:ı t ?ri gibi hadiselerin te~errür et
llat besıne mani olmak için mali te:pıi
ltoy :ı.kınundan bir takım yeni esaslar 
ga;:u~tur. Teminat olarak gösterilen 
ile nı nıenlmllerin kıymetleri zaman 
ğu h uayyen olan hadden a.~ağı dilştü
~at alde ikmal edilmesi ile riyazi föti 
tıaıcıl>aralarının yabancı memleketlere 
dend~hınınaması bucsaslar cümlesi 

ll'. 

ııı~~ tli~Iü iktısadi teşebbüsler gibi 
edi!nı ~ırketleri de gerek iyi idare 
~ecek ern;lrten, yahut' önUne geçilemf
ltıuarn ? r takım sebeplerden dolayı 
llıeğe e, !erini günün birinde tatil ct
~etıe :ecbur olabilirler. Böyle '"azi
\Cdbt ı A hükumetçe alınan teminat 

r erı sayesinde sigortalıların hak 

!arını bir dereceye kadar muhafaza 
etmek mümltündür. Ancak bu imkAn 
sigorta şirkctl~rinin kuruluşlarında 
veya iflaslarında herhangi bir kötil 
niyet ,.e bJlekarlık karışmamış olma
sı enrtma bağlıdır. 

Mesela sigortalılnrın nakkıru koru
mak ic;in mevcut kanuni teminatı ar
tırynak maksadile 3irketler taraf mdan 
gö~terilecek gayri menkullerde tabii 
bir kıymet dü§kilnlüğü olabileceği gi
bi bir de bu kıymetler esasında çok 
fnbi§ olarak takdir edilmiş olabilir. 
Bu tllrlU ihtimallere karşı ceza kanu
nundaki cezai teminat kafi gelmiyebi
lir. Zannederiz ki bu noktayı yeni ka
nunun tanzimi sırasında dikkate al
mak ldzrmdır. 

Fikrimhı:i daha ziyade aydınlatabil 
mek için Türkiye milli sigorta ~irketi 

ASIM US 
(Smıu Scı 4 Sil 5) 

Yunanistan ve 
Türkiye 

Habeşistan mesele
slndek I hattı hure
ketlerlol ltalya ile 
ldaıne eyledikleri 

dostane mUnasebet
lere uydurbcaklar 

Antant azası dev
letler General 

Franko hükameti 
ile teması tesis 

edip ajanlar yolla-· 
yabileceklerdir 

Vsttc: Yugoslavya Ba§Veklli ile Ba.-:vc7d1imiz ı·e Dahiliye 
gt5rilşitrlcr7.:en Alttc.: Ziya f cttc>ı bir irıtıba •. · · 

Balkan antantı daimi konseyi 25, 
26 ve 27 şubat 938 tarihlerinde Yunan 
Başvekili ekselans B. Metaksa.sm baş
kanlığında Ankarada toplanmış ve bu 
toplantıya ek.sclfı.ns B. başkan Stoya,. 
dinuviç, Komnen ve doktor Aras i§-
tirak ctmiııle.rdir. ı------------------------....,_-..__..__. __ 
ı-Antantazası devletlerin mumes Yeni y .. z Hrah~I ~ r. yat·ı11 teda-

-lzmirliler ıeremonf ytJptt.JOffar 

sillerı. umumi politikanın bütün vec-
heleri hakkında umumi bir nazar tea- VÜ le 
tisinde bulunmuşlar ve kendilerlr.i has 
saten alakadar eden meseleleri muza. 
kere etmişlerdir. 

Dıılk:ın antantının, Avrupanın bu 
bölgesinde b~"Iş ve huzurun muhafa
zası için en müsmir bir rol ifa ettiği 
ve takibinden hali kalmadığı barış ül
küslinün tahakkuku için en sağlam 
bir amil teşkil ettiği müttefikan mü
şalıede ve tesbit cdilmiçtir. 

Konseyin miizakere~eri esna~ında, 
bütün umumi politika, mU~terek men
faat YC karşı:ık!ı miinasebztler mesele 
lcri hakkında her zaman olduğu gibi 
tarr. bir görü5 mutabakatı tczahilr et-

miş ve> antant azasını birleştiren tesa
nüt her zamankinden daha salabetli ve 
daha s vlam t celll e lemi ir . 
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Yoleu tipleri 
l 

YAZAN: Dr. Cemıl Süleymsn 
emi H opadan sığır alıyor... r 
.tısa ouy1u, pos bıyıklı, tıknaz, 

ı~ ..ı.... .. .!~ının vızıyerı yana dönmüş, a
me.e kıya.ı.etınae biri, üst guverteden 
bağırıyor: 

- Gadanı alıyım dayfa efendi.. ö
küzün boynuzuna g~z kul::ığ ol, dilğil
mumı bek bc.;en cm.yom .. şuyle bir sı
ğazlayıvir de eyi otursun. 

Kim olduğuna dikkat bile etmedim. 
Sığırmnn sahibiymiş . O da herkes gi-
bi parasını vermiş, birinci mevkide biı 
yatak almış. Yemekte, geldi, karşımda 
üç s andalya aşağıda bir yere oturdu. 

Kıyafet değişmişti. Boynuna beş nu
mara daha büyük, çiçekli pembe pa- l 
tiskadan bir mintan giymiş, nerede ı 
bulmu., bilmem, kırmızı benekli mavi 
bir boyunbağı takmış, yakası arkadan 1 
fırlamış, knhküllcri terden şakakları
na yapışmış. enli kaşlı, küçücük te
ker!ek gbzlü acaip bir ınahluktu. U
tangaç bir hali vardı. Elini cebine so
kuyor, olmuyor; masaya dayanıyor, 

biçimine getiremiyor: kollarını göğsü
nün üstünde kavuşturuyor, beğenmi

yor; kulağının ibiğini tutuyor, içi ra
hat etmiyor; herkes gibi ı;öyle tabii 
bir vaziyet alamıyordtL Çorba geldi, 
rahat bir nefes aldı, derin d('rin solu
du. Önüne yemek d ökülmesin diye o
lat'ak, havlunun yarısını yakasından 

içeriye tıkmıı:Jtı. Ekme~n iki dilimi
ni tabağın irine doğradıktan sonra, ilk 
kao:ı~ bir hamleqe çeker çekmez. yU
zii buruştu; gözleri yaşardı; ağzı açık 
kaldı: 

- Vuy anasını .• emmede ısıcahmış 

be! ..• Ağzımın tavarunı gavuray:ızdı .... 

Karşımda oturan iki hanım, biribir

leriııe bakışarak gülüştüler •. Kızardı

lar; gözlerin! indirdiler ..• 

r ............ ·-········-········-······--··-··-----
! (Hinin in TJt>şlndt>n: 
l~şıkla muhabere 
İ Şimcıl kutlnmda fenni tetkikler 
: yapan Papanin heyetinin 50 metre . i qcni~liğinde bir bıı::: parçası üzerin 
E d'J ~0'10 1.-ilomfltrc?ik tch1i1•eli bir 

İ
E 'ltn111ırıt nuu:rrası geçirdil:tcn sonrn 

rnı..'lll lmrtarıUlılclarına cln.ir ,<Jmı ha
b6rlcr qö~tcriww 1ri mtıciZl"lıe ben-

i 
zi1mn bzı mmm.(f rı1:i11et sa.dece ışı1: : 
tırırdımüe olınu,tur. Ta.vmir h11z i 
l."trrııı vavuru piinlerce bt!zlnr ara
sında dolaşn.rf!k 1·azazede7erin 'fizc-

E 
E 

1 
ritırle bıtlıındttkları lnız porrasınr 

ar'lmt.'J, bıılam.amı~. n;ha11et bir gUn 
<;')'1·1ıet a1"m1eri b'1: 7..'"'!ro.n uamınt· 
nı.ın nrofo1:törlerinf aörmP.<t1erdir. l 
Kc.,,dnmn °11 mevcı•<'i1ıct;ni Taumi

re bfld.irm.e1: i""n on1~r da ate~ 1n.1· 
mışlıır. z~1m f1P, iNr.rct1er ''f'.Tm;,.,l,.,,.. 
f!;r. Rıı surcf1c k-a...'"C1.""1e1er 1.vmr1i1e
rhıi arn,,,ınlnra fY'evetın:,,,,n,,.rltı; 

1 
ı)i]ri"rmp;;o, fnY'1'f1ff"1~ 01m,, .. 1,.rr11r 

() t>".klt Tmnıı:r 1J"Z ı.~r"m f7P. 'J,·""'c'T

.. ec1~1CT amcnnrin J.rl 1·n'Ymrf.,.,.Hk hir 

rtesi ak§am, mlihite ısınmış 

, ,J rUnüyordu. Kollarını açmış 
' oacaklarını germiş, kanapenin arkalı-

ğına yaslan".!lış, cepleri dolu olanların 
yaptığı gibi, tek başına dört ki~inin 
yerini işgal etmiati. Hayran hayran, 
bulutların arasından batan güneşe ba
kıyordu ... 

Olmaz şey defil a ... Giyinmesini bil
mez de ruhunda incelik olur. Deli lb· 
rahimin sakalındaki inciler gibi, uzun 
·açlarında sirlw dizileri par!ayan ne 
harabati şairlerimiz v:ı.rdır!... Bu da 
belki o g :zli hazinr;lerden biridir!! •. 
Güneşe baktı baktı, başından, gali

ba bir riiz~ar esti: 
ı - Gamarut eftndi.. B:ıa bir şişe 

arahı gotür.. Mezesi de yanında ol
sun ... 

Kamarot nezaketle yaklaştı: 
- Meze ne emir buyurulur efen

dim ? ... ronservelerden anr.uez kari
des, mtakoz.. Taze mezele;den'. lüfer 
ıskar:ısr, böbrek, bonfile ... 

- Ben öyle gonser monser, ançuz 
mnn"uz bilmem.. Sen baa şöyle okkalı
ca bir tamatos salatası yapıvlr, ya
nında duruşu mu olur, b~dınna hı, 

söyle dohünahlı bir şey olsun ..• 
Garson e~~lerek gitti. Yüreği gani, 

nazik 2d"m, heni dE' unutmadı. 
- Tohtur bea .. f::en de gel, şöyle 

e:arşu garşuya. bir yol ce d"'<iirelim .. 
Niden öyle sUmsflk sümsük otunıyon? 

- Teşekkür ederim, rahatsızım .. İç
ki içmiyorum .• 

- Tohturlar da böylcdür i~e .. Ira
hatsuzıım ne dimPğimfş ? .. Tosun gibi 
babayiğitsin .. İld gadchi yuvarla da 
gor he1c •. Drq:ıdirl yePinin:in .. Arahı, 
incınnı dana gibin boğt\rtür.. Ga!aya 
cilea verir ... .... 

!stanbuldan ilk defa gurbete çı
kan banka memurlarından, nazlı bU
ylimüş, utüsüz pantalon giymemiş. 

kürklU paltolar içinde piliç gibi narin 
ve kapalı yaşamış, bir Babıali efendi
si gibi, hay:ıtmda resmiyetten bir da
kika ayrılmamış, sinirli, alıngan, 
bir zat tunımı~tım. Adı Cazip bey .. 
Dört ay evvel gene bizim'e seyahat et· 
mişti. Gurbete dayannmamı6, tstan • 
bula dönUvor. Sabah karanlığında ya
nıma geldi: 

- Aman monşer .. dedi. O oo felAket 
adam ol •• Kasap mıdır, sığır çobanı 
mı? .. Benim kamarada bir yatak ver
mişler. Dört gece oldu, gözüme uyku 
girmiyor. tık akşam horladı, sabret
tim; ikinci akşam sarhoş geldi, sesimi 
çık&.rmadım. Fakat iki gecedir, herif, 
kamarada pastırma ile rakı içiyor. 
Trabzondan bir mendil soğan almış, 

deniz tutmasına iyidir diye tu?.a batı
rıp batırıp elma gibi onu yiyor .. Ka
maraya bir gel de gör monşer. Çorap 
mıdır, havacıvalı muşamba mıdır? .. 
Bu gece üstelik bir de gaseyan etti. 
Kendimi pijama i!e dı~arrya dar attım. 
Kamaramı de3iştirece~im, her yer dol
du, diyorlar. Buna çare? ... 

(Snnu <;n. 1() ";;. 4) 

, leıneli üzeri 
b~r münakaşa: 

A m a.'I ya ta ı i ,ı; i m ii v t ı ı ı lıin den 'J u ı han 1 ana ,.,,,,,,,,,. 

~---------------__,.--~ 

1 
. t"k" bll 

lBu m•ttııaku§anın Ilı§ıt kelimesinin aslı ilzcrindeld dil bahsine ait kısmını dü~ık-U sayımızla neşretnıı§ ı ' . ] 
günde Mıl Yenı oami 'temelinin hangi Valde.sultaıı taı af mi.lan atıldığı bahsi·1ıe gir~en parçasını naklcd.yoruz. 

• flüyük müverrlhlmi: buy 7 urhaıı J "1!u -
Yenkamii.n temeli davası ttı:ihi bir 

mevzudur. Bu cam:i ve bütün müşte -
milatım yaptır:ın Dördüncü Sultan 
Mehmedin v:ıldesi Hatice Ta:han ol • 
duğu şüphe götürmez bir h:ıkil.attir. 
An::ak iht ıar bu camiin temeli h< kkın

d~l.r. 

Temeli yaptıran ve 'kurduran tlçün 
cü Sult. •:l Mehrr.edin valdesi Safiye 
Sultan mı? Yoksa camii yaptıran Tar
han Sultan mı? i~te ihtilafın mevzuu 

budur. 
Safiye Sultan, Eminönii f.skelfsinde 

deniz kenarında bir cami ve imaret 
yaptırmağa n yet ettiği ve temelinin 
hafriyatma müb •Jeret ettirdiği de bir 
hakikattir diyelim. Acaba bu t<.:mel, 
~imdiki Yenicamiin temel: m"dir? Yok
sa bundan ba§ka bir yerde midir": 

Bu mevzuun tenvirine ait düşünce • 
terini aırasiyle arz ve gösterilen ves·
kalan tetk:k ederek hükmü o~uyan mü
nevverlerimizin. bitaraf reylerine 1-:ra -

kıyorum. 

1 - Sayın Bay Turhan Tan buyuru

yor ki: 

Bf'n oo;am: 

O a r d i r ,; p para sızdı r ! 
Haylayf pastahanesi, göze· görU

nen yerlere "Gnrdlrop parasızdır!" 
yazılı levhular astırmış. Aferin işle

tenin buluşuna! 
Bir lokantada, 't'lr kahvede, hasılı 

uznnca oturulacak bir yerde gardı
rop olabll!r. Olmalıdır da. Böyle 
yere gelenlerin elleri ufak tefek 
blr veya blrknc; paket taşıyabilir. 

Bunu muhafnıa edecek ~e:. muhafa

za mesulb'.ctınt alacaK veya hususi 
bir ikram ve itibar göstcrel·ek ada
ma bir para, bir bahşiş vcrllcblllr: 
fakat bir loltantaya, bir kahveye, bir 
sinemaya giren her adamın şnpka
sız dolaştığını farzetmek te milm
kUn dcğllcllr ya! Kendisini sofrasına 
tağırnn lokantacı için bu mUşterlnln 
şnpkasım asacak bir çengel, yahut 
bir garcllrop göstermek kadar zarurt 
bir vnz fe olur mu? O kadar zaruri 
ki Belediye kanunlarınm umumt 
yerlerde birer hclft. bulundurma yo
lunda koyduğu mecburiyet bu zaru
ret ynmncln tnıt sayılabilir. 

Şu halde yU1.de on garson hnkk1 
diye çahştırdıih f!~tl u~retlerlnt ayrı
ca mUşterlden nlan yerlerin bir de 
beş kuruş. on kuruş, yirmi kuruş bir 
gardlrop re:sml lidemclerlnl mec·burt 
tutmak. müşteri için sinirlendirici 
blr şeydir. 

Böyle hlr mecburiyetten uzıı.lc lrnl
mak için b~yle yerlere girmeyen 
kimseler tanırım. IJnylayf pastalın
nesinin bunu farketmesl takcHr Pdl· 
lir bir uynnıkhlctır. Rl\yle gar<tirop 
resmi koyan yerleri idare eden hen 
ols:ım, gün geçirmem. Haylayf'ln 
l'lvhnsım ben de asarım. hem de so
kaktan görülecek yerlere ..• 

"Eker v~:ika, Iıicat b:lkım.ndan doğ· 
ruluğuna inanılacak sağlam senetler, 
hüccetler dem:::k iıe tarih kitaplan bun· 
lann en mühimler:ndendir!,, 

Cev.•? - lstanbul basması Kamus 
tercüme (cilt 3, sayfa 1025) rinde "ve· 
sika ves:katen - şol nesneye •deniyor ki, 
ana inanılıp anınla kalbe itimat ha:ıl 
ola, temcs_ük ve cihet ve kefil gibi.. 
Burada sika masdar bemana mef'ul -
dür.,. 

V er."kanın türkçesi (b:ıyak) ket=me -
sidir. H lye (s. 147) de .. sik.a - b:ıyak,, 

piye yazılıdır. Bakay • itimat e~ilmiş 
olan nesne ve kimse ıdcmektir. Zengin 
ve mutemed manasına (bay) kelime:i
nin muhtelita fiili (bayamak) tır. Zen
zin ve mutemed olmak, (.t:ınat etmek. 
manasınadır. Bunun ismi mefulü 
(b:ıyak) ve sıf:ı~ı sa bitesi (bayar) dır. 

Tarihlerde her yazılan ~:yin pek 
doğru ve itimada değer birer vesika ol
duklarına kanaatin z var mıdır? Tarih
ler:n ekseıi.si maziden nal:ledilerek ya
zılmış değ:I midir? Bunların içinde bir
birini tekzip eden, yal.ı:-ıa çık.ıran hika
yeler, r"vayetler, efsaneler yok mudur? 
Değ:l me•munta, hatta meşhudata müs
tenit yazılan şeylerde bile hazan mü -
ba15ğolııra tesadiıf e'dilmez rri? Bura -
d:• b"r kelimen:n lügat mana!liy~e tari
hi bir vak'ayı b:rbirine karıştırmamak 
doğru olmasa gerek. 

2 - Vesika olarak gösteriliyor ve bu
yuruluyor ki 

"Sclnr.ildi Mustafamn tarihinde bs· 
rih (!) olun:luj;:una göre (lOaG H.) 
yıl ntla cnmiin temeli Safiye Sultan 
nam ve hcsnbına atıldı. O mrntalıada ya• 
hud:lcr oturuyc • .:lu. Cami için bir çok 
Yah~lli evfer:nhı .ki misli bedelle alm
mnsı ve hııtta bir Slnl.go ile Biza:ıslı -
laı1Jan k::ılma bir kli:e nin ytkbrılır..an, 
anların yerine har.:ıp bir ıinazo ile ha
rap b~r klise bulunup tıımİr CL~J&csİ 

kararla~hnldı !. 
"Fak:\l b!n'l cmi:-ıi Kara Mehmet Ağa 

yrkrlan evler~·en çccunun ı:arasmı ver
mecJ.:! Bu sc~:ı:ı!c f\limar Davut Ağa • 
nın p!fıru mııcib:nce lap ir.aıır.a leş-· 

lanmıı, onun 10:>7 ytlmtla:ü Vci>a aal
ğının:1a ö~me:;i üzerine su nazın Dal -

gı~ Ahm:ıt A3':ının eline b.ıok lnu1 o -
lan cemie Zulmiye n.Jı verilrr.l~ti!,, 

Cevap - Şu ibareleri okuyanl.•r, hi
kaye edilen şeylerin o tarihten hülasa 
e':lilm:§ olduğunu zannedeceklerinden 
Sclan"kli Mustafa Efendinin tbare?> ni 
aynen arzetmcğe lüzum gördüm. Velid
din Efendi kü~üphnnesind: (2358) nu
marada mukayyet o'an mumaileyhin t:ı

rihinde (1006 H.) yılımn Ccmaziye1a
hırı son?ar:na a :t vukuatı yazarkc.ı §Öy
le ta?r:he diyor: 

''Ve etm"4 padi:nhi (Uçüncü Sultan 
Mc!ımet ile Validei Saadet Destigah 
(Safiye Sullnn) H~ctlerinin En 'r 
iskelesinde ohıcak camii şerife ve İma
ret ve hayratlan m"'halli ynhudi hane
lerinden kifayet ır.iltdan kargi~ ynpıCı 
evleri al · nıp kal' olunup yer -
leri k:ızırlanm:ığa ıuru' olun::•u. 
D:ır~ssndc Ağası Osman Ağa 

t Ağa~ 
kethüdası kapıcı .Knra ,:'Aclıme dahİ 
min tayin olunup ve ahır kapıcı 

katip olup,, ( var-...k 162). 1-ttz" 
"Ve yine (IOJS) evai!i Recepte t 

reti padi!ah cihanpe:nah vaı.:csi h~>;: 
· ' olur:t;, .. ıt 

ve hat~natlnn b.ıuı!anna JUI"U 

(varnk 1G3). .;ı.t 

1:>37 y.lınrn S:Ieri ba~lann~a Jl1~ l• 
'ıı!I~ bn~ı Davut Ağanın Taundan ve. :a• 

• 1 N • , ' • Ahrn:ı: ç 
yeı-ıne auyo u .aın ca..g.ç ,, 
vu~ mimarl>a~ı olduğu yazılJ.lır (,." 

rclc. 178). 

(işte bu kadardır ol hi'l\Syet). ~~ 
Bir cami, imaret ve tekke sığaC;:r 

kadar mahdut bir yerde hem koca ıJ 
0 

Yahudi sinagosu, hem Bizanstılaı • 
kalma b:r Rum kliscri, hem de rr:o~e~. 
rih Mustafa Efendin n yazdığı gıbı d> ıı 

· h ter e pılacak hayrata "Yahudı ane . • 
kifayet miktarı k5.rgir yapılı evterı ~-

··ı mı 
lunm ı1ı şaşılacak şeylerden deg: ıcıı· 
dir? O zamanlarda mevcut oldugu ,, 
lei zemin vakfı derilen defterlerde '13 

&J:iı -.e-
zılı • · olup kapısına bahçe kapısı Jc 
r len h·ı'e surunu da hesaba kata:rsa 
hayret katmerlenmez mi? 

d \,,. • b" de rlltıl He'e bura a Lı.r sınago !r . 
0 

klise.:ıi bulunması, bunların yerJer.ıı 
harap b :r sinago ile harap b~r klise bil; 

lunup tamir edilme'i. alınan cvleıtle 
1 •• d·-· b\!ıı· 

çokl:ır.nın para.arı verı .me :gı ve it 
d b .. . pıl"'ıı elan olayı u rı ·sa uzer ne ya ~ 

d \'C' 
cam e ve :nir hayrnta (zul:niye) a 1 

"Jd""'" "b" • 1 "k a·1 .... e'i. de" r . ıgı gı ı rıvayct er tevı::. e ı .. . 

ğil miydi? . tel 
Bu rivayetleri pek muh!emeld r ~ 

Yah~:J.:lilerle Rumlar "cat ederek frc 

tarihçilerine telkin etm:ş oh:unlar. U· 
Ötedenb~ri devam edegelen bir ~ • 
·r d~ " h ha • ·· ..... ,-ııı teı:ırı e ır k., er ngı camıın aı~ i.f 

dan bahsedil ' rse mutlaka o artanın b 
ki. • h b" . :ı. Si ol • ıse yer , ya ut ır sın1go arsa ı 

duğu iddia cı:'ilir. Frenklerin. bııtt 
Hammerin Osmanlı imperatorııığı' : 
nun dahili v.•':alanna a:t yazdıkları ~c~ 

T··.-tc ı
lerde kendi i§lcrine yanyan ve u: t• 

daresini karahyan hilafı hakikat cıl':d· 
ler yok mudur? O rivayetler ~e bil 

hetlere ~atılamaz m.'? 1 

3 - Muhterem müverrihimi..ı: bu>'11 
ruyor ki: 

''Sdan:kti Mus!;afa, Safiye Sulte; 
UU'!1":nında yapıya nııs 1 h:ı1an 'ıi!l • 
a'lbhrken "&:ı.hili bahirde (ı:.ğ ete~i ~ 
r.alli olmaM.:ı leyi ve nil:ar tuluırr;ııl;ıı' 
la ıulnn deS-irmcnler yürütec::k ka I• 
m:::b:ı:ul b:r surette çıkanhruya çtıl-t· 

ı dı, diyor.,, ,,,. 
r;J1\" 

Cevap - Bu fıkranın o _ta .ai• 
snhife:l, yahut varakı gö:.terıısc) 

S .. ~) 
(Samı: Sa. 10 ~ 

u 
~UU:\E l"All!Fg!\} 

A!l'ııılı•kct ~kıı1 trl:t' 
içınıle cJıı:ıııııl~ 

ı\\'ltk 95 15;, "rŞ• 
~ ıı~ ıık :wo •:!a • 
IS 11) tık •i!'> l\:!U ,. 
\' ıllık 9110 tliUO ,. 

. 11' ,,, 

l"ıırılPı-irHlt'n nııllrnn llirlıJlı ıçırı :ır• 
1 1 1111.ı ): 

otııı kıını~ ,Jw;.ıılııı l'o~tu ııı ı.. rılf 
Ml'. f"' b11l•mı111nrıfn. Ti'"1"ı!!t 1'11z kf
rıının brı1m'7.'l1M im1-t1n r>1mmınrı 

1Juz 1;Jf1r 1eri ,,,.,,,..,,.,np d""tr. ,,. .. 1,. 

,.,,p,,.<i"l"'!"crırırr. riA im Z..n-ı ,,01...,,,. Rı•

nun Uzcrhıe ta!'!,.,._rc?cr harer:tc geç
ti. A nf'!lk bö'ı7r1iNc ,.,. .. ,, .. ,.re1PTin 

1ı'lnl'lrma 11a7:la§ılara7c 1:urtarııa
b "lmi. .. 1crc1ir. 

raz Kelime B C Si 
ım•\ t•ıı , l'ı lt•rc u) ıhı )'ı•l,ıı ıı:ı lıL·ı:ıcr 1;u 
ı.uıııııll'ıl ılır. ,.1 ırl• 

Alııııııı kıı\tlıııı lıılılın•rı nıl'ldtır ,e-
• po'ııı 

ıırul ıll"tı•lını. ıılııııtl' ııııııı,ıııın ı.ı·t1" 

Bu 'hrı.rli'le. ~111111 rrR.,.fm"or ı·f t,,1_ 
'lfa tr'arrıf irot erfH'!H·tPn •m"r!I rn. 
hi cııM M?r'aıı111rr1c,,b1?Tl .,...,,!1nm1rm 
wk ifo m111ı"'"'"""" mrııW kıymetin; 
k'Lt11Jnfnıh dr,.F1d r. 

V tt1:uı 1.<nk ,<M/'1PN• f1r'"-<nZ rnr 
rn•h'f irln~e 71'ffmrt7•7·1n 7,.,,71,..rı.ı1,.~ 

Mnr 'h r 1vr~ı,..A,r p,.1.,.t fr1.J. .. fn1-

orrr f 1vt.'lıftı.'11 fl!l f;lr1ü SP°?e""1...,- .f1,.. 
Jırı~•7tı1>'1ir. fT,.';..ı. ,,,...:.,eı:'f'I ,,.,...,J,.r· 
: .. ;,.,ıA 1w ,,,.,,.,,,1,.r,Jft•ı "'""h;r;,.:-
1.,.,,..,.n'tc göre yapa(){!,ğı hizmetler 

1•ardtf'. 

Yeni bulnuıcamı:ıı 4 - askerlerin su kabı, bir nida. 5 -
bir emir, birisi de3il· 6 - küçükleri 
korkutmak için söylenir, az srcak, 

ha.yret nidası. 7 - kürü emri. Arabis
tan:la bir memleket. 8 - esrar, lzmir 

civarmda bir nevi eşkiyalar. 9 - cild, 
kör, K!ım z'.ll'llan. 10 - ilvey aruı..e, 

m::ı.hsus. 11 - bir nota, geni§lik, ulu
sal. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - s:.ıı.tnmb:ıç oyununda ya~1l:ın 

iş, çatı. 2 - İstirham, memleke~imiz

de blr ekalliyet. 3 - dua parçaları, 

4 - yeni cvlilcri.n birinci ayı, famil

ya. 5 -yiğit, koklıunalr, mağara. 6 -

Dünkü bulmııcanan halledilmıt telch 

demin cemi 8 - eski bir s:ıruım fi~eği 
9 - cefa, sadaka, kırm!ZI. 10 - bir 

) 'U tıııııku ıh• \"oll:ıııııı urrcıını ıılıırl' 
ılı 117.t'rllll' ıılır. • 

5 
,.tınn• 

\ t'Olllı•ıı !J n!ıOOf' \'07110 \f'\tl ıfıl" 
1 kil) " • 

hlrılrrı \'07ıl:ınl:;rrı. nwlıtı•plı•r t' 

lnrınn n\·rıı·n tı•ıı1ılill \'ıırıtır 
1;,.-ırıd• 

Tiir~·fıınıin hn '"'"'" ,,,,., • 
. l\l ' IU' .\'"n nl>nn,. 11Mııır. ıur• 

• .,.. k ıırıış • 
ı\dre~ de~işl ı rınP. ılrrı•l ı "" 

-o---
n,,c~lş /( 11r11nfar: 

1J 5 sene ev"6 ~ 
l'Q> lYI 9J lYı ifil wı· 

. • tı,·nn nıtr 1 t 
J.07.:ın mıınhcılc~ı F ron 41ız: • 1,0rcl t 

ne lınfünl~n ctündcııhcri lnı::ılıı J:ınıııışl'~ 
knmarosında tetkik rdllmcAe boŞ J.1' 
Muohcılenıımr. kanunun J.orc'llar \"C 1 ıııt1'• 
mcrllı:lcrl tnrııfınclıın tc~klk ~·c k:er~ 
rınıfon da tasdikini muteakıp 

() 

i 



...... Ş_e_h_if Ha~_e_rl_e_I 
Etten sonra ekrriek 

ucuzluğu 
~ledJye idaresi et işini malfun şe- } 
~ı: hallettikten sonra süt ve ekmek 
tez.nı~ . de kat'i surette halle karar 
~ §tir. Haber aldığımıza göre Be
l\ ~e kendi i§lerini yoluna koyunca
?a( adar fınncılann bir §irket kura-
NiÇa}ıenıa1annı kararlaştırmıştır. 

l!ıek ~ ~Yindan itibaren Belediye ek
~ ~~ de bizzat idare edecektir. 
%ı e l§tnde bir bankanın iştiraki te-ae Olunacaktır. 
'ait ~~iye Ziraat Bankasmdan mü
de~tıarıa buğday alacak, kendi 
l'ılıl en1erınee öğütecek ve kendi fı
ta.t!:nda pişirerek ekmek yapıp sa-
l! ır. 

o~e§:kkUle fmncılar da hissedar 
gtrebileceklerdir. 

~ürnrük ithalat 
evannameleri 

11," e111 şekil yatından 
ba, en tatbik ediliyor 
~ 

ij ~dan itibaren bütün Türkiyedc-
~ ~rilklerde ithalat beyannamele-
1~ §ekli tamamen değişecektir. 
~ ~tı.t beyannameleri, malfun oldu 
hpıı re ithalat eşyasına müteallik 
lııtt acak nıuamelenin, giden malm 
'eı>odan çıkıncaya kadar olan saf
ea~1 ~ esasını teşkil eder. Bu şeh.~ 
!'%üPtldai bir şekil olduğundan bu 
lııa.k _"aziyctte ihtiyacı karşılayama 
~ır. 

tı\ı en bundan evvel de yazdığımız 
~ltırtikten kırtasiyeciliğin kaldı 
l'ıl~aı·ile beraber muameleler ashabı 

• 
1~ lehine basltJeştirilmlşti. Bu 

Ofr ~~ ithalat beyannamelerine yeni 
~~~ 11 verilmesi bu zaruretten doğ-

\> ·Ilı-. 
~!~ ithallt beyannameleri al!ka
~etıe r arasında bUyUk bir memnuni
de l'enlt~landığı gibi gilmrilklerde 
~~t 1 bır inkılap olarak telakki edil-

edir. 

'top --o--

~a 
h Üsküdar Halkevinde 
vsku 

~lıı d"da:wlialkevi tarih ve edebiyat 
~bıcı u.n ogleden sonra Üsküdar Halk 
tioıll ~1~ir toplantı yapmışlar ve Ana
daıı id bU bnkanı B. Vahdet tarafın
~ :re edilen bu toplantıda kolun 
~t /\.ı?e~ı seçilmiş, başkanlığa Meh 
~ getı ~ur. sekreterliğe bayan Re
~ı .. ~ rılnııştir. Kol hemen faaliyete 

""'lll§tır. 

~ 
l<.aa 'rEMtZLtCt YAP AN 

ast6 AMEI·E 
~~itıde~urna.raıı eoför Mehmedin id&
~ kar kanıyon Pangaltıdan geçer
'~le11hıd temizliği yapan Belediye a
~llıl'oıı en Mtıstata, elindeki kürekle 
f" an ıtaru;1 camlarına kar atmı§tll'. A· 
\: ).rch ardan camlar kırılmış ve §O-

laııara~et Yaralanmıştır. Suçlu yaw 
~ St~y tahkikata başlanmıştll'. 
l:tı lllıııı1tebı .AN ATEŞ - Kasımpaşada. 
~:~ı i!.adl'de Mektep sokağında de
~İde 0ca.r:::.in Ylirunda çalı§S.n çırak 
~,~atına t an sıçrayan bir ateş kol 
~ ~ \'e l' ~adlif ederek damarı kes· 
~ aİdırıını~knııatrr . Yaralı hastahaneye 

~ltt-. §; Polisçe tahkikaüt başlan-
~ (;/\z t 
~~~bllrn .\ırnAsTh'l YAKARKEN -
~b Slııt 75 Unda Kantarlar idaresinin 

~t .. ~an ~1&r:nda Fatma., yanan 
~~2lllt fak ~basını tutuşturmak 
t:\l ~a başı at bırdenbire etekleri yan
ı.. ~hatıe .. ~ıştır. Fn.tmanm etekleri 
~d <>Ol'ldl\-.u 

,.!t'ttnı1.,. -u ulınlt§; hastahaneye 
~ı ~ ii~rr. 

~alıa~ncı - KadıköyUnde Ça
~ 1t'ostuı nde 20 numarada oturan 
eti~ IJ{ı~ ~ah"eslnde kumar oyna-

11 !tı~h l'\lırcık ile Zerasıniyos 
ut halin.de ya.kalamnışlar-

ÇAKI 1LE YARA.LANDI - Kaamı
paşada Piyade sokakta oturan 16 ya.o
larında Orhan Şişhane yokuşundan çı
karken birdenbire ayağı kayarak yere 
yuvarlanmış, elinde açık olarak bulu
nan çakı ayağına rastlayarak hafü su
rette yaralanma.sına. sebep olmuş
tur. 

MüZELERDE: 

AYASOFYA BAHÇESİNDE 
YAPILAN HA.FR1YAT 

MUzeler İdaresi üç yıl evvel Aya.sof· 
ya. bahçesinde bir hafriyat yaptırmış
tı. Çıkarılan eserlerin yüksek kıymet· 
te <Jlduğunu gören müzeler idaresi ye
ni bir hafriyat daha yaptırmağa karar 
vermiştir. 

Diğer uraftan bahçede mevcut olan 
eserler tanzim edilecek, bir de büyük 
havuz inşa olunacakGbpcyüyerdeüCS
eserler tanzim edilecek yerde bUyUk 
havuz ın.,a olunacak, Bizans eserlerin
den bir kısmı burada teşhir edilecek-
tir. 

MOTEFERRIK 

TENZİLATLI BİR ŞİMENDİFER 
TARİFESİ HAZIRLANACAK 

Balkan Antantı şimendifer kongrew 
sinin mesaisine nihayet vererek ileri
de Bükreşte bir toplantı yapmak ve 
müşterek münakalat nizamnamesini 
tamamlamak Uzere dağıldığını yaz
mıştık. 

Bugün Balkan devletleri ara11ında 
esaslı ve tenzilatlı bir şimendifer ta
rüesi yoktur. ancak Türkiye • Bulga 
ristan gibi iki Balkan devleti arasmda 
alınmış hususi mahiyette müşterek 

tedbirler vardır. Bu tedbirlerden iyi 
neticeler alındığı için ilk fırsatta. ta
rife i~inin dUzeltilmesi zaruri görül· 
müştür. 

Yeni tarifede yolcu, bağaj ve ticaret 
eşyasının nakil Ucretinden başka sey
yahlar için de hususi kayıtlar bulun
durulacaktır. 

25 kişiye yeniden 
ceza veri ld 1 

Belediye talimatnamesine aykırı ola
rak htwreket eden muhtelif kazalartia 
yeniden bazı esnaf cezalandırılmış; Fa
t :htc 11, Em'.nönünde 14 kişiye ceza 
verilmiştir. 

Aynca 2 dilenci mahkemeye sevke
tıflrniş, 30 kilo sucuk ve 132 kilo ekmek 
müsadere oluamuştur. 

Okullarda inzi
bat ve ceza 

OUo Şlşll balkevlnde 
bo mevzu gUrilşlildU 

Şi~li Halkevindc dün okullarda. inzi
bat ve ceza., meseleleri etrafında mü -
nakaşalı bir toplantı yapılmıştır. 

Toplantıda Univem:te profeısörlcr:n -
den, resmi ve hususi lise direktör ve 
öğretmenlerinden, ilk tedrisat müfct -
tişlerinden ve ilk okul öğretmenlerin -
'den yüzlerce zevat hazır bulunmuı ve 
münakaşalar çok sarnimt bir bava için
de cereyan etmiştir. 

Söze Halkevi başkanı Ahmet Halit 
Yc:ı1aroğlu başlamış ve toplantının se -
belini izahtan sonra celseye bir rei.ıı 
ve bir reis vekili seçilmesini teklif et
miştir. Reisli'k)ere Terb'yeci ve Saylav 
Selim Sırn Tartan ile Psikolojt prof e
sö::ü Şekip Tunç seçildikten sonra Pro
fesör Şekip ıöz alarak bu mes~lcnin 
münakaşa için nasıl ortaya atılacağı 
hakkında bir kaç ııöz söylemiş, bundan 
sonra sırasile b'r çok zevat söz almış-
lardır. Bunlar sır:ısilc: • 

tlk tedrisat mlifetti9lcrinden Mansur 
Tekin, 44 üncü okul ha§ öğretmeni Z'h
ni, eslsi Maarif müdürü Saffet, Alman 
lisesi öğretmenlerinden Zeki Cemal, Hr. 
öğrctmenleıi.rJden Zeki Cemal, Haydar-
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Milletler cemiyetine hücu 
Bir lngillz gazetesi 

Cenevrenin bir iş görmediğini diğer taraf dan .. Ç.oma 
Berlin mihverinin bozulacağını söylüyor 

ı) İnglltere o gayri memnun mil
letler aleyhine yUrilmell midir? Bir sanat hadisesi: - -

lngnterenin .. lnfrad" siyaseti ta
kip etmesini, icap ederse Anglosak
son dUnyasmda bir ittihat temin e
decek siyaset tutmasını tavsiye eden 
ve bittabi Milletler Cemiyetinden 
hoşlanma.yan gazetelerinden "Deyll 
Ekspres" başmakalesinde Milletler 
Cemiyetinin öldUğü yolunda şayanı 
dikkat bir yazı neşretmiştir. Diyor 
ki: 

2) Yoksa, onlarla kat'l ve nlhat 
olmak Uzere sulhperverane uzlaşma
lı mı? 

S) Yoksa, onlar harekete geçmek
te devam ederken, .. müşterek emni
yet" glbi sözler geveleyip durmalı 

mı? 

''Bir ada 
yaratmak '' 

"Ga~temlz, dalma, Ml11etler Ce
miyetinin öleceğini söylerdi. ÇUnkü 
Mllletler Cemiyetinde bir hakikat 
şemmesl yoktu. BUtnn harika, Mil· 
letler Cemiyetinin, bugüne kadar bl
rlblrl ardınca geçirdiğimiz mUthiş 

buhranlar içerisinde mevcudiyetini 
muhafaza edebilmesidir. 

Mançukonun ilhakı, Habeşlstanın 
ilhakı, çının tsttıAsı, İspanyaya. mu
dıthale, Hltlerln Avusturya Uzerlnde 
bir nevi himaye kuruşu karşısında 

Mtlletler Cemiyeti bir şey yapamadı. 
ÇUnkU yapamazdı! 

Ne yazılr ki bizim için bu devir, 
kuvvet politikası devridir. 

İngiltere, Fransa ve Amerika, ma
zide herhangi suretle, dUnyanın 

oldukça iyi parçalannı almış olduk
ları için, Milletler Cemiyetinin kapı
aına: 

"Hiç bir yerde de~lşlklik olma.
sın!" diye memnuniyetle bir levha 
asablllrler. 

Fa.kat Avrnpanın göbeğinde öyle 
mllletler var ki, memnun değildir
ler. Mllletler Cemiyeti, o mllletler 
için hiç bir şey: yapmadı. Onun için 
o mtltetler de kendi başlarına yap
mak lsteyorlar. 

f nglllz naşveknt, bo vaziyet kar
şısında ne yapmak I4tımgeldfğJnl 

kendine sordu: 

tnglllz Başvekilinin bugUnkn si
yaseti, ikinci şıkkı takip ve tatbik et
mektir. 

Başvekil, Fransanın bizimle bera
ber olduğuna teminat veriyor. Fran
sanın Akdentzdekl menafll btzlmkt
nin aynidir. Her ikimiz lçtn gaye 
ikimizi de deniz aşırı tmparatorlu
ğumuza bağlayan o denizde sulh ve 
sUk<lndur. 

Fransa, ttalyanların İspanyadan 
geri çekilmesini de çok iyi karşıla

yacaktır. 

Hariciye Nazırımn Edenin düş
mesini Musollnl ve Hltler için bir 
zafer saymak acalp blr telfikktdlr. 
Bugün Hltler, Avusturyayı kazan • 
makla, Brenner geçidinden daha ö

telere, almanca konuşan Tlrol mın
tnkalarına, hattA mUnblt Tuna hav
zalarına kadar gölgesini dUşllrmnş 

oluyor. 

Musollnt, her iki yerde de İngtl
terenln menaftınln kendininki ile 
ç·arpışmndığını çok tyt blliyor. Fa
kat Almanyanın menafii, oralarda 
İtalyanınki ile çarpışmaktadır. 

"Roma - Berlln mihveri" adı ile 
tanınmış, Hitler - Musollnf ortaklığı , 
muvakkat bir rabıtadan başka btr 
şey değildi. Şimdi onun da mUddetl 
bitmek Uzcredfr.•• 

Hükumete gizli kompl[) hazırlal}an 

Bulgar parti şefleri 
Tevkif ve isticvap olundu~ar 

Sofya, (Husust muhabirimizden) 
Bulgar siyasi hayatı çok mühim gün
ler yaşa.yor. Kanun haricine çıkarı· 
lan eski parti şefleri, hUkQmeUn bU
tün tedbirlerine rağmen, gizli tahrl-

ner, öğretmen ve muharrir Tahsin De
m· ray, erkek öğretmen okulu profesör
lerinden Fevzi Selen, Operatör ve pro
f csör Mim Kemal öke, Kabataı lisesi 
öğretmenlerinden Hadi, ve Gazi Terbi
ye enstitüsü profesörlerinden Muzaffer 
Şerif'dir. 

Bu konu§mal&r yalnız inzibat ve ce· 
za meseleleri hududu içinde kalmamıı, 
z:<ıruri olarak çocuk karakterlerrne, cc
m:yetin tesirlerine intikal etmiı, fakat 
umumiyetle maddi ceza aleyhinde ~o
nu§ulmuştur. 

Fasılasız ilç buçuk saat devam eden 
toplantının sonunda mevzuun henüz: 
bitmiş aayılamıyacağı anlaııldığından 

13 Mtırt Parar günü saat 15 te ilcinci 
bir celseye lUzum görülmUı ve bu cel
senin mevzuları §U ıekild~ tahdie edil
miştir: 

1 - Okullarda bir inzibat meselesini 
ortaya koyan ne gibi vak'alar va11dır. 

2 - Bu vak'alann sebepleri neler
dir?. 

3 - Bunların ıslahı iefn neler yapı
lıyor veya yapılı:bilir?. 

4 - Bu ıslah tedbirleri arasında bir 
ceza ve mükUat sisteminin yeri var mı
dır, varsa bunun mahiyeti ve derecesi 
ne olmalıdır? 

Bu meseleler konuşulduktan ııonra, 

müteakip haftalarda okul işlerine i)'t 
diğer d:lare ve terbiye meselelerinin de 
münakaşa edilmesi arzusu izhar edil -
miş ve ittifa'IÇ.a kabul olunmuştur. 

Münakaşalann muntazam zr&ttlan 
tutulmuş ve bir broşür halinde bastml-

kAttan çekinmeyorlar. Partllerl iş
tirak ettirmeden yapıımasına karar 
verilen mebus lntlhapları için propa
gandalar yapılıyorsa da Bulgarlsta
nın dahtıt vaziyeti bu propaganda
lardan mUteesslr olmnğa. başlamış

tır. 

Eski parti şeflerinden bir ~oklan
nın mebusluk için verdikleri nam
zetllkler mahkemelerce tasdik o
lunmamıştır. Bunun netlcP.sl olarak 
parti şefleri soryada gizil bir top
lantı yapmağa karar vermiş ve bu 
ma~atla eski ziraat nazırı ve demok 
ratlçeskl tzgovor partisi Jlderlerln
den Grlgor Vasllef'ln evinde ayın 

vlrmi dördUncU gUnU saat beşte giz-. , 
ıtce lçtlrna. etmişlerdir. Bu gizli top. 
lantıya çiftçi partisi lideri Dlmiter 
Oçef ile Vergll Dlmof, ısosyaltııtler. 

den Krlsto Pastuhuf ile Kosta. Lul 
çef, radikal partlslnt!en Velu Kuçu
kof, komtlntsı parttslnden Mltnsta· 
nef, nasyonal llberallerdP.n doktor 
Hristo Gor~yef Nikolof, profesör 
Çankofun İzgovor pnrtisinden Da
vld Gorgiyef Naumof, nnsyonnl li
beral partisi ltderl eski naz1r Boyan 
İsmilrıf, iştirak etmiştir. 

Htik<lm~te karşı gizli bir komplo· 
nun hazırlanması maksadtyle yapı

lan bu toplantıyı Sofya polisi haber 
almıştır. Bunun Uzerine Grlgor 
Vasllefln evine ,;tren pollsler parti 
liderlerini i<:tlma haltnde yakalamııs 
ve tevkif ederek emniyet mUdUrlU~U
ne götUrmilı;ıtUr. Parti liderleri "par
tneri kapama kanunu" btıkUmlerf ı 
mucibince uzun uzadıya hıtİcvaptan 
sonra, haklarında 1A.zrm1?elP.n mua
mele yap1lmıştır. 'Rtr mUddot sonra l 
liderler serbtıst brrakılmrşRR. dn. hu 1 
hfidise bntun Bnlv--fc:tnn ~ 

(Bir Adam Yaratmak) piyesi, daha 
oynanmadan evvel {gazetecileri ve ga
zeteciliği düşürüyormuş) diye, gülün~ 
olduğu kadz.ır hazin lir ldedikidu doğur 
muştu. A~d, zevk ve insaf ehlinden 
birkaç kalemin işe kanşması bu de -
dikoduyu bastırdı. 

Her ıcydcn evvel alAkanm, sıklet 

merkezini eserin bu cephesinde arama 
ısı, Necip Fazılın eski bCr teşb"hile, bir 
avcının vuıduğu avdan, boynuz ve tır
naktan başka yiyecek bir gey bularllil· 
ması demekti. 

Eser perdelerini hal'ka açtı. Fakat 
belki de, muharririndc ve canlandırıcı 
aktöründe, böyle bir anlaşılamamak 

korkusile piycı oynandı ve dr:i.rr.a hzdt 
kın sözünü ncf sinde ifade eden esrar
engiz halk, bu uğurda gösterilmesi 
mümkün takdirin azamisini gösterdi, 
MUellif ve alttör, ilçi büyük sanatkan 
göğsüne bastı. Akıntıya ~Uşen fikir 
sisli ve hileli tefsir, karlı ve kötü hava. 
dinlemeden, oluk oluk Tepebaşına ak· 
tı. Eserde gtacteciliğin tahkir edilip 
~dilmediği üzerinde lir sar.iye bile dur. 
mayacağız. Bu hususta Hakkı Tank, 
Necip Fazıl ve daha birkaç anlayışlı 

kalem, icap edeni ıöylemiştir. Bizan 
bu mevzuda konuşmak istcmeyişiniz, 

artık söylenecek sez: kalmamasmd:ı:ı 

de~l, eserin kucakladığı davalar kar
~ısında bunu dilşünmeğe im'J\an bulun
m:ımasında.n, bunu dü§ünmenin bir gli• 
nah, bir ıuç, bir anlayı1suhk demek 
olacağındandır. 

Görülilyor ki sanatkar meslek kadar 
dar bir çerçevede değil, insan tipi ka • 
dar huduts\1% bir •az:ide kazma sallı· 

yor. 
Hayn", eser, k5.inatın en gUzcl mev• 

cu!du olan mütekamil insan karşısında, 
gene kzinatın en kötü mevcudu olan 
aşağılı~ insan aleyhindedir. Daha doğ
rusu, ruhi hayatımızdaki en korkunç 
uçurumların fotoğrafisi olan eser, hi!t 
bir ıeyin aleyhinde değil:iir. Şopenha
ora göre, metafizik bir hayvan olan in· 
sanın en ulvi fırtınasından, en ulvi ses 
lcıt getiren bu eser, maddi ve manevi 
hiçbir Ş!:}'İn cııleyhinde olamaz. 

Temsil için şimdiye kadar yarılanlar 
dan baz:ılan eseri pek çok beğendikten 
sonra (Ertuğnıl Muhsin olmasaydı 

muvaffak olamazdı) hükmünü veriyor~ 
doğru, tabit, fakat lüzumsuz bir hü
küm. Yani eser o derecede kıymetJı! de
ğil de, hari"lı\ulade stlllatilc ona bu kıy· 
mcti Muhsin yamadı masasına gele -
ceği için lüzumsuz t ıuyun cevheri ok
sijende mi, hidrojende mi? Suyun cev
heri bu ili lazım unsurun mesut izdiva 
cındaı:lır. Bir temsil l~inde, Necip Fa
rıl gibi bir kaleme, Türkiyede (Ertuğ
rul Muhsin) m i§ yoktur. Gene bir 
temsil .:§inde Ertuğrul Muhsine, büyük 
muhardrıiz iı olmadığı ~ibi .. Ertuğrul 
Muhsin, (Bir Adam Yaratmak) piyc
sile bir daha iısbat etmiştir ki Türkiye 
de tir eşi, bir benzeri, bir yrtkını olma 
yan sanatklirdır. Ya Ertuğ?"Ul Muhsi
ne bu muazzam davaıda, bürüneceği 

tipi yontan ve içine uzanacağı fikir 
ve his yatağını hazırlayan iş ve işçi ? 

Aktör bir teımil hadisesil'!;n r.ıaddc
si ise, muellif ruhudur. Görlilcn şu: 

Necip F~ılın sanat seviyesi, en büyü~ 
aktörü ve Muhsinin derecesi, en bü
yük muharriri cezbeden scviyedlr. 

Bir ıw:lam yaratmak piyesini gören 
Türk tiyatro seyircisi memleketimizde, 
yUzde yüz yerli, miııt, şahsi ve belki 
de b'.rçok garp memleketlerine örnek 
olacak bir tiyatro kurul.mut olduğunu 
katiyetlc söylcycbil!r. 

Türk sanat meralı:,lısr her sene, bu 
tiyatronun kapısını indirir gibi ~alrr.-ak 
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Konsey resmi tebliği 
(Usttarafı 1 incide) 

2 - tptidada Mfüetler Cemiyeti pak
tmm mülhem obulunduğu prensiplere 
bağlı bulunan Balkan antantı devi.etle
ri, Cenevre müessesesinin sadık azasr, 
k.alrnay:ı azmetmiş bulunmaktadırlar. 

Mezkur devletler, bu mües~e3Cnin ese
Tinin kendi politik istiltlallerine ve Mil
letler Ceıriyetinm bütün diğer «.wzası 

müvacehesindc tam mÜ"1Yiliklcrme ri
ayet prensip:ne uygun bulunması la -
zım geldiğini bilhassa kaydederler. Di
ğer devletlerin dahili politikalarına ta
allfık eden meselelere karışmamaya 

kati surette azmetniş buluntın Balkan 
antantı hükumetleri kendi dahili işleri
ne, her ne mah:yette olursa olsun, hiç 
bir müdahaleye lı;arşı müsamaha gös • 
termemeye kanır verfiıiş 'Julunmakta -
dırlar. 

S - Balkan tı=ıtantınm Akdeniz po -
litikasına taalluk ed~n meselelerin tet
kiki esnasında, konsey, Balkan antan
tı azası devletlerin daha lid:ıyettenbe
ri tamamen mutabık bulundukkın poli
tikanın, A{\deniz havzasın:ı taalHik e -
den kısmında bu denizde ~hildar baş
lıca devletlerden her b!rile yani 1ngil -
tere, Frama ve ltalya ileğ barış için bir 
iY:, münrı;ebct ve işbirliği politikası ol
'duğu kanaatinde bulunmu§tur. 

Balkan Antantı, bu politikayı azası 
arasında tam bir ahenk mevcut olarak 
tak!p etmiş ve dört müttefik memleke
tin yukarda zikredilen AJ;deniz devlet
lerlle ol;a bağlannr takviye için seme
re}.! mesai sarfetmiştir. 

Habeşistan meselesi, malQm safhala
rmı geçirdikten sonra, Balkan antantı 
isin gayri mevcut hale ı;elmiştir. 

Müttefik devletler, bunun üzerine 
müşterek Akdeniz siyasetlerinin tahak
kukunu takip eyl.~yerek, yukı:ırda ismi 
geçen devletlerin her biri ile yaklaşma 
eahasrnda ciddi gayretler snrfetm'şlcr 
ve bunlarla dostane münasebetlerile 
takviyeye muvaffak olmuşlardır. 

!şte Yugoslavy~ ltalya ile bir dost 
luk paktı akdederken ve bu suretle 
kendi münnsebetlerini, antant azasın
dan olan ve a\kdenizdo snhili bulunan 
iki devletip İtalya ile daha evvel mU
masil paktlarla tesis ettikleri müna • 
sebetlerle hemahenk kalırken, bu dU
~nce ile hareket etmiştir . 
Diğer ta.raftan daimi konsey, bu es

nada Yugoslavyanın yeni İtalyan ka
nunu esasisine teVfikan, Romaya ma
jeste İtalya kralı ve Habeşistan impa
ratoru nezdine yeni bir el~i tayin ey
lediğini ve halen aynı vaziyette bulu
nan Romanyanm da bilntcahhUr yeni 
bir elçi tayin etmeye knııır vermiş ol
duğunu mUşnhede etmiştir. 

Yukarda mevzuubahis Akdeniz po
litikası hakkında Balkan antıntı aza
sı arasında mevcut tam fikir mutaba
ka.tini bir kere daha isbat eden bu ve
sikalar karşısında, konsey Akdeniz 
havzasında enternasyonal işbirliğini 
kolaylaştırmak için, Yunanlstan ve 
Tilrkiyenln Habeşistan meselesindeki 
hatb hareketlerini İtalya ile idıı.me ey
ledikleri dostane mUnasebetlere tevfik 
etmek üzere icabını yapmnlan lizım 
geldiği kanaatindedir. 

Konsey, İtalyanın Montreuç muka -
velcntrnesine muhtemel t.ltihal\ı yukar· 
da kaydedilen enternasyonal işbirliği 
sahasında mühim bir adnn atılacağına 
lda kani bulunmaktodır. 

4 - Balkan antantı daimi konseyi, 
Atinada toplanan son ekonomik kome
yin kararlarım tasvip ctı'niştir. 

S - Konsey, İspanya işlerinde ade -
mi mtidah~·!e politikasını idameye ka -
rar vermiştir. 

Antant azası devletler, General Fran
co hükumeti ile temas tesis ve bu su -
retle clı;onomik menfaatlerinin muha -
!azasını temin maksadiyle, ajanlar yol
layabilecekler ve kabul edeb:lecekler -
td:r. 

6 - Ekselans başkan Me~aksas ve 
Dr. Aras, Türk - Elen nntant kordial 
paktından doğan işbirliğini mutazam -
mm bir Türk - Elen münzam muahede 
projesi tevdi etmişlerdir. 

1 - Konsey, önümüzdeki iki içtima
ının, Eylül 1938 de Cenevrede ve Şu
bat 1939 da Bük.reşte yapılmasına ka
rar verm:ştir. 

tefik Yugosl<wya Başvekili Ekselans ı 
b:ıy Stoyadinovi~, Belgdda gitmeJC \i -
zere bu sabah saat 1,30 da hususi 
trenle Ankarayı terk.etm~ştir. 

Bay Stoyadınoviç, istanbulda yalnız 
bir kaç saat kalıı:ak, Taksimdeki Cüm
hur;yet Abidesine bir çelenk koyacak, 
şehri gezecek ve akşam doğrudan ıdog
ruya Yugoslavyaya dönmek üzere 
Sempln ekspresine binecek.tir. 

Yugoslavya Başvekili, ist:ısyonda, 

mutat merasimle, B:•}Vekn Celal Bayar, 
Hariciye Vekili Doktor Aras, Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya, Kor d'plomatik a
zasından bir çok zevat ve Hariciye Ve
kfüeti yüksek memurlan tarafından te§
yi olunmuştur. 

Konseyin dünkü 
top!antısınd a 

Ankara, 27 (A.A.) - Balk.an antan
tı konseyi bugün öğleden önce Elen 
başkanı ve konsey başkanı Eksd:ına 

Metaksasın başk~lığı altında toplana
rak müzakereye devam etmi§tir. 

Ankara, 27 (A.A.) - tç işleri baka
m ve parti genel sekreter~ Şükrü Kayil
bugün Anadolu klübünde Balkan an -
tantı devletleri mümess.-llcri şerefine 

tir öğle ziyafeti vermi§tir. 

MiSAFiRLER ANKARA 
s:rADINDA 

Ankara, 27 (A.A.) - Elen Başvekili 
Ekselans Metaksas ile Yugoshıvya Baş
vekili Stoy:ıdinoviç ve Romen dış ba -
kanlığı müsteşarı Komnen iç işleri ba· 
kanı ve parti genel sekreteri Şükrü Ka
yanın refa~~·tinde Ankara Şehir stadı
dında yapılmakta olan maçı lir müd -
d"t takip etmişlerdir. 

Muhterem misafirlerimizin tıtadyo -
mun Şeref tribününe girişleri etadda 
bulunan halkın ayakta ve dakikalc:.rc~ 
süren alkışkriyle karşılanmıştır. 

Ankara halkı ve gençliği tıe bu ıu • 
retle karşı karşıya gelmek fırsatından 
istifa:le eden Elen Bıtjvekili Ekselans 
Metal:s.as gerek kendi ve gerek pek 
muhterem meslektaşları Yugoslavya 
Başvekili Stoyadinçıvi~ ve Roıpen dış 
Bakanlığı müsteşarı ekselans Komnen 
namına m 'krofon önünde kısa bir hita
bede bulunmu§ ve gens;l~ arasında bu
lunm:•!ctan duyduktan bahtiyarlığı lfa· 
de ederek konsey azası ve antant mil -
letleri adına Türk milletini ve Türk 
gen"'liğini selamlamıştır. 

Atina elçimiz Ruşen Eşref Unaydın 
tarafında:ı Türkçeye çevrilen bu hitabe 
stadyomu dolduran onb.nlercc halle ta
rafından çok har<"lretli b·r surette al -
kışlanmııtır. 

Maçın sonuna doğru ~ost ve rr.ütte
fik devletler mümessillerinin staddan 
aynh§ları gelişlerinde olduğu gib: hal
kın samimi ve içten duygularının bir 
defa daha tezahürüne vesile vermiştir. 

VREME GAZETESiNiN 
YAZISI 

Belgrai:i, 27 (A.A.) - Avala Ajansı 
b'ldt.riyor: 

VJ"eme gazetesi, Ankarada Ba~an an
tantı konseyinin ilk celsesi h11kkında, 
hususi surette gönderdiği muhabiri bay 
Svetosvkinin telefonla verdiği uzun bir 
makalecirt neşretmekted'r: 

Mesut dört nazır, anttınt azası ile 
kc•nşulan arasında mevcut rnunase -
betleri göııden geçirmişler ve Balkan 
antantının milletler arasında hakiki bir 
barış ve dostluk platforma haline gel· 
mesi için yeni selah im'kanlannı tetkik 
etm 'şlercfr. 

dalın bu celseden sonra istikbal hak
kında herkes nikbin görtinüyordu. 
Balkan antantının doğduğu yer olan 
Ankarnda hayatiyetini eleslikiyetini 
ve Avrupadnki yeni vaziyetlere uymak 
kabiliyetini teyid etmesine intizar cdi 
liyordu. C 

Mükemmel dostlar olan dört na.zır 
arasında gizli celsede cereyan etmiş 
olan görüşmeler, dört sene mevcu(ıı. 
yettcn sonra, Bnlkan antantı devlet
leri için kendi aralarında hiçbir mese
le mevcut olmadığını göstermiştir. 

Halen mevcut rne::ıelclcr yalnız aıt
tantın B:ı.lkanla.r haricinde'ti işler kar
şısında ittihaz edeceği hattı hareke
te tanll\ı.k etmektedir. 

Türkiye, Yunanistnn, Romanya \'C 

Yugoslavyamn teşkil ettikleri camia
nın nuvesi o d('rece rnUtccnnlstir ki 

an 

gahsi kuvvetlenme, devletlerden her 
hangi birinin prcstijinde her türlü 
büyüme ııynı zahıanda camianın heye 
ti umum.iyesi ıin prestijinde bir a..'ir 
ma demektir. 

lşte konseyin devresi böyle bir iti
mat havası içinde ve menfaatlerin tıp 
kılığını tazammun eden bir idrak ile 
S,&ılmı~tır. 

Gazete, doktor Arasla B. Met.aksa
sın söyledikleri nıttuklara tekrar te
mas ederek, Balkan antantının müm
taz mümessillerinin &)kan politik ve 
ekonomik istikbali ideolojisine ve dün 
ya efkanumunıiyesi önünde yarım 

adada hakim ol:ı.n yeni realist vecheye 
tercüman olduklarını bilhassa kayd
ediyor. Müstakil icraat ve politik re
alizm Balkan antantının Avruna ile 
olan münasebetlerind~ iki karı&teris 
tik unsurdur. G<!risi hayaldir. Geniş 
lopraltlnrı üzerinde barışın teminine 
çalısau Balkan antantı, başkalannm 

işlerine müdahale sure tile, halen Av
nıpada. hüküm sUren esasen nazik va
ziyeti hiçbir §ekilde kanfjtmnak iste
miyor. 

Nihayet, B. Svetovski, Ankattda 
hissedilen tam itimada bilhassa 'işa

ret ettikten sonra, Tilrkiye Başve.kili 
B. Celal Sa.yarla Türkiyenin beş yıl
lık askeri plaru hakkında yaptığı bir 
görüşmeyi . naklediyor ve diyor ki: 

Bu plan yeni hiçbir vergiye veya 
lstikraza müracaat etmeden başarıla
caktır. Türkiye &.§vekili bu münase
betle ezcümle: 

,._ Milletlerimizi kuvvetli hale koy 
mak lüzumunu barıslarmı boznu.k is
tıyecek herhangi bir kimseye karşı it
tihaz etmeleri icap eden enerjik hattı 
hareket dikte etmektedir.,, 

YUNAN GAZETELERiNiN 
METH VE SENASI 

Atina. 27 (A.A.) - Atina Ajans:ı: 

bildiriyor: 
Gazeteler, Ankarada toplanan Bal • 

kan konseyine hükf1met ve millet tara
fından gösterilen hararetli kabulü med
hüıena etmeye devam ediyorlar: 

Atinaika Nea g<:ıZetesi yazıyor: 
Elet Milleti h.:ss'.ya~nı Balkan he -

yetlerine gösteridiği kabulle isbat eden 
Türk efkarı umumiyesinden dolayı se-
vinclidir. 

Vradini yaz;yor: 
Şevk ve heyecanlı olan Türk teza -

hüratı bizi se'Ytndirmektedir. Biz bun
dan dolayı mutehayyir değiliz. Zira 
Bal~ı::on antantı konseyi itimat havası 
için~e toplanmıştır. 

Ayni gazete, doktor Arasın nutku 
hakkında tefs.ratta bulunarak, bu nut
kun bütün Balkanlarda derin bir a is 
bulacağını kaydetmektedfr. 

E1fa gazete6i, "BZılkan antantınm 

dinamik unsurlan,, başlığı altında, yaz
dığı makale<ie, Doktor Arasın nutkun 
dan antantın program•nı tasrih eden kı
sımlan naklederek diyor ki: 

"Balkan devletlerinin politik ve eko· 
nomik istiklallerinin korunmooı, yalnız 
kenef.terini ve kendi milletlerini değil, 

ayni zamanda Avrupayı ve umumiyet 
itibariyle Avrupa medeniyetini ala~ -
dar etmektedir. Zira medeniyete ve an-
1).ntr.onna ihizmet eden bu mill~tler 
barış iç:n kuvvetli li.r garanti teşkil et
mektedirler. 

Türkiye Hariciye Nc:ızırının dört dev
letin hariciye nazırının muttarit bir su
rette hem dahili kuvvetlerini ve hem 
tle harici müdafaa vasrtalannr teşd.:t 
ettikler'ni hassaten kaydetrr~~ olması 

husust bir ehemmiyeti haizdir. 
Bu çifte vazifeyi Ba'k2ın milletleri 

§İmd:ye ka:dar yapmışlar ve şimden 
sonra da yapacaklardır ve bunu yapar
ken, am1armdaki pasifik teşriki mesa -
ıyı uyıflatmarruşlar. Bu teşri -
k: mesaiyi daha tam ve daha sa
mimi bir hale koymuşlardır. Bal -
kan milletleri m'lli müdafathnnrn teş
kilatlanmasının umumi banş için bir 
tehdit olmak şöyle dursun, bilakts ve 
milletlerin uğruna b:r çok fedakarlık -
}ara katlandıkları barışın en emin bir 
surette tarsini rzusundan mülhemdir. 
Bu Ulküler, b·qarıldığı z:aman, Balkan 
antantının ~imdiye ~adar elde ettiği 
muvnffakiyetler itah eô.:lmiş olacaktır. 

Geçici politik ihtiyaçlara hizmet ar
zusundan doğan diğer beynelmilel grup

lar son senelerde zayıflamış veya inhi
loio uğramıştır. Buna muilabil, Balkan 

- ------- ... -- ,.,.-.- -.-z=:= 

Macar zabıtası Sigortalarda 
Yeniden bir çok nazi 

tevkif etti 
Bud1':-eşte, 27, (AA) - Macar za -

bıtası, lirçok nazileri tevk.if etmiştir. 
Bazı resmi Macar şahsiyetleri hakkın
d<?J tahkirami.z yazıları muhtevi risale -
ler neşretmiş olan 15 kadar mu:i dün 
gizli bir matbaanın meyc'ana çıkarılma
sını müteakip tevki{ edilmiştir. 

Bunların şefi, eE"ki bir komünisttir. 
Binbaşı Szalassy ile arkadaşlarımfo:ı 71 
nazi 22 Şubatta tevkif edilmişlerdi. 

Bunlar hala polisin kontrolu altında -
dırlar. 

Milli müdafaa için 600 m!lyon Pcn
goeslllq bir istikraz akdedileceği şu 6t· 
ıada muzir unsurlara karşı alınan tdd
birler banka mahfellerinde memnu!\~ -
yetle kaI'§Ilanmıştır. 

---flO-

iiç devlet deı iz murah
haslaaı yarın , 
toplanıyoı llır 

Londra, 27 (A.A.) - öğrenildiğine 

göre, Fransa, İngiltere ve Amerikaıun 
deniz murahhasları Salı günü burada 
toplanarak bu üç devle~ 1936 tarihli 
deniz muahedcsile tesbit edilmiş olan 
tahd'tlerden kurtaracc:lk olan s.:habet 
maddesinin tatbikine karar verecekler
lc:lir. 

Bu karar, Tokio'nun mezku:.- tahdit
lere riayet etmekten imtina etmeri üze· 
rine ittihaz edilecektir. 

---o-

Romanya Krah 
l.1ondraya gidecek · 
Bü°k;e§. 27 (A.A.) - Carol, 22 Mart

ta Londraya g:decektir. 
Patrik Miron Cristea'nm bir mUddet 

d<ıba hükumetin ba§ında kalın.ısı ihti -
mali vardır. Çünkü yeni kanunu esasi
nin müttefikan kabul cıdilmi§ olmasına 
rağmen milli h.ıyata, int'hap kanununa, 
bankalnra ve matbuota teallük eC:en e
saslı karamame.ler henüz rcamen ilil.n 
edilmemi§ tir. 

RUştll Arasın Mısır 
seyahat hakkında 

Yenigün gazetesin!n Suriye gazete -
lerinden naklen yazdığına göre, Hari -
ciye veki1i.miz, Rüştü Aras, İstanbul • 
dan İskenderiyeye bir harp gemisi ile 
gidecektir. 
Rüştü Aroo İ!kenderiye ve Kahire

de parlak merosirr'1e karşılnnacak, 

Kral tara!ın.~:lan kabul edllecektir. Dö· 
nüı ayni harp gemi~ ile yapılacak, 

Rüştü Araı Beyrut limanına çıkarak 

Şama giderek Suriye devlet adtcnlan 
ile görüşecektir. 
Rüştü Aras müteakiben tayyare ile 

Şamdan Bağdada, oradan da Tahran 
ve Kabile g:deceği haber verilmekte -
ldir. 

-o-

Man~uri hilhumell 
seferberlik ilftn etti 

Tokyo 27 (A.A.) - Dömci ajansı
na Hsinkingden bildirildiğine göre, 
Mançuri hiikfuneti, umumi seferberlik 
ilan etmiştir. Bu kanunda halen Japon 
meclisinde müzakere cdile;ı milli se
fcrocrlik kanununa benziyccektir. 

rmdan her zamankinden daha kuvvetli 
olarak çıkmıştır. 

Atinu 27 (A.A.) - Akropolis gaze
tesi, b~ına.kalesi.ıc "Balkan antantı

nın manası nedir?,, başlığım vernıek
tc ve buna Tunanm berisinde bulunan 
mill<:tlerin geçmişteki harplerinin kar
deş harbi olduğunu nihayet anlaf;tık
lannı kayit suret.ile cevap vermekte
dir. 

Gazete diyor ki: 
"Balk1n antantrnın a.~ıladığı bt 

derin an'atış, bı ... "'Işın muhafazası için 
en iyi psikolojik ~mildir.,, 

• Hellinikon gazetesi, Balkan antan
tı sayesinde, aza devletlerin beynelmi· 
lcl vaziyete mUsnlcm~tlc~irici fili bir 
hizmette bulunan yedinci bir devlet 
te.sldl ettiklerini bildiriyor. 

Mcsagcr d'athens gnzctesi yazıyor: 
Balkan antanti hülrllmetlerinde te

yid ettikleri gibi mUsalemetperverdir, 
fakat bütUnlüğüne ve istikbaline vuku 
bulacak her sullmste muku•eınet için 

cezai tem~nat 
)' 1 

(lJst1ıanı 1 inoi sayıfadJJ . 
v zı· 

nin vaziyetini göz önüne ge~l:· g5' 
ra bu şirketin tasfiyesi neticesın ·~ıdt1'· 
rlilen manzara hakikaten acık ıU1' 
Şirketi kuranların ve işletenlerin:.:ıer
ve memleket zararına olarak gotıaJ1• 
dikleri ctiretkô.rlık havsala budu 

nı aşmıştır. nktJ1 kat' 
Şirketin hUlrumete gayn nıe cad· 

~ıhğ? olarak gösterdiği VoY".od~erdi~ 
desindeki ha...'l için, gazeteler1Il 'lıU'~ 
lerl malllmata göre1 kıymet 0

• W 
125,000 lira konmuştur. Hıı.tbukı ~ 
fiye muamelesinden sonra. yapııaı\it"· 
dider bu kıymetin ancak 45,00o tlf· 
dan ibaret olduğunu gösterıJliş de 
Han satılığa çıkarıldığı takdtrd:aıııı 
kırk beş bın liraya alacak bir ııoıı· 
çıkmamıştır. Harpten evvel veya eıı
ra Voyvoda caddesindeki gıı~ ~bl· 
kullerin kıymetinde düşkUnlilk 0 det9 
lir. Fakat bu düşkUnlilk ooO • 
cesinin 125,000 rakr;.mmı 35, ctM 
40,0'>0 akammn indirecek .d.c~ z~ 
olması nasrl tasavvur olunabılU:: ki1Jt' 
göriilen ve gösterilen kıy:111et ou

00
" n15 

lUğü % 50, yahut 60 değil, % 4 

betin dedir. ~ 
Bugüp 45,000 liraya satıla~a ·et.! 

bir bina Türkiye Milli sigorta şı;!de 
tarafından 125,000 Ura kzytne ... ~· 
olarak gösterllmi ve bu kıymet \ "oıı1 
fedar makamlar tarafından k' ~ 
olunmuş ise şirket hile yolun~ sıı:~ 
bu k:rnnet takdiri mQamoleSJnC f SU 
koym~ olanlar da vM.ifelerini su 

1 

mn.l etmiş demek olur. rft'>~ 
İşte fikrimi~ee sigorta şirketle "11ıt• 

teftiş ve mu.rokabesi ha~~ı~dıt ıc~ 
na bu tarzdaki ''tı.zife suustıınıı.11 ~ 
emniyeti suiistimal suçlantu kd11.,~· 
bazı kayıtlar koymalıdır. ~üpM ş~ 
ki memlekette bir ~eza kanunu ~~ 
dir. Bu kanun bu yoldaki fe::ıaJJI< l<'t 
karşı müsn.m.n.ba. gfu:.teremeı. fil ı~ 
sigorta şirketlerıne eit i~ler t~fll~s" 
.emniyet üzerine lı.1.ırulmuıı ıniie59 öi~ 
ler olduğundan hususi vaziyetleri ~i 
kate alarak yeni ka una baZl 
ilh~m könm~•ı doğru olur. 11a • 

Sonra bu trülil sucl:ır üzerin~bJttıl 
klımetçe yapılacak kanuni takl ıırôıt· 
çab~kla1:1tmlması meselesi v 1w 
Föniks ve Türkiye M.illi sigo:rtıı şW 
ketleri aleyhine adli ta:kiba.ta ~e 
n'.llı bir, iki yıl oldu. Fakat b\eıııe 
kadar suçluların açık bir rnall ç~ 
salonund:ı bir defa olsun sorg\l)rtı. 
kildiklcrini görmedik! IJS 

AC"I~ 

Ve 

oı• 
yira 

Bulgar gazeteıeı 1 
eııti~ 

Sofya, 27 (Hususi) - Bat P \18ffl' 
nuruz Tekirdağlının Paıisteki ınıı ı{ • 

.. ·1 • i f8fl kiyetleri Bulgar gureşçı erın itltı' 

mıştır. Bulgar gazetelerinin pari
5 tıi' 

habirleri Tek'rdağlı. ile Bulgarıa:;ıodo' 
rinci ~erecedeki pehl.vanların~~ 1'1• 

Bankof ar,,_.ında Pariste ayın Y1 gtiret • 
rinde Pale de Spor'lda yapılan tJlıJ • 
ten, ve bil güre§te Tekirdağlının tııl' 

'ki "r. ta vaffa'l9yetinden yalnız ı Uıo 

bahsediyorlar. • iııJıl 
iiteŞçıs 

Utro gazetesi Bulgar g .., rııı ~ 
güzel bir güreş yapmış ol~ugıırfıııô' 
fakat Tekirdağlıyn 25 dakika ıa 
yenihl!ğini yazıyor. J3lllı" 

Avrupa güreş pmpiyorıu 1'1ııô' 
Dan Kolof'un hastalandığı, Y~aıııtl' 
güreşi tamamiyle terkederek \'8 b·ı:iı9 
döneceği bitCiriliyor. Şu halde, ıcarf 
Tekirdağlımı7. ile Dnn Kolofun ya~ 
1 • .. k .. kün oıaını 
a~tıgmı gorme mum 
tır. 

--Al-- bit 
o;resonda kor uıcı 

buçuk n1etreyi btı ,, 
Giresun 27 (A.A.) - FJrtnla f"tı> 

va.m ediyor. Giersun - l{tu"ahi:~· 
tamamen kapanmıştır. B_1r ! 
beri vapurlar da gelmeınışt ~·e dl~ 

Bunlardan bir kısmı Von& anl&t~ 
bir kısmı daG Pula.tane ıını kat' 
aığmmışlardrr. Şehir içinde 
sarıtim, ~da 150 santııni 
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OSMANOFLAR 
YAZAN; Kenan Hulusi 

·~---------------------------~ b \re sonra, kUçük dUkkAnm içinde, 

bareketıerlnl nasıl idare edeceğini 
llın 

1 CYen bir can sıkınusı ile südUnU 
cıııe~e başladı. 

k Groşenkaya bizi birdenbire bıra
I arak dışarı ç;ktrğı dakikalarda onu 
bdare eden hareketleri sormaruakla 
eraber ne olcblleceklerini çok iyi 

aı:ııa 
d ınıştım. Karnabat istasyonun -

aı:ı itibaren bizim Grlgorotu ko • 
lluştu~umuz gibi Groşcnka da Gri -
:orortan başka bir şey dUşünmcror · 
C u ltt ... Bilhassa yortu gilnlcrlnde 

rtgorofu hatırlanıaıırn.sına lmkdn 
YoJ:tu Groşenkanın ... 
il lkı senPdenberl, yortu sabahları 

Ya ta ndı~ı vakit. Groşenka, Grl~oror-
b 11 başka hiç kimsenin kendisini 

8 atırlamadıl;rnı anlayordu. Hiç klm
denırıı .. Acaba. Yuvanna Mlhntlovlç 
be ınt hatırlamıyordu Groşenkayı? .. 
eeelkt .. Fakat ne olursa olsun. C:ro • 
antta., ilk aydınlıkla gözlerini daha 
• ttı*ı dakikalar, yatağının yanıba • 
"'llda. b bı lr FilrU oyuncak bulduğu za · 

8 an, Petro amcadan ~ayrl hiç kim -
e eı:ıırı onları getirmedl~iul blllr, ve 
k.n !:Ok ta odasının kapısını açarak, 
g~l\dislnt nyandırmaksrzrn oraya 
hı~lflğ! <laklknlara şaşar; gözlerini 
.. saniye kapayarak Petro amC'a -
~•tı . 
11 °tıları birer birer yata~ının ke -
,_arına dizdF~lnt ''e uyuyan Gro~Pn · 'la • • 
" Yı belki de elrllerelc l1ptU~UnU ha · 
~aı d 
ltı e t>rdl. Onun içindir kt, yor -

ıa meşgul olurken, lklslnln arasına 

1 
girerek onları birbirine raptetmek 
ıuzunıunu duyuyordum. Neden? Zelı 

1 

ra Osmanof kendisinden başka Gri. j 
gorofu düşünen birisi daha olduğu. 
nu anlamıştı. Ve bu, Gruşenkaya, 

nasıl olursa olsun, Zehra Osmanofu 
yaklaştırmak Jlizumunu ortaya cı-

karmıştı. 

Fillbedeld mukadderatımızın ne 
olacağını dilşllnmeden ve herhalde 
bilmeksizin, otelin yanyana iki oda.
dan lbnrot ikinci lrntına cıktr~ımız 

vakit, Zehra Osnıanofun, Gruşenka
yı, Osmanoflnrm lclnde hfssetllğl 

dakikadan daha ynl<ın hissetmeğe 

başladığını anlamıştım. Ne diyordu 
Zehra Osmanof? 

- Gruşenka ne kadar annesine 
benziyor? 

Delki Zehra Osmanof şu ve bu 
hareketlerinden daha çok yalnız 

bunu dilşilnilyorclu. Pencerenin ke
narına. oturmuştu. Gruşenka yanın

da kapının yanında, bagajları aça
rak otelde lt'lzım olabilecek şeyleri 

çılrnrıyordu. İkimiz de yanyana ona 
bakıyorduk. Aleksi Todorotların 
pansiyonunda. gördilğUm gUnden 
Ron rl\ ne kadar büyilmilştü Gruşcn

ka .. Gruşenkn büyilnıilş!. Bunu za
ten Osmanoflara ilk ayak bastığım 

gilndenherl dalma söylilyorum. Fa
kat Zehra Osmanofun dediği gibi, 
bir ağaç karlar Osmanoflara kendi
ni hissettirmeden bUyilmek .. GrtışPn

Marlam Küıinin 
kızlaı ınaan biı i 

il1mden kurk tu
ğunu sövlüvor 

Ma<lnm U.ü ri 'c kızı l~v 

~.,.bur Fransız kadın alim ve ka. • 
şifi madam Kürinin kızlarından biri, 
ilim-Jen korktuğunu anlatnn beyab.nt
ta bulunmuştur. 

Ev Kürl adını taşıyan bu genç kız, 
diyor ki: 

-İlmi istemiyorum diyemem. Fa-
kat ilimJe Ulf et edemiyorum. Ben bir 
fı.lim olmadığım t;ibi olacağa da benze 
miyonım. nimle alakadar olmaklığım 
tabiidir. Hele benimki gibi harikula
de bir anneye malik olmağı kim iste
mezdi. Fakat ben, musiki ve edebiyat
tan daha çok zevk alıyorum. 

Görüyorsunuz ki ablam, annemle 
babamın başladıklan ilmi mesaıyı 

devam ettirecek kabiliyettedir. bir 
Nobel milkAfatı da kazandı. Ablam, 
ilim ka.bill~·etlni tevarüs etti. Fakat 
ben.de b~le bir §ey yok. 

1Hmden nefret etmiyorum. Daha 
doi!rusu ilim beni korkutuyor. Onun 

b 

için hnyatmıı ailev! ananemizden aykı 

11tt gfrdlf,inılz ~Unlerln hemen a -

1 ~stnııe, Groşenka Grigorofu hatır

n olarak kurmak istedim.,, 
ka. Osmanoflnrda htcblr şey yapma. ---------------

aror 
tıı ·ve lmkı\nı yok, bu Eeferkl yor-
l:ıı~urı da Petro am!!a gelmeden geç· 

l> eco~ını hlsserllyordu. 
lı etro amca, ister tren ve isterse 
~th 
~~\ a.n<?ı bir rotarla geceyi geçlre-
~~:ll'ılz bir otelde mutlaka meydana 

<tıı 'erecek, Gruşenkanın uyuduğu 
t <1 k' )'an tka, getirdiği oyuncakları 

tllı 1 başına dizmek suretlle onu da
~I~ hntırladığmı gösterecekti. Nlte
'aııı 81idUnU lçmeğe hazırlandığı bf r 
~oyıYe, Yarı karla kapalı olduklarını 
<la l'dlt;tm camların hemen arkasın 
ltı:ıı Grıcorotu gOrür gibi olmuş ve 

tıtııı fırı an tutup getirmek için dışarı 
'l'arnıştr. 

tıı "rerıın Flllbcde tkl gUnlUk rotan 
)ort~ labtauıe Bulgarların bUyUk 
l>t<ııe gecesini geçirmek Ozere bir 
Cr11 dof;ru yilrUdU~UmUz, sıralar 

mış olsa hlle iki sene l{;lnde yalnız 
bunu yapmıştı. 
Kapının nihayetinde · Gruşenlta -

nın kendi kendisine meşgul olduğu 
sıralar bunu dUşUnUyor, ,.e bir ara. 
lık, bu harcketlerlndf'1n vazgeçerek. 
otelcinin getirdiği bir semaveri kU
çUk bir m~snnm Ustünde bize çay 
pişirmek f~Jn hnzırlarken buluyo-
rum. 
Gruşenknnm bUyUmeslnden çok 

Zehra Osmanofu başka bir fikrin 
meşgul ettiğini söylemell:rlm. Başka 
bir fikir, yahut başka birisi.. Kim?. 
fçinde bulundu~umuz gilnler Gru
şenkadnn başka kim olahllir bu; 
garip bir ifade? Fakat doğru .. Belki 
Zehra Osmnnofu meşgul eden Gru
şcnka detm. dorrudnn doğruya Yu. 
vanna ~Ilhalloviçln kızıydı. 

/sfanbul Belecll11esl 

ııııııı\\\ltllll Şe~!:t ~ı~;~~:rı 

ılı lı~ 
sozeN K ISASl 

1\omecli 4 perıle Ya. 
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()an ş"'tıkayı, yanımızda her dakika. Hakikaten lstnsyonun ktiçUk hU
lıl""hta.,,ıa hissettiğimizi eöylemeğe resinden otele gellnccJ:e kadar Gru-

1 O Şe) h Ahmet op~ret "' Urunı şonka ve Zehra Osmanofun ayrı ay. her ~er :!O ııuı.ıtli 
lltı ~U · 3 rıerılc. 

~ıra n. Z<'hra Osmanofun Oruşen rı birer htivfyet clo!1'1ştirdlklerlnl gB. ----------------
Chn,... "erdı~ı eh~mmlyetten çok bn rUr glhf oluyorum. Daha doğrusu, HALK OPERETi 

'"ott 28 Suhat Pmmrlc~I ~u ... li Yetin nereden geldltlnl do. Zehra Osmnnofun gözilnde Gruşen. 
'' Y Bcşikto~ Sual Park'ln '°altalorunı. Osmnnof'ların yaşndıitı kanın hUYfyetl de~işlyordu. O zamn Jl!!ı... ~ (fü'\AII.ER) Op.!crt 2 

t:tllıı a.r l~lndc hlrblr mana lfad~ na kadnr Osmnnoflnr ornıanmcta her ~~' ~ pcrrle ı tııhlo 
cl\1( ~~n kendimi bir tarafa bıraka- hangi bir rıebattan farksız bir hUvl. ~ 3 ~fart Pcrşenıhe ak-
ClruD llrsanı, bl:r.7.ııt Z<'hra Osmanof' yet gHsterC>n ve aralarında belki d<' şnmı Kıırlıköy Sllrcy . 

., !\k hl d ~ıı yn slnemn~ınılıı: Ope-l>ltıı .. .,,1 rı ile E:fm~h·e karfar mı>ı,ıııtu1 unntıılmuş, ç ef' Re hazı kapris. 
'"• ..... l G ret. lwmrıli. lıon~er ..•. ~"b:ı.h "'11 ? Rn~1,ıs? J{arnaharlın erinde ortaya tıkan ruşenka. bir. 

hıl!.s 1 gt:ızlntııArinde hnyvanlRrımızı denblre bir Yuvanna l\llhaUovtç olu- Bu ok~nın Dl'şlkl:ış Sen sinemanın fcykıı 
.ı fl:l'1ıt i 1 11\ıle bir ~CC'C!liclir. s~notk!lr Murnıl. r.oş. \llltı,... r getirip her şeyi ha.zrrlf1.. verm şt • 
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Tarihte korkunç insanlar 

Mihirdad 
Zelıirle ölmeyince kendisini ne_f ere 

öldürttü 
YAZAN: Niyazi Ahmet 

Pompe Mihrtdadm ordusunu peri
şan etmiş, biltiln plA.nlarını mahvet
miştl. BilyUk kumandan, bu acı mağ
lübiyetin intikamını almayı dUşUnQ
yor, son bir çareye başvurmak fçln 
kafasını yoruyordu. 

Son çare Bosfor ( 1) da hUltilm su
ren o~lu Maşare'ye mUracaa.ttan baş
ka. olamazdı. 

Oğlunun yanma. gidecek, 1 · 
tnlynya arlmdnn girecekti. 

Du lrnrnrı verdiği gUn kumandnn· 
larmctnn hl rl: 

- Aslrnr, uzun yolculuğa razı ol
muyor. Bu seteri yapamıya.cağız ga
liba .. dedi. 

Mthrldad dllşUndO. Bu çok fena bir 
haberdi. Fakat birkaç defa bliyle as
kerinin pldnlarına. mani olmak iste
diği vaki C\lduğundan derhal sukutu 
hayale uğramadı: 

- Ben askerimi mahvetmek iste· 
yen hUkUmdar d~~lllm. dedi. Oıılan 
fclt'l.kete sGrUklemek lstemeyorum. 
Bildkls saadete ulaştıracağrm. 

.,....r 

Ayni gece Mihrldad şu haberi al
dı: 

- Oğlunuz Farnr.k askP.rln başına 
geçti. Onu kral fntihnp edecekler .. 

lşte Mlhrldnd bu haberi aldıktan 
sonrn snrsrldı. Yıldırımla vurulmu
şa dönmllştii . Artık askerinin ve ku
mandanlarının karşısına da bir bll· 
kllmdar gibi çıkamayacaktı. Rakibi 
dilşman kc>ndi oğlu idi. 

Gözlerini yumup düşündü. On lkt 
yaşında iken yetim kalmış, altı sene
den fazla. hUkUmdarlığı beklemiş, 

bundan sonra idareyi eline alarak 
birçok seferlere atılmış, mağlt1p ol
muş, ga11p gelmiş, kencHslnl "13UyUk 
l\ffhrlrlat" diye tnnrtm1ştr. 

Fena, kendlRl için folftketlt haberi 
getirene ıRtrrahrnı hissettirmeden: 

- Memnun oldum, dedi. Ordumun 
başma geçen ynbanr.1 değil, kendi 
oğ'lumdur. Bununla iftihar ederim. 
Elbette m111r.Unl ve ordusunu seve
rek ldnre eder. 

Mthrtdad fazla bir şoy sl5ylemelll 
Kendisini zorlayarak sliyledll;I bu 
sözler 1~lni sızlatıyordu. Biliyordu, 
ki hnbnsınn isyan ederl'k onu de\'I· 
ren htr cvtı'tttan hayır f'\'elmezdl. Fa
kat ne ynpnblllrc11. tlstUste ma~top 

olmuş, nsl{<>r nrasrndn hoşnutsuzluk 
uynnm1ştı. Söz geclrecek kimsesi kal 
mayordu. 

Dalma ynnında bulundurduğu r.e
hlrl hazırladı. Ynv:ış yavaş ağzına 

giltOrdU ve ı;llratle içti. 

(löı·iip dütJiindiihçe: - - - -
Cereyan 

Kuvvetli zehir Mihridadın içlnl 
sarstı. Beynini ezdi, fakat öldüı mo
dl. 

HUkUmdar: 
- Hayır diye haykırdı, muhaklmk 

ölmeliyim. Artık yaşamanın manası 
kalmadı. BP.lki de oğlum birnz sonra. 
heni öldUnmek için adamlarım gön
derecek. Dunu görmemeliyim. 

I>ışnrı haktı. Nöbet bekleyen Gol· 
ın bir neferden başka kimse yoktu. 
l\Iihrlılad gillUmsedl: 

- BC'n lçerde kendimi lSldürmek i
çin çare arıyorum. 'Za\'allr nefer be
ni korumnk için nöbet bekleyor. 

Neferi yanına çağırdı: 
- Ne yapıyordun orada? •• 
Diye sordu. 
- Nöbet bekleyorum. 
- Sen ştmdl kimin emfrnde bulu• 

nuyorsun? 
- Kumandnnımrn •• 
- Ayni znmnnda benim emrimde 

bulunmuyor musun? •• 
- Evet .• 
- O halde sana emredeceğim her 

şeyi ynpmıın vazifendir •• 
- Elbette .• 
- Peki.. Şimdi stltıhrnı hazırla .• 
Asker derhal stıtıhını hazırladı ve 

bekledi. 
- f;ana. emrediyorum. Vazifen be

ni lildllrmPktlr. 
Noter şaşırmıştı. GBzlert yerinden 

fırlamış. bir dcU gibi hilkUmdarın 

yUzllne bakıyordu. 
- Sana emrediyorum, beni derhal 

Hldllr .• 
nu HylP. btr emir edişU, ki.. Nefer 

hfr ı;ey dllşUnm~den hUyQk hUkilmda· 
rını ayakları nltına serdi. 

Farn11.k, babnsınm öiilmllnO duyar 
duymaz: 

- Onu derhal mumyalattırınız., 

emrini \'erdi •e mumya ba7.ırlanchk· 
tnn sonra babasını Pompe'ye gönder 
dl. 

Farne.k, btı şekilde baba111nn iha
net edeı·ek hfikilmdarlrğı ele aldık· 
tan so:ıra nllfuzunu artırma yollarını 
arama~a başlndı. 

Pompe'den. Sezarın dahl1t ihtllAl• 
lı>rlnden istifade ederek talihini tec
rilboye kalkıştı. Ordusunu eevkettl. 
Vnktlle babasının sahip bulundu~u 

yerlMI tekrar ele geçirecekti. 
s~zar, hain Karnak U:r.erfne ytırtl· 

dil. 1lç gUn ı;Uron şiddetli blr muha• 
rebeden sonra ZilP,,e mn~lön Ptti. 

(Sonu Sa. 10 Sü. 1) 

kesilişleri 
YAZAN: S.Gezgin ~e'-l11tı flonrl\, hıı~ka ve yalnrz bir Belki, Zehra Osmnnof, Osnıanor. (S .. ) Allil.~ rcvfio;ii n cura heyeti büyük 

lta ile ~rfn benıtPn sH7. alan Gruşım ların alt kat oılıılarındn Yuvnnn:ınm pro'.lrıım <Dıııtlnr krıılı) Tramvay ve elektrik şirketlerinin, Zorlu adımlarla. Herkesin saati elin-
()f ·~hra resmine bakarken bunu aklından ---------------- devletçe satın alınacağı haberi, orta.. de ve kuvveti tabanlarında idi. Dillerin 
b · t:>u k tneş~nl olmuyor dP~ll- S / d • k de ise neler dola<>tıg·ını, ben söylem&-q llıeo tı.<1ıır var kt. ZPhra 0Rmanot geçlrlyordıı. Fnlrnt nmııl? Tıpkı bir A. 'in em ll aı lığa yayıl ıgı gündenberi, sık Si ce- ~ 
l'~ ...... ,' ıllyeun, b"'ll'i k"'llm"'l"'rle perde üzerine teshit olun:ımamrn Ş"' rcya.n kesiliyor. Karanlıkta kalıyoruz. den siz nnlaraınız. 

""• ~ " ~ " .- .... T "'" SAKARYA: Uylm!tllZ J:cceler 1 ı k h ·ı ri ~ 0
"<1u ,.,. k killer ,..!hl idi bu'·· 'Tnhut z,..h ra os. · Ara.balar duruyor. Çamur ve kar için- !J vaktr, bu durgun u emşerı e • "anı• · r n nt harckctl,.rfnde ~ ~ ,~ SGl\Um: l\IU"kül ilırnr 

b " bh ' ' ·· So b b •t kl mizi telAcıl"ndırmıcıtı. Memur, ögrw et-ı,. ?tııı.ıı <l"llk bir orta klno konmuş manof bu dllşUncelerlnl. onların re- SAHAY: l\lnlnlrnlı kndın de yüruyoruz.. nra, u OZUA u ar, "~.. ~ 
~'lıı anrn simlerini ortaya vuracak bir ec:r.a 1PFK: Karo oltın kolny da oııarılmayor. Evde mesela, men, meklcp çocuğu olanlar inmiş!er ~.. 0rıt1 <11\ Lrn, ev<'udlvetlnl hlssP.rlPr Mı:ı.EI\: nroc!e\'oy melodi k h t ve kocıarak yürUmeğe başlamışlardL '11.t h ,, ~ı::Pı'fon bfr hıı.11 vr.rrlı. içine atncak olsa.ydı, orada an<'ak tam yeme yerken, ya u yazı yazar- ~ 0

r. tssA1f hlrhlrlno karışmış uçuk bir gölge. ~ ken ampullarn bir sar'a titremesi ge- BiltUn yol boyunca. inmeli arnbalnra ""'
1

ı:ı"n'-a <'la Ynrctu? Ve şllnhl'Rf:r u ~, · ?'!\. J k · ürpe dik r"stlayoru .. Knrako··y tarafından bir '.,.. ., den b 111 bl b ı ac kt Sf "'. ili:-~~ _ _ ı Jivor, l"I !ar birkar sanıye r • .. ..... .. H •l\'l hı> L • tmıo hlr mllSI\ ı!lbl. nv {n r şey u nmay a · ı. ~ ~ . _ J " ~ 
t1 ıı .. htr l"rı:ın~ı hlr rt:-tcfkMmdn ll"e Şu hnlde, Zehra Osmnnof. henUz ten sonra, ansızın bir tünele giriyo- teviye dolu otomobiller geliyor. Fakat 

11 "~11 11.,. ~~"l"r komm vı:>nıH~ı ve hfr Osmanoflnrrn içindeyken ve Yuvan. BUG01': KALKACAK YAPURLAll ruz. Zenci bir karan1ık etrafımızı durn.!clarda bir tane taksi yok. Zaten 
,.:-ı"l\tıf\,:orutrnnlctan hrkan bfr knl nayı avur:larındakt bir resim Uzı>rln- Snnt Vapurun ndı Gltliği ~·ol kaplayor. Bu birdenbire <.;öken karan- aksilik hiç bir zaman tek başına gel-
... ,,. •a 7'. d dU u dfi<'l-U d l lk fil ' l 20 Dursn Bantlırmn lıklardn, insanı inmeye ugr· atan bir mez. l'ı ",,"'lrı. .n:rnıın hn PhPmmlvı>tl e ş n .., a ' nlrır, {ır erini 
ıt'"· :ı-.,. 11 ~''~nrrnnt:1nıy bfltvnrdn Yal sarahatle açı!;a vurnmamıştr. Bu GELECEK \'APURI.AR hal var. Kımıldayamaz bir hale geli- Tam Kara.köye vardığımız zaman. 

l'ı (\'111 'it:.~" nRtrıl\nof httvle. bfr t~ Mili günse, bu ucu k gölgenin ötesinde ~~:~~ ~~~:eli ~hıı::~~~ yoruz. :MllJT4 kibrit, lA.mba aramak arabalar canlandı. Çan sesleri başladı. 
ıt lt isine v berlslncte hlr takım şeırtııerfn belire 0 Antnl}'tl " Karııbiga şöyle dursun; oturduğumuz yerden Yarım saatlik felç, İstanbul gibi bü· 

l'ahn 'lfT Ol!lr · anıvor mnvrln? Ru bil k lka yu"'k bir şehirde azımsanacak bir en-~ r, hır '"'ak sXvtevemP.mPl{lf' hı:>. rek canlnndı~ınt görUyor: ve hepsi 9 Güneysu .Mersin e a mayı1 .. 
11;" 1 rı ltırn ' 111

"ar U"'nr!n.tn~I hlr ~m- de hareket ediyorlardı. Hem nasıl Cereyan, her vakrt böyle biz. evde gel de"ildir. Kumnanva, kah gece ev-
"'""'1 

1111 
.. rııı:1 lh hareket ediş? •. Bir tnkım şekilsiz önünde clolnşıyordu bile .. Tıpkı, dört iken kesilmez. Çok kere bizi tramvay- !erimizde kah giln·:lilzün yolumuzda ltıı "11 1 rr ı. hUtnrı hn ~n. , . 

•
11

r ' '>R··l!l h k'>l ve haraklnı- en silra.tıl bir hare. ı:ıcno l'ncl, Halil Osmanofun öntindo da 'raknlar. Mcse1fı, dün böyle oldu.. bu bozukluktan önlimiize frr1atıvor. ?ııı.. ,.,, ..... A.. fr vpqndı,ı;.rnı ı1n J 

l> • "~ <'! "•~ .. ctı. Ve ştrııı'll hPr tkl- ketle yanyamı geliyor? Bir heykc>I dohştı~ı gibi.. Hiçbir kelime söyle- S:ıbnh sekiu on geçeden dokuza yir- Kul yamsı her Fevde a1~&ıma olabilir. 
h:""t. l{~l':'Rnrıır!lvı dllcıü~nvnrı1,.k: ı:ö:r.U hnlfnde donnk hıı1du":u bir fi<'Y mcltsl7.ln \'C seyredenleri sadece edn mi kaıaya kıı-l:ır Bebekle EminönU a- Fa1{ııt bunun da h!r derecesi vardır. 
ısa r"tı ""'rl :°'h'lrl IRtPRvMpınrt"" ftl. bir yU:r.Un ii~f'rlndc ışıklanırlrnn Gru ı silo tahrik cdor<"k·. Zehra Osmanof 

1 
rasmdo. yüzlerce araba durmu~tu. Ya- Yedek mn.kfne1er, ihtivat mot~rtcrle 

t\Jı1'tı•ıttttr.'ıt rnı vıııı,,.,, .. ,,.11. hPr nı-Rrl şenka knyholnyor ve onnn yı>rlnP. bir pencerenin arkasında Halil Os- yaltaldırımları adam alm:ıyordu. bu nrIZ"'lnrın ktsa bir zamanda önU a.-
C>ltrı ' l'ttıı?. O Yuvanna l\Ilhallovlç çıkıyordu. Hn-1 manor lrndnr hiddetle knrnblnnsmı! Bcşikta-,tan binenler, Dolma.bahçe- lmm~a. arbk bu işin ba...".'lnda bulu-

b "l'a b · rnfı<>nko. ile meş- yilril" dUI na.nlara v--1•eterini insanlar 
'bi•G~~a~ş~Ja~m~tş~t~ık~-~ahı~.m:ıDA~y~ı~r~;~G~r~tt~ş;e~n~k~n~ç~ı~k~ı)~'o~r~d~u~~ZJ(>~h~rnkLO~s~-~ç~c~v~ir~m,=:l)~·o~r~;•h:·:~t~t:a~, ~n~e"6g~a~rJ~p~: ... b~cl•k•l~dle~n~talılKıara .. 1k1öİyıe .. k1ad .. ar .... lllllelrl.ll .. llllllllllll~I 0truısu , 
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garip şeyler! 

* Hindı:standa çok. garip bir kuş yu· 
vası bulunmuştur. Bu kuş yuvası bir 
ağaç üzerindedir. Ve .. her yuva gib!, 
ottan, dallaıdan değil, demir telden ya· 
pılmıştır 1 Bu tel yuvayı yapan hangi 
kuş olduğu anhjılamamıştır. 

* Meksika hemen daima siyasi kavga 
olan bir memlekettir. Bir Amerikan ga
zetesinin yazdığına göre, orada her hü
kumet lir isyanla devrir rmi§ ... Adam
ların he:nen hepsi eli silahlı imiş! 

• "Tuzla buz,, diye bir söz var -
•dır: Bilh ·ı:;:;a bin bir parça olmuş bir 
ııey için tıöylen:.!ir. Fakat, b

0 lir miriniz 
tuzh b':.ız en aşağı bir derecede soğ•ık 

fAlsı teo rrc ~ o~da 
~aoson 

temin etmeye yarar. Onun için, don -
durma yaparken kovanın içine tuzla 
buz korlar •.• 

• Hintlilerde garip bir it.:~at vardır: 
Birisi hasta oldu mu, eline bir topak 
çamur <llır ... Bu çamuru mukaddes ta
nınan bir ağaca yapıştınr. Bundan ıon
ra, hastc:ı!ığının geçeceğine inanır. Ha -
kikaten iyi olursa da şaşılacak bir şey 
değil. Çünkü, insanın "iyi olacağım, i· 
yi olacağım,. diye hastalıktan kurtul
duğunu ilim kabul ediyor. 

•On sekr.zinci asırda Avrupad;ı sa.ide 
zab:tJer değil, her'k,es kılıç taşırdı. Bu 
kılıç asalet işareti sayılırdı. 

~ 

Oynayıp, ~ 
eğlenmek için 

• 

Mülk&faitOn 
bDDmece 

Elinize altı tane toplu iğne alın. 
Bunlan yukardaki ~ekilde biribirini • 
kesen çizgilerin arasındaki beyaz nok-
talara saplayacaksınız. 

Fakat o suretle saplayacaksınız ki, 
gerek sağdan sola, gerek yukardan a· 
şağı olan çizgilerin hiç birine bir iğne
den fazla isabet etmiyecek; köşeler

den kö~elere olan çizgilerin üzerine de 
iki iğneden fazla gelmiyecck. 

Bu müsabakamız hediyelidir. Doğ
ru yapanlarla güzel ve değerli hediye
ler verilecek. Yaptığımız şekli bir ki
ğıda çizip üç haftaya. kadar aşağıdaki 
adrese gönderin: 

"KURUN,, gazetesi 

Tabiisi ve.u 

Afrikadaki büyük Zambez nehri gi- , 
derken giderken 120 metre yüksekli
ğindeki bir yara rastgelir ve bu 120 
metreden aşağı dökülmeğc başlar. Bu 
suretle, gayet büyük bir şelale husule 
getirir. Bu şelaleye Viktorya şelalesi 
ismi verilir. 

Nehir, dökülmeğe başladığı yerde 
bir buçuk kilometre genişliğindedir. 

Bu kadar geniş bir suyun 120 metre
den aşağı dökilldüğünil bir düşünün! 
A.~ağı dökiildüğü zaman da geçmeğe (Çocuk sayfası) 

tstanbul mecbur olduğu yer yalnız 75 metre 
genişliktedir. Şiddetle dökülen su bu 

Zarflarımızı açık bırakır ve üzerine dar geçitten geçmeğe mecburdur. O 
"Gazete,, diye yazarsanız posla 30 zaman da su daha büyUk bir şiddet a· 
paraya kabul eder. lrr, mtithiş bir surette köpürür. 

Bilmecenin doğru ~eklini ve kaza- · Bu köpürme esnasında suların kö
nanlarm isimlerini bir ay sonra basa- pükleri havaya bir duman gibi yükse
eağız. Ur. Onun için, yerliler bu nehre "Gür

Bilmeceyi gönderirken hir de res- leyen duman" ismini vermişlerdir! 

A • 

Sunısı ... 

ma bir 13elale, yani bir "baraj" dIT· s; 
yere akıp giden sulan bir yere t~xdl' 
yıp, yüksekten aşağı akıtarak~. şı fefJ' 
tinden istifade etmek, bugUnku a.rd" 
nin kuvvet elde ettiği kayna.ld 
biridir. ., .. ti' 

Me.selıl, burda resmini gördU~ Sil 
baraj büyük bir nehir Uz.erindedif· SiS 
90 metre yükı:eklikten dökülUyor· rffJ 
şelaleden hasıl olan kuvvet 15~~ 
kilovattır. Bu kuvvet bir elel' ~· 
fabrikasına veriliyor. Elektrik .ııı 
neleri bu kuvvetle işlcyor. . ~ 

Elde edilen elektrik kuvveti bil. • 
bir mmtakada, trenleri ieletmeye~ 
rayor. Orada trenleri, tramvay 
elektrikle yiirtitüyorlar • !J' 

Bu suretle, büyük bir nehrin ~'.l ,t' 
rı •. baraj vasıtasiyle, e1ektrik elde .,o· 
mekte kullanılıyor. Bu elektrik de 

~ -
yük bir işe yarayor. 

ORTALAMA OLARAK 
iNSANIN ö1mu 1'.'E KADAR? 

l<t•sip biçmece 
Burada bir şekil 

görüyorsunuz. Bu
nu o suretle 9 par
çaya ayıracaksınız 

minizi yollayın. Doğru yapanların hep lkinci resimde gördüğünüz de yap-
sinin resmini basacai?ız. ~ 

~ ----------~--------------------------------------
İlim, fen ilerledikçe insanın ya -

şıma muddcti uzııyor. En çok hangi j 
yaşta ölündüğünü muhtelif devirlere 
göre hesap ctmi!ilerdir. 

Bu hesaba göre, on sekizinci asır
d:ı., yani bundan iki yüz sene evvel, 
or~alama olarak in.Qan 37 ya§mda ölür
müş. Ondan elli sene sonra ortalama 
olarak insan 40 yn.~ma kadar yaşar
mış. Bundan otuz, kırk sene evvel ise 
insanın ömrü, ortalama olarak, 48 se· 
ne olarak gösteriliyor. 

Bugün ise, bu yaş elli üçe çıkmış
tır. Bu da, doktorluk ilminin zamanı
mızda ilerlcd .ğini ve insanların sağhk
.lnrmı korumak çarelerini öğrendikle· 
rini gösteriyor. 

ÇİNDE BERBERLERİN 
KONUŞMASI YASAK! 

Berberler, usturaları ile olduğu ka
dar, çeneleri ile de "traş" ederler di· 
ye me.5hurdur~ Fakat, babalarınız, 

ağabeyleriniz berberin koltuğunda 

tra.5 olurken, her halde, hiç konuşul
masa. canlan sıkılır. Siz rahat rahat 
lmnapede otururken yanıbaşmızda si
ze güzel güzel şeyler anlatan birisin
den şikayete ne hakkınız var! mm.kıs 
kendilerine teşekkür etmek lazım. 

Fakat Çinde berberlerin konuşması 
y:ısak edilmiş! Daha doğrusu, yüzle· 
r ne maske geçirme1eri ,yani ağızları
m, burunlarını, kapatmaları, yalmz 
g·ızicrini açık bırakmaları mecburi kı· 
lın.mrş. 

l, o parçaları tek
ır. fakat başka bir 

Jiçimde yaı1 yana 
ge~irdiğiniz zaman 
ayrı ayrı dört tane 

dörtgen (clürtköşe) yapmak kabil ol· 
sun. 

(Uğraşın, vapama:sanız yapılm;ş 
§eklini gelecek hafta burada bulaca1:· 
sımz. Fakat, oıı.a ıazum /:almadan ya
pabileccyinb sanıyoruz.) 

MERDlVENL.~ BASAMAKLARI 

Bir yangında bir itfaiyeci, merdive
nin tam ortasındaki basamağa kadar 
çıknu9tır. Elinde hortum, ateşe su sı
kıyor. 

Bir aralık, gözünün önüne duman 
geliyor. Dumand2.ll kurtulmak için üç 
basamak daha çıkıyor .Fakat, duman
lar orda da trendini tehdit edince beş 
basamak 3.§ağı iniyor. Sonra, duman
lar biraz hafifleyor, yedi basamak yu
karı çıkıyor. 

Yangının sonunda altı basamak da
ha çıkıyor ve bir pencereden içeri gi· 
rcrek kapıdan dışarı çıkıyor. 

Hesap edebilir misiniz: Acaba mer
divende kaç basamak vardı? 

(Bwmn da ccvabı.ıı gelecek hafta 
vereceğiz.) 

BUNDA:-: EVVELKİ MÜSABA-
KALARIMIZ 

Bundan Uç hafta evvcl!ti bHmece
rnizin gönderme miiddeti bu hafta bit
ti. Kazananları gelecek hafta ilan ede 
ceğiz. 

Bilmecenin hallini kazananların isim 
lerinl ve büttin doğru yapanlardan, 
resimlerini göndermiş olanların resim 
Jerini basacağız. Resimlerinizi gön
dermeyi ihmal etmeyin. 

Hlr çu val portakal 
Geçen gün okulda öğretmen şöyle 

bir mesele yaptırdı: 
Çocuklar 4 grupa c..yrıldılar. Her 

grupta 9 kişi vardı. öğretmen eline 
büyük. bir çuval portakal almıştı. Bu 
portakalları dörde taksim etti. Elinde 
her kısımda beşer portakal kaldı. 

Sonra her dört grupa düşen porta
kt~arı da dokuza taksim etti. O za -
man da her kısımda beşer portakal kal 
dı. 

O zaman öğretmen: 
- Olmadı 1 dedi ve bütün portakal

ları birbirine karıştıraral\ bütün çocuk 
lan bir araya topli:dı ve etrafında dö
nüp dolaşan çocukların her birine bir 
portakal verdi. 

Sonra sordu: 
- Hepinizin aynı sayıda portakalı 

olması iç:n kaç portakal ister? (Bunu 
siz bulm;ıya çalışın. Bulamazsanız, ge
lecek hafta öğretmen size cevabını ve
re:ek). 

Bundan asıl mnksat, berberlerin ge- ıerin bize ttt Cenup Amcrikasından 
vczelik etmemesi değil: Nefeslerinden geldiğini bilir miydiniz? Belki kimse 
müşteriye hastalık geçmesin diye bu bilmezdi ama, alimler son yaptıkları 
tc-dbiri almışlar. Fakat her halde ge· tetkiklerde bt.mu meydana çrkarmı§· Lokantada; mUş-
re'c mü~terilerin. gerek berberlerin bu lar. teri garsona diyor 
vaziyette canları sıkılacaktır. Güvenin asıl memleketi Cenup A· ki: 

GÜVELER BİZE CEl\-ruP merikası imi~. önce!eri yalnız orda - Ben gayet ta· 
AMERİKASINDAN GELMlŞ 1 bulunurmuş. Avnıpada, Asyada kim· "".c bir tavuk isteyo-
Sandığa konan elbiıo:e!eri, kürkleri, 1 se güve nedir bilmezmi". Son.--adan. um. Ama, gayet 

ş >kalan yiyen, delik de5ik e:len küçU- ' bu zararlrh1yvancık bizim memleket· ·ze olacak, ne ka-
c·ik bir ha)'\•an vardır. Gilve derler bu- !erimizde de Uremiş. Şüphesiz ki. ır tazesi varso. •.•. 
n"I. Hepiniz bilirsıniz ve annelerinizin ordun g~len yolcular elbiseleriyle, eş· Garson: 

Gülüp söyle
mek için 

Çocuk annesine: 
- Anne, dedi. 
- Ne var oğlum? 
- Hani bizim 

yirmi dört p:ı..rça 

çay takımımız var
dı yn. ? •.• 

- Evet? ... 
- Şimdi bin par· 

ı 

ça oldu! 
... . . 

Öğretmen derste anlatıyordu: 
- Alimler bakmışlar, güneşte ba· 

zı lekeler görmüşler. 
Çocuklardan biri derhal parınıık 

kaldırdı, sordu: 
- Acaba benzinle çıkar mı? 

• • • 
iki çocuk arasın

da: 
- Bence siyah 

tavuklar beyaz ta
vuklardan daha ma 
bir hayvanlar. 

- .Nerden bili-
yorsun? 

- Öyle ya! Siyah tavuklar beyaz 
yumurta yumurtlamasını biliyor ama, 
beyaz tavuklar siyah yumurta yumurt
layamayor! 

• • • 

bir şey 

:,. • 1f. 

1 yet etti wini duymu sunuzdur. yalariyle bunları ti. Avrupaya ve As· - 0 halde size bir .,YUmurta ,iCtıre-
... .Iİllİll .. Iİllllllİll .... lllİİİll ............ llllil __ İllllll __ ___ 

a maM satan bir adam 

- Bab:ı, hesap vazifemi yapp>ll:ı -· 
ıın? ~ 

- Yaparım, yalnız bir ,artla: S pi'. 
gelir gider hesaplanmı da sen ya 
san... ~ -----------

/. 
~'~~.,, 

D d k . . ba ıu diiğıll' - ur urma ıçın aca 
ye mi basmak lazım?.. ~ 

asıı ıcsr 
ona, bu gibi adamların yanın 
masmı söylemişti. 

Çocuk: . ıı.Jlfl~ 
- Çekil ordan ! dedi. Şiındı 

çağırırım! 

Adam: ... ası' 
- Da ha iyi! dedi .Hndi çağTT' 

satacak §eylerim de var ... 
* • "' ftJ' 

Miki Fare -: ör 
di cabuk yürilı 

. ı 

dek :Kardeş. q.,.,., 
ördek J{a.rde,. )1l1' 

Sen beni çnbUlt ,_ .. 
"lycmeyor ınu t_, 

,, sen 
1yorsun · . .. :ıcellt 
ı•una yUrilf'. 

• t1 
sen beniın Y 

bir orseıı ne kadar ~uk 



Filfmdeki vak'a, hakik~t oldu: 
.................................................................................................................. 

1 O erkek 1 kız 
Ve 

Hafta içerisinde Budapeşte de 
ı~ ·Yaşında bir piyanist keşfedil-· 
dı; kendisine şimdiden "harika 

l<ız,, diyorlar 
)· Budap~şte san'at tlcml, şimdi 13 b::1

ndnkt piyanist Lulze Maysnerin 
" estra şefi Erihş Klayber tarafm
~an k 
lltth eşfl meselesiyle meşgul oluyor. 1 
tısı assa. romantik bazı şartlar l~e-1 
ııa ndo Vukua gelmesi, bu keşfin bir 
cı ıısasyon telfıkki edilmesinde rol 
l<'~~atnaktadır. 

llllere scneryo yazanlar ve roman 
Ilı \lh 
18 arrlrleri, cok defa hakikatlere 
l-" n~tıa fikir orta:rn koymuşlardır .. 
): ·at hnyatm bu dererede hayret u
h llthrıcı olarak bir film m~vzuunu 
atırı t 

sa a ır tarzda <'Prcyam, ne de ol-
llr lltdlr v~ mutat hllti.fmn vukua gP
ı.. • Şte hE'nüz 13 '-"asındaki "IIarJkn "'tz·· ~ . 
"' Luızc Mnysııer 'il', hövle hir ""'e\' ., -
aı Ztıu'l şahslyC'tldlr. Onun sanat 
Lueırıı için keşfi. h(>men h<>men nıeı.ı-
ıı r " . 
Jq l 00 erkek ve 1 kız'' filmlnde-
l'ıl ~ 0 \'t•ı cereyrınınt ~özıinüne getir· 
'~tedır. -
?ıtnce 

l\ı ra, birkaç hafla en-el Erihş 
a~·b ... ı lto re Dudnpş"'t••nln tanınmış 

Ce llser ll'rtipçllNin<l"n lıirl arasında 
llutt~n bir- konuşmayın bn~lamıştır. 
gerı ap,ştC'de w~rilC'n fedrnlAd~ bir 

c'lar konseri orkestrn Ş<'fl f;rfatlyle 1-
toıı e l'rl('n l\lnyhPr. l•onuşmasının 
tı ... snrhasındaydı. Konser tertipçi-

"0 \'Cd ll dl a etmek Uz'ereyken, her lkl-
ııu11d rektörlilk bUrosıınun kapısı ö
l'ıt\'n e duruyorlar \"O Klayber, ya\a<; 

..... ş Yilrüyerek. şöyle diyordu: . 
q\ l3Fıto\·enfn oserlerlnQ mUnhnsrr 

9~ "nım'Ul bir konı.ıer Yerilmesine 
ı 111 °1 uçmak isterim; ancak. benim 

qı~ı . 
t:ııt m gibi plynno çalan yeni ve 
&~Ilı trısan bir snnntk!\r bulablllr

bır " nöylo bir adam arayınız. SizP. 
t'tıııı:aba P:<'llşlındc, bu mese.lc ilzc-
~ konuşmamıza devam" ederiz. 

ile ; '!{onserler tertip eden dlrekför, 
lı:ıtııae 0 rhstra ı;ıcfi, rnstgellşle ya

lcot>.1ı~nd1 duran YC aralarındaki 
la cıı ~nyı -::ittikçe nrtnn hlr alfıkay
ltııııı 0

•0Yen hir ada.mm fnrlonn vnr-
• ı\td 

~O OtJt ı. nu adam. Bııdapeşto rncl-
clt, l\ C'str:uıında flUt çalan 1\tnysnPr

du~un:nusınnyı din~oc~il<ten snnr:ı, 
l.t ltı 

1 
Cl! bir tavırl~ cYine gitti., O i- l 

Qısirıı nrasında gcÇ'on konuı:ıma. ken ı 
o k .• l 

!la.Yarı 'l.dnr meşgul edlyordı'ı: k,l , 
l.ıııızı;l:nıac{ı, küçük yaŞtnkl .kı1mr . ; 

....._ • liunrınn bahis nı;:tı: • 
b tuız lr1tn.. ('cisim, ne yazık ki, daha 
blrarı;s;~ş büyük drığllsin. Klayber 

lı ln.ı 0101~ k üzer<' ''"nl bir istidat "'"'' . !le btı h. nnha hil)'Ük olsaydın. belki 
la.-...., 'IR•ıııta n:ımzPtlVlnf km·mnk 1 ·•ı,- •• • 
1b1t,. 1 ('dir-1 bir noti('e\'C '\·a rınak 

~il!'\ • 
l.uı .. '1 buJ•ırdun ! 

llirı,1~ 1' • hlc renk vC1rmPdi, fakat zlh
b('lircıı l''l'\en"Prfl\_ nınN•rtıh hir p1fın 
~t>rıı0rı" lleto\'enin "l.H'rlf'rlnl. dinU-
'Jrrıek 1lntının edkl hil' tnı·z,Jn ~nln-

ltıaıt ~in, ınutJük "'·nı;ı bU~ilk .. ol-
~ tı:ıı • ' . 
b1ııa ba Reteku? Lu 1 ze. krınd ı ha-

a11.-.. 1 reketıe, ha~arı \'Oluna "'"ak l't ··q \ le ' . • ' 
ıı, tıo d ararını vor"rek. ne onnrsi-

fl.,_ll lp., ~ ha basına rlnnıı;tı · el 11 ltın -
l'ı v0hhu • 
tı 11 tıı~tı r> girişti. Çünkil. onla-

't Qı"'fi~a Stilereltlrrlnl \"e tınttfı 
. 'iııı .. 1 ur ''e çok me~ı::;ııl orkrstrn 
· · "Ya" ~ ·ı tinı • Ntcn lt<>nclislnl mc1ıcdc-

ı sanıyor. bundn:ı Jrnrlrnyor-
r. r 
!' <:ı:ı 1f> ı -

l• orı, t' 'layber. lltıdfl.peştf' kon-
Clr.ı ı·l\sı 

,.,_ 4lJ, S na bir prtı\·a vnptrrı-
.. , el aıon ı · · 
ıı~ 1 '"ını c:n tek dinle' ld hulun· 
.. 10 ı:ıana ~ • 

L l'ltın <l 1 ı hnld<'. bir fasılada. I 
ıı.ı-: ıo ta 
1 scı l aıt rnrınrJnn hPrral{ bir 

111Cll'1Jy0rrı~~lnce. •·rıı::tı . Hu luı f;'ciy-

1 "r . <l.•l r P<lf'rs. 
a 

1 ıııı-ı h •nlz. üı>ınt . fakat huzır-
hı 111ııt ar .. ıJ"to,E.'n koııcı"rl için bir pj-

r it ·• ı~ı 
... 1 ~rn b rııtı dtıyd •rn Bu isi' 
""'ısı "nt · · ~ ll.lı? ınJp d11:ınm·C'k :trzu f'clcr 

lıtrh . 
lctı~ {it göıı 1 

tı tk 'il l(\r f l'>tlni H<:firnlt. ~PRfI\ 
lıtı "'" b n hı'ıtı F'nJ..lt '<'rıç An

~rıı.ıt ba;l<l!'fll , i g ibi hldtlot <? "kn-
ırıp Cağırmadı. BilAkts, 

bu sırada !Utürsuzca ~ ürüyerek, ar
ka. sıralardan td ön sıralara kadar 
gelen Ye sahnenin basamnklnrınr er
kan genç kızı merakla süzçlü . Sonra, 
kısaca şöyle söyledi: 

- Geç piyanonun başına rn hildi
ğini göster! 

Luizc. bu sözU tekrnrlatmadı. En 
az bir tutukluk bile göstermeden. 
parmaklarını pi~·anonun dişlerine do 
lrnndurdu. Dikkatle dinleyen Klay
bcrlıı, yüzü, 13 yaşındaki kızın çalışı 
uzndıkçn. nydınlanıyordu. \'e Luize. 
çnlclığı pnrçnrı tckmllleyin<'e. şöyle 
dedi· 
. - n ra \"O, kliçül< ! llUtün bıı n !arı 
Mna ttğr('tip tP !!C'llİ bllyle yetiştiren 
kim., 

- Yüksek musiki mektebi profe
sttrkriııclen sz~lrnli, henlm hocam
dır! 

Klayber. Jrnııdls.ı~·ıe esaslı surette 
alO.lı;qchı.r otar.ağını ı:;iiyliyorek. kUçUk 

Lııl.zeyt uğıJrladı .. Spnra derhal te
lefon başına ı:;eçlp, onun musiki mu
alllr,ııl proC<'SlirJe irtibat temin etti 
\'e mütcnkıp konserde ken<llsine pi
:raııo ('{tldırncnğım söyllycrek. o zn
ma.na kadar lcUcUğil iyice çalıştırma
sını rJca etti. 1(ızın fevknlO.de müs
tnlt qlduğunu dfl s,özl~rlne ka.ttı. 

f~te bu suretle d<' .. 13 yaşındaki 
kızın rUyas.r. r;mşıla<'ak derecede sü
ratlc kQsenkes hnl•llrnt sahasında. 
1.rer tuttu'. I~rtrtn lçeı:lsindo Klaybe

rfn dlt:-IJ~ ettiği Hcto\•.en konserinde, 
11~ _defa oıa.rak herkeşln l)nünde pi .. 
yano çnldr ''e o akşnm. Dudap~ştell 
musiki nlAlrnlılnrı, tlnhnc UsUindc \ 
piyano çalan bu nıUtenaslp Yilcut
lu, koyu renk snç:lı olan Ye hiçte çe
kingen olmayan kızın nıUzikı:;el tesi
ri altında, hnyı·nn kaldılar. "Harllrn 
Kıı" diye bfrdnnblrn' şöhret lnılnn 

l.ülZI' 1\lnysn<'r. sll re!• ll ,.e şlddeı li nl
loşlnrla tnkdll' olundu. BüyUlt blr 
l:nrrly<'r rotun fa. küçük bir sanatkfi
rın tık nclamı! 

\'e l\cndlsJ ta ynı.ıındn iken? bu 
\'f.Zlyot. 1~! rnk.'lmının ıığursuzluğu

nu ortayh atanlnı ın iddialarını tck
v.ip ' sa.yıl ryorL..~. · 
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f'!O. 48 YAZAN: Turan Aziz Beler 

Holivudun en büyük hakikati 
işte budur: 

Herkes macera 
peşinde 

Hele on sekiz yaşındaki çocuklara 
meram anlatrnı...k kabil değildir. Bun
lar artık istedikleri gibi harekette ser
besttirler. İcap ederse mahkemeye bi
le mUracaat ederek ana ve babaların
dan şildiyet edebilirler. Böyle pek çok 
\'ak'alar hergün hMis olur. 
Dünyanın her tarafında gençlik is

tikbaldeki ter-.ı.kkinin piştarıdır. raş
lılar da kendi devirlerinin mümessil
'leri ve tabiatiyle muhafazakardır

lar. Arada daimi bir görüş farkı var
dır. Buna gençlerin tecrübesizlikleri 
de inzimam eder. İşte, en yakınları 
bile, birçok noktalarda biribirlcrinden 
ayıran ihtilaf sebepleri. Amerika gi
bi her bakımdan hürriyetin en uzak 
uçlarına giden bir memlekette bunun 
ne1er doğuracağım tahmin etmek ka
bildir. 

Her genç her gün yeni bir başkalık, 
yeni bir eğlence \'C mnruf tabiri veç
hile yeni bir Thril - heyecan - yeni 
bir - Adventurc - macera arar. Sacah
ları lelerine giden, akşamları işlerin
den dönen kızların ekserisi dotdoğru 
evine gjtmcz. ,Biraz yay~ y;i.b::Af. Ve 
yolda. otomobilinde y:ı.lmz bulunan er
keklere baknr. GözUne kestirdiğine u
fak bir tebessüm ... Davet hazrrıdr. 

- Nereye gidiyorsunuz Mis? 
- Siz ne tarafa gidiyorsunuz? 
- - . . Filan tarafa! .. 
- Ben de o ch·ardayım. 
- O halde buyurunuz sizi götüre-

yim. 
Otomobil ilerledikçe aşinalık derin

leşir. Tebessüm!er tevali eder. Kahka
halar neş<'yi nrttrrır. Ekseriya küçük 
bayanın hnrareli vardır. Bir yerde du
rur, bir portakal ~erbeti iÇC!"Sİniz. O
radan da nezaket mliktezası bir paket 

çukulata alır; yol arkadaşını7.a takdim 
edersiniz. O çukulata veya şekerleme 
paketinin kıymetinden sizin sehaveti· 
nizin derecesini ayar ederken siz de 
onun nimetşinaslığmm derecesini göz
lerinden ve teşekkürlerinden anlarsı
nız. Ayarlar muvafık gelirse otomobil 
yorgunluk alfilmi gösterir. Bir deniz 
veya orman kenarında tabiatın güzel
liklerine alakalar uyanır. Otomobil 
durdurulur. Çukulatalar ve şekerle

meler tatlı tatlı yenilmeğe başlar. A
merikan kızları bu tatlı şeylere ba
yılırlar. Amerika dünyanın en çok tat
lı yiyen bir memleketidir. Fakat bun
lar bizdeki bakla va ve hamur tatlıla.
n gibi ağır değil ~ula.ta kabilinden 
hafü tntlılar olmak lfı.zmıdır. 

Ekseriya birkaç dilzine bw;e ile DG

ticelenen bu telaki daha sonraki te
sadüflerle inkişaf edecektir. l5te böy
lece bir macera vardır ki Amerika kız
larını bazan en bilyük felaketlere ka..
dar sürükler. Fakat bu gibi maceralar 
oradakilerin gençliğin en haya.ti bir 
ihtiyacıdır. Yenilik;-ttdıaMiis "" lıe
yecan ..• 

Amcrikadn otomobillerin bu kadar 
taammüınünde güzel yolların ve h~ 
yat zaruretlerinin amil olduğu kadar 
bu macera. ihtiya.cmm bir sebep teşkil 
eylediğini düşünmek belki yanlış de
ğildir. Kezalik Amerikada kahvehane
lerin bulunmamasmda ve herkesin i
§inden çıkar çıkmaz otomobiline atla
yarak etrafa saldırmasında gençlikte
ki bu mnceraperestlik iştiys.kınm bü
yük bir dahli olduğuna da inn.nmak 
doğru olur. A vrupanın büyük şehir
lerinde, büyük kahvehanelerinde kar
ı;ıdan kar§ıya ba.~layan anl&§malar 
Yeni Dünyada hep otomobil seyahati 
ile başlar. Ve belki de yine öyle biter. 
Eu otomobil seyahatlerinin birçok fe
laketlere de sebep olduğu hemen her
gün gazetelerde okunan zabıta vukua
tı silsilelerinde görlilmektedir. Birçok 
kadınlar, birtaknn serseriler tarafm
dan kandırılarak elbioelerine varınca
ya kadar soyulurfar. Bazıları cin.ayet
le neticelenen bu maceralarından genç
leri vazgeçirmenin imkanı yoktur. 
Her ı:;eve rağmen heyecan peşinde koş
maktan kimse geri kalmak istemez. O-

Zelzele 
Den §U yukarda yar.dığrm şeyleri 

dUşünerek 1933 senesi martının onun
cu günü parlnk bir akşamında Long 
Boach'e dnğru gidiyordum. Karşım
dan bir tramvay arab:ı.sı geliyordu. 
Birdenbire uabanm sağa sola doğru 
gittiğini gördlim. Başım dönüyor zan
edcrek otomobilimi durttuttum. Şimdi 
benim otomobilde iki tarafa sallanı -
yordu. O zaman aklrm ba~!ma geldi. 
Ze!zele oluyordu. Birtakım binalar yı
kılnıal'ta. b:ı.Rln.dı. l<:ırı:ımıdaki trnmvav 
bir tarafn devrildi. Binalardan halk 
dışar. fırlayor \'e bazıları yıkılan en -
kaz arasında kaybolup gidiyordu. 

Dehşetten donun kalmıştım. Otomo
bili değil elimi bile kımıldatamıyor

dı"rn. Ne kadar sürdilifünü sonradan 
ö~endlm ama o andaki saniyelerin 
he!' biri benim irin ebedivet kadar u
zun ıreld!. Etrnftmda her şey yıktlı-

• yor dökl\IUyor, bir kıyamet kopuyor
du. 

Bu san!veıer kinde'd ihtis.ı.satımı 

ve ~özlerim.in önUnde cereyan eden 

1JiretJ Balen •• mak hayatımın sonuna kadar kabil ol-
mıyacaktır. Aradan seııeler geçmesi
ne rağmen bütün manzara. gözümün ö
nünde bütün dehşetiyle elan teces
silın ediyor .O zamana kadar ehemmi
yetli bir zelzele görmemiş ve bir zelz.e
lenin ne kadar müUıiş bir felaket ol
duğunu düşünememiştim.. Korkudan 
ziyade felfiketin azametinden ürkınü~ 
tüm. Koca koca binaların müthiş bir 
taraka ile yere serilmesi tasavvur e
dilcıniyecek ka.dnr :in.sanı haşiyete ilk 
ediyor. 

Sallantı durmuştu. Ne yapacağımı 
şa.5ırmıştını. Bana. hiç bir §eY olma
mıştı. Arabadan fırladım. Arkada ve 
yolun bir kenarında duran bir otomo
bil kırılan bir telgrafın direğinin su
kutiyle parçalanmıştı. Bu direk arka.
ya düşeceğine öne düşseydi ben de 
zelzelenin kurbanları arasında bulu
nacaktım. Bereket versin araba içinde 
kimse bulunmayordu. Binalar dükkan
lar içinde kimse kalmamış halk sokak
lara. fırlamıştı. Ayakta duranlar S&

lametle kurtulduklarına şükrederken 

yüzlerin.deki endişe ve istırabı da gös
teriyorlardı. Zelzele birkaç defa daha 
az kuvvetli olarak tekerrür etti. Fa
kat artık binalarda kimse kalmamıştı. 

Bereket versin ki zelzele ak§alll sa
at altıda vukubulmuştu. Yoksa 300 
ölü ve 5000 yaralı ile kapanan felaket 
cetveli bunun üç beş misli fazlasını ih· 
tiva edecekti. Bütün mektepler yıkıl
mıştı. İçlerinde teşekkür olunur ki 
kimse yoktu .. 

Sokaklarda çok telaş vardı. Otom~ 
biller intizamla kullanılamıyor blribir
lerine çarpıyorlardı. Ben de otom~ 
bilim! bir kenara çektim ve kapısmı 
kilitıiycrek orada bıraktım. Tam beş 
gün sonra alabildim. Yavaş yavaşken
dine gelmcğe başlayan halk yaralılara 
ve felaketzedelere yardıma koşmağa 

başladı. 

Herkes, on bUyük zarnr gören Long 
Beach'e koşuyordu. Erkek ve kadın 
bUtün yıldızlar Holivudd:ın buraya 
koştular. Ve yaralıların hastnhnne!ere 
nakline yardım ettiler. Kadın yıldızlar 
umumiyetle ha..c:tabah-ıcılığı vezüesinl 
Uzcr]erine aldılar. Onlnra yiyecek, i
çecek dağıttılar. Felaketzedeleri tesel
li ettiler. Doğrusu, ~at ,.e insaniyet 
yolunda sinemada olduğundan fazla, 
bi .. :birlerine rekabet gösterdiler \'c 

muhtaçlarına bir hayli ianeler verdi
ler. 
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Sonra, her tebdilihayadan dö -
nüııce ynpıl.:lığı gıbi, Peşledeki evin içi 
ycni'1:ıştan dı.ı.w.tılmeye b~landı. İn· 
saıım baş.rn odalara, başka eşyalara, 
ba"'ka. adımlara ahşması lllzım. ı · 'l

lacak bir şey dnha var: Pencereden ba 
kınca yeni bir tuğla ev görünUyo~ 

bahçe görünnıeyoı ; bu evin birçok ta· 
raçası v:ı.r, damı kırmızı kiremit, sağ 
tarafta bın senelik bir fi bide var, mt .. Y· 
va. b:ıhçt:5i g;)rilnmeyor; sol tarafta 
Andrus.>y caddesinin baş!angıcı gerü· 
nüyor, fabrikaya giden o uzun yol gö· 
rünmilyor. Fakat, bı: ev insanın kendi 
ve temellj evi olduğu için birkaç saat
te alı~.yor ve insan artık orda ken
dini rnh:ıt hisscdy:.r. 

uelerinc birçok kere söylemi~ti: Hava 
soğuktu, ta!Jiığ hava <.1etiildı, eyhiılin 

..ırlasmdayd:lar, derece ondan aşağı 

Jüşmüştü. 

Sobanın yakılmasını kendisi için 
söylemıyordu; onun için soğuk da bir
lii, sıcak da. Szeles'tcn gcldik'erinden 
Jeri de artık başı ağrıınayordu. An
nelerinin iyiliği için söylüyordu. Ken
disine biraz daha iyi b:ıkması lazımdı. 
Madem ki üşüyordu. arkasına ceketi
nı almadan neye çıkıyordu taraçaya? 

Taş ovada 
fülün ~alışları başla
dı fiyatlar normbldır 

Erbaa, (Hususi) - llugün Taşova 
tiltiln piyasası açıldı. Şimdiye kadaı 
ambarlarda bulunan yirmi iki kapu 
mahsuliln heyeti umumiyesi altı ku -
ruştan doksan beş kuruşa kadar mü
sait fiyatlarla hıhisarlar İdaresince 
mübnyna Pdildl. 

tık fiyatın lnhlsarlar tnrafınrlan 

açılmış olması eli darda olan ekici· 
lerl nıemnıın etmiştir. Yeni mahsu· 
tün mUbnynası Tokat ve Niksar mın· 
tnkalnrında hPnüz başlamamıştır. 

tnhis:ırlar ldarcsl geçen seneden 
Erhan. Nlksnr. Toknt ambarlnrın<la 

satılnıaytp kalan stok mahı:ıullerl de 
mUhayM\ etmf'ğe başlamıştır. Stok 
mlktnrı tnhmlnlrıı~ gttre. oJıJıı kça 
ehemmiyetlidir. llıı üç mıntnknrtnkl 
me\•cut stok iki yilz bin kiloya ya
kındır. 

iz mir mPhluolaı ı: 
··············································-
938 izmir Fuarı 

Yunanistandan başka Romanya ve 
YUJOSlavya ile beraber 

Holanda ve Litvanya hükumet· 
leri de iştirak e.,.i1or:ar 

T:ı.bii, baz:ın öyle anlar oluyor ki 
kcş!d Szclcs'te olsaydık! diyoruz. Me
se:a, birkaç haf ta sonra mektepte böy· 
le bir şey oluyor. Açık pencereden 
bir sonbahar güne§i giriyordu; 
havada hafıf bir toz vardı onların ara 
smJa nuzun uzun beyaz, ı§ık çizgile
ri geçiyordu. Paula'nİn içine birden
bire bır hasret çöktü. Macarca dersi 
vardı. 

Bir gtin kapılarının önüne iki kö
mür arnbası g<'l<li. Artık odalarda 
sobalar yanacaktı. Birdenbire bütün 
eve hafif bir soba kokusu ve tatlı bir 
sıcak.lık do!du. Ne güzel şeydi sıcak! 
Salonda.ki büyük ocakta ~ıtırdayarak 
ya.nan. koca koc:ı nar gibi ateş kiltük· 
ler!ni zevkle eeyretmcyeli ne kadar ol
muştu! En son defa ilkbaharın son 
~TI1"ri"'de c<>•rrefmi~lerdi ateşi. 

_.o_ 

Mardin de 

İzmir, (Hususi) 
komşu memleket • 
ler, 938 lzmir Fua -
rma bu yıl büylik 
bir alaka göster -
me!<tedir. Bu yıl, 

Yunanistandan b~ş
ka Romanya ve Yu
goslavyanm da Fu
ara iştirak edecek
leri sanılmaktadır. 
Hollanda ve Litvan
ya hUkümetleri, en
ternasyonal İzmir Fuardan bir g()rUnüş 

Katona Hiklos sihirli geyik masa· 
lmı okuyordu; öğretmen de, kürsüye 
dayanmış, pencereden dışarı, aydın
lığa bakıyordu. Paula için derse dik
kat etmek kabil değildi. Arada bir ku
lağına bir iki kelime gP.liyordu; ma
salı bildıği halde, okunaI!lll manasıru 
anl:ıyamayordu. 

Havada hafif bir uğultu işitir gibi 
oluyordu. Sanki avlunun öbür tara • 
fındn, du rdan ötede, evlerin arka -
sında hiç bir şey yoktu, - yalruz göz 
alabildiğine sarı ve yeşil tarlalar var

dL 
Sanki smıfta hiç bir çocuk yokmuş 

şimdi bulunduklnrı yerde de mektep 
:>:s>lm~u§ ta başka bir şey varını~ gi
bı: baş :a tiir şey, yani bir meydan ve
ya b:r t!lrla, yahut ta ... çocuğun evvel
("e gvrJ: Jil b',. şey. Ama. bunu ne za· 
man görmüştü, nerde görmUştü bilmi 
yoı Ju... Belki bir gün bir ağaç altın· 

da. 
Birdenbire bu hafif uğultu arasın· 

da o "ti-lo-li-looo'' duyuluyor. 
Yok, o dc;gil! Zil c;alıyor! Bütün c;o
cu!:l:ırda bir kımıldama baıılayor, öğ· 
retır.cn de kaıluyor: 

- Hadi, çıkın •. diyor. 
Arkasındaki sırada oturanlardan 

biri: 
- Hegedü:!, diyor, bu yaz on tane 

çekir~e yakaladım. Burda, kutuda; . .., 
hepsi de canlı. Göstereyım mı. 

Paula, da!gın dnlgm, arkadaşınm 
söylcdi!1'ı ile hiç aH1kadar olmıyarak: 

- Göster. ba.knyım, dedi. 
Bulundukl:ı.rı bu kordor da mekte

bin ltorudoru değil de, başka bir yer
miş gibi geliyordu~ qocuk1arın oyna· 
dıkları böcekler de ona hemen aklmı:
ihliyar a~:!a!,"l!l c~bi:-de r.::dı:?;i~ ya· 
but da alcşam'arı havada vızıMayan 
böcekleri getirdi; Sze1es'teki bUyük 
Verandada, lfımbanın abacuru etrafın
da dolasan böcekleri hatırladı. 
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Fena hava hnftalnrca devam etti. 
Gece gündüz, durm"d:ı..n ya3mur ya
ğıyordu. GUneş pek seyrek görünü
yordu, göründüğü zaman da bir iki 
dn'dka; o da bulut1ann arlrns1r.<l:ı.n. 
sarı bir yuvarlak halinde. Caddeler 
kayıyordu, çamur içinde idi. Şemsiye 
açlp, nrknmız1a pardesü ile yolda git· 
mek pe';: hoş bir şey deği1di. Daha iyi
si evden 3ış'1.rı çıkmayıp ders çalış
mak, kitap okumak veya György'ün 
caldrl:lıırını dinleml'kti: bilhassa ma
ra i'e geveze'ik etmek! Sonbahar dı
şarda fena idi ama, evin içinde insan 
kendb.i iyi his::edi•rordu: hele, daha 
te1rinle\·clin bac;mda o1dukları halde. 
nrı""'"ri sob.tvı vıı 'lttırdıktan ı:onra. 

Sob'.l yalcmak lfı.zım::lı, c;ün!ti.i an -
neleri daha şimdiden i\~Umeye ba .. la
mı!itı. Evin kinde t;alla dolaşıyordu, 
şalın a1 tında bile titrcyordu. Klara o
dalarda ıobalan yal<tuına.k içl.n an-

Bir gUn öğleden sonra babaları, ne
reden geliyordu bilmiyorlardı, eve gel 
miş, ellerini uğuştura uğuştura, ~da
dan odaya dola.~ın duruyordu. György 
de bir taraftan belki beşinci defa Bach 
,m bir parçasını tekrar ediyordu,-zor 
bir parçaydı beıki bu ama, çok güzel 
bir şeydi. Klara odasmda çalışıyor. 
anneler: de yatak odasındaki dolabı 
düzeltiyordu Baba'an odaya girip an
nelerine seHlm verdi ve: 

- Burası ne gUzel, sıcak! dedi. 

O sırada, anneleri bir titredi; bütün 
vücudu Urpermi~ti. 

Babaları, kaşlarını çatarak: 
- Ne olı.lu, Maria? diye sordu. ü-

şüyorsun, değil mi? 
- Evet. üşUyorum biraz. 
- Bu sıcnktn ha? 
- Evet, bu sıcak~a bile 1uşUyonım 

ben. 
O zaman, babaları dışan çıktı, bi

raz sonra, elinde derece, geldi. 
- Yat bakayım kanepenin Uzerine, 

de:ii, hararetine bakacağım. Üşüyor
san sıtma nöbeti ge!iyor demek. Has-

• 
ta mısın? 

Anneleri. tereddütle: 
- Yo ! dedi. Hasta hissetmiyorum 

kendimi pek ... 
Derece otuz yedinin üstünde bir iki 

çizgi yükselmişti .Babaları, sakin bir 

halde: 
- Hakikaten, bir şey yok çok şü-

kür. Biraz wğuk almı~ olacaksın. Ha
valara baksana. 

Anneleri, kanepeden kalkarken: 
- Dedim ya ben saı.ı.a. bir şeyim yok 

diye, dedi. 
Babaları ihtiyatlı bir adamdı: 
- Bir aspirin a~ıp yatsan fena et

mezsin. dedi. Yat bir iyi terle, yarın 
sabaha birşeyciğin kalmRz. Yok eğer 
yann sabah da ateşin devam ederse, 
c;areslne bakarız. 

Anneleri baba1arının sözünU dinle
di, yemekterı evvel yattı. Yatakta bir 
fincan çay içti, aspirini yuttu ve yattı 
uyudu. 

Bir çar§amba akı:amı olmu~tu bu. 
Ertr~ı hafta perı;embe gtinU anne· 

teri öldü. 
(Devamı var) 

• El\A 1.1.l\' l~T ve lll 'Sl'Sl nıektcf)lerılr. 
tcılris iicretimlcn ~nyri tnlclıeılrn hiçlıir 
nııın ile pnrs olınomıy:ıcaj:(ı ııliıkııılıırlnııı 

hilılirilmiştir. 

Elll yataklı bir has
tane ~apıhyor 

Mardin, (Hususi) - Vilayetimiz 
sıhhat işleri, alınan tedbirler dolayısiy
le gittikçe büyük b' r terakki ve inkişa

fa m<ozhar olmaktadır. 25 yataklı mem· 
lekct hastahanesinin oir çok nok!:anla
n giderilmi1 ve muhitin ihtiyaçlarına 
cevap verebilir duruma gelmesi için ça· 
hşılmıştır. 

Anc:ak; yatak kadrosunılaki darlık i
tib:ırr.yle her mUrac::ate -:evap verile -
mcmekte idi. Bu ciheti göz önünde tu
tan alakalılar Mardinde hiç olmazsa 
elli yataklı ve fenni vasıtaları muhtevi 
bir hastahane bina., inpsını lüzumlu 
bulmuşlar, harekete geçm;şlerdir. Ya • 
kın bir müddet sonra :nşaata başlana -
cak ve kısa zamanda bitiıilmesine gay· 
ret olunacaktır. 

Filhakika, 'Mardin Memleket nasta -
hanesi bugünkü ıvaıiyet1ylc yirmi bin 
küsur nü! uslu bir şehrin ihtiyacına ce
vap vereb Ur hald:: değildi. Memleke -
timizin bir çok kaz<:> merkezlerinde bu 
ka:!roda sağlık yurtları mevcutken 
Mard:nin ayni vaziyette kalması doğ
ru olamazdı. Yeni· teşebbüs balkı çok 
sevindirmiştir. 

E!asen ilçelerden h.~ç biris.nde sıh • 
hat müessesesi yoktur. Nüfusu mülha
katiyle birlikte yüz yirm: bine ulaşan 
vil~yet merkcz"n1e böyle bir yudı:ı du
yulan ihtiyacın büyük.lük ve şiddetin : 

şöylemeğe lüzum yoktur. Herkes de -
ğcrli tlhay Bay Fehmi Vuralın bu gü
zel r.:mmet ve eserini beklemektedir. 

Sıhhat mildürlüğü deruhde eylcod=ği 

vezaifi başarmağa çalışıyor. Merkezde
ki faaliyetinden başka sıhhat mcmurla
f!Ot da köylere göndererek umumun 
sıhhatiyle bütçesi nisbetinde alakadar 
olmaktadır. 

Merkezi Gazi Ayıntapta olan Tra -
hom mücadele teşkilatı burada da bir 
hastahane ve di!panser açmıştır. Bu a-

Fuarına iştirak et-
mek arzusunda bulunduklarmı, bura 
konsolosları vasıtasiyle Fuar komitesi 
riyasetine bildirmişler ve izahat iste· 
mlşlerdir. J{cndilerine Fuar hakkında 
matrımat, broşürier ve planlar veril
miştir. Yunan hükumetinin inşa et
tirmekte olduğu pavyon, Elen tarzı 

mimrı.risindc, oldukça büyük bir bina
dır. Burada, bir de Akropol köşesi bu
lunacaktır. 

Sadab:ı.t paktı devletlerinin, yani 1-
rnk, İrnn ve Efgauistanın bu yılki Fu· 
a· :ı iştirak cy!emeleri hak!cındaki tek
life hen!.lz bir cevap gelmemiştir. 

Dost ve müttefik !iark devltelerinin de 
Fuarda bir yer işgal etmekten imtina 
eylemiyeccklerl tahmin olunuyor. 

Belediye reis muavini B. Suat Yurt
koru, Fuara ait muhtelif işler üzerin
de alftkadarla::-la temasta bulunmak ü
zere yakında Anknraya gidecektir. 0-
ra<.ln, Fuar afia'erinin tab'ı ve daha 

'"'ge"'lİŞ bir prôpngnnda yapilmasmı te
min için Türkofis merkeziyle temasa 
geı;:ecektir. 

MÜZE BİNASI 
Bir milddet evvel şehrimize gelerek 

eski eserler ürerinde tetkiklerde bu
lunan ve bu arada yeni kurulacak mil
ze binası ile de alfıkadar olan gilzel 
sanatlar akadem:si mimılri profesörü 
B. Tavut, tetkikatı etrafında bir ra
por hnzır!nyarak ırnıtür Ba!tanhğınıı 
vem.iştir. Bu ra;>orda. nni müzenin 
l{i.iltürparkta inı;a:;ı tavsiye olunmak· 
ta: kapısının kıyn:...tli asarıatika ile 
yapılması, mevrut eserlerin de geniş 
salonlarda ve bilyük olanların ise bah
çede restüresi teklif edilmektedir. Mü
zenin kapısı, Küaürparkın içinde ola
,.aktır. 

LUNAPARK 

Ecnebi bir firma, Kültilrparkt· dal· 
mi bir LUnımark bulundurmak arzu· 

çışt<ın sQ_nr<ıdır ki, nisbet( yüzde 60 o
J<:o:ı trahom vüzı:lc 30 a düşmUştür. 

Söke Halkev!nd 1e açı
ran diki? l'(ur.su 

• KO~l('B ve ODUN fiy:ıll:ırı hn,·nlnrın 
c;o~ıım:ısı G7.crinc hlrılcnlıirc artmı,.tır. 
ırnınrırrın kllımı 7 lwru~:ı. oılunun çcki"i 
ıl~ Jı:ı7.ı ycrlcrılc 5 lirnyıı snlılrnnklııılır .. ı 

• ımzt' nll1ılDı\ "1 kt•hrilınrc-ılnr ih• ılo
kuınnl'ıl:ır hir knopcr:ılif kıırııı:ık için nrn· 
l:ırınıln tr.m:ıc;l:ırılıı lıııhının:ıktnılırl:ır. A· 
ı:ı• ·ıııl:ırlnr ıınıı;ınıln yııl;ınıla , ıımuınt hır 
toplnnıı ynpılarıık lırr iki kooıırrntirin tel> 
kili ldn irnhcılen rr. .. ınl tcc;clıhO .. ıcrılr 
huhınulm:ıc;ı kıırnr nltın:ı nlın:ır:ılıtır. 

• E\llNOS(' nır\·ıl:ıııının nı,:ılııın ı mnk 
":ııl ' lc yıı.,ıl:ırnk nl:ın lslınıVik yıiıfınıt,•n 
hu ch·:ırıl:lkl clilh•r ctiil;k!ınlnrın kirııl:ırı 
hlrılt'nlıire \'İİk!lrlıııl~lir. 

• B. M. IEC.l.1SI iki m:ırlln nçılnrııktır 
Jlm:nnnıcıtc hlrknç tıcsnhı k:ıl"t liıyihıısı ile 
:r.cylln nıtııdnrının korunııı:ısı hnkkıııdııki 
Jlyiha vardır. 

S57:d 11ı.L'1:e1ıi nal:!ş T•ursu ta?e' e1cri öfiı·ctnwılcı i'c birlil;le 

Söke. ( Busust) Söke Halkevı . beş .rUzden fazla eser. Hnlke,•!ntır 

aln açtığı dikiş \'e naltış kursu. mu- açılan bir sergide teşhir edilmiştir. 
hltte bU)•Uk bir al€ı.ka görmUş. kadın. Kursta. bllhnssa eski zeybek elbise-
kız fi5 talebe de\•am etmiştir. Bun
ların iki ay zarfında hazırladıkları 

lcrl ilzorlcrlndekl sırma işleme işle
ri Uzerlnde çalışılmışur1 

sunda olduğur:.u Fuar komitesine bil· 
dırmiş, tekliflerde bulunmuştur· s: 
firmanın te~liflerine göre ı.unap:ır 
valnız Fuar zamanında jeg·il. Fuar ı<a· 
• 13-
pandıktan sonra da açık butundtırU• 
cak, her türlü eğlence vasıtalarını ca· 
mi olacaktır. 

Fuar zamanında l{ültürparltta rrıo
torsiklt:t, bisiklet kursları, hö::Ce~ 
törsiklet. bisiklet kursları, h5kC 
müsabakaları da tertip cdi'ecektit. 

70 YAŞINDA AMA BlR 
KADIN YANDI 

İzmir, (Hususi) - Karata.~tn. çt~ 
kan bir yangında, 70 yaşlarında ~ 
Raşcl namında bir musevi kadın ; 
yanmıştır. Yangının zuhuruna esas. 
bu ama kadın sebebiyet vermiş, dcdf" 
diği mangaldan dilşcn ateşler odıı)'1'f . ·ıı 

yakmış, elbisesi tutuşmuştur. tht1> '" 
kadın ağır ,yarah olarak hast!t1{nllc> 
kaldırılmış, orada ölmüştür. 

lZMlR - KARŞIYAKA: 
SEFERLERİ !• 

tzrriır, (Hususi) - Liman fd:ırest• . ·e 
nin İzmir - Kar§ıyaka arasında ış ·~! 
mek üzere Almanyaya sipariş cttıo 
vapurların inşası bitmek üzeredir. ş, 

Bunlardan birinin teknesi yapılr.t~ 
denize indirilmiştir. Diğerinin d~. ~
kaç gtinc kıı.dar denize indirilcccgı 
dirilmektedir. e-

Ef es ve Sur adlarınJ taşıyan .~1 .~ı• 
milcrin dahili taksimatları stil ' i• 
yapılacak, her iki getrıi de mayıs.:s'f. 
hayetlcri~ıe doğru bitirılmiş ola~ııl• 12 
Yeni gemiler mazotla mütcharrıl<· ,01 .. 
mil süratinde, çüt uskurlu ve 730 •~tı'f• 
cu al:ıbilccek büyi.lklükte olacn rıJ 
Londradan alınan Bayraklı vaPll it" 
da, boyanma vesair ufak tefek tn~et' 
teri bittikten sonra yakında se!e! 
başlayacaktır. 

İZMİRDE ZlRAA T 
KONGRESİ HAZIRLil{.LJ\lt

1 
at 

Izmir, (Hususi) - Büyük r.ı~~~ 
kongresi ile ataknh olarak şehrı \re" 

Ticaret Odasında Ziraat ve lktısnt. bit' 
kaleli teşekküllerinin mümessillC~~r1· 
top~antı yapmışlardır. lçimada. \ı-il' 
cat mahsullerimizin vaziyetleri t~ııtl 
edilmiş, Uzerinde durulmuş. 0~dtlğt) 
mahsullerimiz bir gerileme 0 

10rıt> 
ve bµnuıı Jıı son· yıllarda orrnn:ir'cr 
muhafazası için alınan sıkı tcd 1.lııeri 
:ten ileri gcldi~i. orman aı~~s J;O" 

ıstihsalinin artması için köylll)e,.reY" 
aylık gö::ıterilmcsi hnkkınd(,l k00cı::eıe'f 

· aıcs ... teklifte bulunulması vesaır ıt· sııo 
~örüşülmüştür. Bundan sonra 

5

1•1·~cclı ~er 
toplanılacak ve kongereye 
rapor hazırlanacaktır. j\Jı 

tzMtnE GELEN SEYY JUIL _.tf1"' 
. la.r zaP 

tzmir, (Hususi) - B.u nY seYYıı.IJ 
la şehrimize mühim mıktardn tı ,e
rrelecektir llk vanur. 254 sevY~11gill• 
tirmiştir. Latitia ismindeld >"-r.tı" 
transatlantiğiniıı getirdiğt bU ser;rf19' 
ar ar:ısınd:ı ~ir<:ok prPrı"PF ve '\'a.rôıt'• 

!er. tanınmış profe.:.örler de otobilf 
Seyyahlar iki kafile haıtr-ie .... ıı.'" . . aerga"' ,.. 
ve hmn:si trenle Ef~ ve bir ,. 
gitmişlerdir. İki hafta so~:r tn~tff 
man vapuru gelecek .bunu. ıerl ~9 
ve bir Fransız transatıa.n.tik 
edecektir, 



~da Mllli küme maçı: 

Gaıa1as-aray Harbiye~ 
yi de yendi 

·~~...,-~--~~1~1~·1~·· 

Dfhı An1'xırada1d ikinci~ da 7MMnan Galatasaray takımı 
de~.alatasaray takımı millt kümenin Vekili Saraçoğlu ŞükrtinUn de dahil 
~lllt asman maçları dolayısile dün olduğu milthlş bir kalabalık önünde 
da darada yaptığı ikinci milsabaka- ye Kemal Halimin hakemliği ile ya
l.ta a llarbiyelllerl 1-0 mağl\ı.p etti. pılmıştır. 
~erat KA.zım Özalp, Adliye 1 

c·· 

Güreş Teşvik 
müsabakaları 

ti ~~ te§vik müsabakalannın ikin-
~lası ~arşıla.şmaları Güneş klü
~ li'atıh şubesinde dün büyük bir 

41 alık önUnde yapıldı. 
~ ~ ~ercceler §unla.rdır 
~~: 
~) ~ CGUneş) Vahdettin (Bey
l'.~ rnaı t~la galip. 
)~ i (GUneş) Aron (Kaamıpa.şa) 
~şla galip. 

'\ ~ <Kasımpa.şa) Kemal (Gü-
6ı h."rldi sayı heaabile galip. 
~~= 

at~ti (Galtaaaray) Abdullah (Be-

~Necatı hilkmen galip. 
ll~) l{ (~lU5rmpap.) İsmail (Kasım 

sayi hcsabile. 
T. Biat (Kasrmpa.şa) Latif (Beşik

taş) tuı;la. 

Faik (G. S.) bettin (Kasmıpa.şa) 
sayı hesabile. 

79 K!LO: 
Nesim (Kasımpaşa) Cemal (Güneş 

tuşla. 

81 KİLO: 
Mehmet Ali (Güneş) Şevket (G.S.) 

tuşla. 

Rızzık (Kasımpqa) F.erhad (Kaamı. 
paşa) tuşla galip. 

AC!R: 
Salih (Güneş) Ali Taşir (Ka:mnpa

şa) tuşla galip. 
56 KİLO: ~h ldri tuşla gali~ 

·~illet (K.asnnpaşa) Hakkı {Be- Hamdi Kasımpaşa tuşla Oğuz Bey-
\._ il~ ~ehmet tuşla galip. koza galip. 
"Pı) li~ (Güneş) Muzaffer (Top- Fehmi Güneş, tu~Ia Cemal GUneşe. 
~lll UseYin ttı§la galip. Vahdettin Beykoz tu.'jla Enver K·a-

~~) ~t (Kıuırmpqa) Hamit (GU- snnpaşa. 
~l'tı Ilı.et sayı hesabile galip. 61 KİLO: 

ltıet sa et <G. S.) tsmall (Güneş) Ah- Me;hmet Kasımpaşa tl1!11a Kadri Ka... 
t._aoti(-1 

hesabne galip. 
"'§) So~ı <~asınıpaşa) Hqlm {Beşik· 

>-rulllt ti hUkmen galip. 
'!lor) ~l~ <Beykoz) Faruk (Doğan 

66 ~~ hUkmen galip. 

'ih : ~ tu (8e~iktaş) Kemal (Beykoz) 
~i §la galip. 
~ tu <~asnnpaşa) Saud (Beşiktaş) 

l\hrne{ a galip. 
~~) Ah <l3cykoz) Mustafa (Kasım
~ ~~l' (~~t sayı hesa.bile galip. 
e~ir ta üneş) Mahmut (Be§ikta.ş) 
(';t\ .. l>ı hesab ·1 

'!ıo vo~a.n ı e. 
' 1') t> .. CGüneşl Vasi! (Doğan-
lb~I); ~an hükmen galip. 
~ıa C°a'" asırnpaı,ll) Tahsin (Güneş) 
'2 ıq ıp. 
~teh lo: 

~~ h:~~."-li <GUneşl Hasip <Güneş) 
~ah ılc. 
l-{ l"a <G·· 
a~i <c·~ncş) Halil Beykoz) tuşla 

Uneş) Halid (Kasımpaşa) 

sımpa.şa. 

Ahmet Kasnnpaşa tuşla Hüseyin 
Güneşe. 

Hamit Güneş tuşla Ahmet Galata-
sa.raya. 

Sotiri Kasımpaşa tuşla Necati Ga
latasaraya ~alip. 

Müsabakalara gelecek hafta Süley
maniye lclübiinlin salonunda devam 
edilecektir. 

ikinci küme 
maçları . 

Dün Kadıköy ve Şeref stadlarmda 
ikinci küme maçlarına devam edilmiş
tir. Yapılan maçların neticeleri şudur: 1 

Anadoluhisar: 15 - Doğanspor: -~ 1 
Galata Gençlerbirliği: 3 - Karagum ı 

rUk: o 
Ortaköy: 2 - Altınordu: 1 
Hiil; 3 - Beylerbeyi :G 2 

Fenerbahçe 
Dün yapacağı Milli 

küme maçına 
gelmedi 

SarılAcivertlilerin blSyle hare· 
ket etmesine sebep ne 
Şehrimfae gelerek ilk maçmd& 

3üneşe 4-1 yenilmiş olan lzmiriı: 

O çok takımının, dün de Fenerbahçc 
ile karşılaşması 18.zımdı. Fakat bu 
maç yapılmadı. 

Yapılmadı, ~Unltü Fenerbahçeli. 
lcr, Taksim stadına gelmediler ve 
hükmen mağlOp olmayı tercih el
tiler. 

Filhakika, Fenerbahçe klübü he
yeti idaresi, <liln, Ankaraya, alaka· 
dar kuruma mUracaat ederek ma. 
çın Taksim stadında değil fakat 
K:ı.dıköy stadında oynanmasını is
temiştir. 

Halbuki. !stanbuldaki btitfin mil· 
lf küme deplasman maçlannm Tak
sim stadında yapılması evvelce ta. 
karrür etmişti. Binaenaleyh. Fener 
bahc:e klllbUnUn bu son talebi na. 
zan itibare alınmadığı gibi, milli 
kiline maçlan nizamnamesi muci
bince de, mezk!ir klUpten 250 1~ 
para cezası alınması ve hiç puvar 
almadan mağlQp sayılması ica.p et
~mektedir. 

Bizce, Fenerbahçenln ,stad mese
lesi hususunda gösterdiği bu garir 
inat, acaba hakikatte, başka bir se. 
bebi gizliyor mu idi? 

Bu aebep nedir? 
Bunu katiyetıe kestirmelt, hayı: 

~ç bir meseledir. Ağu.dan ağıza 
dolaşan ve bliyUk bir kaydi ihtiyat 
la tel~kki edilmesi lAzmı gelen şa
yialara bakılırsa, bu sene esaser 
zayıf olan Fenerbahçe takımı. Fik. 
retfn de bir fld ay oynayama,..ca1' 
ı;ekilde sakattıanması tlzerine bUs. 
bütün :r.ayıf dilşmUş ve mllıt kUmr 
maçlarından çekilmek için. böyle bir 
ihtilafı ortaya atmağı daha mUna 
sip görmüştür. 

Bu şayianm ne dereceye kadar 
doğru olduğunu öğrenmek iU.erf 
Fencrbahçe klUbll idare azalarmdar 
birisile görUştUk. Bu za.t, Fener. 
bahçe klllbilnUn millt kOme maçla· 
nndan çekilmiyeceğinf, ma.amafib 
hilkmen mağlflbiyet kararma ltirar 
edeceğini söyledi. . 

Her ne olursa olsun, Fenerbahçe 
nin, böyle basit bir meseleyi baha
ne ederek, maça çıkmaması hiç dr 
doğru bir şey değildir. BilhaMa. '()r 
okun Taksim stadmda hazır olduk. 
lan hakkında alA.kadarlar tarafın. 
dan edilen telefonlara, Fenerbahrf" 
ldübilnden: "Biz de kendilerini Ka .. 
dıköy stadında bekliyoruz,, şeklin-
de verilen cevaplar, cidden yersi1 
v~ boş bir inattır. 

Bir takımın daima kuvvetli ol. 
masma, daima galip gelmesine mar 
deten fmk~ olamaz. Blnaenaleyl
Fenerbahçe takımı, eğer bakikater 
milli kUme maçlarından ~ktlmel· 
istiyorsa. bizce doğru bir şey yap 
mış olmaz. E~er oyunculan yaşlan 
mış olan Fenerbahçe, mlitemad' 
mağlubiyet bahasına dahi olsa. kar 
rosuna ~enç oyuncular ithal etmel· 
suretile Cmaçlara devam etmeli vr 
gelecek sene, büsblitiln zayıf dil!" 
mek tehlikesiie maruz bulunan taJc· 
mını~ bu gen:; ovunculara tecrUbf 
.gördUnnck suretile kurtarmağa ~a · 
İışmahdır. 

Milli kiime maçtnrmdan çekilmcl1 

Fenerb:ı.h~eye hiçbir şey kazandır. 
maz. bilRki~. herF"eyi kaybettirecel· 
tehlike do~abillr .. ,. 

(B ı takımı müsabakalarından dün 

yalnız bir maç vardı. Şeref stadında 
lstanbulsporla Topkapı ara.smda ya

pılan bu karşılaşmada lstanbulspor 

5-0 ~alU> gelml§tir. 

U - etmAT-1038 }9-;_ KURUN 

/----~ ... 

Şildmaçı 

8.eşiktaş Vefayı 6-0 
mağlllp etti 
- - - -:------

Be§ikt04 • Vefa takım lan maçtan evtıel 

Dün İstanbulda oynanan mUsaba- atmağa çalıştıklan golU böylece yap 
kalarm en mühimi, Şeref stadındaki tılar. 

Beşiktaş. Vefa şild maçı idi. Saat Ve birinci devre başka sayı yapıla· 
11,30 da hakem İzzet Muhiddinin ida- madan böylec.e bitti 
resinde sahaya çıkan talnmlar §iiyle ikinci devre sinirli bir hava içinde 
dizildiler: · oynandı. Bilhaasa Vefalılar, birinci 

B~lKTA.Ş: 

M. Ali Faruk, Nuri, ll'utıt, Nuri , 
Rifat • Hayati Mu::aff er, Nazmi, ~e
re/. Eşref. 

VEFA: 

Saim • Sefer, Süleyman • Nihat, 
Lütfi, Abdtış. Hüseyin, MWJtafa, Muh 
teşem, Necip, Latif. 

Oyunun ilk dakikalan kısmen Be
şlktaşm hakimiyetinde ve karşılıklı 
hücumlarla geçtL 

32 inci dakikada soldan yapılan ae
l'f bfr akın netJceeinde top Şerefe geç
ti. Şeref karşısındaki mUdafileri at
latmağa çalışırken, bir Vefalı oyuncu 
kendisini kolundan çekti ve böyle 
ce penaltı yaptL 

Beşiktaşlılar da 32 inci dakikada 

Gayri federeler ......... .....-... -...................... --

kısımdakine hiç benr.emiyen bir vazi. 
yette oynuyorlardı. Bu devrede 23 da
kiJfa gol yapıJamadı. 23 inci dakikada 
Beşiktaş ikinci golü de yapmağa mu
vaffak oldu. Bunun akabinde Vefalı
lar Beşiktaş aleyhine verilen bir pe
naltıyı atamadılar. Bu vaziyet Vef&
hlann biitUn şevJcini kırdı. Ve ~şik
taşm 15 dakikada arka arkaya 4 gol 
daha yapmasına meydan verdi. 

Oyun bittiği mman Vefa takımı 
eahayı 6-0 mağlQp terkediyordu. 

Bu mac:ta Vefalılar sinli'Jerine ha.. 
kim o1abflse1erdf, netice hfçde bu ka
dar bUyUk bir farkla bitmezdi. Beşik
taşa gelince, milli kümenin bu kuvvet 
li takımı altı gol atmasma rağmen 
kendisinden beklenen oyunu çıkarama 
dı demek lurmdrr. 

Şişli ku1iuluşu gendi. 
ArnavutkUyde Peraya majlup oldu. 

DUn sabah Taksim stadyomunda 
stadın lik maçlarına - her ha!ta oldu
ğu gibi • devam edildi 

nk müsabakada Pera ile Arnavut. 
köy (B) takımları arasında oynandı. 
Peranın gençleri bu maçı 4-0 kazandı
lar. Şişli • Kurtuluş karşılaşması ise 
tarafların ilçer golile beraberlikle 
biti. 

PERA • ARN AVUTKÔY 
A takımlarındaki ilk müsabayı Pe

ra· ile Arnavutköy yaptı. tık devresi 
mütevazin cereyan ettiyse de Arnavut 
köyUnün kaçırdığı sayısız fırsatlara 

mukabil Peralılar solaçıklannm aya
ğile bir gol ~ıkararak bu kısmı galip 
olarak bitirdiler. 

İkinci devrede Peralılar gittikçe 
açılarak oyunu kendi lehlerine çevir
diler ve Buduri ikinci, Bambino Uçün
cil, Cambaz dördUncil, Tabas be!ıinci, 
sainç altıncı ve vine Buduri yedinci 

Pera gollerini atarak maçı 7-0 kazan· 
dılar. 

ŞiŞLi • KURTULUŞ 

Şişli ile Kurtuluş arasında yapılan 
günün son maçı çok r.evkli ve çok SÜ· 
ratli oldu. llk dakikalar karşılıklı akm 
larla geçtikten sonra Vehabin idare 
ettiği Şişli b{icum hattı ağır basmağa 
başladı. Bu arada Vehabm ve Mikro
bin kale direğini yalayarak kaçan şUt
lerinden Bonra Şişli merkez muhacimi 
aoliç yerinden attığı nefis bir şiltle 
ta!cımınm ilk golünü kaydetti. 

Bundan sonra miisa.baka bir müd
det karşılıktı hUcumlarla geçtiyse de 
Kurtuluşlular beraberliği temin ede
meden UstUnlüğii yine rakiplerine kap 
tırdılar. Şişlinin yaptığı akmlardan 
birinde ve devrenin son dakikumda 
Mikrobun ştltll Kurtuluş mUdafine 

(Lütfen ttayıfayı çeviriniz.) 
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1 Haf talık Radyo 
28 - SVBAT - 93 - /JAZJWTf':SI l ııakl n lAh•uut l! nt hotkutt tllrafıni:lon. 

18,30 Ulusal ekonomi ve artırma kurumu 
OGLE NEŞHl\'ATI : nrımına konferans: Ziraat Bankası müdür 

Saat 12,30 Plôklu Türk musikisi. 12,50 muavini Reşat. \\') ~ehli oi}lu lsnıttil Hak-
Hn,·adis. 13,05 Pltikln Türk musikisi. 13,30 kı: iki rcf:ıkotılc Türk r.ıusiki!O;i ,.e halk 
Muhtelif pliık ncşrlyaıı. 14 Son. ş:ırkılnrı. 10,30 lfonrer:ın~: Beyo~lu Hal-
AKŞAM NEŞf\IYr\TI ~ k,wı ıı:ııııınn ıııuhnri'lr Na i Satlull:ıh (hay .. 

Snat: 17 lnktl:ip dersi: Gnh·ersilcdcrı \·an sc\'gl,I). 10,fı5 llorsrt lıııbcrleri. 20 
naklen l\lnhmut Esnt Bolkurt tarafından. l\lfı:-.ik ürk musikisi: Oku)t\11 Nuri H:ılil, 
18,30 Çocukl:ıra ın:ı l: U:ı1nn Nine. Hl k~mntt Hoş!ıt, kemence Kemal :\iy:ızi. tan. 
İnci: Şıın piyano ve kcnıaıı t-cfnk:ıti~ le. hLlr hurrü Tlıtöıı, kıınım \'ecihe, Tevfik 
19,30 Memleket ş:ırkılnrt: l\llll:ıtytılı Fahri nc'ı'. nısfl c Sl'l~\ırı\tifi C:ınd:ın, ut Sedat. 
19,55 Borsa haber ]eri. 20 nırnı ve ork:ıılaş- 20~30 ITn\'A rnporu :W,33 lhn~r. Rıza tara-
Jan ıarafııtdnn 'l'Urk nıu iki 1 Hl holk şnr- fındnn urnl'cn ~n~ıc,·. 20,45 Vedid Hıza' Te 
kılııra. ~0,30 Hn"ı rnporu. 20,33 Öıt)cr llııJ nrkn t.ı~lnı ı tor ıhıııtoıı Türk musikisi ve 
ıar:ırındnn rnı>ç ı\lc,, :20,4ü llclın:ı '"1! iınlk şnl-kıhrı. (, Mıl thnrı). IH,15 fnhsln 
.ark dn lnrı tıınırını'lıııı hırk tıımlkM \e ,c nrkadn lıırı lnnıfımluıı 'l'Ork muMkl~i 
b:ı'k ş:ırkıl rı. (~::ıal h 't\rt), 1,1~ Foı;ı\ oıa2 c hnlk ,nrkılnrıı 21.{'ıO Orlıc~ltiil 1""' nte.-
he~qtl: OkU)"tlnlnr: ltırahlm, Ali. KllçOk ılıııı:tı r: Pn">!ıll trınıı~. om·erlure. 2 = 
Sııtn·~. konun Mucnımer. tilrıılneı irnıncll, 'tııırhtılko\ k\ ı Plqııc Vnmf!, 3 = Orek ! 
nt <A!''dct l\oı:tn, tnnhur Selih \ilin, kc- \'nl'\e 11\) ı;lı•ı·lcı\ıc • 4 ~ Scltuııınnn ! Ahend-
tnıın Ccvdcl. 21,öO Hntl)ıı fonlk 1c111 il: lırıl. l'ı ..a Wclcell l~mlc lnt\lt'nne. ~2r4& 
Sıud)\') orkc ıroRı 1 ctnktılllc ( l'er Cı) ııl), AJnııc lın1ıcl'lt!tl• l.!IJ 1'11\klıı !iöl0111t, optta 
2:ı,,tı AJnn!I tııı\ıctlcrl. 23 Pi ~kin sı l•ılnr, ve Opcrcı pbl'~tılofı. U,20 Sôn fittbefUıf .-e 
op rQ ve operet 1111rçttl:ırı. 28,20 Son hn- crl~!\t Mllnlıı\ tıto1ırnı111 ~~.ao Sön. 
harlcr ve cırıuı tJllııUn fırogtnını !?a,30 
Son. 1 - fılAll'f - 938 = CAR6AMl1A 

ot;r,ı~ Nt şnlYATI : 

Altın dağda 
Blı nıüddet evvel baş
lıgan hegellJn aeoam 

ediyor 
lzmlr (Huıms1) - Kızılçullu - Ke

mer ar"ındakl Altındağda, heyelAn 
gayet hafif olarak devam etmekte -
dlr. 

Ht'yeH\n, burada bir tren knzası
hA da sebebiyet vermiş, bir lokomo
uı hattan çılcarak 1<tıtnfara saplan
mıştır. Kaza, qrtık tstifnde edlleme:t 
bfr hale gelmı ikinci hattın bir kıs. , 
mını ayırmak ıcın konulan makasm 
di hoyelttn neticcslndo l:io:z.:ttlmaınn 

dttn llerl ~elttilştlr. Trenin tzmlrden 
Ytit"ô}'O gltmelfte olınasx 't'E1 yokuş 

çıktıl;ı ı~ın a~ıt iforlcme~t. Il'luhak
kak bir faC'lanm önüne geçmiŞtlr. 

tznıirden gôndetilen lmdaf treni 
v6 amele](.>'?', gece Yarısına kadar ça
Jı,arnk 1okoırtotırı hatta. ala hitm fş
Jer, bu ml\ddet zarfında da Aydın 

Denf7.1l. Ödemi$ trenleri', havale ka · 
tarltı.rt .Akturma stiretıyıe lşlemişlcr
dfr. 

Rodostaki Türk mekteplileri 

.,,,., 
Türkiye Maarif Vekaletinin yardı mı ile bu eene de Rodo! şehir ":-il& 

mekteplerindeki fakir çocuklardan $;!erkek 78 kız ~aleb:ıye. elbise ve k s.PP.. 
verilmiştir. Bu münasebetle !Uxtos Türk konsolosluğunda hır toplan? ~ Jet" 
mı§, Kurban bayramını Tiirk çocukla n büyük bir sevinç içinde geçtrın1~6'" 
dir. Resmimiz elbiselerini giyen çocukları konsolosluk crkfi.nı arasında 'I - MAttr - Dllf - SAt.I 

öGt.E. ·ı:.sntYA'fı ı 
Sont: 12.ao PllıklP. Tllrk rftu!iildsl, i2,60 

ltavadl!. 13,05 Pltıkln ·rıltk trtU!ılkl!'ıl . U,3fl 
Muhtelif pUk ncşrlvtıtı. U Son. 

s ıtıl: 12,ao f'IAkla TOfk nıusikM. 12,&0 
Hnvatll'5. 13,05 l'Jnkla 1"fifk ffitisiklsİı 13,30 
luhtehf ıılfık neştlyalf, 14 Son. 

Al'Ş\i\I NI snt\'Afl J 

Sn:ıl ! 18,3.0 Pi Akla dans mudkJsl. H Ni
hal ''C ıırJ..afüı~Jrırı turlifınllfın 'fürk tı.ıım
kisl vl' lırıllı: şnrkıliirı. 19,30 Şişli HoU..e\"i 
gosler: ı koiu t:ır:ıfınd:ın bir tcın.;ı! (Mele). 
1!> 55 llors:ı ltııbctlt!ı"i. 20 • 1ectncllain Rız:ı 
,.e' nrk l1tışl~r1 l:ıf"ııfıntlnn fufk musilfüıi 
nı halk şorkılnrı. 20,30 Hava raporu. ~0'33 
Omer Hıza larofııtdan ariipçn söyl.?Y' 20,45 
Nezihe ve ıırkodaşları larafıııclıın Türk mu
ı;ikisl \'C lırılk şnrkılnrı. {Soaı ayarı). 21,15 
1 nsıl s:ıı heyeti: Oku~ anlar İbrahim Ali, 
ı•üçiik S:ıfi~ c, konun Mu:ıınıner, kUıfineı 
H:ımcli, ut Cevdet Koz:ın, lnnbur Seliılıot
lin, keman Cctdct. 21,50 Orkestra: 1 -
Jıo ınfı l n Pie vt'leuse, o'iıtcrlure. 2 -
l>onızdli: Ln fille du Hcgirııcnt, 3 - Sa
r.ıs:ııe: Hoır.anza :ınd:ıluu:ı. 4 - Drigo: La 
forct l'nclınnıec. 5 - Tschnlko,·sk:: Divcr
liınenlo. 22, trı AJ:ıns tinlıetlerf, 23 PJAkla 
!olol"r, opera te operet pnrçaları. 23,20 
Son h:ılıerlcr 'c ertesi günün programı. 
23,30 Son. 

~t=e~rm:::ek:t:cd:i~r·:_..... •. ._.. •• n..._ ______ ,;__.ı. .......... _......_.....~_..~--.._----'--------~ 
tzmlrmaarlfveklllnln · l l'enz'ceminin 

lüzumlu bir kararı Sega!ıat not arı 
AJ\SAM Nf::Sft 1\'ı\1'1 : 

Saat: 17 tnkılnp dersi: t nl\'ersileden 

1arihte korkunç 
insanlar 

(5 tn6i !3ay/aiUin cletam.) 

Farna.k, perişan olan ordusunun 
artık iş yapamayacak hale geldiğini 
gördükten sonra Slnoba kaçtı. Bura
da duşnıann tosllm oldu. 

Tekrar Dosfora geldiği vakit onu 
kimse se\·ıniyordu. Babasını tahtan 
indirdiği vaklt alkışla anlar: 

- Hain evlAt .. diye on& Iinöt edi
yorlardı .. 

J'arnak, tatla yaşama(h. 
ıarının emo.:asınf, tıt>dtimötln 

ye'is V'o elomıe MML 

Yaptıit
~etdlği 

ESf;AJU~NGfZ TOI:IlA 

Bizans lmparntonı Loonun dört 
çocuğu ile kansı Teodos birçok mu
hafızlarla kayığa götUrillüyordu. lm
paratortce: 

- Biz.i nereye göttirüyorsnnuz1 di

ye t!ordu. 
Muhnfıılardan biri korkarak ya

vaşça fısıldadı: 

- Kınalı adnya ... 
Kınalt ndc. snrny erkfinının zinda

nı idi. Bunu öllen 1'eodoa, çocukla· 
rının yilztine b:ıktı vo mırıldant'lı: 

- Zavallılar.: 

Knyık hareket ettl. Bir müddet 
zonra muhafızlardan biri upuzundu 
ran bir torbnya. yak~aştt. 

1<'.ralica sordu~ 
- Bu nedtr1 .. 
- :rmmfyorum. 'teni kral yolda t\-

çıltnasııu ıııöyledl. 

- Yent krnl mı? 
..... ı:v~t. alıtn hnberlniz yok mu? .. 
Teodos Mr şeyi anlamıştı: 
~ Demek, dedi, Pep~ 'MIŞel koca

mı mahvetınoğo muvflffak oldu. 
'l'eoıtos hıçkırarak ab1amak fsfe

yor, fııkat muvaffak olamıyordu. Tı
kanryor, ı:;1'z yaşlnrmı akıtaınıyor

C1u. 
Bu esnada torbıı. a.ı;ıımışfr. Muha

İız korkunç bir hağırışla. :terinden 
fırladı ve: 

- Bu ne?. diye hağırdr. 
Kürek çekenler bile vazifelerini 

unutmuşlar, Kral Leonuft c scdl kar 
,111nda ayala katkrnıeıardt.-

(1) Bot4f ot httklfmda1'1ı(cı hicretten 
ıı aıtırr enel kumlmu.,ınr. Mt!rkczi 
J\unn sahlllnllekl 'Ke1'ç ~f:hrJ idi. 

çarparak ikinci defa ağlara takıldı. 
tkiııcl devre - ilke na.za.r11n .. çok 

sert ve faWllu oynandı. Şitll bu kısım 
da da. baklmdJ. Otuzuncu dn.kikada 
Kurtulu.t eeref sayısını kaydettiyse 
de 1 dakika 110t1ra Vehap ylne soliç 
yerinde topu ıOrerek birdenbire de
marke ~onda olan aağtç Areevire 
geıçlrdt; o c!a kolavca üı:;Uncll golU at.. 
tı. MUllbaJra da llöfle 3-111111 lehine 

!f = !.1An1' - 9!18 - PERŞEM'ÔR 

ô'et~E •eş'fl f' 1\ Ti ı 
'Rııtf 12,30 Pliıkla Türk musikisi. 12.50 

Hnvndis. l 3,0" PıjkJa Tiırk musikisi. 13ı34) 
.MubtC'!ıf plfı!: ncşdyotı. 1' Son. 

AK$A:ıt j EŞfilYATI : 
Stı t 18,30 Çc;cuk llyntro'ıiu! 0\ot'il sC't

çccik}. 1!J Haclife , .c nrkntlaŞlal"ı taraffn
dıın rıırx mıt5ikisi ve halk şıır1ulntı. 19,80 
Spcır nıü nlı:ıbeleri E~rc( ~fik tarafından. 
Hl,55 Uoı s.ı halll'rl(•rı. 20 Cem 1 Kamil ve 
nı k:ıllaşl.ır1 t:ırafıııdnn Türl: musikisi ,.e 
!ı:ılk ş:ırkıiarı. 20,30 Hava rap<.ru. ~~.33 
O. ıer Rıza tarafınd:ın arrıtıt~ SÖ} ı_.,._ :.?0,45 
fü·nell Sen ve rkoda,I:lı'ı t:lr.ırııııfan Türk 
musikisi ve h:ılk şarkıbrı. (S:ıat ayarı). 
21,1~ İ:ıh!'lııı \"e ati,. dnşlati l:'trôfin<lan 
furk ı.rn<ıkfsi ve ıııılk şnrkılnrı. 21 ,50 Bed
ı iye T uı·ın ~an: Ork <olı'll' rdaknlilc 22,20 
Orke~ıı· ı: J ...... l'•.ıc1k: Mıırrt o. 2 -- lıizet: 
Arlec;i,:nııe, Sulı..~. :ı -• Tsclı11iko,·~ky: t~le
gıe 4 - l'csse: l\lcııııello. 22.4 5 Ajans ha4 

berlcri. 23 Plakla ~otolar, opera ve operet 
p::ırçnl:trı. 23,20 Son Jı:ıbcrıer ve ertesi 
gıinull programı. 23,30 Sön. 

.. - t.IAlff - 938 - C1'AIA 

OtiLE NEŞRiYATI : 
Snnt: 12,30 Plakla Türk musikisi. 12,50 

H:ıvadic;. 13,0iı Pi.kin Türk musikisi. l3,3ö 
Muhtelif ,pltık neşriyatı. H Sonı 

AKŞ\\l NEŞHlYATI : 

Sant: 17 lnkılıip dersi: ÜnlYersitcdtn 
naklen, Recep Peker ınrııfından. 18.30 
Pliıkl:ı dnnıı mu ikisi. 19 KonCernns: Çocuk 
lcrhlycst, Ali K!lt11i Akyüı tarôfınJan. 
ı0,30 lkyoğlu llall<c,·i gösteri! kolu ııırn
fındnn bir tem'lll, t!>,55 llot.s:a hrılıcr'lerl. · 
20 Muzaffer Gıılcr ve ıırkndaşları tarafın· 
elan 'furk musikisi ve lırılk şarkıları. 20,30 
Ha\"n r:ıporu. 20,33 Ömer Rıza tarafından 
arapCn sö}"lev. 20,45 Ycdl:ı llıza "e :ırka
tloşlıırı t ır:ıfındrın Türk mu~lkisi ve h:ılk 
ş:'ltl.:tı:ırı. (S:ı:ıt &)nrı). 21,15 Mustafa ve 
arkada lnrı t:ırntından TOrk musikisi ve 
halk Ş1rkıları. ~t,LO Orke ıra: ı - Keler 
ncıa: J,u ı pld: ourverture. 2 - Berel • 
Clerk: lllıı-:lon d' Amour. 3 -. Svendsen: 
Rotrı:ınce. ' ..... Orossmann: Csardas. 5 -
rc.oıfl: SC'f(r<'llC. 22,45 Ajan~ tıntıerleri. 23 
J>J(ıklıı ı;olofar, opera ve operet parı;;alım. 
2:l.21l Son hnlıerlor 1·4 ert~sl günün prog. 
romı. 2:ı.ao Son. 

!ı - JIART - 938 - fJ(JMARTRSI 

OGr.E. 'ESRIYATI : 
Snr.t · 12,30 PIAklB 'ltrk muslki~i. ı2,M 

llnvadls. 13,05 J>Jjkl:ı Thrk musikisi. 13,JO 
Mulıl"tır pi.ık ne.şrl)•aıı. l4 Son. 

Af-\ŞAM .n,şnt'ıATI : 
S:ı f: 18,30 f>lAkla dan!C muı:ikbl. l9 

Mandofln ve ıtllaro: Zekeriya Tavman \f'e 
<iif:ır· st nıır"er. 19.M Konferans: üniv(!r
ıile profnörlfflAdd Z ya CemııJ Akso1: 

sorar ı) . 

lZMlR - İzmir KUitnr Dfrektisr1U
ğll tarafından meıttep tnUdürlüklEırl
ne bir yayım gônderi'miştir. Bn ta
mimde şöyle deniyor: 

"Her okulda, okulun ve binasının 
tarl.tifne dalf bir defter veya dosya 
tutulması .• 

Ba dosya vefa defterin demirbaşa 
kayıt ve değtşlkllk vukuunda giden
den gelene devredilmesi .. 

Dosya ve deftere girecek yazıla
rın ttıUttıkün olunca, ayni ölçülü kA
ğı{lnrn. daktilo veya en okunaklı el 
yazıslyle yazılması .. 

Dtnan·m tarihinden bahsedilirken 
Hnngf tarihte, kimin teşebblls ve de· 
lUctly1e yapılmış vera gerek paralı 
gerek parasız şekilde ele geçlrllnl.lş 
oldu~u, zamanla hangi maksatlal' t• 
çln kullanıldrğr, no gibi değişiklik· 
ler yapılllığı, içinde ne gibi önanıll 
ve tarlbı vakalar geçtiği izah oluna
cnktır. l\lektoplarde, mUesseselerpe 
çıı.ltşan muaJllrnlorle, mektepten ye
tişen tatebelcr ve hayatta elde ettik· 
lerl neticeler ta~ip edilerek b\ı def -
terlere fşaret edtlecektir. 

Yoz~atta mahalle, 
ocakları faaliyete 

geçti 
Yozgat (Hususi) - Memleketin her 

yönünde yenl bir galışma hayatı, yeni 
bir canlılık uyanmıştır. Ge~en günler 
Cuıiıhuriyet Halk Partisinin ocak kon 
grelerlnl yapmak, mun.hhaslarmı 9e<; 

mek üzere teha.lilkl~ parti kuraflna 
kolf8.D. vatandaşlar bu vazife1eı'iıi1 bitir 
elikten sonra, y~n! • idare heyetleri, 
mahıillelerlniıı muhte11.t ihtiyaçlarını 
ve Jşlerini ellerine alınııjlar bunları el 
birliğilc başarmA.k üzere toplantılar 

yaprnağa koyuımuelardır. Geçen pa-. 
zar gUnU develik mahallesi, mahalle· 
!erinin su yo11nrIJ1ı, ~lıklanm, 
ka1dırımltı.r v~ ca:milc.rlfti tamir etmeği 
fakirlere ba.kılml\Sl işlfii tasarla.dıkla.rr 
sırada. toplantıya nafia fen memuru 
ile vali de ge.mıetır. 

KcMUerilc uzun uzadıya h oihal
de bulunan vaU başta. sP~t oc ğı baş
kanı Yakup olduğu halde bütün o c·
var ha.lkmm blr ü1kü uğrunda biri -
melerlnden ve karşılıklı mu1ıabbetle
rinden 8tUrU kendilerini tebrik etmi 
ve her tlli'lü yaronnda bulunacağını 
vaadetmlştir. 

otka<laşlıırt t:ırafından Türk muslklııl ve 
halk ışnrkılnrı. 20,30 Hava raporu. 20,33 
Omtr lıı:.rn lnrorınclon nrııpca söylev. 20,45 
Sem.ıhnt Üzılcnseıı ve ark:ıdnşlıırı ıarııfın
clan Türk musiki'li ,.e hnlk şarkıları. (Saat 
nyarı). 21,15 Klllsik Türk musikisi: Oku. 
yon Nuri Holil, keman Reşat, kemençe 
Kemal Niyazi, t~nbur Dürril Turan, kanuh 
Vecihe, ney Tevrik, ut Sedat, taııbur Refik. 
kemence Fahire, ut Covdet Kozan, nısfiye 
StlAlıaflin. 21,50 Orkestra: ı - Glıınca: 
Mnrchc. 2 - l~on Cncoilo: Pa1llacl, Cnn
ID5fo. 3 _. Orlgo~ Polonai~e. 4 - Straıı!s: 
Groc;s Wll'n. 5 - lloimes: Scranade ltn
lit.nne 22 45 AJans hnherlerl. 23 Pliıkln 
sı>lolar, opera n opl'ret parçaları. 23,20 
Son haberi Ye er eaı. ıünikı .PrOJJ1UUL 

.(2 nci sayıfıulan devam) temeli Üzerind!. 
Za.vallmm hali pek feciydi. Biraz sıhhati daha iyi anlaşılmh. Se\3. cll" 

daha çocuk gibi ağlayacaktı... Mustafa Efendi "yapıya nasıl ba~ 
- Dcmokra.Si bu mudur a.Zizlin ? .. , 

diyordu. O herifle bir kamara.da, ben 
nasıl yatabilirim? ..• 

• • • 
B 1r komisyoncu Yahudi ile can ci

ğer ahbap olmu.~1ardı. Para çok
tu. 1starıbula gider gitmez Yahudiyc 
bir yazıhane açılıyo.du. Yalnız sığır 
değil, daha. bin türliı iş ... 

- Yoreccksin Temel ağa .. diyordu. 
Ne işler olacak ne iş! ... 

Usu1cacık C8.zip beyin kolUilu dürt
tUm: 

- Yahudi ile kamaram değiştire -
mez misin? .. dedim. 

- 1unan moll§el', iyi ısöyledln.. SeJi 

mutlaka dahisin ... 
üst kamaralar çok aydınlık .. demi~ 

~özüme ışık gidiyor, uyuyamıyorum. 

istersen yatakları deği~Lirelim ..• 
Yahudi, üst katta aydınlık kamara

yı duyunca hiç fırsatı kaybeder mi? ... 
Dikkat ettim, ikisi de meınnulı ..• 

Saat onda, Temel ağayı, rakı masa
sından garsonlar kaldırdılar. On bire 
doğru da Yalıudl yabnağa indi. sahne 
~k meraklı idi. .. 

~ . . 
O n altı saat rötarımız var. Boğam 

sa.baha karşı giriyoruz. Süvariye pa
tenta.yı imza ettirmek için üst güver
teden geçerken, gözüme bir karartı l· 
Jişti. Dikkat ettim, Yah'.ldi, aydınlık 
kamarayı bırakmış, tahta kanepenin 
Ustiine boylu boyuna uuuunı§ yatıyor. 
Dayanamadım. lmlunu dürttüm: 

- Niçin burada yatıyorsun Me§u
Jam efendi? .. Soğuk alacaksın .. '° 

- Bırak allahi seversen, efendi 
oyn.adi bana b r uyun yorme yitsin. .. 

- Ne oldu, aranızda bir şey mi geç
ti? ... 

.- Bir §ey de lAkirdi mi? .. Üst ka
mara aydinlik kamara .. Yel de yor •. O 
pislik kokusu .. Pastirmalar bir taraf
ta .. Raki !iişesi kirilmiş, yerlerde du
kulmuş .. Seni iskarpinleri yorme .. 1-
çinde kusmuş ... 

• * • 
Gemi rıhtıma yana51yor; yolcular 

çıkmaya baelıyor. Güverteye indim, 
Ci.zi p beyle karşıla§lım: 

- Yahudi nerede? ••. 
- Şimdi Temel ağa ile burada ldl-

kr .. Galiba indiler ... 
Afaflda nhtımrn UstUnde gözüme 

ilişti. Temel ağa, bohça11 elinde, gö~ 
leri vinçte, ıtğırlarm mmesini bekli
yor. Yahudi, dün gecenin batmısmı u
nutmuş, g8z'erinl Temel ağanm kese
ıine dikmiş, h~l! onu kandırmaya ça
lışıyor!!! .... 

.. ,,, t]ubcıt 938" 
-hnktlra OOJ>UTU

I>r. Cema Saleıfl'UJn 

RllRllftwa abone olu
nuz ve abo1111 edinin 

ğını şöyle anlatıyor: ~ 

''Nagihnni ( 1006) Ro.mazannı ,# 
•ünü seherden vüzera:fi iuam 'V~ 
m d:nrlctten nehiceler valdei . r 
Hazrctlorinin Emin iskelesinde ~ f" 
lunacak hnyrat V"! hasanat v~ caısı1',., 
rifi resmi tayin olunup şerefı tel°'.._.., 
atte kazılmak için üze~·ne varılıJI lf"' 
olduklannda Tophanei amireden .,;,.. 
zı gemilerden loplar atıldıkbl,, ( 

167). ~ 
Bunu müteakip, orada bulunan 'f' 

ruam Hüsnü Paşanın azli yazı!Jdıt• 
kadar. ~ 

Tenik ~dilmemiı olan o filfr•8' ~ti 
nokta pek ;aylllı 6ikkattir. Birinci 110 ~ 

"Sahili bahirde dağ eteği mahal ol~ 
la,, deniyor. Eminönü iskelesinde 1'._ 
lacak cami ve hayratı sairesi~ 61'_ 
hem ıirtago, klise, yahudi evlerı f.,11' 
riliyor. Hem de dağ eteği otrnalr. u,_of 
kayd~iliyôt, Eminönii dağ cteti· -' 
ba ~f.ındiki Yonicami::ı yen dağ eteli ti' 
bu dağ eteği nerede idit ne o1"'17 )jı 
halde tıağ eteği, kale sına olsa gere 1pl 

ikinci nokta "Tulwnbalarla ~~ 
değirmenler yütlitecek kader ~ jjj' 
bir surette çıka:nlmaya çalışıldı,. ö'· 

yor. cfj"' 
Geçen yıl itfaiyeciler bayttdl~ S ıtJI' 

zetelcrde tulutnbatun b'rirtc_i ı~ıır' 
Mahmut devrinde icat eidiltrtı~ 0 ıJl1 
yazılıydı, bayramlar yapıldı. flldttl 

söylendi. • iı .ı 
Birinci Mahmut devri tilirsırı Jt(ttr' 

1143 - 1168) ldir. "Uçilncli Su1t~rı f.tl' 
met devri de (1003 - 1012) dır. ~,r' 
larında (150) yıl kadar bir f~14'" 
dır. şu halde gazetelerin yarr./ ıııı" 
hatiplerin nutukları ty-anlrş o1 :~ 

• d r su kabul etmek zarurctı var ı · 

hangisi !doğrudur? f!.eD' 
Farzedelim ki üçüncü Suttan f'tlı:'c o 

met devrinde tulumba vardı. ıerı ffl' 
zarnanrn iptida? olması ıl:ırrng~rısıet" 
lumbalarının çıkar.dığı sular, d~ de tet' 
ter yürütecek kadar olabiJrtıCSl 

k:ke ~eğmez mi? _1dJ 
d

. oq'lt' 

1006 da üçüncü Mehıne uı ··rı .,,, • 
- catıl11 d,f Safiye sultanın yaptıracagı . ııakıat' • 

sıJr hayratının yeri ve temelı riJI ,C 
Seltmikll Mustafa Efendirtin ıa; tr:t' ,,. 
tiği malumat, yu~nd3 fıkra. . 

1 '°'-
. ·· urılldı.. -"' zedlldi. Sahil elen de gos ri aycd" .. 

rın haricinde kalımı olan :,...ııdlr 
mahiyetleri de iyice anlatıldı ~ 

Ş!mdi sıra B;:.hçekapı içınd;~ 
Tarhan Sultanın yaptırdı~ı 9~ 
EminönU iakeleıi~de Safıye ~ r, 
yaptıracağı camii ve ha~ratı pıJJP_ 1!ı. 
kurdurduğu temel uunne ya"-"~.,....~ 

d• Anc-
pılmadığını tetkike gel •· cSI 

k uz•-_Wdl' ya kadar töz sarurt pe ~ ~ 
bu tetkiki UçUncU makaleye ~.

Amasya ~~ 
HUsAM~ 

~------_...,---::~ ~~ 
• KOY MEKTEPl.F.RINl>B d4'~ 

ordlld• Ç9 
Ozere yet1,t1rl1ea T• 'Jkm~klet' 
ı>anlıınn alındılı kursla~~-~-..... 
Dil UJll klünalf. • ~ 



r------~~__.._------..-ı 
VADELİ 1 

l'ürk Ticaret ı-•·• or. ıhsan samı-· 
B 3n"-'ası 1 tiAKTE1YOLOJ1 

~ "'' 1 L.Aliot{A'l'UVAHJ 

ıt' Ş. ldaı e meCJISID• · Umurnf kan tahlılatı. Frt•ııgı uoktaı 
,_. ~ 0 • 1 rıaıarıııdaıı ( Wassermaıı ve Katırı 

>. • ttıanıu!lerı ı Kaıı kurt:'-"Vatı sayıhııs 
"'·~~ J l'·· .. e toplantı davetnameıi: :u, tıfo V<! ~ıtrrıR hllstalıklıu tf'~l.ıst 

llrJt • . • 
d ti .1.ıcaret Bankası A. Ş. hıı.:se - ıdrar. balgam, <0.-rahat kar.ıırat vt 
~.ırt:·~n·n toplantısı 28 Mart 1938 Pa- ~u ~hlıliıtı ü:tarnııkr.ıskopı, knıı 
1 Itı.ı. sı gUnü s:ı:ıt 16 d;.ı Ankara'da l· 1a Urtı, ~t'ker l\lııruı knl!t"~tnu 
~a ıJt ca_dcsinde Banka merkezinde ınıklarlnrnıın ı11yırıı DJ\"•r • ·ııiı 
~ acaktır. No 11:{ rt•l . :W!IXJ 

(}cg !as l'tıukavelennmenin 24 üncü mad-

Dohloı 
Hafız (e al 

LOIOIA!'ll llY.Klllıl 

Dahi/iyt Müteh.,.uın 

Pa111rıtıuı l'lll~k• (1lnlf'r'1!! n~lf'rter •"rırı 

Mat ı ~U! llln il ya ı ıuııtar l•tım1ıulrts uıvıu 

voıuntt. 11041 aumıtrıtlı nu:ruııı kıılıh•eatııO• 

,.,a. .. ıııı.trını ıuıtıuı eder 8ıtlı eunııtrteaı gtlr 

•ert tıtl&Kh 'Si~ 12" !lllllllt'r1 l'Ulklkl fUkltrlt)'I 

ınah,cutıtur. MusvenehRnf ~e H telcJOD 

'l'll\91{ Kı,ıık teıeroo· not~ 
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. L!~oi~i~:D~inı;g~llf!r;i r!e ı;iJlanltl,ri · ;Şti-trn!? · · 
1 ··~· "~:,,,~f·,, ~- ·fı:-.:,~:_ı"" _~.·.· ··~,._·.,.-~ ''· .. •._.·,;..,.;.. . . 
: : .· ~>·: : •· .. ~;: ·:· ~(/niqrn-)1ida-,~si ··i(lin./arı i . : . · .· ." 
. . . ----------....................................................................... .--. 

Muhtelit istasyonlarda inşa edilecek zahire hangarları lc;ln montajs 
bazrr bir hnlde takriben 210 ton demir malzeme mUbaynası kapalı zar( 
usullyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu malzemenin muhammen bedeli 50.000 liradır. 
2 - lstcklller bu işe alt şn'rtna me ve sair evrakı Devlet DemlrroJJa. 

rrnrn Ankara. Haydarpaşa ve Sirkeci \eznelerlndcn 2.50 lira bedel muka-
blllnde alabilirler. ı 

3 - Eksiltme 21 - 3 - 938 tarfhln de ppzartesf gOnU saat 15 de Anlmra. 
da Devlet Demlryolları Yol Dairesinde Merkez Birinci Komisyonunca ya.
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye gf rcbltmek için isteklilerin nşn~ıda yazılı teminat ve 
ve~atkl ayni gUn saat H de kadar komisyona tevdi etmiş olmaları !Azım• 
dır. 

A- 2490 sayılı kanun ahka.mına uygun 3760 liralık muvakkat temı .. 
aat, 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesi 'rnlar, 
C - Narın Vektıletlnden musaddak ehliyet vestkalan. (1057) (615)' 

DüşkUnlcrevi tein yaptırılacak defter ve matbu evrak açık eksiltme- . 

:re konulmuştur. Bunların hepsine 520 lira bedel tnhmln edilmiştir. Nümu• 
nesiyle şartnamesi levazım mildUrlil ~.Unde görUlebllir. İstcltliler 2490 N. 

lı kanunda yazılı vesika ve 39 liralık ilk teminat makbuz Yeya mektublyle 

beraber 9 - 3 - 938 çarşamba günü saat U de Datmt EncUmende bulunma· 
lıdırlar. (983) ı 

• 
~LISUSI ŞA~TLAQl"'!_IZ l-IAl(l'IND~ 
GiŞEL~'2iMIZOEN MALUMAT. AL iN l ~ 

ISTANBVL- ~ARAl(OY PALAS - ALALEMCI ~AN 
bi ~'tll.luc:ibince ı§tirake salahiyettar olan 

" arı 1ıı~ıan arın 26 ıncı maddeye tevfik.Cl 
'°el d htı Ciınünden en az iki hafta ev -
'· u uı· 

öLt:.:\1 PROVASI 

vclfıı .. :ye varakası almalan lazımdır. 
• er· 

tlıc~tuı ·n de hissedarlardan olmaSJ 
b tur 
Giııs":i. 

tııa~ U arlann C:ühuliye var:;Jc,ası al-
b~lcrj .. tcrc Banka Merkezine veya Şu

••c rn" 
~ Uracaatlarmı dileriz. 

ı Uz.AKERAT RUZNAMESi 
darc-:: 1937 seneııi muamelS.tına ait i-
t "'Cc}' • 1.tııı.ın o'k ısı raporile murakıplar rapo-

2 Unrnası 
-19 • 

~·"ar h 37 senesi bil§nçosu ve kar ve 
lccli in·cııaplarının tasdiki ile İdare 

3 ın ibrası 
1\ - M·· ' ~a.111 Ye .Uddet'.eri biten tı::lare Meclis" 

i _ r.nc aza intihabı 
tıi.. 1937 s . M 'k 1 ü . 
ı.._'' tayin· en:sı ura ıp ar cretı· 

~bı, 1 
Ve Yen!den ikı: Murakıp inti· 

s - t tc~ dare M • . 
hutu ec:lııij Azalarına ver le 

r hakkının tayini. 

iDARE MECUS? 

- Harrigan geldi mi? 
- Hayır, henüz gelmedi. 

Con; sür.de içeriye girdi, Glrdiği kaprnın hemen iç ta
rafın.:laki kor dor, bomboştu. ~ahne bomb ·'JtU. Adliye 

dokt'>ru cesedin kaldırılmasını istemiş olacak ki, Mens -
fil:! Ken.t'in ölüsu de orada görünmiyordu. Polis müf etti
şi Harr:gan'ın aı::amları da çel.k kapanı kaldırmış bulu • 
nuyorlardı. Sahnen:n ileri&:nden bir takım sesler geliyor
ldu. Coni elini gözleri üzerinde siper edinerek: 

- Ani Diye haykırdı. An!l 

!çerden bir ses: 
- An buı-aı:la yok Coni t 
Bu, Peter Guigli'nin tesi 'di. 
Con.:. itidalini kaybetmcmeğc çalı§arak: 
- Nerede olduğunu biliyor musun? 
Guigli, mcccJcnin ehemmiyetini idrak etmed'I;ı:ni 

gösteren b:r tavırla: 
- Her halde buralarda olacak. Kend:sini biraz ev -

vel görmü~tüm. 

Coni ot<:iuğu yerde yıldırım fibi dönerek s=nneden 
dışarı çıktı. Aşağıya, Giyinme ocalarının bulunduğu yere 
ind ·. Kaptların iizerin4 e bir çol\ diğer artistlerin isimleri 
ya.:ıh idi. Coni bunların h:ps=ni geçerek 1'Aq Dey'.: .. i~mi 

yızıh bpının önünde dmı:iu. Kapıyı vurdu. Ses yok. Aç
tı. girdi. Bombo~ 1 

Coni'nin "akakları kurşun a!;ır\ığiyle zcrklam<>ğa 

b ··1 '".l'l''?tı. A1!zrnrn kuruduğunu hitsetti. Biı, onu çıldır
ta~:ıı~ hir haldı. An hic: ı;P"he~·z ki bir yerı-!e bulunııvor
d·ı F .. k'1t nere~e? Con· bir müd1ct d-•irle·ini y;ot·s'"t a
r-a'· nal-:=k.t oıo1Tul:l·:ın1ı1 kl~ dü .. i"nmek ;stroi · Ac::bı l:•z
<'. .. ~ız. ken:t:~in" vSki olan ihtır füı;:rin-: nerec!• bckliyor
c! ı. AC'ab3 bir diğer kadın art.:stle beraber miydi? 
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Coni ~rdu:' 
- Şimdi ne yapacağız, 
- Ne yü,>aca&muz malum r Herkes öile vaictl tfyaf~ 

ro:ia toplanacak. Katilin de orada bulunaca:ına ıuphe 
yok . .Ne yapıp yapıp onu da meydana çıkaracağım. 

- Sana bir y;.ı.dımım clokunabihr mi? 
- Orada bulunsan fena etmezsin. Ben herkesi ıoz,.. 

ğuya çekerken, sen söylenenleri kaydersin?. 
Haaigan g ttikten sonra, Conj uyum~ğa çalı;tı iao 

de, muvaffak olamadı. gözleri kızarmıştı. Zav~.:ıı Les Han· 
&On 1 Onu ne kadar seviyoı:ıdu. Şimdi öldürülmilJtil, öyle 
mi? 

Coni, koyu bir Fransız 'kahvesi pişirdi. Biru tereya
ğı ve rcÇ°eı hazırladı. Fakat .:'}tihası yo~tu. istediği g bl 
yiyemedi. Sonra tıraş oldu. Soğuk bir duş yaptı. Yorğun 
vücudünü hwlu ile uğu§turarak bira.ı kendine ~elmek ia
tcı:ii. 

Duştan henüz çılcmı§tı ki, telefon çaldı. 
Vücudünde ha!a havlu s;.ı:ılı olduğu halde telefona 

koıtu. 

- Alo, kim konuıuyor? 
Öbür taraftan bi.r kadın sesi gcliy6rdu: 
- Ben m, Coni. Ben, An Deyli 1 
- Ne var scvgi14:m?. Hayrola, günün bu saati~de . ..: 
- Conı, katili buldum. MensfiJd'i ö!düren adamuı 

kim olduğunu öğrendim. Seni temin ederim, bütün delil· 
leri biliyorum. tsbac edeb lirim. 

- An! SevgUim, nerede! i~? 

- Tiyatrodı:.yım. Sana bütün hakikati anlatmak is-
terim. · 

- Dur bakaltm. Sen nereden telefon. c:liiyonun?. 
Sahnenin arkasındaki asık telefondan mı? 
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Muhammen bedeli ve muvakkat tomlnatlnrı ve miktarları aşağıüa ya. 
zıh ya~lar a,yrı ayrı ihale edilme k şartilo 11 - 3 • 1938 cuma gilnU saat Hı 
den itlbucn sıra ile Ankarada İdare blnasmda. ve kapalı zarfla satın alma· 
caktır. 

Bu işe girmek iste yenlerin aşağ-1 da gösterilen muvakkat temtnatlarfy. 
le- kanunun tayin ettiği \'eslkalnrı ve Nnf ra milteahhttllk vesikası ve tekltt-
1<-rlnl ayni gün saat on dörde kadar Komisyon Rct.sllğlne verm eleri 1!-
1 ımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka rada Malzeme datresl.nde 'Ç"e Haydar. 

paşada Tesellüm ve Sevk Şefllğlnde c!nğıtılmııktadır. ( !.153) 
Cins ,.c miktarı Muhammen 

250 Ton 
1100 

25 () 

~ilrşof yağı 

RezldO yağr 
r.ı azot 

bedel 
Lira 

62.000 
1t1.500 

17.126 

Muvakkat 
teminat 

Lira 
3.850 
6.975 
I.284,37 

Muhnııımcıı bede li 955 llra olan 1500 kilo (muhtelif ambalAjh) rna\'I 
\P. kırmızı mürekkep 7 - 3 - 1938 pazartesi gilnU saat 10,30 on buçukta 
llnydarpaşada gar binası uahııtndckl komisyon tarafından a~tk eksil t m e 
UEUllle satın almncnktır. 

Ru işe girmek isteyenlerin 71 G3 lrnruş1uk muvakkat teminat vermele· 
rı ve knnu nun tayin ettiğ i \'Csniklc bir lll!tc eksiltme günü saatine kadar k o· 
misyon~ mliracaatlnrı J{lzımdır. 

nu l 5 P alt şnrtn:ını <'l e r lromlsyon dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(933) 

SIZL i K 
HayatH1 ~evkindcn insanı mahrum eder 

ERTEV Karbonat komprimeleri 
Çok terniz bi K:ıtbonattao ve toz karbona t aJmaktaki mütküla: 

göz önünde cutularak ygpılnuştır. 

1 

HER ECZANS.::01:. SAT JLJ R -------

Ha va · Kurumu 
··yü k Piya gosu 

5 . nci keşide 11 Mart 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

ııı 

Bundan ba;;ka: 15.~00. 12.000, 10.000 lıralık ıkramiyelerle (20.000 \.'e 10.000) 
liralık ıkı adcı mtikıitar \'ardır. 

,) 

UZ E 
'

•R GAR ı H ". ::::m:::::::=o===,::,::::;;•o•:ı:kulı:m:o~·u::::w:::r=:I. ~-D-o-·11.d'-~-a~mE'~ 
r.ınw:u::::::::::::::::::::::~:::::::: :::::::::::::::::: ----------------· !I ...,. • "' u \\a::fl ~ 

ı·=:ı.=:. n~n~~-·ş /n~0~'n'~ute. ır rı.= K ~moa~ ~~s~n sABIKDEVL~~_:;;~~YoLLARı ~! Necati PAKŞi İ Necaatlln Atasaguf1 
'l::ı::1i l!:::!J il ~ V:::dl 'Y' ~ .• 0· • d U Haatnlannı her gün sabah aaat fı 1 H • r gün sabahlan ... •ku' bu"ı.ığa 

:::. \·aınız CU M AR " ESi Go f·' l .ERl : •• ı Operatör - Uroloğ ış muaycnchaneıın e sabahtan •• .. , .. .... , 
• u " - .t öğleye 2 den 8 e kadar luıbul eder. ii l O dan ak~am 19 a lmdar kabul eder. :: akşamları 17 den 20 ve kadar ı .. 'iıe 

:: '/Al.OVADA, saı gilnlcr Kar:ı İi Galata • Karaköy • Abdullah ef. 
1
: . Beyoğlu İstiklal caddesi 'fokatlıyan is Snh ve cuma günleri ıaat 14 ten =~ j U tayyare apartmanlan ikiııc1 dıı1'' 

:: • t - d k •• lokantası karşısında Galiçi Han :: 18 kadar p , d I· d'' i: gü~ · ramv::y <:uragın J ı ıllU · ı: 1 sırasında. Kapısı Mektep sokak •• e aras z ır. : 17 numarada hastalanru kabul c 
İi ayenehancc·nde h:-ıstalarıru kabul Iİ Hergün 15 den 20 ye kadar ' 1 Hamôi Bey han birinci kat. 1 ~i Adres: Karaköy T ünel meydanı, H Cumartesı gi.ınleri 14 aen zo ye ,.a 

Ü::~:~::~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !i .ı11111111:::::11-=ı::zz:aıı:=-:ı1ıı:ı.T=-ııete.-f 0111n • • s:· •4 mi 
2ıı.::S:ır:ı."ı~~ Tel: 21721 - iL.~~.:~~.~.~ .. ~~~~.~~: .. ~?~:~.~~ .. ~~: .. ~:.~ .. .Ji dar hasta la rıru parac · z. K urun.u~~ 

- Evet 1. Dinle .. Allah a§kına dfole !. 
- An 1 S:.ıs . Ored:ı ooğıra bagıra konuşma. Şimdi 

ben t!yatroy~ geliyorum. Konuşuruz. Lcs Hanson'un akı
betinden haberin var mı? 

- Evet ... Çok feci değil mi? Fakat ben ... 
- Sevgilim ... Les Hanson bir cinayetin ha1'=katinl 

oild.ği için ol1ürüldü. Seni ş:mdi orada konu~urken biri
s.:. d 'nliyorsa ... Anlıyor.un ya sevgilim. Senin bir şeyier 
bildiğini kimse öğrenmernelid'r. Tehlikeli b ' r hakikrıt bi· 
liyorsun .• Kati! , şimdi belki t:yatrodadır. Ben herr:cn ge
liyorum. E rrer benden ev\•cl Harrigan or<"ya gel' rse, ona 
söyli;·ebil'rsin. Fakat t iyatro kumpanyası i~inde hiç ldm
seye h:r şey söyleme, e mi Gevgilim. Senin iç·n ç_if.{ fena 
olur. 

- Haklmn Cc.ni . Ben bunu ı::lü~ünememiştirn. 
- Şimdiye kadar kimseye söylemedin ya? 
- Hayır. 

Coni rahat bir nefes aldı. 

- Şımcli ben gel'yorum, dedi. Söylediğim gibi, ben • 
den önc e Harrigan gelirse, onun peşir(. b:rakma. Anlıyor 
mu"un? 

- Anlıyorum Coni ! Ç••~uk ol, çabuk ol t 

VH 

Coni Doglas hayatın :ia görülmemiş bir süratle giyin
tii. Kravatını takmak ve pot:n b~ğlarmı bağlamak işi son
raya kalmrştı. Bağları iskarp'nlerin içerisine sok·ırak ~şa
ğıya koştu . Bir tal: c;. ça ğırdı. T :yatroya gitmelç en aşağı 
yirmi dakika sürecekti. 

Taksive yerle ti. Kravatını ve pot;n b3ğlarını yerine 
koydu~t ., sonra; bir sigara yaktı. Yüzünden soğuk ter· 

········- · ·· ····· ··· ... ·····•••••••••••• .. ••••••••••••••••••ı ber okuyuculanru dakupon Ol.,,:;:. 
bılinde muayene eder. Telef: z.,. öLt.:M P ROVASI 

ter akıyor. Az evvel yaptığı telefon l:onuşmasını dÜ§Ünü
yo:::iu, Kızın ::esinde bir üı keki k vardı. hiç şüphesiz ka
t ili tanıyordu. Ve katil de, Hanson'a yaptığı muamele ile 
pekaia göstermişti l:i, kendisini keşfedenleri ortadcın yok 
ediyorJu . Coni bu düşünce ile Kobrovski'yi gözünün ônü
ne getirdi. Onun siyah mantosu iç.'.nde sakladığı baston -
\ian ktlıç çıkardığı geceyi htıtırladı. Muhakkak Kobro .. s
ki idi katil ... Dütün kumpanya isinde Mensfild Kent için 
öyle bir ölüm hazırlıyacak yegane adam o idi. Kobrovs?<;, 
o cinayeti işliyecek halde ve mevkide gibi görünüyordu. 
Le!> Ilanson'un bir ~eyden §Üphelendiğ!ni hissettiği gece, 
Kobrosvk.~'nin gözlerinde yanan kin panltısı, hak'katl'n 
korkulacak dereceyi bulmuştu. Her hrılde onu ortadiln 
kaldıran da o olsa gerekti. Acaba, An Deyli telefon ettiği 
sıralarda Kobrovski oralarda mı i:U ••. • 

Trı~mi, t=yatro civarında durdu. Coni şoförün para-
sını vedr vermez, son sür<ıtle t:vatroya koşmağa br.şladı. 
Nefes nefese büvük kapıya geldiği zaman, :ırasını kapalı 

buldu. Koşup ar'k.a kapıya geçti. Şhndi kap:ıda bclunan 
ihtiyar bck!fi Konor değil de, iri bir üniformalı pofü. me
munıydu. 

Polis. Coni'yi göğüsliverek: 
,_ Giremezsiniz! De~,:. 
Coni bağırarak: 
- Ne söyliyorsun? Benim muhakk·,': girmem lazım. 

Ben Coni Dogtas'ım. Kumpanyaya dahil:r:l. 
- Doglas mı dl":lin? 

Polis memuru cebinden bir uzun kağıt çıkardı . Bu, bir 
lsim ~ste!iydi. Kocaman parmağını listenin üzerinde gez
direrek "Doglas., ismini bulur bulmaz: 

- Pekiila. decli. Listeye dah:lsin. Haydi gir! 
Coni tela§1a sordu: 
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Göz hekim J 

Dı.Muıat Rami Agdtfl 
a.Pt 

Muayenehruıcslnl faksl.m-Tnl!Jil 

rarlabaşı Cad. VRF'A Apt. oı.ıı-9 
rıakletmiştir. reı: u553 1 

O · ıede' 
>azardan nıaad!! hergün : g 1 ooııro •aat ikiden altıy~ 

KURUN--1 
iLAN Ol.ltE'rl.$ rJ 

ı rı soıı· 
Ticaret llilularının c;ıınl ıın • s:ı 1 iC s1>" 

ıl:ın ıtıbareıı ıll'l;.ı sııyfalnrındo 4o'.r dll ı. 
lııhm.la 50 kuruş; dörr~üncü sa~ : IJSş 
ıl\ıncı ve uçüncüde 2. bırıncıdc ' 

!ık yıını kesmece 5 liradır: ı>JI i1Jt1 
~üyült, çok devamlı, klişclı, ren ,111, 1 ıır 

verenlere ayrı ayrı indirmeler 
0
) ııı.ırııı· 

ltcc;ml tl6nların :o;ııntırn • satırı 3 

tur. • Uk flıfJllOf 
; icarı .:ınhluettc olnııuan kuç f ~· 65· 

llır defo 30, iki defası !>O, Cıc de ~ .. ııır · 
00 tur .. • 

ll/\rl dcfusı 7!> ve on defası 1 aırd•· 
Uç aylık il.in \•ereıılerın bır defası ı:ı''' 
\'adıı l>ört satırı geı;eo ıırın ı~;'i~· 
sııtırlıırı beş kuruştan hcsııP e '1trı ·.D· 

ane hl:met l.:11ponu oetlrtrı 
cük llıin tarifesi yü:de ~5 indirilir· 1;eıı· 

KUHI JN hem doı.~udıın ıtoArtı)'r111;, .. ~!:'I 
t> cıı • f"' dı idare Hrlnıle, hem A nkıırtı 1 fl)f) 1 

1 J\Wı1A , · dtr tle Vok ıl Yurdu ııllını" ' h ıl t' 

IHF.N llAıı hfıroc:u eliyle il:in kB l 

( Ri\ronun trıcronu: ıo335 > 
-~~---~ 


