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Ayın on altısında yapılacak_,,_~ Yüksek kumanda heyetindeki değ·işiklikle 
tatbik edilmek üzere mi 

bulunuyor? . 
Başkumandan tayin edileceği söylenen General 

bu planı hazırlamış olandır 

f t k ne; (Ynnnn), StoJ"nıllno\'iç Uç Balkan dostmııuznn bn~nkillerl nn. l\ e n • 
(Yugosla\' ) \C Go~a (ltomanya) 

Ankara, 4 (Tolefônla) - Balkan 
Antantı konseyi bu ayın on altısında 
Anknrad:ı toplanacalrtır. 

Türk. Yunan, 1'ugoslav ve Ro· 
ımen Jın.rlclye nazırlarının iştirak e
tlccc lderl bu toplnntı dört giln snre

---------""------- 'ccktir. 

Bursalıların 

vazifesi 
TUrl:iycdeki san:ıyileşme hareketi

nin istikametini tayin eden mühim 
bir prensip vardır. Bu da, devlet eli 
ile kurulan ve kı.ırulacak olan fabrika
ların kullanacağı ilk maddelerin mem· 
le)tetimizdc yetişmesi şart bulunnw.~ı
dır. Bu noktadan bakılınca, iki gün 
CV\Pel Burs:ı.da ııııcmeye açılan Meri· 
nos fabh a.ı:ıı u l::ıii:ma gibi ı;örüllil'". 

Romanya Ilnrlc!ye N:ızm B. Ml
çcslrn, Yunan Daş\•oldli ve Harlclye 
Nazırı B. Metnksas ile Yugoslav 
Başvekil ve Hariciye Nazırı B. Sto
yndlnovtc'in toplantı tarihinden bir 
;kı gUn ev,·el memleketimize gelme· 
eri boklenmcktedfr. 

üç dost devlet hUkümet adamlarının 

tnenıleketlmlzdo misafir kalacakları 
;mUddct zarfında şereflerine tertip 

edilecek merasim ve ziyafet progrn· 
mı )IarlC'Jye VekAleti tarafından ha
'Zlrla.nm al{tadır. 

Zira Baebnkan Celal Bayar' n açılış Atlnıı. 4 (A.A.l - Gazetelerin yaz-
nutkunda pek açık olarak söylediği dıklnrmn ı;Bro, Başvekil B. Metak
gibi bu fabrikanın ba.ııhca ilk · - ·lde- sas 13 Şubatta ~nknrnya varacak
si olan Merinos yilnU memleketimizde 

Londra, 4 (Hususi) - Alman har
biye nazırı Mareşal fon Blomberg'in 
istifa· haberi siyasi mahafillde büyük 
akisler uyandırıruştır. 

Alman kaynakltınnın bu istifayı e
aasen Mareşalın tekaüt yaşına yaklaş
tığı §eklinde izah etmelerine rağmen, 
kU\rVetli bir kanaate göre, Alman h~
biye nazırının istifası ile· bir müddet 
evvel iKtısat nazırı doktor Şaht'ın isti 
fası arasında bir münasebet vardır ve 
bunların sebebi memleketteki iktısadi 
buhrandır. 

lKINCt BiR iZAH 
Bertin, 4 (Hususi) - Salahiyetli 

makam mare~al fon Blomberg'in isti
fasına sebep olarak geçenlerde matma
zel Grun ile evlenmiş olmasını göste
riyorlar. 

Söylendiğine göre, 60 yaşına gir
mek üzere bulunan harbiye nazırının, 
matbuat nezaretinde bir katip olan 
madmaıe\ Grunla evlenmesi orduda 
çok fena karııJanmış ve mareıaı açık
tan açığa ayıplanmı§tır. 

k 
tır. 

~d~•~ti~~~~·u·----------------~-~~----------\ 
rulrnağa başlanmazdan evvel bu böy· • ı • · 
leydi.Bugündeh3Jaöyledir.Ohulde Bı·r ı·ngı iZ vapuru 

ORDU VE tKDiSADt BURHAN 
Berlindcn fransızca "İstanbul,, ga-

ilk maddesi II\eml·:!kctimizde yetişrr.i-

Yen bir fabrika için milyonlnr sarfe· da ha ba' tırıldı derek fabrika kurmanın sebeb ve hik-
nleti nedir? Bu sebeb, Bursa ve Ça· 
nakkale taraflarının Merinos yeti~tir· 
tnek için çok müsait bir muhit olMa· 
Sıdır. Merinos en iyi cins clbi::e kı:· 
ınaşlarmın ilk maddesi olan yünii 
Yeti§tirir. Böyle bir müsait muhite 
lnalik olan Türklerin bu tabii şarttan 
istifade etmemeleri ve Merinos kcyu
nu yeti§tirmemeleri tabiatın Iütfuna 
karşı bir nevi nankörlük değilse bile 
takdirsizlik olduğunda hiç t'Üphe yok· 

ingilt ere ile Fransa korsanlığa karşı 
tedbirlerini almış bulunuyorlar 

tur. Bursada bir Merinos yününü işliye 
?'ek iplik haline getirecek bir fabrika
nın bulunması ise, bu mır.takada yaşı· 
Yan ziraatci halkın istihsal arzuları· 
nı ayrıca t;~vik edecek bir \'asıta ola· 
caktır. Zira Bursa ve Çanakkale ta· ,: 
?'aflarmdn Merinos koyunu yetiştiren 
her köylü bundan sonra bur.larm 
Wnlerini iyi fiatla?•!a her vakit alına: 

·---·~~-----....--

~a hazır bir müşteri demektir. Bu iti· 
tarı~ memleketimi?.de bir 11·crinos . • • 
abrıkasul!n kurulması bir taş ile iki .Akdenizdc emniyeti mnhnfnzn etmek f~fn fngtJtcı enin gU' endlği zrrhlılnr-
ltuş 'V'Unnak kabilin:leı:. olarak bir ta- dn.n biri 

;aıt_an ha:rvancılık yaparak köylüleri ı nnrselonn, 4 (A .A.) - İngiliz ban- hayet vermek tein tatbik etmek ta-
tienıden ycni'-'e Merinos kou-.ınu '-'eti§- bu sabah san·uruııJa. bulunduğu tedbirler rın .; J . . .; 1 (lırnlı "Alcira" vnpurunun 
lı eye, esasen ellerinde bu cinsten t 

6 45 de Bnrsclonanm 20 mil a- ha.kkmd'l beyanatta bulunacaktır. 
laa~·aıu olan mUstn.hsilleri de mevcut- ~~:ıncl~ batırıldığı resmen blldfril- Londra, 4 (.A.A.) - .. Dally Teleg-
hl't~ı arttırmaya sevkedc::ı:?ği gibl '" raph' ın Eılynst muhabirine g6re, bir 
~erın 1 d mctedfr. .. ., dl 

1 h 1 os ardan alınacak yünlerin er· Barselona, 4 ( A.A.) - Alcira ·.·apur torplllen f; ve mlltearrızın a: altın gibi geçer bir mal olmasını Mallorka'dan gelen Uç deniz bUviJ ott tesb!t edildiği zaman mUte-
ternfn eyliyecektir. vapuru ~I tııra!ından batırılmıştır. arrız devlete alt cmvaldcn, zarara 
~ tayyaroo • 

Yorı:rin?s fabrikası senede iki mil· Vapur köınUr yilklliydU. 25 kl:lden teknbül edecek miktarın müsadere-
işlj an Uç milyon kiloya kadar yiin ibaret olnn mürettebatı bir sahıl ka- sine mezuniyet vermesi için Nyon ko 
aşa~ece~nı: ve bir kilo yünün fiatı e~ rak'ol ve hir balıkçı gemisi tarafın- r:ılt•1Sinin derhal içtlmaa rlavet edll
eııs gı bır lıra olduğuna göre, bu nıü· dan kurtarılmıştır. :Ademi müdahale mesinl altikadarlara teklif etmiştir. 
ilk CSC sayesinde 2-3 milyon liralık ~ervislnin müşahidi de kurtulmuş • :Fransa Da Tc<lhir Aldı 
tan madde hem memleketimfade yok· Londra, 4 (A.A.) - Fransa sefirl 
ler1• Yetlı;tirilccek hem de kendi işçi- tu::A'cira" nın mllrettohatı saat 9,55 Corbin, bu snbah hariciye nezaretin-ll'litle · 1 ' 
tilecek ış e~miş madde haline geti· tc B:ırselonaya gelmiştir. de Eden ne görilşmUştUr. 
darııt ' ?irndı harice döviz \•ererek te· J{orsnı1hğn ıcnrşı tngiltercnln lyt haber alan mahfeller Fransa 
llıerni edılrnekte olan işlenmiş ve işlen· Tedbirleri sefirinin, Akdenlzde yapılan korsan-

§ llladdelerln bedeli de Tiirk Londra. 4 (A.A.) - D. Eden, bu Jıklara karşı gezdirilen karakol ge-

ASIM US akşam veyahut hafta başlangıcında. mtıerinln takviyesi fcin hükfımetlnln 

~Sonu: sa. 6 sü 5) bUkiımetln Akdcntzde korsanlığa nl- (Sonu: Sa. 6 8ü. -.O. 

Mnreşal .Dloınbcrgfn stffnsrnıt seb~p 

olnl"nk bir <lııkUlo Uo odcnnılş olmn
:sı da göstcrlllyor. (Mnl"cşııl bnlaynııı 

çıkarken) 

tesinc bildiriliyor: 
Blomberg'le Şaht'ın istifası arasın

da bir münasebet görülmektedir. Çün
kü, Şaht iktisat veHıaletlnden çekildik
ten sonra, arkadaşlannın da nezaret
ten uzaklaştırılmaları orduda bir kor
ku uyandırmıştır. 

Diğer taraftan haber alındığına gö
re, ordu harpten evvelki ookeri siste
me dönülmesini istemektedir. Bu sis
teme göre, genel kurmay başkanlığı 
bütün askeri kuvveti elinde bulundu
racak, harbiye nazırının vazifesi ehem
miyetini kaybedecektir. Bu suretle 
harbiye. nezru-cti, hiç bir muhalefette 
bulunmaksızın, bir nazi tarafından i
dare edilecektir. 

B. Hitler'in B. Musolini gibi yapa
cağr ve harbiye nezaretinin idaresini 

(Sonu: Sa. 6 Sil. 1) 

.. 
-o.-- -

Bitler 
Ordunun başında 
Görlog Mareşal oldu, 
hariciye nazırı değişti 

Berlln, 4 (A.A.) - Führe~ aşağı· 

dnkl emirnameyi neşretmiştir: 
Ordunun başına bizzat ben. getl

yorum. Harbiye nezaretindeki aske
ıx büro, askeri genel kurmay mahl· 
yetiyle, doğrudan doğruya. benim 
emrim altına. konulmuştur. Başku

mandanlık genel kurmay riyasetine, 
Alman devlet nazırı ve ordu başku
nndnnlmık daire şefi sıfatiyle, ordu 
datresl reisi gececektlr. Başkuman

danlık daire şefi, benim namıma har 

(Sonu Sa.6 Sii.4) 

B. Cevat 
Abbas 

Dün Mısırdan 
döndü 

Mısır Kralı Al· 
tes Faruk'a Ata
türk tarafından 

gönderilen düğün 
hediyesini isale 
memur olarak Ka
hirı?ye gitmiş olan 
Bolu Meb'usu Bay 
Cevad Abbas Gü
rer · dün Toros 

Gürer ekspresile şehri -
miZP. gelmiş ve Dolmababçeye gide
rek Atatürk'e tazimlerile seyahatinin 
intibalarım arz.etmiştir. 

Haber aldığnnıza göre vazifesini 

'(Sonu: şa. '6 şÜ 5) 

Yugoslav futbol ta
kımı dün geldi 

ilk maç bugün Pera ile, ikinci miisabaka da 
yarın Galatasaıagla yapılacak 

Oün §Chirimize sıelen Yuıo5lav ıporculan 

(;Y~ ~_:iil\t~ 
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Ş ehi~ Meclisinde dün=-s~:;;~;~da bir_
1.khsat vekilin"n dünkü 

kü münakaşah celse kaynaşma var tetkiki 
Almnnyndn Harbiye Nazırı l\lnrc· 

şııl }i'orı IUomberg'in istifası her tn· 
rafta bUyül~ bir nıcrnk \'O alftkn. u
yandır<lı. J~ğer A\·mpa nhvnli nor
mal şnrtlnr içinde olsnydı ve Avru
pa krtnsındn Almnnların siynsi vazi
yeti bUtün dilnyaıım dikkatini Uzc
rlndo tutnn fcvkaludcllltlcr arasın
da hulunnwsny<lı bu istlfnyı iznlı et-

• 
rı 

Otomobllf er arasındaki mesafe - oyun sahaları - ha
rlcden mUşterl a mak isteyen taks"ler - yaya kaldırım
larında yanyana ikiden fazla kimse yllrlly miye:sJ< 

Gazele müvezzilerini yaya 
ticilikdan meneden madde 

yollandı 

kaldıı ımda sa
encümene geı i 

Sehir meclisi dün saat on dört uçuk 
ta biri1.1ci rcis vekili bay necip Serdengeç 
dinin başkanlığında toplandı. Dünkü ce1 
6eilin ilk bakısta göze çarpan bir hususi 
yeti reiSlik divanında kürstide başkanın 
bir tarafında eskisi gibi erkek fizadan bir 
katip otururken öteki tarafında da kadın 
~~dan birisinin katiplik mevkiini i~al 
etmis olması idi. Bu salonda evvelce sene 
lerce toplanmış olan cemiyeti umumiyei, 
Belediyede kadın aza yoktu; sekiz senedir 
faaliyette bulunan şehir meclisinde de ka 
dm fiıfi mevdit oldutru halde reislik diva 
nma bu seneye kadar hiç bir kadın aza in 
tihap edilmemişti; bu seneki içtimalarm 
başında teşrin sanide reislik divanı intiha 
batı yapılırken bayan Refika Hultlsi Beh 
~t de katipliğe seçilmişti; fakat o de\Tede 
bayan Refika Hulusi Behçet tedavi ve is 
tirahat için mezunen Avrupada bulur. 
maktaydı; İstanbul şehir meclisi reislik 
divarunm ilk kadın azası bir hafta evvel 
A vrupadan dönmüş olduğu için dün ilk 
öefa olarak yeni vazifesi başında görül 
müş, geçen celsenin zabtı ve "mUzakere e 
C:lilmek üzere meclise gelmi, olan evrak 
kendisi tarafından okunmu~tur. 

Dünkü toplant?:!:l büdcenin muhtelif 
fasıllarında bazı münakaleler tavsib edil 
eli. 

Kadıköyünde Sahrayicedid mahallesi 
isminin ,,Yeni sahra., ve Sahrayicedid 
kireç ocakları isminin de Yeni Sahra kireç 
ocakları namlariyle isimlendirilmesine 
dair olan mülkiye mazbatası okunup ka 
bul edildi. Bundan sonra yeni belediye za 
brtası talimatnamesinin milzakeresine de 
vam edildi. 

Vesaiti nakliyenin scyrllseferine dair 
olan kısım okunurken hayli münakaşalar 
oldu. Maddenin birinde lark kilometre 
suratle giden otomobillerin aralarında yir 
mi beşer metre açıklık bulunması mecbu 
ıyeti vardı. Buna sokakların vaziyeti nok 
tasından itiraz edildi. lçthnaa izahat ver 
mek üzere çağmlmış olan altmrı şübe mü 
dürü bay Faik bu hususta şöyle dedi 

_ Bu kayıt eski talimatnamede de , 
vardır. Bu kayıt önde giden otomobilin 
ani bir firen yapması halinde arkadan ge 
lenin çarmama -ı teminedecekti:-. 

Belediye zabıtası talimatnamesini ha 
mlıyan encümen namına izahat verdi. 
Seyyah ve cenaze alayındaki otomobiller 
için bunun mevzuubais olmiyacağmı söy 
lcdi. 

:r-::::: ::::::::=-.:=:::::::::::-.:::::: ::::::;: 

i! Günleı in peşinden:H 

ll Hangisi? il i. . . :: 
;: Buroomn beş senelık mı.ar plô- :: 
fi nı i~nde asfalt yollar yapılması i~ 
EE la vardır. Bu arada Bursadan Ei 
ii Uludağm üstiinc çıka;ı yolun da ~~ 
g ıs/alta Ç6Vrilmesinden baksedili- i! .. .. .. .. 
:: '/OT. :: 
iE Bursa muhiti için Ulu.dağ paha !i 
i~ biçilmez bir turistik varlıktır. Bu ~! 
I~ 1.ağ ii:erine turistlerin çıkmaları- ii c: • . :: 1: nı kolayla§tırnıak tçın her vasıta- :: 
li nın temini yerinde bir tedbir sayı- H 
I~ lır. Fak.at bir taraftan da yine U· U 
!; Zııdağ 'iizcrinc bir teleferik (havai~··; n hat) yapmak projesi bulunduğu ' 
i! ela söyleniyor. 
!' Mali imkanlar bu. iki projenin .i 
1 ayni zamanda tatbik-ını mümlcün i 
İ ·1ı.-1Zacak derecede olmadığına ve 
: mtltlaka ik"idcn birinin tercihi lô· 
zımgeldiğine göre acaba hangisi 
birinci ıııana alınacak-tırt 

FikrimizC6 nispeten daha fazla 
rnıı«rra/ı olsa bile teleferik tcsi..~a
tını daha evvele almak laZt mdır. H 
.zira teleferik oosıtası asfalt yol Iİ 
yapmak ihtiyacını tatmin ettikten -ı; 

: başka Bursaya bir gQnli Ttr giden i 
İ seyyahlar için mttcib olacağı za· ıi 
•ı man tasamıf u dôl.ayısile ayrı bir : 
~ oa..~ noktası te§kil edecektir. : 

iı Hasan Kumçayı ~ 
wum-=s:r.-· = .. m 

Neticede 20 metre mesafede kaydı oldu 
ğu gibi kabul edildi. Otomobillerin çamur 
subirikintisi olan yerlerden yava~ g~mele 
ri kaydına bayan Refika HulQsi Behçet 
itiraz etti. Sokaklarda çamur ve subirikin 
tisi diye böylebirşey kabul etmediğini, 
bunun izalesini istedi. 

Bay Cemalettin Fazıl, bazı şoförlerin 
zifos sıçratmak için kasten otomobilleri 
lıızlı sürdükleri ve sonra üstleri başlan 

kirlenen ve ıslanan insanların haline gül 
düklcrii söyleyerek maddenin aynen ka 
bulünü istedi. Madde aynen kabul edildi. 

Oyun salıaları hakkındaki madde 
Stadyomlarda ,.e oyun yerlerinde bir 

tarafı küçük düşürecek §ekilde bağırıp ça 
ğrnnanm yasak edilmesi hakkında geçen 
Ct>lsede okunan madde encümene iade edil 
mişti. Encümen maddeyi şu şekilde tedil 
ederek göndermiştir. 

,,O}ıın sahasına girmek, oyuncuyu 
rahatsız etmek, hakemlerin işine karış 
mak memnudur ... 

Bu madde tadil edilmiş şekilde kabul 
edildi. 
Yapı yerlerinden çıkan araba, kamyon 

tekerleklerinin temizlenmesine dair olan 
madde okunurken y~ilköy azasi Bay 
Muharrem Naili söz aldı: 

- Tarlalardan ve kaldrrnnsız yerler 
den caddelere çıkan arabalar hakkında 
da böyle bir kayıt konmasını teklif etti. 
Madde bu teklife göre tadil edilmek üze 
re encümene iade edildi. 

Hariçtetı m~teri almak isteyen 
taksiler 

Bekleme mahalleri haricinde ve boş 
olarak otomobillerin giderkendurup yolcu 
almalnnnm nıemnuiycti hakk.tndaki ~ 
de, okununca BaY. Refik Ahmet Sevengil 
itirazda bulurıdu:i 

Altıncı Şübe müdürü Faik ve azadan 
Bay Feridun Manyas buna cevap verdi 
ler. Taksi yerlerinde bir intizam içinde 
müşteri bekleyen şoförlerin müşterisini 
sokaklarda dolaşan şoförlerin açık gözlük 
yaparak kaptıklarını ve ayni za 
manda seyri~eferi sek,tcye u~rrattıklarını 
söylediler. Bununla beraber Bay Refik 
Ahmet Sevengilin söylediği vaziyette her 
şoförün mü~teri alabileceği müteleasını 

da dermeyan ettiler. 
Bay Refik Ahmet Sevengil maddenin 

sarih oldu&ru.nu, hiç bir şoförün taksi ha 
ricinden başka bir yerde müşteri alapıiya 
cağını, aksi takdirde cezaya çarP,ılması 
nın mukadder olduğunu söyledi. Bay Ce 
malettin Fazıl da aynı şekilde itirazda bu 
lundu. Neticede maddenin tedili · kabul 
olunarak encümene gönderildi. 

Cenaze alayları lıakkında 

Bay Baha cenaze alaylarının da yo 
lun sağını takip etmeleri mecburiyetinin 
konulmasını, çünkü kendisinin tramvay 
da bulunduğu bir sırada önde giden cena 
ze al(\yım Sultanahmetten Beyazrta ka 
dar takip etmek mecburiyetinde bulundu 
ğunu, J>u yüzden hayli vaktinin ziyaa 
ugradığmı söyledi. 

Bay Ismail Şevket cenazeye hürmc 
tin insani bir vazife olduğunu ve yolun 
dar yerlerinde nakıl vasitalarının birkaç 
dakika için cenaze alaylarını takip etme 
!erinin zaruri bulunduğunu söyledi. 

l' aya kaldırımlarında yiirüyecek 
Olanlar. 

Yaya kaldmmlarinda yanyana ikiden 
fazla kimsenin yürümesinin memnuiye 
ti maddesi kabul edildi; buna ilave ola 
rak yaya kaldmmlannda dizi halinde 
yürümenin de yasak edilmesi yolundaki 
madde münasibetiyle söz alan Refik Ah 
met Sevengil, ilk mektep talebelerinin 
mürebbiyelerinin nezareti altında Ye iki 
şer kişilik dizi halinde yaya kaldırımla 

nnda yürütülmeleri mütad olduğunu 
söyleyerek memnuniyetin buna şamil 
olmaması lüzumunu ileri sürdü. bu ço 
cukların dizi halinde gittikleri için naktl 
vasıtalarının gclip geçtitri umumi caddeye 
indirilmesindeki tehlikeye isaret etti, bu 
nokta varid görülerek encümenin keyfi 
yeti nazan dikkate alması için bu mad 

~Arksı 6 ncıclıı.). 

mek için ileri sUı·ülcn küfö,·süz ev
lenme meselesi hn.ldlmte doğru ol
masa IJlle :uımnrundıı. aranmış ,.o 
iyi lınlnnmuş bir sebep olarak giis
terilebll1rd_i. Gelecek cylillde 60 ya
şına gireceği için yaş kanunu ile te
kaüde sevkolunacnk olan Mnı-cşalln 
tstitasmı muclp hAdlse Grnn bnıln
de bir genç lıaynn ile e'\'lcnmesl ol
duğuna herkes kolayca inanabilir· 
dl. 

Halbuki iş böyle clcğll. Almanya 
son lınftnlnr znrlm<la csrnrengiz de
necek slyncıt knynnşmalara !llahne o
lnr bir hn.l<lcdfr. llilha.c:ısn Ramanyn· 
da Goga hükumeti işbaşına geçtik· 
ten sonra Almnnyncln. yeni bir mer
kezi Al·nıpa programının tatbik mev 
Jdlne konmnk üzere bulundn~una 

,ıaır haberler rnr. Dcnlllyor ki Ro
manyadn bir Goga hllkiiıneti teşek· 
klll ·etmesi Alman yanın şimdiye lm
dar blrind :Plllnda tuttuğu Çekoslo
, ·akya meselesini lklncl plAna alaı
rak An~hıs işini birlncl plAna gc
çlrmfştJr. Almanyanm hedefi Ro

manyanm petrolüne ve buğdnyına el 
koymaktır. Fakat bu maksada var
mak için da.ha evvel Avusturya me· 
selesini halletmek lt\zımdır. Bitler, 
Avnstueyanın istikltninl mlidafan e
den Bnşvckil Şnşnlğl hllkünıettcn 

çokllmeğe mecbur edccet."tir. Yed· 
ne Avusturya nazilerlnl temsil eden 

bir adnmı gctlrecektJr. Ilu suretle 
AJmanra Avu~turyn. üzerinden R-0-
manyaya el uzatmış olacaktır. 

Bu rivayetlerin no (lerecelerde 
d~ o'\<lu~~n,~ ..._'bl..t. ~, ......... ~ • ....-

A ncn.k bir rJvnyct kaydJ ilo tesbit et. 
me~ri do fnyclah buluyoruz. 

Bnmlan sonra. dikkate değer mn
hiyette olarak bir hnber claha Tar: 
Ilir mllddet evvel İnglllz hükfıınetl 

tarnfmdnn Lord Halitnks'ın Derll
ne giderek Bitler ilo sömUr~c mese
lesi üzerinde lrnnuştut,'1.l malilmdur. 
Lord Jlnllfaks'ın bn konuşmalnrm
dan sonra. tnglltero lılikumetl Almnn 

yııyıı. bir teklifte lmhınmnhrı \':Uıdet
miş iken bunu henüz yerine getir
memiştir. Ilunun için Almanya sıı
btr~ızlık e ·crl göstcı·crek tn~iltere 
nezdinde sıkı teşcbbüslel'~C bulun
maktadır. 

Diğer tarnftan Ekonomi Nazırı 

Doktor Şahtın bir ınU<l<lct ewcl isti
fası ne yalnız Ilnyşba.nk umum 
dJrektörll olarak kahııası Almnnya.
nm <lnhili ,·nrlyetfnclo parti hAldınl· 

• 1etine doğru gidil<llğlnl göstermiş-
tir. 

lşte bu tUrlU hllcliı::clcr gözönüno 
getirilince JTarbiyo Nazın l\lnrc.5nl 
momhcrg'ln mevldlndcn çckflmo
sln<le izdivaç işinden bnşka, dnha 
mlihlm sebepler bnhınnbllecc~ri ıın· 
lnşılır. 

HUltisn Almanyadn. alttan alta si
yasi bir kaynaşma '\'nrclır. nn Jmy
nn,ma eski Jdnrt- ndnmlan ile parti 
mensnplnrı nrn~mclnkl rclmbetler
den ileri gelen bir çnrpışmn cscrJ o
lnlllllr. I•'nknt nynl zanuınrln bu çnr
pışmn lnr ncttccsinılo \ 'nlma gelen 
dc~l.ikllklf"r hllyiik Avrupn mesele
lerine do temns edchfllr. 

A. U. 

isviçı e ile ticaı et 
müzakereleı i 

Ankara, 4 (Telefonla) - Yapacağı
mız yeni ticaret anlaeması için !sviç· 
re heyeti şehrimize gelmiş ve müzake
relere başlanmıştır. 

Bugün saat onbeşte yapılan toplan
tıda iki taraf mümessilleri arasında 
telaıik işler görüşülmUştilr. 

Diğer taraftan, Amerika ile yapaca
ğımız yeni ticaret anlnvnası mUzakc· 
relerine de martın ilk günlerinde ı>a§
lanılacaktır~ 

Muhtelif iklısadi işler hakkında ~ 
izahat alan vekil akşam Ankaraga 

döndü 
Ulu Önder Atatürk'ün refakatıerin- , 

de şehrimiı.e gelen lktısat Vekili Şa
kir Kescbir, dün iktısadi dairelerde ı 
bazı tetkiklerde bulunımuş, akşam eks
presle Ankaraya dönmliştlir. 

Bay Şakir Kesebir, saat 14 de nh
tmıa. çıktıktan sonra kendisini karşılı
yan bütün deniz müesseseleri funirle
rinin ellerini sıkmış, ve Denizyollan 
Müdiri Bay Sadeddin ile birlik -
te Denizyollanna giderek orada bir 
müddet kalmış, Denizyollarmın vazi
yeti hakkında izahat almıştır. 

Vekil bundan. sonra Perapalasa gi
derek bir müddet istirahat etmiş, Ak
§am saat 17 de İstanbul Ticaret ve 
Sanayi Odasına gelerek birçok iktisa
di daire amirlerinin hazır bulunduğu 
bir toplantıya riyaset etmiş ve ken
dilerile bir saatten fazla görüşmUştUr. 
Bu toplantıda Denizbank Umum Mü
dürü Yusuf Ziya öniş, İktısat Veka· 
Jeti heyeti teftişiye reisi H'wmtl Ya -
ma.n, Türkiye sanayi umınn müdUiil 
Reşad, İstanbul ticaret odası ikinci 

reisi Ziya Taner ve İstanbul ticaret 
odası umumi katibi Cevad Nizami ha
zır bulunmuşlardır. 

Toplantıda 1ktısat Vel:ili Şakir Kc
sebir, bilhassa bütün deniz müessese
lerini kendi idaresi altına alacak De
nizbank etrafında Yusuf Ziya Önişlen. 
izahat aldığı ve lcab eden bazı direk· 
tifler verdiği gibi, bu arada iktısat 

dairelerinin bir bina içinde toplanması 
için yapılmış olan çalı~alardan elde 
edilen neticeler etrafında da izahat 
almıştır. 

Bay Şakir Kesebir, diln ticaret oda
sında kendisini gören bir muharriri· 
mize tetkikleri etraf mda kısaca §UD.• 

lan söylemiştir: 
''- 1stanbulda uzun bir müddef 

kalacak değilim, bu akşam hemen An· 
karnya hareket ediyorum. İstnnbulıı. 
gelmişken, arkadaşlarımı da ziya.ret 
edip kendilcrile konuşmak, ve yapı .. 
lan işler hakkında izahat almak iste
dim. Bu maksatla da bazı iktısadi da
ireleri gezdim.,, 

Orta köydeki 
kamyon kaz Si 

Şoför yaptığı iş en haberi 
olmadığını söylüyor 

Bir mllddet evvel Ortnköyde Gala
tasaray mektebi önllnde vuku bulan' Meşhut suçlar 
ve bir kndmın ölllmU ve birinin de 
yaraHı.nma 11~ CCICPC ireı- r~~-~~ 

yon "kazasının duruŞm~sına diln ağır iyi tatbik edilmek edlr 
cezada başlanılmıştır. Ankara, 4 (Telefonla) - Adliye ve-

Ölen kadının tsml Ruhiye, yara- kfileti tarafından yapılan tefti§lerde, 
lının da Şahlndedlr. Şoför Hayri meşhud suçların muhakeme usulüne 
ıne,·'kur bulunuyordu. Suçu vefata Clair olan kanunun, takip ettiği gayeye 
sebebiyet ye yaralamaktır. uygun bir surette memleketin her ta-

Kcndlsl vnkayı şUyle anlattı: \ rafında tatbik edildiği görülmüştür. 
Muameleler de bunu çok iyi bir §Ckil

- Kamyonumla beraber Beşiktaş· 
tan Ortnköye doğru gidiyordum. ö- de göstermektedir. 

Adliye vekaleti, bu hususta gösteri
nnmde bir tramvay vardı. Tramva-

len hassasiyet ve rnuva.ffakıyetten da-
yın arkasında iki çocuk asılmıştı. layı cumhuriyet müddeiumumilikleri-

Ço~uklar birdenbire aşağı atladı· i ne, hfıkim ve mahkeme reisliklerine 
Iar. Ben onları ezmemek için hemen teşekkürlerini bildirmiştir. 
direksiyonu sol tarafa kırdım. 

Fakat yolun Uzertnde bir kadın 

vardı. Onu ezecektlm. Telefon dire
ğine çnrpmağı göze nlarak yaya kal
dırımına çckmak surett~le dlreğe 

çarptım. 

Bu sırada kare-ıdan gelen kalaba
lık arasında. iki kadın korktular; fer 
yat ederek caddeye rırlndılar. Kam
yonu durdurmak içln firene bastım. 
Dlrekslyon boş alıyordu; cıvatası 

kopmuştu. Kadınları nasıl ezdiğimi 

bllmeyorum. Benim kabahatim yok
tur. 

Mahkeme gelmeyen şahitlere celp 
yapılması için duruşmayı başka bir 
gUne talik ettl. 

Gediz 
1 aşmakta devam 

ediyoı 
İzmir, 4: (Husust) - Ege havzn

emdn birçok nehir ,.e derelerin taş
masına vo bu yUzden ovalarda bU
yük zararlar husule gelmesine sobo
biyet nren yuğmurlar hafif şektlde 
de\·am etmektedir. 

Diğer taraftan, Gediz nehri hO.lft. 
yükseliyor. Sular Bergama. - Me
nemen şosesinin üzerinden aşmağa 

başlamış, yolda nakliyat kesilmiş

tir. 

Menderes taştığı esnada ağa~lara 
çrkarak hayatlarını kurtaran on ki
şi orada kalmı~lar ve uzun mUddet 
inememişlerdir. Bunlar, nihayet gön 

derilen yardım sayesinde kurtarıl· 

mışlardır8 

Aylık 

5 nylık 
6 ııylık 
Yıllık 

UN 
ABONE TARiFESİ 

Memleket 
içinde 

Memleket 
dışın do 
155 l\rş. 

425 
95 

260 
.f75 
900 

.. 
820 .. 

1600 " 
Tııri!cslnden Balkon ntrlf~i icin ayda 

otuz Jmruş Jüşülür. Posta bi rlijlir.c sir
meyen yerlere ayda yetmiş beşer kuruı 
zammedilir. 

Ahonn kııydmı bildireh mektup ve tel
graf üerellnl, alıone pıırasınıo posta ve· 
yıı banka ile yollıımıı ücretini idare ken• 
di Ozerlnc nhr •• 

Yeniden 5 abone yıız:ın veya 5 ııbone 
birden y:ızılanlaro, mekteplerle köy oda• 
larına ayrıca tenzilat yapılır. 

Türk/yenin her posta make:lnde 
KURU:-ı."a abone ua:ılır. 

Adres dc~iştirme ücreti 25 kuruştur. 
--o-

Geçrııiş Kurun/ar: 

11 ~sen~ evveD 
{ğ) lYI ~ lUı lr1l 

KUDÜS - 'Necid Sultanı lbnlsuut vefat 
etmiştir. 

lbııisQııt Kral Faysalın babası 1Jlca1 
Kralı llüseuin ile u:un bir. miiddel mıı• 
hnrip bıılıınmrış ı•c bir 11akil Irak tahtı için 
Kral Faysalın ı:aklbi olmuştu. !naili:. miis• 

1 temlckdt nc=ıırcli bu iki :atrn rcltabctint: 
nihayet vrrnırk üzere Sultana peşiııe.rı 20 
bin lira ile 60 bin Jngili:. lirası senelik 
tahsisat ifasına lmrar ııcr.miş ue rne:kfı1ır d • t • tahsisat tebaası uslu dıırdııkları tal: ır 
her ay lediuc olunmuştur. • 

• t' Afıı· 
lhııisımt bu şeraite rinııcl ctmı~ ır. 

~eve/fanın 75 zevcesi vardı, 
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__ e_h_ı_·ı: hab~._rl_e_r_i 1 
ingilterenin sabık bahriye nazırı 

Yüksek mekteblerde spor teş
. alına fazla eheoımivet 

Vinston Çörçile göre 
~1 .................................. -.. .... .. 

verilecek 
lsv;çrell mütehassıs iki Martta geliyor 
Üniversitede spor teşkilA.tı yapıla

cağını evvelce yazmıştık. Bu teşkilA.
tın ne yolda. olacağı Kültür Bakanlı
ğı tarafından tesblt edilmektedir. 

Bakanlık bu iş için tsvfçreden bir 
spor mütehassısı getirtmiştir. ?t!üte
hassıs şimdi Ankara.da Kültür Ba
kanlığı ile temasa geçmiştir. 

Diğer taraftan hukuk fakUJtesin
de ,.e mülkiye okulunda spor tşlerl
ne ehemmiyet vcrllmesi kararlaştı
rılmıştır. Dura.dan mezun olacak 
gençler spor işlerine de vakrf olarak 
:;~uŞurıiecekti r. 

Yeni spor teşkilA.tında kaymakam 
lara. fazla sain.hiyet verilmekte ve 
ltaymaknmlarrn spor işinden anla
maları esas tutulmaktadır. 

Universitenln mevcut spor teşki
lAtınr tcsblt ederek lsviçreJI müte
hassıs Istanbula geldiği vakit kendi
sine verilmek lizere bir rapor hazrr
lanmaktııdır. Raporu üniversite de
kanlarından mürekkep bir komisyon 
tanzim etmektedir. tsvtçrell milte
hassıs 2 martta şehrimize gelerek 
~alışmaya başlryacaktır. 

Okullarda Dnyraın Tatili 
Bayram tatili münasebetiyle okul

ler önümüzdeki cuma gününden pa
zartesi akşamına kadar tatildir. 
Derslere r.aJr sab:.hmdan itibaren 
başlanacaktır. 

tık ()~'Tctm,cnlcrin Kıdem 

Zıımları 

tıkokul öğretmenlerinin birikmiş 

kıdem zamları henilz verilmediği i
çin aHlkadarlar Kültilr DlrekförlUğü
ne başvurmakta deYam etmektedtr
ier. Kıdem zaınmmın verilmesi için 
l 5 bin lira tahsisat bulunduğu hal
de hentiı bu tahı:;isatın kıdem zamla· 
rına tahsis edilip edllmlyeceği beJli 
değildir. 

* 935 - 936 yılında kıdem zammı 
gören öğretmenlerin listeleri hazır
lanarak tasdik edilmek üzere Kültür 
nakanhğına gönderilmişti. Liste, 
Bakanlık tarafından tetkik edilerel.: 
tasdikten çıkmıştır. Bir iki güne ka
dar gelecektir. 

* tinlverslte sömestr tatili blt
m lşttr. Bugünden tttbaren derslere 
başlanacaktır. 

Ba.,Iıca nokta şudur: sevkülcey§i 
ve siyasi muvaf fakıyetimizi temin e
decek fırsatları tehlikeye düşürecek 
herhangi bir gerilemeden kaçınaca
ğız.,. 

Sir Ayen Hamilton ilk defa olarak 
biribirleriyle buluşan' küçük bir erk~ 
nıharp grupu ile, 1915 Martının 13 ün
cü günü Çanakkaleye doğru hareket 
etti. 

Marsilyada kendisini bekliyen saat
te otuz mil yapan Faeton hafif kru
vazörüne binerek tam hızla Martın 
17 inci günti Çanakkale önüne vardı. 

Ben, Çanakkale boğazını zorladığı-

mız ve muvaffak olduğumuz takdirde 
hakikaten kat'i bir zafer elde edeceği
mize inanıyordum. Ve bu inancımda 
yalnız değildim •.. ., 

İNG1L1ZLER1N G!DtŞI 
A~ğıda o'lı.."Uyacağınız satırlar 

da, ayni muharrir tarafından ya
zılm1~ olup lngilizlerin Çanakka
le seferinin neye oordığını göste
riyor: 

Kurtuluş cinayeti nasıl yapıl mış? 
•• ••• Çanakkale boğazım kazanmak 

için sarfettiğimiz emek, her noktada 
boşa gitmiş ve bir şey elde edememiş
tik. Katil Ihsan ve suç ortağı cinayeti 

itiraf etli Ağustosun 21 inde yeniden saldır
dık. Bu defa İsmail Oğlu tepelerine 
doğru ilerlemek istedik; İngiliz asker
leri büyük zayiat verdiler. 

On dört gün evvel Kurtuluşta Cin
deresinde ensesinden bıkılmı§ bir kur
şunla öldürülmüş bulunan Saidin ka
tili olarak İhsan isminde birisinin ya
kalandığını yazmıştık. 

Zabıta, tarafından yapılan tahkikat 
sona I"n>.is • .kntil olduğu tahakkuk e
den İh anla suç ortağı ,. ehmet adliye
ye tcslhn -edilmişlerdir. 

Öldürülen Said, Kağıthanede Mer -
Yemın evini basan ve Kandilli, Bey
koz, Polont'z köyleri civarında h~ız
hk yapan bir adamdır. Geçen sene 
Rizede Türap oğullarından Rükabın 
oğlunu babası Mahmutla birlikte bo
ğarak öldürmüştür. Sait cinayetten 
sonra lstanbula gelmiş, birçok vaka
lar yapmış, hapisten çıkınca, öldürül
dilğü gün Fcriköyüne gitmiş, 11 numa 
raJı fırının sahibi olan Zinti ve Mak
sudun yanına gilmi§, fırında çalışan 
İl.ızenin, Karadere köyünden Demirci 
Oğullarından Ali ile Mehmede ra.sgel
tniş, bir müddet konuşmuştur. On 
dört yaşında olan Mehn:et. cebinden 
Para vererek Saidi traş ettirmiş, be
l'aberce karınlarınr doyurmuşlardır. 
~ir ara Koçonun kahvesine de gitmiş. 
erdir. 

Zinlinin fırınında yatıp kalkan 
~e Tophane dikimhaı.esinde çalışan 
ekınen oğullıırından İbrahim oğlu İh

san akşam üzeri işinden dönmüş, ak
~abasından Saidi kahvede görünce, 
ınr 1kan1 almaya karar vermiştir. Meh-
~etıe görüşmüş, or.unla da anlaşınca 
t' ehınet hava kararınca Sa'di Cinde· 
~sine doğru götürmüş, bu sırada İh
ç ~· da yanlarına gelmiş, ta::ıancasını 
~ ıp Saidi öldürmüştür. İhsan ve 

ehrnet cinayeti itiraf etmişlerdir. 

llt --<>--:-
~DIYE iŞLERi 

as kişiye ceza verlldl 
da ~\·elkl gün Eminönü mıntakasın
aıı 9 kişi cezalandırılmış, 14 7 nok

Otu ekınek, 200 simit, 5 kilo fındık, 
(}lJ~ıkırık Yoğurt ka.sesl müsadere e

Ştir. 

Vnl<l~ Hnmn<la 
y

11 
llo.nltılncnk Odnlnr 

lanın l\yet llıtzıssıha Meclisi dün top
tahlı tş, Yaldb hanında bazı odaların 

YC'slnı t"Ye nıt mUzakere etmiş, formall-
tl ka bazı noksanlar yüzünden ka

rar \·erııcmemlştlr. 
lrnhztnı 
~lev\· nllnrın 1\aznnç \·erı?lsi 

lo.r1n it a hAUnde çalışan kabzimal-
ı nznnc C'r<JarJıkı vergisinden dolayı cıer-
fın kab n nralarrndn çıkan lhtllA
tnnırıın:lrnn11ar lehine neticelendiği J 

ur. Ancnk, bu netice beledi-

yenin zarnrını mucip olmuş, h!lde 
yerilecek kazanç vergisi l~t bu yüz
den yeni bir safhaya girmiştir. Bu 
hususta aHikadarlara yeniden mü
racaat edileceği anlaşılmaktadır. 

ECNEBi MAHAFILDE 
Balkan hariciye nazırla

rının ge.1,1 
Ilu ayın ortasmda. şehrimize ge

lip Ankaraya. gidecek olan Romanya 
Hariciye ~azırı B. Miçeskuyu karşı-

lamak Uzere Ankarada bulunan Ro
manya. elçisi B. Telemak yakında 

şehrimize gelecektir. 
Ronıanyanın Ankara elçiliği mat

buat ataşesi B. Dragu bugün Anka
radan şehrimize gelerek akşam üze
ri Köstenco yoluyla Romnnynya ha
rcltct edecektir. 

Il. Dragu ayın on beşinde Roman
ya hariciye nazıriylc birlikte şehri
mize dönecek ve beraberinde maruf 
birkaç Romen gazetecisi de getire
cektir. 
Romanyanın en btiyük ajansı Ra

dor·un da bir milmP.sslll, Romanya 

hariciye ,·eklll ile birlikte memleke
timize gelecek ve Ankarada yapılan 
toplantı müddetince burada. çalışa

caktır. 

Malüm olduğu üzere, ayın 16 rnda 
Ankarada. Balkan antantı konsey 
toplantısı yapılacaktır. 

Du toplantıya dost Ye müttefik 
memleketlerden Yugoslavya namı -
na başvekil ,.e hariciye nazırı Dr. 
Stoyadinovfc:. Yunanistam temfiilcn 
başvekil \'13 hariciye naıırr GPnt ral 
M~taksas geleceklerdir. 

Du top:antıda memleketimizi tem

sil ede,.ek olan hariciye vı>killmiz 1 
Dr. Arns'm iki güne kadar \'lyana
dan şehrtnıize gelmesi bcklenmck- ı 

tcdir _,l_ 
ncw:ımda Dıinkii !\lunınelclcr 

Dün borsada birinci tertip Türk 
borcu tah vlllerl üzerine hiç bir mu-

Burasr, Gelibolu yarımadasında ya
pılan en büyük askeri hareketimizdi. 
En büyük ve en son! .. 

''Teşrinievelin birinde Lord Kiçner, 
kumandan Sir Aycn Hamilton'a bir 
telgraf göndererek şunları sordu: 

''Eğer Gelibolu yarımadasını tahli
yeye karar verecek olursak ve bu ka
rarı gayet dikkntlc tntbika girişirsek 
kuvvetlerimizin, ne kadarım kaybe
deceğimizi tahmin edersiniz? .. 

Buna k:ırşıhk Sir Aycn Hamilton 
şu cevabı gönderdi: 

''Bütün kuvvetimizin yansından a
zını, sonuna kadar kullanmamız icab 
eden toplarımı:rJ, anbarlarımızı, de
rniryolu tesisatımızı, atlarımızı kay
betmeden Geliboluyu tahliye edece-

Kral Zogo Ma
car is/ana gidiyor 

amele olmamıştır. Dundan başka Si- ı 
vas. Erzurum tnhYillerl 95 den, As
lan çimento tahvilleri 10.30 dan mu- -""--"~-..,J......;.......,~~..:•........:ı..,......:..:.i;ı..J~;:;,:{.;f)~~J 

amele görmilş, bir tnglliz lirasına 1 Zog?nun nişanlısı 

Merkez; Bankası tarafından 630 ku- ı Arnavut Kralı Zogonun yakında 
ruş tesbit edilmiştir. Dün Londra 

1 
.Macaristan.a giderek nişanlısı Kontes 

borsasından gelen telgrafta bir tn- Apponyi'nin malikanesinde kalacağı 
giliz lirasının 132.147 frank üzerin- haber verilmektedir. Bir rivayete gö
den muamele gördilğU ve bir dola- re Zogo'yu ltalyan Kralının küçük kı
ra 50.122 kıymet tesbit edildiği bil- j zıyla evlendirmek istiyen Musolini, bu 
dirilmiştir. nişanı hiç de iyi karşılamamıştır 

le harbi na 1 
.ı, nası 

ğimizi zannetmek doğru olma~ .. Bel
ki tali pek çok yardım eder de, tah
minimizden daha az kayıpla kurtulu-
ruz.,, 

Teşrinievelin 14 ünde Sir Ayen Ha-
milton'un gt'ri çağrılmasına karar ve
rildi . ., 

Ingiltermıin sabık bahriye nazı
rı oo §imdikıi mebuslarından ViM· 
ton Çorçil, hatıralarını yazarken, 
Harbı Umuminin 1915 86MSindo 
yapılan Çanakkale seferini de 
kaydediyor. Bu ya..-ınm en şayanı 
dikkat iki parçasını alıyoruz. 
Şimdi a.şağuJa okııyaoağını:: sa

tırlar, lngilizlerin Çanakkaleye 
nasıl ve 1ıe 'ilmitle gcldıklcrini 

gösterir ... 

lNGtL!ZLERİN BÜ'TÜN KUVVET
LER!LE GELİŞİ 

"1915 senesi Martının 12 inci günü, 
Lord Kiçner, Sir Ayen Hamilton'u ça
ğırdı. Kısaca §U sözleri söyledi: 

"Bugün Çanakkale önünde bulunan 
filomuzu takviye etmek üzere askeri 
kuvvet gönderiyoruz. Bunların ku
mandasını siz ele alacaksınız!,. 

İşte bu kelimeler, hem Çanakkale 
hailesini, hem de Sir H:ımilton faci
asını birden hareket.e getirdi. 

GUnlerdenberi biHlsebeb gecikmekte 
olan bu kararı beklemek hem bana, 
hem de Lord Fişer'e pek wr gelmek
teydi. Zira askerler ve hfıdiseler sü
ratle ilerlemekteydiler. 
Ayın 11 inci gününe kadar, Lord 

Kiçner'in Sir Ayen Hamilton'u lru -
mandan olarak seçmeye karar verdi
ğini öğrenememiştim. Öğrenir öğren
mez, 12 inci günü öğleden sonra hare
ket etmek üzere hemen bir tren hazır
lattım. 

Lord Kiçner'in, yeni kumandana 
verdiği talimatın bir noktası şöyley
di: 

''Boğazları wrlamak projesini tat
bika geçtiğimiz için, bundan vazgeç
memiz asla düşünülemez. Bu iş zaman, 

sabır, ayni zamanda deniz Ye kara 
kuvvetleri kumandanlarının metodlu 
bir tarzda tesriki mesaisini istiyor. 

ıı 

Diş hekimlerinin 
dilekleri 

Bir müddet evvol tstanbul dişçiler 
cemiyeti sıhhat vo içtimai muavenet 
vekili Dr. Huliısl Alataş'a müracaat 
ederek meslekleri hakkında bazı di

leklerde bulunmalc üzere Anka.raya. 
bir heyet göndermek istediklerini bil 
dlrmişlcrdi. Diktor Hulüsl Alataş bu 
müracaata. cevap vererek bu suretle 
Anka raya gelecek heyet ile temastan 
daha faydalı ve müsbet netice alına
bilmesi tcln e,·velcmlrde dişçilerin 

talepleri hakkmda maltı.mat ı.stemiş 
Ye bu malumat ta arzedilmiştlr. 

Haber aldığımıza. göre diş hekim
leri hugiinlercle vckltlettPn bu hu
susta. bir tebliğ geleceği ümidinde
dir. 

bitti? 

Camlarını 
değiştirmeyen 

otobüsler 
Pllkaları slikUlenlerden 

sonra 
sıra diğerleri ne 

geliyor 
Otobüs ve otomobil camlarınrn kı

rılmaz cinsten olmaları hakkında 

verilen tki aylık muhlet ikinclkdnun 
sonunda bitmişti. 

Yapılan kontrol neticesinde hiç 
bir otobüsUn camlarının değiştiril
mediği görUlmüş, bunun üzerine her 
hattan 3 - 4 otobilsUn pl!ikalnrı sö
killmUştür. Dunların camları on g\in 
zarfında değiştirilecektir. Seyrlsefer 
mildUrlUğünce bu hustrnta bir liste 
hazırlanmıştır. Takılanlar seyrise
fere başlayınca. diğerlerinin sıra ile 
pHikaları sökUlecek, bu suretle bü
tiln otobüslerin camları kırılmaz 

clnsten olacaktır. 
Diğer taraftan on beş şubattan 1-

Ubnren bUtlin taksi olomobilleri u
mumt bir muayeneye tAbi olacaklnr
c1lr. Bu hususta belediye fen heyetin
ce bir talimatname hazırlanmakta
dır. Buna göre hazirandaki fonnt 
muayenede seyriseforden monedil
mesi muhtemel olan otomoblller tes
blt olunacak, bunlar kırılmaz <'am 
mecburiyetinden istisna edilecek-
lerdir. 

Diğer otomobiller için de muay-
yen bir müddet zarfında camlarını 
değlştJrmelerl mecburiyeti konacak
tır. 

MUTEFERRIK 

Profesör Akll Muhtar rçln 
yapllan toplanll 

Untvorsitemlzln değerli profesörü 
Aktı Muhtar Özden'in Paris Tıb A
kademisine Aza seçilmesini kutln
mak için diln Haseki kadınlar hasta
hanesinde bir toplantı yapılmıştır. 

Çok samlmt geçen bu topıa•ntıdn pro· 
fesör Aktı Muhtar özdenle Univcrei
tenin Haseki hastahanesinde çalışan 
profesör ve doçentleri, hastahane 
heyeU sıhhlyesl ve asistanları bulun
muşlardır. Hastahanenin sinir müte
hassısı Dr. ŞUkrU Htı.zım Tiner bu 
mesut intihabın Türk hekimliğini 

olduğu kadar Tdrk mi11etlnl de müf
tehir edecek yilkırek bir bMlse ol
dll ğunu tebar!lz ettiren güzel bir hi
tabe Ue bUyUk hocaya kendisini çok 
seven talebesinin tebrik ve tahaı:;sils
lerlnl arzetmiştlr. 

Profesör Aktı Muhtar buna pek 
beliğ bir söylevle cevap vermiş ve 
gençlikten gelen bu samfmt alAka
nın kendisi için büyük bir kuvvet 
oldugunu ve ilme bağlılığını bu de
rece hassasiyetle gösteren Türk 
gençllğintn Avrupa Akademilerine 
llerlde birçok ba vereceğinden e
mfn bulunduğunu sHylemtşttrt 



JJ-KURUN J 'UBXT-loaı 

ASR 1 N 
COCUKLARI 

Yuaaz 

Ferenç Körmedin 

Çeviren: 

Vahdet Gllltekio 

32 

- on -
SA lF 

- Birinci sınıf! diye bağırıyorlar-
dı. 

O ses çın çın öten adam: 
- lkinei sınıf! diye bağınyordu. 
- ÜçUncU sınıf buraya! 
- Dördüncü sınıf! 
Paula, birinci sınıfı çağırdıkları ta

rafa doğru tereddüt ede ede ilerledi. 
Sınıf, zemin katında. korıdor Uz.e

rındeydi. İçinde üç sıra ilıuine dizil
miş, György'ün odasındaki gibi sıra
lar vardı. Her sırada üç çocuk oturu
yordu. Kapıda san saçlı, sarı bıyık
lı, uzun boylu bir adam duruyordu. 
Göı.Ierl de sarıydı bu adamın. lçeri 
giren her çocuğa dikkatli dikkatli ba
kıyor, hepsine göre bir yer gösteriyor
du. 

BıitUn çÔcuklar yerlerine oturunca 
- ama ne de çocuk vardı! - adam sıç
radr, kürsüye çıktı 'fe parmağıyla kür
süye vurdu. 

Bütün uğultular, fısıltılar kesildi. 
Kürsildeld adam, güwcl bir sesle: 

- Çocuklarım, dedi. Ben sizin mu -
alliminizim. Adını Tolnay Adam. Siz 
bana "b3y öğrebncn" diyeceksiniz. 

11Biraz biribirimizi tanıyalım. Ben 
şimdi birer birer sizin isimlerinizi o
kuyacağını, kim ismini işitirse ayağa 
kalksın göreyim. Başlıyorum ... Abra
ham Dezsö. 

En son sıradan uzun boylu bir ço
cuk ayağa kalktt. Öğretmen ona bak
tı, sonra: 

- Peki oğlum, otur, dedi. Sonra: 
"Antal Josı.ef ... ,, diye dcvnm etti ve 
bu böyle gitti. 

Çocuklardan biri ayağa kalkınca 
bütün ötekiler o tarafa doğru dönllp 
yeni arkadaşlarına bir bakıyorlardı. 
Birdenbire Pauta. kendi ismini işitti, 
ayağa 'kalktı, sıranın yanma çıktı, 81· 
retmene hafifçe iğilerek selil.m verdi. 
Çocukl rdan biri güldü, fakat öğret
men bay Tolnay çocuğa ihtarda bu· 
lundu. 

Başını oraya buraya çevire çevire 
Paula'nın boynu ağrımıştı. Nihayet 
yoklama bitti. Öğretmen bir şeyler 
soylemeye başladı. Paula: 
"- Dıcıarda söz söylediyer ya, diye 

dii~ünüyordu. Şimdi artık ders okuya
cağız. .. Acaba ders bu mu?,, 

Bundan sonra öğretmene artık dik
kat edemez oldu. Öğretmenin sesi ya
nıbaşından geliyordu ama, ne söyledi· 
ğini pek iy' anlıyamıyordu. Yalnız, 
boyuna "çocuklarım, çocuklarım,. de
diğini iı:ıitiyordu. Öğretmen, bu keli
meyi söylerken sesini yilkseıtiyor ve 
biraz duruyordu. Sonra, insan her şe
yi mektepte öğrenmez, hayatta öğre
nir, çünkU orada herkes birdir, dedi. 

Paula: 
"- Niçin? diye kafasının ic;ini alt 

üst ediyordu. Benım adım Hegooüs 
Paula, şuradaki çocuğun adı J{uszko 
Adorjan; su önümde oturan benden 
daha kliçük. şuradaki şişko çocuğun 
yasaı ya '!ıI kuln.klan ·,•:n. Şu :müsavat 
dedikleri 6eY nedir, bir nnlatsalar. 
Belki öğretmen anlattı da ben duyma
dım ... ,, 

Sonra kulağına yeniden bir iki söz 
geldi, fakat bunların biraz evvel işit
tikleriyle hiçbir alakası yoktu. Öğret· 
men diyordu ki, dünya Allahın şapk:ı· 
sıymış, yurtlan bu şapkanın Uzerin
dl:ki çiçeklerin bir demeti, kendileri, 
yani mektep talebeleri de bu demetin 
içinde1:d çiçek koncalarıyrnışlar... 1 
öğretmen boyuna söylüyor, söylU- ı 

yor, faknt Paula bir tek kelimesini an· 
lamıyordu. ÖnUndeki srrııda, sol ta- 1 

raftaki çocuğa bakıyordu o. Tanıya
cak gibiydi bu çocuğu, fakat ismi bir· 
türlü aklına gelmiyordu. Sonra, ken-

• disini oraya bırakıp giden babasını 

hatırlıyor, ders daha nekadar süre
cek, saat acaba kaç, öğretmen ~"li 
çağınrsa ne yaparım, diye dUtUnUyor
du ... 

İçinde büyük bir kırgınlık duyuyor
du. Yazı tahtasma ba.layor, duvarda
ki ta.blolara bakıyordu. Bunlarda bü
yük bina, ot ve hayvan resimleri var
dı: şu sarı, mayısböceği; tu siyah, u
çurtma... Sr.elee'te çocuklar bir çuval 
may:sböceğini on paraya satarlar di
ye söylemişti bir kere annesi... 

( Deııam ediyor) 
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• VUAyetln hizmet otomobili eskimiş

tir. Bu sene yenilenecektir. Diltçeye bunun 
için 3.000 linı konmuştur. 

• '.\Iülklye müfoıtişlerl dün otobüsçü 
T\nra Ertim, kardeşi Petro, Sahur Sami ve 
Kndri isminde dört otobüsçU dinlemişler
dir. 

• Pireye ısmıırlnnmış olıın mavna ve 
dubalar unfimilzcleki hartadan itibaren 
memleketimize gelmeğe başlayacaktır. 

• Hisnr vapuru felaketzedelerinin aile
lerine ,·eritmek üzere 12.000 lira top1nn
mı~ır. 

Bu işle alAkadar olan komite, felAketzo
clelerinin nilelerinl teshil elmektedlr. 

• ANTEPTE tetkikler yapmnk ilzere 
Ankara tarih dil ve coğrafya fakültesi 

profesör, doçent ,.e tıı.lebelednden mürek· 
kep 50 kişilik bir kafile şubat sonunda 
Ankaradan ayrılacaklardır. 

• 1Kt KAÇAKÇI dün beşinci asliye ce· 
za mahkemesi tarafından hapis ve para 
cezasına mahkQm edilmlşlerrlir. Dunlnr 
Suriye hududundan koçak lı 1 getirerek 
şehrimizde satıyorlardı. 

• IJYR XATtL don nk~am rkr de 
k:ıl:ınmıştır. Bu ndam Piç nnnıile maruf 
Hnşim oğlu H:ılildir. Ilundnn dokuz sene 
kadar evvel Burnıdo Ahmet Nuri isminde 
birisini 151d0rmfişU1. 

• TÜRK BORLU TAHVİLLERİ dün Pa· 
rf!ı hor&osında iki frank daha düşmilşHlr. 
Şehrimizdeki dil~ilş de 5 kunıştur. 

• 1ZM1RDE Knrşıynkoyn işlemekte olan 
J,u,·nm vapuru dun gece karaya otur-
muş, iki sa:ıt sonra kurtnrılmıştır. 

• KARTALDA dün Lir loplıınlı ) aıulınış 
ve bir ortnmcktcp nçılması için ... nkara· 
ya bir heyet gönderilmesine karar ,·e· 
rilmiştir. 

• l\ll.1YE l\101-"ETTIŞLERI Ucarelh:ıne· 
!erin 037 senesi içinıle kazançlarına uy· 
gun hcyanname "erip ,·crmtdikltrini ıcr
tlşc bıışlnm ışl:ırdır. 

• TEKIRDAG vlllıyet umumi meclisi 
dar eden meseleleri görüşmüştür. Bele· 
diye meclisi de topl:ıntılnrn devam et· 
mektedlr. 

• BOI.U umumi meclisi 938 biltceslnl 
tetkike b:ışlnmıştır. Bfitçe geçen seneden 
53 bin lira fazla&ile 621308 liradır. 

• lNlllS rn ve GÜMRÜKLER VEl\AJ.E-
1'1 lstanlıul gümrükleri için ynpılac:ık ye
ni lnşnat programını tasvip etmiştir. 
Programda, Sirkecide Avnıpadan gele· 
cek cna için bir gümrük binası, İstanbul 
I.ondra :ısfnlt yolunun başlangıcı Kapıka
ledc bir gıımrük binnsı ve Yunnnisl:ın hu
dudundn tlıı memurini" için c'·Jer inşnsı 
\ardır. 

• BELP.L>IYI-: iş sahibi olup da çocuk
ları bulunan fakir ailelerin çocuklarına 
lş sn:ıllerindc b:ıkınak iizere barındırma 
yurtları R('QC'aklır. Bu iş ftln tnhs!sat IY· 
nlmıştır. 

• f,imnn idıırcsl hundan sonra memle· 
kclinılzc deniı yoluyla "clerck !'ieyy:ıhl:ı· 
rın )"eni yolcu salon tarıklle sebr e çık· 
ma'kırını knrarl:ıştırmıştır. 

• ATPAZARI'nın Fatihten kaldırılması 
heleıl i~ ece tnknrrür etmiştir. Ancak pa
'-Dr )'eri şehir ptrınlle :ıliıkndar olduAundnn 
şehir mütehas!'lısı Proı1tun fikri elınecıık
lır. 

• EYOPTE belediye tetkllltı yapılma· 

Kaçırılan; öldürüldü, mü sağ mı ? ! 

Kaybolan General!? 
Paristeld "Beyaz Rus Askeri Teıkt· 
Ultı,, reisi Millerin izi üzerinde •••.•. 

Yazan : Allred Gerlgk Tefrika Numarası: sa 

Niçin kaçırıldı? 
Skoblln, reis Mlllerlo ye ine geçmek islediği için .... 

GaT.etccller; Parlste, mugnnnl-f 
ye Ple'\'lçkayanm avukatı Fi· 
lonenko ne, mnganniycntn ko
('(lSI firari General Skoblinln 
,·azlyetl etrafında mUJAkat ya
pıyorlar. Ştmdl k:açıt~"ln \'Rrl· 

yett sualle ara,ştırıhyor: 

Her halde, Skoblln tallmat veren
lerin GPU'ya mensup şahıslar oldu· 
ğunu, avukat Fllonenkonun mUtea
kıp cevabı da teyit ediyor: 

- Skobllnln bir suikast fesatçılı
ğına iştirak ettiğini, sız de zannedi· 
yorsunuz, demek? Bu suikast, kimin 
tarafından dilşünillmUş olabilir? 

Plevlckayanın avukatı, gazeteci
lere şu ('evabı veriyor: 

- Ru hususta hiç şUphe yoktur. 

mn.n icin, Plcviçkaya, kocasının ,.e f 
kendisinin bulundukları yerlere da... 
lr ifadeler vermiştir Ye bunların yan 
lış olduğu meydana cıkmıştır. Koca. 
sının kendisini daha saat 12 den ön. 
ce önUnde inlirdiği "Knrolin" moda 
evinden, General Millere rımdeyu 

yeri olarak söylenilen Jasmen ve 
Rafe sokakları köşesindeki buluş. 

ma noktasına, otomobille aşağı yu_ 

karı 10 da.lıikıı. icerislnde gidilir. 
Mf11erle sözleşme, saat yarım ıcın_ 
dl. Ve Skoblln, ancak saat 2 ye doğ. 
ru şlme.1 garında görüldU. O rande. 
vu yerinden şimal garına, bir oto. 
mobil, seyriseferin en had dc\'fede 
olduğu saatlerde 20 • 25 dakikada 
gelir; hattA, Skoblln yol üstü uğra. 
yarak karısını aldığı halde blle! A. 
rada geçen zaman, Millerin belki de 
biraz mukavemet gösterdiği hesaba 
katılsa da, "Mlllcr meselesini hal. 
letmek" için bol bol yeterd! ! 

Bununla beraber, Skoblinle Ple.. 
kaçırılmasında hiç bir menfaatleri yfçkayn aleyhfne clllegelen yalnız 
de bulunmuyordu. Tekmil bu cür- ıaman '\"e mekln taylntndeki uydur. 
mUn arkasında bolşevlklerln bulun- malık değildir. Ozuvardaki kır e. 
duğu, şliphesiıdlr! vindc yapılan aramalar, Skobllnln 

DiltUn bu suçun organizatörleri, hu
susi şahıslar olamazlar; çiinkU, hu· 
sust şahıslar, bu glbl vakalar için 
imkAnc yok vasıtalar temin edemez
ler. Zaten onların General Mlllcrin 

- Fakat sız Plevlçkayanın mUda- orada hakiki bir istihbarat bürosu 
!aa vekili sıfatlyle, müekklleniz Ple- teşkil ve idare ettiğini, bu büronun 
vickaya.nm hiç blr şeyden haberi ol· da meseIA orta derecede bir gazete.. 
madığı müln.hazasındaysanız, o hal- nln neşri içln ihtiyaç hasıl olan bir 
de kendisi neden daha hAJA mevkuf bürodan daha az geniş ölçilde olma
tutuluyor? dığmı, açıkça ortaya koymuştur. O. 

Avukat Flonenko, omuzlarını sil- ~zuvardakl basit kır e\•lnde gôrUlen 
kil or; bu iş odasına "suikast fesatcrhğı 

- Den. tekrar tekrar tahliye latl- tdn.re merkezi" denildi; çünkilt ora. 
aatn.n ermm; , ısttntaıt--ıi 1· mz • ınrnmr al'ışmış o1amaz; 

' minin kanaat1, benimkinden başl.a vesikaların miktnrma, yazı mnkfne. 
tilrlildür. O, PloYlçkayanın mua1 ·en lerlnln adedlna göre, oraya SkoblL 
şeyleri bildiğine ye ketmettlğice ka- nin mosar arkadaşlarının girip cık. 
ntdirl tıkları ve orada işlerini gördUklerl. 

Doğrudur .... Tahkikat, büt ı h!r 
seri halinde hakikatler ortaya k y_ 

muştur. ki bunlar Pleviçkayaya d 
yUklonlyor. lşte, şu yanlış olarak 7 

man ve mekAn taylnt: saat 11,30 
dan 2 ye doğruya kadarki zaman 
için, General Millerin kacmldığı za. 

sı için önce reyiıııııa mürnr~ıat edilmişti. 
Yalnız seccn sene bllttede t:ıhsisat olma
dığından bu I~ başarılamamıştır. Du sene 
tnhsisııt ayrılmış ve h:ııırlılıl:ıra h:ışl:ın
mıştır. 

• ONl\'ERSITE reklörü Cemil Dilsel 
Ccnevrede loplıınacak beynelmilel hukuku 
düvel kongresinde memleketimizi temsil 
etmek flıere lsciçreye hareket etmiştir. 

• GUMRt'KTE dün yeni alınacak kol· 
cular lçın bir imtihan yapılmıştır. lmti
hana 150 kişi iştirak elmlşllr. Alınacak 

kolcu m!ktan 4 dilr. 
• BELEDiYE mahalleler arasındaki da· 

imi çöp sandıklarını kaldırtacaktır. Bun
ların yerine seyyar çöp kutuları ikame 
edilecektir. 

• HARiCiYE \'EKllJMJZ Tevfik Rilştli 
Ar:ıs önümüzdeki hotta memlel<etlmizcı 

dönmüş olacak ve Ankarada Balkan anlan 
tı lı:onscyl toplantısında bulunacaktır. 

• YÜKSEK 7.fRAı\T enstitüler! rektl:lrQ 
profesör Falge vekAlelten m11ka,·elc. inin 
feshini lslemiştlr. 

• ŞiŞLi HAI.KEVlm>E ortn okul üçlincil 
ve lise birinci ınnıf talebelerine mahsus 
bir riyaziye dersi açılmıştır. 

• İsviçre ile Türkiye arasında yen! ti
caret anlaşması milzokerelerlno dün hıırl· 

cl~c veklletinde başlanmıştır. TQrk heye· 

tioe J':alk Kurdoflu, Jsvlçre heyetine Fe
derll konsey cleleıesl H. Ebrard reislik 
etmektedir. 

nl kabul etmek, yerindedir. PleYiC. 
kayanın o kUçUk evin içerisinde ge. 
çcn bu giriş. çıJoşlı faaliyetten hiç 
bir şeyin farkına varmaması da, im. 
kl\nsız görünen bir şeydir! 

Bu arada Skobliııin nasıl olup ta 
bu ikiyüzlü rolü oynamnğa giriştiği 
''e Millerin neden kacırıldığı husus. 
lnrında dn bir fikir edinilmiştir. 

General Skoblln, haris bir adam. 
dı; fevkalndc şahsi faaliyet gösteren 
bir adam; dünya harbinin ve dahnt 
harbin fırtınalarından sonra, 7 yıL 
da mUlAzlmllkten generalliğe çıkan 
bu adam, yaşlıcn. katısının yanında 
her hıtlde melce aramıştır. Delki 
de onu. doğrudan doğruya, kendisin. 
den 12 yaş büyUk kadının bahşede. 
bileceği annelik tarafr ~ekmtşttr. 

Kadının km·vctli tesiri altındaydı. 

Daha Gelibolu karargA.hındayken, 

Skoblln aleyhine bir kero bir euıir 
verilmişti; çünkü, Plo\•lckayanm O

nu sürüklediği eğlenceye dilşkUnlUk 
ifade eden yaşayışı, ordu Uzertnde 
kötü misal tesiri icra ediyordu. 

la yanıp tutuşuyordu; bir rol oyna.. 
mak istiyordu. İçinden bir istek. 
kendisini Beyazların bir nevi casus.. 

luk teşkilAtı şefi olmağa tepiniyor. 
du. Bu rolde de, kızıllarla irtibat 
dUğUmlemek, doğrudan doğruya va. 
zlfesiydi; çUnkil, onların neler tasar. 
Iadıklarını başka ne suretle öğrene. 
bilirdi?! 

Ve ihtimal gitgide Sovyet parasL 
nı da bes:.ıba katmıştır. "Ben, bu pa.. 
rayı Beyaz Rus hareketinin gaye8l.. 
ne göre harcıyacağım!" diye, fakat 
hic; kimseye bu türlü teşebbüslerden 
bahis acıunadığından, bu yoldan 
bolşevlklerln knpanına girmiş bu. 
lunacaku. ÇllnkU, kendisinin barts.. 
Jlği, Beyazlar nezdinde yanolzllmtş 
vaziyette bıro.kılmasını ha2metttrmL 
yordu ve böylelikle adım adım, bot. 
şeviklerln ağına daha derlnlemesL 
no dilşmüf, takılmış, sarılmış olabt. 
lirdi; ihtimal karrfyerin1 bUa~ntun 

diğer tarafta aramak şnkUndekl 

menhus kararını verinceye 
bu yolda bir gldişlel 

kadar. 

Eğer Skoblln bir kere :M:oskova.. 
nın ajanı olduysa. aı tık bUtiln tabi. 

atine bakılarak dUşllnülebll!r, ki o, 
kendilerine vara ödenmiyen kilçUk 
ajanlardan biri mevkiinde kalma.. 
mafa gayret göstermiştir; gayret 
göstermiş olması, onun için bir l cap. 
tı. O, eğer "Moskovanın g~zU" ycrt. 
ne geçmek istiyor edlyse, daha ehem 
mlyetUce .. vazifeler" ifasına kablli. 

Ve bununın, şu sun.l, cevaplanr. 
yor: "M1ller neden kaçırıldı?" 

Moskova, hariçte kendi adamlarr_ 
nı da ca.auslatıyor. Moskova, kendi 
adamlarının bolşevlzmhı muhalifle. 
rlylo temlll3a girip gtrmedfklerlnt bH 
mek istlyor. Kim bol~evikllkle mu. 
cadelo etmek isterM, Beyaz Rus ha.. 
roketine tevcccUh ediyordu. Beyaz 
Rus askert hareketinin başında 1\los 
kovanın bir ajanı ..... bu, her temas, 
her bağlantı teşebbtisU Uzerlne. Mos. 
kovaya bunlardaıı darhal haberdar 
olmağı gartmtl eder bir vazly~ttl ! 

Fakat bu mevkle oturmak ıcın, 

Miller ortadan kaybolması zaruriy. 
dl. Miller, bu ihtiyar adam, gene 
generaller nesli arnsrnda sevflmL 
yor, kendlBlnden hoşlanılmıyordu. 

Skoblln, son derecede faaliyet gös.. 
terilmesl icin Israrla zorlryan bU 
genç generallerden biri olmak Uze. 
re tanınmıştı. O, ROWS'un başına 

geçmeğl taearlıyordu: meeeld, Mil.. 
ıerln kacırıımasr suretiyle,· ondstı 

ıonra Beyaz Rua yurucu kuv-retlnlıı 
canlandırılması, şlddetlendlrllmesl 
elzem görUnUnce! Fakat bundan soıı 
ra da, ROWS Beyu Rus ukert tef
kHAtının Hlare merkezi, bolşevlklf· 
ğe karşı mucadele maskesi altında, 
Moskovaya karşı hazırlanacak bet 
tUrlll hareketi pek yakından tarae.. 
sutla bu busuııta nöbetçilik edeblle.
cek ve bunları rilşeyim hallndeyk•11 
boğ ·p imha edecek yer hUkmUne gt.. 
recekti! 

r, ....................... - .................................... ... 
ALEXANDRE DUMANS'ın 

Sonra, dahili harbin, Gellbuluda.. 
kl mülteciler ordugll.hının dağdağa. 
Jı hayatını, Orta Avrupa. şehirle_ 

rinde her günlfıl" ömrün abus haki. 
kati takip ottl. Skoblln, çabuk parlı. 
ynn asker, koşu yolunun sonunu da. 
ha uzun zııman görilnmemiş telAkkl 
edem r~· · . 1 n'"·sınm kazandığı para 
fle yaşamağa mecbur oluyordu. Ken 
dl yaşında, parlak askeri gecmlşl o. 
lan bir adam için, ..... yıldan yıla ..... 
bu ne varlıktı b~yle! Bu arada. ba. 
zan l~lerlnln fena gittl~l de olmuyor 
değildi; bu Skobltrtlcrın; !;UnkU, ka_ 
dın, tegannlslylo gitgide kUllfyetlfce 
gelir de temin edcmıyor. 

General Skoblln, pek ~ok vaks
larda tatbik rolli oynamış olmalılır: 
çUnkn o, Miller va kasında da tşıud~ı:s 
o kadar emindi. ki hlo bir şeyderı 
korkmuyordu. General Millerin bf .. 
raktığı ufacık pusula. - ihtimal dS
ha evvelki vakaları ş~yle bir Mtır• 
Iayışla, ihtimal bir hissi kabıoıvuk~ 
tesiriyle ve belki de herhangi bl 
batka ajanın fhban ne tkatı oıuııa.
rnk - randevuya giderken bıraittı~ 
ğı o pusula, bu planları bozaı111'• a 1 tını ü&tüne getirmişti! Mevcodlyettı1

11 
SkobUnln kır evindeki natkaı•rı 

Dünyanın bildiği .... 

Herkesin okudufu ••• 

•• e A 

UÇ SILAHŞ<tRI~AR 
Gençleri çıldırtan asklar.. Büyükleri sihirliyen vak'alar .. Yiğitleri titreten zaferler filmidir ... 

Pek yal11nda S A K A R Y A ~fnpm11~1nd1t 

PJcviçkayanın evvelce kızıllarla 

aH\kala'rı mevcuttu. O mu Skobll .. 
nln kızılJara iltihakı arzusunda bu. 
lundu? Yoksa Skobllnin arzuıu Oze. 
rine o iltihaka \'nsıtn mı oldu? Bu. 
gun bunu kim tesbit cdebllirl Fakat 
bilinen bir şey var, kt Skoblln, hırs. 

'
ıııı .. 

hıbat ettığt casusluk maklneıt. 
dl kendl11i aleyhine şahittir! 

(Devamı .ar), 
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Para yerine nişan 
fermanı veren kral 

Memleketindek· tek otele gelen 
yolculara da nişan verir, sonra 

ücretini istermiş 

l'!O. 28 YAZAN: 
Çıplak gimeş banyoları yapmak gU

r.elliğı gençliği muhafaza. eder. VUcu- t 
dil çabuk ihtiyarlatma.z. 

Bunun i~in olacak ki Holivudda gü
neş banyoouna kadın erkek, çok bü
yük bir ehemmiyet verir. Hemen her 
evin üst katında buzlu canılarlo. çev
rilmiş 6nU açık - Sun batlı Room -
gün~ banyo odaları vardır. Bütün A
merikan doktorları herkese bu güneş 
banyolarını t V&iye eduler. 
GÜNEŞ ZlY ASI DA DOLAR ~? 
Güneş ziyasının faydası ve kıyme

ti hakkında. Amerikanvari hesaplar 
ynpi~I:.tır. 

J0,000,000,000 sene evvel KUreiarzımı
ZI aydınlatmıya başlıyıın gUneş, günde 
bize 250.000.000.000 dolar kıymetinde 
ziya. gön eriyormuş. Bir glinde kUre
mizc gelen 160 ton gilncş ziyasının 450 
gramı, elektrik snatiyle ölçUlecek ol
sa blzc 500.000.000 dolara mal olur -
muş. Guncş ziyası iki kısımdan iba -
l'Ctmiş. Hararet ziyası olan ln"-a 
Reel vücuda muzırmış, fakat ikincısi 
Ultra - Violct çok faydalıymış. Vita
minler bundan doğarmış. Güneş etra
fına saniyede dört milyon ton hararet 
ve enerji gönderirmiş. Velhasıl güneş 
insana yalnız cesaret ve sıhhat değil, 
ayni zamanda gilzcllik de verirmiş ... 

RADYOLU OTOMOBlLL! POLİSLER 
Ho ivud cadd lerlnde pek az polis 

görUiür. Scyrüsef er belediye memur
ları tarafından idare edilir. Polisler 
okseriyo. l<~ord otomoblllcri ile iki§er 
iki er dol ırl r. Her otomobil bir 
semti gezer. Bu otomobillerde kısa 
dalgalı b ·rcr radyo makinesi vardır. 
Bir yerde kaza olduğu za.mnn hemen 
polise telefon edilir. Merkez radyo ile 
clcrh 1 o Bemtte bulunan polise haber 
verir. Bu radyo tertibatı polis moto· 
ıııı l tlerinde bile vıırdır· 

ol v d ıı11ıcrinin bn§lıca i lcrin· 
d ·de rVhite 
clın tıcılı- nm önüne geçmektir. 

Holivuda. dünyanın en güzel kızlan 
geldi -i !cin G ngstcrler burada insan 
pa:ıırı re ı,ıJ tı kurnra.k güzel kızları 
avlanıağ çalı ırlc.r. Hollvuda. gelerek 
sinemaya gh meye muvaffak olamı • 
Yan ı;Uzel erkekler, teşkilat tarafın
dan bu kızları kandırmaya memur e
dilir. Bunlar kızlan davet ederler ve 
ba..c:;tnn çıkarırlar. Kendilerine bin bir 
tUrıu vaitlerdc bulunarak kandırırlar. 
eller ne paralar verirler. Nihayet tcş
ki111 ı.a ~liın ederler. Bunlar Derhal 
otoınobillerle iki sn.at mesafede bulu
nan Mc.(sikoya kaçırılır ve oradan ay
da bir defa ecfcr yapan vapurlar& a• 
tılarak cenubi Amerikaya, Jnponya
.Ya, Çine gönderilir. 

lıto polis bu to§kilfı.tla. daima mli
cadclc eder, bunn rağmen yine kay
bolan kızların had ve hesabı yoktur. 
Burada i siz ve muhtaç kalmış zaval· 
lıların hımayesi için a~TI bir tcşkil!it 
varsa da, m:ı.cerapcrestlik yüzünden 
~adınlar daima. bu kabil felfıketlerln 
"in.o dü erler. 

BLtVUD s1NEMALARI 
liolivud caddelerini süsliyen sine -

tnaıar tnbü dunynnın en gUzel ve en 
;a1'at nemalarıdır. Matbuata mahsu.c~ 
ılrnler studyolarda gösterilir. Fakat 

::l!sıra eski bir film görmek için bu 
.. •nemalara giderdim. Bunlar ynzm so
g~k havayla soğutulduğundan, sıcak 
gul nlcrde en ıyi istirahat edilecek yer-
erd· 

lilll ır. ~oltuklnrın herbiri kırk san-
lir· genışlığind dir. Arkaları yU}<se:k
nı~ tah· t.ça dayanabilirsiniz. Yanı
ğı a sperasyonlnr vardır . .Arzu ctti
M tılı kdırde bunları indirebilirsiniz. 
kı~la ikt kişı sinemaya gittiğiniz va· 
t:ı.h bu sp rasyonlnrı indirec.ek olur
blr 

1~ ~tlll'du~ınuz yer hususi kUçUk 
kan aıre klin girer. Şa.pk• .nızı da 

$ P n!tin altındaki tele koyarsınız. 
~erı1n rtı'lların hepsinde bir ilk yardım 
bıı ..... "al:'dır. Birı hastalanırsa dcrhnl 
-uya nak'l llan b ı ve tedavi edillr. Bun-
"~~ ka bır d do nıM evi bulunur. 
bııı0 Y ~ur da çocuk doğurun senede 
nurad al _ın olncmn meraklısı varmış. 

a tt zlb . 
nı .,, e nıy<'~ göre bilet par~ı-
sınenı1:el le .orad n çıl ıncayn kadar 
lUrsun nı hım Y i altına girmiş <>-llz. 

Turan Aziz Beler 
Bu zihniyet Amerika.da. o kadar i

leri gitmiştir ki, bazı bUyUk gazeteler 
okuyucularını sigorta etmekte ve a -
bonelerjne veya kaza.ya uğradığı za -
man yanında o gazetenin o gilnkli 
nüshasını bulunduranlara. bir prim te
diye ederler. İyiliğinde şüphe ediyor 
musunuz? 

Bugitnkfi genç kız hulya ve mali
hulyası. Sinemalar nasıl Mmzed arar
lar1 Tiyatrodb. iyi bir roı oynamak i
çjn ne gibi hi7.cU1ro milracaat olıınur1 
Ytldızm liyakıati1.i sinema gişesi tayin 
eder. Mesleklerin en kötü.siı artistlik
tir. Y1ldızlara mukadder &"1bet. Kim
seniıı ıstırabıyla alakadar olmıyan bir 
mcsZek. llk tecrübeler. Ôpilşm-0 ders
leri nasıl almırf Gazetecilere mahsus 
sahne. Bir cüretk&rlık. Perde hileleri. 

• Frank 82 •Mark 
• Do•ar 126 • zıotı 22.-

•UJoeı 105 • PtngO 2•.-
• Belçika Jrr, & ... •IAJ u.-
•Drahmi -ıı-..ı • 01.D&r u:.?,-

• J.svıı:re ~ rısı. Yen 

• Le•• ~a • K.ton ıneo 52-
• Flor1D 70. • tıterlln GS6-
·Kron Çek. Sıl, • AJt.m 
ŞUl.D AVWt 23 • RımıuıOC - -
t'czeta 

Ç E t\ L. E R 
•Pu1a 24.,35 • llatirlO 156;> 

• Ne~orlıı o;rn!~ • :BerliD 1.111 

•lıf.Ubc l:'ı.ll tı! • v J'IO .. 4.,19 

• BrU.Uel ~.6915 • Budapeote 8,!lS3 ~ 
•Atına SG.H60 • Btıkt .. l0Cı.::s7 j() 

• CeneTrt B•:.!ıJ;> • BelgtaO Si,i!&GO 

• aor,. 6U920 • Yokob&mll 2.'l26S 

• Aııut.U\l&m l 423l • StoJL.bOlm S,071lô 
•Prag :U,6Hj • l..0Dc1ra .so.-
•Vl~ 4 •• 0 • Moıılurra :!3,75j 

ESHAM 

le Hıı.ukas1 ., 801 şır. HayrlJ -
Aııadolu 23 '15 çımento 10 !)J 
ReJS l 60 M.erku BMk J1 50 

- stlkrazlar- inhviUer -
• 111:\3 T.Hm. J ıı:ıektı1lr 

• •• 1J ıs oo l'r&mY&J 

• • • • D 1892!'> Rı.tıtm 

• • • m ı.:S6J •~dola ı ,06~ 

• ICrgenJ bW\. 98&1 Anadolu D •06:-i 
S. Erzurum 95- ı\nadohı m SJ SJ 

ESkiden bir kwn malihulyası güzel 
bir prense tesadüf etmek, sevişmek ve 
onunla evlenmekti. Bugiin her genç 
kız bir sinema artisti olmak istiyor. 
Halbuki dünyada bunun kadar mUş
kül bir şey yoktur dersem inanınız. 
Büyük ve küçük yıldız ve artistler~ 
mecmuu ancak bin kadardır. Bu b~ 
ki~i kendilerinde bir iktidar tahayyül 1~~~~~~~~~~~~~~~ 
edenler arasından seçilmiştir. Bu ~. - ı · 
çimde muvaffakıyet kazanmak ıçın 
nekadar kabiliyet sahibi olmak lBzım
ıgelcceğini artık siz takdir ediniz. 

• lsttk.DahllJ 9S Mtımeaail A 4.005 

Studyolar bir dcf a çekirdekten Y~ 
tişmi§ artist ararlar. Alacakları nam
zetlerin daha evvel sahney~ ~ı!.111ış, 
tecrübe görmüş, tiyatro artistlıgı ve
ya figUranlık yapmış, velhasıl ~azır
Innnıı~ olmasını isterler. Acemılerle 
tecrübeler yapmnk onlara. pahalıya 
mal olur. 

studyolarm daima yeni artistlere, 
yeni kabiliyetlere ihtiyacı vardn-. Fa
kat bunların yeti§nU§, ha.zı:rlanrnı~ ol-
masını isterler. 

m nın n nı jisör 
biri olan Mister Cecil de Mil?e ban 
şu izahatı verdi: 

- Hol!vud artistle~, fakat Hakikt 
artistlere muhtaçtır. Halbuki şehri
miz ruhan nrtist olmıyanlarla doludur. 
Biz iktidar ve kabiliyet aramaktayız. 
Bunun için senede binlerc.e saat kay
bcdf voruz. BUyUk bir stildyonun her 
dakikası kendisine 150 dolara patlı
yor. Holivuddakl artistler şim~ikile
rin yarısı kailar, fakat daha k:ıbıliyet
li olsalardı, filmler hem ç.ok ucuza 
mal olur, lıem de biz iki misli fazln 
muvaffakıyet kazanırdık. 

Paramunt studyosu müdürlerinden 
ve sinema payitahtının meşhur sima~ 
Iarmdan olan Jessy L. Lasky de aynı 
mevzu hakkında bana şunları söyle -

di: 
_ Holivuda gelen gene, güzel bir 

kız veya yakıeıklı bir delikanlı .orta 
kabiliyette bit oyuncu. otta. k~bn:yc~· 
te bir §Slısiyet ise burada hı~bır ış 
göremez. şehrimiz bunlaı:lka. d~~~ur. 
Biz mutlaka bir f evkalMelı s ı ı o-
lanlara. muhtacız. Bunlar da evvele -

. d bulundukları memleketlerde 
mır e . dı 

h t crUbeleri görmU!} olmalı r -
sa ne e •• n .. ıu fo 
ıar. Bir nnınzet çok gUz.e~ '~ ~e ." 
tojenik olabilir. Bu kô.fı ~eb'lldır. Sı· 

. • ayı~ rehre, Movıe face, yn-
nema ıçın ~ · · t' 

. • vii?.ii 1rıznndır. Cmsıye ı cez-
nı sınema ,, -- crl.ibe 

i ehre bir vUcut ve tc · 
beden b r ç • ..' k • .:ı...fın bir ek-

Ö~le ncşriyntı: S:ı.at 12,SO Pltıkla Tnrk 
musikisi. 12,50 Havadis. 13,05 Pl!ıkla Tilrk 
musikisi. 13,80 Muhtelif pliık ncşriyntı. 
14 Son. 
Akşam neşriyatı: Snnt 18,30 Plukl:ı. dnns 

musikisi. 19 Unyıın Nihal ,.c arkndaşlan 
tnr:ıfınd:ın Türk musikisi YC h:ı.lk ş:ırkıl:ı.
rı. 19,80 Konferans: Selim Sırrı Tarcan 
(Ömrümün kitabından). 19,55 Borsa h:ı
berleri. 20 Sadi ve arkadaşları tarafın
da Tlltk m ki l '.\"C b · ş. ıl . 20, 
30 HaTa r•poru. 20,83 Omcr :Rıza tora• 
fından arap('n söylev. 20,"5 Semahat Oz
denscs ve ark:ıdıışlan tarafından Tilrk mu 
slklsl ve halk şarkıları. (Sııııt nyorı). 21,15 
1Klaslk Türk musikisi: Okuynn: Nuri llıı
lll, kemnn Rcşnt, kcınençe Kemnl Niynzt, 
tonbur Dllrrll Turno, k:ı.nun Vecihe, nıs
fı:re Seliihnttin Cıınrlan, ut Sednt. 21,50 
Orkestra: 1 -1.iszt: Rhnnsodlc No. 2. 
2 - T.elı:ı.r: Wo ılic lerchc singt. ( -
PoU!ı!!lgnc: Nocturne Sln,·c. 22,45 AJ:ıns 
Jıoberlerl. 23 Plı'.lldn sololnr, opero \'C ope· 
ret pnrçnlnrı. 23,20 Son haberler \"C erte
ı;i giiniin pro!frıımı. 23,30 Son. 
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/ıfanbul Bcledtycsl 
Şehir Tluatroları 

Saat 20,30 da 

SORTOK 
S perde 

Yazan: Mahmut Yesari 

J<O!\IEDl : 
S:ı.:ı.t 20,30 da (SOZON K1SAS1)' kome-

di 4 perde. Yazan: Von Schonthnn. Tilrk
çesi: s. Moray. Paz:ı.r günleri sıınt 15,30 da 
matine. 
ÇACUK: 

Cumartesi, Çnrş:ımb:ı. s:ı.nt 14 de '(MA Yl 
DONCUK) Yaznn: Ttışkln. ?ıfllzik: F. Ege. 

'fUHAN TiYATROSU 
Bu akşnm S:ın'ntkfır 

Nıışit Ye arkadaşları 
Hakkı Ruşen birlikte 
Okuyucu Kncnıt Se
miha ve Mişel vnrye. 
tesl (YASEMİN) 

operet S perde 

Sinema yUzlu deme ' ,,,_.. . . 
. saıı·bi olmO.Sl demektır. Hıs- ERTUGRUL SADİ 

ı;.crsıyon .. ı .. rUşmeden, komışma - ı TEK TİYATl\OSU 
settiklerin.ııı .~?. üz\in ifadcniyle an _ Pazartesi: (J;ndıkö:ı,• • 
dan yalnız yüztın . l' film _ Süreyya). Sah: (Ila. 
latmak lazımdır. Bılh~~ ses ı .. .. kırköy). Cnrşnmb:ı: 
1 kt ktan sonra bu smema yuzu,, (Üsküdar) slneınala-
er çı 1

• d h ziyade ehemmiyet al· rındn: Çifte keramet 
meselesı a··~e sahibi olmak için ev- Vodvil 3 perde 
mıştır. Tecru k ay ders al- CcYiren: Reşat Nuri 

'Velft hiçdoım::ab~ul:duğunuz ee - ~1'1~
tnak, on an 'd k orada. bir ~:ı;lı, 
birde bir tiyatroya gı ere~~ş 
sene kadar çalışmak icab eder. 1--• ~ 

(Arkası var) HUGt)N J\Al.KACAK VAPURLAR 

----------- - - --- Saat Vapurun adı Gilli4t yol 

S inemalar 
SAKAR\'A: Vatan Ha5retl 

st":MER: Nc\·~·ork damlarında 
l\IEI.F.K: Metropol Bar 
lPEK: Lnbohem 
SARAY: Korkusuz kaptan. 

18 Dllıce Bartın 
15 B:ırtın Ayvnlık 

20 Ant l:ı,ta llnndırma 

6.30 
10 
15.40 
9.30 

GELECEK YAPURLAR 
Antalya 
Mersin 
Annfnrta 
Aksu 

Bandırma 
Pnrtın 

Mudnnyo 
MersJn 

Bir İngiliz prensesi <>lan Romanya 
kraliçesi Mari de, umumi harpte, men
sup olduğu aileler dolnyısiyle çok ıs
tırap çekmiş ve memleketini harb fe
laketinden kwtarmıık için çok çahır 
mıştır. 

Kraliçe, o günlerden bahsederken (!Öy-

le anlatıyor: 
"Asıl rolüm ben kraliçe olduktan 

sonra başladı. İkinci Nikolanın Kös
tenceye gelmesinden umumi harbin 
başlaması ve bizim harbe iştirakimi.7.c 
ı adar olan birkaç ay hayatımda en 
acı giinlcr oltra.k kalmıştır. 

"Kral Birinci Karol'un son günle
rinde gördüğU f el5.kct ondan sonra ge
len kralın da ilk günlerinde knrşısma 
çıkıyordu. . 

"Kocam Fcrdinand, Prusyada yeti§• 
miş, büyümüştü. Prusyalılığa karşı 
bir sevgi beslemesi kndar tabii bir şey 
olamazdı. Fakat, her ;eyden evvel bir 
Romanyalıydı. Kendisine en yakın o
lanlar da Alınan taraftarı bulunuyor-

lardı. 
"Fakat, dtıha. harb ba~lar başlamaz. 

ibu Alman dostluğundan ayrılmak la
zım.geldiğini anladım. Çünkü, tarihin 
hiçbir devresinde Romanyalılar Orta 
Avrupa devletleri ile beraber yürüye
memişlerdir. 

"Diğer taraftan, §ahsım itibarile, 
lngiltereye yakınlık gösteriyordum. 
Bunun için de, kocamın fikrine işti
rak edemiyordum. 

''Bundan başka, Romanyalıların 
Fransızlnra. karşı olan sevgileri de 
vardı. O halde, menılçketimiz için tu-
t · b" ·ol öriilüyordu. 

"Kocam, harbe karar vermeden ev
vel çok ıstırap çekti. Harbe karar 
verirken de 'benliğine ka.rşı ıbüyük bir 
galebe çalmııs bulunul ordu. Ç.inkü, 
ilk vatanına ve kardeşlerine ka.r§ı 

harb açıyordu. 
"Ferdinandla, Hohenzollern'lcrdeıı 

bir diğeri olan lfayzer Vilhelın ara
sında büyük bir tezat vardı. Ferdi -
nand çok sıkılgandı. Haı b ilan etmek 
için bile sıkıldığı sö~lcnebilir ... ., 

PARA YERlNE NİŞAN 
FERMAl\"l 

Karajorjeviç, Sırbistan tahtmı eli
ne geçirdiği zaman, !nglltero kendisi
ni tanımamıştı. BugUn Yugoslav Kral 
naibi Prens Pavle ile İngiliz sara.ymı 
bağlıyan aile bağı malfımdur. ırı-aı 

.Alcksa:ıdr da .bir İngiliz prense.sinin 
kızıyla evlenmişti. 

Karadaglı Nikola da, hlikfuneti ell
ne geçirdiği ilk günlerde. tur eşkıya 
reisi sayılmıştı. Bununla. beraber. 
kızlarından birini İtalyan kralına, di
ğerlerini de Rus büyük düklerine ve 
meye muvaffak oldu. Bundan sonra. 
da Petrogradda Çarın nuı.sasma otur
mUfJ ve Rusyanın tek dostu olarak an· 
hışma imzalamıştır. 

Nikolanın çete reisi sa.yıldığı gün
lerde hnkkmda lbir nln.y şeyler anla
tırlardı: hükfunct merkezi olan şehir
de bir tek otel varmış ... Buraya gelen 
yolculara Ja-nlın 'bir uşağı gelir, bfr 
Karadağ ~şanı takarmış. Fakat, yol
cu gideceği zaman, diğer masraflar a.
rasm& nişanın parası ~a dahil edilir
miş ••• 

Sonra, Kral Nikola vezirine para. 
vermezmiş; yalnız. imza. atılmış bot 
nsalet unvanı fcrmanlan verinnli: 
vezir bunlan kime isterse sa.tar ve on.
dan buna mukabil para. alırmış ... 

Yine anlatıldığm.a. göre. Kara.dağ 

Kralı sene sonunda, başka devletlere 
olan borcunu ödiyemez, bu parayı da
madı olan İtalya kralı derhal öderdi4 

Nikola. öldükten sonra, memleketi 
Yugoslavyaya geçmiş ibulunuyord~ 

Fakat bu hadise 1922 ye kadar henüz 
resmen tanınmamış olduğu için, yeri
ne muvakkaten bir kral geçirdiler. Bu, 
Nikolanm. torunu Mihaildi. 1smi Ml&, 
bazı almanaklarda kral olarak göste
rilir. 

lNGtLTEREYE ALIN
MIYAN lNGtı.tz 
PREN'SES! 

Rus lbUy\lk dilkU Kiril'in karısı, 

Viktorya, Romanya valide kraliçesi, 
yani Kral Ferdinandm karısı M.a.rinin 
kard~idlr. Bir İngiliz prensesi olan 
bu kadın evvelA çariçenin kardeşi 

Hesse düldl ile evlenmişti. Ondnn n.y
rılınasl Pelrograd sarayında büyUk 
bir hfı.clise oldu. Çünkü, lbüyük düşes 
kocasından Kiril için ayrılmıetı. Bü· 
ytik dUk Kiril de kendlslni seviyor ve 
almak istiyordu. 

Hadisenin böyle bir maceraya da· 
yandığı anlaşılınca. saraydlı. §iddetli 
bir gilrültü koptu. Hele Kirll'in düşes
le evlenmesine kimse mtisaade cdeOOk 

(Lütfen sayı/ayı çeviriniz.) 
--~~--~~~~----~-----

Görüp düşündükçe : 
-= ,,., ,,,..,,,, ~~ -- ... ,,._. 

Madenden çizmeler! 
YAZAN : S. Gezgi n 

1Ik madcnt adı hangisi verdi 1 Pek 
bilmiyorum; faka.t au son gUnlerde 
madenden. çizmelerin bini bir paraya! .• 
Bir sokağın herhangi bir yerinde bir 
isim tUrecll mi, hemen taklldleri çoğa
lıyor. B~nim dikkatimi de şu çizme· 
ler çekti. 

Eskiden bir "Altmçizme" mağazası 
vardı. Sonra. ondan daha değerli bir 
maden keşfedildi. Altın, ikinci pl~a. 
düştu. Yüzi.iklerde, kolyelerde, plak
larda "platin" kUllnntlınaya. b:ışla.nn:
ca cizmeler de plfttindcn oldu. Bır 
gÜn ~başka bir kurdura. dUkkfuıma, 
''Plfı.tin çizme" yb.f t.a.sı asıldL . 

El oğlu bu ..• Keri kalır mı'i'... Bır 
başkası da. dil§Undil, ta§?1~ ve pla· 

t . d daha degv erli yenı ibır maden men . 1 
bulamayınca: "Elmas çızme.,. 

Diye kestirip attı. Tekfunill, yerin
dedir. GUmUş, altın. pl9.tin v~ nihayet 
elmas. .. Yarını belki de 'bir sivri akıllt 
dah:ı çıkarak, btitiln bu madenlerin 
değerini azmısrya.cak ve 

4
'Raryum ~iti

me!,, t.erkibiyle dükklinmı süsli~k.. 
Bir vakitler "mlibalô.ğayı" sevmez.

dik. Halkın !böyle pohpohçu hareket
ler karşısında ağırlxı...~ bir tiksiıil3i 
sezilirdi. Bu, topluluğumuzun vakan-

m koruyan görUnmez b!r karakol va
zifesi göıiirdü. Çağlar. kendilerine 
m:ıbsus kaideleri, i~lan d:ı bir
likte getirip yayarlar. 

Saçlarını pUttin rengine boyayan, 
dudaklarına sUmıe çeken insanlar, 
niçin pl~tin çizmeden çekinsiıller? ..• 
Bu tipteki yaradılışlar, bu gıôi aykırı 
isimler karşısında sarsıntı değil, ke· 
yiflJ 'bir ahenk bile duyarlo.r. Bele 
''Radyum ~imıe" ye muhakkak bayı
lırlar. 

. Öyle &ruyorum, ki bu gidişle. ayni 
işi yapanlar arasında üstün iş, Ustün 
mal rekabetindc.n başka bir de isım 
Ya.rt§! yer ve vazife alacak. GiimU§ten 
ta radyuma kadar maden değerlerini 
yoklıyarak yükselen firmalar, bunun 
başladığmı gösteren şa.hitlerdendir. 

Yalnız, ben. bir kundura mağaza
sında. deri ile kuyumculuğu birleştiren 
şu 11ma.den" lerin manasmI bir tilrlü 
anlıyn.mıyonım. Bir ~zme niiçn al
tın, neden plA.tin, na.sll elmasdır? He
le !bütün bu 18.flarla kuno.uracılık za
naa~ ne gibi bir yakınlığı var? 
Yoksa ortadan kayoolan, kitaplardan 
yere inen edebiyat, artık pazara mı 
Ikt ? ~11M1oA-1 ~,lly !J Ç I .... :vUAAd.Lllar& IDI sı6~ ·r4 , 
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Almanyanın Avustur
yaya taarruz planı 

(Üstyarıı: 1 incide.) 
kendi üzerine alacağı söylentnektedir. 
GENERAL FRIÇ KABUL ETıMEDI 

Paris, 4 (Hususi) - Pari midi,, 
gaztesinin yazdığına göre, yeni Alman 
harbiye nazm general fon Friç ola
caktır. 

Ayni gazete hükumetin genel kur
maylığı general Liebman ile general 
fon Rayhenav veya general Himler 
ıdaresine vereceğini yazfyor, fakat bu 
kcırara ordu şefierinin itiraz ettiğini 
ilave ediyor. 

Diğer taraftan, Berlinden en son a
lınan haberlere göre, general Göring 
baş~umandanlığa, general Himler de 
harbiye nazırlığına tayin edilecektir. 

Ayni zamandaı, general fon Friç'in 
de yakında istifade edeceği haber veri 
liyor. Kendisine teklü edilen harbiye 
nazırlığını da kabul etmemi§tir. 

GöR!NG'LE OLAN İHTiLAF 

"Pari suar gazetesine göre, fon 
Blomberg'in istifasına asıl sebep gene
ral Göring'le eskidenberi olan fikir 
ayrılığıdır. 

General Göring ve Milis şefleri Al
man ordusunun haddizatinde büyük 
kuvvet olduğunu kabul dderler. 

Mareşal fon Blomberg ise ordunun 
yalnız hükumetin siyasi hareketlerine 
müzahir davranacak ve ona bu husus
ta yardım edece1' bir kuvvet olarak 
kaln.asıru ister. 

Halbuki generaller bugün, bekleme 
ve temkin siyaseti tutmak arzusunda
dır. Gerek tspanyayaı, gerek uzak §ar
ka karşı bundan evvelki gibi gene iti
dal ve ihtiyat göstermek tavsiyesinde 
bulunuyorlar. 

Bu meseleye :dair ikinci sahüemiz 
deki ıiyasi icmali okuyunuz. 

Paris, 4, (A.A.) - Bu sabahki paris 
gazeteleri bilhassa Alınan yüksek kuman 
da heyetinde yapılacağı söylenen degişik 
liklerle meşgul ol:naktadrr. 

Oeuverte'den: general Von Reichenau, 
(Rayhenav) baş kumandanlığa tayini 
endişe ile ka.I]ılanacak bir hadisedir. A 
vusturyaya karşı hazırlanmış olan taar 
ruz planının amili Von Reichenau,dur. 
Çok mufassal olan bu plam Hi tlerin er 
kamharbiyesi tarafından kabul edilmiş 

olduğunu biliyoruz. Fakat nasyonal sosya 
list partisi ile Von Reichenau'bu planın 
haziranda tatbikini istemekte yalnız kalı 
yorlar. 

Bu pilarunmucibince, parti hücum kıta 
lan piştarlıkyaparak Avusturya ordusu 
mukavemetini deneyecek ve ilk muvaffa 
kiyette ordu cüzütamlan da bunlann ar 
kasından yürüyecektir. 

Berlinde dolaşan bir takım rivayet
ler Almanyanm ilerisi bakımından 

çok meraklı ihtimallere yol açmak
tadır. Eski Alman imparatoru Hit
ler iktidara gelelidenberl ilk de
fa olarak geçen :rn tkincikA.nunda. 
kendisine bir tebrik telgrafı çekmiş
tir. Diğer taraftan eski vcllaht de 
Hltlerl başvekA.lette ziyaret ederek 
uzun tir mlilAkatta bulunmuştur. 

llitler eski velia htl otomobilinin lra
prsma kadar teşyi etmiştir. 

Epoque'dan: Ordu nihayet muzaf
fer olmuştur. Hitler onun himavc::l
ne iltica etmiştir. Bu h!disenin e
hemmiyeti ne ka.dar tebarüz ettiri
lirse gene azdır. Büyük E>ndilstrinin 
General Göı ing'e karşı muhalefeti
nin arttığı bir a.na. tesadüf etmekte
dir. Yeni Almanya bir sarsmtt geçi
riyor. Fakat ordunun kudretli eli is
tediğini yapmağa ve Hitlerln ağziyle 
iradesini yürütıneğe muktedirdir. 

gibi görün.milyoıdu. Bilhassa Çar Ni
kola son derece hiddetlenmişti. 

Fakat, büyük dükle düşesin biri
birlerini sevmekte mazur gören saray, 
onların bu arzusuna razı oldu ve ev • 
lendiler. 

Büyük dille Kiril ile karısı, ihtilal
den sonra, lngıltereye gitmek iste
mişlerdi. Fakat. prensesin vatanı on
ları kabul etmiyordu. Düşes bundan 
çok müteessir olmuştu. 

Bugün ise, (kendisi geçım sene öl
mUştür) İngiltere büyük dük Kfril'in 
memlekete girmesine müsaade etmiş 
bulunuyor. 

Çin de 
ingilizler Japon

lara ateş mi 
açtı? 

H..mgkong, 4 (A. A.) - Buraya 
gelen bir !ngiliz vapuru bu sabah beş 
Japon harb gemisinin Pearl nehrinin 
man.:ıa.bma doğru gitmekte olduğunu 
haber vermiştir. Bir müddet sonra 
"Bocca Tigris., ka1eleri istikametin -
den top sesleri gelmiştir. Zannedildi· 
ğine göre bu kaleler Japon harb ge
milerine karşı ateş açmışlardır. 

GEMILER NEHİRDE KAPANDI 
KALDI 

Canton, 4 (A. A.) - Pearl nehrin.
de bulunan bütün gemiler, §imdi bu 
nehirdeki barajın seddedilmesi üzeri • 
ne nehir içinde kapanıp kalmışlardır. 
Bu suretle kapanıp kalmış olan gemi
ler arasında İngilizlerin "Tarantula,, 
"Seanev., "Mot.h,, ve Robin topçeker
leri ile Amerikanın "Mindanao" top
çekeri bulunmaktadır. 
ÇİNDE HüKOMRr! DEV!RMEK 

lSTEDtt.ER 
Hongkong, 4 (A. A.) - Reuter a

jansının muhabirinden: zannedildiği -
ne göre Kantung eyaleti hükUmetini 
devirmek için bir hükfunet darbesi ha
zırlanması üzerine Kantonda örfi ida
re nan edilmiştir. 

Bu teşebbüsün failleri 1936 da 
Çang • Kay - Şek'e karşı isyan eden 
başkumandan ~nçitaug'un taraftar
larıdır. 

Ç1NLE SOVYETLER 
ARASINDA. 

Moskova, 4: (A. A.) - Havas ajan
smm muhabirinden: 

Çinin Sovyetler birliğine iktısadi im 
tiyazlarda. bulunmasma mukabil hari
ct Mogoltstanı Çln1n kontrolu altına 
koyan bir itilafın burada Sunfo tara
fından imza edildiğine dair dolaşan 

şayia salahiyettar mahfellerce gU -
lünç olarak tavsif edilmektedir. 

---0-

HUkO netten yardım iste
meksizin gelecek 

Göçmenler 
hakkında ' 

Yeni karaı name 
hazu ıandı 

An.karsı, 4 (Telefonla) - İskan U
mum müdti.ı:lüJünde, anavatana gele
cek göçmenler hakkında yeni bir ka
rarname haı.ırl:ı.mak üzere toplanan 
ve her vekalet mümessillerinden mü
rekkep komisyon faaliyetini bitirmiş 
ve hazırlanan ka.rarname Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekaleti va~ıtasile 

başvekalete gönderilmiştir. 

Yeni kararn3.Jneye göre, hü.kfunet
ten yardım ıstemem.ek şartile memle
ketimize gelecekler hakkında bazı ko
laylıklar gösterilecektir. Bu göçmen
lere beraberlerinde getirecekleri hay
van, araba ve pulluklar için bir mik
tar prim verilmesi de kar:ırlaştrrılmış
tır. 

Bundan başka, göçmenlerin getire -
cokleri malların gümrük resminden 
muaf tutulması da dü§ünülmektedir. 
Bu hususta tetkikat yapılmaktadır. 

-o-

ingilterenin 
silahlanması 

BUyUk bir r 1 oynadı 
Londra, 4, (Hususi) - Bugün bir 

nutuk söyleyen başvekil B. Cha."nberlain 
(Çemberliıı'• lngiliz milletinin dünya mese 
leleri üzerindeki manevi nufuzuna işaret 
etmiş ve ezelin·'~ demişt:r ki; 

Bütün Avrupada mevcüt olan gergin 
ligin azalmasında İngiliz silfilılanmasınm 
pek büyük bir rol oynamış olduğuna emi 
nim. İngiliz silahlanma~ınm ma5arifi pek 
büyüktür. 

Silahlanma rakabetinin önüne geçmek 
için bir tek çare vardır o da bizimle aynı 
arzuôa bulunan değer hül;Cr.ı::tle:le açık 
ve samimi müzakerelerde bulunmaktır. 

• 

Madrid İlir ingiliz vapu
Bombardımanı ru daha batırıldı 
Jtıansa sefaı. eti hasa

ıa uğıadı 

Madrid, 4: (A. A.) - Madridin dün
kü bomba.rdrrrıan,ı esnasında oüyük bir 
mermi Fransa sefareti bınasını ciddi 
surette hasara uğratmıştır. Mermi 
patlamamıştır. Nüfusça telefat yok
tur. Diğer bir mermi de ".Assciated 
Press,, in bürolarına isabet etmiştir. 

Bomb'ardıman, bir saat sürmüştür. 
Bombardımandan bilhassa merkezde
ki mahalleler müteessir olmuştur. 

Ölü ve yaralıların miktarı henüz 
malum değildir. 

FRANSADAN GİDEN KAMYONLAR 
BOMBARDIMAN ED!LDl 

Perpignan, 4 (A. A.) - Öğrenildi

ğine göre Frankocuların tayyareleri, 
Fransa.dan yiyecek nakletmekte olan 
Fransız kamyonlarından mürekkep 
bir kafileyi istasyon yakininde bulun-

duğu bir sırada bombardıman etmiştir. 
Birçok kamyon harab olmuştur. 

Fransız şoförleri evvelce İspanyayı 

terketmiş olduklarından yalnız İspan

yollardan birçok ölü ve yaralı vardır. 
KRALLIK KURULACAK MI? 

(Üstyanı: 1 incide.) 
almak istediği tedbirleri Eden'e bil
dirmiş olduğunu beyan etmektedir
ler. 

Öteki Gemi l\laync 1\11 Çarpmışh? 
Milano, 4 (A.A.) - İngiliz Endy

mion gemisinin batması hakkında 

Corrle Della Sera gazetesi diyor ki~ 
"Vapurun torpllle mi battığını, 

yoksa. bir mayne mi çarptığını tes
bit etmeğe ImkA.n yoktur. Belki de
nizlerde mutat o1an bir kazaya kur
ban gitmiştir ve gemicle infil!klı 
maddeler olduğu için batmıştır. 

Hitler 
(U styanı 1 inci sayıf ailn.) 

biye nazırı vazifesini görecektir. 
Başkumandanlığın vazifesi, benim 
emrim a1tmda, her sahada mlllt mü
dafaayı organize etmektir. 

Görlng Mareşal Oldu 
Berlln, 4 (A.A.) - B. Httler, or

du erkez idaresi şefi General Keite
li ordu başkumandanlık daire şefli
ğine tayin etmiştir. 

Askeri hava kuvyetlerl şefi Ge-
Salamanka, 4 (A. A.) _ General neral Gl:\rlng mareşallığa terfi et-

Franko, ga.?.etecilere beyan.atta bulu - nıiştlr. General Von Brauchitschh, 
narak hükUm.etin komünizmi kökün- General Von Fritt'hln yerine kara 
den imha ettikten sonra lspanyanm i- ordusu şefliğine tayin edilmiştir. 
marma girişmek tasavvurunda olduğu Mareşal Von Blomberg ve Gene
nu söylemiştir. Memlekette krallığın ral Von Fritsch, sıhht sebeplerden 

Bursalıların 
vazifesi 
(Vstya,nı 1 inci sayıfadn.l 

müstahsillerinin eline geçecek ve 
memlekette kalacaktır. !ki, üç milyon 
liralık Merinos yünün.ün Bursa muhi .. 
ti içinde işlenmesinden dol;ayı iş hac• 
mi bakımından memleket iktısadiyatr• 
na. gelecek faydalar bundam ayrıdır. 

Demek oluyor ki Cumh~iyet Hüktl .. 
meti, Bursadan Çanakkalaye kadar ~ 
lan mıntaka ahalisine heı:ııen her va• 
tandaşın istifade edebileooği kıymet. 
li bir servet k:ıynağı gP8termiştir; 

Cumhuriyet vatandaşla.qnm vazifesi 
de bundan sonra bu kaynaktan bol bol 
faydalanmak olmalıdır. 

Bay Celal Bayar, fabr~ayr e.çarken 
bu nokta üzerine ehenı.ın\vetle temas 
ederek "fabrikaya karşı ziraatçileri
mizle baytarların vazifeleri vardır. 
Ayni zamanda müstahsilin de Meri .. 
nosu kendi faydası nammıa çoğaltma
ğa gayret etmesi Hlzımdm.,, dedi. Biz 
bu vazifelilere Bursa Halkevindeki 
münevverleri de ilave etmek isteriz. 
Ve bu münevverlerin sanatları ve ma
işetleri itibariyle Merinos yetiştirme
ye kabiliyeti olan bütün Merinos mm
takası halkını aydınlatmal,armdan bü
yük faydalar bekleriz. 

ASIM US 

B. Cevcıt 
Abbas· 

'ad · h ~A- • dolayı istifa etmiş telA.kld olunmak-
1 esı ususunun \.O.Wennıye §ayan o- tadır. (Vstyanı 1 inci sayı/ada)' 
lup olmadığına ancak bu imar işi ya.- büyük' bir hüsnükabul i...ıinde yapmış 
pıldıktan sonra karar verilecektir. Fa- Reichstag, 20 şubatta Berlinde "* 

· i"timaa "ag-ırılacaktır. olmaktan mütevellit nı.emnuniyetle kat krallığın iadesi takdirinde yenı 'Y ,.. 

saltanat sistemi eskisinden farklı ola- Rlbbentrop Hariciye Nazırı dönen Bay Cevad Abbas Kral tara-
B 11 4 (A A ) B Hltl B fından İnITTltere sefirini ıııüteakip ka-

caktır. Kral, sulhün muhafazasına me er n, . . - . er . bul edı'ler-ek yarmı saat kadar nez. 
edil kt· Kral ali 1 · Von Neurathi hariciye nazırlığı va.· 

mur ece ır. , ne g P erın, dinde alıkonulmuş ve Kral Faruk Bü-
ne mağlupların mümessili olacaktır. zifesinden affetmiş ve yerine Lon-

·1 - dara bli'-'Ük el"isi B. Von Ribbentro- yük Şefimiz vo memlekeıtimiz hak-Generııl Franko, sermaye ı e ış ara- ,, "' 
sındaki münasebetleri hemahenk kıl- pu tayin eylemiştir. B. Von Neurath, km.da pek samimi temennilerle Ata-
mak suret.ile sınıf mücadelelerini or- Alman devlet baka,nt olarak kabine· türk'ü ziyaret arzuları gıöstermiştir. 

d k l kt Kral Faruk Bay Cevad .t\bbasa, Nil tadan kaldıracağını ilave etmiştir. s a aca ır. 
B. Hftler ayni zamanda Roma bil- nişan.mm en büyüJs rüt~:ini vermiş-

GÖN'ÜLLÜLERİ GERİ ÇEKMEK yUk elçisi Von Hasseli Tokyo büyük tir. Bay Cevad Abbas on günden faz-
ÇOK MASRAFLI OLACAK elçisi B. Yon Dicresenl ve Viyana la kaldığı Mısır'ın, _genç ltral~ CJ'ı>ni~ 

ı..onara," <.A- ..t...)- ..... -d...mı ~4.....- ı~buyure-ıçıın .f:}. von l'apeliı gerı ça:;- ı- oır eempatı ue takıp olu.nan ıdaresı 
hale tali komitesi, gönilllillerin geri ğırmış ve nezaret emrine vermiştir. altında yeni bir devir idrak etmekte 
çekilmeleri meselesinin mali cephesi - Bir "Gizli Komite Konseyi" olduğunu yakından görmüştür. 
ni tetkik etmiştir. İlk tahminlere gö- Berlin, 4 (A.A.) - Führer, aşağı- Krala gönderilen düğü.n hediyesi, 
re geri çekme ameliyesi, iki milyon dakl ikinci bir emirnameyi neşret- İstanbulda kuyumcu Bay Saran tara-
400 bin liraya mal olacaktır. Bütün miştir: fmdan işlenilmiş murassa. bir sigara 
murahhaslar bu kadar masrafı çok Hnrld siyaset işlerinde müşavere kutusuydu. 

~~~~~~~~~~.-~~~-

fazla bulmuşlardır. için, kabinemde bir hususi "gizli • 
1TALYANIN BlR TEKZİBİ komite - konsey" ihdas ediyorum. Yugoslav fatbol

Roma, 4 (A. A.) - Sa.:alıiyettı:.r Bu konsey reisliğine Alman dov-
mahfeller, yüksek müdafaa komitesi- let bakanı B. Von Neurath tayin e- CUları 
nin İspanyadaki İtalyan l~ıt'alarmı dildi. Konsey balıklarına da harici-

dün getd; 
takviye etmeğe ve Japonya.ya iktısa- ye nazırı B. Von Ribbentrop'u, Prus
di ve mali yardımda bulunmağa ka - ya. başvekili ve bava nazrrı Mareşal 
rar verdiği hakkında dolaşan §ayiala- Göring'l, Alman devlet bakanı Dr. 
rı tekzib etmektedirler. Hess'i, propaganda nazırı Dr. Jozef 

--o- Göbbelsl, devlet bakanı ve başvekft.-

Şeh1r MecHsi 
(Ustyanı ikincide) 

de geri çevrilip tedil edilmesi kabul edildi. 

Müvezziler hakkındaki madde encü 
mene iade ed:.'ii. 

Yaya kald.ınınlarmda satıcılığın mem 
nuiyetine dair olan madde münasebetiyle 
söz alan Abdülkadir Karamürsel gazete 
müvez~ilerinin de bu memnuiyetin şümu 
lı dahilinde olup olmadığını sordu; zabi 
tai belediye talimatnamesini hazırlayan 
encümen az~smdan Cemalettin Fazıl ga 
zete müvezzilerine müsaade edildiği tak 
dirde diğer satıcılarda da müsaade edilme 
si l~m geleceğini söyleyerek ınemnuiye 
tin umumi olması noktasına işaret etti, 
bunun üzerine söz alan Refik Ahmet Se 
vengil şünları söyledi: 

_Gazete müvezziinin sesi, o ınemle 
ket ahalisinin okur yazar kimseler olduğu 
nu ilan eden tatlı ve medeni bir sestir; 
o memlekette gazete okunduğunu iftihar 
ile ilan eden bu sesi susturmaınalısınız. 

Kaldırımdan geçen adamın kaldırım 
üstünde yilriiyen müvezziden pek kısa 
bir zaman içinde bir gazete satın alıp 
geçmesi hiç te seyriseferi güçleştirecek bir 
hadise değildir.Encümen bu ciheti nazarı 
dikkate alarak maddeyi tadil etsin, bu 
madde de encümene iade edilmelidir. 

Doktor İhsan Arif akşam üstü yorgun 
kafa ile vapurda otururken gelip geçen ga 
zete müvezzilerinin seslerinden rahatsız 
olduğunu söyledi, kendisine maddenin 
vapurda bagırmaya degil, yaya kaldırım 
da gazete satmaya ait olduğu cevabı veril 
di ve Refik Ahmet Sevengilin teklifi kabul 

let dairesi şefi Dr. Hans Lammersi, 
ordu General Von Brauchitchz, bah
riye başkumandanı amiral Raederi 
ve başkumandanlık dairesi şefi Ge
neral Keiteli tayin eyledim. 

Berlin, 4 (A.A.) - Ekonomi nazı
rı Dr. Funk, bugUnden itibaren asa
leten vazifesini yapmayat başlamış
tır. Dört senelik pl!nı tatbike me
mur bulunan Mareşal Görlng bu sa
lı günü resmen Dr. Funk makamı 

devredecektir. 
BerUn, 4 (A.A.) - B. Hitler Ge

neral Von Brauchitchi korgeenrallik 
rütbesini vermiştir. 

---0-

Hukuk talebeslnln Avrupa 
fetkik seyahaı• 

Ankara, 4 (Telefonla) - Ankara 
Hukuk Fahiiltesinden kırk kadar genç 
Avrupada bir tetkik seyahati yapmak 
üzere bugün şehrimizden hareket et
miştir. 

Bir otobOs kazası 
lzmir, 4 (Husust) - Demirel ile 

Salihli arasrndaki yolun Çata1kaya 
mevkiinde bir otobüs hendeğe yu
varlanmıştır. 

Kaza neticesinde şoför Hüseyin 
ölmüş, yo1r:u1ardan bir kadm yara
lanmıştır. 

edildi. 
Vakit ilerlediğinden talimatnamenin 

müzakeresi kafi görüldü. Salı günü topla 
nılmak üzere toplantıya nihayet verildi. 

Galatasaray klübü tarafı11dan ü; maç 
yapma~ üzere davet edilen Belvadin 

Yugoslavya klübü futbolcüleri dün 
sı:ıbah şehirimize gelmişler ve istasyon· 
da Galatasaraylılar tarafıtndan karşı· 

}anmışlardır. 

Yugoslav likinde, bugün ldördüncii 
vaziyette olan misafir klüp sporcuları 
gardo:Jd malftm merasimden sonra isti· 

' rahat etmek üzere otellerini! gitmişler
dir. 

Yugoslavya takımına bu seyahatte 
Afyon inhisarındaki sabık Yugozlav de 
legesi Miahiloviç riyaset etmektedir. 

Kendisiyle görüşen gazetecilere 
Miahiloviç demiştir ki: 

- Yarın kar§rlaşacağmıız Pera ile: 
gelecek hafta maç yôpacağtmız Şişli ta 
kımlarını hiç tanımıyoruz. Galatasara~ 
yı uzun zaman istanbullda bulunınuŞ 

olmam dolayısile iyi bilirim. Fakat ınii 
sabakalardan evvel söz söylemek doğ
ru değilidir. Bütün arzumuz temiz ..,e 
güzel bir oyun çıkarmaktır. 
"Takımımrz bu seyahate tam kadr<>'" 

siyle i§tirak etmiştir. 
"Asıl ve ihtiyat kalecilerimizin ikisi~ 

her iki müdafiimiz, sol muavinimiz, saf' 
açıktan itibaren dört akıncımız da bey· 
nel~ilel oyunculardır. Bu suretle ta
kunımrzda ihtiyatlariyle berzıber tartl 

on tane enternasyonal futbolcu vardır• 
. naa "Bu maçların revanşmı Hazıra . 

Belgratta yapmak istiyoruz. Bunun ~, 
"rtıl' çin ide Ga1atasarayltlan memleketı 

ze davet edeceğiz.t, 

ingiliz Kralının dayısı 
Arablstana gldlyo~ ·fa 

Londra, 4. (A.A.) -Anne kralıçe ~dtt 
rinin kardeşi B. Athione, kral t.b~i:slt~r~ 
ziyaret etmek üzere kansiyle bırliJ.:te r 

bistana hareket etmiştir. 



(.?/..;>; 

Umumi ccrrnhl \'C sinir, dim:ığ estetik 
ccrr:ıhi 1 millchossısı 

P:ıris Tıb Fnktillesl S. osislanı, erkek, 
koılın omeliy:ıll:ırı, dimağ eslelik 
"yüz., nıeıııc, karın buruşuklu~u ve 
gcnçlık orııelıyntı". (N:ı :ıi)'e '\'C <lo~um 

müleh:ıssısı.) 

\lu:ıyenc s:ıb:ıhları M e c c ~ 0 e 0 M den 10 o knıi.ır U 
O~lcden sonra ücrellfdir. Tel. 44 086 
llevoAlu, P:ırrn:ıkkopı , Rumeli lıa n. 

..... maı.-ıiiilıiiiiıııiiliılılı•--

DO!!ı<T©>~ 
Necaottln Atasagun 
Her gün sabahlan 11ek.iz buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ye kadar Lale 
ü tayyare apartm&nlan ikiııci daire 

17 numarada hastalarını kabul eder. 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye :..:a 
dar hastalarını parıı!ııZ. Kurun, Ha 
bet okuyucularım daku pon m uka· 

bılinde muayene eder. Telef: 2:3~53 

« ll RV /\a abone olu
nuz ve abone ediniz Bütün gün arasız açıktır 

lıluhammen aylığı 

No. Cinsl Lr. Kr. 
23 Oda 28. -

Semtt mc!JhUr ve mahl. Cadde vcyn Sok. 
Bahçnkl'p•da Dördüncü Vakıf hanmbirlncl knt. 
Fatih, Altay Fevzi paşa 
Eyüp, Defterdar Feshnne 

Fatih. DUIE;er zade 
Keresteciler Yavuz Sinan 
Carşıda CC'n.ıhlr besdestanı. 

Nalbant 
.Ayazma 
Şerif nğn 

45 

19 
213 
131 

Allay camti ıo. -
Dlbağhnııe camii Ye 
altındaki bodrum 6. -
DUkkO.n R. -

7 . -
Dolap -. 76 

Yul·nrıdn ynzılı mahaller !>39 senesi Mayıs nlhayetıno kadar pazarlıkla. kiraya verileceğinden istekliler 8 
~ubat 938 Salı günü saat on be~e kaı:lnr P<'Y paralari)lO beraher Çenberlicaşta lstanbul Vakıflar BaşmildUrIU-
~ilnde \·akı! Aknrlnr J{al<>mlne gelmelı;rl. ( ~96) 

KAl'll' 
l\Iunrnile) h Şakır oğlu Mclınıcdin Kuru

tcşme •le Knraköy orosındn kıızocn nürus 
ve asker lezkercsınl zrıyl cıtiğinc dair , .•• 
rı1lıod1r. lll.t.i!!(i) 

lsta11bul /Jor<lüncu icra JJ cnıur/u/juııdan: 
Toplınnedc Kılıcallp:ışa camii yaııınd:ı 

214 N. da \'C bıliıh:ırc Çnmlıcada Yusuf 
fzz.clin koşkıınde oturmakla iken clyevm 
ılcaınctg'ıhı meçhul l.cnınn. 

Dairemizin 93713-144 sayılı dosyasında 
Siiic) rıuın Sırrının mahkemesinden istih
sal eylediği iUim ile teslime mahkflm bu
lunduihıııuz eşya hakkındaki karnr bu ker
te rnahkcmei lemyiz.cc tasdik edilmiş bu
h'.nduğıındnn ınezkiir cş~nlorı teslim ctmc
~ız h:ıkkıııdn iknnıetsiıhınıza bcrayi tcb
ığ söndcrilcn muhlırn nrk:ısına verilen 
~lih:ışir meşruhntındnn mcz.kur ikamet
Elutıı tcrkelliğiniz ve yrni ikametgi\hınız 
~la rnc~l~ul olclur;ıı :ıııl:ışılmış ,.e Lunu po
k s ltıhkıkııtı teyit elmiş oldu!lundıın mez
b'lır ınulılır:ının merci lıakirnli knrariylc 
ıt ny nıüdıletlc il:lnen lchlli!ine karar 
"~rınış olduğundan lşhu illinın tarih neş
tınden itibaren ı;ir ny uırrında m:ıhkt'.i
~llnbitı eşya) ı teslim etmeniz aksi takdi r 
i ~~edeli olan 465 lirıının bcrmucibi illlm 
~ olunnı-ağı ilim olunur. (24537) 

Dcşiktaş icra /Jrıirtsindcn· 
ır · 

ll:ır ır nlncakr:ın dolnyı talı it hacze alınıp 
~ ll'ia çcvrilme'ilnc karar ''erilen iki a
\' eı konoıot mnn oyna ve bir adcı gnrdırop 
e bir ı ııaı tı< et sarı sanrlnlyn ve ce,·iz. ma<m ve 

~a ~ eşyanın açık nrlırrna suretiyle bllmü-
10 \erle Beşik•nş Dikilit:ışla mektep öniindc 
Eliln~ 2 • Hl::IR 1nrlhlnc mfı.,ndir Cumartesi 
\' 

1 ııanı 9 d:ın 10 a kaılıır salıl:ıcağından 
~a~~lıiliyc ve nısunıh·e müşteriye nit ol
'l'ıı 7.erc lnlip ol:ınlnrın \'C\'ıni rnezkıirdn 
ınu;:ınıtc hnz.ır huhınm:ıl~nln memıırun:ı 

ııcnnı eylemeleri lliin olunur. 

-....:...____ (24530) 

Dohloı 
Hafız Ce . al 

LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehantn 
Pll.?a d 

'~t 12 ~ an başluı günlerde Oğleden ııonn 
Yoıu0d ' tan 6 ya) kadar lit&ntrulda oıvu 
btla~ a U04) aumaraJı huswd kablces1ııdt 
te11 ıstı.-:;: .. kahuJ eder . Salı, cumart91 gtı.ı: 
Q:ıllıs 9·~-12" eaatıer1 hak!ld fukaraya 
~ U8ttır M 2:ııııt (( • uayeııehane tre n telefoo 
il~ ''lı k leldnn: 2104<l. 

" ::ını::rJı::::ı::::::: ...... _ ... ·-·--·:::::-:ı 
rı D ... • ............ -......... -•• 
~ tJJ ['§) ış Doktoru U 
:i 0 ev a: ODçeır 
il ~alnız cu 
H ~IU..O\' MAR1'ES1 GUNLER1 1 
~ gUl""~"k ADA, saı gilnler Kara· 1 
:: a tranıv:ı d • d k ' :: Yencha Y uragın :ı ı mu-it .:ı ncs.'nd h :ı~ e <1stalannı kabul İ 

R:::;:ı:z:ı ............ ::: .. __ ı; ................... ___.H 

• - . . . . . .. . . . 

1938 
Küçük · Cari He&aplar 

ik'rami'ie planı==: 
~ 

4adet1000 liralık-4000 lira 
8 

" 
500 " 

-4000 
" 

16 
" 

250 " 
-4000 

" 76 " 
100 ,, -7600 ,, 

80 " 
50 " 

-4000 ,, 
200 

" 
25 " 

-5000 
" 

384 ,, 28600 
" 

1 Kura:ar: 1 Mar,, 1 Haz r an, 1 EylOI, 1 

1 
Blrlncl kfi:ıun tarih lerinde 

çekıl e::eldlr 

En Az 50 Lira Mevduatı 
Bulunan Hesaplar Kura

lara Dahil Edilecektir 

7 - KURUN 5 Ş U B A T - 1938 

Muhammen bedel ,.e nıuvaklrnt tc•minat miktarları aşağıda yazıl ı 7 
gurup muhtelif cins vagon Ye lolrnmo lifler ayrı ayrı veyn icabında toptan 
ihale edllm<:>lt şartlle 8 - 4 - 938 Cuma gilnil saat 15,30 dan itibaren sıra 
He Anknrada idare binasında kapalı ınrCln sntm ahnncnktır. 

Du işe girmc>k isteyenlerin aşnğı cJn gösterilen muvakkat teminatları 

ilo kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mütoahhltllk yesiknsr \'O tek· 

liflerini ayııl gün saat 14 ,30 a kadar komiı;yon reisllğ'ine vermeleri 1Azım 
dır. 

Şartnameler 825 kuruş muknbi Jlnde Anknrn \'C Haydarpaşa vezncle· 
rinde satılmaktadır. (534) 

Cı uru~ lsnıi .l\llktarı Muhammen Mu,·akkat 
bedeli teminan 

I..ira Lira 

I I E tipinde lokomotif 44 4.100.000 186.750 
il I E ve I D 1 tipinde lokomotif 44 4.080.000 136.150 

JII Yolcu Yngonlnrı muhtelif tipte lOG 3.100.000 106.750 
J \' Kapalı ylik \'agonları 4 GO ı.soo.ooo 6.7. 750 
v Muhtelif cins ylik Yagonları 366 1.400.000 55.750 

VI Muhtelif tipte otoraylar 12 1.100.000 46 .750 
\'II Dinamometre vagonu 1 165.000 9.500 

Ankara 
Satınalma 

Jandarma Genel 
Komisyonundan: 

Komutanlığı 

ı - Kilometresine Yetmiş beş lira kıymet biçilen (206) kllometre a .. 
ğır sabra kablosu kapalı zarftan pazarlığa tahYilen 2 2 - 2 • 1938 Salt sil· 
nü saat on beşte satın alınacaktır. 

2 - Buna alt şartname parasız olarak komisyondan alınnblllr. Pazar .. 
lığn girmek isteyenlerin (1081) lira (50) kuruşluk ilk teminat vezne ma][ .. 
buzu ,·eya banka mektubu •c şartnamede yazılı belgclerlo blrllkte bclll 
gUn ''C saatte komisyona başvurmaları. (224) (666) 

,Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satıoalma il omlsyonundan: 

1· - Vasıf ve örneğine uygun bir tanesine dokuz lira kıymet blclleı:ı. 

"6500 den 7500" taneye kadar battaniye kapalı zarftan pazarlığa tahvllen 
15 - 2 - 938 sah gUnU saat on beşte satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 338 kuruş karşı lığında komisyondan alınabilecek b u 
Jıaznrlığn girmek lstlyeıılerln "4 626" liralık teminat ve şartnamede yazılı 

\'Cslkalarlyle birlikte belli gUn saat on beşte komisyona başvurmaları. 
(187) (489 ) 



--lı~1ııı.1••iiiiiiiliiiiliiiıiiıı-- Du'm'ANJN MEŞHUR SEKERClSt 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 

8 - KURUN S ŞUBAT-1938 

MEVSiM SONU 
.............. llİlllll ..... 

Dolayısile Galatada meşhur 

EKSELSYOR 
Elbise mağazasmdaki me,·cut olan CŞ)'D. GAYET UCUZ 'FlYAT

IJARJ.ı\ ~ntılma~tarhr: 

IFoırsait'ttan nstDfa<dle ec91Dli"'ilD~ 
~u cch·chJcn bir fJkir cdlncl>llirslniz: 

ERKEKLERE Liradan itibaren 
t•ARDESÜLER Janr angle 
PAI!DEStiJ,ER Empermcnhl gabardin 
HUŞ~ID:\l.AR Her renkte 
TREXÇKOTI..AH Birinci nC\'i 
KOSTlı'llLER ,Janr angle 

KOSTÜMLER nırincl ncrt 
PAlıTOI...AR Yünlil 

KADINLARA 
MAX'fOI.AR YUnlU 

MA.~TOLAR Iliıinci nevi 
MUŞAlUlAlıAR Her renkte 
MUŞA~lBAl.ıAR l'linlii \"O Merse.rb:e 
lUUŞ .. \MilAI.1.\R İpekli bJriııcl ned her renkte 

ÇOCUKLARA 
PARDESOl.ıER Gabardin 
l\IUŞAl\IBALAR Her renkte 
KOS'IlJMI..ER Her renkte 
PALTOLAR Yünlü 

ERltEKLERE ısmarlama 

en tyl Kumaşlardan iki pnn·a ile 

13 
18 1/2 
ıs t/2 
15 
13 1/2 
l6 1/2 
12 

. 

8 
15 

8 
14 
23 

'1 
6 1/2 
6 1/2 

7 

28 1/2 

1 

Taksitle dahi muamele vaıırdoır 
Bu fırsatı kaçırmayınız. Yalnız OX BEŞ GÜX tçtx DİR •.• 

Galatada E K S E L S Y O R 
satılacaktır Mağazasında ................................. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
4. ncü keşide 11 Şubat 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle .(20.000 ve 10.000) 

ıralık iki adet mükafat vardır. 
§imdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyankoya iştirak ediniz. 

Arada büyük fark var -· 
Pertoo Çocuk PudraM: ,imdiye kadar hiçbir benzeri taraf ma.ın tak. 1 

.id edilememiştir. Bu pudranın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk clld.. 

teri için hazırlanmış olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde b~ 

ıunmamasıdır. 

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

valarında ve koltuk altlarının pişiklerine karşı bundan daha müessir bir 

pudra henUz kc~fedilmemı§tlr. 

ONU DlGER ADl (TALK PUDRA) lan Ue karıştırmayınız. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

ı - Bir takımna otuz lira fiat Llçilen 250 den 400 takıma kadar tev
hit semeri 17. 2 - 938 perşenbe gUnU saat on beşte kapalı zarf usuliyle sa-

tın alınacaktır. 

2 - Buna nll şartnameler komisyondan parasız alınabilir. Eksiltmesi· 
ne gireceklerin 900 liralık ilk teminat ve şartnamede yazılı, belgeleri muh· 
tevi teklif mektuplarını belll gUn saat 14 den evvel komisyona vermiş olma· 

lan. (200) (455) 

-ır.:;;m---·-----------·.----ı· 
Ankara caddesınde .! 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitap~ısının) yeri '1f: arkadaki 

dep611arı kiralıktır. 

B'-leştirilrpek suretiyle 150 metre murabbal:k bir mesaha elde edilebi· 
lir fsteyenlerin Vakit vurdu idare m:muruna müracaatleri. -

Sahibi: ASIM US Neşriyat müdüril Refik A. ::>evcngil 

Mamulfttını teşhir elliği Anupa ve Amerika sergilerinde daimn birinciliği knznnmıştır. Güzel 1stanbulu gezmeye gelen 
seyyahlar nefaseti cihanın dört köşesine nam salan 

Hacn ~e~nır DcktYJm ve şen<eırUeırD011D aıllon='Oa ır 
Bir buçuk asırdan fazla bir tarihi olan bu meşhur Türk ticarethanesi lokum ve ıekcrleri kadar nefiı kare

mela İm31İne baıladı. Hacı Bekir karemelası gayet lüks ambalajlı ve kilosu perakende fiatı 80.kuruıtur. 

• , ~ • !..."." . • • .:>"'. ·, •• .. • • ":- ' .• • • •• 
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OSRAM 
• 
iyi ışık 

Saglam iş Osram B lambasını kullanınız. 
Ucuz bir ışık temin eder. 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 
. .,- ' ~ ,, .. . 

( 
VADELi 
" 



Resimleri ..... _______ * *-------1 

1813 ve 1988 modeli iki lokomotif, Jb sene enet 'bu. lokomotlflerdeıa ll ki: fennin birik hll' b&Pllra. 

EdJsoa elM ~ 9"el elektrik IAna
.balarını bngUn gördUğ'tlnilz bu hin ... 

mn hnlnnduğn yerdekJ k~llk UHlOıo 
ratıwarında k.-şfetmfştl. Bngtin ha· 
ası hUyfik bir ~anayf IAborattn•ardır 

l&JWD&ldafdı • • • 

Katilin 
:'.Şapkası 

Hakiki hayattan 
alınmış bir hikaye 

YAZAN: Niyazi Ahmet 

No.1oa 
...._~ll!!l!!!llR!~il .. 11!!1!!!!!!!!111 ............. ,,,~ 
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Yazi:!n: Osman Cemal :Kaygıll 

'.Arapki r li nin me>şhur hikayesini, 
llı'.'mcn, herkes bildiği için onu bura 
da tclcrarlam ndan s ize tıpkı oıı::ı. ben 
?.er ve ycı>ycni bir (Ört ki öle!) hi
ki\ycsi nnlatncağım .. Hem siz bu hl 
kilyeyi snkın şunun , bunun tarafın 
dan uydurulmuş birşey sanmayın, 

bu anlatacağım şey lstanbulda ay 
nen olmuştur. Şimdi dinleyin hlki\yc 
yi : 

Durad::ı. adı sanı Hl.zım olmıyan 

2::ı.vall. ndamcağızlardan birinin ba
yanı hastalanmış, hastalığın adı da 
sinir ! hem öyle bir sinir ki halis 
muhlis sinir oğlu sinir ! kadın artık 
bulÜttan nem kapıyor. 

Evin içinde, vara yoğa bir 
dırdır fırtmnsı kopmuş ve daha 
sonraları sanki bunlar yetişmiyor

muş gibi hntuncağızda : 
( Aman ben verem oluyorum! ) 

(Ay bende apandisit var!) (Oy, bu
günlerde kalhlm duracak !) (Ah bu 
gece yine ruyamd::ı. beni korkutacal{ 
lar!) filft.o gibi Jpo kondrIIer almış 
yürümüş, böylelikle do hatunc::ı.ğız ın 
kocası olnn zavaliı adamcağızın, a
nasınclan emmiş olduğu sut, yavaş 

yavaş ve fitil fitil burnundan geJ
meğe başlamış. 

Uzatmayalım, artık sabrı tükenen 
zavallı fakirce adam tutmuş, eşten 

dosttan biraz ödünç para bulup hatu 
uunu bir otomoblle bindirmiş, 1stan
hulun hekimlerinden birine götür • 
muş ••• 

Hekim, bu zavallı ve ikisi de biri. 
birinden dertli olan karı kocayı u. 
zun, uzun dinlemiş bayanı, hekim. 
ce bir de mUkemİncl muayeneden 
geçirdikten sonra kendilerine birer 
reçete yazmış: 

- Bunu, demiş, derhal yaptırır. 
sınız ve bayan hemen ilfiçlarını al
maya başlnr. Fakat, iş ynlnız bu IHl.ç 
larla bitmez. Baynn bir yandan bu 
Ullçları kullanacak, bir yandan da 
sıkıntılı, üzUntUlü şeylerden uzak 
kaçacak ve daima kendisini avuta. 
cak, oyalayacak, eğlendirecek, ke. 
yUJcndlrecck, güldürecek yerlerde 
vakit geçirecek ..• MeseH\: Kışın bol 
hol sinemalara, tiyatrolara. konser. 
Jere ... Yazın sayfiyelere, subaşları. 
na, deniz kenarlarına, ormanlara 
gidecek ... Evde kaldığı zamanlar 
radyo dlnle}·ecck, gramofonla neşe. 
11 havalar çalacak ... 

Hekim bunları söylerken hafiften 
ynzu gülme>ğe başlayan kadın, bir a.. 
ralık zavallı kocasına d6nmUş: 

- Duyuyorsun ya, demiş, yahu, 
bak bay doktor neler söylUyor? 
Adamcağız: 

- Evet, demiş, hepsini duyuyo • 

• - KURUN'UN Jr,A VJ.~St 

rum. Fakat.
H ekim sormuş: 

- Jo'nknt deyip ne için durdunuz? 
- Ne için duracağım bay doktor, 

ben bu lıatun kişiyi bir otomobile 
koyup e\'den buraya getirmek için 
şundan bundan yedi, sekiz papel uy"' 
duruncaya kadar akla karayı seç. 
tim. Halbuki sizin bu dediklerinizi 
yapmak için bize ya piyango çarp· 
mnlr, yahut ben yeniden gençleşip 
kenrtime adamakıllı bir ıs bulma • 
Iıyım! 

Doktor şaşırm1ş: 
- Şu halde ... 
Adam da son olarak şu cevabı Ter .. 

m!Ş: 

- Şu halde ört ki öle! 
- Kim öle? 
- lk1mizden Mrl öle de hangisi 

ölilrse öle! 

Bu hikfiye benim aklıma şunu ge. 
tirdi, bakalım buna siz ne dersiniz? 

Dıiyle yoksu 1 kimselerd ~n bu gibi 
sinir hl'lstalıkl::ı.rına yaka~ al""'1nlann 

biraz açılıp ferahlnmaları. b mz gö. 
nlil el;lcndirmelerl ve böylrılil le has. 
tahklarından kurtulmaları fçln, 
gösterecekleri raporlar nıuknbflln. 

de kendileri bPdayadan tiyatro ve si. 
nemalara sokulamaz mı vo böylele. 
rlne radyolar, granıofonlarla falan 
meccanen yardımlar edilemez mı? 

Öyle ya, madem ki sirilr hastalık. 
tarının tedavisinde bunlar birer L 
mBmfş, şu halde fak!r veremlerfn 
,.e bilmem hangi hastalt.rm dlspan. 
serlerde, sanatoryomiarda parasız 

tedaYI edildikleri gibi böyle dragon 
hastalar da parasız tiyatrolar, sine. 
malar, konserler, radyolar, gramo .. 
fonlarla tedavi edilemezler mi? 

-~ 'S -:g---www-llllw ..... _,, ]!wA-~ 

Dalgın adam - ~yvah! yüzme bil
mediğimi unutmU§tw...: 

Ben ve o a§layan kadrn 

Sus/il ditller gibi hayatın akışını 
Duymuş gibi )'andwı beklenen bir haberi 

Kapatırken nemle bulutlar bakışını 
Diı§tii damla damla arza su çiçekleri 

Bilirim ne iimit ne bir mevsim şarkısı 
Sızlayqn kÇlbitıe en µfak . har. veriyor 
'Açıldıkça lif lif her yaranın sargısı 

Riıyamı dqğı{anp~eşind~ pi):or. 

Diyor ki tcsadüf:,,metin ol da çile rck 
Taliin kervanı geçtiğin yola aktı,. 
O kı~ artık onun o kadın gelmiyccck 
O anne hastadır, o genç beni bıraktı. 

IS'1.AIL SAFA ESGIN 

Büyük bir 
eksiğimiz 

Pro!.. M Fuad KUprUJU 

Ankara, günden güne, yeni Türkiye~ 
nin ilim ve sanat merkezi haline geli
yor. Daha yıllarca evvel açılan Hu
kuk Fakültesin'den sonra, türlü fa. 
kültelerile ibüyük bir Ziraat Enstitü .. 
sü, oldukça geniş ölçülü kadrosile Ta• 
rih - Dil - Coğrafya Fakültesi kuruldu. 
Siyasal Bilgiler Okulu - eski adıyla 

Mülkiye Mektebi - Ankara'da yeni ya· 
pılan binasına getirildi. 

Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil 
Kurumu gibi iki büyük ~emiyet, yıl· 
lardanberi Ankara'da çalışmaktadır. 

Kon~atuar ve Tiyatro Mektebi, Şe
hir Tiyatrosu gibi sanat müesseseleri 
de yavaş yavaş kurulmakta.dır. Büyük 
bir 'Tıp Fakültesi'nin tesisi için de ha
raretle çalışıldığını biliyoruz. 

Bütün bunlardan çıkan mana şu
dur: "Yeni Türk.iye'nin başşehri, yal .. 
nız siyaset ve idare bakımından değil, 
milli kültür bakımından da, tam nıa
nasile başşehir olmak azmindedir. 
Memleketi baştan başa saracak olan 
yeni ruh ve yeni kafa burada yoğuru
lac.ık, ATATÜRK rejiminin ideolojisi 
burada yapılacaktır. Bir kelime ile, 
Ankara, yalnız yeni Türk kUltürünün 
en büyük kaynağı olmak niyetinde de
ğil, mecburiyetindedir de! 

İşte bu vaziyette bulunan Anka.
ra'nın, bugün için en bUyUk eksiği, 
büyük bir Milli Kütüphane'nin bulun
mamasıdır. Gerçi, meselfi bundan on. 
yıl evveline niSbctle, yukanda say
dığımız kültür ocaklarının ayrı ayrı 
kütüphaneleri, sonra Halkevi Kütüp-' 
hanesi, Büyük Millet Meclisi Kütüp
hanesi, ar.çok ihtiyacı kat'§ılıyor. Lll· 
kin, bir başşehir için, bir Üniversite' 
şehri için, yeni Türkiye'nln kültiir 
kaynağı olmak azminde bulunan bir 
merkez için, büyUk bir Milli Kitapsa· 
ray ihtiyacım asla tatmin edemez. 

Bize öyle bir Milli Kitapsaray 18.
znndır ki, yalnız münevver halk de • 
ğil, türlil ilim şubeleri {ly,erinde çrılı· 

(Son" Onuncu sayı/ada) 

-- Artık beni sevmiyorsun. Eskiden 
babam seni tekme tokat yanımdan · kov-
11ıaymca gitmezdin. Şic.di iki defadır onun 
geleceğine yakın gidiyorsun. 

M ertsen dışarı pk da orada kozumu
zu paylaşalım. 

Kamyon şoförü (arkadaşına) -
Vınıin önümüzde bir mikrop vardı, nerey 

kaybodlu? 

YJLBAŞI SABAH! 

Sarhoı - Dün gece acaba nı yaptı: 

ıi beni hapishaneye tıktılar?. 

' 

~ 

Göz doktoru -Levhanın ilk satmn
ilaki harfleri söyleyiniz bakayım. 

11 asta - Hangi levha doklor? Levha 
var mı? 

Hizmetçi kadın - .Robunuz güzel 
bayan .. Bıkınca bana verirsiniz ben de 
hevesimi alırım! 

_____ .,, 

- Tuhaf şey! Ceketsiz de ayni siklit . 
yim. 

- Niçin iki köpek besliyorsun? 
- Büyük köpek bekçilik irin: fakat 

uykıısu çok alır -Hırsız gelirse küçüğü 
havlıyarak on11 uyandırıyor/ 

Alınını bokS<1r0 Şmcrlfng Bamburgdn nen Ford ı~mtnclckl bir ı:enct 
boksörle 7aptııu maçı, sayı hc.<.;.-ıbly.lc ktıznnını':'hr. Bu maz biitlin Aı. 

IDADJ•fı ve Avrupayı he)'ecana vermiştir. 
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lngilterenin en büyük ve serilen artist-
lerinden birisi ÇoflS Löytondur. Muhtelif 

tipleri yaratmak hususunda çok büyük 
kabiliyeti olan artist bilhassa Neron ro

lünde fevkalade muvaffak oluyor. Hatta 
dünya sinema aleminde Neronu yaşata -
cak l5aşka bir sanatkann bulurunadığı 
bile söyleniyor. 

Çarls'in mazisi çOk meraklı birtakım 
maceralarla doludur. lngilterenin Skar • 

boroudj vilayetinde dünyaya gelmiştir. 
Küçüklüğünde denizci olmağa çok heves 
etmiş, fakat denizcilik mektebine bir iki 

yıl devam ettib."ten sonra vaz geçmiştir. 
Az sonra bir otelde garson olmuştur. üte 
Jin sahibi akrabalarından biri olup 
Çarli'i seven birisidir. 
Büyük harp ilan edilince askere alınmış 

ve Fransız ordusiyle birlikte Almanlarla 
harp etmiştir. Harp bittikten sonra tek-

rar vatanına dönerek muhtelif otellerde 
çalışmıştır. Kardeşinin teşviki üzerine bu 
meslekten ayrılarak lngiltere dram ve ti
yatro akademisine girmiş ve birçok ki -
taplar okumağa ba~lamışlır. Bugün In-

gilterenin en gürültülü artisti Ç.arls'tır. 

İlk evvel Londradaki Barns ıtiyatrosun
da çok ehemmiyetsiz bir rol almıştır. 

Haftada 50 lira ücretle muhtelif roller 

almağa başlamış üç ay sonra bütün· güzel 
sanatlar fıleminde ismi duyulmuştur. nu 
r.ıralarda, :tngiltcreniıi yine en gürültü
lü arti5tlerinden sayılan Elza Lançester 
le evlenmiştir. Ç,arls Löyten hususi hap-

tı hakkında konuşmarı katiyen sevmez: 
Sinema sanatına intisabı t ngilizlerin çe
virdi~i Pikadilli filmi ile olmu~tur. 
tecrübe kabilinden vazife aldığı bu film 
bütün sanat alemi tarafından beğenilerek 
takdir olunmu~tur. Otuz yaşına girdiği za 

man bütün lngilizlcr artiısti parmakla gös
termeğe başlamışlardı. 

Meşhur İngiliz rejısörü Alek-,andr Kur
va birkaç büyük film çevirmek isteyince, 
ilk olarak Çarls'i angaje etmi~tir. (Seki
zinci Hanrinin hususi hayatı) adlı tarihi 
filmde başrollerden birisini alan Çarls, 
bütün dünya c:;inema meraklıları tarafın

dan, üç yıl evvel bu film saye<ıinde tanın· 
mıştır. 

Bugün haftada aldığı ücret 2500 lira • 
dır. Çarls şimdi sanatının kemalinde bu
lunuyor. Artistin kendine mahsus oriji
nal bir hayatı \le film sanat Aleminde em
saline az \esadüf edilen bir de hususiyeti 
vardır. 

Fransız krallarından Ludvig'in hayatı
na ait çevrilecek bir filmde ba.'j rol alması 

ve Nonna Şirer 'le birlikte çalışması tek 
lif edilmiştir. Fakat, Çarles, bu teklife: 

"Ben paraya karşı aç gözlü değilim. Mes
lek ve sanatı ~verim. Fakat hosuma git-

~4 - KUHUN'US U,AVESI 

Otel garsonlu· 
v • 

gunpan sınema 
dünyasına 

İngiltere 
bir adamı 
başı üzerin 
de gezdiri

yor 
meyen bir eserde de rol almam .. demiştir. 

Mari Antm·anetin kocası kral Lüdvi~ 
rolünü kabul etseydi, artiste, haftada 
12.000 lira vereceklerdi. Holi\•uda gittii:ri 
zaman sinema kumpanyası kendisine ye
ni bir otomobil teklif etmişse de artist es-

ki otomobille gezmekte devam etmiştir. 

Tiyalro mı,diirii - Dtmek ltomiltlilı 
"'"'göz açlırmıyor, bir müddetdenbtTi ti
ni sıkaştmyor ve fı' anda fena halde ba
bakalım da marifelinizi göreyim! 

Çarls, mahviyetkar fakat dürüst bir ha
yatı seviyor. 

Genç kız _ Benımıc. el!rMı~emziçki 

ııc cıgarayı içmiyeceksiniz t be,, istemem, 

Şair- Öyle ama bol bol karnımı do. 
ymabi/errğim. 

talipıinit? Ptktfltf .. Hfr hı11tudımbrri yal• 
yalronun styircikri azaldı, alıcaklılar be
şım ağrıyor. Bil vaziytllı btni giüdiirün 

' 

.. 
Nisanın ll'inde Holivutta bUyük bir 

hadise kutlanacak. Yaşlıca akWr
lerden Jan Herşolt'un evlenişinin yir
mi beşinci yılı tesit olunmak Uzerc ... 

Yirmi beş sene, ayni kıdına evli o
lan bir sinema yıldızı. .. Hem de bu 
yirmi beş senenin hepsi l lolivutta 
ı;eçmiş. 

Kısa ömürlü izdivaçlariyle şöhret 

almış Holivut, Herşolt ailesinin bu 
büyük muzafferiyeti karşrsmda heye
cana düşmüş olarak nisanın ı l 'inci 
gününü bekliyor. Holivut, meşhur yıl
dızlarını mucize ne,·inden filmlerle 
bütün dünyaya yaymakta mahir bir 
yerdir • . Fakat Herşoltlar, Holivut için 
mucize telAkki edilebilecek bir izdi
' acrn yrldrnlarıdır. Bu bambaşka bir 
şey .. Şimdiye kadar görülmemiş bir 
şe~·. 

Ilolivut bu görülmemiş hAdlse.rl de 
elinden geldiği kadar gözönUn<le tut
mağn çalışacak. Herşolt ailesi, hUtUn 
dünyaya Holh·utta da izdivaçların de
''am cdeblloceğini isbat için bir delil 
olarak gösterilecek, yegAne df'lil ol
f:ın da ... "Araha bu izdivaç nasıl bu 
kadar sene sürebildi?" diye soranlar 
olur. "1 ler halde bunun bir sırrı olsa 
gerek" diyorlar. l•,akat "izdivaç sihir
bazı" ünYanını taşıyan Hcrşolt, bu su
nııerf' sadece gülümseyor ve diyor ki: 

" · - Emin olun bu işte saklı bir ta
raf yok. Biz, ömrümüzde bir kere bi
le ayrılmağn teşebbüs etmiş insanlar 
de~lllz. ScnC'lerdenheri tam bir saaılet 
içinde ynşnyoruz."' 

Herşolt ailesinin tarihi, aşağı yu
karı Hollvudun tarihidir. 

1912 senesi Ağustos ayında bir 
giJo ... Kanadanrn Montrcal şehrinde 

genç bir Danimarkalı aktör beliriyor. 
:Ve Strindberg, tbsen, Byorn ,·e
salr yüksek muharrirlerin eesrlerine 
den parçalar okuyor. Bunun üzerine 
kendisini birtemsll cemiyetine yarttrnı 
için birkaç gün Montreal'da kalmağa 
davet ediyorlar. 

Danlmnrlcaya dönecek vapura bin
mek 07.cre Nevyorka gitmeden evvel, 
Hersolt, bu dnl'f'ti kabul ediyor \'e on 

Holivutta görülmemiş bir hadise 

25 sene aynı kadınla 
evli kalan bir sinema 

ylldızı 
Sinema şehri bu hadiseyi, bütün 

d Üngaga, f iLm yıldızları arasında 
da izdivacın uzun ömürlü olabi
leceğine delil olarak gösteriyor 

gün kadar Montreal'da kalarak o ce
miyetin işlerini tanzim ctmeğe karar 
\E•rlyor. 

Bir giln bir aşk temsilinin prova
sında, başlıca rolleri oynayan iki sa
natkA.rı durdurarak şunları diyor: 

- Müsaade ederseniz, size bu sah
nenin nasıl oynanmnsı lıb:ınıgeldiği

ııi göstereyim. 
Oynayanlardan biri Svenson isim

li bir erkek, diğeri Vfa Anderscn ndm 
ela bir genç bayandır. 

Herşolt, \'ia Andersen adındaki 

genç aktrisi kolları arasına alıp, S\'en 
son isimli aktöre hitaben: 

- Şimdi bana bakrnız, diyor. Siz, 
bu oyunda biribirinizi seviyor vazi
yettesiniz. Hayatta hiç bir kuvvet. si
zi blriblrinizden ayıramıyacnktır. O 
halele temsilde ne kadar hararetli 
davranmanız H\zımgclrlii!;ini kestire -
lıilirsinlz değil mi?.. Dikkat ediniz. 
Hararetle konuşunuz. (Herşolt bura
da tekrar kıza dönerek) Ah, scl'gllim, 
seni seviyorum. Bütün hayntrmızea 

hC'raber kalacağız. Beni öp! •. 
Genç aktris, filhakika Hcrşolt'u ö-

1.üyor .. 
Üç hafta sonrn, llerşolt hl\la Mont

ı C'nl'da idi. l<'a kat bu defa genç a l<t-
1·is Via Ancler::;cn ile evlenmek için. 

Hcrşolt, o vakitler gayet aı lnglJlz
c·e bildiğinden Amerika tiyatrosunda 
lıir iş güremeyer.cğinc kaniydi. Siııe

nıalarda çalrşrnağr düşündü. O zaman
lar - biliyorsunuz ki ~dalın sesli si
nemalar yoktu. 

Kalirornlyada Horkaymer isimli 
bir adamrn, büyük filmler ~evirdiğini 
işiterek Amerfkaya gitti. Maksadı, bi
raz para yapmak, sonra hayalinde ya
şattığı kızla, yani Via Andersen ile 
C'Vlenmek istiyordu. 

Fakat Amerlkada talihi hemen ken 
<lisfne yaver olmadı. Müracaat ettiği 
film kumpanyasından para ile aktl>r 
aranmadığı blldlrfldl. 

Eğn şimdilik beda\·a çalışırsa. 1-
krldc kendlslnf" bir haftalık tayini 
tl'Umkün olabilece~i sl\ylendl. 

Herşolt, <'eblııde pek mnlulut hlr 
ırnra l!e tan'tamC'n iı;siz bir vaziyetll' 

bulunuyordu. Los Ancelcs şehrine ge
lerek Kovboy fllmleri çeviren bir dl· 
ğer kumpanyaya milracaat etti. Bura
da haftada otuz lira kadar bir para i .. 
le bir iş buldu. 

Çevrilen filmlerin baş aktörünü ta· 
nıyacaksınız. Çocukluğunuzda hepi
nizin sel'e seve gördüğünüz, Vilyam 
rnrt! 

Hcrşolt'un haftnlrğr daha çok art
vc harikulftde bir kabiliyet göstere
r<'k işi ilerletti. Haftalığını artırdı. 

Bu suretle altı ay sonra karrsını Ka
nadadan getirterek evlendi. 

Rir erkek çocukları oldu. 

Het1'olt'un haftalrğ ·ıdaha çok art
mıştı. Daha çok silrmcden talih gene 
yiizünü çevirdi. "l\J<'dcniyet" isimli 
gayet masraflr bir film çevirmek yü
~ündcn ifH\s edC'n nıUcsscsC', bilmec
huriye kendisini de işten çıkardı. Her 
ı-::oıt, şimdi bir kadrn ve bir de çocukla 
t<'krnr işsiz kalmış vaziyetteydi. 

Lılldn Herşolt'un karısı, kolay ko
lrıy manevi kun·eti kırılan insanlar
dan değildi. Kocasına dalma cesaret 
Y<'rerek onu başlrn film kumpanyala
rına müracaata sevketf. Hal;fld film 
snn:ı.yii henüz türemişti. Yer yer film 
kumpanyaları teC'ssüs ediyordu. 

Herşolt, bir diğer kumpanyaya lıar
tada 50 lira il(' gfrelılldi. lltl ııc•nc> son
ra lııı haftalık 120 limyı bulctıı . 

He.rşolt, taksitle 91100 lirn ıorme

tindc bir C\0 alrlı. Karısı \'ia Ilerşolt 
da zanıanrn cıı meşhur aktörleriyle 
~·alışıyordu. 

Bi~ylece sen<'ler geçti. Birçok işler 
çıktı, battı. :Fakat Jan HNşolt ismi 
meşhur oldu. Jan HC'rşolt, M('rf Plk
ford ile, Valentino ile. PolH !'\'egrl ile 
filmler çevirmeğe başladı. 

"Pniversal" hılmli mm knnıpanya
Rlyle hnftada 2500 Urayn hir nıukave
lf:" yaptı. Ronra hu haftnlrk flOOO lira
ya çrktı . 

llerşolt ail<'Sİ artık ha.kiki lılr rMah 
yohııHı tut ııı u~t11. Ta ksltl<' aldıkları 

e,·ı !!at t ılar . Ilolinıt şehri hilyUmUı, 

\C fin~tl n r dn artmış oldu~undan sat-

(Snır11 ın ıınrıırltt) 
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insanın ina,nmıyacağı geliyor; fakat 'hakiki 

Kaynanaların gelinlerinden hoşlanma
' mklan, oniarı ellerinden gelse bir kaşık su 
da bo~racaklan herkesçe bilinen bir haki
kattir. 

Hikmetinden. sorulmaz, bir anne oğlu
na bir gelin aldı mı, düğünün o n~eli an
lan geçince, ekseriya çekememezlikten, ve 
oğlunun yeni geline karşı gösterdiği sevgi 
ve saygı yüzünden onu adeta şalısi bir ra
kibi sayar. N~ kadar uğraşsalarr bu hisle
rini saklasalar günün birinde patlayıverir
ler. 

]§te son günlerde Fransız köylerinden 
birinde cereyan eden vak'a, bu kaynanala
rın ibret verici bir hikayesidir: Bir kay
nana işlediği bir cinayetten dolayı ida · 

ma mahkfun edildi&ri halde, köylüler hırs
larını, hiddetlerini yenememişler, günlerce 
l bu me\'zuu aralarında söz gelişi yapmış

lardrr .. Hattii kadın 1.-adm .idmn kfıkmü
nü yiyjp te, hapishaneye götürilldüğü va 
kit etrafmı ~uşaop linç etmek istemişler 
dir. 
Hikayeyi anlatayım: 
Lüi, anasının biricik oğludur. Her bi .. 

ıricik oğul gibi şimanlıtır. Sayısını bilme
diği paralarım oğlunun eline vererek onu 
Londraya tahsile göndermiştir. Lüi Lon
örayı pek sevmiştir. Hafif meşrep deli • 
kanlı, orada kaldığı uzun müddetçe tahsil 
edeceğine keyf alemleri onu daha ı;ok çek
miş, türlü türlü kitaplar üzerinde göz nu
ru dökeceğine, pırıl pml yaruın elektrik 
ışıklan altında gözlerini nurlandırma.ya 

karar venni~tir. 
Delikanlı, Londrada ziyaret ettiği bir ai 

Je nezdinde God Frey isminde genç ve gü
ıcl bir kıza tesadüf etmis, Fransaya dö -
nünce de kızı birlikte getirmiştir. Niyeti 
onu'nla evlenmektir. 

ı God Freyd, gayet utangaç ve fakir bir 
kızdır. Manastırda büyümü~tür. Bütün 

1 hayatı dalıa fazla manastırda geçmiş 
tir. Onun için dışan fileııılerin zevkini, ta· 
dını bilmez. Dolayısiyle, haf tada bir kere 

~ şehrin hay huyuna karıştı mı, gözleri ka
maşır, bittabi bu da pek se}Tck gelen bir 
talih ku~udur. !şte, ailece tanı~ı!:rı bir 
evde bu zengin fakat şımarık Fransız de
likanlısı ile tanışmış, ve ı;ok geçmeden mu
kadder filcibet gelip çatmış. sevişmi~lerdir. 
Evleneceklerdir. 

Lüi fakir nişanlısını Fransaya getirin
ce, işlerin rengi değişmiştir. Anası babası, 
kızı beğenmemişlerdir. Fransız: pintiliği 

mahim, Cadaloz anne, oğlunu daha ziyade 
zengin bit Fransız kıziyle evlendinnek 
Ye bu suretle· düğüm düğüm üstüne wr
duğu ciftlerin adedini arttmnak niyetin • 
dedir. Ve Lüiye çıkışarak: 

- Oğlum ben seni lngiltereye okuma
) a gönderdim. Bunun için de oluk gibi 
r.ara harcadım. Bana bütün bu harcadı -
i:rım paraları faizi ile ödeyecek .zengin bir 
kız bulmalıyım. Yokc:a bu ayağında donu 
olmayan kızı ne yapayım. Hazi olmam. 
demiştir. 

Cadaloz k.ıdın, God Frey'in trahoması 
olmadığım pek iyi biliyordu. Zira saf kız, 

kendisini müstakbel kaynanasına takdim 
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bir vakadır : 

Cadalos 
kaynana 

kıskanırsa 
neler 

yapar? 
ederken, param yok, ama namusum var .••• 
demişti. :Bunun üzerine, kadın, oğlundan 
haydi parası yok diyelim, kimin nesi? ••• 
ciiye sorunca, delikanlı ezile, büzüle, öksüz 

bir kızcağız. diye ce\'ap verıni~. ve coşa 
rak: Oksüzse ne çıkar, ben onu seviyorum 
ya, bu kadar yeter diye fü'n·e etmişti. 

Şirret kadın acı acı gülmüş: - Vay, 
demek, bütün yaptığını bu fedakarlıklar 

" boşuna imiş ha ..... diye söylenmişti. Oğlu, 
,aruıesini kandırmaya çalı~ş ise de mu

vaffak olmadığını gören Lüinin annesi be 
vafık olmadığını gören Lüinin annesi he

men tabiyesini değiştirmiş, bu sefer başka 
bir terane tutturmuş ve, 

---Bu Godcircy mi nedir, her halde !e 
na bir kadın. Niyeti bc.- ık, Maksadı se
nin gibi zengin bir aptalla evlenip, ken
disine baktırmak,, derneğe başlamışt1r. 

Buna fena halde kızan delikanlı, sela-
meti, ni~nlısını koluna tutarak, evden 
çıkmakta bulmuştur. Yoksa anne filan ta
mmayacak, elinden bir kaza çıkacaktır. 
Fakat iyi lmlbli olan genç kız, benim yü • 
ıümden böyle bir Mdise olmamalı bunla
rı barı§tırmahyım diyerek, nişanlısını kan 
drrmış, tekrar eve dönmüşlerdir. Bu iyilik 
karşısında kadın, şirretliğinden vaz geçme 

miştir. Hususi bir hafiye tutmuş, kızm her 
hareketini kullanmaya ba§larnıştır. Niyeti 
de kızı .• her ne suretle ohırsa olsun lekele
mek. Sonunda, hafiyenin delaletiyle, genç 
kızın Rouendc kötü yolda çalışan bir kız 
oldutl\lnu tesbit etmiştir. Bu arada dil· 
ğüne bir hafta kalmıştır. Va.kıt kaybet -

mek istemeyen kadın, elde ettiği o \'csika 
yı oğluna göstererek: 

- Nah oku, demiştir. Nişanlını temiz 
rnruyorsan aptallığına doyma!.. Fakat kı-
2a kapılmıştın. Kördün. Etrafını görme 
yordun. Seni böyle uyandmnak gerekli •.• 

Lüi kalasına bir balyoz yemiş gibi ol • 
muştur. Ama, okuduklarına yine bir tür
lü inanamamıştır. Bu kuvvetle de, hayır 
deyip ısyan etmiştir. lnanmarn. Bu Htira-

yalan demiş ve evden dişanya fırlamıştır. 
Ilu iftiraların doğru olrnadıi:'lila o kadar 
emindir, ki nişanlısına b:ıhsetmek lüzurnu
ııu bile hissetmemiştir. lş\ yerinde tahkik 
etmek gayretiyle • bir trene atlayarak 
Rouenc gitmiş. Sormuş, sonıstunnuş. Ve 
annesinin o kendisine göc:tcrdiği vesikanın 

uydunna oldur,wm meydana .~ıkannıştır. 

.. 

.. 

.Annesinh~ gizli nıaksaUamu bilmeyen. 
fena §eylerini sezemeyen delikanlı: 

- Artık annem de. bunu duyunca 
memnun olacak \'e düğünümüzün bir an 
evvel yapılmasına mümanaat etmeyecek' 
düşünce ve sevinciyle ~ine dönmüştür. 
f'akat cadaloz kadın, nuh demiş. peygam. 
her dememiştir: 

- Sen şirret karının yalanlarma ka· 
pıhyorsun, diye de üste pkmaya sa~ 
IDŞır. Aıınesiyle U%Uil bir ağız dalası ya• . ,. 
pan delikanlı, nil}ayet: 

- Evinin, senin de Allah belanw ver
sin, yüzünü şeytan görsün .• diye lanet o
kuyarak e\'tle gitmiştir. ~<m derecede r.ev 
ciği nişanlısiyle artık evlenen Lüi, gayet 
sıkıntılı günler geçirmektedir. Zira ne altta · 
Yardır, ne üstte. Güç bela, o da gayet az 
nıaa~lr bir k§.tiplik bulan delikarilı, alctığı 

para ile lot J...cınaat geçinnektedir. 
C'~nler geçıniştir. Ve bir akşam, karna· 

na, gelini ile oğlunu ziyarete gelmiştir. 
Yaptıklarından pişman olmus görünmek ı;' 
tedir. Yavaş yavaş postu oğlunun evine 
seren cadaloz k«dm, ~ün geçtikçe o eski 
kuzu tavrım dei:,ri~tirmiş, inatçı, kibirli ve 
dırdırcı tiynetini almıştır. Gelinini hiz • 
metçi gibi kullanıyor, tahkir ediyor. da.ı 
ha garibi oğlunu b:Ie tahkire kadar var. 
maktadır. 

_ Oğlum, 8ana bu kızdan hayır yok.O 
nu boşa diye yeni damadı hala zorlamak• 
tadır, Yeni evliler artık zindan hayatı ya
fa?l1aY3 baj!amışlardır. 

Fakat Lüi Jine ümidini kaybetmek is
temiştir. Ne de olsa annesi ı_ Onu k~' 
racağıru daima ümit ediyor. Bu sırada 

sabrı tahammülü tükenen kansı da: 
- Nafile uğraşma, boşuna zahmet e • 

cl<.'l~ !,, deyince, ilk defa olarak ona da 
parlamış: 

_ Fakat bizi barıştıran sendin, diye 
çıkışmıştır. 

Godefrey yani gelin, kabuslu günler ge
çirmektedir. Hergün ayni tahkirleri işit .. 
mek, türlü türlü i~kencelere manI% kal • 
mak. hele bu zamanında, asabını biisbü
tün sarsmakta, kendisini çileden çıkar • 
maktadır. Zira gebedir, nerede ise çocuğu 
olacaktır. 

Bütün bu densiıliklerine rağmen gelin 
ile oğlunun arasını bir türlü açamayan ka
dın, bu yeni haberi de duyunca büsbütün 
zivanadan çıkmıştır. l{ıskançhğı dayanıl• 
maz bir hal almıştır. Hiç utanmadan, sı
ktlrnadan da oğluna: 

_ Kendi çocuğun old~ emin mi• 
sin? ... Başkasından alamaz mı?-.. demi~ 

~ hu suretle son bir darbe indirmek iste• 
miştir. Delikanlı bu kadar hiyanetc da-
yanamamış, ve annesini f!'inden koğmuş
tur. Fakat h'1ll'llaz kan ne yapıp yapmış, 
ağlamış, sızlamış, OğlunWl gönlünü çel 
miş, yine ikide birde eve gelmiş; her se-. 
f crinde de zavallı gelini yılan gibi sokmuş. 
dağlamıştır. 

Godefrey, gebeliğin verdiği zafiyetle hal 
sizdir. Değil konuşacak. kıpırdayacak hali 
yoktur. Bunu anlayan cadaloz ve cani ka

-Sonu onuncu sayı:fada -

N e va 1r, ne yok? 
' 

er onbeş dakikada bir gazete çıkan şehir 

Bugünkü B erlin 
Berlio. ahalisi, bütün laviçre dev

leti alıalisi kadardır. 4-,242,501 nüfusu 
olan bu gehir, dünya g;ehirleri aras~ 
da büyüklük itibariyle dördllncildür. 
Garptnıı §arka doğru §Cıhri.n uzunluğu 
45 kilometrodur. Her sa.bah aaat 4,45 
de Volkişe Beobahter guetesl ve sa
at beşte Bcrliner Morgenpost, Berli
ner Lokal Ayntsayger, Berliner Ta
geblat, Berliner Folgt.saytung, Kroy
tsaytung ve Berlincr Morgen tsaytur.g 
gazeteleri satışa çıkarılır. Saat ~ 
J>uçuktan itibaren öğlen gazetesi sa· 
yılan iki gn.zetc, yarım snat sonra da
hl iki gazete, eaa.t altı buçukta Ger
ma.nya gazetesi çıkar. Her on be§ da-
1kikada bir gazete çıkan bu ee.birdeki 
J>Utün gazetelerin sayısı 48 dir. 24 ti
ı,yatro, 399 sinema, 7,910 doktor. 501 
~ne vardır. 

.__.()-· 

Danimar
ka Krahile 
telefon,cu 

kız 
Da-nimarka kralı Kristiyan, çok. de • 

ınokrat ruhlu ve halkçı bir hükilmdardır. 

iki hafta önce kral Kopenhagdaki bü 
yük mağazalardan birine gitmiş, bazı eş
yalar satın almak istemi~tir. 

Telefoncu kızın yanına gclditi zaman 
mağazanın direktörü ile görüımck arzu 
etmiştir. Dahili telefonla direktörü çağır • 
mak isteyen kıım elinden, ahizeyi, Kris
tiyan almıı ve direktörii istcmi.ftir, 

Direktörü kim .ar~yor diye &0rmU§ "" 
•r Kristiyan. ''kral., cevabını vermiş • 

Telefoncu kız gülmüş ve hilkümdara 
dönerek, ihtiyar, ihtiyar alay etmeyiniz,, 
demiştir. 

Mağazanın dıttktörU vaziyeti anla ·• 
yınca hükümdarın önüne iğilerek gelmiş 

\re af dilemiştir. 

Kral., mağazadan çıkmazdan önce, 
büyük bir kutu çikolata aldırmış ve üze

rine iliştirdiği ~rtına da şu cüm
leyi yazmıştır. 

''lhttyardan telefoncu kıza, çok uğur 
lu temennilerle •. ,, 

Deniz sularının lezzeti 
Sanfrc:ı:ısiskodaki deniz enstitüsü, 

Okyanoslarla, diğer denizlerin sulan üze 
rinde tetkikler yaparak hangi denizin su
yu lezzetli olduğunu aramıştır. 

Hind denizinin suyu, insanın içebile
ceği bir sudur. Tuzu fazla olması lezzeti 
ne bir zarar vermemcl:t.,..Jır. insanın ihti
yacına uygunluğu ve lezzeti itibariyle i -
kinci gelen deniz suyu Ktı:adenizdir. Şi

mal denizi lezzet itir;riyJc gayet kötü -
diir. 

Amerikanın en 
acaip güzel 

kadını ! 
nazı gU:r.cl, fnknt ncaip ka.dın.lar-gö

gUlür .•• Her yc.rdo olduğu gibi Ncv
)·orkta da böylelodne tcsaclüf olunur, 
lıeuı ele be.iki hc.r ycröc.ldnde.ıı daha 
fazla ..• 

Faknt, 1''e,·yorkta Slntiya isminde
ki bil" kndm vardır ki, bütün Amerl• 
kanın "en .nen.ip güzel kn<lmı" dır. 

Shıtiyn'nm kendine mnhsus hir tli\·a
Jctl -ve ,gnrlp sesleri \'nr<lır. Onun til
"'Jcthıj yapnn Lcstı}l' G:ıba .hmıin<leld 
lıc:rbcı· de .Amcrikndn pek meşhurdu!'. 
llntt.n 1 biı· Amcl'iknn gnzetcshıin dedi• 
i;lne göre, Sintiyn l>litün şöhretini bu 
be.rl>ero bos·c;Jndur ... 

nir bnrm en bli)·ük nı1isti olan Sin
til·" hcı· gün t;ant l l,ö kalk~ TU kal
l (m• knllnnnz bir hardnk şnınp:ı11ya 

if...··cı· ••• 

Kırmızı, sarı, pembe 
yonar 

İngiltere seyriscfcr nezareti gece yol 
culorma kolaylık olmak üzere şoselerin 

Üzerlerini kırmızı, sarı, penbe ~ renklere 
boyamak üzere teşebbüslere başlamıştır. 

Yapılnn tecrübeler muvaffakıyetli netice
ler vermiştir. 

.HlJRUNa abone olll· 
nuz ve abone ediniz 
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Bu sayfada ~ mode~r. bfHiln ... 
lenden sonra toplantılarına sfdilirken 81-
)'ilebilecek eııvaplana modelleridir; •arp
ta, brik aoynallJQ'a, raoda mtle~t'rincle 
model tıösteriş aalonlarıaa, uat 5 ça,.ına, 
,her türlü gündll si:Jmetıerine •idftlerde 
:afyUir. Dirkac bt bfrdea edinmek mfim
it.On olmo:ı!m, koyu nankte, ade Te ıöze 
~mı)•an bicimde bir bt enap tercih 
~llmesl, uygundur. Bu ...00.l~rden ço.. . 
lu. boynu acık lnrakıaütadır ve tamamile 
eaprn:ı: ke!!iktir. Kumaşa ek buaı bir par-

~ 

~" haHncle aOs. ~lft renkll bir eşarp, Plır
lak, cazip renkli bir denaet çleet, esYllbt 
dellşiltllkle eanlandınr. ince tlldea pece
U " ,...... da cın renkli kurdelA •nla 
pplra. 86rinGz dseHfiinl tam manu.lyle 
tekmiller ... 

t - Onden ballı capraz Jar}d ıiWt 11-
lend('n ıonl'tf 11l11mrlle tn1th111111 bir ~ft•P 
mod,.11. 

J - iki r•nk llilılü, btniklrt'( kalılN"fl 

.. 

... ... 

t 
~ 

.,._. dnrffU ,,,.,.. lta=ak blrlmlndı ..... ...,,. 
. 1 - 0-S 11nlalnln düıük olmamuı 

,...,,,__ 9ad. l,,.t• lmmn,tatı ve k .. ...., .............. 
• - ,,,._ auı.nh ollcuda bllhaıMJ 

_.,... Jelhrmm renginde tkli beyaz 
IHlfa a.p ıoodeH. 

' - r°"' renld• ,,,.it lmmaıtan, önn. 
nB-. Pllanm11 b•flll%l•ll11le nyclmlcwan 
diilmela 4hlll ._,,,, ırıodrll. 

Çocuk muhabbeti 
kimlerde daha 
fazla vardır? 

Çocuğu olanlarda mı, 
olmıyanlarda mı? 

"Vi)'AD&da ıeçea bir sene içerisinde 
çocubu bMe1ar. anneler tara'mdaa. 
anneas, babuıs 100 kadar çocuk wlld 
edinllmiftir. ·Bunlar, e•11d edindilderi 
bu çocaklann vaftb menaimini yaptır• 
DUfludır. 

Çocuklu olmayıp ta çocuk edinme\; 
istiyen kimeelerden budan, alibdar 
makamlara müracaatlarmda gromk üe
nilebilecek bazı arzulw da ortai·• koy
maktadırlar. Kendilerinin çocuklan ol
aıadıp balcle, meseli. "'Ben çini mavi göa 
lil ve urma sansı aaç1ı bir kız isterim ı.,. 
diyen bir lı;adm; "Benim istediğim oğ
lan şöyle adamakıllı . güıiJüa olmalı •e 
çok yayg...-a koparmah, ki günün birin
de işe yarar bir adam olacağını §imdi
den kestirebileyim!., diyen bir erkek ... 
Biri anneliğe, biri babalığa namzet f f 

Eütün bu arzulan yerine gehreba
mek, cidden meseledir. İJ sade bu ka
darla kalmıyor; çocuklann soy, sopian 
•e int TUiyetleri de öğrenilme1': i~~enil
diğine göre .... 

Bu çocuklara, kendilerini evlld edi
nenler tarafından ekseriyetle iyi bakılı
yor. Senelerce çocuğa hasret çeken bu 
kümeler, vaftiz çocuklarını candan bir 
8eVgiyle, ellerinden geldiği kadar se
'Yindirmeğe çalıpyorlar. 

KimsesU çocuktan evlid edinenlerin ço
ğu, orta halli ile fc:.kir arası ailelerden
clir; hatti hazan, ;yice tasarruf cdcrd~ 

Yllftyabilmek zorunda olan ooclerdcn ..... 
Ancak, bu insanlar, ömürlerinin en bü
yük kısmım aile muhitind;;: geçiren 'kim
selerdir ve dolayısile, ev içcriıindc ya
taYJ!ın. çoluk, çocukta hareketli ve nc
·fdi geçmesini: çoluk, çocukla oyalan 
mayı gözetiyorlar. 

Meseli, bu çocuklardan biri, Karii is
mindedir. Ne babası var, ne de ar:.,esi •... 
Resmi bir balam yurd\lnda, orııda barm
dırdryor. Noelden beri de yeni cbev~y
niııin evinde ...... Bu ev, Viyana ~chri"lin 
kenar mahallelerinden birinde lrom~rcü
liik eden bir adamın evidir. Küçük. ıa-le, 
fakat muntazam ve tertcmi% nde Y•!r
yaıı Jıılinik Kari, timdi yerde <Ü üstüne 
gelmiş, biraz daha büyüyünce bincbi!e

ceti aalıncaklı bir atla ve daha batb o
yuncaklarla oynuyor. Urun zaman ya
berıcıtar arasında kalan ve hazan oda hır
palanan çocuk, tanımadığı bir ı:iyaretçi
nin lcarıramda., yeni annesinin etekliği
ne tutunarak. onun arkasına nk1amyor. 
O evi ~kip çeviren kadın, gülüms:ye 

rek, çocuğu kucağmi r1ryor 'Ve ~la

dımdruı pek memnunum; !imdi o kadar 
meıudwn ki!... " diyor 'Ye boyuna ço
cuiun yanaklarını oquyor. Ve derk~, 
çoculc ta ziyaretçiye ''Bak, amc.a., diyor 
'Ben gene hir anne buldum, b.ıl(t., 

Bunlan anlro!:uı .. Noyes Viyn_er Jur
nal,. isimli Avusturya gazeteli, şu satır
ları ela yazıyor: 

"G:r;i bütün Viyanada, geçen bütün 
bir sen~ içerisinde yapılan vaftizlerin sa 
yısmı gö!l!teren bir istatistik mevcut de
ğilse d.!, pek fakir n'Jelerin ba'kamad~k

Jarı çocuklarından. yahut ta hiç kim!"e
si olmntan çocuklardan tahmlıı~:ı 1 00 
kadarının iyi hislerle bir yuvada bir a lC' 

Her yıldızın bir 
merakı var 

Kolin Mor kukla me
rakhsı 'l Fred Astor 

da ayakkabı 

dlnema 7ıldıalarma 

mek.tuplarm haddi heaabı 7oktur. BU 
mektuplann berinde tabii olaraJC 
muhtelif devletlerden gelen pullaa 
yardır. Bu pullar 7ıldızlan kollekat .. · 
JOD merakına, ve pul ticaretine 
ketmlftlr. 

Karle1ı Dltrlh, Sll'ri7a Sldne7; 
sengtıı pul kollekal7011lanna aahlp ~ 
tlrler. Sl1Tt.7a Sldne1 daha mektep ·~· 
nlarmda iken pul toplama7a bqla
mlfb. Bugtla, eıtndekl kollebl7on b'1• 
J1lk blr 11enet tetkll eder. · 

çarı Çaplhı elmu meraklıaıdır. 
Greta Garbo kendla17le birlikte rol 

alan bltO.n partönerlerin bl7olrafları• 
nı toplamıt. realmJerlyle kollekslyoıı 
71Lpmrştır. 

Karol ı .. ombard, başa takılan ttıy• 

forln )1tzleree çefldlnl toplamış Te 
tly ko11eksfyoncusu olmuştur. 

Fret Aster güzel ayakkabı merak• 
Jısıdır. Uç yüz çift ayakkabısı olan bu 
artist, ayaklarının güzel görünmesini 
ister . 

Kolin Mur, kuklaları toplar. Villa-
sında kuklalar, dllnyanın her köşesin
den getirtilmiş kuklalardır. 

Rejisör Sesli dO M.ll, eski ellAlı ve 
nişan merakhaıdır. Bütün dnletlere 
alt eski nişanlar kendisinde T&rdll'. 

Yalnıı: Balkan devletlerine alt bir iki
si müstesna! 

Klodet Kolber, her tJirlfl ve b.er 
renk gülleri kendi yetiştirir, onlara 
bakar: arasında en mesut daklkalan
nı yaşadığını söyler . 

hayatına ktNuıtukları, ileıi süriilcbiH:. 
Geçen bir sene zarfında ço:uksuz e\•li 
çiftler tarafuıdan vaftiz ettirilen çotuk
ların sayıSI, aşağı yulçlrı 100 dür. Bun
lar kısmen muhtelif yetinıhanelerdeu 

getirilmitlerdir; kısmen de resmi bir ye
rin delaleti oknaltsızın kendılerine yer.i 
h:r aile yuvooı bulmuılardır 

Fakir ailelerin çocuklarını veyahut t:ı 

küçük yetim!eri evlad edinmek, bqk.ı 

memleketler~ Avusturyada olduğundaıı 
daha geniş ülçütle benimsenmiş bir ~
dett:r. Bununla beraber, beşikleri ve s3-
lrncaklan yc:.:unda adaletin vaftiz ettiri
ci vaı:iyetinde durduğu bir çok. genç i•·
san, her sene bu tanda emin bir irt!x
bale erişmek yo1una ayak basıyor. Çı•
cuk seven insanların. bir çocuğun act 
bir vakıayla !tim!'esiz kaldığını öğrenin
ce, bu genç mahluka yeni bir yuvanr.-ı 
kapısını açtıklan görüldüğü g:bi, gen" 
bö"{le çocuk ~even insanların alikad·.
ma'k~mtara mü~acaltla çocuk teminin: 
~e1alet rica ~; til+'."ri de göriilüyor.,, 
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U z a k Şarkın Saraybosnası 

ŞANGHAV 
AmertKanın eu ıneşhur gazete mu

lıabirlerinden Knikerboker Şanghay 

da bulunuyor. Çin - Jaııon harp cephe
lerini dolaşan muharririn gazetesine 
ı;önder<liği röportajlar bütün dünya 
gazeteleri tarafından naklen alınmak 
tadır. 

Knikcrbokcr, Şanghaym bugünkll 
vaziyetini bcı;ıerlyet için çok tch11kell 
bularak, Harbi Umuminin pat.lak ver· 
ıncslno sebep olan Saraybosua kasa
basına ben:>etiyor. 

Muharrir, Saraybosnada Prlnçip is
minde bir Sırp gencinin attığı bir kcr
f)un, cihnn harbine nasıl sebep olmuş· 
mı, Şanghayda, her dakika atılması 

muhtemel olan bir el bombasının da 
Japonya, Amerika, fnglltere ve l"ran
Eia tle,·letleri arasında müthiş bir har
be sebep olabtıeceğinl yazdıktn son
ra, makalesine ştiyle devam ediyor: 

"Şanghnydaki beyr.elınllel ve bil
hassa Fransız mıntakasındn hl\dise
ler vuku lıuhluğuna dnir gelen haber· 
!erin ardı arası kcı::ilmiyor. Bu mm
t.nkaların Amerika, İngiltere ve Fraıı
(m dovletler!ne açtığı dert çok derin
dir. Bu dm·lctler buradaki karışıklığa 
mani olabilmek için, büvlik kuvvetler 
{!'ônderınel{ mecburiyeti karşısında -
dırlar. Buradaki çetrefil vaziye ti tam 
tııannslyle bllılirml'.!k, sansür ylizün • 
den mümkün olamıyordu. Bu röporta
jımla haJdkatl blltün cıplaklığiylc bil-
dlrtyorum. · 

"Dünya sulhUnün muhteris bir gen
cin elinde oldu/;u yer Şnnghaydır. 

~ - RURUN'UN ll.ıAVESt 

Bu acaip şehirde 
atılacak tek bir 
kurşun bir dünya 

harbine sebep 
olabilir 

~nngbny, 1914 yılının Saraybosnası

dır. 

Şıuıghaydaki beyaz insanların mu
kadderatı ve beyaz devletlerin bir har 
be sürül•lenmelcri, Asyalı iki genç 
grubun clhıde bulunuyor. Bu iki ter

rorist grup, istedikleri dakika, garp 
milletlerini bir harbe girmek me,·kii
ııe dilşürcbllirlcr. 

Bu iki gruptan birisi Japon, diğeri 

Çindir. Sebepler muhtelif olmakla 
bcrabe~ gruplardan her iki~ de, ln
{!iltcre fle, Amerikanın Çin - Japon 
kavgaAına karışmalarını lsteyol'lar. 

Bu şehirde, Japonlar kadar Çinıtlcr 

de tehlikelidir. Dunlnr, "Ölüm kah

rnmanlnrı" dır ve beynelmilel mınta
itn ile Fransl7. mmtaka<;ındn yerloş

mh;>lC'I'dlr. Yabancı znbltlerJ öldür
mek hıteyen bu terrorlstler sivil gl
ylıımlşl~nllr .. 

Çinli ı;ençl~r. hdkl de Çan Kay Şc-
1\ln mnli'ımatı clahillndc olarnk çalışı
yorlar. 1''aknt, bunlar, Çan Kay Şek 

~nyct Japonlarla anla.şmağn kalkışa
cak olursa, onu da öldürmfye hazır

dırlar. 

Du gençler arasında, birinci mevki! 
alanlar, vaktlle eski Rusyada çok meş 

lııır olan alcl:\de terroristlerdJr. Ja
llOnlarm askeri kuvvetle, beynelmilel 
imtiyazlı mıntakaları işgal etmek l • 

çin münasip bir zamanı bekledlkle " 
rint bunlar biliyorlar. Japonların 

bByle bir harek~te giri~mclerl Şang. 
lınydaki lnglllz, Amerikan ,.e Fransız 
ınüselldb kuvvetleriyle çarpışmak ve 
binnetice harbe girmek demek oln .. 
caktır. 

ncynelmllel imtiyazlı mmtakalar • 
daki Çin suikastçılarının miktarı ma
liım dı>ğ!Jdir. General Matsul Şang-. 

lınyın işgalini, bu Çin suikastçılarının· 

ynpacnğı tıı.şkmhklar neticesinde ha·, 
sıl olacak 'nz!yettcn bekliyordu. Çin
liler bunu yapmadı, General Matsul 

de Şanghayı işgal cdelldenberl htla: 
beklenıekttıdlr. Bu general verdiği 

bir beyanatta şöyle söylemişti: 

"Sivil giyinen askerlerin Şanghay~ 
dald imtiyazlı mıntaknlnrda bekledi· 
ğinl biliyorsunuz, sulknstlnr başlar 

başlamaz biz işgale hazır.ız." 

G<'nPral Matsul, Şnnghaym imtiyaz 
h mıntakasııırla, ıncseıt\, Japon ata· 
şcmlllteri öldürülecek olsa, şehri iş

gale tcvessUl edecekti. 
Japonlar tarafındaki grubun i~inde 

df'l, kiistah ve kamınlnra riayet etme· 
( Arhnsı ıo ıcncudo) 

Garib hayvanlar cam
bazhanesi 

vustralya 
Siyah Kuğular, beyaz :kartallar 
kanath ylianlardan tutunuz aa 
havlamayan köpeklere kadar 

hepsi var 
Bugünlerde Avustralya kendi nuk

taıi. nazarından ! :vkal3.de mühim bir bay
ramın hazırlıkları ile meşguldür. Bu bay
ram Avrupadan gelen ilk insanların şere -
'fine yapılıyor. 

Fakat, Avustralyaya ilk ayak l·asan
Jarın kimler okluğunu s:mrsınız? 

Ahlak b:ık.ımından pek de alakaya la 
yık olmayan bu ilk Avustralva7,,. &/tık 

basanlar kürek mahkümlandır. 
ı işte böylece b:mlar ve bunl<ırdan son 
J ra Avustralyaya gelen binlere:: Av. ·•pa 

h bu kıtayı dolduran binlerce acayip hay-

ıvan keşfettiler. O zamanlar - şimdi de - insanı şaşır • 
' tan, hiç beklenilmedik cinste garip, a:leta 
hayali denilebilecek hayvanlarla dolu olan 
j Avustralya adeta bir periler ı;chri ve 
hayv'-Clt bahçesi, nasıl söyliyeyim, b!r 

: Sıjabuslar canbazhanesid~r. 
1 Evet, biz şimdi tamamen başka yıldız -
; Jar ve başka rüyalar gören bir başka mem 
' letteyiz. Ktlrrenin öbür nısfındayız. Bu 
, yalnız coğrafi bir vaziyet değil, hayat 
1 itibariyle de b~a bir nısıf kürre .• 
1 Şunu hatırlayalım ki, Avrupada yaz 
olduğu zaman, orada kıştır. 

Orada barometro yağmurdan evvel 
yükselir. Barometro inmeğe başladığı z;,. 
man güzel havalar görülür. 

Dünyanın bu kıtasmda siyah kuğu -
lar, beyaz kartal1ar, kanadlı yıknlt•r, k_a· 
vak ağaçları büyüklüğünde baldıranlar. 

Buna mukabil gül fidanı büyüklüğünde 

~ ağaçlan kurt kafalı ve hiç havlama 

l• 

yan köpt:kler, daha neler de neler .• 
Mi>rina balığını orada küçük ırmak • 

larda tutarlar, halbuki sazan balığı açık 

denizlerdedir. 
Ağaçlrtr bütün sene muhafaza ettikleri 

hal:le her sene kabuklarını değiştirirler. 

Bizim memleketimizde siyah ayı ve beyaz 
ayı vardır. Orada Avustralyada ayılar 
beyaz ve siyah karışıktır. 

B<ıZı balıklar fantezilerini o kadar He
ri götürmüşlerdir ki yüzme aletlerini ya • 
rasa kadar geniş kanadlarla değişmişler -
dir. 

Böyle olunca insan buralarda ilk gezi 
nen tabic:ıt Çinin ·Alman Blumenlach

ın deli olmasına bir parma~ kaldığını 

hatırlayınca ona bak vermiyor da değil l 
Hilkatin en beğenilmedik hayvan cins 

lerini koynunda tcı,şıyan Avustralya bi 
zim için &ieta bir nevi ''konservatu
var,, dır. 
Hayvanların pek bulunmauığı bu mem 
lekette memelilerin bütün cinsleri he· 
men hemen mevcuttur. Köpek, ayı, fok 
ve ayı balığı müstesna olmak üzere bu 
~oyip toprakta yaşayan hayvanların 

hepsinin bir cebi vardı?. Bu cebe ora
larda kese tabir edilir. 

Ve hayvanlar bu kesenin içinde yav 
rularmı her türlü tehlikcı:len uzak bulun. 
dururlar .• oradan oraya tr§ırlar. 

işte böylece Avustralyada kangu
ru ve bu aileye mensup b:r çok cins hay
van vcırdır. 

Bu cinsler elliye yakın bir değişiklik 

gösterir. Kırmızı kanguru 1,5 metre 
boyunda ve 100 kilo ağırlığınd~ır • bir 
tavşan küçüK,lüğünde adeta bir sıçan ce

sametinde olanlar kadc:ır. 
Avustralya çalılıklarında fare ,.e 

tavşan arası bir hayvana rastlanır ki kan· 
guru gibi sıçramaz, f<l.cat onun gibi bir ce 

bi vardır. .1 
Avustralya adasının en şayanı hay

ret en tipik ve en normal hayvanı memeli 
hayvc.nların arasında tasnif ediler. (L'or 
nithorjingue) denilen bir hayv~ndır ki bir 
ördek gagası taşır. Kanguru tiibi cebi de 
vardır. Vücudu kıllarla örtülüdür. Zehirli 
horozu mahmuzu gibi malımuzlan vardır. 

Yumurta yumurtlar! Bunun memeli 
hayvan olduğunu son zamana kadar alim 
ler tarafından anlaşılamamış ve bu hayva
nı yanlış ob:-ak ~lış zannetmişlerdi ! 

Bu kadar.::ık bir sütünda daha fazla 
Avusturalyadan bahsetmeme imkan yok. 
Yalnız şura:la küçücük bir hiilasa yapnıOCc 
tan da kendimi ala~ıyorum. Bütün bu ga 
rip hayvanlar dörd:.incü devirden zamanı
mıza kadrı:- gele':>ilmiş olan son cinsleridir. 

Dördüncü zaman arazisinde yapılan 
hafriyatta filhakika bu nevi hayvanlara 
tes:düf C'dilm:ştir. Bugün gözlerimizin ö
nünde duran bu hayvanlara aşağı yu~arı 
benzer hayvanlar ... ördüncü zamanda dün 
yayı doldurmaktaydı. F;~cat bugünkü cins 
leri gibi cüce değil devasa şeylerdi. 

İşte böylece anlıyoruz ki bugün kan
guru ailesinden olan diproaoton o zaman 
lar bir fil kadar kocaman birer m::l.ıli'ıktu. 
Küçük hayvanlar:sa aşağı yukarı arslan 
kadardı. Hele kuşlar .. . Hele ~u~l,ı=ın eo 
küçüğünün kanadlan devekuşunun boy • 
yuna çıkardı 

Ve biz o zama11lar dalı:. yoktuk. 
Işte Avustralya böyle milyonlarca 

garip. bcklcn'lm!1dik cinsler gösteren bay 
vanlarla dolu bir canbazhaneılir! 
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Büyük bir 
eksikliğimiz 

(litıd Sq/"""11 ..... " 

fi.il mOteıı&malar orada bUtOn ihti
yaçlarım tatmhı eclbilsfnler; kendi 
fUbelerlne ait bütün dUııya negriyatı
nm en mWıimleriDl orada kolaylıkla 
Jmlabilaiııler! Halrllratt açıkça &öyle • 
mekten çekinmeyelim: genç Ankara 
defi!, blıparatorlutun yllzlerce yıllık 
merkezi olan ı.tanbul bile hakild ve 
gen.it manMlyle lbnl bir çalıema im· 
kAmm temin edecek umumi bir ldltilp
hMeden mahrumd1D'. Yalmz, eski 
Şark mUaUlmaa JU11UL eeerlerl bala· 
mmdın yvyUsQnde t.taııbul'la muka.
Jele edilebilecek Udncl bir eeh1r Jnev· 
eat olmadığmı eöyllyeblllrlz. Qsman)J 

imparatorluğunun yWaıelll zamanla • 
nnda, dedelerimizin, tatanbulu bütUn 
la1Am dllnyaamm en yUksek kUlWr 
merkezi 1ıallne ptlrdiklerinl anlat -
mağa, bundan ~ · açık, daha kat'! 
bir delil olamaz. Tanzlmat'tan CUm· 
huriyete kadar geçen zamanlarda iae, 
imparatorluk modem bir kütüphane 
ihtiyacmı hiç · duymamış, bu hU8Wlt& 
en ufak bir admı olnn atmaınıştı:r. 

KUltllr Bakanlığından, büyUk bir 
sabırsızlıkla, bekliyoruz: Ankara Oto
bils garajmm bulunduğu yerde, TUr
kiyedeki kUltür inkılabının bUytıktu
ftlnU canlandıracak haşmetli bir sanat 
!bidesi şeklinde, bir AtatUrk Kitap -
sa.rayı kurmak için şimdiden hazırlık
lara girişsip. Bu teşebbilste, en bUyü
ğilmUzden başlıyarak, bütün Tllrk 
milleti kendisine yardımcı olacaktır. 

Cadaloz kaynana 
( 4 llnciıden dewm) 

dm, f ırsatmı kollayarak, civarda kimse -
cikterin bulunmadığı bir sırada kızcağızın 
üzerine atılmış ve zavallıyı hırpalamaya 
ta§laını§tır. Mücadele o kadar uzun sür
z:ııüş. zaten dermansız olan gelin, büsbü -
.tün hal~ düşmüş. bir külçe gibi yere YT· 

i:rılmıştır. Gözlerini kan bürüyen kıskanç 
kaynana, eteiinin altına sakladığı koca 
man bir halatı çıkararak, hemen bir dil 
}tüm yapıvermiş, kızcatızm boynuna dola 
mış. ve zavallıyı sokak kapısına a..~. 
bu suretlr geilinin intahar etti~ süsü ver 
mek istenjş;genç kadın, analık zevkini ta 
damadan, }'avrosuyla birlikte ramnı Al
lahma teslim etmiş. 
Delikanlı akşam üzeri, yorgun argın e-• 'ine dönün~. kapıdaki bu feci manzara 

ile karşıla~mca az kalsın aklını kaçıracak 
1·ibi olmuşsa da. imdadına yeti~n komşu-
larının sayesinde biraz sükCtn bulmuş. Po 

J:sin yaptığı sathi bir tahkikat katili he -
men mey-dana çıkarmıştır. 
1 dama m8hkCtm olan cadaloz kadın 

mahkemede, mütemadiyen magum oldu -
f,.ından oğlunu gelinini sevdiğinden bah
~·tmi~. hele hükmü yer yemez de, hütün 

muhakeme esnasında kendisine bir kere 
hile bakmayan oğluna kollarını açarak: 

- Gel olhım gd maswn ananı son bir 
dt"fa öpf... diye yalvarmıshr. 
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Şanghav 
(V.ı lanllı ti madaJ 

79n gençler vardır. Bunlar, imtiyaz. 
Jı mrntıkaJardakf mahallelerde dola• 
eırak en görDlecek yerJeıi geziyorlar. 
Bunlar Matsul'nln askerleridir. 

Çlnltler, lngtılzlerle, Amerika ve 
Fransızlara karşı bir derece1e kadar 
hUrmetkArdır. Çllnktı, Japonlara kar
ıı onlardan yardım bekleyorlar. Fa
kat. Japon askerleri, beyaz milletlere 
Ye bilhassa lngtllzlerle Amerikalıla
ra karşı o derece fazla kin Ye nefret 
besliyorlar, ki bizim milli gururumuz 
bunu anlayamaz. 

Vaktlle, Uzak Şarkta beyazlar sarı
lara ne gözle baktılaraa, Japonlar da 
bugUn blze o gözle 'bakıyorlar. Yanl 
birer esir gibi •• Japon generallerin -
den Matsul, Arakl Abe, ltayane As .. 
1a blrıttınln en hararetll mndafllerl 
olup, bunlanıı askerleri de bizim mllf
rit dflşmanlarımızdır. 

Bu askerler, Şanghayın işgali esna
ıında tnglllz askerlerine ateş açtılar 
\'8 Panay harp gemisini batırdılar .. 
Bu vaziyet karşısında Tokyo af dlle
yord u, Fakat bu askerler, .. bekle-
1ellm, Slln gelecek, Tokyodan da böy
le af istenecektir'' diyorlardı. 

. lşte bu genclerdlı', ki aşağı yukarı 
dola-şan lnglllzlerl kışkırtacak sebep
ler ihdasına çalışıyorlar. Birkaç Rus 
göntııınsunnıı tevkifi esnasında mit-
ralyözlerin ateş açmasına ramak kal
mıştı. Yalnız kllçUk bir stılh sesi işi
tilmiş olsaydı, klmbntr: ne olacaktı. 

Japonların Şanghayda tanklı, ağır 

toplu !l0.000 nskerl vardır. Ecnebi 
lmtlyaıh mıntakalarda 2500 Ameri
kan, 2500 lnglllz bahriyelisi He 2000 
Fransız askeri ve 700 İtalyan askeri 
bulunuyor. Dir karışıklık vukuunda 
hnlyanların hangi t!lrafı tutacağı bel
li değildir. 

.Japonlar, Şangbayı tamamiyle el
lerine geçirmek lsteyorlar. Daha mu
tedil düşünen Japonlar bunun tedrfcl 
bir surı:ıtte olmasına taraftar iseler de 
General Matsuf harekete geçmek fik
rindedir. 

Alerlkada arslan bolluğu 
Afrikada yetişen aalanlarm sayısı 

on yıldanberi kat kat fazlalaşm~§tır. 
Kenyedeki aslan sürilleri .. o derece 
artmıştır ki,.bu vahşi mahlukları öl
dürmek için asker bölUklerini gön -
derme1< icab etmigtir. Askerler dağ -
larda, ovalarda sUrülerle ash:.nlara ras 
l.ıMa~ta ve öldüı"mektedirler. 

Vaktiyle seyyah Nahtigan, Livings
ton ve Rolf aslanlara çok ender ola
rak raslamışlardı. Rivayete göre, yir
mi YTl önce Kenya ve havalisinde hU
kUm sUren bir hastalık aslanları öl
dUrmüş, yalnız vücutları sağlam ve 
mukavrnetli olanlan kurtulmuştu. 
Kurtulan bu aslanlar on sene içinde 
yeniden Uremişlerdir. Yabani manda
ların savısı dn aslanlar gibi c;oğa.1 -
maktadır. 

Holivutta görül
memiş bir 

hadise 
(Üçüncü aayıfadan devam) 

tıklaTı ev, eskisinden en aşağı Uç mis
il fiyata gitmişti. Daha bUyUk blr ev 
satın aldılar ve bugUn hAIA o evde o
turuyorlar. 

Jan Herşolt, bugUn elli yaşındadır~ 
Oğlu Alen, yirmi dört yaşındadır ve 
H.ollvutta film mevzuları hazırlamak .. 
la uğraşır. 

Herşoıtun ytrml beş senelik kar.ısı 
cll7or ki: 

- Bir kadının kocası aktör olmak• 
la Te yaşadıktan yer Hollvut bulun• 
makla niçin lzdlvaçlan kısa ömUrHl 
olsun? Tabii' mesut bir evlillk baya· 
tı yqayamasın. 

Herşolt'un boş zamanlarında sevdi· 
11 Uç şey var: IKtap okumak, resim 
yapmak, pipo içmek! 

Bir ev, bir otomobil, bir hizmetçi~ 
bir bahçıvan .• Senede 300.000 lira ka• 
J:andı~t zamanlarda bile, bUtUn mas·' 
rafı bundan ibaret olmuştur. 

J'an llerşolt, izdivaçta saadetin "ar
kadaşlığa, itimada ve karşılıklı yardı· 
ma dayandığını" söylüyor. 

Acaba iki gUnde bir botanan diğer 
Hollvutlu pldızlar, biraz tedbir ve 
saadet dersi almak için Jan Herşol• 
tun kapnlını çalmayorlar mı? 

ÇıJ(an muslklşlnas
ları ve lmparatorlça 

Bllzabet · 
( Ba§ tarafı 7 incide) 

ii'atkArlar, Pn glizel bazı aile kadınla • 
rlyle birlikte Budapeşteden uzaklaş • 
mışlar ve şahsiyetleri etrafında ro • 
manlar yazılmasına sebep olmuşlar • 
dır. : 

Zengin Macar aristokratları bun • 
Jnra çok paralar hediye ettikleri 1 • 
çin içlerinden bazıları çok zengin ol • 
muştur. Fakat. bugUnkU yaşayışları 
~ok bozuktur, çtınkll radyo bu sanat • 
kArlardan bir çoğununn lstlkballnl 
ktsrlctmlştlr. 

TAYYAREDE 
- Sarsıntı lıava bofluiundan mı? 
- Hayır. Garıon ltoltteyl ,.apacal"'' 

llilot• leaba """"*'' a .. 

Çigan musikişi
nasları ve impa· 
ratoriça Elizabet 

Radyolann .Budapeşte radyosun• 
:dan her gUn verdikleri meşhur (Çi 
.gan) Çingene nıuslkisi•l işitmeyen. 

.blimeyen yoktur. Bti.Uln dUnya, Bu• 
dapeşte çingenelerinin kemanların • 
'.dan çıkan melodileri, kAh şevkle, kAh 
.bir matem halinde dinler ve beğenir • 
ler. 

Budapeşte çingeneleri Macarlatana 
yerleşmelerinin 500 Uncll d6nUm yılı· 
nı geçen sene kq.tladılar. Bu mnna
sebetle Budapeştede biltUn Macarls • 
tandan gelen çingene muslkltlnaela • 
nnın iştirakiyle bllyUk musiki ibtlfal
ferl yapıldı. Bu lhtlfallere, çingene 
muslklşlnaslannı seven ve Avrupanın 
muhtellf memleketlerinde yaşayan 

başka milletlere mensup musiki üstat
ları da iştirak etti. 

Macarlstandakl çingene mus_lklsl • 
nln çok uzun bir maztsl vardır. Bu • 
gUn Avrupada en çok sevilen ctngene 
muslklşlnaalannın baba ve dedeleri 
Taktller imparatorlar, prensler, kra
liçe ve imparatoriçeler önllnde çalmış
lar ve bunlar tarafından litlfat ve mtı
kUat gdrmllşlerdlr. 
Macarlstanın kllçUk bir köyUnde. 

cok yaşlı Feri Aran leminde bir çjnge
ne muslkJştnası yaşayor. VaktJie çok 
meıhur bir dlrfjan olan bu adam, ken 
dlslyle mlUAkata giden gazetecilere, 
eekl hatıralanndan bazı meraklı 1af
lıalan anlatı7or. 

Vaktlle, İmparatoriçe EJlzabetln 
aara:rına sık, Blk davet edilen Feri A· 
ran, saraydan verlien nişanları hlll 
ıöıstınde ta11ıyor. 

lr.nlJ&ratorfçe Bllzabet, dalma mal· 
mum, dalma kederll olan ömrtınnn en 
sıkmtıh saatlerinde bu çingene musl• 
Jdtlnasliı kemanından çıkacak nal -
melerf dinlemiştir. Bir gece siyahlar 
giyinmiş bir halde. yanında saray ba-
1anlanndan birisiyle beraber, Buda
peştenln hUcra bir köşesinde dar bir 
·aokak içindeki meyhaneye giderek 
~'9rl Aranı bulmu$ ve deı'ln bir me
... :havası çalnıuını istemiştir. Aran 
blldlg-t en kederli melodilerden birisi
ni kemanı ile çalmış. imparatoriçe 
dayaıınl'Jlayarak htlngUr hllng(lr ağla
mıştır. Aran imparatoriçenin hediye 
ettiği parayı kabul etmemiş ve: 
"Kemanımın kuvvetlle sizin gözle

rinizden 7aş çıkartablldlllm için ken
dimi baht11ar addederim. Benim için 
en bllyilk mtlklfat budur" demlttlr. 

Dudapeştedekt çingene muslklşl -
naslar hakkında pek çok romanlar, 
maceralar, vakalar naklederler. Bun
lardan bazıları prenslerin, arşldiişcs
Jerln. bliyilk aristokrat ailelere men
sup g-<'n~ kızların kalplerini kazan -
nrn.~a mu\"affak olmu~lardır. 

Gene bu CRmer derili çingene sn -
(Arkası 10 unc11da) 

Moda nasıl çıkar? 
işte size canlı bir misal 

Her hangi bir fCY nasıl moda olabilir? 
Şu resme bakınız ve bu yazıyı okuyu
nuz ! 

Resimde gördüğünüz genç kız, A
men~ bir talebedir. Kendisi, b:foya 
citmek, danaetmek, eğlenmek hevesine 
kapılıyor. Likin, balo esvabı yoktur. 
Paraca, ııkıpk vaziyettedir. Dütünüyor, 
bir çare anyor ve buluyor. Bulduğu 
çare?! 

Gece yatarken giydiği gömlek. haylı 
pktır ve ayni zamanda, kalçalan üzeri
ne ıelen kısmı, uzuncadır. Talebe ıcızin 
bundan ba§ka bir de zarif etekliği var
dır. Desenleri kıvnntıh gecelik gömleği 
&iyiyor, mqalanmıı görünü~lil kumaş
tan incecik etekliği beline ilittirerek, ba
caklannı - yan! - örtüyor ve aya'k,ların 
da san:lal ı-·~·mi iskarpinler, sırtında be
yaz kürkten kap, balo verilen yere doğ
ru yollanıyor. Bu aşırı bir cüret ! 
Fakat, bu aşırı cüret, Nevyorl< sosye

tesinde rıksi tesir bırakmıyor. Bil1kis, 
talebe kızın o balodaki hiç bir k.a<lının 

giyinişir.e uymı~ an hususiyetli kıyafeti 

dikkat ve alaka uyandırıyor, kendisi gö
ze çarpıyor, kadınlar hep onu süzüyor, 

erke~ler de hemen hep onun etrafını ~a 
ıryor. Ne orijinal bir buluş! Ve h~r.lln 
ertesi gün .... 
Ve hemen ertesi gün, bir çol: son moda 

meraklısı kadın, terzil erine hlebe k:zm 
o geceki kıyafetini •1."'lltlırır su 1are elbise
leri ısmarlıyor, hulasa bu kıy ifet, birkaç 
gün içerisinde kesenkes m >da oluyor. 

Bu arada, bu enteresan kıyafeti ibda e
rien kızın muhtelif pozda r.:si'llleri ç.:-
l:ilip moda mecmu:.:anna ve Lazetelere 
basılıyor 1 Diğer taraftan ... 
Djğer taraftan, böyle apansızın ır.t "'· 

hur olan talebe k,ıza bu kıyafet tarzı ı.e 
suretle mülhe.m olduğu da çok geçme
den öğreniliyor. Fakat, bir tam~tan cia 
mesele yok artık; bir çok zengin dc~i

kanb, şimdi bu kızın etrafında dörtd .. 
nüyor!? Ve başka bir taraf da ... 

iş'.n şaka tarafı; şimdi Nevyork - ya· 
nız Ne,,york de~il, bütün Aınerika s.'>f• 
yetesinde ! - şöyle nükteler bclirilm~'k.tc• 
dir: 

- Ben, yatr.'.t kıyafetimle baloya gi
r!'ycrum ! 

- Ben de balo kıyafetimle yatağa ! 
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Katilin şapkası 
"Seni öldürmiyecekdim· amma, (qi-

ce ıSlatacakdım,, diye bağırdı. 
Hiç bir suçu olmayan bir anıeleyi 
öldürüp on iki sene hapiste yatan 
genç şimdi dövecek adanı arıyor 

- Seni öldürmiyeccktim ama, a .. 

i
:damakıllı ıslatacaktım .. 
Loş ışıklar yüzleri değiştirir, en se

~; .. , ıı bakışlar bile duvarlarda titre
şen gölgeler arasında korkunç görU .. 
nur. ' 

• llanıbaşımda, bir iskemle sonra 
~turan insanın sözleri beni trklltU, 

; yüzünün çizgilerini daha iyi seçmek 
., için daha çok dikkatle baktım. Gözle
ri parlayor, sinirli sinirli iki tarfa dö-
nUyordu. 

- Acaba deli ml?, 
Diye düşündüm. 

.. 
Birkaç dakika evci yanımda otu-

ran genç, çok sigara. tiryakisi olacak 
yerinden kall<mış, sıralar arasından 

'geterken tehdidi savurun adamın ö
nllndekt koltuğun üstüne büyük bir iti
na ile yerleştirdiği paltosunun Ustun
'.deki şapkasını bir dikkatsizlik eseri 
yahut yerin darlığı ~-·;?.tinden yere 
öüşürmüş, sonra kaldırıp nezaketle: 

- Affcdı:>rsinlz ... 
DiyerPk tP,krar yerine koymuştu. 
Biraz sonra şapknsı düşen adam 

ııUratle y c.>rinden fırlıyarak paltosunu 
giymiş .. znldaşm1ştı. Falrnt dışn-ı 

~ıkmamış, tekrar gelmh, yerine otur
muştu. Du esnada konuşmalar oldu. 
'.Arkada ot ıı rnn biri: 

- Şapkayı düşüren ben olsaydım, 

bu sefer paltosunu da düşürürdüm. 

Döyle nezaketsiz adamlara böyle lft. .. 
zım. 

Fakat yanımda oturan ve şapkayı 
'düşüren genç Uylc 3 apmadJ. Yabancı 
bUyUk bir hiddetle tekrar gelip yeri
ne oturur oturmaz .• perdede sinema 
haşlamıştı. Genç başını eğerek adam
dan tekrar af diledi: 

- Kardeşim, dedi, c;ok fena yaptım 
blllyorum. Şı.pkanı dUşUrdilm, amn e
min ol bilmeden ynptım. Kusura bak
ma. Affet .. 

lşte o vakit: 
- Seni öldUrmiyecektlm amn, ada

makıllı ıslntacaktım .. dedi. 
Yanımdaki genç susmuş, o da sus

muştu. 

Söze gene yabancı devam etti: 
- Çünkü, dedi, haklı idim. Du söz

leri sl>ylemeseydin keşki .. Şimdi ben 
böyle yaptığım için mahcup oldum. 

- Rica ederim. ben kabahatli ol-

fi - K11nl'XTX tl.A ,ı;;st 

<luğ'umu btliyorum .• 
Adamcağız, sert bir kahkaha nttı: 
- Kabahatli mi?. Ne milnnsehet., 

lnsan bu dar yerden geçerken şapka· 
yı değil, oturan adamı bile devirir. 

- Demak beni knbabntli bulmu-
yorsunuz? 

- Unyır .• 

- O halde •• 
Gene gUldü: 
- Ben, dedi, on gün evveı napısten 

tıktım. On iki senedir galiba, yatıyor• 
duru. 

- On iki sene mi?. 
- Öyle .. ')n iki senemi lnsıı.nlarda:n 

uzn.k , fena insanlur, benim gibi katli· 

'\~T t\.l'l'\.'l!.\"l\~\'I. 'f.~'ı:r'\1:<1.'\ 

- Demek sız adam BldUrdUn\\z'? 
- Hem bir vuruşta onu yere ser-

dim. Kim olduğunu blle bllmlyor
<tum. Sonra mahkemede öğrendim; 

bir amele imiş. Sarhoştum. Biriktirdi
ğim gUndeliklerl şöyle ağız tadı ile e
zeyim demiş, Beyoğluna eğlenmcğc 

gitmiştim. Biraz eğlendim , birçok 
lı;tlm. Yağmurlu bir gece idi. Kapalı 
Yt'rle rde fazla duramıyaC'ak :kadar 
paramın bittiğini anladığım vnkit. 
dışnrı çıktım. Dlişüne dUşline, nercyP. 

' gittiğimi bilmeden yürüyordum. E t";
lenme·k, para yemek, rakı içmek hiı;: 

t<' fena F;eY de~Udi. Fakat para yetl~
mlyordu. Kaç haftalığımı hep böyle 
ezer, sonra beş parasız yayan l"atihc 
kadar giderdim. İkinci gün sigarasız, 
yar·ı tok çahr;ımnta başlar, httfta başı
nı güç getlrlrdim. Elime beş ôn lrn
ruŞnn ~eçtiğiıH görünce ayaklar.ım e
''c gitmez. ihtiyar kocnkarmın: 

- Öğlum evde bir kilo fi\sulye yok. 
ekmekçi ekmek vermiyor, ·diye ynh·ar 
'dığmı bile hatırlamazdım, 

1 lşte paı'asız kalıp ıslak Beyoğlu 
1 

C'addeslnde acı 'acı düşünUp ilerlcrkf'n 

1
blr karaltı önilme çıktı: 

! - Buradan geçilmez .. diye gllğRliın
·den ' ltmeğe başladı.' 

Taksimde idim. Etrafıma baktım. 

Kimseler. yoktu, .karşı~ sokakta yağ

murdan ka~an bir gölgeden başka. 
l Kapalı içki yerinden parasızlık yü

. ~Unden kovulur .gibi cıkmıştım. AUa
hın meydanında karşıma çıkan bu a

.. dam, bent dışnrda da rahat bırakmak 
· istemiyordu. Meğer yol yapıyormuş. 

Getmek ,olmazmış. Fakat benim du· 
manlı kafam ne onu göreblleeck, ne 
·de düşUnecek halde idi. Yavaşça e
l~mi karşımdaki adamın önnUdeki çn-

- p~ya uzattım. Gene yavaşça havaya 
kaldırıp · bUtlin kuTI•etlmle beynine 

- 'doğ-ru ektim. So~ra ~ hiç ses çıknrmn
. 'dan ay.aklarıma doğru uzanırken: · 

, - Nedir bu çektiğim .. Beni s9kak-
• ta da mı gezdlr~ek istemiyorlar, de· 
- 'dlm. 
- !renha meydanda ne;edeıı polisler be-

lirdi. Rilmlyorum. Kendime geldiğİm 
. ;\'akli el~erim kelepçeli., knrnnlık bir 

odada idim. Ondan sonra . karanlık 
gti~ler, karanlık aylar ve karanlık 

senel~r takip etti." 

Genç katil sustu. Perdede bir nşk 
sahnesi cereyan ediyor, tatlı, iç ürper
ten, insana yaşamak, mUtcmadlyen i
yi günlere snrılarak yaşam.ak hissini 
veren bir muzik çalmıyordu. 

Yanımdaki ve ben ona biraz daha 
eokularak. genç katilin hikftyesini 
'dinliyorduk. 
1 Katil elini eaçlarıııın arasında gez
'dirdi. ·Başını perdeye çevirdi: 

- Bunlar hiç hoşum~ gitmiyor, de
'dt. Hapishaneden çıktıktan sonra hep 
Kovboy filmleri seyrediyorum. 

Gene sustu. Sonra birden: 
- Ha dedi, size şapkamın hikl\ye-

111tnl anlatacaktım. 
- Şnpka blkA.yesi mi?. 
- Öyle ya .• Dana bütün buıııarı BOY-

.JJir daha öldürmekten kor kuyorımz ... 
leten şu şapka değfl mi?. · çl're geçire Ylicudunı daha nazikleşmft 
Hapls~aQeden çıkınca doğru .koca- . olacak. Bir şapka lAzımdı. ıŞapkasıı 

karıya başvurduk. Yaşıyordu hlU. gezeıniyeccktim. Fakat bunu koca • 
Allah kulunu görilr derler. Ben ç~lı- karıya nasıl si.iylE>mell, parayı nasıl 

~urken bir türlü yemek parası yetişti- almalıydım? Hlr gün cesaretimi topla-
remezken, ben yok olduktan sonra dım, .bir lki de çektikten sonra yanaş-

·- rızkı gelmiş. Evin i~l bile değişmiş- tım. 
tı. Çamaşır yıkayarak geçinmiş,- biraz Şapka parasını koparmak kolay ol-
da para yapmış. Dana çok_ kızgındı. madı. Çünkil eski şapka istemiyor· 

- Nurolscı. t.lbanı toprak altında dum. Yeı>yf'nlsinin şöyle fiyakalısı ol· 
rahat yaşatmadın. Ona 11\.yık evlat nrnlı idi. Uzatmayayım, annem şapka 
olamadın. Babanın ağzına koymad.ığı ııarasmı kendisinden emdiğim sUlU 
rakıyı içtin, içtin alle namusunu da hurnumdan çlkarmcıyakadar yalvart 
berbat ettin. Bari içiyordun adanı madan \'ermedi. Parayı altrahnnz be-
öldürecek kadar içmeseydin. men bir şapkar.ıya geldim. Alıp ba-

- Anne, dedim, onları unut, ben • \llllla giydiğim ,·akit içim ferahlar gi-
. artık ~ok iyi adanı olacnı!;ım. Çalışa- hi olclu. Fnknt :.·nh~rmnk.tan o ka-
cağım . Uslandım . <lar bitkin <liişmüştüın. ki: 

Annem ~ . : - dudak büktü: - lTlan, dedim. bu şapka da hu ka-

~ - Benden gPçtt , dodi, ben lrnç gün clnr ya1'·arınarn değer mi.. 
· lh11;-ün giyıliı!im ı:npkayı bu gece 

daha ~' a~ıyncağım. 

- Şimdi onıarı bırak anne. Dak be
nim üstüm, başım yok. Tanıdıklarım 
da kalmamış. Bana biraz para. ver de 
Ustümll, · başımı düzelteyim. Sonra 
fazlaslyle Uderlm. 

Annem odadnıi. kaçacak oldu : 
- Dende para ne gezer .. 
Gen.,; katil eliyle göğsünü göster-

di: 
- Bakın, dedi, benim cekNim bile 

yok. Rurası sıcaktır. diye çı 'kardıın. 

,1'ün yeleğin Uzerine paltomu giyiyo
rum. Dört gün yalvarıp yakardıktan 

scnrn kopardığım birkaç lira ile şu 

kullanılmış paltoyu aldım . tlzerlme 
öylo iyi geldi kl.. Fakat havalar soğu
yunca başımın UşüdUğilnU farkettlm. 
Yağmurlu bir giln saçlarım .ıslandı. 

O ger.e nezle oldum. Haplsh:meıie ne 
de olsa bUti\n ktf:':ları kapalı odada ge-

sen d<' yere dUı;Urilnct! beynim attı. 
Artık tir daha ndnm öldüremem, on
dan korktum a ına, döyıueltten kork-
mam. 

nüyük bir tehlike ntlatnn genç sor
du: 

-~ Şi ıııdi no iş yapıyorsun? 
- Hep sinemalarda kovboy filmle-

ri seyrediyorum. Sonu ne olacak bll• 
nılyorum. Goıın içiyorum .ama, çok 
az. 

l<"ilnı bitnıiı;tl. Herkes itişerek çıkı• 
yordu. Gene katli önündeki adamları 
yararak, dc,irerek, ltekaka ilerliyor• 
dn. 

Düşündüm: sinema parası da kal • 
nrndrğı bir gün, muhakak önüne gel~ 
cek biri ile - adam öldllrmeyeceğlM 
~öro - bir kovboy savap yapabilir
di. 
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