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f abudl muhacereti ve TDrkçe konuşma mecburiyeti hakkında 

Sabri Toprağın 
teklifi reddedildi 
Esbabı mucibe : 
Tedbirlerimiz, reddedilen teklifler nevinden 

ifratları tamamen lüzumsuz kllacak 
kadar yerinde ve kafidir 

"-fJı bk.a.ra., 11 (A.A.) - Bugünkil kabul edilmemek, Avrupa, Filistin, ve olsun olmasın, diğer ecnebiler Türkiye 
ııa" gazeteal gUndeliğinde aşağı. ya dUnyanm herhangi bir noktumdan tabiiyetine alınmak i~in bir yıl sonra 

~i yuıyı neıretmektedir musevi hicretine müsaade olunmamak, Türk~ konuşmayı taahhüt etmek ve J spanyada Teruel civarında fiddetli mu harebeler deoom ediyor. Heniız iki ta. 
~""Yabancı memleketlerden gelecek ecnebi tabiiyetindeki mu.seviler, Türk buna benrer diğer bazı takyitleri ihti.. raft<Mı birinm faik 'bir vaziyete geçtiği ne dair bir haber ge'Vmemi§tir. 
~k olmıyan göçmenler TUrldyeye tabiiyetine alınmamak ve mUsltlman ._.. De•amı 'tınctıde MaamafiA TerueU kuriGnnJ§ olan CKm huriyetçı1erin nisbetetı daha 'Yi Uir 

tMVkide ~ tahmin C!Jdilebilir. 

Pıftk;d•pn ;;~~~·"PH;kR'Ya ;k;;;da Karadenizde gece iki 
• vapur çarpışfl 

tamamıle kaldırılacaktır Galata vapurunua·kazadan !'onrakaybolan 
bir tayfası bir kaç saat sonra 

Buna mukabil benzin fiyatlarına 00n-~~~0:::1d=ı!:ı~:ın~id~~tama1ıkara•
bir miktar zam yapılacakflr ~=~il&:=::::: :;.:;EÜ.::.:::: 

fa tonluk Galata pıebi lata.nbul& gelmelr eonra önde giden vapura yetişmif, bu 
1-i ~bul Vali ve Belediye Reisi Mu-ı etrafında aynca beyanatta bulunmuı- Vali beni bUytik bir nezaketle kabul bere dUn Erefllden kal.Jmuttır. Va- nun Uzerine kaptan dUdilk ~lınıt. va. 

I' ,,t.din Uıtüodal. Aııkanya barckctiıı· tur. Arkadqııms, Muhiddin Uatündağ etti. Encümenin bet aaat devam eden pur cece saat ild buçuğa doğru Şile purul1. iltlkametini sancağa kırmıştır • 
..,._ hvd, kendisini siyaret td9D bir ile yaptılı mUllbtı 18yle biklye edi- \1%un bir mUzakere&lnden yeni çıknu) açıklanna pldili saman vardiyada _.. Devamı 8 incide 
~tımrn muhtelif pbiı 111•11.ıcrl 10": oJ!Mlma rağmen l:.iır yor&un &ö~ü.kmi-

7ordu. tık ıuallm ıu oldu: 

Romanya Kralı diyor ki: 

"Yahudileri yurddan 
çıkaracak değiliz,, 

''Yalnız onlara amme hukuku 
veremiyeceğimiz de ·tabii 

görülme:idir ! ,, 
._!:ııdra. 10 (A.A.) - "Deyll Herald,. 
J\orıı leai, Bükrep •ônderdili muhabirinin 
lbeLtlllıya kralı KarolJa millikatını nefret· 

"'edir ?.luh • 
''lbe, •bir, Romanya hilkQmetinin ba~n 
'-tkü ruu tekilde bir k..-.ıııt diktatörlotfin 
Jr.._. edip etmedilini sorması üzerine, 

" l'1 Cevabı vennı,ur. 
llııı::anıanyada kral yeslne mil!ilcknr 
•tllda Ur. Bunun için polillk partiler ara· 
tflp tdnıuvaıeneyl temin kendisine te~t
'llleaını er. Ronıanyada "dlktatörUllt" kell· 
•e kah~ tathtt manası sadece Hudur. Kral 
ler 1,_ ile nınşterek suretle hareket eder· • ıruııı 

dnr Faıc unu esasimizin prensibi ı,te bu· Romanya krt.ılı Karol ve yeni bafvekiZ 
baıcİtınd at, intihabatın erkArı umumiye Goga loııı·UoatUrcü göziyle ... 
~edı~ hiçbir zaman tam bir fikir verip 
lettıı ta nl bilmiyorum. Kralın roın mil· 
tir, Bu ~kflkri netbldutunu takdir etmek· 
h1rıı, d ı:ıın halen Romanyaıta nasyona-
~ 01duıtu lnkAr edilemez. Bunun ... ..,.-a=-----~~~~~~-

a w ••ı• 
Casus 

123x18 
"tefrikası bugün 
11 lncı sayfada 

başladı 

Uçan 
ııe.0~0~obll n reıımU yeni romam 

11 
Yarın 

ABER'de haıhyor 

için, iktidar me,·kiine bu temayülü tem!lil 
eden partiyi getirmek normal bir şeydir. 
Bu kararda münhasıran milletin ihtiyacı 
müessir olınuflur. llükftmet otoriter bir 
hOkQmettlr ve böyle olmasını lilzumlu bu
luyorum. l\lillette, memleektte nizam hA· 
kim buJunduitu lntıbaı mevcut olmalıdır.,, 

Kral. Romanya dı' politikasının iç de
itifikliklerden ka'tiyyen müteessir olmadı
ltnı temin ettikten sonra Yahudi. mesele
sine temas ederek demiştir ki: 

H_ Romanyada kuV\'etll bir Yahudi •· 
leyhtarlılı cereyanının mevcut oldulu· 
lnkAr edilemez. Zaten hu yeni bir şey de 
delildir. Fakat son yıllar zarfında vukubu 
lan başka bir şey nr ki, o da Romanya
nın Rusya ve Gallt:)'a Yahudilerinin bir 
nevi lstllAsına ıııtramı, bulunmasıdır. Bun 
!arın mlktan 2~ bine halli olmuştur. 

Ve iyi bir unsur da delillerdir. Romanya 
ya harpten evvel ılrmı, olan Yahudiler 
busust hiçbir tedbire tabi olmıyacaklardır. 
Fakat o zamandanberl girenler mnltecl hu· 
kokundan bafka bir haktan istifade ede
mezler. 

Bunlar hakkında ne yapabilecelimJzi 
9'tktt edecelfs. Bunlan memleketten çı

dlr. Fakat ban· 

- Baınkilin tıtanbulun iman üze
rinde ihaaa ettiii hususi dikkatlerden 
ve Tutlardan ıehrin ne zaman iatüade 
edebileceğini aorabilir miyim?. 

- Bugiln Ankaraya hareket edece
fim. Baıvekilimizin, tatanbulu imar iti· 
ni hUkQmetin ana programına koymuı 
olmumdan en çok sevinen 1atanbul be
lediyesi olmuıtur. Belclcliye şehri imar 
hakkındaki temennilerini ve dil§Unce
lerini nihayet genit mikyasta tatbik 
mevküne koyabileceğini anlamakla 
bahtiyardır. Ankarada yapacağım te· 
maılar, hükQmctin yüksek dikkatine 
belediyemizin emellerini ar.zetmiı ola
caktır. 

- lstanbul ıehrinin, kendi mümtaz 
mevkiine uygun bir tiyatro binasına 
sahip olacağı giln yakın mıdır?. t 

..- Devamı 4 iındlde 

Bugün çekilen 
tayyare 

piyankosunda 

Kazanan 
numaralar 
- 8 inci sayfada -

On üç yaşında 
bir talebe 

Sokakta hlr genç 
kızı dUvdll 

Aksarayda Taşkasapta Telli sokak 
ta bir numaralı evde oturan ve Çapa 
kız okulu ununcu sınıf talebesinden on 
sekiz yaşında Feriha dün akşam Uzeri 
evine giderken Pertevniyal lisesi tale
belerinden on llç yqmda Sallhattin 
önüne çıkmış, Ferihayı döğmttşt:Ur. 

Ferihanm iddiasına göre Sallhatin ar
kasından bir el de sillh atmıgtrr. Sa
llhatt!n vakadan sonra kaçm11tır, a. 

ı 100 liralk 
Aylık müsabakamız 

ikincisini bugün veriyoruz 1 

Geçen aykl mOsabakamızda 
Kimler kazandı ? 

Biıincige 15, ikinciye 10, üçüncllge 6 ve 

1 müsabakayı kısmen doğru halleden 46 
1 ohugucumuza biıer buçuk liıa veriyoruz 

1 
i 

Aybk miilabakamız ümit ettijimizden daha büyük bir alika ile kar· 
4ılancb. Geçen ayın on birinde neırettiiimiz "izler" bulmacuma cevap yol
lıyan okuyuculanmızın aayıaı pek çoktur. Bütün bu cevaplan tetkik •e taa
fiyeye memur et~imiz arkada,Janmız, gördüler ki okuyuculannmız ara
unda 12 izi tanwmile doina olarak tesbite kimse muvaffak olamamıft11' • 
Geçen bubmcamam bal ,-mü ve kazananlarm iıiderini onamcu aayfa
nmda okuyana. • ikinci mQsabakamız şudur: 

ı Elini.Ede burada gördiiiünilz 12 
I domino tqı .ardır. Bunlann üzerin-

i deki rakamlar mecmuu 92 dir. Bu
nu o tekilde ikiye talclim ediniz ki, 

İ iki kitinin ellerindeki domino tat-

1 lan da 6 ... r olıun ve gene bu iki 
r- •• , ••••• , •••• , 

ıye ayrılımı domino taılarr, ayn • • • 
1 ayn domino oynar gibi sıraya kon· • • • • • • • • '-•-•--.J 
=ı duğu zaman 6 pr taıla sonuna 'ka-

dar oynanabilain. 1 
••• 

••••• .._ __ _.. 
Her iki oyuncunun elinde bulu

nan tqlann nasıl sıraya konduiunu bize birer ,eklini çizerekanlatuuz. 

Yakanda, bu aym müsabakaımı verdik. Tekrar edelim ki, her •J ya
pılacak müsabakamızm hediyesi yüzer liradır. Bu müsabakaya iıter bir ay
da, iıter üç veya dört ayda 30 kupon tıoplaımf olan okuyuculanmrz ittftk 
edebilir ve kendilerine ltu kuponlara mukabil bir daimi kart verilir. 100 
tin, her ay, birinciye 15, ikinciye 10, üçlnc:üye 6 lira ve ıeri kalan 69 lira 
da birer buçuk lira heaahile 46 okuyucumuza .nakden ödenecektir. 

Ayhk müaabalaunıza ittir&k edebilmek için gazetemizin batbiı JUUD• 
da bulanan kuponlardan (baiıran adam resimlerinden) otuz tane gönder· 
mek Te nihayet ıubabn betine kadar (Haber Müsabaka Meımarluiuna) 
müracaat etmek lazımdır. Toplryac:aimız kuponlann size tenel'ik mü_.,.· 
kamrza ittirak hakkını nrdifinj de unıutmaymız. Müsabaka daimi kartla
nnı hutmnakla IM!SUIÜZ. Biler bitmez, adresleri bizde mahfuz bulunan 

olnayucularmma yollıyac:aiız. 
Yılbap cecesi ikinci tab'nmzm son aayfaıında verciiibniz 30 kupona .h

l kabül eden kupoaamuza hamil olanlar, ellerindeki o kuponla bu müaaba-
1 lwmza 'ittirak edebilirler. 

1 = ..... -··· ••• ···=···· 
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lstanhul Ankara Caddesi 

Posta kutusu: fstanbul 214 
Telgraf Adresi: İstanbul, Haber 
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Am ır !Kan 
lQ) lYı l:çe sn 

Yazan: ~ekip Gilndilz 

Ş Jl\IALI Arnerikn Birleşik devlet 
terinde, öntimUzdoki temmuzun 

ilk günü başhyncnk olan yeni ma.U 
yıl için hazırlanan bUtçe, Cilmhurre
lsl llunelt'in, artık, boş lMlarla. 
vakit geçirmek niyetinde olmadığı. 
nı ihsas etmektedir. Büyük Ameri
kan de\·letlnln yeni bütçesi, slltıhlan
ma işlerine ne derece ehemmiyet 
verildiğini ve mllll müdafaa kndro
larım kuYvetlendlrmek hususundaki 
azmini nı;ıkça göze vurmaktadır. 

BUyUk Amerikan devleti, bUtçenln 
muhtelif fasıllarında mümkün olan 
her tasarrufu yapmış Ye bu tasarruf 
neticesinde elde ettiği parayı, üzeri
ne bir miktar daha katarak milll 
müdafaa kuvYetleri emrine vermiş. 
tir. 

1937 - 1938 bUtçcsl bu memlekette 
tam bir milyar 88 milyon ve küsur 
dolarlık bir açık vermektedir. Yeni 
ynpılan bütçedeki açık miktarı ise 
eöyle tahmin ediliyor: 

949 milyon 606 bin dolar. 
1937. 1938 bUtçeslnde, Amerika 

Birleşik' devletleri, muhtelif lçttmat 
yardımlar için (bllhassa. işsizlere 
bnkmak için) 842 milyon dolar ayır
mış bulunuyordu. Ruzvelt bu fash 
yeni bütçede tamamlyle Jcaldırmış
tır. Amerikan gazetelerinin neşriya
tına bakılırsa bu hnl, harb sanaylin
de başhyacak olan yeni ve humma
lı faalfyetln Amerlkadakl işsizliğe 
tamamlyle nihayet vereceğini tah
min etmesinden Heri gelmP.ktedlr. 

Yeni bUtı;ede deniz harb kuvvetle
rine bağlanan tnhslsat 570 milyon 
dolar tutmaktadır. Orduya bağlanan 
tahsisatın miktarı da şudur: 

418 milyon '796 bin dolar. 
Yeni deniz hnr1i bUtı;eslyle gecen 

yılclnkf hUtce arasında 3G milyon do
Jnrlık bir fark göıllküyor. Bu para 
ve muhlcli( Qnntlycle~ a.e-1lm1ş olnn 
krediler, bu yıl, Amerlkn deniz 8.1-
ll\hl:ı.'n\hn/1Mla 1iUyUk bir faaliyete 
ı;nhlt olacağ'ımtzn. delll addedilmek-
tedir. { ~~"·1'11~'•~iö 

ln·~lllz cfkf\rı umumiye!! "yeni 
:Anıcri~•an bütçesinin ordu, donanma 
''e hava lrnvvctl~rlne gOsterdlt:i dlk
kntl .. bUyilk bir memnuniyetle knr
eılam ıştır. lnglUz gazetelerinde şöy 
le sntırlnra raslanıyor: 

"Ruzvelt'ln mllıt mUdnfanya 198 
milyon lngfllz lirası tahsis etmesi, 
A merlkanm demokrasiyi müdafaa 1 
etmek kararına ne derece earıldı~ı
m .ı::östermektedlr.,. 

Yeni bUtçeye göre bu yıl '.Amerika 
harp filosuna 18 yeni gemi katrla
calı:tır. Bunların içinde iki süper 
dretnot, iki bUYfilc ucak gemisi T'e se
kiz hnrb kruvazörü var. Fakat Cum
lıurrefsl Ruzvelt bunu kft.fi görme
mclctedlr. Vaşlngtonda cumhurrels. 
11"1 sarnyında. Amerika. deniz erk!. 
nıharblyeslnln bazı mUhlm eahslyet
lerlle başa:niral I..cnhy'nln iştirak 
ettiği bir mühim harb meclisinde 
Ruzve1t şu sBzlerl söylemiştir: 

"19 3 8 • 19 3 9 bUtceıtnde karşr1r~ı 
komılnn deniz lnşnnt programı uzak 
şarktaki hftdlselC'rln hu ~Unkn fnkf
şafı göstermesinden e\'cl hazırlan
m rştı. Bu program, <lUnya sıyasnsrn. 
(ln, fstedli\'lmlz tarzda çalışmak ım. 
ktrnlnrmı bize v~remez.,, 

Amerika siyası mahfJllerlnden fn. 
glltcreye akseden haberlere bakılır
sa Ruzvclt meclisten bu yıl f<;inde 
deniz inşaatı l<;ln ayrıca. fevkalftde 
tnlıslsat nrıyacaktır. Bu takdlrcte A. 
merlka deniz kuvvetlerine bu :rı 
18 A'<'ml yerine 36 gemi kntılahile
ceğinl söylemek mümkün our. Yeni 
butçedc hava kuvvetlerine alt tahsi
sat geçen yıla nazaran 20 milyon 
clolr.rlılc lr fark göstermektedir. 
Bu fark. tam11mlyle hazırlanmış bu
lunan 4 74 bUyUlt harb tayyaresinin 
bedeli olacak Ye derhal fabrikalara 
dağrtılacnlctır. 

Baıı İngiliz slynst muharrirleri, 
Amcrlknr1ald bu canlanmayı Fran
sa.ya bir ilrnek olarak göstererek di
yorlar ki; 

"Eğer Fransa, hakikaten demok
rasi Jrnrşısındn uhdesine düşen va. 
zlfeyf başarmak niyetindeyse Anıe
rflrnn bütçesindeki fasılları. pnrJA
mentosun un ve senatosunun hUtı;-e 
cnrümc-nlNlnde dikkatle ı;özden ge
d rtmelldlr.,, 
~ . . . 

A·rnerflrn :F'lllptn ar!alarında 4 O 
bin yerli ve 4,000 Amnikalıdnn mU-, 
rekkep f]d fırlmlık bir orduya ma
nevra ynptırmnktadır. Filfpinde ay. 

.. . .. . 
~i Deail mi? =~ 
tt 6 ~ 

ii - ii 
!i ~şe~ l li'il u 
u aa o 88 .. D ,-.ız!J fi 

Yaşamak Hakkı 
ROMAN 

ii @ ~ m lYI ın~en .: 
·ı .. Nazım 1fa Do na~aı!K t21eırs R~i 
h İki lınfta kn<lar evci Itadıkô- g 
İi yUnUmlG bir knı>ıcı, nntcn kurar- H 

f
i kon cliııcleki tel, lın,·ni clcktril :i 
! hattının üzerine düşmüş ve zn\nlh ii 

•i tlcı·hnl mmUştil. Zabıta raporları ii 
f! dün de ~ijyle Lıir hfı<lisenin ecre-:: 
!ı ynn ettl~rinl hnher veriyor: ii 
;: "Beşlktnşta Bostancı sokağında:: 
:: 20 numaralı evin dnmındakl rad- j: 
ii yo nnt<lnl, rUzgArdan koparak, iE 
:: caddedeki elektrik telinin üzerine H 
:: düşmüştUr. Antenin bir ucu, cad- :: 
h deden geçen sucu Hnlidin eşe~lne U 
U dokunmuı:ı, eşek dcrh:ı.l ölmüş- :: .. " .. il tür . ., !: : • • • =i : :. i J{nclıkö;rUndeld hl\clise vukuhul ii 
:ı cluğu znmnu dn. işaret etmiş oltlu- :: I; ğumuz gihl nntcnlcrln elektrik ~i 
;İ tclloıi ll4Undcn geçlrHmcmestni :: 
: temin ve mevcut nntcnlori bu nok H 
!a tn<lnn kontrol etmek lflznndır. g 
I! ){ndıköyUndekf genç böyle biri: 
ii kontl'ol ynpmnk nkıl <'<lllnıc-dlğt H li ·~in kurlınn gitmişti. nc~il-ta~takl i~ 
•;! hftf\I c hnmdolsun bir inc;nnm ha-!! 
.! ynhnn nınl olınnmı, hr. ii 
~ 7.nmlh cşoı,rfn \'erdij!J dersten~~ 
İl tcıtifntle ~tme ini bilecek kıuln.r g 
• nkıllı uhnnımz 11\7.ım •.. Il<>ledlye i: 
1 bu rnO! <'lcyJ Hlzım~cldlğl ehemmi :; 
il y-etle g(;zfinUne alıp me\'cmt anten- İ! 

n
i. forl bn lınlmnclan kontl'ol etmeli- n 

dlr. Jlın-ni elektrik hatlnn d\'nnn :: 
dn. lwpnn antenlerin nltmdnn dn- H 

~ lmn böyle fcclnkAr cşeldcr geçmez 1·1 
ii ya! 1 
;::r.::::r.:::::ı:::::::::r.&._._.... ..... __ :ım:: 

Bir tayyare 
kazası 

7 kişi 61dll 
Montevideo, 10 (A.A.) - Bir a.ske

tt Arjantin tayyaresi Gomonsoro yald
ninde yere dllşmüştür. İçindeki yedi ki
~ telef olmuştur. Bunlann arasında 
RcisicUm11Un.ıın oğlu Edouata jU&to da 
bulun~~adır. ...................... 

Tıp encUmen!nln toplanllsı 
Türkiye Tıp Encümeni 12 - l - 1938 

~§amba akşamı saat 18,30 da, Etibba 
Odası salonunda toplanara!< muhtelif 
tebliğleri müzakere edecektir. 

rll~I 
~~----11 

SALI 
lKlNCIKı\NUN - 1fl38 
Hicri: 1356 - Zilkade: 9 

..... l• dotaı• lH1nr,tln .bfthll 
7,25 1700 

Vakit S.-ıb •h Oğle Ddndl Al<~&. ı "11 tııı fmııak 
5,58 12,23 14 ,H 1700 18 36 5,4 O 

rıca askeri tnllm ve terbiyeye dikkat 
edilmekte ve bu iki fırkanın en az
dan 200 bin kişilik büyUk ve mo
dern bir orduya ~cldrdek vazifesi 
g8rmckte olduğunu bUdirQlektcdir. 

Bu hnl, Amerikanın uzak şarkta 
llclcbed eli kolu baıç.lt kalmak niye
tinde olmndığını gösteren deliller
den biridir. 

Amerlkadnkl bu canlanma etra
fında tam bir fikir vermek 1çln şu
nu dn kaydedelim: 

Uzak şarktaki hıldlseler yüzUnden, 
Amerika dış ticareti son dört ayda 
3 78 milyon dolarlık bir zarara uğ
ramıştır. 

Aıncrlkn ya Japonya gibi "her nn 
sfldh kullnnabllir bir devlet.. olmı
yn, yahut dış tfcnı·ctinln en mühim 
bir sahasını tnrketmPye mecburdur. 
Amerikan biltçcsl RnzvcJtln bu saha
yı tC'rketmcmcğe lrnrnr verdiğini 
göze vuruyor. 

Şckip GONDUZ 

- Bilmem ki Pedro, rahatsız etmez 
miyim?. • 

Antoniyonun bu sualine kimse cevap 
veremedi. Çünkü dışardan Nine bağır
mağa başlamı~tı: 

- Açın kapıyı. Ben geldim çocuk
lar .• 

Don Pavlo Alvareıs kapıyı açmağ3 
gitti. 

Antoniyo sc rdu: 
- Kim bu gelen? 
Kon:it;ı: 

- Babamın yeni ahbııbı dedi. İsmi
ni bilmiyoruz. Nine diyor herkes, 
İhtiyar tuhaf bir kadın • 

Pedro: 
- Tuhd fiiar. değil, sadece zarölrsız 

bir deli, dedi, Astoryalr... 1934 de iki 
oğlunu birden öldürmüşler. Oğullann
dan biri arkada,ımdı. Hatta demin be
ğendiğin tabanca onuın yadigindır An
toniyo. 

Nineyle Don Pavlo odaya girdiler. 
Nine kısacrk boyluydu. Buru!uk 9irin 
yüzı:.i çenesinin altından bağladığı kır
mızı baş örtilsUnün çerçevesi içinde 
hayretle dünyaya bakıyordu. 

Nineyi yemek 90fraıına oturtmak 
için altına yeıil koltuğu çektiler. Nine 
çorbayı içerken birdenbire dehşetli bir 
§ey hatuJamI§ gibi Konçitaya dönı:.ip 
sordu: , 

- Sen daha dofunnadm mı? 
Konçita daha doğurmadığını söyle

yince Nine: 

- Doğurma kızım, C!cdi.Sakm doıur
ma .. Doğurma. Emi doğurma. 

- Peki doğunnanı nine,. 
Konçitanın gebeliğini duydu duyalı 

Nine onu her görüşünde bu tavsiyede 
bulunurdu. Hattı bir ğiln Konçitaya: 

- Sen sözUmU dinlenıiyecebin, do
iuracaksın, demi tl. Sonra ben ço~ u,.. 
.zlil~cğim .. Ama çok, çok Uzüleceğ!m ... 
"i'f fil' w• B l • .U. ~ k • 1 l) E uz ecegım. eru 11.Umeme ısterscn 

alallı kadın kediler gibi yap. Akıllı di
~ kediler gibi .• Erkek kediler senin 
çocuğunu yemeden sen kendi çcl.:uğu
nu ye, Erkek kediler dişi kedilerin ço
cuklannı yer. Biliyor musun? Erkek 
kediler mademki di§i kedilerin yavru-

larını yiyorlar, diJi kediler ya doğur

mamalı ya kendi çc>.:uklannı kendileri 
yemeli. , 

Antoniyo yava§Ça Pc:ldroya eordu: 

- Nine frengiden filan mı çıldır-

~!~ -
- Hayır, vcremd-en •• Yani verem ı:c-

mini hazırlamıı ve dem.in •öyledifim 
hadise, Astorya grevinde iki oğlunun 
birden öldlirillmcai vetilc olmuı .• 

Yemek sofrası toplandıktan ıonrı 

Konçita yatağının yanına ıelen karde-
§ine: 

. 
- Şimdi göreceksin Antoniyo, deldi. 

Nine rüyasını anlatacak. , 

Filhakika, kumaşı yamalı yeşil kol
tuğun içine kırmtzı bat örtüsiyle gö· 

millen Nine buruşuk tirin yüzündegöZ:
lerini koca koca açarak anlatmata ba§· 
lamıştı: 

- Bir rüya gördüm çocuklar. Ne 
tuhaf, ne tuhaf bir rüya. Yalnız ıana 

söylerim Don Pavlo. Başka hiç kimse 

dinlemesin. Olur mu? Ba§ka hiç kimıe 
dinlemesin, • 

Pedro: 

- Dinlemlyoru~ Nine, dedi. Bak 

Tonton 
amca 
ICOıeDBcda 

Hikmet 
ben Don Karlosla konuşuyorum. Anto
niyo da kardC§iyle meşgul .. Sen 'anlat ... 

- Ben anlatıyorum.. Büyük, büyük, 
büyük bir bahçe, Don Pavlo .. Bahçede 
kırmızı, kırmızı çiçekler. Ama nasıl 

kırmızı, kıpkırmızı; ama nasıl koca
man, koskocaman. Koskocrunan, kıp
kırmızı çiçekler.. Ağaçlar var, giyah, 
siyah, siyah .. Yüksek, upuzun, eimsi

yah ağaçlar .. Bir rilzgar esiyor, Don 
Pavlo, bir rüzgar, sanki köpekler ulu
yormuş, ateş ateı göı:lü kara kediler 

miyavlıyormu~ çok çok papaslar dua 
ediyormuş gibi •. Anlıyor musun Don 
Pavlo?. 

- Anlıyorum Nine .. Sonra?. 
- Sonra, çiçeklerden bin, o lomun 

koskocaman çiçeklerden bir tanesi bir-

denbire incecik, küçücük, sapınldan 

koptu. Yuvarlandı kırmızı çiçek.. Yu
varlandı. Yuvarlandı .. Benim de ayak-

larım çıplak .. 'Ustilmde beyaz bir enta
ri var. Etekleri çıplak ayaklarıma do
kunuyor .. Saçlarım uzu~ uzun. Omuz-

larıma döktilmü~. Anlıyor musun Don 
Pavlo? Saçlarım böyle değil, san, altın 
gibi, anlıyor musun?. 

- Anlıyorwn Nine •• 

- Sapından kopan çiçek, hani o Jar-
mızr çiçckle11den biri, hani o yuvarla-

nan çiçek, geldi, gclıdi kucağıma dUJU· 
verdi .. Baktım. Yedi yaprağı var .• Ye

disinden de kan smyor. Ama nasıl kan. 
Sıcak, aıcak. öyle tuhaf, öyle acı bir 

kokusu var. Kan .. Ellerim, yüzüı:ı, gö
züm, beyaz entarim, çıplak ayaklarım 
kan içinde !kaldı. Uzun altın s<.çlanmın 
dibine kadar kan butaıtı .. Sunra ... , 

Antoniyo, dayanamadı soı:ldu: 
- Sonra? • 

Nine birdenbire uyanmıJ gibi Anto
niyoya ·baktı ve Ye§il koltuğun içine 
büSbiltün büzülerek: 

.....: so·nra, ht~. <!eat .. t1te hepsi bu.;. 
Uykudan uyanınca gözlerimi aıkr eı• 
kı kapaıdım .. Sıkı sıkı .. Rüya kaybolma-

sın diye .. Koştum geldim buraya .. an
latmak için ... Koıtum geldim ki bu kız 
doğurmasın .. Sen hal! doğurmadm de
ğil mi?. 

Konçita Adeta üzülerek cevab verdi: 
- Doğurmadım Nine ..• 
- Doğurma.. Sakın doğurma.. Do-

ğurma emi .... 

Pedro: 
- Saatine baksana Antoniyo, deldi.. 
Antoniyo şaşırdı: 

- Saatime mi bakayım?. 
- Evet. .Saatine bak .. Saat kaç An-

toniyo ?. 

- On ikiyi geçiyor .. 

Pedro ayağa kalktı: 
- Eh, öyleyııc bana mlisaade, de-

di. •• 

Antoniyo da birdenbire ayağa kalktı 
ve sonra bu ini hareketini belli etme
mcğe çalı§ıyormuı gibi alakasız bir 
ıesle aordu: 

- Nereye gidiyorsun Pedro?. 
Pedro henüz cevap vermedi. Anto-

niyonun uzun kirpikleri arasından göz
lerini görmeğe çalışarak: 

- Nereye gittiğimi merak mı ediyor
ıun Antoniyo? dedi .. 

Ekmek uzatmak, şarab koymak sure
tiyle Pedronun Antoniyoya karşı gös-

terdiği dostça alakadan sonra içi rahat 
ctmeğe ba§lıyan Don Karlosun gene 
birden bire canı sıkıldı. Pedronun An-

toniyoya: "Nereye gittiğimi merak mı 
ediyorsun,, deyi~inde acayip bir dcla 
vardı, 

(Deva1n1 var) 

------ '- .... .-..._ad.-... ........ 
''ŞlOıırayo aslke-
ırto, <dle <dl~vl\lışerı 

paşaoaır ı 

Y El\IENDE, San'ada ne zam.O 
halk nynklnu a, kargnşaJıkJal' 

tıksa, hemen, sefalet içlntlo inli)':; 
talisiz Anadolu yn,·ruJnrı ıı.skere C 
rıhr, ,·npurlal' dolusu dclJkıınlf, ~ 
vo çtplak isyanı bastırınn a gönd.,. 
rllil'«li. 

nasta pftdişnh olmak llzore hliktl· 
met e'rkllm lln, ı;arny mensupları dat 
binlerce Türk e\·ltulmı yurtınrnıd,.ıl 
uznkla.. .. tırmııkla, binlerce allcnln ~ 
kalacn~uu dU~ilnmederdi.lsyanı ~ 
keri tcllhirlcrden ziyade, idari ted; 
hlrlcrle bnstırmnk., balkı menınu 
etmek surctile karga~alıj:,"ln önUJlO 
geçmek hatırlarına bile gelmezdi· tl 

lC asen Ana<lolu bir ynngın re 
gibiydi. ntnlcrco mru;um bilik, rattJSU 
aynk, Ust baş yırtık, perişan sürün • 
yordu. 

Bnhası ölmeye gönderilen ök~üj 
ya.vrulnrın talisiz anaları, yardııJl; 
cısız, kimsesiz knldıkları yettşnıJY0 

muş gibi bir de knlilbelerlnfn k~E:: 
larmn. Azmll dlkildiğlnl görUrlel"'P· 

Tnh~lldar! 
Dunlar ,·ergi almak fçln yapııııı

dık fennlık bırakmnzlardı. uyıne 
Uyme olmuş yatakları, parçtllanJIJ1f 
yorgnnlnrı, tolıumlnklnrı, yemek pi• 
ştrecek bir tek tencereyi, tarları ...e; 
recck yegllno nkUzU mu ndere etııı~t 
ten ntanmnzlnr, tlcdanları TO SOf..
Jn.rı lazamuız'1ı. 

'l'ok ul nnalnr, yetim k:J7Jar, ibtl• 
ynr nineler, vergi diye zorla aınıaJJ 
mallarını g~rl l:'!temck, hakJarıJIJ 
mUdntnn. etmek i~ln, ba,ıannı pr 
çn.vralnrla örterek, yalın ayak, Jtiir 
lercl~n Jrnsnbalara inerler, nahi11 

mUclUrlcrJne, knymııknmlara baş ~: 
rurlnr, toprak be11ernekten şektbı.o 
kaybetmiş nıuul'lı cllorilo, isttdııJat 
uzatarak, hırt;ız ve r.alim menıtıt" 
ln.r<lan merhamet ve hak tstertcrdl• 

Dunlnrı kimse dinlemezdi. J,llflıY 
nna kulak ac;nn olmazdı. tstld•fS 
yırtarlar, nhlhlni tersllycrek, kov•r 
lar, perde çavuşlanna kapı dışarı 
attll'ırlar<lı. 

100:> yıhndn da Arabi tan tarafJı&
rında bir isyan çı!muş Al'ap kabile• 
lcrl nyaklnnmı~lardı. AsUer. HUctc)'
denln Şftl'kmdnki San'nyı sarmıştat
dı. l\lulıa~nl'a CllCY sUrdU. Nibayct bit 
glln f ~tn.nlmJda. bir rivayet çıktı: 1-s· 
:k.erlo.r, nstle.ro karşı uzun zaman aau 
ka,·emet gösteJ,"llllşlcr, fnknt .niha:ret 
teslim olnınkA me<'bur Juılnu0Iardl· 

Du tivayet tkincJ AbdUlhnnıid11' 
kulağına katlar gtttt. PndJ~ııh tclftŞJI 
dllştu. Jfenıen emir n~rdl: 

- Annclt')lnclan nsker toplansllh 
Sım'aya giSndcrllsln ! .. 

Parlişah bu emri ver<llktcn sonra, 
Arabl~tıınc1a çıkan fsynn hakkınd• 
knt'i teclbfrler nlınmak üzere, Yıl· 
<lızda bir (Şl'ırnyı Alil Askeri) kı rııl· 
mnsım mUnnstp gi)rdU. Bu husustıl 
Serasker Jhza pnşnya bir irııdd e;c• 
niye gHmlcrdl. 

Yüksek askert komisyon 20 nıart' 
100:> de Yıldız<la toplan<lı. l\:omlsyo• 
na "l'n,•crnnı Hazreti Şehrlyartdcn1' 
genç, ihtiyar birçok pnşnlar, ToplııY 
ne nıiişlrl, Yıldız muhafızı, Scra~kcr 
ltıza pnc;n c:nğrılmıştı. lc:ttrnan. sad· 
razam Jl'erit paşa rlya."'et edlyordU· 

nu pn~n kalabah.!t'ı nra ım'la 11etrf' 
t1lnln iinU ilikli, nnr çiçeği rengtndC" 
Jet feslle ynlnız bir sivil adam gôı:4' 
çarpıyor<ln: 

İkinci kl\tlp İzzet paşa!.. 
İzzet pnc:n, ikinci AbdUlhtnntdlıt 

muhabbet \·e 1tfmndını knzımmı" ı~
sıınlnrm en bıt~ında gelenlcrde11d • 
J~n ınU!=ıkill znmıtnlnrıntt, en mllhiJll 
hll.dlscl~erclo onıınlıı mUşnvcrc t'd~ 
Ilnhıl\lt fle temn~n, naurlnrla .,~ .. 
rU<;ıme~c onu yollnl'dı. 

0 l.'Uk~nk n~kert koml~yona da oJl 
gi>nılercll. Toplnntıcla, Arnp lı•r•''r 
mn önüne geçmek için herkes ak r; 
na geleni ~Uyle<ıı; tedbirler teldi 
etti. nlrJhlrlne u~ayan fikirler ot" 
~pnW~ O 

Toplnntr çok hararetli 01'10. tş Jllrl 
naka-:nyn ka<lnr vardı. 11erl gelt 
sözler sUylendf. İzzet pnşn, iki do b 
Rnlomlan çıkıp, müzakere snfatıat~ 
Ahclülhftmfdc bll<liriyor, tekrar sııl 
nn dHnUrordn. 

Müzakerenin hararetli bir ı:af11"
nınc1a, dışarda bulunan fzzet pttŞ~ 
salona girdl. Siiz söyliycn pıışııl• 
clım birinin sözUnll kesti, 11aıon11~ 
hnmıtmc1nkl karara rouhaltf bir t.e1' 
lifte hulnndu. 

nu damdan dUşer gibi bir tcklff~ 
Serasker Rızn. paşa sinirlendi, sc 
bir sesle tekcllr etti: ıf 

- Dn asker işidir, sfzln a1df1l., 
ermez! JCendJnJze taallfıkn oınıııf" 
lşlcro knı'lşmııyımz. r 

İzzet pa~a asnhiyetle Cf"Tap 'fC~; 
- Pckftll\ aklım erer. Sizin ordl. "-
,. ~.. • ... '- • "!"' .- •• 

san1d no olc!n. Gördük •• 
Rı7.a pnşa klipUrdU: J 
- Sana cevap vermek bir tcn~ı:~ 

Devamı karadri ~ ' 
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dla.11ata daic ...... ,;,. _____ _ 
~iektrik avizesı 

KURUN' da Şmırll\JIZ1N kibarlar muhiti 
llo temasım yoktur; no ra· 

tl'laı•'? ne cderler'l ne düşUn\lrler? 
1ıncııı. Falih Rıfkı Atay'ın • Ro. 

~an·ıııdıı ~i';'lili hanmım mektubu
! 11 hatırlnrımuz; belki tanımadığım 
1tlııcıır, o muhitte hep o hanrmmkl
~'t'e benzer cıullşclere, yalmz onla
lcı llhenılyet , ·eren lnsnnlar bulmak-

Başvekilin verdıği emırle yapılan 
tetkikler üzerine 

Et fiyatlarının 15-201 
Limanda vesait 
buhranı var 

Dövız Kaçakçıllğı 

A SiM US, buuün rok dlkf;atc değer bfr 
mesele ortaya atmaktadır. Malıimılur 

M, menılektl dı$ına ıeyahale rıl.ıırnk 
ola11l11r 11irmi be;ı liradall fa=la parıı cı· 
l.-ar11nw:lar. /Jıına rai}men oene uiir1ilııı;ur 
ki birrok ualanılıışlar yabancı mtnıleJ.:rl· 
lerılc n11lcırcıı dolaşmıık imkıimnı bulıtlıi· 
liyorl<ır. 1Jı111lar, ucııba bu kadar dövi:i ııe 
:mr~lle tedarik ecliyorlar? Kurun bıtşmıı· 
hıırrirl11e glire bu iş, m: silıir ne /:cramrl 
eseriılir. Çıllıkü lıükıinıetin oü:ıi ömirıtfe 
memlekeltw harice altın götürrilınel.rc· 

dir. l'r., /:alı ediyor: 

ıı koı•karnn. 
hı Sö)·lctllklerlne gi>rc oralarda rcnJ 

I' lllocla belirmiş; bu buhran za
~rırndn hepsi o modanın le.ahlarını 
.. ~l'lne getiriyormuş ama hepsi onun 
)' eşı ile kınanıyorlarmış: eski eş. 
~~ llıodnsı. Fakat tamamlle esk.J de
lt1' eski ile yeninin karışığı. ı-:Jek-
11J.J. k. ışı~mıı ahşmış gözler ra~ kan
){ l llo, mumla iktlf:ı edchlllı mi? 
~ eıe mumun \"C yağ kamlillnhı tlt-
11ttttesı ! Onlarm clu\·arn t;lzdl~I oy. 

8 aıc göl~clcr, hol ki hlr ınUrlclet ln
b•rıı • o da romantik bir şair zc\·ki 
il. esııren lnı;;antarı - el'.';lt>ntllrehillr 
)'illa, doğ'rusu, çnhıık h<-zcllrlr. Hn. 

kuruş ucuzlaya
bileceği 
anlaşıldı 
Başvekil Celal Bayar, geçen sefer 

lstanbula gelişinde, et fiyatlarının u-

cuzlatılma'!ını alakadarlara emretmiş
ti. Filhakika yapılan tetkikat, İstan· 

ı ............. ista·rı-ti·ur---.. 
1 konuşuyor 
aaeallılçeB l lhıanu 
Tam bır sefalet 

kaynağıdır 
5 inci sayfada hu1acıksmız 

:n'"· rağ kancllJI do, mum da olmaz. 
ş il dn halledllmlyc<'ok mUı;kUI mu? 
.:;;•ılnnlnrm S<:irıo hlr cl('ktrik tf'll, 
lltı te mumun Ustune kUı;:Uk <:ir nm
~~· llom giizler ho:ıulma7.. hem ıle 

bulda etin asgari yirmi kuruş daha U· 

cuzlatılabileceğini göstermiştir. Fiyat· 

)ardaki bugünkü yüksekliğin kolayı.:a 

bertaraf edilmemesi bazı sun'i amiller 

. :...... . ............................................... . 

1 7.C\'kl temin cclllmlş olur. yüzündendir. Bunlar ortadan kaldın -
''Du 

811 nynda en çirkin şey ncclfr?., lmca İstanbul halkı bu en m:.ihim gı-
~ •llne: "Elcktl'lk nvlzclcri!,, diye 
~ı "ab veren ac1am hiç ele ynmlmış 
ltllGıa:ı. Avize, rnııın, knndll a\'izcsJ 
lfy"el htr ey olnhlllr: pırıl pırıl ıınr. 
g(\:raıc h«>m ıcıığ'ı artırım, hem rlo 
'at lenrnızı e~lcnrliron n\·izclcr. Hlr 
ttı 0 nu öylo llç hoş mumla ayıhnlnt
l":k kahil olma(h~rını görüp <le yüz. 
·~~e mumu, knncllll ahenkli hir su
ı,111~ hll' araya ~etirnıeğl, hunun için 
a.vı l'flnn da l!'tlfnde~1 dii~iinmUoı;; \ ' O 

_.,ate~ lhrln <-fmls olnn nclnm • ,.~~·a 
ltrt~ ar • şüpheı;;!7. hl\,,·Uk hlr snnnt
l~lll-ıt ış. A mn o, rıınmnn \'O kandilin 
ı,lı:ı,1 l\1'rnn g•iro hnr('lket rtmtş: nnn. 
ıı0\' ll{t lptftlni mıu'tdenln tnhlntl 
te ;etmiş. l\fnmn. yar: kanrllllne i[fi· 
ııer<t"~•ıı. 111cktrlk '"ırrınn ~ilre dü5tin. 
le 1 8\1z" mnhn'dm'k ki akhna hl
\'I\ ~"lrtıf'7.ıli, F~nı"l'ln'nn hlr ~öz& 
bı~'" fhrm r."m'' d~ Gn11nnont'nn 
lııl' ltttnhrn"'" oknrlnm): "J\ffmnr hiç 
flıl\.,':!P\•I sn!l"<'O m "I Ol!'lUU fliye yap. 
tıı-1 "· tn•·nt hf'r ._<'vt o ııınrrtfo yt>r1"''" 
'"ttı •·ı hl .. onn hlr c:Ucı flftmnz ... J)ö. 

da ma.ddesini yan yarıya ucuza istih· 
lak edebilecektir. 

Cumhur reisliği 
için bir yat satın 

ah nacak 

ı"" 13 110 hlr mlmnrt eseri olifnlro 
'1),."''rn•wlır•nı hn knnnna n~Al{lll 
tt, llı"ll .... fflr. F.lcktrllc l!'!l~nm tAhfa
tıı..., lllıfvf"tt. R\17.eve lil~ım ~c:tt"r. 
t,ııı' rtln1~n hlr tPlr f11mhava l-.fpftf. 
()r)I\~ kllV\'l'tl VC'l'Ph'Urc:fnf:T.. fl<-1k1 
(}""" trı. snlonnn hrr fıtrnfmfln hfr 
t.tıı !'"•lo. t?~İl"<'~7. hlr ıc:ık hn'nnma
llrı-1 ~"tnln için rc:ıx.ı hölm<-k 11\znn
~''r h 11

"'"' fı>lwlir kf 71tmnnım11:ın 1- 1 
Sa. ... , 'l'ltı<ııını'ln en ~U7.Pl frn<lı, <-n 
011\" kJt rn n<- Pc:eri • Avizl"nfn zı<tc'h 

lt ~ ı:>lzll 11'\mh:ıltıl"'lır. 
"('>l~tıl nrPnıl s:tlrlrr unsrnlnrınn. 
}(,ltı '~·~ knrı '(" 7.arnrf"tl no hlrtn. 
(\l"'k:~; .. •ırrı•a17, 1\nHm.-lPr lrntnrlnl': 
tı,,.. '< n '''7t"c;I l"t" onlar kn •lar lil-'- ' '''ltı . ~ltı hl z. dnrnnk J:I onlnr l•nrlnr çlr-

1' Şcycllr. 

Başvekilin bu emir ve talimatı üze
re et {iyatlannı ucuzlatmak Uzere be-

lediyede bir iki toplantı yapılmıt ve ba· 
zı kararlar alınmıştır. ş:mdi bu karar· 

tarın tatbiki için hükumetin milsaade
si alınacaktır. 

Edindiğimiz malumata gört, etin 
pahahl~ında en büyük Smil miitevas-

srtlardır. ÇünkU, Ana.dolu veya Trak· 
yadan şehrimize gönder!len kasaplık 

hayvanlar, mezbahaya gclindye kadar 
llç dört el değiştirmektedir. Bu m:ite

vassıtlarrn komisyonlarının fiyat üze· 
rindeki tesir nisbetl yüzde 12 dir. Bun· 

dan başka, nakliyat tarifeleri, iskele ve 
liman res:mlerl de fiyat üzerinde çok 
müessir olmaktadır. 

Binaenaleyh, belediye bir taraftan 
tehrin et ihtiyat.:ını bir elden temin ted-

birleri alınırken, diğer taraftan deniz 
yollan n'avlun tarifesile liman işletmesi 

tarif esinin kasaplık hayvan ü~retlerine 
ait kısımlan tadil edilecektir. Aynca. 

mezbaha resminin de indirilmesi için. 
.bu müessede mühim tasarruf yapılma· 

sı kararlaştınlmıştır. Ancak bunlar ya
pıldıktan sonradır ki et fiyatlannı mü
him ve devamlı btr surette ucuzlatmak 
kabil olacaktır. 

7 avhk varidat 
164.350.960 lirayı 'fi--- Nurullah ATAÇ 

tlıUnlz han's, umnm Bu miktar gecen seneden 15 
dOrlU1"Une Yusuf milyon fazladır 

buldu 

Ziya h 1 n tavı nl Birincikanun ayının sonuna ka.dar 
k 1 7 ayltk devlet varidatı 164.350.960 li-

bcn· arar aşh rayı bulmuştur. 
lı :a~2 Bank Umum Müdürlüğüne, Bunun 154.094.127 lirası haliyeden, 
\'lıstıf ~~aı İstanbul Şubesi Müdürü 10.256.838 lirası da sabıkadandır 
tıeıri ıyanın tayini hakkında yapılan Geçen mali yılın ayni aylarına ait 

Yatın d ğ • 
tadır. A o ru olduğu ımluşılmak- rakam ise bu miktardan 15.697.987 lı· 
lıalind d~cak bu tayin işi henüz karar ra noksandır. 
de }"a c 

1 
ır. Tayinin tasdiki bugünler· ----

\> pı acaktır. Kanalizasyon işi 
llStıf z· 

rtıiıtir. :a ıya bu sabah İstanbula gel· Billiln b:naJar umnmt mecraya 
~cscıcr tn~~~a1 Denizbanka ait mües· • raptedilecek 
\.ICt!ıaı ur eri ile temas edecek ve 
haıır)ı., Ankaraya dönerek teşkilatım 
ti .racak v . 1 • • k t. e rnuavın erını seçece • 

1§ B 
lUğu .ankası İstanbul şubesi mi1dür-
tafınd!~tndiki halde mlio:ir muavini ta· 

11 n vek&leten idare edilt'.:ektir. 
tıl!IU.ıtıııı 
aı ''". ıı~~ıımnnıı111111111ıımııı11nıaııtlllllllln1111uııııııııın110 
lliıtı fljulnc k llhııa1- n şey ancak karanı 

l)o 1 l\tır. 
tı~ 1 I, \'c t 
ıı ~ı ~:ııı \ 0 111'dn~u sandalye)i kap-

n lrıııır;ıi rnı• izzet rıaş:rnın kaf:lsı· 
Pn • 

Belediye fen heyeti, umumi kanali· 
zasyon mecrasına bağlanacak evl~r 
hakkında daimi encümene bir teklıf 

yapmıttır. 

Tcklif e gşre, bu iş bir milteahhtde 
verilecek ve inşaat tamamlandıktan 
sonra parası halktan taksitle alınacak· 
tır. 

İstanbuldaki hususi ve umumi bütün 
binalar muayyen bir müddet zarfında 

Jağımlarını ana mecraya 
mecburiyetinde olacaklandr. 

bağlamak 

Reisicümhur için, Alına.1yada bu

lunan büyük ve fevkalade mvdern bir 
yatın satınalınması mevzuuba!lstir. 

lktı~t Vekaleti Denizi§leri M üste· 
ıan Sa.dullah Güney ile Deniz lnşaiye 
Mühendisi Naci ve eski Seyrisefain 
İşletme Müdürü Bürhaneddin Alman· 
yada bu yatı muayene ve tetkik ctmi§
lerdir. 

Yat, bir Amerikalı milyoner tarafın· 
dan 3 milyon dolara yaptmlauıtı. Tek· 
ne en mütekamil usullerle inıa edil • 
miştir. İçinde fevkalade lüks salonları, 
müteaddit kamaralan vardır. Yatın. 
yalnız, mefruşatının kıymeti bir buçuk 
milyon liradan fazla tahmin tdilmek· 
tedir. 

Yat, milyoner Amerikalının zev.:esı 

tarafından geçenlerde Almanyada 600 
bin dolara satılmı§tır. ş:mdi muayene 
iyi netice verdiği ve pazarlık uyduğu 
takdirde memleketimiz için alınacak· 
tır. 

lÇEHOE: 
• Sürmene ka)·ınnknın ı Cahil, ucuncü 

umumi müfC'ttlşlik yazı işleri direktörlü· 
Aünc tayin edilmiştir. 

• l!ltanhul üniver::.ilcsl fen fakültesi je· 
oloji tnlcbclcrinden 40 kişilik bir grup 
Alp dağlorındn incelemeler yapmnk üzere 
hviı;reye gidecektir. 

• Gayrimülıaılil bonoları, dün 21,-21,5 
liradan satılmıştır. 

• Hicnz:ı. gıtmek üzere 250 kişilik bir ha 
cı ı.afilesi dün şehrimize gelmiştir. 

• Şehrimizde toh!>ilde bulunan ll:ılıke· 
sirll gençler tarafından "Il:ılıkcsir talebe 
kurumu., adlı bir cemiyet teşkil edilmiş
tir. 

• ~tmr kralına hediye edilmek üzere 
Beyo{tlu akş:ım kı'T. san:ıt okulunda hazırla· 
nan sofra tnkııııı dün gönderilmiştir. 

• Ondul4syon makineleri hakkında ha· 
zırlanocak tnlimntnamcnin gecikmesi ü
zerine Berberler cemiyeti belediyeye lın'
vurnıuş, bu halin kenılilerinl çok zar:ıra 
ı\oktu!1unrlan lınh~cdcrek tnliınatnaınl.'nın 

blrnn evci çıkıırılınasını istemiştir. 
• 1\üllür lı:ıkanlılh umumt müfeıti,Jerin· 

den .Mehmet Kadri ,.e Halil \'cıladın Türk 
husııst llselerile nzlık okullarında terbiye· 
Vİ, tedris \'e id:ırl \0eclıelcr ilzerindc )'Ol>

tıkl:ırı teftişler tamamlanmıştır. Ecnebt 
okull:ırın teftişlc.ri tamnnılanmnk üzcrerlir. 

• Otobü~ işi hnkkıncla tetkikatın bulu· 
nnn mülkiye teftiş heyeti benilz mazh:ıtn· 
sını bitirmemiştir. Komi!lyoncu Knılrf o· 
dınrla biri dinlenmiştir. 

• lsınnhul tranwny şirketinden ,•nktile 
geri alınan paranın htnnlıulun lm:ırına 
t:ıhsls edilmesine dnir hiikumet ~fl><'lisc 
bir knıınn Jtırih:ısı ,·ernıl~llr. 

I{ ':lnııın t 
1,l'ııı fhırtıın ınılnn kanlar boşamlı. 
ı~('ı·1t ıın a urnınk lc,:ln, sadra7.am 
~ llltn•, '- menclllllo yarayı sildi. 

Bu hususta hazırlanan talimatname 
yakın.da daimi e"rilrı•'lden çıkacaktır. 

• l\ll'nılck<'linıiııle :rnınl:ıcak 6bide ,.e 
heykellerin en rl "ı bir Jüri heyetince tel· 
kik erlilme~lne knrar \"Crilmi,lir. Bu m:ık· 
salla daimi hir jiirl heyeti kurııl:ı<'nktır. 

• tr:ık ve lron ılcmlryollarile. demiryol
lorımızı birleşlirmek nzerc hatlnr iizcrin
de yapılan tetkikl<'r bitmiş ,.e güzersiıh 
teshil edilmiştir. 

lhalet ~11 hlr türlü durmuyordu. 
~1lclı. '•nı~~ktor (Zambako) paşa çaf: 
lllıttrıı lNltı\isllc kan clurdunı-

Bu yüzden vapur 
seferleri teahhUre 

uğruyor 
İstanbul limanın.da son aylar içinde 

iş hacmi birdenbire artmış ve bu hal 
bir vesait buhr<!nı doğurmuştur. Tüc· 
.:ar malını boşaltacak veya ecnebi va
puruna aktarma edecek vesait bulama· 
dığı gibi, bilhassa Karadeniz limanla· 
rile Mersin hattından yüklü gelen De
niıyolları vapurları mallannı boşalta

madıkları için limanda lüzumundan faz. 
la kalmakta. hatta ekseriya müteakıp 
seferlerini yapamamakta.dırlar. Bu hal 
binnetice kabotaj hatlarımızdaki sefer· 
!erin intiz.amrnr da ihlal etmektedir . 

Liman İşletme İdaresi bu hale bir 
care bulmak üzere kendi vesaitine ila
;eten birçok mavna!ar kiralamıştır. 
Fakat bunlar da ihtiyaca kafi gelme • 
m'ştir. MUessese evvelce sipariş ettiği 
ağ::ç mavnalardan 24 tanesini müteah· 
hltten teslim alarak bunları da servise 
kovmuştur. 

Diğer taraftan bu fazla ihtiyacı kar· 
şılamak üzere Pireden de 30 tane saç 
mavna ve duba satın alınacaktır. Bu 
vasıtaları görmek ve pazarlığım yap· 
mak ·llzere Yunanistana !Yitmiş olan Li
man İşletmesi Müdür .Muavini Hamit 
Saracoğlu yarın şehrimize dönecek ve 
neticeyi bildiren bir rapor verecektir. 

Bu rapor tktısad Vekaleti tarafından 
tasvip edildiği takdirde orada seçilen 
otuz vasıta. derhal limanımıza gönde
rilecektir. Bunlar, İstanbul limamnda 
teslim alınacaktır. 
Faka~ =ş, mavna miktarını arttırmak

la hallolunamıyacaktır. Vesait azlığı ya
nında bir de antrepo buhranı vardır. 
Eski antrepolardan birçoğu, yerine ye
ni ve modern binalar yapılmak üzere 
yıkılmıştır. Eldeki ambarların azalma
sına mukabil, yeni ithalat rejiminin 
verd:~i müsaade üzerine gümrüklerde 
ithalat birdenbire artmıştır. Şimdi bun
ları koyacak ambar ve antrepo buluna
mamaktadır. 

Liman İşletme İdaresi buna karşı da 
Haliçte Camialtın.da yaptırdığı atclye 
bina ve hangarlannı muvakkat antrepo
lar haline kormağa karar vermi~tir. 

Bu b:nalardıı.ki tadilat pek yakında 
bitecek ve antrepo olarak işlttmeğe a
çıl~caktır. 

Tilrkiye, Yunanistan ve 
Bu\gaı istan arasında 

Müşterek bir tUtüo 
ofisi kurulacak 

Ayın on yedisinde İstanbul T~.:aret 
Odasında toplanacak olan Balkan mem
leketleri tütür.cüi:.ik kongresi için ha
hazırlrklar yapılmaktadır. 

Kongreye yalnız memleketimizle 
Yunanistan ve Bule3rista ni~tirak ede· 
ce:ct:r. Kongrede mem~eketimizi tem
sil edecek mJrahhaslar, inh:sarlar u· 
mum müdürü, inhisarlar tütün işleri 
m:idürü Türkofis müdürü, ticaret ve 
sanayi ~a;ı reisi ile maruf tütüncüler
den iki kişidir. 

Bu kongrede konuşulacak meselele
rin en mühimmi üç memleket arasında 
müşterek bir tütün ofisi teşkil etmek
tir. Üç memleket arasındaki rekabet, 
cok defa al.•.;ılann fiyat spekülasyon
iarı yapmalarına fırsat vermekte idi. 
Şimdi Balkan tütün ofi~ ", istihsalatın 
tahdidi, fiyatların istikr:ırı ~ e tütün 
cinslerinin tcsbiti işler:te meşgul ola· 

caktır. 

Balkan fütüncülük kongresi ilk top· 
lantısınr 932 senesinde gene şehrimiz· 
de yapnuş, o zaman ~ene bu mevzula· 
ra tema seden bazt kararlar vermiştir. 
Bu seferki top~antrda evvelce ver:lmiş 
olan kararların tatbiki mcvzt:ubas ola
caktır. 

932 yılında toplanan kongrede üç 

lllı· t 
"lrı . llarrtıı ı 1 1 
1( c\rıu 11 1 ' n erce masum asilc-
,1~ı· .. ıı~ı~; 1;::•hrken, dlfı:cr tarafta, 
l Unl)~k ' strrmak için tedhlrler 
'"li•c!'I('\ .. olan ııuıltanat deHlnln 

Ekmek on para 
ucuzladı 

Belediye narh komisyonu dünkü 
toplantısında ekmek fiyatından on pa. 
ra indirmiştir. Yann sabahtan itiba
ren birinci nevi ekmeğin kilosu on bu
çuk kuruştur. Francala ve ikinci nevi 
ekmek fiyatlan ipka edilmiştir. 

• Dahiliye vck{ılcll knymok:ıml:ır nra~ın 
do. ~-cnlden deltişikliklcr yap:ıcnktır. Ru n· 
r:ıd:ı boş knymııknmlıklnr:ı dcı yeni ta'.'l·in· 
ler \'nntlııcaktır. nunn rlair Jio,le hanrl:ın· 

mcm'ekct ihracatının Yunanistan 50, 
Türkiye 30, Bulgaristan 20 milyon ki
lo olduğu anlaşılmıştır. Şimdi Avrupa 
ve Amerika fabrikalan b:ırmanlannda 
şark tütünlerine daha fazla yer ver:ldi· 
ği düşünülerek bu mikdarın cem'an 
130 milyon kiloyu bulacağı söyl•niyor. 
Buna nazaran üc memleket istihsatatı· 
nın 130 milyon kiloyu ge~memesir.e ça· 
lıaıl~.;aktır. 

"lb· "lqra .. ı k 1 '1ı1... 1 ·• •ııı eri~I işte ht'i)'le hi-
s "1Y0 rdu. Acı l'e gülünç? 

ll llsepn IUişttt Tn-pan 

mıı1tır. 

(Harici küçük haberler 8 inci aayf a-
mazdadır.) 

"lhıkikatcn rnemlekcllcn :ıdoıu b.ı ın:ı 
yirmi beş liradan fıızl:ı kağıt par:ı çıkar -
mnk Hıs:ıktır. !)onrn miktarı ne k:ıd:ır :ız 
ohırs~ olsun mcskıik, y:ıhut gayri ıucskük 
nllın çıkarmak ta yas:ıktır. Fakat altın 111ı· 
ra, yahut alc15de külç-e şeklinde olmaz ıl.ıı 
ziynet eşyası halinde olurs:ı, bilh:ıssn hı· 
!ezik şcklin•le bir kadının bileğine takıl· 
nıış bulunursa o vakit yas:ık değildir. Bu 
t:ırzda ne kadar fnzl:ı ve k:ıç Jir:ı kı)·metin 
ıle olursa olsun altın çık:ırılabilir. llu al· 
tınl:ır herlı:ıngl bir memlekette sntılnrak 
tlö\·lzc çevrilcb illr ! 

işte harice gidenlerin çoğu kanunun bu 
mOs:ıadeslnden istifade ediyorlar. Bu al· 
tınları istccliklerl yerde s:ıt:ırak geçini:ror
lar. Ols:ı olsa, nlış fiyntı ile satış fiyatı 
arasında bir miktar kaybediyorlar. 

Şimdi lıükQmet, döviz ihracatını. t~hdit 
yolundcı nlınan tedbirler ile Cıdeta ıstıhza
ya bcnziyen bu vaziyete lılr nlhcıyet ,·er· 
meğe karnr ,·ermiştir. lfarlce ziynet eşyası 
olarak ta nltın götürmek bundan sonrn yn· 
sak l.'dilccektir. 

Fakat :ıcabıı bu tedbir ile p:ıra kac~kcı•. 
tı~mın önüne geçitelıilecek midir'.' 

Bu sunle: 
- Ent! ıliye cevap vermek do?;ru ol· 

masa sercktir. Zira şimdiye kadar rutııı 
bilezik götürenler bu defa elmas 
,·üzük cıkarınanın yasak olm:ıdııiını SÖ· 
;erek bundan istifade yoluna ı;ldeccktir. 
Bunun neticesi de piyasadaki elmas, pır
lanta fiyatlarının birnz yükselmesi olacak· 
tır. 

Kaldı ki altın bilezik yerine elmas, pır· 
Ianta gölllrmek imk6nı hulunmas:ı bile 
bu defa "Kora borsn,, ,·ar. Kara borsa fa· 
allyetlne cnrc bulunmcıdıkca döviz de de· 
vam edecektir. 

Delki nltın bilezik, elın::ı!'i ve pırlanta gi· 
bl şeylerin ihracı yasak otun:a _ K:ı:a bor· 
sncılnrın ekmeklerine yağ surulmuş oln· 
cnktır ... 

AKŞAMt da 

Çinde hata .Japon 
· sefıri var 1 

G 
VNON h6dlsclcri sıitıınıında şöyle de

niliyor: 
"Jnpon genenıllcrinin, amirallerinin 

teklifi (lzcrine, Tokyo hükümcli, muh:ır~· 
beyi, Çin hükümctinin tnmamlle ezilmcsı· 
ne kaclcır de,·nmn knrnr ''ermiş. . 

nu scbehlc de, Çindeki sefirini gerı çe· 
kecekmiş. Güriıltü nrasınd:ı, Çinde Japon 
sefirinin ıı:ııa kaldıltı unutuın:uşl~. 

fü,kiılen, <;efiri seri almak. ılk sıl6h pat 
l:ıınasın dan evvel olurdu. Arknsındnn dn 
mını harp l{elirdi. Simdi. ilünı hnrhiıı son 
sitrıh pntlaına~ından sonra olacnlh nnlaşı· 
lıyor. 

· .. tslim ıırkad:ın gl.'lsinl,, hesabı.,, 
CUMHURiYET' de 

Devlet merKezı 
hayatında h~.r gün 

yeni tekamuller 
NKAUAPAf,,\ST.4. haftanın muauucn A oıirılerindc J;cınserler vcrllmeğe baı· 

landıijını mcnınııniyctlc kaydeden rıınııı 
Nadi di11or ki: 

"Anknraıln lıir de Şehir tiyatrosu viicu· 
da getirilerek pek yakında tem!'lil~erine 
1ın5l:ım:ık Ozere bulunuyor. Devle.t Tıynlro 
ınektehi ise biraz ıl:ıha uı:ıkça hır gclece· 
~in rlnh:ı mükemmel tiyatroculuj:iunu hazır 
fnnınklnılır. Biiylelikle şimdilik sinem:ıl:ır 
, .e mevcut kon'icrlerle Ankarnpalas \ 'C Sc· 
lıir E:nzinosu çaylnrı ve c:ılı:;ılı nkşnnıl:ır~ 
haricinde doh:ı :ziyade evll.'rde husu!\ı 
topl:ınlılarl:ı J;eccn Ankara hnyntının d~ha 
şenlikli bir istlkbnle yaklnştığın.ı \'C ı~t~ 
Ankarapalas konserlerile s:ılılttır, bu il ı 
lstikhalc tıergün bir ucundan dn kanışa· 
r:ık yürüıliığlinü görüyoruz. 

Bnşh:ıkan Celıil B::ıy:ırın Anl;nr:ıtl:ı me· 
murlar:ı kı 11forlıı ve ucuz meskenler ::,·:ıp· 
tırmaıc lıuo;ıısuncl:ıkl :ıziın ve karnrı d:ı hu 
yıl hiilçl.'<1inılc hir tııh:ıkkuk lıa'it:ınFtıcı 
htıhırs:ı h:ış :şehrimizin ılerlit toplu rnh:ıt 
, e şen h:ıynt itilı:ırile Jıiitün mcmı~:kete 
örnek olocnk meılC'nl bir seviyeye l,ıksc• 
lh•creccğinc hükümde lcreddüt elınl ·c· 
cei::tz. 

Elr:ıf kordan hcmheyaz. lşı::üznr Beledi· 
,-enin hol nmelesl nrns1z soknkl:ın temizli· 
;·or. Ruh·ıırl:ırdn n~:ıçlnr kucak kucak k:ır· 
l:ırlo beyaz çiçekler açmış bir kış bahnrı 
manzarası ftÖstcriyor. Ynkın d~ ve lepe· 
lerde kış sporuna ı;ılctenler çok. Bu ceyyid 
lns h:ıva!iiınrl:ı evlerinrlen fırlı,·:ır:ık Anka· 
rnnın emsal~lz hul'"nrl:-ınnd:ı Pl.'7.intl yn· 
pnn!Ar hlc nrkR'il ge]miycn k:ıfilcJer h:ıJin 
de ,·Orfıvorl:ır. 

nıı h:-ıt;ıe bile Ankara bir Anup:ı. şehri· 
ne benziyor.,, 
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Plaka ücretleri 
yakında kaldırılacak 

CJ9"" Baştaratı ı U:ıclde 

HABER - l!ı.lCşam pattan 
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!Kalfilıraıman ikaz 

11 lKtNctKANUN -1938 

Orta Avropada slyast faaliyet 

ltalya, Avusturya v 
Macaristana istekle 

- Evet. İstanbulu Avrupanın biricik 
tiyatrosuz büyük 'ehri olmaktan bu yıl 
kurtarabileceğimizi söyliyebilirim. ts
tanbulun pek yakında çok mükemmel 
bir tiyatrosu olacaktır. Biz tiyatro işini 
sı:ıdcce bir bina işi olarak değil, bir 
san'at meselesi olarak ele almayı doğru 
bulmut~uk. Bugünkü Türk sahnesinin 
kıymeti maalesef henüz layık olduğu 

derecede tanınmıyor. Türk sahnesi her 
şekilde Türk vatandaşının takdirine la
yık bir müessese olmuıtur. Ve bu se
viyeyi bulduğu içindir ki artık son eksi
ğini tamamlamak safhasına girmiş bu
lunuyoruz. Yani tiyatromuzun sana't 
derecesine uygun bjna yapmağa kalkı
şıyoruz. Tilrk artistlerinin gösteridikleri 
gayret, bize nihayet bir büyük tiyatro 
binası yapmak cesaretini vermiştir. 

- Pl!ka hasılatının yekununu sor
ma klığıma müsamaha eder misiniz?. 

- Hay, hay .. 50 bin liradır. 
- Acaba belediye bunun yarısını fe-

da etse ne zarar eder?. 

ı '1 Tefrika1anmız, yazı çokluğuncfan 
tQougürt neşredilemcmiştir. Okuyucula-ı 
j Hr:mızdan öziir dileriz. 

ı~~,~;i::'"T~;;:~~~:rini kabul ettiremiyo 
teklifleri Yugoslavya BaşvekiH cumarte Vali güldü: 

- Bu i:ıi ben kökünden hane karar 
verdim .. - dedi. - Hakikaten iılemiyen, 
arabaları ~eki olan şoförler için plaka 
büyük bir azaptır. Ben plaka ücretini 
tamamiyle kaldıracağım. Hem pek ya· 
km':ia. Buna mukabil benzin üzerine bir 
zam yapacağım. Benzini kim yakarsa 
parayı o öder. - N. N. 

Meclis 
müzakereleri 
Ankara 10, (A.A.) - Büyük Mil· 

let Meclisi bugün Hilmi Uran'ın reis-

03>"" Ba~tar:ırı t incicle 
va eden teklifler, dün, aidiyetlerine 
göre, hariciye ve daJ1iliye encümenle. 
ri tarafından reddedilmiştir. 

Encüır.en'.erimizi bu red lrnrarma 
Eevke len mucip ee~pıer ma!Qmdur. 
Milli emniyet ve dayann:ma ve kültür 
birliği davalnrını temin cde11 biltün 
inancl:ır. anayasad:ıve diğer Türk ka
nunlarındcı vard·r. Ancak ve yalnız 
milli ~art ve menf nat•ere göre hüküm 
koymak ' 't: bu i:JtikFıl etasım bUtün 

günü Berline ,gidiyor 
ko hükumetinin tanınması t,klifiııi 
bul edeceklerse de onu da lapanY• 
ki iki hükilmetin de ayni % 

me1tu addedilmesi §artile kabul e 

ceklerdir. 

Bclıırad, 11 (Hususi) - Homanya harl· ı 
ciye nazırı :Micbesco, bu ıııbnh Belıruda 

gelmiştir. Mumaileyh, saat 11 de Başvekil 
ve hnrıciye nazırı Sloyadinoviç ile görüş· 
müşlilr. Saat ıs te Stoyadinoviç, bnrici~o 
nezaretinde l\unien hariciye nazırı şere
fine hir öğle ziyafeti verecektir. Yu~oslav Başvekili BerUne 

gidiyor 
B~rli.tı, 10 (A. A.) - Yugosla 

Başvekili ve hariciye nazm Stoya 
noviç, Almanya hariciye nazırı N 

Ziyafolin sonunda Mlehesca, Belırad- rath'ın 1~37 haziranında Belgrada 'Y 
dan tı>·rılacaklır. 

Öğleden sonra Michcsko, bilhassa Ru
men • Yugoslav klühünü ziyaret edecektir. 
Akş~m Ronıanyanın BeJgrod sefirinin tl
yofelincle hnzır bulunacaktır. 

- Tiyatronun yeri kat'i olarak tayin 
edilmiJ midir?. liğinde toplanmış, 20 - İkinciteşrin -

1334 tarihli Pasaport Kanununa bir 

müesseself'rtlc !,er türlü ecnebt tesirle
re karşı müdafaa etmek Kemalist re
jimin dayanclarındanôır. Memleket 
içinde yaş1yan Tiirk vatandaşlarının 
hak. hı:ıı·ı:iyct. ~e:-cf Ve menfaatlerini 
hedef tutan tedbir~erimiz. reddedildi. 
ğini siiylediğimiz teklifler nevindPn 
ifra+lar1 tanv\men lUzumsuz kılacak 
kadar yerinde ve k5.fidirler. 

Budapeşte konferansı 
tığı ziyareti iade eylemek Uzere. 
kanunusani s.abahı Berline gele; 
Stoyadfooviç, Berlindeki ikameti et 
sında \:ıo:.itün Alman ricali ile gö " 
terde bulunacak ve ıerefine müteaÖ 

kabul resimleri yap1lacaktır. A 
s.iyast mahafili, Stoyadinovtçin ıiyJ 

fıkra eklenmesi hakkındaki kanun la-
yihasının geri verilmesine dair Başve

kalet tezkeresi okunmuş; klüp, kah

vehane ve gazinolarla kır bahçelerinde 

ve emsali eğlence mahallerinde bulu

nan beher bilardodan 'enevi be§ lira 

lludapcşlt!, 11 (lfususf) -~ numıı: ı>roto· 

kolunu imza eden Avusturya - Macaristan 
ve halyı devletJerinin hariciye nazırlan 
burada topl:ınmışlar'dır. 

Satfıhiyetlar rnaharıt, Dııdapeşte mUıa· 

ı.erelerinin bazı müşkü!Uta tesndfif etmiş 

oldufunu beyan etmektedir. Bu mahofiJ, 
bllbası;a AYınlurya ile Mncnrl5lanın ide· 
olojik cephede ltalyaya iltihak clmeğe 

miitcmayil olmaclıklar~nı, cünkil böylt 
hareket ettikleri t:ıkdirde sarp devletleri 
ile olan milno,ehellerini ihlal etroehen 
kork!uklnrını tasrih etmt>kledlı-. 

tinin, Almanyamn Yugoslavyaya) 

hiasettiği dostluk çerçevesi dahillf\ 
cereyan eyliyeceğini bildirmekte 

Stoyadinoviç Betlinden sonra P: 

- Evet, belediye verdiği karartla 
israr ediyor. ŞehzadcbA§ı tarafımızdan, 
htc; dilşünmeden laalettayin seçilmiş 

bir mevki değildir. Şehzadebaşı, asır

larca, bir ıehir halkının eğlence yeri o
larak kabul edjlmi! bir noktadır. Halk 
buraya alı§mıştır. Halkın alrştrğı yeri 
bırakıp onıı bir başka yer göstermek, 
onu bir baıka yere alıştrrrnağa çalışmak 
doğru fdeğildir. Esasen ŞeJızadebaşı 

muhtelif İstanbul aemtlerin&en ayni u
zaklıkta olan merkezi bir noktadır. 

Pek yakında in§aatı bitecek olan Gazi 
köprüsü ve muhtelif istikametlerden 
bu noktaya uzanan geniş yollar Şehza
debaJını şehrin en kolay gidilir yeri ha
line <le !iOkmuş olacaktır. 

ve tavla, dama, satranç tahtalarımn 

beberinden senevi üç lira oyun aletleri 

resmi alınması hakkındaki kanun layi
hası ile Ziraat Vekaleti vazife ve tet-

kilat kanununun 17 inci maddesine 

Red ile karıırlanacaklarına şUphe 

dahi olmana. bu tekliflerin yanhş akis 
Jer b1ra.kmak bakımından. ayrı bir 
mahzurJarı olcluğunu da söylemek doğ 
ru olur. Hemen herkes tarafından bi. 
linmek lazımdır ki, Türkiyede anaya
sanm ve Türk kanunlarının temin et
tiği hak ve menf aatıerden istifade et
mekte olan'Er. onların temin ettiği em 
niyete tam bir itimat beslemekte asla 
yanılmazlar. 

İtalya rleler istiyor ? 

Kolonya ve tahsilini yapttğı M~ 
de gi.decek ve oradan Belgrada döll 
cektir. 

bağlı cetveldeki "hukuk mü§avir mu

avini" ünvanrnın hukuk müşaviri JCk· 

tinde değiıtirilmeaine ve Muhasobei 
- Tiyaromuz kaça malolacak?. 
- İstanbul gibi btiyük bir Türk 

c; ... hrine bir milyon liradan ucuz tiyatro 
J apılamaz. Tiyatromuz Turnant asan· 
sörlü, modern teknikli ıahnl'~ı :te ve 
yanı başındaki konseı::vatuvariyle tam 
h:r gü?el san'at abidesi halini alacak .. 
Bina için kullanılacak taşlar Silivri o-

Umumiye Kanununa müzeyyel kanun 
layihalarının birin'.;i müzakereleri ya

pılnu~ ve çarşamba günü toplanmak 
üzere içtimai! ·on verilmiş.tir. 

I<amutay encUmenlerinin vermiş 
oldukları red kararlannm huBW!i bir 
manası ve ehemmiyeti vardır.,, 

, 

,c:ık' ı ıdın çıkarılaCJ\k. 
- Konservatuannıı~ai-sitııden mem-

nun m:.ısun\lz? . 

A hırt. apı ve Y enlka
ptdall :eaeke 

mahallesi 
- Evet .. Bu mliesseseıniz geçen yıl 

t.am devreli tahsilin ilk mezunlarını 

vermek Ş"refini kazanmıştır. Biliyorsu
nm: ki 'Ji:r: koncı"rvatuarı çok temelli 
bir iş olarak ele almıştık. Bu hareketi -
mizin doğruluğJ bugiin anlaşılmışl:Ir. 
Mütehassıslar getirerek prograırrını 

tanzim etti.rmek ve muallimler getire· 
rek tedrisatını mükemmell~tirmekle 

ne derece doğru hareket ettiğimiz bu
cün kü neticelerle tezahür etmiştir. 

- Yeni tiyatronun akustik tarafı na
aıl olacak?. 

- İyi olacak tabii .. Elimizdeki plln
lar Berlin Tekni1e Hohşule mimad 
şubesi ıcfi ve profesör Pözik tarafın
dan yapılmıştı. Bu zat, planlan bitir
diği gün öldil. Demek ki şehrimizin ti
yatrosu Almanyada 7 - 8 büyük opera 
binaaı kurmul bir mühim san'atkarın 
son eseri addedilecek .• Onun muasırları 
arasında akustik hususunda onun kadar 
teıcrübe ve meleke elde etmiş kimse 
gösterilemez. 

- Tatbikatta bir kusur olnuyacağıru 
nereden kestirebiliyorsunuz?. 

- Planlarımız elimizde.. Tatbikatta 
bu mükemmeliyeti muhafaza edebil-

Dvlet Demiryolla.rı Dokuzuncu İ§
letmc Müdürlüğü, Ahxrkap1 ile Yeni

kapt arasrndaki teneke mahallenin gö
%e vurduğu çirkin manzarayı ortadan 
kaldırmak için buranın istimlakini ka
rralaştırmış ve belediyeden krokisini 
isterr.işti. 

işletme müdürlüğü, hdediyeye yeni
den müracaat e.clerek bu mmtakanın 
imar plilnınd1 alacağı ş::k1i de sormuş
tur. 

iki kavga ve iki 
yaralama 

Ramide Cuma mahallesinde oturan 
mezbaha kesicilerinden Şevket gece 
arkadası Receple Arpaenıinine gider
ken Rerep yolda ansrzın Şevketin tize
rlne atılmış, bı<.;akla Şevketi sol kolun 
dan \•e b:ıldırmdan yaralamıştır. Ya
ralı musevi hastahanesine kaldırılmış
tır. 

Be3ilrtaşta thlarnur caddesinde o~ 
turan Abdüsselam ile Vatman Recep 
bir kadın yüzünden kavga etmi~lcr, bi 
ribirlerini döğmU~ler, sopalarla başla
rından yaralamışlardır. Yaralılar te
davi altma ahnrnıştr.-. nek için azami dikkat aarfedeceğizi.. tn

şaa tta teferrüatlt plan işin belkemiği
dir. San'atkar bize materyali ve kuUa
nacağımız malzemeyi de göstermiştir. 
Mesele bunları tatbikten ibaret .. 

Karısını diiven adam 

- Affedersiniz anıma, tJtbik keyfi
yetinin planı yapmak derecesinde mü
him olduğunu tek:-::ırlamaktan kendimi 
alamıy:m;m, Eğer bu binanın 2kustiki 
iyi olmazsa şehrin bir milyonu yanar. 

- Tiyatromuzun en mii~külpesent 

artistleri ve seyircileri memn!.ln edebi
lecek mükemmeliyet•e olacağı:ıı röre· 

cekainiz . 
- MUsaadenizle bir bt0§ka mcvzua 

gc~mek istiyo. um. Otobuslerin i§leroesı 
taksilerin işini durdurdu. 
~ Sanmam. Taksi mü;tcrisi ile oto· 

büs müşterisi bir değildir. 
_ Nıızariye de belki biylc amma, 

•. ~• ·ı-~! Gi;:ctf iim t;ibicl:r. Bir çok 
~·;!;;i. ş;!örleri işlemd:kleri halde plfıka 
pn:-~ .. ı vermeğe mecbur kaldıkları için ı 
,;.kın:tı çekmektedir lcr. Bu plS.ka F .-ası 

kaldırılamaz mı? . 
_ Belediyenin varidatı azalır. 

Aksara.yda Horhor caddesinde 53 
numaralı evde oturan Nezahet dün 
Çarşıycı giderken bir müddettenberi 
ayrı yaşadığ1 koca3ı Osman Uslu yolu 
nu kesmiş, Nf'1n.heti fena halde d<iğ
müştür. 

Ot Um 
.... 

İstanbul C. Müddeiumumiliği Baş-
katibi Emin ve Eczacı k'myagerlcrin
<len Bürhaneddinin baba'.rrı Van İsti
naf mahkemesi reisliğinden müte::ait 
ve İstanbul Barosunda mukayyet avu· 
kat Eğinli Haıan Raci bugün vefat 

etm'ştir. ı 
Cenazesi yarın saat 11 de Eyüp 1..:a

miikebir Kalenderhane caddesi 31 nu· 1 
maraaan iı:aidmiacak v.: Eyüb canıiin· 
de öğ1e namazı kılındıktan ~onra Def
terdardaki aile makb:resine defnedilc· 
c~ktir. 

Gnriue ka' :ın ailesi efradının te:eso:ir
lerine iştirak eder sabırlar dileriz. 

Romanya. 
yahudileri 

_.. Bı:ı.ştara.fı ı incl<le 
lar ha'kkınllnki umuınl hissiyat o şekilde
dir ki mü~tevlilcre amme hukuku vereme
yiz. İngilizler için gayri mantık! ve mede
niyet mefhumuna nz uygun gözüken baıı 
tedbirler titihaz ettiğimiz doğrudur. Fakat 
topral.Inrımızda barıştan evvel yerle')mlş 
olun Yahudileri kurtıırm::ık içi u suretle 
hareket edeceğimiz unutulrnnınalıdır. Bu 
bak1mdan, müsle\·lt Yahadilcrin, yalnıı 
hnrptcn ı;onr:ı intikal eden lopraklarclnki 
ıı:dıklnrıı t:ıtbik edilen ahkAının kendllerl· 
ne de tatbikini t:ılcp edemiye<'eklerini kay 
delmek llizımdır . ., 

lstaobul hakkında 
bir konferans 

Eminönü Halkevi ta.rafından "ts. 
tenbul hakkında,, mühim bir konf e. 
rans serisi tertip edilmiştir. !kinci 
konferans "Kuruluşundan Tü.rf fethi
ne ka.dar İstanbul., mevzulu bu gece 
üniversite tarih doçenti Cavit tarafın
dan saat ~O buc;ukta Emin5nU J!alkevi 
merkez salonunda verilecektir. 

Yeni neflriyat 

Ven1 adam 
Yeni Ad:tmın bu hafta.ki 210 uncu 

s:ıyrsı ~ıktı. Yeni Adamın bu sayı~ın. 
da kıymetli fikir ve sanat ya .. ıları var 
d!r. Gazeteye ilave olarak YE:ıı1 .\dam 
Ansiklcpcılisi adlı büyük eser in ı:.on 

forması verilmektedir. 

1938 
Matbuat 

P. ln,anağı 
ÇJR11! 

Kütüptıancnizin en güzel eseridir. 
1937 yılının taril-ı . en meşhur mu

harrirlel'İn maka1c?l~ri - Gündelik, 

h:ıftalık, .,..,ı k gaz.,te ve mecmuala\da 
tsi .ılerini gör.Jü~ünuz bütürt muhıu-rir4 

terin re3ir:ıleri, is~ıfüti:<ler, - faydalı 

bilgİlel·. 

F•v;:ıtı so Kurust:ur 
Uüliiıı k.tapçıtaı cıa arayınız 
Toptan satı§ yeri: lı;tanbul BASIN 

KURU.'1U -.Taksim. 

İyi malômat aizna.kta olan mahafile 
göre, Budapeıte konferansınm baflıca 
neticesi Franko hilkilmetinin hukukan 

tarunması olacaktır. Diler l,ütUn tek

liflerin reddedilmesi muhtemeldir. İtal
ya hiikftmetinin geçenlerde Viyana ve 

Budapcıteye konferansın netayidni ev 
veldcn te::•..:iıe mahıuı tebliğ projesini 

göndermi~ olduğu haber verilmektedir. 

Bu us.ul, Avusturya ve Macaristan hU· 

kilmetlerinin haşuna gitmemiıtir. Bu 

tebliğ projesi, şunları ihtiva etmekte
dir: 

ı - Avuıtury& ve Macaristan hU4 

kQmctlerinin Berlin 4 Roma mihverine 
ittirakleri. 

2 - Franko hükütnetinin hukukan . 

tanınması. 

3 - A vuıturya ve Macaristan bükt'.t· 
metlerinin İtalyanın ~ıkma&rndan ton

ra milletler cemiyetinin cihan~limul ma 
hiyetioi kaybetmiş olduğunu ilan eden 
bir beyanname neşretmeleri. 

A vushuya ve Macaristan hükQmet· 
terinin milletler cemiyeti aleyhinde 

böyle bir byanname neşretmeye pek o 
kadar m•:.itcmayil o!madrklarr beyan e-

dilmektedir. ÇUnkü her iki htilctlınet de 

cemiyetten malt müzaheret görmekte 
ve her ikisi de lngiltcre n~ Fransanın 

milletler •.:emiyetlne ihlaskirane baih
hklarını illn edecekleri bir sıra.da bu 

iki demokra•inin ıiya•etine tnuhalcfet 
etmek istememektedirler. 

PARAMOUNT 9irkctinin farrı
ıTZca ,özlü 938 mevsimi için ıaasır· 

lanmı1: Meıt\ur Rejisör 

KINGVIDOR'un En büyük ratırıi 

_TEKSAS 
FEDAiLERi 
Baı rofürde: FRED MOE ?.HTR· 
RAY -JACK DAKlE-JEAfi 

PARKER 

cereyan eden kan davası. 

yar 1 n matinelerden itibaren Diğer tar~ft.an A vuaturya ve Maca
riııtan hilk<imetlerl, Btrlin • Roma mib 

verine girmeği de istemiyeeekt~r v~ AL KAZAR 
komünizm aleyhin.clcki misaka iştirak- u.ı· ı Sine:nasmda fevkalade gala. rn 
ten de imtina eyliyeccklerdit. Nihayet mer~i olarak ba§lıyor. A 
bu iki hükOr.ıetin İtalyanın tekliflerin ...-
den yaln12: birisipl, yani general J?ran- __,./ 
~_:_~~___.:.__:.~....:._.~~~..,.-~~~~~~~~-- t1 

Parlak ve emsalsiz ıe:ıli .. Tatlı ve muhrik sesli.. 

Bertin opPrawından RRN A SACK t> 
oon akşam SAKARYA sinemasınd 

NiS ÇiÇEGi 
Filminde seyircilerin umumi heyecamnı uyandırmııtır • 

Sizi hayran bırakacak ve göklere kadar çıkan bu ilahi sesi gidip dinle~ 

- -Fırtına münasebetile lstanbula gelemediğinden cumartesi günU biln:ı~· 
huriye temsillerine başlıyamıyan 

Büyük Türk san'atk~rr İllüzyonist ve Manyazit~r 

Profesör ZAT i SUNGU R 
Dün geceden itibaren timdiye kadar tstanbulda hiç göstermediği es' 
heyecanlı MANYAT1ZMA, FAKtRtZMA ve TELEPATİ hünerlerlf'f 

Sehzadaba•ı FERAH sınemadS 
Büyük tnuvaffakıyetlerle tal1dim etmektedir. Yalnız bir ka~ gtin c:teva.J1l 
edecek bu fırsatı kıçırmayınıı.' Koltuklar taksim oltnamasmdan erken 
teırif edenler en önde yer bulurlarTemsiller her gece saat 20,30 dabaıl~ 
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"le mahkemesi kaıırartnı verdi 

Avukat tutarız ama 
şarllmız var,, 

~ahkeme bittikten sonra kadın 
eıbısesı giymem isteniyordu, 

~ aQlıyarak kabul ettrm 
'Qı, rnahktme iıine el koyacak, a· muıtwn.. Birdenbire yanımda onun 
' ;uta.cık ve halletmiye sahta· sesini iıittim: 

oı:kat bir ıartla... Ben de artık - Ne hakla vuruyorsunuz, diyordu. 
Sıq rı:alc sırtımdaki erkek elbiae· Hicran Cemileye cevap yetittirdi: 

' racak ve kadın kadıncık, anım - Siz ne karıııyorsunuz, kim oluyor· 
~;k tvimde oturacaktım. sunuz?. 
~ tn muabet cnap bekliyorlar • - Akrab!sıyım ... 
S 'tcrrncııerr., yani erkek elbisesini - Ben de vaktiyle senin ıibi akra-
otıq hanım elbisni siymcz, uılu us- basıydım .• diye bağırdı. 
'r llıi7~ bu itlerle kat iyyen ala· 1 Cemile, bu climleainden bir oıey anla· 
1
1 

Olınzyacaklardı. :r -, . mamı§tı .. Sinirli bir halde bizi bırakıp 
1'1Jıa .. rar üstüne... Kurtulup doğru yürfidü .• Hicran da 

<trar Jet bu biıyUk aile mahktmcainin kncı.arcasına evinin aolcag" ına saptı. 
ınr k b 1 . -:r 

lfııı: a ı:. etmek zarurctınde kal- Ben ne yapacağrmı, nereye gideceği· 

-.... '1 mi bilmıyordtim. Caddenin ortasında 
ta O.hkemc meselesi halledildikten şa~kın oir halde duruyordum. Halk be· 

k ıııllı Ctkek elbisesini çıkara::ak ve evde ni teşci ediyordu: 
ı\tı. hanımcık oturacağım, dedim.. - Gidip karakola şikayet etsene .. Biz 

(, İ'Ordu- 0 . b" "l b" ' All h . . h' J'k d . •:J(e • • .... geccyı uyu' ır ış- sana a ıçın şa ıt ı e erız. 

"' 'Stnde gedrdim. "'icat :r Ben bunlardan bir kaçının ısim ve 

ç~ bir . günler geçti .. Ailemüc en kil- adreslerini aldıktan sonra Pangaltı mer-
l::ı.votd ııareket gürillmcdi. Kimse aldır- kezine baş vurdum. Vaziyeti anlattım. 
<arıla u. Bu yorucu milzakctelerin on· Karakol beni Galatasaraya, .t.abıta •lok· 
a·., &clip g · . b' h ''lll"ı.: eçıcı ır evesten ibaret toruna muayeneye gönderdi. Doktor 
dlfıt .. nu anlayınca. kendi ipnıi lren- muayene etti. Yilzümün nıuhtelıf yer· 
t tor:n· ~~ .; ıye karar verdim. Kotularda lerirde, kula&ınun içinde dövülme ema-
t Ilı ;r tarın pamnm henüz ıufetmedi- releri teabit etti n kulağımın bir mü
tııttıı t.ıı elli lirasiyle gidip bir avukat teha11ıı doktor tarafından muayenesi 

Ilı~ t~:i~ parça rahatladım. Mahke· için ertesi gilnil'Etfal hastaııe$ine gön-
~- nu bcklemiye bat?:ıdnn. derdi. Muayenemi yapan miltehas1tı on 

tı~~~l\gİirıdü .• Eski mektep arkadaıla· bcı 1Unllik bir raporla bir reçete yazdı 

11 
:cıniJc beni ziyarete ıelmiıti.. ve bana tedavi için bu:ı tavsıyelcrdc 

1 
~onuştuk. Sonra benberce bulundu . 

~~t.1'1ci evlerine gitmek ilzere çık- Neticede ;aqitl rin ifadesi alındı, ra· 
'lOlıı.... pôHar eklendi, evrll< müddeıumumllı&e 

d·:ı t~ Hicranlar:nı ~okağı kö~esin eönderildi. 
bcı~ •Yordu, Tanı oradan gcçerlmı Bu h~diseden bir kaç gün &cnr~ C.e-
ııı 1 Çc .. ·ı k ba 1 ~ll~ Vırıp baktım. Hicran apartı- mı e te ıar na &e di. Bu vak

0

ayı on-
ı._}, kıpl$ında bir JQç kitiyle konu- ların umumi "ckiUeri bulunan lrf•n 

..._ ~. O beni görünce: Emme ar.lattığını avukatın beni gön:ıek 
t) .._1!., istediğini söyledi .. 
~~- ı ' C. ııı ı:ıllauı. Ben de: rfan Emin beyi. daha küçükken ta· 

b ı- · ı ! nırdım .. Baba tarafımdan bir akröbamın •)'e !;.IQCın, acn ıe •• 
\:.ltıile i•rdım ve yürüdün. çok samimi bir arkadapy.iı. Kcnd~sine 

l •a, 
0

• bu ltudının kim oldutunu gitmekte ve eörUtmekte hiç hır mth· 
t: lec:t :- lrraaca anlattım. Cemileyle zur yoktu. Arkadaıım Cemileyfe bera-
~ 

1
,. °"L&ıarak ilerledik, TepeO.tU ber kendisine gittim ve tazım gelen iza 
1 Cad-'-- ' h d' t lıt~;ı '""inden Kurtulup indik. atı ver ım. 

t "tt ~•zdan birinin koştuğunu iti· Hayır seven, iyi yürekli avukat Ir· 
h}'dıt'tl llp baktım. Hicranla karşı kar- fan Emine de umumi bir vekAlet 'er· 
O . · dixn. Bu ~ekilde beni müJafaa edecekle-

>~;ı ;:~~:li sinır]j ceketimin yakasına tin adedi ikiyi buluyordu. Avı..k3•.Jtn 
... , : İrfan Emine birinci avukatlm.~an rla 

"' ı;,... bah J i o 
'it, "'ın gel""nd:.n setm şt m. : ..... çafırdığun hal-

Ş•ııtıtı 
......_ \' ıştırn: 

tıı~ anıma 
t~ Ôtralta a arkadaşım var, onu yal· 

h\i~k:a~dım, dedim. Yakamı bı-
li ....._ Gcı tsrar ederek: 
'•CtltJcri ıu so~ğın içine . Sıtna söy· 
~ liitr~ ın var .. dedi. 
0~"1\~ıı:nt b.u tekilde hareketi sinirime 

....... -, \l. 

lııı. Gcltrncın . 
· • dcdım .. Bırak şu yaka-

tıı &oı tliyJc sık 
~tıruy 1 aıkı yakala.dığı vakamı a u~ , 
'- \' t>raşırlcen 0 • 

-~tb· a 1 Geı · ' 
dit .lndc YU ~tyor musun? • dedi ve 

1. di. Iıt... ZÜrne müthig bir tokat in· 
•!\"~ •• ~. 
dı.'"el'l tut ırınış bir haldeydim .. E· 
.. b' lllıy 

dıtı ~l~Yoru~ ç~lı~~yordı:n1. Nasıl ol-
'''ni ıi ' Yilzumde ıkinci toka-

>liı· Ufdı.ırn, 
tc lllt bi 'b iller tı İri . 
hc~lt , ko•uıara:ııc girdiğimizi gö
~c .. d.lllcdiır.ı yanımı.ı:a :(t ldiler Bu 

.. ır..., 6 ın va21 
~i ~ ""41 lcatbet . ye~ karıısında ben 

'1dırd tnı~ bır haldeydim. Eli-
L ....._ ~ ırtı .• On 
~l:Sı l'rt>tır, a vuracağım ıırada : 
()~ llr mı d'vurına ! • Erkek kadına el 

da: · 'Ye kollarrmdan tuttular .. 

<it~ ~ YlJ>tır h 
Çı(ı Çotuğa anırn, doğru yoluna gf. 

- Zararı yok, demi§ti. 
JMahkeme gUnti ı:ldı. Birlikte ~ittik. 

Gazetecilerin hücumuna uğramaktan 

korkuyordum. Anıkatım bana ıoğult 

kanlı olmamı, kendisini mütkül bir va· 

ziyelte bır:ıkmıyacağımı söylilyordu • 
Sıramız gelinceye kadar aşağıda otur· 

duk, mahkeme kapısında avubtımın ki· 
tibi bekliyordu . 

Nihayet katip eeldi. KorWoru bir 
meraklı kütlenin doldurdutunu, gızete· 
cilerin beni aradıklannı, aıramızın ccl· 
diğini haber verdi. 

İrfan Emin Bey bana: 

-Telap mahal yok, yürü, dedi. 
Beni elimden tutmuıtu. Merdivenleri 

koıarak çıktık. Korido~a müthit bir 
kalabalıkla karıılaıtık. 

Avukatım. beni gözden kaçırmak 

için aiyah cUbbcsinin altına aakladı. Ka· 
labalıiı kltibi açtı. Bir yıldırım .&ibi 
içeriye girdik. 

Mahkeme ufhaıınm herkes, bilbula 
gazeteciler tarafından duyubmumı iı· 

temcditimb için mahkemenin ıUli 
yapılma11nı, istemiıtik.. Mahkeme hey-

eti bu talebimizi makul görerek m&h • 
kemenin gizli yapılmasını kararlaıtır· 

tt .. 
ltıt ned~n 

~\ı lir. soıtaşıyorsun ! diye , Biz, salona girince, dinleyiciler dıta· 
•tada ı nya çıkartıldılar • 

Ctmn .. · 
"} 1 tamamen unut· (Devamı ver) 

Istanbul konüşuyor 
Uzunçarşo caddesi üzerindeki 

Bahçelihan, tam bir sefalet 
kaynağıdır 
Burada oturan
lartn hal1 yürek-
leri parçalaya
cak derecede 

acıkhdır 

Mercandan, Tahtaltaleye inen uzun 
çarıı caddesl Uzcrlnde her tara! hcmm 
hemen tertemizdi. Bilhassa ceçen ya· 
zımda bahsettiğinı hurc!Kı Sezainin e-ri 
ile ayni sıradaki kahn Adeta insanın 

yüzüne gillüyordu • 
Sorduğum zaman, caddenin kenar· 

Jannı halkın bazat yaptıiını. evvelce 
buralal'm balçık çamur içinde bcrbet 
yerler oldutunu, fakat beton yaprlchlr· 
tan, ve ağaçlar dikildikten tı0nra, bu-
gUnkü hale ~eldiğini öğrendim. Bura· 
da oturanların timdi bir tek Jiklyetleri 
vardı; Karanlık •• 

Civar sokaklann biÇ birllindc Jina 
yolCmuı. Onun için geceleri geçmek mü
him b1r mesele oluyormuı: 

- Biz, 4d.iyorlar. Bir çok noksanları 
kenıdi kendimize yaptık, timdi de bele
diyeden bir kaç limba bekliyoruz. 

Ayni cade {izerinde biraz daha ilerle· 
yip te, Tahtakale semtine yaklaflllağa
ba~ladığmız zaman vaziyet yavaı ya
vaş değişiyor, eski temizlikten, yüze 
gülen manzaradan eser kalmıyordu. 

Burada "Bahçelihan,. diye, bUtUn 
1stanbiıl hanl~n ıibl, berbat bir Hfılet 
yuvası vardı. Bahçeli banın içini germe· 
den evvel, kapısının l:SnUnde eski elbiae· 
ler ,eski ayakkabılar ve eski ppkalar 
satan bir adam ile konuıtum. Bir kısmı· 
nı yere dizip, b(r lmnuııı da hanuı harap 
duvanna astığı mallarmdan "-ın, bir 
camekan içinde aynca tekerleme de sa
tan ihtiyar: 

- Eski alıp, eski satıp ıeçiniyor\lZ
Bcn de ıs kuru14 ceket, 10 lcunlfll pan• 
talon. SO kuruta ayakkabı vardır. 4S 
kuruşa takım elbise sattıfrm olur. Bu 
mallan bazan fakir fıkara ıetirip biH 
satarlar, b9zan, mahalle aralannda bot 
Jiteler, ve eılriler aatm alan eskiciler 
ettirirler. 

O anlatırken, bahsedilen ceketlere, 
pantalonlara f8yle bir baktım, hepsi de
ğil ıırta giyilecek, ele abnaımyacak ka
dar harap bir halde idi. Daha doinııu 
artık elbiaeli.kten çıkmıf, paçana ha
line gelmiıti. Adam, benim aklımdan 
geçenleri anlamıı olacak ki henüa ben 
ıormadan cevap verdi: 

- Bakmayın onların eakilitlae, fakir 
fıkara ne yapan .. Paraıı ahcak bunlar
dan almala yeter .. ıca• ıaıta eekl fi. 
lln amma, bu mallarla pt-ldll 11mm el· 
<terler ... 

Bu •ırada ufak bir çocuk .seldi. ftıtl
yardan kırk parahk ıeker fatedi. J!'Akicf 
onunla metıulken, ben de yannss4a foto 
Ali olduğu halde, Bahçelih:ından içeri 
girdim. 

.Buruı, tek bir kelime ile ciciden ber
bat bir yerdi. Kapıdan girer girme., in
sanın önilne çıkan dar bir koridorun 
çamur ve su birikintileri ile dolu yolun· 

Bahçelibanda ohırenlann sefaletini 
anlamak isterseniz bu resimlere 

bir lırere bakmak lrifidir 

da bq on adım yürüyünce kınk bir mer 

divenden (5 basamak çıkılıyor ve inun 
kendini hanın avlusunda buluyordu. 

Bir tarafına harap tenekeler, bir tara

fma & hurda variller konmut olan a.
hıııun etrafı bir •tiril küçük kUçlik oda-

larla çC'Vrilmitti. 
Kimisi tahta, kimisi de tuğla ve taş· 

larla yapılhU! olan bu odaların 6.zcrle-

Bah~elihanın kapısı önünde -.ki elbMe 
ıerıi•i ve Bah,telibaıua avlatuada atq 
yakıp uıruuaia çalqa.. zanlblanl.n 

bir IJ:'IP-

rin•e eekJ !İf\ko parçalan, dam TUife
ıini görüyordu. 

Bu pis hanın en büyük hmutiyeti 
çocuk holluğu idi. Ne tıarafa baksak, iri
li. ufaklı bir alayı yalm ayak, b8ft ka
lıan kil~ük s<>::ulc görilyor. bunların o 
gilnkü dondurucu sotukta nasıl olup ta 
böyle yarı çıplak dola,ak1an halde Uıü
mediklerlne ıaıryorduk. 

Hele arkadaıım Ali bir fCY keıfettf ki 
bu hepsinden baskındı: Ufacık ve kı· 
rantık odalardan pkfnde, belki 20 den 
faz~ ~ocu bir araya toplannuJ, yemek 
yiyorlardı. Kapının önünde duran bir 
kadıaa hayretle sorduk: 

- Bunların hepsi aizin mi? 
- Yok canını, ne ~aaebct .. Bir a· 

dak ada.ııııttnn da komtu SoCUklanna 
yernek veriyorum. • 

Bu aırada .Ali bquu odadan içeri ao· 
kup kilçüklerc biraz dıJ&Tı çıkmalarını, 
kendilerinin resmini alacağımın •öylc
di. Fak;;ı.t çocuklann hepsi de biriqirin· 

den açıkgöı şeylermiş; 
- Bahtiı ide bah§iı, diye tutturdular. 

Yaba ~ektim:ıt~ reem\mizi. dlyorlar· 
dı. 

Bıı &Jrada, ben de avluda ı.aıip bir 
tarzda :ıaınan zavallı bir kaç u.anın ya· 
nına sokulupt onlarla konuPP.&ğa baJ
lamqt=. 

Bu biçareler, Sifkcci tren yolu üze· 
rinden topladddan tq köa\ürlcrini bir 
kovaya doldurmutlar ve pe~vra, talq 
p~yle tutu§turam atct ~!
Jar, .e bODWl etrafma toplanarak nm· 
mağa ~yorlardı • 

Bu ıteşl odalarına alma1anni. çıkan 
el ı:ımından dolayı imkln olıMı4ıimdan. 

~ Dcnnn 8 lnt'fde 
HAllERCl 

ISTANBUL: 
17 inlnlAp deni: Univoralteden naklen 

Mahmut Esat BQUurt larafındnn1 18,30 
Pllkla dnns musikisi, 18,45 )::min<inil hnlk 
.vi ncşrlyot kolu namına Nusret Safa, 
19 Rııffc ve nrltadn~ları tarafın<lan TQrk 
musikisi, n halk şarkılnrı, 19,30 lıonfe· 
rnns: EmlnUnil halknl sosy&l :Yanltm 
ıubesl namına Profesör l>Qktor Osuıan 
CeTdet (R()matiımalıların ötrenmesl fay
dalı bl~iler), 19155 bQrso. haberleri, 20 
Klisik Türk musikisi: Okuyan Nuri Halit, 
Keman Reşat, Kemençe Kemal Niyazi, Tan 
bur Dürrü Turan, Kanun Veclhe, Ut So
dnt, Nısfiye Salahaddin Candan, 20,30 Ha 
Ta raporu, 20,33 Ömer Rıza tarafından 
arapca söyln, 20,45 Vedia Rıza Ye arka· 
da~lan tarafından Türk musikisi Te halk 
şarkıları (Soat ayarı), 21,tr> orkestra, 
22,15 ajanı haberleri, 22,30 plakln sololar, 
opera ve operet parçaları, 22,50 son haber 
ler ,.e ertesi gfinün programı, 23 son. 
BUDAPEŞTB 

18,15 pl6k, 19,15 vlyolon~eı konseri, 
20 şarkı p1ltklan, 20,30 ıarkılar, 21,15 sen 
tonik konser, 22,4~ Rumen hanları, 
BUDAPEŞTE: 

19,20 plAk, 22,20 siınn orkestrası, 23,15 
piyano kQn'ieri, 24 cazbant. 
BERU.\': 

19 müzik, 20,10 p1Ak, 21 radyo orkestra· 
r;ı, 23;30 hafit müıilr, .,.. dns hanları. 
SOJIA: 

20,30 hant mildk, 22 temıll naklL 
VARŞOVA: 

20,,30 müı.lk, 21 radyo orkestrası. 22.35 
cazb:ınt. 
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EUDD bDırD sene evveo 
bDDDnen bir Dllm 

Parmak • • iZi 

HABER - i\l<şam postan 

/ li&IJl_ı:~ ,.,:.] 
ilk insanlar parmak izlerinden nasıl 

ıst fade ediyorlardı ? 

Doğuda yeni parhyan güneş: 

Van Gölü Amerlkah me,hur parmak izi mUtehassısmın 
dikkate de]er bir yazısı 

Parmak izleri, polisin bu kıymettar 
yardımcısı hakkında hemen her gün 
gazetelerde, mecmualarda birçok yazı
lar yazılıyor. Ehemmiyetinden, fayda
larından bahsolunuyor. 

Hakikaten parmak izlerinin, par
mak lzlerile hüviyetleri tesbit usulil
nUn polise hizmeti Mk mUhimdir. Bu 
sayede canilerin, hırsızların ele geçf. 
rilmcleri kolaylaşmıştır. ~langıçta, 
pek o kadar ehemmiyet verilmiyen bu 
usul bugiln mcderı,i memleketler zabı
tası tarafından umumiyetle tatbik 
olunmaktadır. 

<GiöD<dle seyırüeefer nasın başladu? 
Şimali şarki ve cenubu şarkı hudutlarını 

ve bUyOk bir vatan parçasını hlrlblrlne 
bağhyon g6Jilo göze vurduğa eht•mmlyet 

her bakımdan pek bUyUktUr 

~~~L~~~~~ 
ıP. r.ıa. Allı ayda motıern 

1 ~ bir işletme merAez. 
!. kurudu. 
!i 

ı Uw::::::ı:ı:wı::::.:::.::::::::::::::::::::nam--··= 

1 

Van, (Hususi) - Van gölUnde 
• vapur işletilmeye başlandığını belki 

herkes bilir. Fakat burada şimdiye 
kadar neler yapıldığını, başarılan 
işin bUyUklUb11nil, sanİrım ki, yurdu 
muuzda henUz duymıyan ve bllml
yenler ekseriyeti teşkil etmektedir. 

zl olmasına rağmen, garptan gelen 
ana yolu ve bu yol üzerindeki mer
kezleri göle bağhyan bir mıntaka.
da bulunması ve ayni zamanda Muş 
havallsinl de hinterlandına alıp gö
le bağlaması itibarile Van derece
sinde ehemmiyet kazanmış bir mev
kidir. 

Hatta. gecenlerde yazdığımız gibi, 
Fransada, bir<:ok canilerin yakalana
madığını gören ve parmak izinin ehem 
miyetini takdir eden bir kısım mebus
lar. bunun umumileştirilmesl, herkesin 
parmak izlerinin alınması, hUviyet <'Üz 
danlarında, pasaportlarda, sahibinin 
imzası yanında bir de parmak izi bu
lunması, mecburiyetine dair bir kanun 
projesi bazırlamı!3lar meclice vermiş. 
Jerdir. Bu da, parmak izlerine verilen 
ehemmiyeti gösterir. 

Van gölUndc girişilen lşln bUyük
lUğUnU ve yurda temin edeceği fay. 
daları ctraflyJc anlıyabllmek için 
göl ve havallsl hakkında biraz coğ
rafi mal\imat vermek ıa.zımdır. 

GöIUn ticari ve iktısadt bakımdan 
kıymeti büyilktUr. Bir kere, şarkın
da 290 kilometre tran ve cenubun
da 180 kilometre uzunluğunda frak 
hududuna dayanmış olması itibarile 
c;:ok mühim bir vatan parc;:asını ihti
va etmektedir. Sonra, arazinin c;:ok 
dağlık ve arızalt oluşu ve henUz mun 
tazam yollar bulunmayışı nazarı i
tibara alınırsa, garbındaki vatan 
parçalarını ucuz, kolay ve sert vası. 
tatarla şarka yaklaştıran bir mevcu
diyettir. Bugün Dtyarbakıra varmış 
olan demlryolu yarm gölUn garb sa
hiUndeki Tatvana erişecektir. Böy-

t ~·~~t:ı r:""::":b~ 
Göl ı:ıahtllndo kurulan Bitli~ ge~ 
kızak üzerinde ve göle indirl.lit 

Fakat. parmak lzlerlle hüviyeti tes
bit usulUnUn tatbikine ne zaman baş
lanıldı? Bu usulü icat eden kim? 
Amerikanın meşhur parmak lzf mU

tehassısı Bric: bu mevzua hMrett!ği 
mühim bir yazısmda. "Parmak izleri
le hUviyet tesbiti usum. dUnyada mev 
cut ili...,TP-rln en eskisidir!., diyor. 

Ve araştırmalar neticesinde bulu
nan oarşömen kac7ıtlan Uurinde par
mak izlerine pek çok tesftdilf ettii?inf. 
bunlardan cins, yaş, hatta milliyetf 
tesbit etmek kabil oldu~nu söylüyor. 

Sonra, tarihten evvelki devirlere alt 
parmak izlerinin ~~irdiifi meraklı saf 
halar hakkında çok faydalı malfunat 
vcrivor. 
Bri~e göre. tarihte zikrohman tık 

parmak izlerinden .~azıtan, 'Fransanm 
Atlant\k dentzi lfrvdaıinda. Kavr - lnls 
ndlı kUrük bir adada keşfotunmuştur. 
Bu yerde, 50 btn sene kadar evvel. taş 
devrinde yaşayanlardan birisi, ştiphe
siz sanntt-arane bir temavül ile mağa
rasmTn duvarlanndaki kavtılann Uze
:ril"" h":rı i""arC'tler haketm!ştir. 

Nice yüz yıllardan sonra, 1832 de 
bir ~n alirrlcr, bu kayalar ü:zerlne 
hakolunan işaretleri meydana <:ıkardı
lar. Fakat, o devirde bunların ne oldu
ğu, neye deialet ettiği hakkile anlaşı- 1 

lamn.dı ve bu suretle epey seneler ge~- 1 

ti. Bunların manası meçhul kalaı. 
Bilfı.hare. Tivej i\nivel'Sitest profe

sörlerinden doktor Ojen tntokis; uzun 
tetkiklerinden sonra bu garip şekille
rin, taş devrinde yaşayan bir sanatka
rın derisinin resimleri olduğunu ve 
h 'ırın dünvada mevcut ve malfun 
pannak izlerinin en eskisi a.ddoluna
bileceğini isbat etti. 

(KavT' - tnis) adacıemda bulunan 
(izler) tn çok eski olduğuna ştiphe ol
mamakla beraber bunlar. bu nevi izle
, '"' biricik nümunesi değildir. Daha 
birçok yerlerde birçok el ve parmak 
izleri meydana çıkarılmıştır. Pirene 
dağlarmm 1snanvava ait kısmmda bu
lunan mağaralarda Balear adalarında, 
Amcrikada, deniz kıvılarmda, sarp ve 
dik kavalardaki ma~aralarda. Ostral
yanın kayalık havalisindc, Tabradar 
da, Ter - Növda, ve Afrikada ellerin 
ve parmaklann çiz~ilerini pek vazıh 
bir s:.ırette gösteren birçok sUsler mev-
cuttur. 

Tarihten evvelki insanlar: kendile
rini korkutan hayvanların izlerini ara 
dıklan zaman, derilerinin kayalar Uze
rlnde bıraktığı çizgileri tetkik ederler, 
ve en çok ellerinin ve ayaklarının par
mak izlerine ehemmiyet verirlerdi. 
Canlarını korumak kaygusu, onları. bu 
izleri bırakan canavarlarla karşılaş
ma.klan sakınmaya mecbur bırakırdı. 
Sonralan, insan zekası tekemmlil et.. 
ti. Bu izler, aç avcıları, avlarının bu
lunduğu yerlerde scvketm~e yaradı. 

Medeniyet, vah~etin gö~esinden 
~lıp c:ıktıir devirde. intiıfai insan
lar, hui'afelere, batıl itikatlara ~ok 
meyYal ve mUstalt idi. Kavaların. 
ağaçlarm cin ve peri vatağı oldu~na 
inanırlardı. Ve bu tabit mabutlardan 
hcrbirlnin himaye ve yardımını temin 

Coğratt vaziyet 

Eski M eksikatla çok tesadüf olunan 
(kırmızı el) izleri. Asırlarca bir mılllm
ma olarak kalan bu izlerin v·ıktile imza 
makamında lmllanıldılı anlaşılmıştır 

etmeyi bir lhti~~ Aibi tel&kki ederler 
dl. 

Bu himaye ve yi:rdnnları temin ede
bilmek için de ağaçlara ve sair bu gibi 
mukaddes 6evlere yaklaşırlar, ellerini 
şüphe yok ki intihap ettikleri haminin 
kendilerini muhafaza edeceği, istedik
lerini yerine getireceği ümidile rahat 
ve huzur içinde ömür sUrUyorlardı. 

lptidai dinlerce kabul olunan ve son 
ralan tezyini sanatlarda taklit olunan 
bu mabutarın ehemmiyeti, havvanla
rm teUdki cilt ve pa"lnalt <'iz~ilerinin 
kanunu gaye Ue istimal olunduğu ih
timalini akla gctirivor. Binaenaleyh 
parmak izlerinin, ma.~Rra devrinde çok 

'i§e yaradı~ muhakkaktır. 

Geçen devirlerde, parmak izlerinin 
adli iQlerdeki vardımma en iyi bir mi
sal, (Briti" MUzcum) un kolleksiyonla 
nnda vardır: Bu, eski Babilde bir ca
ninin meydana ç1kanlması için par
mak izlerinden iırtifade olundufhınu 

gösterir. Çamurdan mamul bir levha 
Ur.erinde yazılı olıın tarihinin krnlma~ 
mış olmasma rağmen bunun !sanm 
doğuşundan bin sene evveline ait oldu 
ğu muhakkakbr. 

Üzerinde, Babil hakimlerinden biri 
tarafından, bir hüktniln icrasına me
mur bir murahhasa verilmi§ olan tali
mat '7:'-:ılıdır. 

Tar1h ara~trnbrsa bircok kanlı sav 
fıılar Pörülür. (Kırmızı el) sembolil .. 
Timurlenk: bende1erinden. kumandAn
lartnda.n birisine bir miikHnt, rütbe 
veva bevlik vermek istedi~i za.mırn . 

eski bir Tatar adetine rinyeten, fer
manm altına parmağın' basardı. 

(~i~en - tı-a) da hala mahe-t1erin 
l""a, .... n1 .. rmoa. ~ki AT.tek ve Mekc:ika 
şehirlerinden gelme hatıraların Uzer
lerinde bunl a pek çok tesadüf olu-
nur 

Vasington noll~ mii~iiriveti mijte
h:H\c:•cı1arı, (İ. F.O~ar Ho\'er) in emir 
ve idaresi altında ralu:ırlar. Bunlar 
tarafından tertin edilen. bir istatisti<Ye 
t?iire ArnPrilrn. h11d11tları rlahilindı> re
ce \'e gündüz 30 sanivede bir mühim 
bir cüıiim ika olunm:ı.ktadır. 

Bundan bııska. Amerikanın diüer 
hir mcrnıeıretiııde. her 40 dıikikada bir 
kadm, bir erkek veva bir cocuk cani
lerirı kurb'\nt olun ~itmektedir. 

Briç, yaZTsınm sonunda. cinai ı~ıer 
mütehassıslarının bu pek eski ilimden 

Van gölü Türkiye topraklarındaki 
göllerin en bilyUğUdür. Gölün şark
tan garba doğru en uzak tkf nokta
sı arasındaki mesafe 67 deniz mnt
dtr. GölUn c;:evresi girinti ve çıkıntı
lariyle beraber 240 mil tutmakta
dır. Göl, deniz yUzünden itibaren 
1725 metre yüksekliktedir. Derlnlt
ğl gösteren bir deniz haritası mev
cut olmamakla beraber en fazla de
rinliği takriben 80 na. 90 metre tah
min edilmektedir. Cenub kıyıları 
dağlık ve sarp, şimal, garp ve şark 
kıyıları ise nisbeten daha dllzdür. 
\'Uksek da~lar mıntakasında bulun
duğu için gölde sık sık devamsız e. 
slntilere raslanır. Btlhassa kış mev
siminde en ziyade cenup ve batı rüz
gll.rlarına maruzdur. En şiddetli ha.. 
valarda iki metro yUksekllğlnde 
datgalaT gHFU\llr. 

Göle btrcok kuvvetll d(\rcJer ak
maktadır. En fazla dikkate şayan 
tabU ha.dlse, gölUn dibinden tath su 
menbalo.rı fışkırmasıdır. 

Snhfl<le Adilcevaz ve Reşadiye ön 
lerlnde kaynakların ekseriya göllin 
sathını yararak yilkseJdiğl görüJUr, 
ki bu da kaynakların bUyük bir şfd. 
detle fışkırmakta olduğuna dela.let 
etmektedir. G6lde, çevreleri bir bu
çuk milden blrkr.~ yUz metreye ka
dar tehalUf eden dört ada vardır. 
Gölün suyu tuzlu ve çok miktarda so 
dalıdır. 

Tabit sPrvet 
Göl suyu çok sodalı oldu~u için 

fazla mtktarda soda istihsali kabil -
dlr. HattA bugUn köylüler, suyu te. 
bahhur ettirerek iptidai tarzda so
da istihsal etmektedirler. Göl lstth
sa.IMının en mühimmi halık ve bu 
balıkların yumurtalarından yapılan 
havyardıt. Gölrle bnlık btlhaRsa ni
sandan haziran sonuna kadar bol 
mtktnrda bulunmaktadır. 

Gölün ehemm~ye'i 
Göliln şarkında sahilden 8 kilo

metre kadar tçerde Van ve cenubu 
garbtcılnde Tatvan merkezleri var -
dır. 'Van, göllln şarkındaki mıntaka.
nm en mühtm ticaret merke:ı:l<llr. 
Tatvan ise, küçük bir nahiye merkc-

Van cemiıi Van islce1esinde 

istifade etmelerinden memnun olmak 
lazım gediğini kaydediyor: "Bu sayede 
yıkıcı kuvvetlere karşı kanunun mu
hafazası milmkün oluyor.,, diyor. 

!ptidat insanlar, parmak izleri saye-

• 
Elt çıS 

ADİLCEVAZ 
AHLAT 

• • 
BiTLiS • 

Van gölünü ve mevcut İ•kelelerle 

lece göllin şarkında bulunan Van 
demlryoluna bağlanmş olacaktır Fa 
kat hat Tatvanda knlmıyarak gö. 

seyriiıeier hatlannı gösterir harita 

liln cenub sah111ni takiben Vana ve .,.,~ı::.::.:::'-:~.ıiil 
hududa ulaştığı takdirde frlbot te- ·"~~--, 
slsatı ile Akdenize inen en kısa ı. 
ran transit yolu açılmış olacaktır. 

Bunlardan başka. göl, şarkında, 
şimalinde ve garbında bulunan bü. 
tUn kasabaları en kısa yoldan dPmlr
yoluna bağlamış bulunacaktır. Sahil 
terinde yapılacak tesisatla tran vo 
Rusyaya ihrncata elverişli havyar ve 
soda gibi iki mUhtm maddenin istih
sal kaynağı olacaktır. Şnrk hudutla-

• rımrzın şimal mıntakasmı cenub ve 
cenubu şarki hudud mmtakalarına 
ve yine garhındakt askeri merkezle-ı 
ri bu budud mmtakalarına kı8aca 
ba~laması ve bunlar araıunda askeri 
nakliyatı her vasıtadan daha sert 
"'e kolayca yapmtya mu~alt bulun
ması da göJUn nskerf Ph~mmlyetlnl 
~l\ze vuran hususiyetidir. 

Gölde vapılan iskeleler 
Qljl sahtllndekt Van, Tatvan. Er

niş, Cavaş. ve Erciş mevkflertnde 
işletme idaresinin, Ahlat ve Arilce-

ilk ıefere bat1amadan evvel 

sinde canavarlarla karşılqmamaya ve 
canlarını korumaya muvaffak olduar. 
Yirminci asırdaki torunları da aynı 
ma.kMtla, fakat başka bir tarzda bun
dan istifade ediyor. 

Göl sahilindeki Tuğ mevkiinde yşP'll' 
uri otel ve memurin binalarıoıs' 

görün ütü fııJ' 
vazda mahaııt belediyeler tar11 ııt•' 
dan yapılmış iskeleler buJunı:ıııı ete' 
dır. lşletme idaresinin seyril9 ,.o 
hatları bu iskelelere muntazıııJlg6' 
uğrnmakta ve haftada Uç defll .tlf 
ıun dört cthetlni blrlbirlne J>IU• 

maktadır. 

lşle.vtt n gemiler drt: 
Gölde lşllyen vesait şuoııır (, 

Fabrika ve havuzlar tdarestnde Jo• 
pılan Van ve Bitlls motör geı:otlefııO 
den maada Curuhuriyet yoıcu. ı.ılf 
yolcu ve yük motörll, 200 tooıu1'111t• 
saç duba ve diğer küçük vasıta 
rlır. 1ııt1 

Van ve Bitlis gemilerinin bO~ıe~ 
33, genişlikleri 6 metre \'e surıı13ııo' 9 mtldlr. 150 şer tonlukturtar. 1'11' 
lardan Van gemisi, lstanbuldll ııO' 
rulmakta olan Bitlis gcmtsınlll Jt09'. 
tiln aksamından kontrol altında 9ftl 
ya edilerek Van göIU sahtıtne Prııl· 
parti gönderilmiş ve burada 1< 00ı6' muştur. Bundan sonra lstanb uıır 
kurulan Bltlls gemisi tekrar sôl<ıııır 
rek parça parça buraya gönderil tııl' 
tir. BUtUn parçaları birkaç t>lııl ı;ııc' 
tan ve oldukça a~ır ana ve yard'eıııl 
makinelerden mUrekkep oınn 1' rı;
aksammın tasnifi, n•ımara ve ı11 11 ıı'ii' 
lanması, bozulup kırılmıyacalt ş~r" 
lerde ambala.jlanması >O sıra t ıcıf 
bi bozulmadan tren. kamyon "eıd"o 
men de hayvan sırtında !stanb~ııJıl' 
1700 kilometre kadar uzakta tJ!ıo 
nan Van göJU sahiline nakli tallıııeJ 
edildiğinden çok fazla gayret. ':ııı~' 
ve masraf karşılığında başarıl 
b~ 9~ 

llullsa Van gölU. doltu ınıııt r.'J 
sına refah, kUitUr ve medAnfyetıırl' 
lan saçan bfr güneş haıtnde P 
'QlÜ& namzettir, 
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Oburların, cimrilerin 
yıızıları bir bakışta 

belli olur ! • • 
Dostlarınız nasıl insanlardır ? 

'Tanıdıklarınızın karakterlerini, yazılarını tetkik 
eçlerek ö{lrenebilirsiniz 

'tembeller, kalemi kağıt üzerine dokundurmaktan 
korkuyorlarmış gibi belli belirsiz yazarlar 

fl,~ı-atoJojl bir illmd1r., diyen l şrk, düz ve metindir . .Majüsküller ba.- eksiklikler görillür: Ak.sanla.mı, çizgi~ 
~ r Gı·otoloğu muhakkak ki zan matbaa harflerine benzer; kelime- lerin ve noktaların bulumnayı§J gibi.. 1-t: •öyIUyor Hakikaten J'&Zl· 
letıe lll tetkik.ile ınsaıılnrm karak !erin sonu birden bire durur, manayı 
~bt~tnı, miznc; ,.<l aulattıklarını değiştirip değiştirmemesine ehemmi
'ill' 8 etınek mUmkUndilr. ı•rotc- yet verilmeden ... Bununla beraber, ya 
' :nerkın ,·erdiği ce\ aplarda ZI açık ve okunaklıdır .. Te!errllata. pek 
~~ Uıahet görüldllğU, okuyu- ziyade dikkat edildigı~· nc, intizama son """na ııın gönderdikleri teşck • 
~t e~tuplarındRn anlaşılmak- derece riayet olunduğuna delalet eder. 
beıt b/ rofesör Sanerk çok tccrü- Cimrinin iki (1) i birlbirine yalnız 
ttııcıe~ grofolo.ğclur; ' '0 tnhlllJe· bir kıvnmla nasıl birleştirildifripe dik-t.., bnbcto şaşmamak IAzım 
"-l!'•dcnnkf, grafoloji mllsbet e- kat edniz! ..• 

liu ta istinat eden bit· Ulmdtr? 
~ rtln bn makalede rnzının Hırs \'C heve~ 
bıta~ ııe,ı, tarzı ve oekll hakkında 
c.,_~lürnat Termck fstt,ronız. 

. 
Hın, gıpta, ar-

Sefa.bet ve şehvanfyete d~kün kim
seleri garip, gayri ta.bit kan~ık, dUz
gilneUz yazılardan kolayca tanıyabilir
siniz. Tarlleri garip bir şekilde gay. 
ri muntazamdrr. Knlem darbeleri bam-
başka ve zırzopcadrr. . 

Sakin tablatll sefa.bet ve ~hvanl· 
yet dUşkUnlerinin yuıla.rı da ayni ga
rabeti arzctmekte beraber kelimelerin 
!Onları dlğerlerininkflere nazaran da.
ha. ağır ve daha yuvarle.ktrr. Bu gibi· 
terin yn.zılarmda ekseriyetle tenbellik 
al!mctterl de görUJUr. >et ,. 0 1ojfde en ziyade ehemmi -

1-ı-ı.ı etflen ~er, harflerin ve satır
~~ ~ltlldtr. TcterrUatrnm tet
--ırı~ ta1ıını çok tccrltbe7e ve uzun 

zu ve heves, eğer 

mukavemet edil -
mez, C<lilmesi bilin 
mczse insanı çir
kinleştirir. Yüziln 
de çizgiler derinle
şir, buruşukluklar 

artar. Tabii, yazı-

TemhcHik 

l!ı,": lftnhtaçhr. 
~- "•ltılll'ftfla, kemli aranızda hoş 
>•ı ... ._ t geçlrmcnfzl temin Jçfn 
tıl'l llltt Yaudakt şckfllerln tetkiki 
~tt,.11.,1 '• Moccğl:r.. Karakterlerini 
ltt bip •l'lnı ve tashih J'011annr cfd 
h" f)ltbatoJogrlan Htrcnmek tstt-
" "ile '1Yucntarmırza profc8ör Sa· 
...__ lııllracaatlarmı tavslrc ede-

.... ~~, 
~~tlc~ eeklllcrl blrlblrine ben.. 
)\~ı e beraber hemen hepsi bir 
~ ~ ~bir nıeziyctl, bir .ku!unı ve
t~llt, ~YillU haber verir Gunır, 
~' ~~hnt veya geçici hiddet, se. 
ı, • h di Uk ve tenbeUik gibi.. Bun. 
'tı(:1• o_kke.tıı ve en su~t ~Jardjjil-
t~ı~ gl!1.e çarpar. GrafoloJI 

Gu lnıı aldatmtüt çok r.orour. 
tur 

1 1'19,ıh-ur 
j~" ~~ lar, Y&nl kendini beğenen. 
~Ulter· ıı: hUyUk ve kalındır.. Ma· 
taı ~iz ga,yet iridir. müe!slrdlr. 
e'h ~tı~ettıa, eerhterinize gelince, iş
lllı sın~ Yerlerin bUyUklüğUne göre, 

~~lJtt el \'e Yazınıza \'erdiğiniz eheın 
( ~eııcı,· ~!'ecesini anlatır. t) !ti 'h...JL 
2ıı 1~11 çı ~nenlerin yazılarındaki 
~ lıtıllca b tgilerfne dikkat e<lnlz, 
h' 8-hıbitu u harfi geniş 11uretle geçer 

lt~lc"e h 11.herkeııe takaddUm etmek. 
'der. lkıın olrnak istediğine deli-

Kendini bcfe. 
nen askerin çok 11e 

rf, çok k1sa ve aert 
bir yazıst vardır. 

Kendini beğe -
nenler, eğer nefis -
lerine ve zevkleri. 
ne de dilşkün tse .. 
ter (d) lerln (p) 
lerfn beyu oekme. 

t-,~ rinl ifrat derecede 
I~\' t11, g"\ı bUyUtilrler. Buna 
~ tt~ıe~larına bir de lstipdat 

U, daJı Yazılan daha ziyade 
t~ liuı~ a Çok köşelidir. 
do~dlrı.ı be;ıt UJnumiyetıe mağrurlarm, 

t'1ıt GCnen1er1 1 bU "k ~ld ' b\Uf tit n yarı arı yu ' 
it, ' Yllkaek, çıkıntılı ve an 

Oı 

"'"' '•ıc 

sı da bunların bir 
makesidir. 

Bir harisin yazı 
smı tetkik etmek için uzun uı:un uğra.o 

~ JUı;um yoktur, şöyle bir bakınız 
kafi.. Yuılar umumiyetle girifttir, 

tıpkı bir çatı gibi .. l{arısık \'e örtünç. 
lUk ilk bakışia ga.zc ça}'.Pacak derece
de vazıhtır. Harlle""'den birçokları a
çık ve genletir. Hafifçe başlanan ke
lim~lerip ııonu eti bir kal~dar~~ 
le bit (b-) ıet (t) ler hant ç1fitli ~ 
kıv:rnnları .fark olunarnıyacak derece. 
dedir, (T) Jcr qe htç ~i~ili değildir. 

Hırs daimi olsun. geçici olsun bu 
hakim alA.metlcr yazıd:ı az ve çok fark 
la m'ltlaka göze çarpar. 

Haris, ayni zamanda hldetli ise ya. 
zılarmda, ileride 5Öyliyeceğimiz husu-

siyetler görUlttr. F4er zarar vermek is 

tiyorsa, bu kelimelerin sonlarından an 
laıtılır. Daima. uzun, ince \'C serttir. 

Hiddet 
Hiddet, bereket 

vereln ki de.ima ça 
btık geçer! 

Fakat, eık eık 

vuku bulur, arız.i -
dir ve ayn i heye. 
canla, ayni ihtiraı 
larda tezahür eder 
ki bu, yllZl da der. 
hal fark olunur. 

Çabuk öfkelen · 
mo adeti olanların. 

tehlikeli ve zorlu adamların yazdan 

çok köşeli ve pürüzlüdür, ~ihayet1eri 
keskindir. Çizgiler umumiyetle dUz- , 

gün değildir: mail, geniş. usul ve kai
deye mugayirdir. 

Sert ve titiz hiddetliler; sivri ve 
dik yazılarından anlaşıldığı gibi ka.ba 

ve vahşi ta.biaUiler de kelimelerin son. 
1armı adeta k!ğıdı yırtacak derecede 
~ddetle yazarlar. 

Kin ve garaz tutanlar, intikam fr· 
aa.ti anyanlar, inatçılar (t) Jerln çlzgi
lerlni birden yükseltirler. 

Cirnrfıtk: yazı -
lann heyeti umu - Sefahet 
nıiyeasinden oldu _ ~ıtliet v~ şeh-
~ kadar kullanı . ıaniyet, hiddettile 

Tenbellcrln pek 
ağır ve hafifçe 
çlzilmi§ bir yaztla 
1"l vardrr. Sanki ka 
lemt klftt üzerine 
.,kundurmıya kor 

kuyorlarmı§ gibi öeıu belfülz yazar
lar. Bununla ber:ıı.ber, kelimeleri hele
zonarla süslemeyi unutmaz!a.r. 

Tenbelliğin yoldıı.şt olan ihmal, ke
lime sonlarının blçlmııılzllği, haTfterin 
çirkinliği ne anlaşılır. 

Bazı tenbeller; tenbelliklerlnin ya
zılarından &n8fılacağınt pek iyi blUr-

ler, bunun tgin mUm'kUn mertebe dilz.. 
ğün yazmak isterler. FakAt btı, bir 
~a.t6lojİ 'inüteba'S5ı ınm gBZOnCien htç 
bir vakit kaçmaz. Zira., yazıla.n, bü
tUn gayretlerine rağmen blçbn.ılzli~lnl 
mıihafaza eder: Harller gene noku.n, 

gene ka.rışıktrr. Satırlan da. eğri böf
rüdür. 

Tenbclliğe bir de inatçılık lnzlmam 
ederse bu (f) lerin çiz.gilerinden, (t) 

lerin uclanndaki inhimalardan anl8.§t
llr. Bunlar dnlma tenı, yani ağdan 
sola çizilmiştir. 

Thkat, tenbeller ekseriyetle iyi ta. 

biatli, iyi yürekti ve hoe adamlardır. 

Bu gibiterin ya.zıtarmda harfler biçim 

sizdir, az fark olunur ve aonlan ha.fif
ve maildir. 

Oburluk 
Oburlann, yani 

boğazına. düşkün 

kimselerin yazılan 
meyillidir. Cümle • 
Itri uıun ve biribl 
rlni tutacak dere • 
cede tertip edilml§ 
tir. 

Obut"; bar.an 
mUsri!tir. Bu; he. 

celerin yu.k:U.Xya. ve aşağıya do~ o
lan çi~lerinin anlıkları ile göze çar. 
par. 

Obur, sevimlidir. Klğrtlarmt ldare 
ve tasa.mü etmeyi asla düşünmez ve 

bunlan, çizgiler:i genle ve sonları yük
sek (t) terle doldurur. 

Bazı kelimelerde, liizunısuz yere, 
ma.jU15kUl kullnnır. 

• •• 
Sa.ym okuyucularım; ''kusursuz kul 

olmaz!. •. ,. derler. DoÇudur. Hf'pimi 

zin bir kusuru, bir gilna.hı va.tdır. . 
Bir gra.f oloğun bunu anlıya.bilmeel 

lçlri uzuh eatırlara ihtiyacı yoktur. O. 
sade. bir imzadan bile sizin ku.surlan. 

TinO Rosi komedi 
artisti olarak takdir 

edilfnek· istiyor 

Meşhur tenor (Tlno Rosl) nln elne 
maya bo\'ell edtşl bize (Marlnolla) 
tnmlnl kazandırdı. SevlıoU sıına.tkl
rın bu !llmde söY.ledııı ş·arkılar bu .. 
tun dUnyaya yayıldı. 

lkinct filmi, (Au son des Gutares) 
dlr. Bunda da birçok bahkçı şarkıla
rı ıö);lodl, ve mıno bUyUk bir muvaf
faklyet kazandı. 

(TJno) nun son filmi (Naple& aa 
baeler de feu) dUr. O, bu filmde de 
sıcak ve tatlı ıesl ile Napotl earkıla-

rım söylUyor. ŞUphesle yarın, bu ear , 
kıları herkesin ağzından dlnU74c:e .. 
ğtz. 

Ttno Rost diyor kl: 
"- !tirat ederim, attıdyoya tık ıel 

dilim gUn colt aıkılmıştım. Bent •ll 
ziyade seslmlu, şarkılanmın ruıeı
llğtnden dolayı beğeniyorlar. takdir. 
ediyorlar. Halbuki ben, komtdl ar .. 
tlsU olarak takdir edllmeyt l&tertm~ 
Ve buna calışıyorum. Muvaffak ola 
blleceftml de nmtt ediyorum ... 

Konstans Benet Alman bülbülü 
Bir spikerden 7,5 Berlln operasının 

milyon frank taz.!Dl• meşhur şantöztı 
nal ıstlyor bir ilim r ~\;lr~t ~ 

Erma Saek ..• Bu, 13erlln operastlk' 
da kendlılne .Alman bülbt.mı adı -ve
rilen meşhur bir eantöıdOr. Sesinin 
fevkalO.dellğl sinema dlrelttörlerlntn. 
dikkatini cekmlş ve genç artıstlu. 

film cevlrmeslne karar Terllmlvttr~ 
Onun Uk oynadığı film "Blnmen auı 
Niza - Nlı çiçeği,, adını taşıyor. 
Pek yakında Sakal'J'& alnemuında 

• gösterilecek olan bu film, g{lzel ar-
' tlste bUyUk blr muvatfaklyet Te töh· 

Amerika ıinema i1emindc bUyUk bir 
heyecan var. Buna da aebcp, radyo 
ıpikerlerindcn birisinin, Konıtanı Be 
netten bahsederken huıuıt hayatına ait 
ifıaatta bulunmasıdır. 

Yıldız, bu aözlerden boşlanmamıı, 

bun lan; kocalı ve bir çocuk sahibi bir 
kadının hayaiyetini "kıracak mahiyette 
ı:örmüft mahkemeye milrac:at ctmigtir •• 
Holivudun en ciddi yıldıılanndın olan 
K.onıtans Benet, Marki Faleı:in kanu 
dır. Güzel, ıevimli bir de kilçUk kızı 

vardır. 

ret temtn etmiş bulunu:ror. FUmde 
Erma Sacka Berlln operası orkeıtra 
etle korosu refakat etmektedir. 

Gabi 
Morlay 
Saşa Gltrl ile 
evlenecekmiş ı 
~Uışhur aktör ve mnelllf Saıa Gltrt 

(Kadril) adlı piyesinden bir eerıar· 
yö ynzmıştır. Şimdi bunun Yuvaıı• 
vU etUdyosunda tllmlnl aldır!Jlakla 
meuguldUr. 

Baea: hergUn ıtUdyora gldlJ'or, 
ftlmln alınmasına nezaret edlror. 
Filmin arttstlerl: Garbi Morla7, Po 
len Karton, GarJ Grer ve Jaklio Döl 
bakhr. Bu artistler, gUndUılert ıttıd 
yoda, geceleri de tiyatroda cahorror 
lar. Filmin hitamında Sa~anııı Gabi 
Morley Ue dOğilnterl yapılacatı da 
haber nrllmektedlr. ..-..1 ................................... ~ 

Ankara cclddesinde. 
kirahk dükkan 

' . 

lan kağıtlardan dıı l rin bll$bütün zıd .. 
anlatılır. · "'- ~ cima alametlerle 

Cimri; kii~tla . j göze çarpar. 
rın alt veya Usttin- ı ,,:. Sefihin yazısı 
de, sağ veya so- • i o kadar bellidir ld 

nızt, ahlakınızı, kanktcrinlzi, meyil Vakit yurdunun altında (ölen Franau ldtappımm) yeri ft amc!a1d 

lunda katlyen boş kendi~ini itlt:nn e-
~tt· bir yer bıraJanaz. den bir f otoğra.f • 
lı~ bıribıri . Satırları ~ayet s1k tan fa.rlo yold:ur.._ 

~c ~~ bıtışik gi6idir. kürilk Kısa ve kUçUktUr, ne. tamamdır.• Ih
rnıştır; yazılar ~n :sı'kı. malklr bir tur.da ·yazılmrttır. Birçok . 

ve anulannızı derhal anlıya.bilir. dcp9ları kiralıktır. 
Yukand:ı söylediklerimb:e dikkat Birleştirilmek suretiyle 150 metre murab~lik bir m"8h.a elde .ınew .. 

ederseniz, dostla.nnızm ahllk '\'e me· 'I lir. isteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna mtıracaatlcri. ı 

yillerlnl bir dereceye kadar anlıyabi- l·---------~---••••ı••••••••• Jlrslnbı • 
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Kazanan .numaraiıı Japon • garzp cilveleri siyasetinin 

Japonya • 
ıne 

harp ilan edecek! 
Bu vaziyette Çin sah:ller~ ve ihtimal Hong 

15.000 
L~ra kazanan 

24443 
43 ile bitenler ıo şe rlira amorti a

lırlar. 

200 Lira kezane1118 

21148 5518 29589 2127 25282 
12G11 24514 7323 

261s6 3511 23489 18 
100 Lira kazana"~ 
27679 1475611067 5012 12741 

21531 176!>0 35811 si 
2780 35859 35649 22317 83:~ l 
238:> 26700 3398119353 1130<1 

21480 381711838 33540 
11858 6571 39360 30351 

Kong abloka edileceği için lngiltere 
endişe etmeğe başladı 

12.000 
Lira kazanan 

35756 

35520 32058 151 
75!)7 10532 36853 11997 s99 ,. 

16911 31oao ıs547 102113
331 

2s5~ :43~9 31165 11328 181 
50 L"ra kazana" ı 
16386 20548 17946 2103 4°

20 
25 

39609 38023 27874 15563 21155 
26 

20896 1706.4 34931 36026 3040
2 ı'· 

32638 1855 14262 27971 
4430 s 

37746 9511 371113168516s
37 sı 

14572 32258 607 21453 14487 s 
28726 20456 17109 12735 :;46

47 39 
37423 21048 13531 39440 18E5: 19, 
12355 35698 15291 29328 ıo90 14~ 
15926 8715 20068 19562 28354 s 

Londra, l 1 (A.A.) - Tokyo imparator
luk konferansının i1:tımaa do\'ellı, Londra 
siyasl mahafılındc he}ccnn lc\lil etınit
tir. Bu mahafıl, nıecJısın Çine harp llllnına 
karar 'ererek lıu suretle Çın snhillerinın 
tamamıle abluku edılmcsıııı intaç edıp el· 
ıni)~ccğı sualıni ırat ctmcktcılırJcr. 

tlğindcn dulıı) ı muaheze etmek le ikti fn e) 
lemiş oldu{;ıınu ta rib ctnıcklcdir. llu mu 
ahczc fızcrıne Japon neferi, arkııdaşlarını 
çağırmış, onlar dn Tıırneri Japon ordusu· 
na kufretnıiş oldu~u h:ıhane ini ilr.rı su
' erek doi;ınuşlcrdır. \ nko mahallınc gı:I· 
miıı olan nıüfctlış \'est ile nıııuHnı ~ovler 
Jnponları teskine çalışmışhır da onlar 
dn ( na halde dö~ülmü~Jerdir. 

Nançang üzerine yapılan bir hava hü· 
cumu esnasında ölmüştür . 

Bomba rdlmau 
Hank1'v. 11 (A. A.) - Japonların 

24 bombardıman tayyaresi, bu sabah 
Hankov tayyare m:ydanını bombardı· 
man etmiştir. Bu tayyareler, yüz 'ka
dar bomba atmışlardır. Hasarat mik- 1 

tan malCım değildir. 

10,000 
lira kazanan 

Siyas1 muşahıller, Hong·Kongun (Çın 
de lngılız mustcmlekesı) Japon donanma· 
sının abluka eııııcsı muhlcmcl ruınlab.ıı)tı 

dahil olmasından korkınnktadıı lar. U3} le 
bir hal lngıl z - Japon rnünaselıntını \"D· 

blmleştireccli:tır. 

llnslaneJc nnklcrlilıncsine ıııecburıyet 

lı.ısıl olan Turncr. Japon ordusuna küfret
miş ol<'luğunu kat't urclle tclmp etmek· 
tedir. 

Çini lerio bir galibiyeti 33506 8280 35163 12926 13255 266
84 9 

14640 33952 21s26 10264 2s036 Gazeteler, Tokyodaki lnıpııı aturluk kon· 
:feransını go.ze çarpacak ~utunl:ırındo mı:v 
zuubahs etmekle ve lnglliz mızırlarının 
Clndekı 'oziyetln lnkışafını dıkkolle takıp 
etmekte olduklarını yazın:ıkladırl:ır. U:ak 
Şar/\a as/.:erl ve balırı tal.vlye krtaalı oö11· 
derilmeıl me&eleıi tetkik rdilmekltdir. 

İngiliz polislerine dayak 
hadisesi 

Ameriktt \'C beynelmilel diirilstlük 
Vaşington, 11 (A.A.) - Amerika 

hariciye nazırı Hul!, Reisicümhur mua
vini, Garnere göndermiş olduğu bir 
mektupta, Amerika hlikümetinin U:z:ak 
Şark buhranında başlıca menfaatinin 
"Beynelmilel müna&ebetlerde takibi li
znn usuller., in muhafazasına münde
miç olduğunu beyan etmektedir. 

Hu11 ilave ediyor: 

Hankov, 11 (A. A.) - Resmi Çin 
menbalanndan bildirildiğine göre 
Tsining'e taarruz eden Japon l:ıt'ala· 

rı mağlılb olmuşlardır. Bunun neticesi 
olarak Lunghai şmendif er hattma kar
şı yapılan Japon tehdidi hemen tama· 
mile bertaraf edilmiştir. 

Nankin<leki Çin ordusuna kuman.da 
eden general Tangçşenşi ve diğer iki 
general Nankin ri1.:atini iyi yape>ma
dıklarmdan dolayı vazifelerinden azle· 
dilm:şlerdir. 

3000 
L;ro liazananlar 
88607 

1000 
Lira kazananlar 

14708 1837 33943 

ıııt 
30 Lira kezann11 

41 
26627 2690 9270 35920 

2 ,s 
21648 3030 27620 37369 6 
36030 30824 25673 23883 6 l 

1922 21054 7590 17362 s 
27124 39379 24169 35776 ıs' 
ı 7042 4975 21657 26303 6S 
38176 1')761 20871 19370 ı 6Sl 
39330 29475 29224 22858 31s 

Londra, 11 {A.A.) - Ulplomasi maha· 
filine gore Sanshaydaki İngiliz scneraJ 
konsolosu tarafından Japon general kon· 
solosuna vcrılen ve lngilız ıalııla memur
larına karşı yapılan taarruza mnte:ıllik 

bulunan protcstonamcdc hlldisenln ne si· 
bl ohul ve şerait d:ıhHıııde ,·ukubulmuş 

c•lclu unu mc)d:ına çıkarmak için bir tah· 
kıakt ıcm edilmesi ve Japon makarnalı 

l:ırafındnn bu gibi hadiselerin tekerriırüne 
ın nl olnınk icin liızımgelen tedbirlerin 
ı ı ı&nı olunma ı talep edılmekledlr. 

.. Bu menfaat, ehemmiyet itibariyle, 
Çin ile olan Amerikan ticaretinin, kıy
metine ve içinde yatınlmıt sermayelere 
çok faiktir. Hattl bu menfaat, Ameri
kalı vatandaıtann icil emniyetlerinin 
temin edilmesi meselesinden de akdem
dir • .,, 

Bir de mağlubiyet 500 
1635 6233 6220 32631 ,s 

28380 32032 36570 ıss7 ı 9 
2Sl49 16069 27964 9605 ıı' 

3480 20722 32018 37441 s 
848:> 39741 29190 36865 \s 

284!>3 34469 10264 17647 :G9· 

tn~ılız general ı.:onsolôsunun bir mektu· 
hu. in llız çnvuşu Turnerin bir Japon ne
rrr 111 C:ın 1 uyliUcrlne fena munnıele et-

Japonyada iktisadi seferberlik 

stanbul 
kor1 şu:1or 

tJ»"'" ~tarafı o lııdd• 

Tokyo, 10 (A.A.) - Resmi mahfiller 
ve gueteler, nihai zafere kadar harbe 
devam pllnmın, devlet, millet ve eko· 
nominin umumi Kferbcrliği demek ol
du unu ~ri_ediz~rlaf.· 

w n 4tııuaıwt blr komite bu 
pıtmn teferrU~tını tesbit edecektir. 

PJanm yeni harp ekonomisi tedbir • 
terini, finansal ve sosyal tedbirleri ve 
üç taraflı anti komiinist mukavelesinin 
takviyesini derpiı edeceği bildirilmek· 
tedir . • 

apaçık clvluda yakıyor, bir taraftan 
sogugu yerken, bir taraftan da sözde 

ısrnıyorlardı.. Anlattığım manzarayı 

hayretle seyrettiğimi gören yaşlı bir 

k clın, etrafındaki çocukların ntc§C bi· 

raz daha yaklaşmalanru tavşiye ettik· 
ten sonra, bana döndü: 

Öldilrillen Japon Jayyarecisi 

- Ne yapalım, dedi. Fakirlik bul .. 

Hiç ses çıkarmadım. Elektrik, hava

gazi. su gibi medent ihtiyaçlar §Öyle 
dursun, kıg günlerinde en büyük ihti· 
yaç olan mahrukattan bile mahrum bu· 
lunan bu zavallı insanlar, bizlerle kat'iy 

yen konuşmak istemediklerini her hal
leri ile belli ediyorlardı. 

Ytizü gözü çamur içinde, her tarafı, 
sırsıklam avluda yalınayak dolaşan, ço

cuklarla dahi konuşmak kabil değildi. 

Arkadaıım Ali. bunlardan bir kaçı
nın yukarıda göreceğiniz resimlerini 
almak için ne kadar eziyet çekti 
bilemezsiniz. 

Ya çocuklar, makinenin üzerlerine 
çevrildiğini görUnce kaçıyor, yahut ta 

meydanda yakılan, ta§ kömürlerden çı
kan dumanlar objektifleı çocuklar ara
aında kalın bir perde teşkil ediyordu. 

Buradan ayrılmadan evvel, temiz gi· 
yinmiş, doğru dürüst konuşan bir tek 
adamla adamakıllı konuşmak nasip oldu. 
O da bize şunları anlattı: 

- Burada görülmemiş bir pislik ve 
sefalet hükUm sUrer. Esasen hanın aa
kinleri çok fakir insanlardır. Buna bir 

de bakımsızlık, susuzluk, laı günlerinin 

soğuğu iHlve edilince, artıi< hepsi ta· 
mam oluyor. Fazla ne söyliyeyim, işte 
her şeyi gözlerinizle görüyorsunuz .• 

Adamın h:.ık1tı vardı. Yilrekler acısı 
manzaraları kimsenin anlatmasına lil· 
zum kalmadan görmüştük. Burada daha 

uzun müddet durmak, bizi bir miktar 

Tokyo, 10 {A.A.) ._ Japon amirallı· 
ğının bir tebliğine göre, Japon ordusu -
nun en güzide tayyarecilerinden olup 
ıimdiye kadar 30 dan fazla Çin tayya
resi dilşilrmüt olan yüzbaşı Abayaşi 

Çarpışan 
vapurlar 

_.- Hnştarafı 1 incide 
Önde giden vapur da alabanda sanca. 
ğa gitmiştir. Kısa bir mUdet sonra 
vapurlar çarpışmış, Galata va~urunun 
baş omuzluğu önde giden vapurun ba 
ca tarafının ön kısmına çarpmıştır. 

Kazayı milteakip önde giden vapurun 
Satlrk zade N~ıına ait 1460 tonluk Su-
at vapuru olduğu öğrenilmiştir. 

Galata \"8.purunun bodoslaması Su 
at vapunmun teknesi ha..t:mra uğramı~
tır. 

Galata vapuru baatan su almı~ 
da çabuk boşaltılmış. silratle yoluna 
de .. ·am ctrniştjr. ı)üsademeden Mnra 
ayrılan Sul\t vapuru da lstanbula gel. 
mek Urere yoluna devam etmiştir. Ga
lata. vapuru milrettebatmdan Ahm:t 
isminde birisinin meydanda olmadıgı 
görülmüştür. 

Galata vnpuru sabaha karşı °ijü~-ük 
dereye gelmiş. sonra. Kuruçcşme önUne 
inerek demir!emiE;tir. İld saat sonra 
Suat vapuru da limana r<'lmictir. CT~
lata vapuru mUrettcbn'ın~an A~rre?~ 
vapurların mUsademesin ı muter. "' 
biribirlE'rine vana~t,kları ~ırada kendi 
bulundui{u v;purun batm"cındrn kor
karak Suat \'apuruna ntlndı·ı anı"~ıı. 

Tokyo, 10 (A. A.) - Domei ajan
gınm Tsingtaodan haber aldığına gö· 
re, şehrin zaptını müteakip Japon ku
mandanı. herkesin hukuk ve menafii
ne hürmet edileceğini bildirmiştir. Ya
bancı devletler tebaalan, tesıs edilen 
bir emniyet mıntakasına gitmeye icbar 
olunmuştur. 

Japon deniz devriyeleri etraFta fe· 
dai ve sair Japon düşmanları bulunup 
bulunmadığını anlamak üzere öğleden. 
aonra Tainıtao ara1tımalar vapmışlar· 

dır. 

1-'lra kazananlar 
15398 20399 23314 
28172 33458 4805 13532 28191 31427 

Güneş, lstanbul 
birincisi oldu 

("'ikin sonuncusu olan 
Eyüp ikinci küme 
şampiyonlle yer 
değiştirecek 

16492 18'668 36911 8615 G 
271 11436 11558 22082 ~94 

6!llG 2u956 16103 16235 sı5 
3813 ı9.n8 29029 s129 

1
sô 

6628 8158 12481 2831s sı 
11128 133 20341 38718 .,gS 

24818 30789 498 33630 "sl 
22279 20760 34411 1562 s .~ 
37705 28867 11240 16943 ; 1c 
21779 30223 21888 7049 ioS 
16149 16506 37419 5354 5 
35928 ı6t65 31955 6552 ;!lo Japonlar kan dökmeden ehri işgal 

etmişlerse de bunda Çin asker ve sila
hen.dazlarının on beş gün evvel şehri 
terketmiş olmalarının büyük bir dahli 

vardır. 
1897 de bir Alman filosu Tsingtao· 

yu işgal ettiği zaman Alman bayrağı
nın dikilmiş olduğu tepeye bug\in be
yaz bir bayrak çekilmiştir. 

Pazar günü oynanan Güneş - Vefa 
maçiyle nihayete eren lstanbul lik mac 
ları milli kümeye girecek dört .klübil 
mcytl:ır.a çıkaı mıştır. 

2fl911 33963 12129 35677 1Ôr! 
22132 17003 268~ 38897 239 1 
15493 33419 1374 220 95$ 
7711 27141 25::; 37115 ~ 

F;~·~~;di-rhtflj 
Şehre 18 mil mesafede bir plajda 

Japon ba.'ıriye silahendazlan karaya 
çıktıkları zaman başında buranın na:z:i 
teşkilatının reisi bulunan bir Alman 
heyeti Alman bayrağını açmış olduğu 
halde otomobille plaja giderek şehrin 
sulhcuyane bir metod dahilinde işgal 
edilmesini Japonlardan rica etmiştir. 

DIS\Hll\: 
• At~erika birleşik ılc\'ictlcrile Sili arn· 

~ıında muvakkat bir ticaret nnlnşmnsı rn· 
pılınıştır. 13u nnlnşmn her iki tarnra dıı en 
ziyade müsaade gören nıille: hııklnrını la· 
nımakladır. 

• C<'koslovakyadn Sentin mühiınmnt fob 
rlknsınıla dün şiddetli bir infilak olmuş· 
tur. Dört ölii \'ıırdı. 

• ''ll:ımhurg _ Anıerlca Unle,, \'e "Nord 
dculscher J.loyd,, kumpanyaları, Moskova 
acenlal:ırını kapamışlardır. 

• Romnda lllllerin fstikbnll için hazırlık 
lara şimdiden h:ışlnnmıştır. Eski şimendi· 
fer ~arının )'erine şimdi ~·eni ve muaı· 
zam hir gar \'apılmaktarlır. 

• \'ilno ga7.~tccilcr sendikası, statüsünde 
tadlliıt yapmıştır. Bu tadılllta ,;ore, Yahu· 
diler \'Cyahut Y:ıhudi ııslınıtıın kimo;cler 
sendikasa clnhil olmıyacaklardır. Ru <-e· 
miyet arllik csno;ını knbıı1 eden ilk gazele· 
ciler <'eıniyeliı!lr. 

• '.\lusolini lıııbuh:ıt ic;tihsalinde lenıa} üz 

Bu takımlar Fener, Beşiktaş, Gala
tasaray ve Güneş klüpleridir. Bu dört 
klüpten üçü - Beşiktaş, Iı"'ener ve GÜ· 
ne.ş - de ayni puanda olduklarından 
aralarında İstanbul birincisini ayır. 

mak işi günlerce gazeteleri meşgul et
tiğinden nihayet bugün İstanbul fut. 
bol ajanı tarafından resmen tesbit e
dilmiştir. 

Kıymetli futbol ajanı Abdullah 
averaj usulünü tatbik ederek klüp!P,.. 
rln lik maçları neticelerini eu suretle 
ilan etmiştir. 

1-Güneş 

2 - Fencrbahçe 
3 - Beşiktaş 

4 - Galatasaray 
5 - Beykoz 
6-VMa 
7 - 1stanbulspor 
8 - SUlcymaniye 
9 -Topkapı 

10- Eyüp 
Şu cetvelden anlaşıldığına g<Sre GU. 

neş klübü İstanbul birincisi olmuş, 

ikinciliği kazanan Fenerbahr.e ile, U- 1 
çüncü Beşiktaş ve dördüncü Galatasa. 
ray klüplcri milli kümeye aynlmışlar
rlH'. 

tikin sonuncusu olan Eyüp ise, ya
kında tamamlanacak olan ikinci kUme 
müsabakalarında bu !iğin birinciliğini 
kazanacak olan takımla otomatikman 
yer değiştirecektir. 

Gaip aranıyor 

teşebbüsil 1 
Bombacılardan bir 

yakalandı $ 

Paris, 11 (Hususi) - Geçeıı ıııe> 
lün on birinde Pariste Etual ,ıs fi 
nmda iki binaya yapılan bOıııb ~ 
ikastin failleri meydana çıkarıl ı# 
Bunların biri Piycr Jül Lokilti it~ e' 

• b' 'd' B a.danı te" S 28 yaşınoa ın ır. u . .,. 
d.ilmit ve ~ürmünU itiraf etmıştı i~ 
ortağı olan Jan AUred Mak0

" ~ jt 
adam, karısryla beraber Frank •)ff 

Panyaya kaçmıştır. Ele geçen t\J~ ; 
'te•1

" ·" ''gizli iht'Hil hareketi kotnı ~ı--
mensup olduğunu itiraf ettni§· ;ı;ı (1 

tevkif edilenler.den Moro dö lD. saı:~ 
Öjen dölonkl ve dük Pozzo d~j~ 
nun bu bomba hadiseleriyle 
bulunduğunu ifşa eylmiştir. 

X9 u'" 

Maceraları ti' 
BilyUk bir cild halınde. Y~~ 
simlerden ibaret. içindeki j 9 

konuşmalarla hiç yorulma~~ 
un barikullde maceraıarJJll 
etmıo olursunuz.. 

X9U g;;' 
sizin gibi çocuAla.rmız da 

ver. ~~ 
Bu onların ayni zamanda el'· 
bir okuma kitabı da oıur. erlcn r.O piskoposl:ı 2000 papazı clün Vene

dik sara\'ınıl:ı lrnbııl ve kendilerine !eşek· 
kür ı'lrni tır. F;· ~ 30 kuruştur ~---E\ vcke İıilanbulda Akbıyıkta oturur- -~ iP'~ 

ken nereye Rittiltini ~Arcnemedlitimlz Bey. Coeuklarınızı teşvik edinfS. u• f 
• l< mıştır. . 

daha müfeessır etme ten başka bir işe Deniz tic:ıret müdiirlU"ii h"r ıki ı 
yaraınaıdı. kantanr da sorgı.;\·a rekmi~ir. Anca'• 

• lnı.ıillcre hrıkıinıctinln siyasi başmil
":l\ ırı Sir Ro!ıcrt Yıınsltların peıtcrl )"ilı· 
h:ı~ı Honalrl \rnolrl \'c~slttnrt 86 yaşında 
veruı etmiştir. 

paıarı ka:uı-;ı eski askeri şube reislerinden ,;klarmdan ayıracakları kil:.-~ 
piyade miralayı Bı>7 Veysel otlu Mahmut kftnl!.rl~ bu kUçtlk rakaıDI 

~ Ncdl~i ~rıımn~t:nu. Rulundıı~u yeri bl· ınmanda elde ederek " 
Tam bir ıefalet yatağı olan bahçeli Suat vanurunun birinci knntanmın 

handan yava§ yav&ış çıktık. Matbaaya 1 bu sefere -gitmevin de verine ikinci kııo 
dördUt. Yur.n1 bitirmeden, şuraya bir tanın vatlfe nldığı anln-=ılnuştır. Bu 
noktayı illve edeyim: Bu banda yalnız noktadan tahkikata ehemmiyetle de· 

kıptiler oturuyordu. vam olunmakta.dil". 

• Dun Bül.rcşlc Anıslıırva elçilli'Unde 
h!I\ iik hir '.\'anEıın çıkmı~tır. 

• merlkoda h:ırp ilılıt etıncdcıı enci 
re~ iam ile halkın fikri sorulmasına dolr 1 
lrktır Amerika konJ:rcsinde 188 muh:ılife 
karşı 209 reyle reddolunmu,tur. 

lt"nlerın ın'i:ınn·et nnmın:ı nşaQıdnkl adrc- _ _A 
sııni7.c hilılirmcleri. X 9 un e(llY 

I /(lnbul ollmrllkleri Baımlldürlüğiı JI maceralarından birer tane ~ 
icra takip memara Be11pa:arlı lidirler. rd, 

Naci Alckaplall. -



ıst J oe Lou is 
~~ Amerıkahlar 
sı~ 'l'okyo olimpiyadına iıtirak 

1"rl- edecekler 
'l' Anıerlka olimpik komitesi 1940 
Okyo ollmpiyad oyunlarına iştirak 

~lrneğ-e karar ,·erml~Ur. 

S tP> © r v .e 
t llJI VI al 0 et 

Şampiyonluk unvanı 
için şubatta Natban 

g, Mann ile d6vUşecek 

ı 

D 

Frank Hough 
lngiltere orta ve yarı 
ağır sıklet şampiyonu 

Patinaj şampiyonıarı

~ .. ~n ın, işin şatafatı için 
Jak Mc Avoy ile 

döğUşecek 
Son zamanlarda İngiltere.de ve bü

tün Avrupada bir silrü muvaffakıyetler 
lcaıanarak organizatörlerin nazarı dik· 

ltatini üzerinde toplamı§ olan Frank 

~oug9'un kim olduğunu ve nasıl ye
tı1r~· . 

ıgını geçenlerde yazouştık. Bu genç 
hok .. 

ıor, yakında İngiltere, orta ve yan 

lğır &ıklet şamp'yonu Jak Mc Avsy ile 

döğı:lftürüleccktir. Ar1..:ak İngiltere 
botts federasyonu bu maçın bir ıampi· 
}'~nluk maçı olarak yapılmasını isteme· 
dığj ... .:1 • • • . '""en maçın netıcesı ne olursa ol-
:~n Mc A voy unvanını muhafaza etmiı 
lcaktır. 

~Ski sporcu muallim 

1 
Sa im Tor~u t 

Yileşti ve ,·aıifesine başladı 

1 
tpcy zamandır rahatsızlığı dolayısi

lt 11tanbulda tedavi ve istirahatte bu

d~~n Vefalı öğretmen Saim Turgut, 

~cktorU bulunduğu Adapazarı orta 
0 111Und k' ·r · b · · • a ı vazı esı aJına gıtmııtir • 

........____-~--------------

ii~ kadın (kocaıma) -1atedi
"'- ~toyu almamakta 11rar ediyor -.. q'""? 

.llcşhur patinajçılar ·içinde Al 
manların gü~l ~mpiyoıw Maxi 
Berber 3on derece ba3-it giyin 

1nt'ktedir 

Berlin (Hususi muhabirimiz vazr-
ı • 

yor) - Patinaj Avrupa ve Amerika-
da günden güne son derece rağbet gü. 
ren ve alaka uyandıran bir spor olu
yor. Fatinajın bu muvaffakıyetinde. 
ki en büyük hisseyi güzel ve dilber 
§ampiyonlara vermek icap eder. Haki
katen hiç bir spora müyesser olmıyan 
bir nokta patinajda ı&".e camar. Bıill
istiına bütün Avrupa v<> ~mlll' 
Jetlerinin yetiştirdiği a;.uııp!~·<>tılar. . 
hattı lkinçi ve UçUncü olaıı }'lzla.rm 
hfl!PŞi ~r :zıcra.fet numunesi .ve gü
ı.ellik a.bl~esidir. ~mek ki bu spora 
kadınlardnn yalnız hasna, müstesna 
gUzel olanlar heves ediyor ve güzelli
ğin verdiği telkin ve bahşettiği ilham 
sayesinde fi.detin fevkinde muvaffak o 
luyor! Meseleyi bu suretle tefsir etmek 
ten başka çare yoktur. 

Başta C;jshrdl shrd shrdlu rdlu 
dünya~a maruf Megan Taylor. Hulten, 
Mari Herber daha niceleri bunun en 
bariz misalleridir. Sonja Henie işi ni
hayet sinemaya döktü. Diğerlerinin 
eninde sonunda. eri~ceği mesut hedef 
gene bu meslektir. 

• • • 
Son 'zama.nla.rda Alman matbuatı 

patinaj yıldIZlarm.ı ' da tenkit et.meğe 
b&şladı. 

Ma.xi Herber hariç, ba§ta İngiliz 
yıldızları olmak üzere A.merikahla.r, 
Viyanalılar ve eimal hük\ımetleri yıl
dızl~n tenki~e. uğruyor. . 

Alman matbtİatmm iddia ettiği 
nokta şudur: . Gilnden güne rağbet gö
ren bu spor, spor olmaktan çıkıyor ve 
bir variyete numarası oluyormuş. Bun 

~ da. ilk önayak olan Amerikalılar olmuş 
---~~--~~----~~____;~-----------~---~ 

Alman tenis~iler 
4'1ustralyahlan ve Amerikalıları 

~eıb yendi ~er 
tra1y d ourndan bildiriliyor (AYu&- birinci seti 6-4 ka.znnmış, ikinci se-
A.l~a~ ... : ti S-10 kaybetmiş fakat üçüncU seti 

11.ra
11 

_.a, Amerika ve Avustralya vo nihayet finali 12-10 kazanmıştrr. 
tıı b~~~ai burada yapılan tenis maçı- Bu en tyi iki oyuncunun her karşr. 
'°llııtraı r iki galebe temin eden A- laşmasında olduğu gibi, maÇ-'i;etin ol 
taıeb Ya ve Amertkaya karşı dört muş ve bu mükemmel maçta birçok 

A.l~nlnle Almanya kazanmıştır. seyirci hazır bulunmuştur. Von c ... , o Crammın muvaftnkıyetl hararetle 
ıııotanırnı 6 • ./~ınc7u5su BromYlç, von alkışlanmıştır'. 

llra. A " e - tekrar yendikten <le :Yen tne:rlknh Donalde Budge;>1 Bir glln e,·vel ikinci çHtler mUsa-
Vılllbt llllştir. Budge. geçen pazar bakasında von Cramm ve Henkcl, 
l. edonda k döml finaH Dudge - Makoya kar,şı 
ıı:ıy~lt azandığı Uç muvaffa-tlıttha~anbcrt dUuya tasnifinde başı Uç &f'tte 6-4 6-1 Ye 6-3 kazanmışlar-

za etıncktedir. Von Cramm dr. Fakat Alman oyuncuları Henkel 
tn yaralanması Uzerine finalde gale-
beyi Kist • Tiromvlch bırakmışlar, 
neticede Honkel. haklkat~n munz -
zam bir mücadele ile, ıf;tırabınn. e -
hcmmiyet vermeksizin, Kisti 2-G, 
11.9 ve 6-2 yenmişti. 

Final tasnif netkm~ı ı::udur: 
A !manya: 4 · muvaffakıyet. 
AmeriJrn: 2 mu'\"affakıyet. 
A\"ustralya: 2 muvaffakıyet. 

sarfettikleri paralar, 

nıuazzam 

tutar! 

bir ve~On 

Heır glYın y e n 'i bir kürk 
gayen v e bD r k e r e s artana 
~eçardDğl ı pekll elblseye 

~~ır <dlalhla e l sQırmeyen şam-
pDyoınOaır vardır ı 

Tuvaletleri~ıe ba~ dömWrflcü mcbüi.ğ 'Zar sar/eden 
lııgiliz dübcrleri yazm ruletli paten yaparlar 

ve Nevyorkun boks müsabakalarına r 
sahne olan meşhur ~dison !guare 1 

Garden programına patinaj numarası 
ithal etmişler ve bu derhal alaka uyan 
dırmış ve yapılmış. Bittabi projektör. 
ler arasında numaraya çıkan kıilar 
.!On derece şık ve lilks tuvaletlere bü
ıilnm~ bulunuyorlar ve bu yüzden spo 
run manası kalmıyormuş! 

f §te zcrafctiy1e meşhur pati>ıajcılar
.f.an biri Megan TayloT 

Bunlar hakikattir, faka.t nahoş te-
lakki etmek de kadirşinassıilıktır. 

Mevzu bacaklı, güler yüilil dilberle
ri en bahalı tuvaletler içinde en sevilen 

fokstrot nağmeleri altında buzun U. 
zerinde estetik pozlarla ileri geri ka.. 
yarken görmek, bilha.sea erkekler için 
büyük bir r.evktir. Dünyanm en 
güzel, en zarif bir patanaj dilberini, 
bütün maharet ve liyakatine rağmen, 
Almanların Bavyera kadınlan elbisesi 
ne sokup ortaya çıkartın. hiç de g5ze 
ça.rpmaz. "Kadmı gösteren tuvalet. 

tir., meseli meşhuru boş yere sarfedil
miş bir kuru lakırdı değildir. Doğru 
luğunu kabul etmek icap eder. Zira ni. 
ce gUzeller vardır ki insan hayret ve 
takdir nazariyle seyreyler, fakıı.t ayni 
kadınlan lfbastan tecrit edince in.san 
sukutu hayale kapılmaktan kendini a
lamaz. Binaenaleyh kadm demek tu-

valet demektir. 
Şaka bertaraf, bugünün meşhur 

şampiyonları, amatörlük namı altında, 

tuvaletlerine cidden baş döndUrUcU 
mebl!ğlar sarf ediyorlar. DUnya ışam. 
piyonu İngiliz kız Cecilia Colledge her 
ak~m sahaya yeni ve en bahalı bir 
kUrkle geliyor. Giydiği ipek elbiseyi 
başka bir defa Uzerinde görmek imk!n 
sızdır. Bu husµsta en ileri giden 1n-
gilteredir Avrupanm şimal memlekeL 
leri ve Viyanahlar da çok şık ve gü
zel giyinmektedir. Almanların yeni 
yetişmeğe b~lıyan genç patinıı.jcı kız.. 
lan da basit ve şık giyinir; hepsinin 
ipekler ic;erisinde, sehb&r çoraplara 
bilrünmUş nefte bacaklarını göstermek 
en bUyük emelidir. GUzell&i bu hal-

DUnya ağır sıklet boks şamptyonu 
zenci Joe Louis 23 şubatta Ne,·york
ta Madlson Skard gardende Ameri
kanın en llerl gelen ağır sıkletlerin 
den :Notban Mann Ue ka~ılaşacak 

tır. Maç şampiyonluk unvanı için 
olacak ve Mann kazanırsa Louis ile 
mUsabaka tarihinden 1Ubaren 60 
gUn içinde bir ikinci şampiyonluk 
maçı yapmak mecburiyetinde ola .. 
caktır. 

Mann ıon zamanlarda Nevyork 
eyaleti şampiyonu Bob Pastoru bU
yilk bir farkla ve puvanla mağlilb et 
mlş ve Tommy Farr için en müna
sip rakip olarak tel~kkl edilmeye 
başlanmıştır. l\Ionn'un ecdadı ltal • 
yandır. I<endlsi gayet sert ve atıl
gan bir döğüşçUdUr ve en tchHkell 
yumruğu da kuHetli bir sol kroşc
dlr. 

Şmeling'in 
maçı 

Eskt boksA.Unya. şampiyonu Şmö. 
llng geletıek şubatta lamfde Ame
rikalı Macar Etlen Dudes ile karşı
laşacaktır. 24 yaşında olan Dudes 
şimdiye kadar yUz maç kazanmıştır. 

de görüp de hoşlanmıyan, zevk almı

yan erkek olmaz! 
Fakat Almanların olimpiyat §am

piyonu Maxi Herber'in hiç bir defa. 
ipekli ropla ortaya çıktığı da. göıill. 
mez! Daima a.rkasmda faniladan açık 

renk'°ir blQz ve altında koyu lacivert 
eteklik. Bu yeni Alman rejiminin bir 
tecellisi olmakla beraber şirin bir kız
cağız olan 'Maxi Herberin gözlerinde 
rakibelerinin ağır tuvaletlerine ka.rşt 

olan tahassür ve iştiyak bUtUn belaga-
tiyle okunmakta.dır. 1 

Ne de olsa kızdır... 1 

Cecilia Colledge'den sonra !ngilte
renin en iyi jatinajcısı olan Megan 
Taylorun babası geçen hafta kızının 

spor ve tuvaletine sarf ettiği paranın 

bir billnçoeunu ~ık.armış ve gazeteci
lere ibreti alem olsun diye göstermiş. 

İnsan görilp de bir patinajcı kızın 
babası olmadığına şükrediyor. Alelade 
tuvalet meraklısı kız babalan şikayet 
etmesinler beterin beteri vardır. 

Bilnço şöyledir: 

İngiliz lirası 

Saha kirası ve antrenör üc.reti 3520 
Elbise 740 
Çorap 222 
Ayakkabı altı patinajlı 300 
Eldiven 36 
Palet dersi 56 
Masa.j 
Jjmnıud\k 

İsviçre, Amerika ve Kanadaya 
seyahat 
Tahsil ve kitap masrafı 

YekOn 

Ta.k.riben 3!5.000 Türk lirası. 

180 

200 
650 

5960 

, Suat E RLER 
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Aylık 
müsabakamızda 

kazananlar 
Geçe:ı aylık "izler'' mlisabakarruzm 

hal şekli şudur : 
l - Çocuk ar::ıbasile dac:::r 2 - El a

rabası taşıyan adam; 3 - Sepetli mo
tosiklet; 4 - Köpekli ve bastonlu adam; 
S - Yanında ineğile giden adam; 6 -
otomobil; 7 - Üç tekerlekli bisiklet; 
8 - Araba: 9 - Bisiklctlni ''nde götü- J 
ırcn adam: 1 O - Bir çoct:' iki tekerlek
li kayak ara!>:ısile ( fransızcası Troti
net): 12 - Koltuk değnekli topal;. 

15 LiRA KAZA~AN 
Bayan Süheyla 

Beyoğlu Tilnelbaşr Yazıcı sokak es
ki Kamando Han No. 16. 

10 LiRA KAZANAN 
Bay Ferdi 

Bakrrköy Sakuağaç Korsan sokak 
No. 129. 

6 URA KAZANAN 
Bay Fuat 

Kadıköy A•.:ıbadem Esat Paşa sokak. 
1,S URA KAZANANLAR 

4 - Bayan Fahriye, Çırçır Parmak
lık sokak No. 14; 5 • Ba/ İsmet, Tak
sim, Galatasaray Liseli N.>. 53; 6 -
B~ ,F,etl • F.a~Ç ıt: c:ad~si; 7 -
Bay Muzaffer, J3ahçckapı Taşhan ya
nında: 8 - Bay Salt, Selimiy.e; 9 - Bay 
Mehmet Ali, Beyoğlu Küçükpa.r:nak
kapı; 10 - Bay Yz.şar, Üsküdar birin
ci orta okul No. 355; 11 Bay Refet, 
Beyoğlu Tarlabqı No. 33; 12 - Bay 
Liitii, Emirgan orta okul No. 147: 13· 

Bayan Güzin, Tepebaşı Çatmamescit 
Mektep sokak No. 26: 14 - Bayan Be
hice Kemal Fatih; 15 - Bay Şı~krü, 

Taksim Kazancı yokuşu; 16 - Bay 0-
aep, Mahmutpaşa caddesi; 17 - Bay 
Cel5.l, btanbul Erkek Lisesi; 18 - Bay 
Hicri, İstanbul Erkek Lisesi; 19 -
Bayan Güzin, Tophane i 4; 20 - Bay 
Nedim Tuna, Kabataş Erkek Lisesi; 
21 - Bayan Tür'k5.n, 47 inci okul; 22 -
Bay Nihat Arıkan, Beşiktaş Abbasağa 
Çıkmazı; 23 - Bay Edip, Beyoğlu 

Taka.im Srraselviler 3 - 1 7 O; 24 - Bay 
N'.ahe Azad, Pangaltı Cami sokak; 25 -
Behire, GaıiOsman Paşa ortamektebi; 
26 - Cemal Beyoğlu Mis sokak 15; 
27 - Nadide, 25 ir1.:i ilk okul; 28 - Ner
min, 'Ankara musild mektebi; 29 - Se
öat, Divanyolu: 30 - Meri, Beyoğlu 

Ç• k 1 f f b • k f •• •• 1 ••uçan OtomclQ)ftD,0 1 oaa arı aoru•_~_M_lk~~-n_ın_b_u_y_e_nı_s_e_~_U~z_eş_H_ne~ya_r_ın~b-a_~_~_o_ru_~ 

nün kurduğu şehir ~~' 
Burada herkes hayatından memnun, 

herkes mesuttur 
Sokaklara, Caddelere bile çlliolatayı 

hatıra getiren isimler verilmiştir 
"Çlkolnta şehri,, dey~ce çikolata geçen bu adam, birçok emsali gibi 

rnbrikal nrmm çolduğuııdan d o lu) ı işten çekilip rahatına bnkmak iste
bu ismin verlldiğlnl zannetmeyiniz. memlş, kazandığı serveti amelelerl-

Bu şehir; Herslı ey adlı bir çikolata nin rnhntını, sandctinl, temine has· 
fabl'lkası tarafından , y, lnız c:ıt: rı • t 1 retmiştir. 
yapan ve sntnnlara mahsus olmak Mllton s. Hershey: Pensllvanya
üzere bina edilmiştir. ' o lıulu u ı;ı a:,- da bir çUtllkte doğdu. D;l.ha kUçUk 
rafını kendisi 'ermiştir. Şehrin is mi yaşta iken bile clftçlUğe allka gös
( Çikolata şehri) olduğu g ibi sokak- termlyordu. Babası, onun bu hallnl 
larına, cnddele rine d e çikolatayı ha görünce ısrar etmedi, kendisini l>lr 
tıra getirecek isimler verilmiştir: matbaacının yanına verdi. 
Kakao caddesi. Çikolata sokağı gibi. Matbaanın kurşun harfleri, el ile 

üc binden fazla nüfusu olan bu "'(;evrllen makineleri, basık ve karan
kocn şehir yalnız bir adamın nzlm Irk atölyeleri, ılyasıı ve havaBıZ o
ve iradesi, insaniyet severliği saye- daları da genç çocuğun zevkine glt-
slnde vücuda gelmiştir. medl. TenbelU~e başladı. 

Vaktlle taklr bir sntıcı iken çlko- Tabtl, patronu da kendlslpl kapı 
lata sayesinde milyarlar kazanan, dışarı etU. Anasının dellletlle, ev
Amerikanın on zenginleri sırasma ıerloin yanındaki bir şeker fabrika· 

Ayazpaşa 19; 31 - Necmiye, Taksim 
Bekar sokak 6: 32 - Fethi, Ercnköy, 
Sahrayicedit; 33 - 1. S. N. Kadıköy 
Kuşdili 5; 34 - Yegane, Fatih Atpa· 
zan; 35 - Ni§QD Yardan, Beyoğlu 

Karaiye apartımant , 36 - Şef\cati, Ada
pazart istasyon addesi; 37 - Selbn A
car, birinci ilk okul talebesinden; 38 -
Saim Tuzluoğlu, Taksim Talimhane; 
39 - İbrahim Tosun, Ankara Y eniıe· 
hir; 40 - İzzet Şişkin, Sultanahmct; 
41 - A. Apostolidis, Kurtuluı; 42 -
Fuat Bosna, Yedikule: 43 - Nuri Az
söyler, 12 inci ilk okul; 44 - Necati 
Tekel, Emirgan; 45 • Osman Tırpan, 
İstanbul lisesi; 46 - Yusuf Ziya, Eski
§Ohir; 47 - Saime Halit, Beyoğlu Tom
tom sokak; 48 - Mehpare Hüseyin; 
Ankara; <9 - Nurettin Esen, Edirne. 

* • • 
Bu okuyd.:ularımrz arzu ederlerse, 

kazand.Ikları birer buçuk lira mükilfa
tı nakden alacak yer.de Habcr'e bir ay 
mUddetle abon~ olabilirler. fstiycnler, 
bir mektupla idaremizi haberdar et
tikleri gün, bir ay miiddetle kendileri
ne gazete gönderilir. 

Mükafat kazanan okuyuculanrruzdan 
İstanhulda bulunanlar, idarehanemize 
müracaatle paralannr alabilirler. Taş
rada bulunanlann mükafatları adresle-
rine gönderilecektir. 

ıına çırak oldu. 
Az zamanda akide yapmasını oı

rendl. Sonra fabrikada, başkasının 
hesabına c;alışmaktan ise ufak bir 
sermaye ile kendi başına çalışmayı 
dUşUndll. Fabrikayı bıraktı. KUçUk 
bir el arabası aldı. Akldelerl, gece
leri evinde yapıyor, günCIUzlerl, 8<>' 

kak eokrık dolqıyor, satmaya talışı 
yordu. 

Bu ilk tecrUbede muvaffak olama-
dı. Az zamanda sermayeyi kediye 
yükletti. Fakat Umldinl kesmedi. 

Teyzelerinin birinden aldığı 25 
dolarla Nevyorka Ç"lttl. Ayni lşl yap 
mağa başladı. Burada da Umldl boea 
cıktı. 

Gene mntecsslr olmadı. Lakastre 
geldi. Gene akldeclllğe başladı. Bu 
seter, akidelere başka başka şekil
ler vermiş, renk renk kAğıtlara sar
maya başlamıştı. Bu suretle çok rağ
bet kazandı. :M:Uşterllerlnin sayısı 
günden gUne arttı. Artık tali kendi
si ne gUler yUz göstermlye başlamış
tı. 

Az sonra zengin, pek çok zengin 
oldu. Servetinin mühim bir kısmını 
bir (Çikolata. şehri) nin binasına 
hasretmeyi dUşUndU. 

Ve 1903 de şehrin Uk temel taşı
nı koydu. Fabrikasını kurdu. Bida
yette, kendisi ile beraber gelen 12 
nfle vardı. Bugün 3 binden fazladır. 
Fabrikası, Amerikanın en bUyllk fab 
rlkalarrndan biridir. Günde 625,000 
libre çikolata imal eder ve bunun 1-
c;ln 300.000 litre sl1t kullanır. Bu sUt. 

• 

.. -
şehrin haricinde bulunan husus! clfl 
llklerinden gelir. Şekeri de kendisi 
yetiştirmektedir. Dunun için tamam 
35 mtıyon dolar sarfetmiştir. 

Fabrikalarında çalışan amelele
rin, memurların husust evleri var
dır. Ayrıca umumi bahçeleri de mev 
cuttur. Çocukların eğlenmeleri için 
bir hayvanat bahçesi yapılmış, dtin
yada ne kadar hayvan mevcut tse 
hepsinden blr çift bulunup konul
muştur. Haftada Uç gUn umumt bah· 
çede bir konser verlllr. Bahçede bin 
den fazla insanın oturup musiki din 
lemeler! tein sandalyeler, masalar 
vardır. Bu konserler o kadar çok 
rağbet görmüştUr kl bazı ·günler, 
civar şehirlerden gelen mşraklıla• 
rın sayısı 60 bini geçmektedir. 

Bahçenin bir kö9eslnde 12 bin ~e
şft1 ~r va'l'ti1r. Qrta yerinde buruk 
bir havuz, havoıµn ,Jç\~de 1iucuk 
sandallar bulunmaktadır. 

Şehirde postane~ bir banka, mUte
addlt killse, mektepler, fe.n enstitüstı 
belediye dairesinde mUtalea salonla
rı, bUyllk blr kUtUphane, jimnastik 
sa1onlarr, lkl tiyatro, 1900 klşlllk 
bir sinema salonu vardır. Bunlardan 
başka asrı bir hastane, yabancılar 
için büyük b!r otel, lokanta da mev
cuttur. 

Hershey fabrllrnsının bir hususi
yeti vadır: Penceresi olmaması .. 

Frıbrlkadakl atölyelerin, idare 
deki bUroların ziya ihtiyacı, eun't zl· 
yalar ,.e clvalı ampullerle temin edll 
mektedlr. Havn, bel" dakika tebdil 
olunmnktadır. Fabrikaya girince in 
san kendini yazın serin bir havada, 
bir bahçede dolaşıyormuş zanneder. 
Atölyelere, hnrlcln gtırUltilstl asla ak 
setmez, BUtUn duvarlar, iki sanUmet 

re kalmlı~ında mantar levhatarl~ 
kaplıdır. Yangına karşı da her tilrlı. 
tedbirler alınmıştır. Yangın, nere" 
den çıkarsa çıksın, bir damla su d!)
kUimedcn otomatikman söner .. 

Bu cennetten fnrkr olmıyan şeb" 
rln sakinleri, Hershey fabrikaların• 
da çalışan mmeurlar, ameleler 
ve aUelerindcn ibarettir. )ı.r!I' 
Jarında geı,:lmslzlik, dedikodu, )ta~" 
ga ve gürültil yoktur. Hınıızhk, etıı• 
yet glbl şeyler hiç görülmez. Herııe• 
hayatından memnun, herkes mesut,. 
tur. 

BUtUn bunları vllcuda getiren, btl 
binlerce kişinin hayatını, saadetiııl 
temin eden de yalnız bir adamdıt• 
Mllton S. Hershcy ... 

Bu yüksek ruhlu adamın evı"idı 
yoktur. Bunun lc;in, şehirde ve cl'far 
köy).~r,9.e ne kadar yetim ve .öksilS 
çoeuk varsa hepsini evlO.tlık yap1Jllf• 
fabrikasının varidatından mubtın 
bir kısmını bunlara basretmtştır. . 

Bu çoculdan, 20 şer, 30 ar oJJJlB~ 
Uzere çlftlfklerlne dağıtmıştır. ço
cukların snyısı 920 dlr. YaııJJarı d• 
4-8 arnsınclndır. Her grupun başındıı. 
htr baba, bir de ana varaır. Bunlar, 
bu yavrucuklara, tıokı kendi.tocu.1'."' 
ları glbl bakarlar, bllyUtilrJ_erJ lJusll .. 
st. bir doktorları, bir _dişçll~J'1-""!'' 
45 mua llmden ders almnktadırlaf'· 

Çoc,µklnr. bUyilyilnce, J~UdaUauP" 
&l)ra aanatıc:ı:e, mcıslolü.ere ayr!!J!"' 
Ja.r: Clftı;t,..nın.kJnlst, do.fil'aınn.~ dfl"' 
ın.lrcl , re!\_Sl\lf.!.., tüccjlr, llh, . B~}ıarı. 
sn.nn:r.l.mJ:ıktebl;ıe alınır • .18. ~~ 
g!ldikleri_Z~..!.~'!.ft.. fnbrlkada~~ 
eJrJa,r......Y.Alind da._ellerlM_blL_eer.zDN' 
yç. verıur, sanatlarlle meşgul otur"' 
lnr ... 

KeJİf bedeli 534 lira 75 kuruı olan Çubuklu gaz depolarında 4 tane wıgdl 
boyanmas.ı i~i açık eksiltmeye konulmut tur. Keşif evrakile §Artnamesi 1~ 
müdilrlüğüncle g~rlilebilir. İstekliler 2490 No. lu ka.,unda yazılı vesika ve 40 JJ
ra 11 kuru~uk ilk teminat makbuz veya mektubile 'ber;.ber 13-1-938 pe~ 
gt:inU saat 14 de Daimt Erl.:ümende bulu lı.m.malıdırlar. (B) (8672) 

Maalesef !U yirminci medeniyet asnnda hail birçok J;ayanlanmız tuvaletlerine verdikleri eliemmiyetin binde birini iç tuvalet ve btf' 
2ıssıhhalarma vermezler. Adet zamanlannda haya\ kaynağı olan en nazik uzuvlanna ya temizliği daima şüpheli bezleri yıkayıp korlar~ 
ya en korkunç bir şekil olan pamuk (tampon) kullanarak bütün hayatlannca tedavisi 'güç, korkunç hastalıklarla sıhhatlerini, aile saadeti_., 
rini sekteye uğratırlar. 

Halb_µki: Bir kutu (FEMIL) gerek kendilerinin ve srerekae .YU\ralannm &Uhlc ve neı'eaini ebediyen sigorta eder. Cihanın muııe1'" 
ver bayanları tarafından takdirle karıılananı 

• ~ 

FEMIL ve BAGI 
Kanı emici ve muhafaza edici beyaz, lö1'11lDJ liuaust iki cins pamuktan kimya liarikalariyle yapıl mrı ufak'., ııcak, yumuıali, miJiral"' 

ıuz el çantalarında bile taşınması kolay en ince elbiseler altında çıkınb yapmıyan, cildin 'taravetini boznuyan evde, itde, vazifede, ıpord., 
mektep!e, .seyahette, baloda, yazlılita, kıtlıkta ıayet pratilC bir tekilde ıeve ae~e kullanılan ve kadınbiı aaadete k~~ıturan bir ideaJdit" 
12 lik ve 8 lik yeni ambalajlar piyasada hizmetmize Amadedir. 

lJmumı 

Adr sini 
lleposo : ismet eczane ve IAboratoarı, lstanbol Galata, Telefon: 49247 

bir kartla ltffeden sayın Bayanlara daima kıymetli 
hecliyeler göRderecıeğiz. 

• 
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Del i lfakat Hatıralarını anlatan 
CEYMS NO.CODİ 

Entellicens Servisin en me~hur casu~larından 

l'EFRtKA 

S'O: ı 

, 1 l:>ört bölük edilerek, dört örgU ile 1 
aaltı, sıkı örülmüş, beyaza yakın sarı 
l'a ~farının her örgUsU bir renk pnçav 

ile bağlanmıştı. 
~. cııu yüzü, insanı korkutacak kn
tıık'·· beyazdı. Ağzının iki tarafından 
g62~lilk kabarcıkları sızıyor, cakır 
l>a erı vahşi ışı)tlarla çell k gl bl 
bırrJıl·oruu. Kara bakracmı bir yana 
ta,fknıış, yerden sUratle topladığı 
ta ar!· etrafını sarmış olan çocukla
ta/agdırıyordu. Ye re her iğ1llşinde, 
'"aıt her fırlatışında , dört örgüsü ha
le arııyor, yabani bir kedi feryadl
'>'u agzn al rnmıyacak pis küfürler sa
\o~uYordu. Yamalı mavi donu, ta 
ca}{tu ~unun altından hağlamış, an
hu on tiç, on dört ynşında görünen ı 
len kızı çocukluğumda. hazan yemek 
ı:tı dk ı:t.Ikar kalkmaz yattığım vakit 
s:ı,~1 U/;üm korkulu rüyalardaki, fn
l'a b a hal-van arası garip mahlükla-

enz"t t im. 
ba~trafını saran çoculclara, kinle 
her·nn gözl erinden. yerden aldığı 
tarıı taş ı fırlatırken, gllsterdlğl şey
hır Bevincten belliydi ~ı. her taşı 

F' Ölünı ı:>mrlyle uçuruyordu. 

leın~ltat yırtık donlu, yamalı göm
ltork' Yalın ayak, çocuklar onun bu 
'Ilı Unç hiddetine metelik bile ver-
ta~Yortnr, çekirge gibi sıçrayarak, 
lq Yal;mnrundan kurtuluyorlar. 
t mı arkadan yavnşça gelip sacını 
t:;ıt>r, kimi takunycslnl kapıyor ve 
~Ok lr ~O.i:üsten çıkmışa benzlyen 

Pare bir ses: 
l:ı - Trakat! İfakat! deli İfakat! . 

<;ın 1Ye haykırnrnk , çıkmnz sokağı 
tUc~ C:tn çınlatıyordu. Kudurmuş bir 
lıır BUrUsüne benzlyen, arsız çocuk
tıı.r 0 kadar feryat ettıler, kızın et
~I 111dakı daireyi o kadar: daralttılar 
b~ 'llhayet deli ttakat yere çömeldi, 
ltıııı'nt dizlerinin arasına sokarak f/"k gibi ulumnğa başladı. 
)~tı rıcukluk rüyalarımın azaplı cere
aı ~tıa kapılmış ~lbl idim. RU;alar 
~ 11 1~11 rıln , gnrlp bUyUk vtıı yumuşak 
l:ı.,.a'larno, clell kızın etrafında zrp
bır 

8
'11 (!ocnklara yaklaştım. Boğuk 
(!sle: 

laı., Ç'°ekJ! !n oradan utanmaz çoeuk-
Ô - dl~ e bağırdım -

'raıı arnlık yıkık bir evden, kara sa
llıe,.' btr adam çıktı. Onu görllr g:ör
'etdıblranda bütUn çocuklar dağılı
bana h~r. Kara sakallı adam gUlerek 

baktı: 
..... ?\ 

~lıı e olu yon azizim 1 - de~I - ben- l 
ıılt\ ~ttnış, yabancısın galiba .. BI 1 

bııy10 etı gı7.a bu soysuz çocuklar hep 1 
S Sataşıverlyorlar .. 

t1ıtt~tıra, Yerde oturan kızın elinden 
l{,/e lı;crl girdi. 

lınıı ın hPm korkun~. hem mllelllm 
ll)f~·~r~ÖzUrntın önünden bir tllrlU ıı;lt
l't, lnı 11• Rlr znman, bUtUn çocukla
>'arı • "tlndA hlrer ifrit yUreğl taşı-

131 "llrl!Jer gibi gördOm. 
~tna rb~aı; gtin sonra. deli kızın anR
g!\7.lU r e"de tesadüf ettfm. Mavi 
lıl ~~~arısın. scvlmlt bir kadmdı. Be 
~liı:nı t n<'e btr köytu snmlmiyetlle 

ııtarak· 
- ll . 0 ~Un ı:~m dPlf gızımrztn ytizUndEın. 

C~re · Ure<'M-fnl ovnnttın .. - dedi -
() ~~ôre ahşırsı~ . Zlyansrzdır. 

ltııı~ ~~'l"n Mnra, orada kalddhm 
!il\11 "ltt~rf,,,t zarfında, sık , sık evle
tı.Q ~#\rdu ın . . tra1rnt. y11han<'ı hlr c-Ph-

rı llt'zaı ll'llı karıyor, ne çlcMPtten, 
~~tıG <Ptt"n anlıyordu . A nast. ye
tlUşuıı~are olarak onu cvlendlrmeğl 
bı"sı /l~rdu. Bu zavallı kızm evlen-
111 de ' ıa feC'f bir vaziyete d0şme-
~araıı%e;tt. Fakat kadınm inatçı 

Ull'ıku an hu dllşUnceyl silmek 
..... n olmadı. 

~ Boy 
~ll, be nuna bir iki altın taktırır-

11" tU~e~ kocaya gider emme .. Bu 
ıı. I>ıy0rcı" e r de para etmlyo ... 
~rıı~ u. GUnJ e r ge"tl Kasabadan 

()t " 1tn. lkı .... 
llı l.tte.n ak s ene sonra. h(UA orada 
)' it itin rabalarım, biraz dlnle n
tıl)"la.rdı ~enı Yanlarına davet edl-
a otı k. sttra hnte ihtiyacım vardı . 
1 t abu1 ettim. r-, ıı.ıı,·ond 

1ı:ı t}ı l'~ld an, knsnhaya gide n, çı
l· llrJ.e ı:ıa n, harap J<'ort otomobtllntn 
b~"şıle.rn r~ıa sarsıla glderken beni 

rdfln k ~ a gelmiş olnn arkadaşım 
lı rt' lla1~' umu dürterek: 

~rı lı:oc. Bak! - dedi - Senin tfa
)·a ~l aısın a~ı ~eliyor ... 
()~Şlıı.rında ö~dUm . On dokuz. yirmi 
\lı lllı,stp ·~ağız bir delikanlı idi rrn CrH k . 
tıııı iş, Olriıtk asltetlnl Rol kaşına in-
i• 1• l'a.n c h ça Yeni Jı\rfvert r~ketl-

ı.lı E' inden 1 ı\ııı tnenrını · n h. veşllll hlr f-
<le l\rı Rnrk u hUtUn bUyllkJU~ii ile. 
rıı' laı:n hı T"1ş. iki Pll r>rl <'enlnln-

11 Yllruy r knsnba rntrnsycdlsl tav
ordn. Gnyrlihttyarl: 

- Nasıl? lfakat evlenebildi mi? -
dlyo sordum. 

Geceleyin deniza fi gemisinden 
Bu esnada kırık Fort otomoblll, e

vin kapısına gelmlştt. Ark~~aşıma, 
ertesi gUnü gelmesini, beraberce 1-
fakatlere gitmek istediğimi söyle
dim. 

atlayarak gizrce karaya çıktlm 
Ertesi gUnU, bir taşı blle değişme

miş olan çıkmaz sokağın boşluğuna 
girdiğimiz zamnn, İfakatln evinden, 
müthiş çığlıklar yükseliyordu. Kor
karak kapıyı çaldık. Takunye sesle
ri yaklaştı. Kapı açıldı. lfakatin ana 
sı, beni görUnce eski bir dostunu bul 
muş gibi boynuma atıldı. Hıçkıra, 
hıçkıra ağlıyordu. 

- Ne oldu Hasibe teyzo? - dedim. 
Ne var? 

Hasibe teyze. Bizi üstU beyaz yay 
gılr kerevete oturttu . Kendisi de 
dizimin dibine çömeldi. 

- Ah! ne ettik de senin la.tını din 
lemcdlk. - diyordu. - Blılm kızı ko· 
caya ' 'erdik emme .. Güvey, ertesi e:ı
bah iki beşi bir yc rdey1 aldığı gibi 
kaçıp gitti .. Tam bir sene oluyor .. 
Deni aldattılar .. Deli olduğunu bil· 
mlyordum .. diyormuş. 

- lfnkat ne yapıyor? .. - dedim -
Eltyle karanlık ahır kapısını göstP.· 
rerek: 

- Te orada! Bir senedir ahırın 

Entellicens Servia heyecan içindeydi: 
Belçikada ve Fransanın şimalinde ça
lışan casuslanmızdan bir çoğu esraren
giz bir şekilde ve hiç bir iz bırakmadan 
ortadan kaybolmuşlardı. Bunlar ara:oın
da Bob Parker gibi teşkilatımızın en 
mahir ve gözde adamları da vardı:. Bir 
kısım casuslarımız ise izah edemediği
miz ~ekillerde yakalanarak kur~una di
zilmişlerdi. Bu vaziyet böyle devam e
derse Almanların Belçikadaki faaliyeti
ne dair orduya malumat vermek Entel
licens Servis için imkansız bir hale ge
lecekti.. 

En iyi ajanlarımızdan Con Kollinsin 
bu işin sırrını öğrenmek ve adamlarımı
zın kim veya kimler tarafından eleve
rildiğini meydana çıkarmak vazifesiyle 
Belçikaya gönderilmesine karar veril
di. 

Con Kollins, düşman hatlannı Sen 
Lorann ile Bualö arasında geçti.. Al
man mukabil casus teşkilitının cephe
nin en ileri kısmında bulunan merhezi 

Şaşılacak bir hüsünü tesadUfle kimR
ye görünmeden kumsala çıkmağa mu• 
vaffak olunca geniş bir nefes aldım •• 
Tehlikenin büyük bir kısmını atlatmı§· 
tım ,fakat asıl maceram bundan eonra 
başlayacaktı. Şimdiki halde muvaffakı· 
yetim kendi:ni düşmanın kucağına ata
bilmekten ibaretti. 

Kumsall:fa paketi açarak elbiseierimi 
giydim. Kraliçe caddesinden g~ip Ka
hire sokağına gittim. Orada hastanenin 
arka tarafından "Serbct;t Belçika,, 
mensuplanndan biri bir otomobil için
de beni beklemekteydi. 

pence.resinden Omerln yolunu gözle
yip durur .• - dedi - Ne yatmağa ı;l
der. No ayak yoluna girer. LAf et
mez. Gülmez. Kör olasıca gözlerini 
sokağa dikmiş, bir senedir bekllyor. 
Pislik içinde geberip gidecek .. Ahır
dan çık dedik mi boğazlanıyormuş 
gibi bağırıyor .• 

o zaman Moböjde idi ve teşkilatın re:si I 
de o zaman Fon Birkenhanym•dı. Arka· 
daşımmn Moböje ka.:lar gittiğini öğ· 

rendik, fakat sonra ondan da tabcr ke· 
sildi, Kollins de kayıplara k:ım1mıştı. 

Ilrükscl<lc Sen Jil hapishanesi 

l.~ukarrer parolayı vererek hemen o
tomobile atladım, hareket :ttik. Nazan 
dikkati celbet~emek için yolu bilhassa 

uzattık ve Bruj - Gand - - Anvers 
- Malin - Luvr yolunu takip ettik. 
İhtiyatlı davranmağa mecburtium, çün
kü üzerimdeki hüviyet varakalamn 

hakikatte bana ait olmadıklannı tıöy

lemeğe lüzum var mı? İyi tanz;irn edil: 
miı olmakla beraber Almanlann Bel
çika umumt valisinin imzaıiyle vize 

görmilı değildi. Brüksele vardığmun er
tesi gün "Serbest Belçika,, tefkilltı sa

yesinde bu mahzur da izale edildi. Te -
kilat bu f evkallde işi nasıl ba}<lrdı. Bu
na ben de hail hayretteyim.. Kadmcağızın 1;fülerlnden yağ. 

mur gibi yaşlar akıyordu. Kızma 

acıdı~mdan mı? yoksa, bu derdi 
çckmeğe mahküm olduğundan mı 
nğlıyordu bilmem ... ? 

Daha fazla duramıyacnğımı anla
dım .. Ahırın gönill bulandırıcı taaf
fün havası içinde, bir senedir gözle
rtnl yuvarlak deliğe dayamış, bir 
geceıtk kocasını bekliyen ve kimhi· 
lir, daha kaç sene bekllyecok olan 
deli kızın hlU.yeslni daha fazla dtn
lemeğe asabım müsaade etmedi, ha
zırlamakta olduğu eekerll suyu bek
lemeden kendimi dışarı attım. 

Erkanıharbiye bizi sıkıştırıyor, u
zun müddettenberi Belçikadaki ve :Fran 

sanın işgal altında bulunan kısmındaki 
Alman ordularının vaziyetlerine dair 
hiç bir haber verilmcı:liğini tebarüz etti· 
rerek koca teşkiHitımızın ne işe yara

dığını acı bir şekilde soruyordu. Ne 
pahasına olursa ofoun erkanıharbiyeye 

malumat temin etmek • ve eğer geç 

kalmamışsak - kaybolan arkadaılarınuzı 
meydana çıkarmak bizim için sadece bir 

perverlerin isimlerini verdiler. Diğer 

taraftan "Serbest Belçikaı, cemi
yetini kurmU!J olan Belçikalılarla tema

aa giriştim. Bu cemiyet Belçikada Al
man aleyhtarlığı yolunda pyaru tak

dir bir cesaretle çalışıyor, hatta işgal al· 
tında bulunan memlekette gizli bir ga
zete bile çıkarıyordu. 

Bütün hazırlıklarım tamamlandıktan 
ve her şey en ince tcf errüatına kadar 

tcsbit edildikten ıonra bir İngiliz de

nizaltı gemisi beni bir gete Ostand sa· 
hillerine kadar götürdü .Karaya birkaç 
yüz metre kala deniz üstüne ~ıktık, mu-

Artık Belçikada bir Belçikalı gı"bi ve 
ancak onun kadar serbestçe dolaşabi· 

tirdim. Binaenaleyh, artık faaliyete ge
çebilirdim. Fakat nasıl? Evvel! halline 

memur olduğum meseleyi §Öyle n"hnen 
bir tetkik ettim: 

Con Kallina ve Bob Parkcr gibi En

tellicenı Servisin en mahir iki casusu 

· eğer yakalanmanuı olsalardı ne yapar 
yapar muhakkak bize bir haber gön

dermenin yolunu bulurlardı. 

Nasıl bir kuvvet bu kapknranlık 
dimağa tesir etmişti? Bütün hAdlsa
tı anında unutan bu hafıza, nasıl olu 
yorda, bir tki saatin hatırasını, Uç 
yllz altmış beş gündür, bir Şirin ve
fası lle muhafaza ediyordu? 

vazife olmaktan çıkmı~. bir izzetinefa 
meselesi haline gelmişti. 

Belçikaya gitmeğe ben talip oldum .• 
O zamana kadar üzerime aldığım işleri 
biraz da talihimin yardımiyle hep ba
şarmış olduğum için talebim kabul edil
~i. Derhal Havra hareket ettim. 

şambalara sarılmış olan evrakımı son 
defa yokladıktan sonra gemidekilerle 
vedalaşıp denize atladım. 

Haber göndermedkilerine g8re ele 

geçmiı, ya hapse atılnuJ veya kurşuna 

dizilmit olacaklardı. ldam edilecler Al
manlar bunu gizli tutmağa lüzum gör-

mezler ve diğer casuslara gözdağı ol
eun diye bu idamlan gürültülü bir 1e

kilde ortaya atarlardı. Bu yapılmadığı· 
na göre arkadaşlarım her halde idam 

edilmemişlerdi. Şu halde bir hapisane
de olmalan lhım<h. 

Knsabanın meydnnhğına çıkınca, 
temiz ha,·ayı bol, bol ciğerlerime 

çektim. Ve, ahırın karanlığı içinde, 
sevdiği adamın, yolunu gözleyen, 
deliyi düşilnmemeğe çalışarak, eve 
döndüm. 

Leman KARAMANOCLU 

Belçika ordusunun bazı tctkilatı o 
.zaman Havrda bulunuyordu. Memle
ketlerinde mümkün mertebe serbestçe 
çalrşabilmcm için lüı:mlu olan evrakı 

bana orada temin ettiler, Belçikada giz
lice faaliyet gösteren Belçikalı vatan-

Soyunmu~ ve elbiselerimi ıslanmıya· 
cak şekill:ie muşamba ile paket yapmı§

tım. Sahilin tenha bir tarafını intihap 
etmiştik ; bununla beraber yakalanmak 

ihtimali yüzde doksan dokuzdu. Müm
kün mertebe ses çıkarmamağa çalışa

rak yüzerken, bu aebeplc, pek heyecan

lıydım .• (Devamı var) 

llaber•in Deni: ı·e l'llacera roTTU1llı: 51 

Yazan: Ali Rıza Sf'yfi 

ve tavrında öfke ve sertlik de yoktu. Ancak o 
sözler beni o kadar kızdırmıştı ki, eğer kendimi 
son derece tutmağa çahşmaaydım, belki ona bir 
tokat vurmağa kalkışacaktım. Blak rengimden 
ve halimden hiddetimi anladı ve önceki vaziyeti
ni değiştirdi: 

- Ahmak çocuk .. O kadar akılsız bir çocuk 
ki , kendisile hiçbir ilgisi olmadığı halde başını 
belA.ya sokuyor, mutlaka ezileceği bir savaşa gi
rişiyor; öyle değll mi? 

Kaptanın bu hali bana cesaret ,·erdiğinden 
dedim ki: 

- Bu gece ben buraya elU zavallı lnsant öl
dürmenizin önilnil almak için geldim. 

Bu sözüm kaptanı çıldırırcasına öfkelendir
di; bu öfke ile tltrlyerek haykırdı : 

- Ya s enl b enim UstUme kim hı1klm yaptı. 
köpek yavrusu? 8en kim oluyorsun ki, benim 
~leşlme düşilyor, yapaca ~ım işlere karışıyorsun? 
Bu sözlerini işitmek için seni nasıl oluyor da sağ 
bırakıyor.um, ben de hayretteyim. 

Kaptanın öfkesi bir tayfun gihl korkunçtu, 
dişleri gıcırdıyor. elleri titriyor, koltuk
sandalyesinin içinde yaralr bir kaplan gibi tepi
niyordu. Benim metin, yılmaz durduğumu göriln 
~e öfkesi birden geçti. bilyük elini kaldırıp alnm 
da toplanan soğuk terleri s ildikten sonra tatlı bir 
sesle: 

- Çocuk: beni yapmak istemediğim şeyi. 
ynpmağa mecbur etme! lylllk olsun, kötUIUk ol
sun, işte bir kere buraya ~elmlş~·;n; eğer sağ 
kalmak istiyorsan dilini tut ... Bu elll klı;I tle se
nin hl<!hlr münasehetin yok, onlar senin hiçbir 
seyin der-tı .. Artık rlUnvava da Hızım olmı~·r.ıı 
faydasız bir RürU .. Bırak ölsünler .. Sen kenCJI ı! c· 
rlnl kurtar! Buraya. geldlğlndcnberl bir çok gün-

Jer geçti; kunturatımızı imzalamadığın halde a
ramızda canlı kalmış ilk insan sensin. LA.kin ar
tık bu bal silrilp gidemez, giriştiğimiz işi blllyor· 
sun, pençem! Avrupaya karşı ve dolayısllo bütün 
dünyaya karşı kaldırmış bulunuyorum. Benimle 
beraber olanlar, IAzımgelirse benimle beraber , 
asılacaklardır. Ben 13eni buraya yalvararak ça
ğırmadım. Sana. kim dedi ki Martin Hallln yanın 
da yürlycsln? O, İtalyanın Spezla şehrinde , oda
ma girdiği gece kondt eliyle tabutunun ilk çiYi· 
sini vurmuş oldu! O gece o beni uyuyor sandığı 
halde yatağımda onu gözetliyordum ve daha o 
geceden alnına ölüm kararını yazdım; hatta. Pa
rlste onunla odama geldiğin gece senin alnına 

da bu hUkUm yazılmıştı. Kararımı bozup seni 
öldürmediğim1n bir sebebi var ve bunu sen hiçbir 
vakit öğrenemiyeceksin. Lflkln senin bizimle ol
mana, hayatımıza karışmağa, yoldaşlık yemini
ni edip umumt kunturatoyu lmzalaruana hiçbir 
sebeb, hiçbir engel yoktur. Bunu imznlanmn pa
ra.elmas, kuvvet, zevk içinde yüzeceksin .. lşte 
kt\ğıtlar! Ya imzalayacaksın; yahut bir snat son 
ra vücudunu kurşunla delik deşik edeceğim! 

Dunu söylerken masaya doğru eğildi ve o
raclan aldığı bilyUcek, kalın, yazılı bir kftğıdı ö
nüme lrnyarak: 

- Oku! 
Dedi. Gözlerim, vaziyetimin verdiği heye-

cnnla yaşarmış, zihnim dağılmıştı . Kft.ğıda bak
tığım halde okuyamıyordum, aklım uzaklara, 
lstanbuldnkl mes ut çocukluk vakltlerlme, arka
daşım Aliye, kız kardeşi giil yüzlil, elmas yllrekll 
İnciye gidiyordu. Knptan lllak is e hiçbir şey söy 
lemlyerek gözlerinde Umit Ye bekle me olcluğu 
halde bana bakıyordu. Bu sırada. gözilm sol elin
de tuttuğu büyilk rovelvere rastlayınca gönlümde 
son, delice ve yeisten doğma bir karar uyandı. 
Olduğum yerden kalktım, masanın Uzerlne eğile
rek: 

- Veriniz bana kalemi! 
Decllm. Hemen kalemi elime verdi ve kAğı

dı inızalayacağımın sevincile arkasına yaslana-
rak gilldü. Lrtkln bu gevşeklik anı ona. oyunu 
kaybettirmişti: Bir kaplan hamlesile atılarak 

tabancayı elinden çektim ve gene o anda başına 
çevirerek: 

- Paroıağını kaldırırsan, dedim, beynini 
patlatırım! 

Kaptan Blak şaşırmadı, korkmadı, hiç heye
cansız iskemlede kaldı. Ytızü sanki mermerden 
traş edilmiş gibi sabit duruyor, yalnız alnında 
ter da.mlaları görUnUyordu. 

Yüreğimde biraz dnha fazla cesaret toplan· 
mış olduğu halde dedim ki: 

- Eğer ses çıknracak olursanız, yahut oda
ya biri gelirse olduğunuz yerı.le öleceksiniz! 

O, bana bUyük soğuk kanlılığlle baktıktan 
sonra: 

- Çocuk, d edi, dünyada kaptan Blaka birin· 
el dofa üstiln gelen sensin! .. 

- Dikkat ediniz, elinizi oynatıyorsunuz .. 
Büsbütün hareketsiz \·e sözünde· devam etti: 
- Beni deliğinde fare yakalar glbl yakala-

dın. Her neyse, şlmdl söyle bakalım ne istlyc-
ceksln? 

- Hayatımı istiyorum, bu kA.ğıdı imza etme
diğim halde beni öldürmlyeceksin! 

- Pek iyi, bunu istemekte haklısın; imza 
etmeden sağ kalmak ellmde değilse de ... 

- Beni kurtarmağn çalışmak ellnizdedlr, 
bana kimsenin dokunmaması için emir verebilir
siniz; bunu yapacak mısınızı 

Elimdeki tabancanın nnmlusuna bakarak 
birkaç dakika dUşUndU: 

- Evet, başka çare göremiyorum, sizi yaşat
mnğa bütün kuvvetimle çalışacağım. 

- Ve ilk fırsat çıkınca bana hürriyetimi ve. 
receksfnlz ! 

Buna karşı pek yavae ve pek sert bir sesle: 
- Yok, dedi, bunu size şeytanın kondlsl bile 

vaadedeme:ıı. Herifler bent parça parça ederler. 
Kaptanın doğru söylediğinde şUphe yoktu. 

Bundan başka inat etmekle bir şey knzıınamıya
cağınu da blllyordum. O bent bıraksa adamları 
onu üldilrecekierdt. Du vaziyeti iQşOnUnce taban 
cııyı masanın üzerine atarak ona elimi uzattım .. 
Yerinden fırladı ve bUyUk ellerile elimi çok acı
tacak hızla sıktı. Sonra beni 'd.r--ba.P.:n altına doğ 

,(Devı.oa Y&rl 
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- R:?.ın u,>laumıda gezmek Jlletl 
~cçmcdl. Yım ilerlediği jçin art•k 
yatl\rltcn hiç spynmnn.f!a bati .. 

){!\]ıl>.\Z.\Nlı.;\.R AH sırvA 
- Blzlm hnkkAk, hakkının ynpb· 

i'.',"lm .. JnrRlnl'ln. ö<lenm ine razı do
ğı1. 1J "çek istiyor. 

~·arlbl :fJbn ç<·vlrcıı aktöı· - Y~ 
hu tam on ıeklzlncl dotadır ki idam 
edW7orum, bafllll n;::,'Tllna~a başladı! 

, 
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HABER - J\k'8111 poetan 11 tK:INctKANUN -1938 

Türkiye Cumhuriye i Merkez Bankasından : 
10 sene ve dah& f a.ı.la müddetten beri sahipleri tarafından a.ramlma.dı~an dolayı 2999 ştı.yılı ~un mucibm~ mybtetl!' biw.kaı ve rnü~l~ ttıf' 

fından Maliye Vekaleti lıcsabına muhafaza. edilmek Uz.ere bankap:pza. ~evredi!en waI-pn miktarı Ş§&.ğıda. ı~terılmintır. !~u paralar ~nkamıza de~ 
dikleri tarihten itibaren ild sene içinde sahtpl~i Yeya \'IU'islcri taraf d n QVra.kı ınüshite \bruı Sl,lretiyle idare merkezimı14 veya şubelerimize müra.casl 
edilerek almmadıklan takdirde 2794 sayılı kanunla teşkil olunan amo İSfllll.ll ~a lı\tikal ~ktir. 

Bu miiddetin hitamından sonra. vakiolacak müracaatların hükUmsilz addol ına~ llln olunur, 

Emlak Ban asının tevdiatı 
Kimin namına yabJ'ıldığı 

!SiM 
Benjamin Plotkin veraseti 
Kırca Ali Tahir 0/ 1smail 
Nisim Arditi 
Ba.1.ar de modes pour damcs 
Sie T~ger 
Cevdet Salih 
Anrihak~ 
Hakkı HasJU\ lspallani 
Hacı Mehmet Zade Hac1 E}the.ın 
Kari Hornf eld ve Şsi. 
Vasilyoe Yorkyoe IKa.lefidis 
Leon Matalon 
M:ohmet Oemll 
McrmU§ Süle~ 
Hillel de Pimto 
Jak Petıah 

Adres ve liüviy;eti 

Galata L8.leliçeşme Şeb~var 
Fatih Bosna. Iferaek Qteli 
Bilinmiyor 

" .. .. 
" ,. 

" ,. 
,, 
,, 

" ,. 
" 

Sisa ve Bembaaa.t '' 
V'eYJUıl Şükrll '' 
Akazade ehmet Mihri '' 

a.moel An~l • 
General Komerçiyal Koınpani of Landon Limited 
V. Koen ,. 
H. Dudyan ,. 
f.zrael Gabay '' 
Fila de Nislm llhsr,:bl " 
Ahmet Hamdi ,. 
Ethem Rtilm ,, 
Ha.et KAzmı Tebr~ '' 
Kuyumcuyan Bler " 
J ak Levi ve ~i. " 
Nikola M.iya.gof " 
Mehmet Sait Hindustanl • 
h:a.k N. Menase mahd. ,. ,. 
f. H. !Kehııcmui 
Aziz Hüse}1n 
t. Kaaım z. Birailerler ve H. KirpaJfopulos ,. 
l<.}rnes Ra.yp.harl 
~ew d'Epe.rçne ete. dcs Employes de ?:em~ns de Fer 
Jak Sofonyadls Bılınmıyor, 
Hrant B. Sirnpyan 
N,sim Tarlka 
Yelkenci zade Osman Rlfat 
Anri k.. ~\ti 
Sam. S. lAses 
Atber Alkala.y 
M.. Arısey (Chene6) 
M. Arevyan 
MUJ!la.heddin :Adil 
Saime Blnt Ali 
Hal>ib R.mna.no 
Eleoner Levaton 
A. Na.mani 
Vlktor Potyas 
Jak Rofe 
Nislm Sarfa.ti 
Vitali Bebar 
MoizA~ 
Ahmet Dayı 
Salomon Yud& Kohen 
Agavnl Şakaeya.n 
Kalyudi biraderler 
Bensiyon J. Pe.n90 
Abraham S. Snltl: 1 
R.H:at Z. Vidal 
Jcw.ef Trcves ve Şın. 
l.zrael Salti 
Joız.ef Abuaf 
Ellya. M. Farlıl 
Jorjiyndes Biraderler 
Hacı Baba Mehmet Of 
Ha.cı Ya.ltyp zade Abdullah 
Hasan Tahsin 
Tatyos artin Ka.ndlk;yalı 
Mehmet Hilmi Serezli 
Sağır 7.adc Mehmet CelAlettin 
C. Ventura 
Kler Namer 
Tayfur bin Ferdi 
Hilseyin Sabri 
!za.k Levi 
Maks Brod 
Fortine Hillcl 
zekiye binti Emine 
tbrahim Halil 
saıamon Almalek 
A.J. Semah 
Alaattin 
Rabeno ı..evi 
Janti J{oen 
Viktorya. Molbo 
Bulisa Bens'WiCD 
Çitoş Moose 
E. RobenSQn 
Dr. Ali Ramiz 
.J. Filıbft 

,. 

" 
Samsun 
Viyana. 
BilinmJyor, 

.. 
,, 
• 
.. 
"' 

• 

• ,. 

• ,, 
iFnca.ncnu No. 24 
Bllhımlyor. 
Tara.kcılar Biraderle!' lian 
~Uinntlyor. 

Malım tpqa. ~erci han itisallnde 
Bilinmiyor. 

•• 

.. 
Sirkeci Emim~ aoka.k No. 52/l• 
Bilinmiyor. ,. 

JI .. 
,, 
,. 
,, 
•• ,. 

Bilinmiyor 
,, 

" ,, 
" 

Malunutpa.şa. Arslan han No. 4 
BiHnmlyor 

•• 

,, 
,. 
,, 

.. 

.. 

.. 
, . 
• .. .. 
.. .. .. 
u .. 

.. .. 
,., .. .. 
.. .. .. 

lit 

• .. .. .. .. 
• 
• .. .. -• 
• 

.. .. 
•• .. .. 
• 

.. .. 
u .. 
• .. 

.. 

.. .. 
, . .. ,, .. .. .. .. 
" 

.. 

.. 

.. .. 

•• 
•• .. .. .. 
.. 

• .. 

•t 

" .. .. 
"" .. 
.. 

" 
.. .. 

.. 
• .. .. .. 
" .. 
,, 
H .. .. .. 
•• .. 
.. .. 
• 

" • -
.. 
.. 
" 
" .. 
" .. 
.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. 

.. 
-• .. 
.. .. 
• .. 
•• 

•• , . 
•• 
•• 
• .. .. .. .. 
•• 
• .. .. 

Bankamıza 

Tevdi tarihi 

4/5/).936 
J3/6/lP36 
2'/8/1986 

" 
" ,, 
" ,, 
n 

it 

•• 

" 
" 
" 
,. 
,, 
.. 
" ,, 
" 
" 

" 
" 
ti 

" 

" 
" 

" 
" •• .. 
" .. .. .. 
,, 
,, 

" .. 
" 
•• 
" .. .. 
" ,, 
.. 
,, 
,, .. 
" ,, 
,, 

" .. 
ti .. 
il 

•• ,, 

.. .. 
" ,. 
•• .. 
" .. 
" .. 
,, 

n 

" 
u 

" 
" .. .. 
u 

.. .. 
• 

- .AUo baJ' komiser. lbirbaz hıJ"e 
H Mintanclyş.n 
Rahamin Koen 

.. .. 
51m ıdb&f~ 7&kaladnn ! 

- Fransız knrlkntUril-
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Türkiye Cumhuriyeti 
l 1~i"l11n t:ıra.fmdnn yatırıldığı 

~ SiM 
b i!san Rıza bin Ali 

\~muarns 
tlı lsides 
~ l'tıet Emin bin Ahmet 
l ·ile Nimet 
~leva 
~~il bin İbrahim 
~111!nUnıin Seyfullah 
~h lıozental 
~akilli 
~ li ıruH 
~ttı.er 
~~ bin Osman Ali 
~U dıtr Mezaduryan 
>.Jı ,}kadir bin Elmas 
~1rhat 
~ Alehmet Hamdi 
~~ ettin bin Mehmet Şevket 

~ Sacıor 
~anscs 

· l{astem 
1(, !\:net c .. 'fı1cttin 
16A~l3ehar 
~t Ali B/Salih 
&tıit· i\njeı 
~a. 1

YWs Ma.idis 
~a SUtya.naki 
b:Y'9n Şcrez 
~Levi 
~ Lfıtn 
~ason 
~ Sanıoel Barzilay 
~~Saltı 
~"ll'e 

~~ 
'111:!,~an 
~---«liler 
'· ll:ı.ut İbrahim Ethem 
"llti 
~ Ani Sayks. 
tıı.ın ... 9uhacıyan 
~~ın 
~l'at 
~ Ovadya 
~llılt r Bebıanyan 
., }{<>en 
t'~ SeVilya 
f!~ 4.tiyas 
~.~ifat B/ 1bmail 
~ a Binun 
ı-:~l kapuano 
tt~ qde Kİiztm 
'ı''tb- B/ Giyasettin 
~~oı· ~ransis 
t>~ Zı A!:>Jülkadir Hikmet 
~~b· ~·an Halefi 
•\o . 1 kıub"' 

lllıl'lit u 
.\ıcınıa 1 lzra<>lıtnka Hal~ 
&.tıltta ~ 'l./ Muhittin 
t~ ~turatyan 

lrn. a L>· • 
~.YSJıo "-anuı 

()"'· l!eh Yı.uı birntlcrk-c :na ava oğlu 
~t~.Nuri 
~l)ı •Urj 

Oel Su'aın 
it.ak 
t~ ~tı"i'ya 
~in Ahrn..,t 
~. l;l 'ln Sason 
~t:~anaez 
~ıı..... lise'•iı O . . 
h .,,.[!>~ _, 1 ı haııcıvanı 
•Jıı..... - N B . • \> "'flln }.f • ar "'topulos 
~I uracıyon 

~nı FJtkatıp 
' tlırı 'l~ u Zı Münip 
~'~a ~,e ulam 
ıc· ~utu 
~'Vl'do J rncu 
ı:~tı ~ ll'~anscs 
~i b• ltrı 
~~ .. ~ ıra dr> .. l 
\~ltı ~ .~ve Şsr. 
P lti~ I Surcyya 
~·li~e:l Aeıvorı 
·~ ~ıırtesı 
ı b ıt. li'nrh· C 

~ • "'· 1'i 1 te. Vajo 
~ ·~nltıı:ı· ahrnıa.cı 
· ~ i :s Cirnbiroğlu 
, ;, e &1. 

1'111 ' Ptin 
ılt 'ı.than er hiraC.erl<'r 
~ ~~eı ~le Zı.dc biradcr'er 
it ıı A,ı..~ Andriecevitch 

~I VQU)ah 
Da~ A.nı:n!.'t ft 

tı()~ • llarn ~~c l'\ecip ve Nafiz 
~laj~r \lall'ı~ I<~perans cemiyeti 

İlıı...._ l{anua 
~•llı no 
~ it~~ Şalcı 
).ıat~, arnon Rohen 
'lia~ 

~ l\tett_tn 
11at 111 Sait 
lt~ ~hı 

~lrl A 
~vnı 

Adres ve Hüviyeti .. 
u .. 
•• .. 
•• .. 
" 
•• .. 
,, 
•• .. 
" .. 

• •• 

•• .. .. .. 
•• .. .. .. 
•• 
,, .. 
•• .. .. .. .. 
.. .. 
.. 
.. 
" 

.. .. 

.. 
,, 

.. 
Birmingam 
Bilinmiyor .. 

" 

" ,, 
,. 
,. 

Klsanti 
Bilinmiyor ,, 

,, 
Bilinmiyor 

" 
Paris 
Bılinmiyor. 

" 
" .. 
" ,, 

" 
" 
" ,. 
" .. 
•• 
" 

ProYayans hnn No. 2·1.26 
Bilinmiyor. .. 

,. 
•• 

Harbiye Pnngallı 
Bilinmiyor 

biraderler 
Bilinmiyor 
Sehzadeb:ışı N o. 1 
BHinmiyor 

" 
" ,, 
.. 

Mühendis 
Yedekçi 7.ade 

HABER - Aktam poetuı 

Merkez Bankasından .. 
" 

Yatıran 

l{cncli 

" .. 
" ., .. 
" .. .. 
" .. 
" 
•• ,. .. 
•• .. 
•• .. .. 
, . 
,. 
" .. 
,, 

•• .. 
•• 

.. 
•• 
•• .. 
,. 
tt 

•• 
" 
•• .. .. 
,, 
,, 

.. 
•• 

,, 

,, .. .. 
,. .. 
•• .. 
•• .. .. 
tt .. .. .. .. .. .. 
" 

" .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
" ,, 
•• .. .. .. 
" ,. 
.. .. 
" 

.. 
,, 
" ,. 
,, 
,, 

" .. 

Bankamıza 

Hangi şube 
İstanbul 

.. 

" ,, 

•• .. .. 
•• 
,. 
,. 
, . 
H .. .. 
u .. 
o 

" 

.. 
•• .. 
.. .. 

,. .. 
" 
• .. .. .. 
.. 
• 

" ,. .. 
.. 
•• , . 
•• ., 
,, .. .. 
,. 
" •• 

" .. 
,, .. .. 
,, 
•• 

.. .. .. 
" .. .. .. .. 
" 

•• .. 
.. .. 
" 
" 
tt 

~· .. 
İzmir 
İstanbul .. 

" .. .. .. 
,, 
.. 

Bankamım 

Tevdi tarihi 
24/3/936 

" 
" 
" 
,, 
" ,, 

" .. .. .. 
" 
" 
•• 

" .. 
.. 
" .. .. 
,, 
,, 
,, 

" ,, 

" ,, 

" .. 
,, 
,, 
,. 

" 
" ,, 
" 
,, 

,, 
,, 

" 

" .. 
" .. .. .. 
,, 
,, 

" 
" 
" .. 

" 
" ,, 

" 
" ,, 
" 
" 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
ı• 

" .. .. 
,, 

" 
24/10/936 
21/ 9/936 
17/ 2,937 
:~ı 4/937 

26/ 5,937 
21/ 6/937 
24/ 6/937 
18/ 8/937 

" 10/ 0,937 
26/10/937 
24/12193i 

Miktarı 

o. ~7 
o. 96 
o. ~5 
o, 41 
o. 25 
l. D~ 
2. 67 
o. 54 
o. 71 

:ı.. 18 
J. ıs 
l. 08 
o. 53 
o. 61 
o. 56 
1. 64 
2. 92 
2. 42 
o. 80 
ı. 45 
o. 78 
o. 71 
l. 19 
o. 53 
l. 29 
1. 61 
2. 89 
5. 47 
S, ~ 
3. 36 
2. M 
3. 77 
7. U4; 
ı. 9:Ş 
2. 42 
2. 42 
a.~ 
5. 68 
5. 01 
~. 24 
4. 78 
7. 25 
ıs. 10 

5. P5 
16, M 
lf. 34 
18. 16 
10. 86 
13. 90 
10. 88 
3. 88 

33. 26 
18. 21 
62. -
49. -

244. -
179. -
82. -

-. 05 
1.-
0. 10 
2, -
2. 65 
2. -
4, 53 

-. 35 
2. -
-. 30 
-. 15 

4. 40 

...... 40 
-.3Q 
2. 60 
~ 90 
5. -
4. ~o 

-. ss 
2. 90 
4. 30 
2. 70 
1. 70 

ıs. 10 
:1. ŞO 
2. 50 
7. 67 

25. 90 
4. 55 
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Birincı sıoıı Operatör -
tJr CAFhRl'AVVAh 
Umumi cerrahi •re sinir. dimaa es1elik 

cerrahisi mfitehossısı 
Parls Tıb Paküllesl S. asistanı, erkek, 
kadın amellynllım. dimıı# estetik 
••y(iJ:, meme, karın buruşukluğu •e 
genelik ameliyatı ... (Nasaiye Te doğum 

müteh:ıssısı.) 

~Iuayene sabahlan 
8 den 10 a kadar Meccanen 

OJUcdcn sonra ücretlidir. Tcl, 44086 
DeyoRlu, Parmakkopı, Rumcll han • ..................... 

Cilt· Frengi .,. ••ee• ZOhreYf 
nestolıl<lar blrlnCI sınıf ~hOssısı 

ldıılJ W. IVIJll - nı1111 rınari ~ aıqm. u 
Tetetonı S'IMa 

, QoeOen eıısame 1teoar naatoıe<0~ -
ea. QOnıetı 0()1ecMn -.e -OSIEOP 

f ıllhf11 1111ırıt11 11111 ımt ıtr111 •. 

-- Dr. Ihsan Sam i -~ 
BAKTEIYOLOjı 

LABORA TUV ARJ 

Umum! kan tahlllitı. Fn.•ngi ooktai 
nazarından (Waaserman ve Kahıı 
tea.mWJeri t Kan kUreyvatı sayı im&· 
m. tifo ve sıtma hastalıkları teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kuu.."8t ve 
su talıUJatJ Ultarmikroskopi, kan. 
da Ure, §eker, Klorür kollesterin 
miktarlarmm taylnJ. Dh·anyolu 

N o. 113 Tel.: 20981 

Kırklareli tOmen birliklerinin ihtiyacı 
olan 120000 kilo sığır eti satınalmacak
tır. Muhammen fiatJ 26 kuruş 50 santim 
olup tutan 31800 l!:cı, ilk teminatı 2385 
liradır. !halesi 12 lkincik!nun 938 çar. 
şamba günU saat 16 dadır. istekliler 
Ş.ırtnamcsini her gün Tüm satmalma 
komisyonunda görebilirler. Taliplerin ka
nunun 2. 3 üncü maddelerindeki vesaik 
ile teminat mektuplarını havi zarflarını 
belli gün ve saatten en az bir saat evve
l!n~ kadar Tilin satmalma komisyonuna 
mfiracaatlan. ,(674) (8635), 

lstımbu L.-vazım Amirtfjti 
~ahnalma komisyonundan 

Topçu nakliye okulıı için 161 adet 
ders masasına verilen fiat panalı gör:.il· 
düğün.den tekrar pazarlığı 14-1-938 cu· 
ma günü saat 14,30 da Tophanede le· 
vamn amirliği aatınalma komisyonun· 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli l 288 li
n ilk tem:natı 96 lira 60 kuruştur. 

Şartnamesi komisyonda nümunesi okul 
da görülebilir. 

İsteklilerin belli saatte komisyona 
ıelmeleri. (379) (133) 

tstanbut leva%Jm amirliğine bağlı mü· 
eeeeaat için bcı bin liralık sa.de yağı 12· 
1·938 Çarşamba günü S2at 14,30 da pa
zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli be • 
her kilosu 90 kuruştur. !halt' günU tes
lim prtiyle alınacak olan İfllu yağ için 
isteklilerin belli saatte komisyona gel-
meleri. (377) (135) 

t 

Kırklarclindc bulunan kıtaat için 
2500 liralık sade yağı 12·1·938 Çar· 
ııamba gün üsaat 14.30 da lııtanbulda 
Tophanede levazım amirlib; satınalma 
komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 

Tahmin bedeli 92 kuruştur. İhale günü 
tcsl'm şartiyle alınacak olan işbu yağ 
için isteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (376) (136) 

Ordu hastan~ler'nde milstahdem 
hemşireler için 1250 m: tre lacivert ku
maşın kapnh zarfında verilen fiyat pa· 
halı görüldüğJndcn 12 • 1 • S38 çar
~amba günü saat 14 de Topha~ede 
Levazım Amirliği Sattnalma Y >mısyo-

. ., . a , _,_ nunda p~znr1ıkla cx- tfl" esı \- pt. C! C:!K· 

tır. Teminatı 431 lira 25 kuruştur. 

Sartname ve nUmun: si komisyonda 
" örülebilir. 1stcklilc: in b 4 1li saatte Jro
:ıısyona cclmclcri. (375) (117) 

Kimin namına yatırıldığı 

tSlM 

Mehmet Fuat 
Hasa.ıı Daniyal 

Selim 

Abdullah 

Mehmet Rıza 

Emine Esadi 

Ramişger 
Emine Sıdıka 

Doktor Hafız Cemal ve Necip Ahmet 

Mehmet Sedat 
Ahmet Hamdi ' 
Neriman 

Fatma 

Fatma Atiye 
Mehmet Fehmi 
Reis Hasan Tahsin 

Nazmiye 
Refika 
Ragibe 

Emine 
Mustafa Nuri 
Mehmet Sakin 

Makbule Talat 
Halil Halit 

Mahmut Settar 

ömer Slcaıı 

Ha.tice 
Ane Hayriye 
Nurinnlsa 
Niyazi 
Şadan 

Zekiye 
Hamdl 

Yusuf Ziyaettin 
eeıa.ı 
Süzan 
Makbule 
AY'§e 

M usta!a. Zekll 
Nigii.r 
Gc. Süleyman 

Mehmet Recep 
Handan 

Mehmet Hü.samettin 

Salih 

Mukime 

Sa.!8.hattin 
Mustafa Halit , 
Emine Saffet 

Enver 
Ahmet Selim 

Salt 

Hüsniye 
Mehmet Cemil 

Ali Niyazi 

Ferit İbrahim 
Fatnıa Fitnat 
Mustafa Recep 

Fatm:ı Nesibe 
Ge. Ziya 
Ahmet Nazım 
lkbal 

Hüseyin Şükrü 

Fikret 

Nazlı 

Fatma Münevver 

HAHl:.R - Akşam postan 

Emn~yet Sandığının tevdiatı 

Adres ve lfüvtyet Yatıran 

Beşiktaş Serencebey Servi sokak No. 11 Kendi 
Üsküdar Şchcamii SUleymanağa mahal. 
No. 21 " 
Sultanahmet türbesinde Hoca Mahmut 
mahalle mektep sokak No. 13 •• 
Kadıköy Kurbalıdere Hüseyin paşama.-
hal. Alibey sokak No. 14 ,, 
Zeytinburnu fabrikaları mamul anba.r 
memuru 

Gilmülcüne Orman ve fen memuru Nuri 
eşi Üsküdar İhsaniye No. 19 ., 
Kadıköy Osmanağa mahal. No. 1 
Kuzguncuk Nakkaş cad. No. 24 
İstanbul sanayi mektebi bando muzika 
heyeti namına 
Bostancı lçerenköy cad. No. 44 
Ça.rşıikebir Terzibaşı sokak No. 27 
Pa.,a.bahçe Reşadiye Çubuklu cad. Hacı 
Ahmet Mümtaz yanında 

Selimiye dergi.hşerif yanı Dr. Süleyman 
Emin hemşiresi 
Beşiktaş Valdeçeşmesi İdadiye cad. 101 
Beylerbeyinde Adalı 
Sıhhiye memurları mezuniyet oemiyeU 
namma 
Kadıköy Muradiye sokak No. 34 
Beşiktaş Valdeçeşınesi İdadiye cad. 101 
Kum.kapı Muhsine hatun mahal. GUrcU 
oğlu S. 10. 

Küçükpazar karakol sokak No. 2 
Beşiktaş maliye tahsil §Ubesi memuru 
Üsküdar Salacık Sinanpaşa camii top .. 
ra.k sokak N o. 6 
Kadıköy cevizlik hasırcrba.§ı No. 76-74 
Beyoğlu Gümüşsuyu mühendts Me. 
mühendisi 
Beşiktaş Bayatpa.zan Kı:zlarağuı apar. 
tnna.n No. 4 

Gillha.ne taba.beti askeriye tatbikat 
mektebi Hariciye muavin tabibi 
Heybeliada Jak sokak Şevki eşi 
Aksaray Sofular Salih ef. "'<>kak No. 9 
Haydarpaşa çayır cadedsl No. « 
Baytar mektebi eofracmı 
LA.leli ikinci apartrman 2 ci kat No. 13 
Erenköy Suadiye Rif at klS§kil 
Fethiye ki.tip Muslihittin maha.I. tbrar 
hmi ağa sokak No. 8 

İzmit Hacı Hua.n mahallesi eczacı 
Unkap:ını Secaattin mahal. Ketebeden. 
!Kadıköy Cafer ağa No. 25' 
Danılmalftmat hastaha.nesJ memuru 
Üsküdar Toptaşı tımarhanesinde mu.. 
kim 
Balat pastırma yokuşu No. 7 
Sultanahmet Kabasakal Mor soke.kNo 8 
Kızıltopralt Süleymanpaşa çıkmazı Tev 
fik köşkünde 
Çen~lköy Kuleli lisesi doktoru Yzb. 
Aksarav Olanlar dergihn.da mukim 
doktor Mustafa Raşid km 

ı-avukpaza.n Hüseyin ağa mahal KUrlC 
cüler kapısı No: 22 
Vefa Molla Hüsrev mahal. CUce çeşme 
si No: 5 
Cerrahnaşa Ali kethUda Şevket Ef. S. 
Kaymakam Said kJZJ. 
Nışl.llta.ş Muradi e S&1ütlU ~kakNo :23 
Davutnaşa. Hekimoğlu Alipaşa cad. 
No. 52 
Ka.Chköy Mühürdar Rmı.pa.şa karakolu 
No 25 
Yerebatan Şengül yoku~nda No: 13 
Erenköy tUccarba.~r köşkünde n.skeri sa 
navi mektebi atölyesi i3letT"' ~ mUdUrü 
yüzba.~ı. 

Kadi~ Bostan Ali mahallesi silihtar 
a"a cTVan No: 52 
F'ı:ı.drköy Valdeba"ı darüleytftmmda 
Vezneciler camcı Ali mahal. H ayriye S. 
No : 7 
Ka..c;ımpaşa bahriye muhafaza lci bölük 
mlz. 
B !l.bmli Acı Musluk sokak No: 15 
Moda Rızanaşa arsası No 15 
Şehremaneti mamurin kalemi hülefa-

smdıı n 

Çamlıca Kıs1! l Hacı Arif köşkünde ge 
neral Abdi kızı 
F.ren1töv Kırnkh baif caddesinde 
ll<-ltüd~r a~ık tiirbc Hüdai sokak No:14 
re~ek Suriye deftarlığından mütekaid 
P~kkının vanmda 
Osmnnbev Haci Miha.k sokak Papazya.n 
a'>t. No: 3 
Bakırköv Yeni mahalle Sen sokak ge
neral Vehbi kızı 
Kadıköy Kurb:ığı.ltdere 3çli sokak No25 
Laleli 2 inci apartmıaıı 
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Emniyet Sandığının tevdiatı 

Adres ve Hüviyet 
Unkapanı Yavuzali Sinan değirmen '80. 
Fikri K. 
Bostancı yeni knriyede Şekibin köşkUn .. 
de 
Beyoğlu Ayaspaşa cami sokak No. 51 
Ayasofya Üsküplü mahal. No. 2 
Be§ilcta§ Abbasağa No. 33 
Yağkapıuıı Kazım bey yanında tayyare 
levazımı bl\hriye ticarethanesinde 
Sillcymaniye Hoca. Gıyasettin mahat 
No.38 
1'.,ener Tevfiği Cafer mahal. No. 5 
Kadıköy Moda caddesi Fransız mektebf 
karşısında kaymakam 
Fatih Çar§amba Beyceğiz mahal. No. 40 
I<"atih Ferhatağa sokak No. 12 
Beşiktaş Türkali mahal. No. 142 
Üsküdar İhsaniye cad. No. 102 
Sultanahmet Üçler nıahallcsi Üçler cad.' 
No. 8 • 
Kadıköy Bahariye cad. Nail bey sokak' 
No. 6 
Beşiktq Türkali mahal. Tonoz soka.lt 
No.122 
Besiktaş Valdcçeşmesi Ada sokak N. 3Z 
Kammpaşa Küçük piyade mektep sokak' 
No.ıq 
Sultanahmet Üçler mahal. ve cad. No. 8 
Beşiktaş Türkali mahal. TunU8SUyu' 
No.142 
Hırkaişerif yamak 80kak No. 76 
Kocamustafapaşa M*li mecsit mahal. 
No. 9 
Ba.kırköy Mer. Direktör Rıza kötldl 
&ra~hanebaşı Şekerci sokak No. 19 
Erenköy Sahrayı cedit kru"'§mmda 
Çengelköy havuzb8.§J Şevkibey yalımı. 
da 
KUçllkçamlıca No. 94 
.Kasımpaşa Hacı Şeref caa. No. 64: 
BUyUka.da Maden k~klerinde 
Betllrtaş Muradiye bayır sokak No. 8 
Uaküda.r :ihsanı ye Sultaniye 80ka.k No. T. 
Ç'A?ngelköy Balarcıbaşı mahal. Musa e
Wıde 

Sirkeci Mes'adet 11 No. lI yazıhane 
fstubul erkek lisesi talebesinden 
Beyoğlu KalyolcukuJluğu çakmak aokalC 
No. 23 1 

Sa.rRçhaneb~ Horhor cadesi NQ. 2 
Zc)Tekte Çirilihamam karşrsmda Şali. 

huban mahal. fi ' 
Kadıköy Sö~rütlilQePle No. 296 
lstiklil liseef altmcı sınıf No. 158 
Sultanahmet Akbryık çıkmaz mekteı; 

So. No. 7 
Acıbadem Esatpaşa sokak No. 4 
Akbıyık Hisar sokak No. 15 
ÜskUdar kapıağası sokak Dr. Ekrem' 
evinde 
Arnavutköy Ayanofru sok::ı.k No. 6 
Kadıköy Yeldeğirmeni Rasimpaşa ma
hal. Sayie S. Riyas apartımanı kat 1 
Sirkesi Varna oteli Fıdirneli mar.uıgoz 
Moda iskelebaşı No. 1 
Gadikpaşa Esir Kemal mahal. No. 40 
Yedikule Şimendifer fabrikasında ma
rangoz 
Nişantnş Teşvikiye Muradiye mahal. 
No. 62 
Ni,anta.e Te§Vikiye Muradiye mahal. 
No. 62 
B.'t~iktnş K11ıçnli mahal. Fıstıklı çıkma. 
ZI No. 8 
Bcşikta.' Sinanpaşa mahal. Muhtan ev
vel So. 25 
I\:adtr"'a Sehsuvarbcy mahal. Cinci so
kak No. 23 
BnynZ1t Yahnikapan malfallcsi Galip 
Ata hanede 
Sultanahmet İsakpqa mahal. Saraçha
ne sokak. 
Çcno-elköy Havuzb151 Enverbey e,;ndc 

n ~ 
Üsküdar Toptaşı Tahkak sokak No. 1.:. 
Beylerbeyi Havuzbaşı cad. No. 4 
Beylerbeyi Havuzbaşı cnd. No. 4 Mah· 
mut zevcesi 
Sirkeci Ebussuut cad. :No. 36 
Beşiktaş Yenimahalle No. 37 
Çenbcrlitaş Atik Alipa.'.;:a mahal. tmar
bane soka.le Eminpaşa hıınmda 
Arnavutköv Yenİı'N"me solrnk No. 29 
Eabıali TefcyyUz kütüphanesinde mu
allim 
Ccrrnhonşa Ki.irkçüb~ı mah:ıl. Yeni mn 
halle sokak No. 1 
Tahtaknle Hoca Hamza mnhallesi 
Hatap:rnp1 sokak No. ~4 .. .. " .. .. .. .. .. .. 
;:"yr~: Yeni sok::ı.k No. 3 
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Miktarı ' 
ı. 67 

1. 04 

-.5Q 
2. 38 
l. 47 
2. 64 

- . 95 

9. 96 
8. 13 1 

~. 59 
2. 48 
-. « 
l. 30 

- . 61 

3. 37 

-. 46 1 

-.9' 
-. 97 • 

. ı. oı 
-. 42 1 

L 31 1 

-. 95 

l. 75 1 

l. 08 1 

2. 51 , 
ı. ~ 1 

l. 18 1 

ıo. 1s 
S. 73 ' 
J, 85 r 

2. 13 ' 
-. •2 ı 

1. 32 
-. 42 . 
L-· ......"""'Y' 

-. 45 
1. 29 
1. 06 

-. 4f 
3. 93 

-. 98 

2. 16 
2. 09 

574. 84 
l. 74 
1. 34 
2. 10 

-. 95 

- . 40 

13. 06 

1. 72 

1. -

5. 44 

-. 37 

3. 65 
4. 61 

-. 39 
-.29 

-. 11 
3, 97 
9. 04 

38. 56 
19. 17 

243. 32 

7.M 
7. 56 
7. 00 
7. 56 
7. 56 

70. 50 
17.89 

1 

De,·anu diğer yevmt gazetelerdedir. 

SiNEMALAR: .. 

l'CJRK . 
MKAY 
\11:1.U 
CPU 
iAICı\RTA 

~V'MEB 
r.uıt 

BEYOGLU 
: Kreutzer Sonat 
ı . Denli ,kahramanları 
ı Çıplak melek 
ı Güneş batarken 
ı Nis çlcelt 
ı Trolka 
ı Beıboven ve BeltAr ~vll· 

ler 
ı İki canlı adam, Ye 

teYt•n telesi 
a Ramona 
ı Yoflnra 
ı Çelik kartallar ,.. 

9 uncu senfoni 
ı Saadetim ıeosin •• Ha· 

tiyeler kralı 
' Bildirmemiştir 
ı :ııemnu karne ve 

Kravştat ~ahril·ellleri 

t5TANBUL 
l"ZRA.B ı Profes3r Zati Sunıur 

temsilleri 
.\ZAK ı Ateş gecesi ve Kanunsu:r; 

Şehir 
ını..LJ ı Kuıl izdivıı.ç ve Rara 

DeY 
ebAll ı BlldlnnemlşUr 
u.ı:MDAJI ı Kocıı.mm işi tok ve 

Labohem 
llA.I.& ı AteJ taburu ve SirleY, kil 

(Qk prenses 

KADIKOY 

stml!YTA ı Kanunsuz 1ehir 
&ALii ı Lorel Hardi Periler df· 

a.t.ı.m 1 

:rannda 

OSKODAR 
ı AfabkQmlar kaleli n 

Ele manevralan 

BAKIRKOY 
tdL'l'h'ADI • Donanma ıelfror 

T I Y A T R O L A R : . 
~DRÜIKISMJ 

Saat 20,30 da 

) (A§l{EK~ 
HA YALETLERI 

Piyes 4 perde 16 tablo 
Yuan: H. Lenonna.nO 
TilTk~li: !. Galip 

Ar can 

• • • 
OPERET KISMI 

Bugün tatil 
günüdür 

• • • 
ICRTUCRUL SADt TEK 

TIT A'l'R081J 

· Bu gece: · 
( Bakırköy:. Miltiyadi) 
Yann ıece: (Üsküdar 

Hale ainemalarmcla 
iTAAT lLAMI 

Yeni 'f0dn1, 3 .,..... 
Yazan: 

Musalıipzade CeW . . .. . 
ŞEHZ.ADEB.ı\Şl 

l'URAN Tt:YATROSU 
Bu geçe uat 20.30 da 

San'adch Nafit ve 
Şehir Tiyatto.u ID

atkirlanndm Huna 
Muammer birlb 

tki oyun: 
Çifte Konfenaa 

1 perde 
Ne lazım l»ilir ne 1*I 

Vodvil 1 pcrdt 

HA B E ,R ' 
AKŞAM POSTASı 

/DARB 8V/ı· 

lstanbaıl Ankara Caddest 
l'Olll• kuluııo ı .. taabal tt4 1 

Telgraf adre&l ı l&tenbul HAB&A 
vazı ışıerı teıeronuı 11171 
idare. ıran .. ı 14170 

ABONE 

Seeellll .. , .. .. .. , .. .. 
1 aylık ! ..___ ____ ...,l \ 

Sahibi ve Ne;riğatiM_Mdiri: 
Hasan • Rasim~ U•! 
B••rlrltfı '" (l'AIUT J #al.._, 

- .-- •aıMMr PM ••~ 



------.; 
Sigara tlryakllerlne mUJde •••• .. 
Fewıin son icadı ve yüzde 89 derecesinde tütünün 

nikotin ve sair zehirlerini süzen 

Doktor Perl 

Sıhhi ağızhklan Avrupadan gelıruştir 

Satış yeri: PiPO PAZARI suttan Hamam 
10 adet ilacı ile beraber 150 kuruş 

PATI 

Basur memeleriniD"' ANT1V1ROS ile tedavisi iç ve dış basur memelerinde, basur 
memelerinin her türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan · basur 
memelerinin teda\'.İsinde daima muvaffakıyetle ~ifayt temin eder. 

Şaırk ispençiyari Daboratuaırı 

T. A. Ş. 

Havalar soğudu .. 

Dikkat ediniz · 
Ufak bir kırıklık hisseder etmez 

derhal bir k~e. 

Nezle - Grip • Diş • Baş 
Romatizma ve bütün a§rıları 

derhal geçirir 

Eczanelerden 1 lik ve 12 ilk amt.>a
lajlarını ısrarla arayınız. Taklitle
rinden sakınınız. 

~ ........................... , 

TtOAVOLDtN Ç[~iLE:N PAQANIZ 1-HÇBiQ 
CU-l~TL~ SiZi iL~RLt:TM~Z . 

ONU BANl(AYA YATIRINIZ 
HEQ T9~L\:J iZAl-IATI GiŞGLEEılMiZ05'.N ALiNiZ 

· Jnhisarlar · u. MQdürlüg"ühden :· 

Cibali fabrikasında mevcut 1000 kilo kadar kayış ve çivili kayış parçaları 
.: i-1-938 Cuma gilnü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin malı her gün 
CibaH fabrikasında görebilecekleri ve pa~arhk için yüzde 15 teminat paralariyle 
birlikte muayyen gün ve saatte Kabataşta levazım ve mübayaat ~ubesi müdür· 
lüğündeki aatıı komisyonuna eelmeleri ilan olunur. (53), 

25 iNCE SiGARA 
20 KALIN Si GARA 5 UR Uf 

i K Ti •--~ADEM 
• 
1 

ve BEL GIEVŞIEKLIGJNIE KARŞI 

OR O in 
·- Tabıeuer1 • nar eczanede areyınaz. ~ ~o•l• kutuau 1255 Hormobtn J 

1 islanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 1 
·-------f11st•a•n•bu!ll•ko•maut•an•hgı•_ •emr•i•n•de•b•ul•u•n•a•n-kı.ta•a•t•v•e•milessesat eratı ıııtlrf, 

Istanıbul komutanlığı birlikleri hay- i~in satmalmacak pirinçlerin cins ve miktarları ile muhammen tutarları ~ 
vanatı için lüzumu olan 800 (sekiz minatları ihale günleri ve ihaıe saatleri münakasa tekilleri aşağıda gö•'e 
yüz) tane kadana ve 200 (iki yüz) ta- tir. J 

• Cinsi Miktarı Muhammen llk İhale İhale ?4~ ne yerli beygirleri için yem torbasile -••" 
tutan teminatı gilnü ıaati F / 

1000 (bin) tane Gebrenin açık eksilt- P. pilavlık 30,ooo 6,300 l ~~ 
me ile ihalesi 26 tkincikanun 1938 P. Çorbalık 12,000 2,280 J 644 24/1/938 15,40 

Çarşamba günü saat 15,30 da yapıla- P. Pilavlık 19,000 4,066 } " 
·.:aktır. Muhammen tutan 1070 liradır. P. Çorbalık 11,000 2,134 465 •• .. l5,2S " J 

154 15 :Açılc e 
İlk teminatı 81 liradır. Şartnamesi her P. Pilavlık 5,500 1,210 } ~ .. 
gün öğleden evvel görülebilir. İstekli· P. Çorbalık 4,200 840 .. •• ,, 

terinin ilk teminat makbuz veya mek- P. Pilavlık 10.000 2,175 164 " •• 14,45 ,. 
~ 

t1f' 1 tuplariyle 2490 sayilı kanunun 2 ve 3 

ncü maddele.rinde yazılı vesikalarla i

hale günü vakti muayyenin.de Fındıklı
da komutanlık satınalma komisyonuna 

gelmeleri. (71) 

Şartnameleri her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. tsteltlile ' 
teminat makbuz veya mektuplariyle beraber 2490 sayılı kanunun 2 'le ,/ 

maddelerinde yazılı vesika1ariyle ihale gGnü ihale saatinden en az bir s.aJ;ııl 
!ine kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komutanlık satınalıııa kotl].i$ 

vermeleri. ,(72), 


