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Ucuzluk 
. 

programı 
r;·~·;;;~;·;···~~;;;~·;r~···;~~·;~;;~~~~:·····;;;~~~~·;~;; .. ·~·;;····~~·~·;;~~~·~·ı 
: arasmdaki mutavassıtlar asgari hadde indirilecek, inhi· i 
j sarlar ve devlet fabrikaları mamulatı ucuzlayacak f 

·-ı="ürkiye:·····ciunv-an"i"n .. ·e-n···-u-c:uz····Ô 
memleketlerinden birj olacaktır 

~·~tark lstanbul ptammn tet1..-ild içfn Dahlliye l'e1diletindc yapılan içtima
dayken ... (Bıı hususta1:{ tnf silat 1f i nci sayfadadır) 

Atc§lttüı 1rk 
Yarı geliyor 

1'tır_ Ankara, 20 (Hususi m den) - Cumhurba§kanı Kemal Ata· 
~ ~berlerinde Bqvekil Bayar oldufu halde bugüti husus! trenle 
' hula hareket edeceklerdir. AtatUr kUn htanbulda nekadar kalacakları he. 
~um değildir. , : •• 

Japonların iddiasına göre 

Sovyetler Mançuri 
hududunda asker 
tahşit ediyorlar 

Japonların lnglllz mUstemlekesf 
lloo~koog civarına asker çıltarmeları 

lnl(lltereyl endişeye dOşflrdU . 
do~· 20 (Haber) - Çin ihtilafı 1 Çin vaziyetini anlatmıı ve bu arada 
ı>arıar:1Yle Başvekil Prens Konoye İngiltere, Fransa, Amerika ve Sovyet· 
~Oda beyanatta bulunarak _.. Dcı·arrn 12 ncide 

.Teruel hezimetinin 
ıntikamını ahyorlar ! 
~Siler Uç şehri bornhardıman eltiler, 

yüzlerce öJU ve yaralı var 

=============m==========~===-========================= 

Romanya yahudileri 
1 Brezilya ve Habeşistana 

Hicret edecekler 
Fakat, HükUmet, yahudilere 
döviz veritmesini yasak etti. · 

Seçimin feshi 
protesto edildi 

(Romanya hükUmeti Yahudilere dair 
yeniden mühim kararlar vermiştir. 

Tahôliit 12 ônci qyf adadw. ) 1 

Bekarlık 
• • 

vergzsı 
Yeniden bahis 

mevzuu olmağa 
başladı ~bkerlik dersi a lan kız tcilebe ... 

Askerlik 
~ . --· 

kanunu-iıda . . 

değişikli·k · 
Kadınların askeriiğine dari 
yeni hükümler konuluyor . 

l ( Askeı-lik kanununda .yapılacak tadilata da.ir tafıilit t~ in~i ~yfadadır.) 

Filistin de 
bir . çarpışma 

50 den fazla uıu ve 
yaralı var 

Kudns 20 (A .A. - Rcuter bildiriyor: 
Arap membnlnrındnn cıkan '°e henüz te

eyyüd etmiyen bir haberde, Erdün. Necid 
hududuna ynkın iki bedevi aşireti arasın. 
da mühim bir müsademe vokubulduAu ,.e 
50 den Cazla ölü ,.c birçok yaralı mevcut 
oldulu blldirilmcklcdir. 

Türkçe propagandası 
Halk evıer.injn progra

mına alınıyor. 

l 

_...Yazısı~ ıllnçüde 

.··Dereden 1epeden 
Saçlarını saırıya boyayan 

kadonlaır 
Jnglltcrenin .Margatte şehrimle bir otel ıııüdüıii ile idare meclisi 

azası aı-asmda ihtilut çıkmış. 1htiUlfa sclıcp otel nıUdürilniilı saçları.. 
nı k.lmyed vesait llc sarı rongo boyayan .kaduıları otel hizmetinde 
knllanuıamak yolunda verdlf;.'1 bir knrnr olmuştur. Bir kısım idare 
meclisi azası bu kararı do~rru bnlmumış <lo,ğru bulanlar ile bulma. 
yanlar arasında mıın nıUcadele olmuş. 

Şirketin feshi bile konuşulmuş. Nihayet otel mlldliril: 
- JUca ederim, hıma inanınız. Sac,;lannı 'Sar1ya boyayan kn<lm. 

ıarın kafalarındaki bütün dü .. ünce gençlerin ark asımla koşmaktır. 
Vakitlerini bütün gece ~lneınalanla gcçlrmcktJr. Hem bu tUrlll kadm 
lar sa<lc<'c kcndlleri işe yaranınmnkla da ka~mıyor. Otelde hlzınct 

eden öteki arkadaşlarını da baştan c,;ı Kanyor. nnnlaı·ın mevcudiyetleri 
otel tçerlslndo bir kal'gnşnhk Amil oluyor • ., . 

Demiş. Bu sözler ne muhalif .,reyde olan idare mccltıo>l azaıo;ını 
k('tndl tarafına kazanmış: Mcsolc otelde snı;:larını boyayan kadınlara 
bir dnha hb:m"t ,·erllmcmcst knrnrı ile hn11ohınmu~ .. 

Şüphesiz ki otel mlldtlrilnUn ısrarı Uzcrtnc vcHlcn bu karar tat. 
hlk edilecektir. Bununla beraber her knrnrın makul olmaSI iktiza 
etmez. 

J{imyc\'i '"esalt Ur. saçlarını hoynyan lılr kadının hnkfkatcn bfr 
otel hlarcsl lı;:ln<lo hn kadar tehlikeli olup olmıulıf,,'lnı herkeıı; kencllne 
gi}re milnakt\şa edc!Jlllr. 

Esmer kadınlar saçlannı sarıya boyadıkları gibi ytlzler:lnc pud. 
ra 1"0 krt'm ilo sürerler. Dudaklannı kırmızıya boyarlar. Satlannı 
tUrlll şektllei'de Ja,-ırtırlar. Bazıları Jdrıılklcr,lnl sökerek yerine sunt 
kirpik taktırll"lar. O baldo yilzlerine pndra krem stlren, dnclaldnnnı. 
kırmızıya boyayan, sa~lannı kn'll'tan, göz kapAlcJarma sunl kirpik 
takan kıulmlar zarnrlı göriinmlyor da n eden dolnyı yalnız saçlarmı 
sarıya hoynyan kadınlar tehllkcll sayılıyor? 

lfp<1,nya4cı 7t.arb fa ~"n&ın: hicret... ~ Yan51 12 in<'icle 

nu habere göre, llııtrus • lbn - Adal 
ıış lretlnln şeyhi Mııh:ı rn med _ fbni • l\fig. 
Jad tarnfmdıın idare edilmekle olan aşirete 
ait tekmil hayvanlan yağma etml~lir. 

lşfe lnglllz otelcllcrlntn , ·erdiklorf kararda. anlaşılmayan nolL 
~~~ a~ 
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ra::::n ı•nu r "" ıwr. P.-?kinde Japonlar tarafından ku~ulan muvakkat Çin hükumetinin büt ün a-

ı! Doğru 11 ".'."· Çinliler tarafından kovulmuş adamlexdır. Gazetelôr<len -----CGilaYtemps 
kabnnesı 
eteırafı nda 

bDır. kaç SÖZ 
Yazan: ~ekip Gündüz F H.ANSADA yeni kabineyi tek

rar Chautemps teşkil edebil -

il Degvil mi? .1 • -
ıı· ı: 

di. 
Yeni Chautemps kabinesine Leon 

Blum'un ta.vsiyesile S. f . t. o. (1) mü
zaheret vaadetmi~se de kabinenin ya
pılışına ve tutacağı yeni battı hare • 
kete sosyalistlerin ne dereceye ve ne 
znm:ına kadar müzaheret edecekleri 
şimdiden kestirilemez. 

i Tır.amvaynaırda i~ 
İİ kııroomaz cam ı 
ıı· Be"lecliyenin bir talimatnamesi 'Var-

1
. 

1 dır. Bu talimatnameye göre lıusust 
1 

lj ve taksi biitün otomobillerin camla- n 
: rı, kınlmaz cin.~ten olaoal,tır. i: 
1 Yani, bir kaza neticesi kırılsa bile il 
i! cam dağılıp içindeki insana zarar g 
rı veremiyecckf;ir. ii 
i Bü~lln ?tomobiller, fabrikaların- il 
! dan ıstenılen ~amlarla gelmemi.ş ol- :: 
i! salar bile burada talimatnamey:- tt• ii 
il yulmak i~n biUiln camlar deği.Jtiri- ~ 
H lir ve ondan sonra seyrüsefer müsa- ı 
:: adcsi alınır ... 

\ 

• 

' 

Chautemps
1 

"kabinesinin bir radi
kal ve radikal sosyalist kabinesi ol
duğunu, fakat gerek maliyede, gerek 
iç ve dış politikada halk cephesi pren
siplerirı_e uygun bir yol tutacağını,, 

beyan etmiştir. Böyle bir beyanatın ne 
şekilde ve na..,ıl bir formUJJe bir ka
bine programı haline soku1abildi3ini 
görilp anlamadan 4 üncil Chautemps 
kabinesinin uzun ömürlil olabileceğini 
söylemek mUmkUn değildir. 

n Halbu1d, tramvaylar için, hiç de 
p
1 

böyle bir mecburiyet yoktur. Her 
:. gün, yüz binlerce yolett ta.şıyan bu il kocaman nakil ·t:a.,,talarının camları 
:i tamamen atli cinstendir. Ufak ka.::n.- ,fll 
U larda bile bu oomwr kırılır 'Ve yolcu- Fran1:o _ TokıJnya. haber gönderin, muva7•1:at Pekin hill:ı{metindc benim -

Telgraf haberlerinden anladığımıza 
göre, yeni Fransız kabinesine "5(\1 ce
nah demokrat,, larnıdan beş, radikal 
soyalist grupundan yirmi bir, cumhu
riyetc;:l sosyalist birliğinden dört ve 
"genç cumhuriyet •• ten bir saylav gir
miştir. 

Bu kombinezonun muhtelü ihtimal
lere göre, 'pıirUimentoda bulabileceği 
ekseriyet ve itimadı tahmin edebil -
mek için Fransız parlamentosundakJ 
grupların vaziyetine bir göz atmak f. 
cab eder. 1936 intihabı neticesinde se
çilmiş olan saylavlar şu gruplara ay
nlmıı:ı bulunuyorlar: 

Müstakil cumhuriyetçi (12 saylav). 
Milstakil halk hareketi (15 saylav) 
Cumhuriyetçiler birliği (59 !laylav) 
Milliyetperver cumhurlyetc;:iler itti-

hadr müstakilleri (4 saylav). · 

Halkçı demokratlar (13 saylav). 
Fransız sosyal partisi (albay De la 

Rocque•un adamlan) (8 saylav). 
lıtU tnkıl c\!mhuri_yc1;~ler ve ic:ttmat 

h,ar~k.et (?5 saylav.). . 
Milstakil çiftçi grupu (11 !aylav)'. · 
Sol cUmhuriyetçiler Jttihadı ve müs;. 

takil radikaller ( 42 saylav). 
Demokrat ve radikal müstakil sol

lar (38 saylav). 
Radikaller ve radikal sosyalistler 

(l14 ) saylav. 
Sosyalist ve cumhuriye~l birliği 

(26 saylav) . 
Müstakil sol (25) saylav. 
Sosyalist (156) saylav. 
Komünist (73 saylav). 

Hiçbir gnıpa dahil olmıyan (2 say
lav). 

Bu gruplardan halk cephesine dahil 
olanlar §Unlardrr: 

1 - Radikaller ve radikal sosya.
Iistler , cumhuriyetçi sosyalist fttihad, 
milstakil sollar • .sosyalistler, komu -
nistler. 

Yani, birinci ve "ikinci halk cephesi 
kabineleri bu beş grupun reyleri mec· 
muu 61an (394 l rakamına dayanarak . . ... 
parlA.mentonun itimıııimı kazanabil-
mi~ti. Komtlnistler itimat reyi ver.ml
yeceklerini bildirdiklerine göre bu ra~ 
kamdan (73) U ta.rhetmek. fcab edi • 

yor. Fakat buna mukabil be1' azası ka
bineye ginni§ olan müstakil radikal, 

aemokr11t sol grupun 38 reyini hamlı 
tarha HA.ve etrrıek llznn. 394 ten 73 
çıkana 321 kalır. Buna 38 katarsak 

yelCiln 959 olur. Binaenaleyh sosya
listler tamamen mUzaheret edf'..rler ve 
komUnlsUer yalnız mtlstenldf kalmali-
la lktif a eylerlerse Chautemps, parl!
mentodan 189 muhalif ve 73 müsten
kife karşı 329 reyle bir itimat kopa
rabilir. 

Komünistleri kabinesine almadrğt 
için kendisiyle pa•tisiniıhalk cephe -
sinden (veya hic; olmazsa komUnist
lerden) o.yırmağa çalışan sağ cenah'
çılnnn da Chautemps'm kabinesine 
bir nezaket ve sempati göstermeleri 
de akla yakındır. 

Fakat Fransayı saran bugünkü !jart
lar içinde Chautemps bu itimada da
yanarak ne yapabilecektir? 

Şekip GONDOZ 
(1.) Amele enterna.!Yonaline, (yani 

ikinci tmtern~yonal) e mensup Fran-
81Z 603yalist parti.si. 

fi 'llırd{ln birlcaçı yaralanır. içfo de bir yer ayırsmkır! • - Fransız karikatürü -
ii Belediye, otomobillerde olduğu gi- • -....------------------------------
ii bi, tramooylarda da kırılmaz cam - HABER'ln etfebl romanı : 20 -a maz oam 'US'ltlünü tatbik ettirse doğ· 
:: ru olmaz mı1! • 
i! mu?üna tatbik ettirse doğru olmaz İ! 
Hmıt ft 
m.-.... -=:.=mıuaaı aaa: 

Atatürk 
köprüsü 
inşaatı 

Azapkapuda meydan 
nçdmasına başlandı 

Atatürk köprilsilnUn teslimi zama
nına ancak bir buçuk senelik bir mUd-

det kaldığı için köprU inşaatmın mU
teahhidi olan grup inşaatı hızlandır -
I lıştır. Şimdiye kadar köprünün yal
nız Unkaparu başında meşgul olunmuş 
ve Halicin heyelan mmtakasına tesa
düf ed~..t>u IBahllde .bir hayll uğraş -
mak ~rureti hasıl olmuştur. Nihayet . 

lazım olan· evsafta bıitün 'kazıklar ha
zırhı.na~ak bu sahile c;:akılmaya baş -
lanmıştır. Yeni getirtilen büytlk vinç 
ve çakma makinesinin bu işte çok bil
yük faydası görülmüştilr. 

ı 
Şimdi köprilnün mukabil tarafının 

istinat edeceği Azapkapı ta.rafında 

inşaat faaliyeti başlamıştır. Burada 
köprü eski Unkapanı köprüsünün is

tinat ettiği kısımdan çok daha içeri 

istinat edeceği için kazıklar evvelce 

meydan olan kısmın ortasına çakıl -
makta.dır. Kayalık bir arazinin sonra-

dan dolma kısmı olduğundan burada 
inşaat faaliyeti karşıya nazaran çok 
daha kolay olmaktadır. 

Azapkapıda da, Unkapanmda oldu
ğu gibi büyUk bir meydan ac;:ılacağt i
çin hazırlanan proje mucibince bu 
meydanın açılması faaliyetine başlan
mı.ştll'. Burada bulunan eski Fenerler 

idaresi tahliye edilmiş ve idare Gala
ta.da Çınar hanına nakledilmiştir. Şim

di bina yıkılacak ve havuzlar idaresine 
ait olan binMm a.rkasmdaki araziden 

bir kısmı da meydana ilhak edilecek
tir. 

• Diğer taraftan duba.lamı inşası fa-
aliyetine de devam olunmaktadır. 

Şimdiye kadar on dubanın montajı i
çin çalışılmı§tır. 

"D,, Grupunon 
yeni sergisi 

öğrendiğlmire göre "D grupu" sa
natkarları iki scnedenberi hazırlamak
ta oldukları eserleri bir iki ay içinde 
açacakları sergide teşhir edeceklerdir. 

Yaşamak . Hakkı 
ROMAN .... ~ 

Nazını Hikmet 
İşe, herhangi bir orta okul coğraf- Don Luiı bir iki rakkam daha say-

ya kitabında bulacağınız fotoğraflarla mağa hazırlanmıştı ki kahvenin camı 
değil, rakkamlarla başlıyorum. arkasından görünen &okakta ini bir 

Güzel İspanyamızın rıJfusu 23 mit· kayna§ma oldu. Sokağın alt başından 
yon kadardır. Bu 23 milyonun üçte iki- çi~ekçi Donya Mariyanın dükkanına 

&i köylerde yaşar. Golf meraklısı cen- doğru darmadağın bir kalabalık kaçı
t ilmen kralımız büyük bir kibarlıkla şıyordu. Tam kahvenin camı önünde 
tahtını tacını bırakmadan önce 50 mil- bir çocuk yere düştü. Bir kadın bayı1-
yon hektarlık mukaddes İspanya top- ·dı. 
rağının 30 milyon hektarı asilzadeleri Garsonlar ve kdhve mü~terilerinin 
mize aitti. Bakın ne acayip iki rakkam: hemen hemen hepsi kahve kapısına çık 
50 milyon, 30 milyon. ikisini yan yana tılar. Bu esnada bir top sesi ve arka
koyun, karşılarına geçip bakın. Kulağı- smdan mitralyöz tıkırdılan duyuldu. 
nıza ıesler gelecek. Bu sesler İlpanyol , Garsonlardan biri tekrar kahveye 
köy rkt ndır. V'c ben eminim ki bu j girdi ve tezı:ahm arkasında asılJ ceke
ıarkılardaki hilznü, kederi, arzuyu ıim- tini telaşla giyerken bağıra bağıra iza-
di daha iyi sezeceksiniz .. ı hat verdi: 

Çekoslovakyalı kadrn hayretle Don - Fasta general Franko isyan et-
Luise baktı. Don Luis rakkamları söy- miş. Şimdi şehirdeki kışla zabitleri de 
lerken, bu rakkamlardan her biri teker- onunla beraber olmuşlar. Sokak başla
denmiı gibi ağzını ıapırdata fapırda- rına mitralyöz konulmuş. "Kahrolsun 
ta konuşuyordu: cumhuriyet, yaşasın Franko r., ldiye 
- lspanyamızda 38 bine yakın kilise, haykırıyorlarmış. 

ruhani meclis filan vartlır, sevgili Sin· Ressam Rodrigo olduktan yerde ka
yorita. Buna 5 bin manastır da ilave lan kacl rnlara bir şeyler söylemeğc ça
edin. Cemedin. Rakamlan cemetmek lrşryordu. Don Luis ayaktaydı. Cam
nc güzel şeydir. 38 bin 5 bin daha 43 dan dışarı bakarak kendi kendine mı
bin eder. Karşınızda 43 bin katolik ka· rıldanıyordu: 
lesi var. Halbuki ilk ve orta okulları- _ Size son iki üç rakkam daha söy
mızın sayısı 35 bini geçmez. Bakın yi· liyeyim. Bizim aşağı yukarı 24 feriki
ne birbirile ölçülmek istiyen iki rakam miz, 57 mirlivamız, 39 livamız, 425 ih-
43 bin ve 35 bin. Bu mukayeseden son- tiyat generahmız, 319 fahri generalı
ra gözlerinizin önünde açılacak olan mız var. 150 askere bir general düşer

( De•am1 var) 

ilemi daha tozsuz bir ışık altında gör· di. 
meniz için ben size iki üç rakam daha 
söyliyeceğim. 

inhisar memurlarının 
yardım cemiyeti 

Bizim Maidridde me~ur bir banka 
vardır. Urikio bankası. Bu muhterem 
mali müessese zeki Cizvit papazlanmı
zmdır. Sermayesi 125 milyondur ve 
aynca sermayeleri 85 milyon peçeta 
tutan başka dört bankayı da siyah pe
lerini içine almıştır. 

Papascıklanmızın diğer teşebbüsler· 

deki sermayelerine dair rakamlar söy· 
lemiyeceğim. Uzun sürer. Siz yalnız 

saydığım rakkamları, 35 bini, 43 bini1 

125 milyonu, 80 milyonu şöyle elinize 
alıverin. Onların herbiri sihirli bir 
anahtardır ki eğer onlarla da "İspan· 
yol!., un katolik ruhunu açamazsamz, 
içlerinde bazıları hakikaten şayanı hay 
ret mimari eserleri olan Katcdralları

mızın mimarisi &ize büyük bir şey 
ıöyli yemez . ., 

T<0>1rırtcın Amca 
ve lhayale'lt 

inhisar memurları arasında ''ölen 
memurların ailelerine yardım cemiye
ti,, namiyle yeni bir cemiyet kurulmuş
tur. Umum müdür Mithat Yenelin ri
yasetinde kurulan bu cemiyet hükumet 
tarafından tasdik edilmiştir. 

Nizamnameye göre, cemiyet azaları 
bir defaya mahsus olmak üzere ikişer 
lira vere::eklerdir. Bundan sonra aza
lar arasında her vefat vukuunda yirmi 
beşer kuruı verilecektir. Bu paralar 
toplanarak ölen memurun ailesine ve 
ya diğer varislerine verilecektir. İnhi
sarlar idaresi teşkilatındaki memurlann 
mevcudu yedi bine yakındır. Bunların 
dörtte üçü bu cemiyete kaydolunmuş • 
tardır. Aza başına yirmi beşer kuruı 

verildiğine göre ölen memurların aile -
terine 1500 - 2000 liraya kadar yar
dım edilebilecektir • 
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ru,,.nıaııhr: 217DS. CakUd:ır - JtadıkU)' : 90773. 

llJU1llf1UI : 
h lanbut : 24378. 'KlldıkU71 80790. &yoflo ı C4M2· 

Tak•I otomoblll ••temek •~'" 
8'ıyntta rıh~ll : 490SC . l l<bek clbeU: 39 • ıoı . pllt

kll1 tlhttl: 80141. 
Deniz yolları 

Ttlofoııa 

t.,tanbal attnlrllttı 22740. Kıu'&k67: 42382. lifi 
llloı!an)ııyıu Paur, Salı, J'tteeıribe, Cuma sttıı 

u at 8,30 da Toph:lna nbtıınında.ıı k a lkar. 
J\arnblzn>AI ilah ve Cuma ctınlerl a:ıat 19 da 'l"oP" 

lıane rdıı.mınd"n kalkar \t Ttklrd:ıt, :UUttll~. Er4fll• 
Şarkfty ı,ktlel::rlne uf'_r1)11-a.k Karablı:aya vanr -4•f 

A k drnl • p0&ta• ı, yarın •ııbah saat 10 da tıanıcet ~· 
ve Oellbolu, Çanakkale, Edremit. Ayva.bk, Dllı.UI 
t unlre ı:lder. 

Karadeniz ııostuı cuma CUnll ra.pılmaz. rt 
Memleket dışı deniz ••t'erı• 
Rıom'ln..a \1\pn rbn ı Comarte• f "1! ıılorl 13 de :ıcııstf11" 

ceye; Salı ı:tıl'lerl 18 de Pltt, Berut blı.endm1•Y'iıuf, 
ttatr;an "'ıııırlAn: Cuma. r:Unlerl aut 10 ela 

nrtndııt. Venedlk, Tr1rute>·•· 

Kara yolları 

Anadolu hattı ı 

ffa> •larııa,a t.tııo)nn JllD~DrlOtD: Telefon go-rg4.,!tf• 
Ank ua aliratı saat 1G da: a di 1',00 de hareket 

(Adi katar S.•ırullll& kallar ı:tderl. ~ 
'J'oro• ı.Urll l katıı rı: Pa:arte!<I, Car..-m'lla ve CU 

ctınlcrl nal 9 da Ilayd:ırpasadan hartkd eder. td 
htantını • Aıtsıın - EU\ıl• lu•tt• ı HayClar:ııuallAll 

ı:tın aast 10 ıl.a ka\l:ar. 
Avrupa hattı : 
Sl rkrrl btıuıon MOdnrııııo: Telefon :3070 p!• 
ıwmı• lon rlopr~•I ner ı:uıı Blı'Jteddcn ıaat 22 ~ :ıııu· 

kap ve Avrupadan ı:eı~ı aaat 7,2!1 t e Strkecıre 
,-asaı..t eder. 

l\nn•an•tı·nftf'l :O 30 da kalltar. ıo.n d e getır. ~l!f· 
r..ıılrne pG't :nı ber ı;Un saat • 6.® de bareket 

19,33 dt ı:cl r . 
MOnaka a 11 =::.nıarı f 

• ıooo kilo kncl:ır kııy ış "e d"ili kııY1 

d t lı . ı idore-
pnrı;n l :ırı ynrın snnt on a n ısnr ar 

1 ı;inin <:ihnli fobriknsındn poz:ırlıkl:ı ııntı 0
" 

c:ıklı r. 
Geçen •ene nin BugOnOnd" 

neıer oldu ? d 
• Oir h ırs ızlık su ı;un ıl:ı n m:ıznunJar:-ı IJ, 

yak n t tıkl:l rı ı;:ıbil olan iki komiser tıircl' 
oy h apse ınnhkiım oldular. 

- no 
• Sahte_ şch;ıdeJn:ııne iınnl eden bir GC 

• 
hakim knrarile ıevk) C edilmişti r. 

. b. Jı \JU" 
• Knsımpnşa mcznrlıı;ın<la ı r yara 

· rııde 
!unmuş. Boğazı kesik olnn bu ncl:ım 1 

vermeden iki snnt sonra ölrtı Ü$1 Ür. 
sınemauar ,,,.. 

8 :r. \ ' o rı ı. U - T Ork: Başl<astDın Jı.ılıtında~, 
lek · Atro~e&). 8&1<1>rpu Bir saattet reces\o rıııd" 
lle; kadlDll bir erkü. 'Utn.ııu : Zeblrll oklar dl)'& •rl'' 
u Ganı;attrkr u'OIC!ltı. \"ıldıı: ~camo ltaın•IY~ıiı .. ts•' 
Beklcnmlr•n ••lılt. <: ıı.: ldalmlitt1 Doktor ve • ettll 
ıı adıım. A•rl ı :.annılu lllldlrıntııı.t:Ur· zar~' 
Ahınel tTUrlı.ce). suı:~· 

ı ~TA N n c ı . - Feraıı : rrorttcr Zatı • s&' 
ltmsll'ert -.·~ Cılr.emad:ı, Kırık h.•yatlAr. A&Alltdlrıt'" 
Ahın•~ (T\l•k~). Kanııı;suıı:ır çeteli!. ~11111 : ;ıı~011ıarı· 
r.ııatır. 11:1ık1 Fra~:uı. lbtll!ll n Karıc:as &e r ıır.ıı 
AIA-mdl\r : M•mnu a&k, ve Lorel llardl seracrııc 
CTDrkce). ırıııeııı'f' 

K A n 1 1t ,, v - "11.ttH D 1 Pro1m1mını blld 
lir. n~ı·: Blldlmıemı,ur. 

D ıı K 1) n A R - • naı": 'Namus borc:ıl· , . 
ft A H. 1 R K h \ - .. n•• ·-"'' " .... 

Tiyatro tar 
rflı•ımA"' n n 'M KlSlll 

B.ut 20 30 ela 
l 'r.RGl'l\T 
Dram, 'il Pud~ ı: 61' 
Ye.zan: ıırnl'1'< !bı!en. TQrkçd 
nlha. Bedrl 'Gl!llnll. 

o Pr.n r.-r gl5)1J 
llı!d 2n.•o dA. _,... 
Al'll•'An o z K\nl~I c JSI Jl'-
ıc ... ~•'1' il tablo. Y.aıaıı: t 
ııa hl n ol!IU. 
ııaat 14.:ıo da _,, 
7.f\Vl l\OSCUK f v 
Ynz.:uı Zfkf T~klJI. ftlı1k' 

F.lt'1T r.nt f , !' ' 'il T l:l{ "11\'ATTIO ~Of) CJ1' 
p,.,...rt.,,ı: KRtl•k'\" (l!tlr•yyal !!alı: (tıakır ,.-4' 

tambA l!'!k!ldar\ •lnl'1Tlllhrlr.4:l: fdt• ( 
Hı'1'fll!I.>.R Trn7.1HANESI, Vod'rfl 3 pe 

reo: l fahmut Y~art. """ . 
t:ııı "ı-::ı \"l 11 r. '" TtVATnnW tıt1ııct!ı 

Ban!.lkllr Na•ld ve nrkalla•l;tn Hakkı n us•l Jt/11)!• 
O\ctı•"Uctı kDcDk ıı~mııııı. n M(şel varretuı. 
t ST ERl!F:. komedi 3 rı•f(IC, oPı\ 

!j l .llL\ flT.11 \ "-1 • l'I\ .. - t•' •TR f' 
f'rot~.ıır :t'TI ı:t s ca:n ıc tı'u'°' 

tıııncl .-. ~"Crıl prôı;r~mı ile h • P 111<•:ım ı.nrO 

D ~ tr'lt'tf ©> ll <dl a 
Porf akal usare' 

si fabrikası "" 
Açılması için tetk1 

J er ~' a p ı lı yor 
1 
ı~?r 

Dörtyolda bir portakal usa.rcs _,ı• 
~s.F 

rikası kurulması için tetkikle! 

maktadır. . dlliJıl• 
Bizim portakal ıhracatunıı 

tane ile yapılmaktadır. eJÔi!' 
Ekser portakalların kemale g -;d' 

zamanda bir mahreç bulunnnı~ e'lf) 
scvkiyat gecikirse, mallar ~urüJll ıı.ı
ve zarar yüzde yüz olmaktndıt· ıitı~e 
buki Avrupada. portakeJ tane ııs. ,.L.· - ;:ıiiJ r 
oiciuğuncian foua ııili.yi iuı.iÜ~ tıC: "~ 
lebilmektedfr. Bunun irin bit "ı ı:~' 
fabrikasının çok faydalı olııct'g 
naatı vardır. 
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~fl'lta daü: 
Batıl ıtikatlar a A'nL itlkadlar ne milleUerin 
~- hududunu tanır, ne dinlerin. 
h;:, _acıediııln ufunnızluğunu yalnız 
--ıatlYaniar değil, mU.lUmanlar da, 

Türkaye, Yunanistan ve Bulgarıstanda Muamele ve 

Yetiştirilecek tütün 
miktarı tayin edilecek 

~er de kabul ediyor. Bir insanın 
1ıbı' Dıillfyeti ne olunsa olsun başka 
Jet 4bı lalikleriııln veya başka bir mil

tn ... ~ lcad ettikleri batıl i
--cuara lnamvertyor. 

~erin, bilhuaa bir Allah'a tapan 
bı 011 Uç gibi, ayna kmlması gi
~1111 ton ~ambuı gibi şeylere 
~verdikleri yoktur. Çoğu in

~ dine iman azaldıkça batıl i
Jteıı dedifim.iz 19yler kuvvetleniyor. 

~· bunu eöyle izah ediyorum: Al

' lrtanan iyiliğin de, kötWUğUn de 
'rtık Olldan geleceflne kabul ediyor, 

~ aı:ıUnden bir tavpn geçmesinin 

laNı_ bir baykue ötmeainln bir uıet o

~ihtimal vermiyor. Hilbuki 

~ ~ tele lnet'e iman etmiyen!er &.r

' aı.ıı el)'anm töyle veya böyle dur
~ bile manalar çıkartmağa 

l:ır. 

~ diııden, Mnı de batıl itikad
~ lıyrılabUmek ancak pek kuv-

H orolaeak olan Halkan tUtftn ofisinin 
vazifelerlnden biri lsllhsalAtıo tayin 

edllen miktarı aşmamasını kontroJdur 
Tophane köıkünde toplanmakta olan ketin muhtelif ıenelere ait rekolteleri. 

Balkan tütün konereai dün de mesaisi- satıılan ve fiyatlan ıCS~den ceçirilerek 
ne devam etmiıtir. Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristanm 

Kongrenin esas faaliyeti - evvelce 
de yazdığımı.ı gibi - bir Balkan tütün 
ofisi tetkili etrafında cereyan etmekte
dir. Bundan evvel, 933 senesinde ikinci 
toplantısını yapm:§ olan bu kongrede 
Uç memleket arasında tütüncülük saha
sındaki muzır rekabetten vazgeçilerek 
ve harici talebe kafi miktarda tütün 
yetiıtir!lerek fazla istihsale meydan ve
rilmemesi, ihracat ve satı1 işlerinde 

milıtereken çalrıılmau, bu noktaların 
tahakkuku için de bir ofis kurulmaaı 

kararlqtınlımın. Bu kararlar Uç hllkft-

umumi rekoltesinin hangi miktar üze
rinde tutulması lhım geleceği milzake
re olunm:ıktadır. 

Bu arada tütün piyasalannm nevile
rine uygun tipte tUtUn yeti1tlrmek iti 
de konuıulmaktadır. Kongreı bu tetld-

kat-ru bitirince Balkan tütün ofiai teı
kilit ve nizamnamesini hazırlıyarak iti
ni bitire:ektir. 

Aldığımız malumata göre, konıre Uç 
memleket?n yetittireceği tütün miktan· 

islilılak vergileri 
Mtlkelleller 

vergi lerlnl ve 
beyanriemelerlnl 

Oaıatadakl m~.ırkez 
ıubeslne verecekler 

Defterdarlık obndiye kadar muhte
lif maliye ıubeleri tarfmdan ammak
ta olan muamele ve ı.tJhllk evrgileri
ni bir tubede toplamak tizere tetkikat 
yapmıı ve tetkikatm neticesini vekl
lete btldlrmlttl Vekl.let muamele ve 
latihllk vergilerinin bir fU}>eden ida
resini muvafık g&-dtlfilnden yeni tu· 
benin tqkillne batlanmıt ve bUtt1n 
maliye pıbeleri muamele vergialne alt 
taha.kkubt ve tah8illt byıtlarmı Ga· 
latada açılan merkez eubeebıe devir 
ve teslim etmlftlr. 

~ pek nadir inaanlann kandır. met tarafından da tasdik edilmiş oldu
lıııa izin birçok batıl ftikadları- ğundan mevzuu bahis ofisin te1kili için 
~ktur ki! Ben kimaenin elinden kon!tre bu sene toplantıya çağnlmıfttr. 
~Çak alamam; gözllmlln seyir- Balkan tiltUn kongresi bir kaç gUn • 
~ •iııirlerim, sinirlendikçe de bit- denberl yapmakta olduğu toplantılarda, 

BÜndan eonra bUtUn muamele ve 
iatihllk vergl81 mtlkellefleri beyanna· 
melertnl ve verglleriDi Galatadakf 
m~ı-kez tubeslne verecfklerdlr. 

Yeni ınbede muhtelif sanayi ztım. 
releri için ayn ayn maaalar tet1dl • 
dilmlı ve itler ihtisas 1Ubelerine ay

aynca, Uç mmcleketin, sanılan ile de nlmıştır. Bu suretle, muamelltta vah· 

ru tayin tde~ektir. Ofis, zer'iyatm ta• 
nı tayin edecektir. Ofis, zer'iyatm ta-

yin edilen miktarlar dahilinde yapılma· 

aınr tetkik ve kontrol edecektir. Ofis, 

lı1Jtı r«Szunı daha çok aeyirir; yine dünya tütüncülüğünün istihsalit. ih-
meşgul olacak, alıcı memleketlere Bal- det temin olunmqtur. 
kan tütünleri etrafında her türlü üahatı Şimdiye kadar villyetln ka.rpamd& 

~ .. ~ l&-c!Uğtlm zaman cebimden para racat, ithalat. fabrikasyon g:li nokta • vel'ecek ve satı1 i§lerinde alıcı ve atıcı 
~bakarım. Daha blrltaç batıl i- tarda bug::nkü vaziyetini tetkik etmek- m~mlek:tlerin anlaımalanna yardım e-
Olıtı..L 'V'ardır. Onlara lnanmanc:ı ayıb te ve l;>u vazivet karıısında üç memle- decektir • 

tıı:~u, gtılUnç olduğunu bilmez de- ket tütüncUlüğüniln mevki ve ihtiyaç- Bununla beraber, kurula-:ak ofisin 
~ n"'•-..3 lannr tavine ,.alr•maktadır. Uç memle- · · ı bö ı b' tetki'" ar ).; -, ---nıan kurtulm:ığa çalışırım. "' " vazıyetı. ya nrz ye ır ., y • 

ayn bir binada olan muamele ve iatih
lik ve buğday koruma mUdtırlUIOnthı 
de merkez 1Ubeai ile bir arada olma
mnm faydalı olduia dUfllnUlmtlt ve 
mUdirlyet dalre1erl de Galatadald 
mel'ke'I 111U'Nı-f~ rıa1rledl1mfıııtir. ~t, fraııaızca darbımeselin iddiası- Q • ı drm ve mütevaas.t rolilne inhisar ede -

~ Oioılııe olarak, latemekle mu·r.ıf- 1 m· yon cektir. Alıc•lar , .... her memleketten Sirkecide 
ı .. ~~k daima bir değildir. '·ıra· ık tu•· tün istedikleri tütünü, istedikleri kadar al-

1ıı:"1ltere•de bir .,Batıl ltikadlara • makta serbest olıuklardır. Balkan tü- feribot İS k e 1 e Sİ 
~IYaıılar cemiyeti" vannıı; bun- \ 1 m 8 k o z t' re A 1 m An. tün ofisi, ilıt memleket tütüncülüğü için 

~araya toplandıkl•n aman, u- lur bize mUracaal zararıı oıabuecek vaziyet ve hadiseleri Nal anın \alebt 
:'la bertaraf etmeğe ça1If8caktır. • u 1 aldı 
' Yiian her py111.partarm:ı: etti _ zer ne yer ay 
~ n oıı Uç kiti otururmue tuzluk- R · ı Hay" ........... ile Sirkecl arumda il' 

d ... _ ·- • • Almanya ile yap•lan son ticaret anlaı- om ~ n ya 1 e .._ ~ 
"- .... Yl'lllr, •YDalar kırılır, kapalı yer· ';il C letllmesi yarım __ _.a ___ ..; dn.n .. tı • ,. ~ masında. memleketimuden tütün mü- ~& ..,_. 

' iye &çılU'IDif. Bunu da pek bayaatı için beı milyon Türk liralık kle- t f car et len feribot işinin nihayet kat't bir ma· 
~lnıuyorum: onlarmki batıl i- ring aynlmııtır. Bu miktar. 936 senesin- hiyet aldığı anlafllmaktadır. Nafia ve-

~ ~ hıanmık defli de onlara mey de memleketimizden 17 milyon kilo tü- p r 1 n ç ve pa mu k ki.letl, iktısat vek&letlne müracaat e-
l'lıt~ 0 

adamlar batıl itikadla- tUn alan Alman firmalarına kafi gelme- t hracalına başlıyoruz derek Sirkecide feı:fbot iskelesi için 
1--~ ima kanaat getirememi§- mektedir. Alman tUtUn aanayüni tem- Romanya ile aramızda yeni ticaret bir yer aynlmumı iatenıi§tir. Bunun 

~ .::teDl&dlyen onların manasızlı- ail e:ien firmalar müıtereken hUkQme- anlaşmasının yapılmasından sonra Uzerine iktisat vekleti bu hU8U8ta la· 
'~ ltlzum g&ilyorlar. Gerçek- timize müracaat ederek, bu anlaşmada- Romanyadan biribiri arkası sıra bir- tanbul liman idaresine eu4- vermiştir. 
~ Yan adam babl itikadlara ki miktarlardan haric olarak on milyon ' çok talepler ba..~lamı§br. Bu arada Liman idaresi Sirkecide pmdiki a· 
~ Okuna.ta kaJkmu. Tilrk liralık tUtUn almak üzere serbest memleketimize mal satmak tizere tek- raba vapur tıkeleslnden itibaren Sa-

\'~ ... ~er de vardır, eu adedin klering ile ödeme esasına müstenit bir lifler de yapılmaktadır. BUtUn bunlar- raybutııuna kadar olan sahada. yapı· 
lb..ı.. .... rtıııan .. .ııı.._,_, dan Romanya ile iyi ticari miinuebat 
• ~be '"6"H~uğuna inan • analıma yapmak lstemiflerdir. Bugün- kurulabileceği ve yeni anlaljJllaDJ!l fay- lacak yeni ..... t .. e""'tar, eoğuk bava de-
1--. ~)'ine onlardan çekinir- terde Almanyadan bir heyet gelerek dalı olacajı anlaşılmaktadır. polan ve balık kouerve f&brikasma 

' derler, 13 numaralJ bir Ankaraya gidecek ve bu hususta hükQ- Bazı ihracat taclrlerimiz Romen pl· ait bUtlln projeleri hazırlamI1 oldu-

'~~ ertesi günü başımı- metle müzakerelerde bulunacaktır. yasasında tetkikler yapmak bere Ro- ğundan bu sahada feribot iskelesi o-
-. , ellket ~~ tatm bir şey gelir- Almanların piyasamızdan ıimdiye b- manyaya gitmişlerdir. labllecek hiobir yer bulunmuyordu. 

trı lttJı... ~ &decttıtden bilmemi& ve o ba- dır aHıklanndan maada bayle killll- Romanya ile en ziyade pirinç ve pa- Bunun için p. ojeler tadil edllmiı ve 
L. 0~ kapıbnanıız kabildir. iyi· . muk U7.erinde iş yapabileceğtmiZ an- Sarayburnuna ,._..._olan Jaamm pro-
-""411. Od&cSa yetti bir miktarda tiltün almak ısteme- laşılmaktadır. Fakat bUkttmet henüz 3--" '--

)'atmaz ve batıl itikada terı·. köylil elindeki tütünlerin d6rtte il d . jelerl efmdilik geri oırakılmıp. Bu 
la-_~ pamuk Uzerine ihraç m sa esı verme· 
'""~ hrıkln vermeyiz." Bu da Uçil satı1m·ı olmasına rağmen, tiltUn miştir. tık parti pamuğu Romanyaya suretle feribot iskeıeal için bir yer ay-
~tl~. ~nldl bu da batıl 1· piyaaamı.ıda yeni bir faaliyet uyandır- bUkflmet ihraç edecek, bundan sonra nlmı§ olmaktadır. Burada lcab ettift 
tı~ bir t&vztdir. Fakat bunu. l- ticaret evler!ne mUsaad • verilecektir. tekilde bir iskele yapılabilecektir • ...__-~m ,~q~u:r~·~------------------------------~------------~~~--;-~---------:--:-:-=:--:=-:::::::=:=:::::::~ 
'~~bat!ıı!:ı~~:~~~; - ·------- ---~ I~ ~ı -- ;=Allı:=.-kaıt:= çJ:nn: 

ICEHUl•.: ~... .. olduJu kadar Ankarada reı.ml gazetede 
• E

0

vvelkl ıDn, Çekmeceden Sirkeciye __ b kal h - bildL 'il""""'"" /ıı TA r. n~rolunmuş, fakat an ara enuı 
-;:--------- .ıelen 29 numaralı banliyö katan hallın r.e- rllmemlttlr. 

N •• f klzlncl kllometre!'llnde işçilerden '5mall • Ma•na almak Qzere Pireye nıtmlş olan U US Y l • Şehır meclisi, şubat toplanlısında el • .. 
lsmlnrte birini ezerek öldilrmilştil. apı an liman he ..... ti şehrı'mize d6nmf1.,ınr. Satın 

d i · fiyatlarında yapıla<"ak tenzlJAta mukabil ,, ~ 

~ 1 tahkikat netlce"lnde bu işle makin slın su. alınan ma·-alar bir haftaya kadar nele-bfttçeyl mütevazin bir hale ıetire<"ck karar •.. .. Ver -ı - • çu olmadıJh Hlıı,ılmışlır. kt' 

3 

----- _____ ....., ____________________ _ 

KURUN'da 

Merkez borsa 
lıtanbul borıtııının 1 nlıandan tllbaren 

ttç ıene mllddetle kapatılmaıı kizrar.ım bu 

ıtınıca uaıııına mev:u uapan Aıım Vı. 
TIJl'lt banka merkezlerinin, endilılrilerin 

ldan merkezlerinin Anlcarada bull.ınrııa&1 
dola1111lle An.karada bir merkez borMUı 
açmanın çok ta6il bulunduğuna kaudedi. 
uor ve dluor klı 

"Prensip itibarile merkez borsanın An. 
karada .kurulmasını devlet merkezimizin 
aynı ıamanda ekonomi ve finans merkezi 
olması bakımından faydalı olacağı şüphe. 

alı olmakla beraber milli paramızın kıy. 
metini muhafaza için tatbik edilen kambL 
yo kontrolünü de kolayJa,tıracaktır; dığer 
tarartan hnldbnelçe altın Ucaretinln bir 
nizam altına konması yolunda &tınan ted. 
birlerin de amca bu maksada hlameU ola
cakbr. 

Bu.ııunla beraber bu hususta arzu edL 
len netJcenln tamamen husul bulması 

için ıst:nbal bonuuıın kapanması ile be. 
raber "Kara borsa,. denilen sizli kambL. 
10 aJıt verit mubllfnln de kalkmıf bulun. 
ması llzımdır.,. 

Kanın bapnrıltarrirl, lalanbulda Kara 
borta adı 11ull1116hll ltambl110 ticaretinin 
ıeklllerlnl izah cdt11or ve uazııını 1~111• 
bltlrluor: 

"Şllphe ıoktur kJ bu tarzdaki muamele. 
1er kanunun yasak ettlli dllvtı kaçakçılı. 
tından başka bir fe7 delildir. Resmi olan 
latanbul bonuı kapandıktan sonra dahi 
bu yoldaki Kara borsa faallyeUerine de. 
nm edenler bulunablllr. Çilnkil lstanbul 
borsası kapanmakla Kara borsayı beslfyea 
.ııu şeMkeler yerlerinden gidecek deliL 
dlr. Onun için btanbul bona11 ile beraber 
latanbuldald Kara borsanın da faaliyetini 
terketmesi için hOktkmetçe elddl surette 
tedldrler almak llıım aeJecektlr. 

Bu yolda ılınacak tedbirlerin ne olablle
cell dlltOIBnce ilk hatıra gelen şey Ata. 
tlrklln Kamutay açılırken ~yledili pr<>1-
ram nutkundaki "Ttıccar., tarifidir ki bun. 
da TOrktyede ticaret ı,lerlle meşgul ola. 
bilmek için devletin emniyetine liyakat 
şartı vardır. Milli paromn kıymetini mu.. 
haraza için devletin koyduRu malt kontrol 
usullerini llfal etmete ceaaret edenlerin 
bu emniyete Jlytk olamıyacaklan, bundan 
dola)'! tOccar sıfatını da muhafaza edemL. 
yeeeklerl pek açık bir hakikat delil mi .. 
dlr,,. ' 

TAWda 

Fransada gtsr·uıen 
manzara 

Fraıuada Clıaııtempaln lılikiunet baıına 

ıe,mulle kabine bahl'tlllı aona crmlı bulu 
nuuor. Fakat dahllf istikrar. 1-urulmuı mu. 
dur? Ahmt.I Emin Yalman "bana ilmll et. 
mek ıaçtarı,. diyor. Muharrire 11ore, 11enl 
Franaıı kablneıl temıll etmedl~l bir fırka. 
nın kuvvetine dauanmaktadır: 

"Bu 70lda bir hnkQmet demokrasi Ale
minin Fransadan bekledlli kuvvetli, is.. 
tfkrarb Ye s6z sahibi bilkQmet delildir. 
Fnnaada milli birlik lıurmak için faaliye
te atılması btklenemeı. Milletler Cemiyeti 
ideali " bant ae•atl1 etrafında toplanan 
memleketlerin 1-"nınsadan bekledikleri sal
lam istinat kudretini temin edemez, 

Yanlİt bir demokrasi gldl,lnln tatbikat. 
ta demokrul ruhunun ne kadar aleyhinde 
netfceler verebllecellne, Fransadalıi dalı. 
nık vaziyet. en canlı bir misaldir. Millt P. 
dit için 'birbirinden bu kadar aykın iiltil.. 
lerl bulunan. hadiselere fırka ve sınır Jıiiz. 
IBklerl ile bakmak yOrinden birinin kara 
ılırdQOnll, dllert beyaz g~ren bir takım 
Fransızlar arasında mllll tefanlld korkunç 
bir dererede ıevşemı,ur. Manzara. demok 
raalyl 6ldilren, dlklatlırlftkler yaratan bir 
daltnıklık -.e p°llnınılılı manzarasıdır.,, 

"Eler Fransada s6s anlayan, ne fstedill. 
nl bilen, itleri durup dllşOnmeye 'rakit bu.. 
lan bir b6ktlmel mevcut QJısaydı. Hatay da.. 
nmız hakkında candan bir anlatmaya var 

it _, -rl lar verecektir. ce ır. 
il l W -.- • Kadıköy birinci kız orta mektebi mft- • Tahlisiye ve fenerler idaresi kadrolan a d · ., • Haydarpa$8, Hayriye, Bojlazlçi ve-Ga. 

~ d Av .. m dilril Perl dun .:arnıen lftzum ftzerıne ~ e- teablt edilmiştir. Sii)'lendiftine ıöre memur 1 # ~ ,.,. latbqroy ll~lerlnde TDrkkuşuna kayıtlı 
t<Alet emrine alınmıştır. olan tıılebeler bundan sonra derslerini lann mühlrn bir kısmı zam ılırm0$11lr. Pd 1 )'Or • Kaınmpa ... orta mektebi birinci ınnıf • tstanbnl borııaıunın Qç sene mBddetle .,.. mekteplerinde göreceklerdir. Ayrıca bu 

~ ~ 10 (H tal;lıeıılnılen 15 ('<>t'Uk bir harta müddetle mekteplere birer plAnör de verilmesi ita. kapanma"ına alt kararname, dftn resmi 

mak itten blle delildi. Bu mesele bizimle 
Franuyı birbirinden ayıramazdı; akalne 
olank bellaJ'dı ve yaklaştınrdı. 

Franaadakl hBk6met buhranı yOztlnden 
Milletler cemiyeti toplantısı geri kalmış. 
br. Bu toplantı birkaç gün içinde yapıla. 
caktır. 

t..~~' ! .. e .a Ulual) - Nüfus da· muvakkat tard kararı .almı,ınrıtır. Tal~be. "uete ile nel$01unmu,tur. 
~ - uev rarlaştırılmaştır. "' d 

'h. Lı lln olunmaktadır. Ha- ler kararın hol 1111 olduAunu ileri 11Qrerck • Belediyenin çocuklara kurtarma yur u 
be.. '111'~ 1 • Çeko"lovak hükarnetl tarafından neş. 1-' d 30 ~ lfk._ b .. ~re •erilen nUfuı klğıtlan- manrif mildürll\IOne ılkA)•etıe bu unmuş. ö ıenl,Jelileceklir. Yurd iki stne "'n e 

·-,.__ (& .. u_ larılır. redilrcck heledl:)'eler buroş rn l(ln, Cek mezun vermiştir. • 
-.un. &:lauıt) '--ydi Lo- konııolosu f!itanhul bcledlye!'linden de ha. • Af-nl•. tanın TArkl .. - """ ... " elı-isi Sal., ltı.. - - a • Zahire borsa"ınrla. tOrcarlar ara"1nıla ,.. .. u -1., .,..,,.... ·~ 

.-,,._ l\lk_y,. hlıa Suriye damgasını ta- çıkac-nk lhliltırı Mlletmrk ilzere dün bir zı re"lmll"r ve nıalı\naal istemiştir. tan Ahmet ban dftn Ankaraan tebrlmfll 

~-111 LA.._1an eril .1 1 1 • Rt"lec1iyf'nin her türlü nakfl vasıtalann -ımı,tır. qli•ı; • kt d' hakem heyeti ~çı m •t r. .. .. 
""'- -··'--bu dl me e ır. ., dan ıılınmalcta olan plAka ftrretl~rinl kaL • n-nlzbank umum nıidlrtl Yusaf Zi,. I 

- .. q 1 • Ziraat hanlcıt'ı plya5aya bulday çıkar- """' ._ 
Jta .. 1 er anasTra verilen dınna111 ve benzinin şiŞt"!'line 7,5 kuruş zam birkaç "6no kadar trrnire tldeeelı tıttı-
-C H.~ mdıı haşlamtıJhr. ki rt• PJA'- ı ı 

~ llbi-uıa Enneni. Alevi. Or- ~·anmuı dil!Jfinntme e ır. ..11 re"m n n lerde huluna<"a'ttır. •Edime rmnlyet dlrektlırO Suart Tah"ln 
.. ..ı'- ,_ belediyeye temin ellili gelir 65 bin lira. • Yınn uıt 21 de K•dık6y Halltm aa. 
-

111 &ay'tler L J kt .._tı"ot Vek•Jatl raportörF"1Ane la)'İn .edil_ &Onu ma a- IK u '" ueu dır. '--an--- bay Pr. ZBhll .... o,.n....,_u. mlştlr. 1 ..,.~ ... · .. 
~ r il j * Dilenciler -.·eniden çol:ılma~a bafladı. lalmlt bir lıonfenns vereeektlr. ~ -... • fııtanbul üniversitesi cerrahi pro esör ,, Rtı 

-....._ .- t. ar&plarl.l tUrklerln Nl!\.~f'n bir llmellyat yapmak llzere Peşteye 1 Aınıfon zabıta kontrolil 5ıklqtınJmı, ve iki • Bu ak'8m •al 17.30 lla &Qln3n0 it 

'

•-·~. ~ lro'-'--.t.......-. 1 1ıün içinde .... nzden fazla dilenci loplanını"' 8"f merin alon11nda maharrlT Selhlf la. ..._ -r .. s-•---.UT çaltn mı,tır. " vzuı k 
ı...._-:- intiha T • Kl\,tenretfe. Yekta vapurunu batırmış tır. set tardın"ıtn "Tiyatro" me u bir on. 
'~ pta ilrJr

1
"'" aley- nlıın Norver """'l•rnh fl'f'nla vn'lunı. aren 1 • !\lemlelcetlmh:le hvlçre arasında yapı. fen11"1 Terlle<-elcllr. 

ecliJın.etnı dllfUnmekte- ta"'"'" :nıtırıNtı 22500 1fnıhk trmlnat pa. ıa~nk ticaret mulc:ıvl"le"I irin yakında şeb.. • tS7 )'lh lOlnde Mollada 17 evlenme ol. 
( aanndan sonra serbest bırakılmıştır. rlmize bir heyet gelecektir. muttur. 

Hatay işinde bir takım Fransız memur. 
lannın dar 16ritlerlndcn dolan çetin ,.._ 
stret. derhal halledilmeye muhtaç bir it 
diye yeni Fnnsıa lcabineainln kal'flllU 
çıtac.lıtır. Öyle llmlt etmek lstiyorm ki, 
reni kabine, batln• kadar :rapılan bbOk 
batalarda ısrar etmlrecelt, TltklJW ile tam 
ve açık bir anlaf111a)'8 varmaktaki menfa. 
aU ve dostluk ballannın tamamlle ç6lilJ.. 
mealne sebep olabilecelc bir vazl)·ettekl 
mahmrlan alha,.t llnıcelc. lcavrayacü
br. Gerek Franunın hakiki menfaatleri, 
ıerek umumi bant cephesinin ahengi ve 
ıerok Yakın Şarktaki atlk6n ve istikrarı, 
Pranunın ba itte nihayet dllrtı.~ ve samf. 
ml bir )'ol tutup tutmQacalına ntııclır .. 
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Kara bük fabı·ikası Otomob· ~erde 
kırdmaz cam 

Şoför ter y~nt b;ı' o, u .. 
racao l tu bu undu:ar· 

şmayı 

~e inşaat ilerliyor 
Baharda mühendisler 140 işçiler BUtUn ctombil camlarmın l:ınlm::ıı 

nev;drn o!mssı için be·cdiyen;n oto· 
mobH sahlp!crlnc veıdiği mühlet bu 
ay nihnyctinc!e bitmektedir. ~ubattan 
itib:ıren karada işleyen motörlü vası
talardn bulllnan bütün camlar kınl
mnz cln ten olacaktır. Fakat eoförlcr 
cemiy.:?tinin yaptığı t~ebhil!lcr Uuri· j 
ne b!ı f!j yeni bi:- safhaya gfrmi§tir. 

H 1 

• em 
evjerinj r 

2.500 adedine çıkarılacak rnın aı ınıyo • 
.K&rabllkte kurulacak demir ve Çfllık 

fabrikaları inşaatını idare eden sru· 
puıı dlrektöril liopkineon, beraberinde 
üç İngiliz mUhendisf yle dUn oehrimlıe 
gelınlBti r. 

Ke.ndieini ~yaret eden gaıctecilere 
Hopkineon inşaat hakkında unia.rt 
söylemi!5tir: 

"-· Karabükteld faaliyet on aydan 
beri devam etmektedir. Türklerle te§· 
riki meaaimiı çok ıyi bir şekilde de· 
vam ediyor. Silmerbank ve Brosscrt. 
mUC5SCJie.Si memurları gayet iyi anı • 
mı§ olarak çalrJ1yorlar. 

tneagt bira~ teıı.hhura uğramı5ttr. 
Bun mı sebebi de bualann f enn. o'n'Uı.
sıdır. Gelecek senenin başlarrna doğ
ru tnsa,n.tr tan1a.mtamı5 olacağı!.. 

Kc.rabUkte çalı an lnşı:ilız mühen· 
iUslertnin sayı 1 70 dlr. Halbuki baş. 
fangır.ta bunlarm mevcudu anenk 20 

jdi. iş hacmi gittikçe geni!Jliyor. Ba. 
harda mühendis sa.)1smın HO a ve io· 
~ıierin de 2000 den 2500 e çıka.cağını 
tahmin ediyorum. 

Yakında. 6İrketln Londrada.kl dink· 
t.örlerinden Makenıi ve !.fayla da Ka-

rabüke gelece~lerdlr. Mister Brossert 
bu im'tlıu bulamıyorsa da. Jne-aat işi 
f?e sok yakından allkadar olmakta • 
dır. 

Ka:-e.bllkte h!çb!r C8n ısrkmtıst duy· 
muyor ve gurbet nc1sı çekmiyoruz. O· 

rada bizim için her tUr.lü konfor t,c. 
min cdllmbtJr. Bir de futbol sahası 

yaptık. Ayr•ca &t sporl~rlyle de vakit 
geciriyoruz. 

Tilrkiye ile lngilt~~e arasında.ki bu 
tc..-rlki mesaiden nıüteh&aSisiz.. Bunun 
ilerde da.ha ~ynde artac&ğtm Umlt e
rlh·on1ı .•. 

Şoför:cr cemfy..:tinden bir heyet, 
vali M:thkk!in Or::tilndağ ile :,raptığl b!r 
tcmrısta bllhııss:t bu no!:ta l :":erir.de 1 
ciunırok otomcb!lll!rİ!'I lwndl!i~-indı;n 

kırılmaz ı.-,::.ın' =-r!:ı cı;mland:smr bll
dfrmfv \'C m~'ddct n cP<I inin kaldml· 
mıuıınt rica e:mi~tir. ~..ofôrle:- cemiy~· 

tinin iJnri sürdn.:u bu t<!kllfteld ~bn· 
bı !l'ltıcibc:ıi §u o1mu:~ur: 

Ankara, 20 Cl!ususi) _ Bilhassa 
umumf yerlcrtlc tü. k<:c konufiulmru:ı

n:n temini işinin halkevlerine bırakı
la~ğı haber vcrilmc!:tedlr. Yapılan 

tetkik'er nelfoesinde, tUrl;çe konuşul
ırtWiınm temininin bir me.selc olarak 
bahis mevzuu olabileceği vilayetler. 

Beş kabadayı 
H f r k n •1 v t' n ; n a : t ı o ı 

UHtôop ttt:'t' r di 
f\U.~Ji;p:ı.;r..ard11 Kıb'c .. er-mcrf CT:ddc· 

siıın '? Musta.1 anin kahv~i lrnmı:ır oy· 
nan(i"BT için biı·irn gan evvel kapan
mı ;tır. 

evvela İstanbul olm:ık üzere sırasi)'ıe 
'Mersin ve İzmirdir. 

Bu mesele, cezri tedbirler aımaktıı.1l 
r.iya<le. sistemli ve euurlu tedbir aıın: 
işi olcluğundnn, hall~evlerl, tUrkçeni 
biitiln Türk olmtyuı vatnndaşlar tJırll' 
fından da nno. lisan olarak ka.bullett· 
mesl ve btittin vatanda§lnnn tUrltçe 
c;ı;.: cnmeleri için progrnmlt ve de,1lın· 
h" bir <:ahı:ma faaliyetine giri~ecel:lt>f: 
dir. Bu gaye için kurslar asılacak. JtoP 
fernnslar yapılacaktır. • 

ünUmüzde',ti eubat ayı içinde rneıtı 
ltk~ttc yE'niclen il5 ball;e •inin açıınıs· 
s1 dolnyısiyle, m\ihim bir nutuk ... ere; 
cP.'t olan dahiliye vekili ve parti gene 

, ··e 
se~reter i Şlikrli Kryanm bu mc;e.e. 
de tc-c:ıs edecezi söylenmekted~ 

Bozu l< süt v e 
------~------------.,...- ------·---

Bugün takside iıjİİ,YtJtı o!.omobilh: r 
cnki .,.e yeni olnra~ i:d kısımdır. Eski 
taksiler unwn ya ömUrlPrini i!mı:ıl 

ctm0 k Uz:-re ır.Ut emacli tnınil':erle ~r. · 

l:şma:tta vc,,"fl.hut <'ah-;::mıya-ea\< 1..a· 
manln: ı ,.a·,;'t~m·s bulı'mma':t ·1ır. 

ıI}m!:ıra !ttnlnıaı <"ct'n ta' mak kabil· 
dir: fak:ı.t A vrup:ı.dı.ın kırtlmnz dı~·c 

~ettrii ·n t".O.mlardtn c:o~ıınun t:iddP.l U 
bir ",deırıejtn kırıJd!k'1lrJ "'Öri"r ıU· • 
tUr. Bur.ıın irin niiıa·rct bir ık1 ~re 

içinde piyasadan kalka~k olnn bu a· 
rab hırı mahiyeti me~kük <'aınlnrl:.ı 
camlar.dırmakta fayda yokhır. 

:. ı::•ııf-:. krhn~si H'e kumc.r oyr.at.
tııjır,ı r&',it! l.ah\·c-cl NecUmin ihbar 
r~.i;ini S"n-11•; ve c :!n s;ee!! saat onda 
H•.•r:~llJa tns:ı:.i. ! rus'nfa, ~ülcymnn, 

Yaşar isminde dürt ar;aıdşını. ynnmn 
alarak Nedimin k. h\·esine gitmişUr. 
Sarhoş o:an bu beş kişi kahvenin 13 

cammı ve r~rl"cve·~rini kırm:§lar, 

6onra yoldan s~ten biı· otomobili dur
dumıufllardu. 

yo(cur llar 

Halk Ban ası 
nasıl kuı·ulacak ? • 

En·elkl gU~ Fatih mıntaltasırıd' 
Hi kilo sıtt, 9 ka.cı:a yoğurt müsad~~ 
edllm!Fti. Dün C:e Ccyoğlundn 47 ki 

· - · ı cd·lmiştır· s:it. 173 kate yo..,urt ım rn ı · 
Em:.füm ba~•·n r ·1inönU mmtnkasııı~ 
12i kilo noksan ve hamur e!rmck JJl 

ıa~cre ohmmu~tur. Serrn .ve 3 milyon liradır, Hunun 100 blo 
etrasıoı HUktiıuct te<i lye «. dttct-k 

Yeni arab1Jıı.r:ı grıltn"tt: burlnr ~!!~· 

ltcn kınlmtı.% c~m ıdır. Fa >rik31nr g:;~ 
~neş1"!clcn ltitınron ot Jmbi'tere dal • 
ma kmlmu r~m i{o;rrna ·: A(trrta. ... O 
hal& bunlar tc:ln mesele yoktlır. 

Rsrhoşıo.rm su~ içlediklerini gören 
~»för Mtıhmml bunlan otomobile bin~ 

dirmcml~. buna intan t.'lı-ho«Jl"r br· 
ç'l;..lannı ~cker('k Uahmudtın tize.ine 

Aı;•k teşe kk ü r ıt B~yük Millet M-:.füindt>: ktb:.ıl tdi· 
len y~.ıi Halk Bank ısı ve halk aandı:.C· 
Ja:r şc:rf'.ıaycsl l:anuııu hakkmda chri • 
r.:lz:e mütemmim m:lCımat gclnıi~tir. 

AU .:"tmu: mtlumata çöre yeni Halk. 
B.ınkuı 3.000.000 liralık bir $Crmiyc 
ile ku:"UlaCAlrtır. B u sermayenin 100.000 
?ira6ı Maliye Vcktılcti t.arüındaıı tesvi
~·: c.dUc:cktir. Bankanın mcrkeri An-

kınıôa olawtır. K:ınun bu ifl: alAkndar 
olmz.ta tktısat Vck"lctini mcrun laJ.. 
mı~: -r .. 

i..111ka icap eden y rler4c Halk Pn• 

dı;.b~1 k.m.ıcal:tır. Her sandık bir nno. 
rı~n"I qldtrt. halinde olacak ve mevduat 
l:a·,;:ı edecektir. B~nka yalnız Halk ı 
an 'ık:a: na kredi ;ıçac:akur. 

P a.Jl: snndıl:larrnın sermayc~i. nama 
mı:h'lr:-er hi sc scnctlerinb ihradylc 

t~ ·t .n.aı;a!~tır. Millt t etckküllcr ıcrma
; c:::r: nisbetindcı sandıklara i§tirak e· 
dcc lçLr.'.ir. Hususi idareler çandıklara 

;-.·~ ~.':r otıcaklar, §imdi mevcut ~nııf 
Yt küçük ıan'atkSr kredi te ckkülleri 
tıc :r. vc:.ıt ıemı:;.yck:iyle Halk Banka
ı~ı l :ira~ edeceklerdir. 

l]ıılk kredi undıkları en nJhayct yUı; 

lirava lcıı.d:ır kredi ;tapa:aktır. Kredi ~ 

Jer. 1·il"illt un"at t.rbabı ve esn.ıfm İf -- ~ ..-.---~ ....... ---:!'--
O {• o ı; t- dO ~n alil 

hlr ad m 
Oün ··~:eden sonra E.-nirs!nda d~· 

ni~ hama.mı chıı.nnda d~nlı ti.ıerind 
'bir ad~mrn bocaladığı ıa.bıta memur · 
hırr t:ı.raiındnrı görUtmliş. nd lctla· 
rm l·ardıım Ue ~ıknrılmışbr. 

Jki ko!u bileğindrn kesik ve ~ot gö
ı1 }:ör o!an bu adamın UsUi b~1 çok 
~j:onilraedlr. tr d veromlyecek bir 
h~:d3 old~ı't\ından Eeyoğlu hn.9tunesJ· 
ne kaldmlm'l~tır. D"'riıe naSJI düştü· 
tü tahk!k c!!IIıne..kt.edir. 

u ak am 

Viıltala rmr kaı §•I k gfü;t :rerek yıpa

e&ltl~rı talepler kartılanmak suretiyle 
açı'açaktır. 

haneler 
ns h e CJ IDecek 

Maarif \ ' c a eti maıj 

s~n~de f ollsete 
ı aşhyor 

Maa ..U ti 4,ütP.plıaneleritni~in 

v:ııi Mnh'r~in üetilnd~ğ Poförlerin 
hu müraot.."tini ı:oJ1f'an yerinde but · 
m!4 1~ın bcrah~:--. b1r dt>fıt da fen hev~· 

tivle t®"ı:ı.sta hulunm!.lerınr iF.leınig 
.... t? fen be··e••rin mjitale~sma ~fre bir 
1·•!'"- ··ı--i'cbileceğini !titve etmtstir. 

Hamamcıl3 r 
ve er o ıslahı (; .. ?.erinde harekete ~cçmek 

kJ\ra"1nı ·en tıtir. v 1 d 1) tı i ı · 
Vekalet. kUtuplu:nelerimizin bir nf· 1 t .. il e il · d t Ye 

zama konutmas1 işıni bundŞJl ıki eene Ve l~ alt t;ne b.att 
evvel ele almıttır. o z:ımandanlxırf v l1 r n cali 1 "r 
bir he~-et kUtUplı"'ne:"rc:e~:i cı>c:"krf 
tasnife ba. tanu tır. Bu tıısnif ft-;Jı>e ts:.tınbul hnma.mc;ları, he!l'.ldiycnin 

~·tirlmllı.:lcr. ve otomrlJ:rn c.:.mlannı 

\.:•rmı!;I rdır. Bu vn1iy<t karşısmda. 
:ıla.hmut knpıyı ~~!'\ı•:sa da, zabıta me
murlıuı yeti"mi. mi.itccaviı.!cri yaka-
hya.rak karakola götürmUı;1erdir. ı 

Bil s.~bah hep 1 de a~"I'an s:ı.rhoşlar 
8uçlarmdn.n h~:?!'l~ri olma 1ığını söy-

1 1 1 ..ı· ,,,. em ş.f.'lulr. 

aıı kııç tııi;\·ült cfoklorun rrk tehi:"' 
görclUıtn eşim "'Hikınel !ı;sel .. in t]o.,ffıl" 
oıncfil·:ıtını büyük hir sayrct ,.c mu\"ll J 
kivt·lle h11şoriln i'..cyııep J\lımil hosııınc~ 
h:ı .. •hckiıııi hny E:rilp, kn<lın hastnlık111..., . w· 
mül<·h:ı~sıııı hay Fuadn. hoşche \'C elıC ı, 
r-0n ııı ıcuekkurlerimin gaıetcıniıde )'llıı 
m:ıı:ını rktı t•u,•rlnı. 

11 t !onhul Postane~! mcmurlntınrl:I 
,t hmct 1 c-.tr.I 

~<A RV Sinemasmda 

Bü}"ük muvafinkı::ctlerle ~öıt~ilır.elrte ol:ın 

c;H AHl.. B .. ' HOY EH ve ,JE N ARTHUJ{' u11 
Şaheşeı-Jerl • 

BiR SAADET GECESi O\"\t\'ll; hrmH:dei:i l .fitüphıın?lcrdtn tcr::os suyunu ucuz'alm:ık içln hiçbir 
ba~lerunı tJr, 'l'ar;nif orami itina ilt haıc:;et y;:,Pm~ma.sı, l<\ır:t<;eemc suru· Filmi, bunun bariz bir delilid ir. 

yaplld;,l?ından i ; 11 nıe:-.tte a~11 llt>ı· nun ald:~~inln de l:ir ttir!U tnayyUn ı-tl!ISıllllELS~ı;?ll:U:212"1::ıı.DQ'l•mDClll m:mB!99E:::Z:r:Dmt:.Uu:l!ii!!t!!i~'".: 
lemektcdir. Bu İf tir tarnft'n d6>vam ct..'l1cı'\1esi l!wrinc dahniyc \"Ckaletine _..,.~--------·--------------------::.-"". 
ederken di .. - tarnft.-tn ,·e'tatct ~-aban· ikincl defa müracant c.ierek ve lktın 1l.IJE~mmlmil!!~EJmm H ER A)ÇŞAM 
~ı memlektt'crc kl.'..tfi"h~n .. cflilf ılıni bundan cn·el ynptlğı vaadın yc.rhıe 
Uıerind ih tis eld t'tml.k Uzt~ genç- gctirilme~ini temenni etmi~lerdir. 
ler gön~.nni~Ur. 'Bu . ""r~erln !l't me· Hamamcılar bu müracaa.tl yıı,pnrn • 
w.n olanlan gcle<:eJ~ :!ene mcml ıreı. dan evvel belc.tli:ı;cye müracaat ı;ıtmte· ı 
dönctektir . lnrdir. n lediye hamamcılara bu i~ t-
KütUpbaneleriaıiıin har&blden kur· çin iki gUnc kadar ce\'ab \"erilect!ğil'l.° 

tarılmıısı i~fnf de ehemmiyetle ele &· söyl~mi~. fak::ıt bu müdd0 t geçtiği 

lan maarif \·e!.;Ueti birer biNr bım· tUJ.'d• hiçbir c ,.ab \·ermemiı;ıtir. Bu· 1 
?an tamire ~lanu~tır. tt~p pt.33 n11n ii~erinr. hnnıamcılar tekrar dehi· 
~~h~ne~nin tamiri nlhn~~~· ı~"~~~M mu~~nt urureti~e 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
m.t~r. kalmı§'ardır. 
Şhn11y k,.dr.r yapılan btltiln bu ;:.========::=::;;::::===::. S 8 1 

işier ha:ıurhk nl hh'!!tin~~ buh.mrn k· :Cıymcfü eserleri çuvallar içinde sal\· ı · . ayın ayan ara 
tgydt. \'c~dlct ~eni mali tPn,. b~m • lanarn'· meydana çıkıırılıımama.ktadır. H k k F . ı B 1 
dan itib1ren bUtreyc bi~v~\k b'r tııhsi· Kütü( hane mcmurlnrınm ulı&'1n<lau a ., "ı e m 1 a g"' a r l 
sn.t koy:mı:, kUWr.h3r~l~rim·ıın rrıev· dolayı bu l\ıyrr.ct'i ct:crlcri,1 c:ahnma· 
rut bUttl ,.ulr&n.· •la tnineth'ı ı,ttr~de ~ından korkulma :;:..a-J:r. Bu ıebeb!e 1 k ••ar'·a··... <l"ıkkat edlnt--:. ~·.r Bugün piya saya çı m ışhr. ın " ..... T, 

sin ant <"ih tiflfl "''" ktir. kütüphan m murlan kt\dro~u dn gc. -.:ımıamn••••••••mıııııım- ---e ' W P H W F E M 1 L 
Ş'm' 1 ~litnM•N'·enmt~n bl~ok ni leti c.-ccktir. 

--~~~~~~--..._,~-----~---,...,--..-~...---..-.....-~----.-· ........... ~----------~~~--___.,., -· 

M U A L L A Ye ."'ı1uırdan gcl:n me§h UT ~kl<CS ı,r 

~ MIRA CEMAL ve Sudanh ZEYNEE3 
8canilarma d~11ııru ediyoı tar. Numaralar tam at 21.30 da başlıyacaktıC· 

Yeı l~riniııi evvel.len tt'min ediniz. Tdtfon: 10335 

ç YA 'da 

•·;(~"'OPATnA, 1 'I~OMA AT~[.~~ fÇİNDE,, ve "EHLİSAI..!P MlJHA.REBELER.t., film!ctrini gölgede bırakruı bil' şahe r 

TACA 
o 

~UHA EBELERi 
Sin~ma.cıhk t'ıı1hinin en mua2"Zanı. filmi- Hııkllct 1001000 figüran, 10000 atlı n aker • 300 muharebe fili • 50 yelkenli 

t rihi hnrb g~-:nisi Türkçe Sözlü 
EK ve SA ' A Sinemalarında birden baş:ıyor-

.>gnı.tlla U~ve olıı.r k: Çlin sularmda Jap:>nt:ıt ~rafmdo.n Amtri}{trn PANAY ~trhhsm·n ba.~mlmaSl CTürkc:e sözlü) W! Yunı.n Velilıhtmm Atinadn. evlenme mera!inıi. ~ 
~"2lf!2~i!mlli.l2!1 .......... ~ıarı1m .... tımlll!l .... 1111!! .. aı9l .......................... Dl ...... llmil ! ......... ~ 
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- Numara 46 -

~aır~a bir hc!ıdftse 

Kadınlar bana 
~ataşmak .istediler! 
A.hrned "Dokunmay~n, o dat)a toy 

bir çocuktur,, diyordu 
Ceva 

dıııı P vcrmedım. O gece orada kal· 
~ap~ Karı koca ellerinden gel n ikramı 
cufı aktan çekinmediler. Adeta mah· 
~i :ırrı~ştum. Sabahleyin evden iıle· 
tıııd;ı ctkıp "3cceğım diye güçbela kur· 
!)0i; rrı. Fakat akşama dönmek şartik. 

.,ru 'd 
)tı·uı gı erek Ahmedi buldum. Oku· 
oı~~t'trn bu Ahmedin hangi Ahmed 
hir tınu hatırlıyacaklardır. Hani şu 

&ctcrrı· · dUkıta. ızı sarhoş olup ta demirci 
"' llında . • be • . -.ıi te . geçınnemıze ve nım evı· 

tıteı 
~t . meme sebep olan Ahmet .. 

l'lt g·· .. 
..... 0 runce a ırdı: 

Ne · • l)· ıyı ettin de geldin 1 .. 

ll ıyordu H .. d.. .. d .. 
dı "' emen mu urun en ızın 

. oc '--~il '°ti raU\:rce çıktık. Biraz dolaştık· 
~ ra MelMıatl.ere gittik. 

İiihaeltııat, beni bırakmak istemiyorıdu. 
tj '1~~: §una karar verdik. Ben gecele-

ctcllla • llıi'afı . tın. gündüzleri de Ahmedin 
~bııı rı ~l.:caktım. Bunu i temiycrek 
oıllıaı; c~ım. Çünkii kimsenin misafiri 
«ııııı. · kımseye yUk olm3k istemiyor · 

lı. l\~ltlı:tı .. h .. bo tl . d .. , 11,, ~ crgun ş saa erın e bu-
ı,._· · ,,or ~ . 
~~ • ,..czryorduk .. Bir kadeh rakiyle 
~· ıtclcn '~: 

1
_ • geçen Ahmet, 9lmdi tama· 

tilr ., -~l§tni~ti. Şimdi rnkryı su gibi içi· 
\• ~~ ktt'iyyen sarhoş ta olmuyordu. 
~. ·idar ktııa bir zamanda ondaki de· 

• t doğrusu diyecek yoktu. ~ 
:ht;ıc Ankaf'ada öyleı4i im gibi 

b;~ilt · btr:ıbcrdik. Bir gün Ahmetle 
t~ • ., '· ~eledi yede anbar bekçiliğ_i gö
tr..l ~le yanrmızda bulunmuş Me.h 
~hlb Ç:vıışa uğradık. O akşam. ben, 

~ Mthmet çavu la beraber doo 
iı.· h ita '' bi rar verdik. Mehmet çavuıt 
~ l' ad s 

ıı 0 d arndr. Benim parasız: olduğu· 
il'~ , a. Ah'1l:t .:le biliyorlardl. Meh· 
l\q l'I ·~ ~-14. hc:ncn hemen he.l' gun·· , ba· 
"- f'~.a tih . 
~tta • ctınden yardım ediyor ve 
l'ııtdtt 'f;ra:nı bile alıp cebime koyu

~~tl:cll '~h~ct çavu§un bu şekildeki 
q ~.i:at k ~llltitn Uı:ül-nüyor değildim. 
r~ ,.~ tı.l ttmek istemediğim zaman 

••ar d' ....._ \' ' ıyor: 

~:ıtı:n a:rna, diyordu. Sen benim ya
~~ ll'ıtıhayılrnazsm, bir gün ben de 
~~hQı taç olurum. 

~t\ Utc :ı çavuş bu yakınlığı yüzün· 
l'ııt 1 Unde · · lt bir ıyı bir teair blr km11 ve 
'~. a abey gibi sevmeye ba§lamı§ 

() 
t 1 ıctc bc.r 
~ cndirrrıek . ·~ rc:cı bara gittik. Beni 
.. ,_11dılll l lStiyorlaıdı. Ben somurt· 
"'4 • Sta b 
,.. 1'1 ha.ı· n uldan ayrılmama sebep 
.. ıı.. ..ı11eyi b' 

:'ordum . ır dakika olsun unuta· 
~ i~ · GUnler biriblrini takip et· 
Qt ilJ.'1. y kt . 
~il b~,a /\ ka n bir zaman csm· ti. 
b~'lblll:J;ıı_. 1 n arada bulunuyordum. 11-
11~ •ı;ı er b · 

btr >'Qtlard ' enıın nerede oldu~umu 
ıııll ~~tu~ ~: Yalnız buradan Hicrana 
ili !•ltat lci azarak Ankarada olduğu-

t ta ttn/n~cyc bir ~ey söylememesi 
~"- 11tırn. 

b_ "4Q • 
"'q .a lçcrı~ . . 
tılttı ~uıntnu gırınc:c kesif bir cı-

1\r~ çif Ucr ~ kı.~laıt:ık. Ortada dans 
dqtlar ı!· rduk, Bir muaya iliJtik.. 

'1tı!Ycrcıt ıyorlardı Bunlara ben de 
tltt"- katıldım Fakat • k' ,__ . 

'tat\lıltt ıç ı uo::nı 
ı.._ !\ar 

1 
an kurtaramamı tr. 

~ L lllı.,dakj 
}ı.._ ~dtnt .. masada oturan dört 

Durgun görünmc!iine r&ğmcn gözleri 
velfe:ir okuyor. 

Ahmet: 
- Öyledir, paralı zi:manlarında daha 

yamandır. 

Kadın Ahmedin b uifşaatına inan

mıştı: 

- Derdiniz bundan mı, diye sordu. 
Doğrusu konuşmaya bile tnhammU

lüm yoktu. Baştan savar gibi: 

- öyle, dedim. Ve konu~maya bay. 
le bi rcevapla kapatmayı daha kestirme 
buldum. 

O gece orada geç vakte kadar kal· 
d ·k. Ayrılırken ka:iına, bir başka gün 
tekrar geleceğimizi söyledik. 

tş bununla bitmedi. Ben Ankarada 
bulunduğum mü.ddetce, kah tesadüf, 
kah randevü vermek suretile bu kadın 

la b'rkaç defa daha buluştum. Bana 
kar ı büvük alaka gösteriyordu. Ahme
din ilk gün söylediği a"para;ızlık •• ka· 
fa.:rnda yeretmişti. 

Bana para vermek, hatta, btanbula 
beraber gitmek, beraber yaıamak teklfi 
terinde bulundu. Ben kabul etmedim. 

Bir gündü. htanbuldan Hicrandan 
bir mektup al:lım : Bunda cııağı yukarı 
ı;unlarr söyliiyordu: 

"Senin !stanbuldan habersiz aynl-

man. başıma dert açtı. Annen polise 
h~ vurmµş :ve 8ettde ~:iphelenğiğin~ 

söylemi . Şimdi tazyik ediliyorum. Se
nin nerede olduğunu benden soruyor-

lar. Bu variyet karşısında. ne yapaca· 
ğ-mı ~ıışırdım. f stanbula dönmeyecek· 

sen adresini polise bildirmek m~buri· 
vetinde kahc:ağım .. , 

< Dcvnmı vllr) 

Bl•nl rı 
Biliyor musunuz? 

Posta tatar rarı 
Çinde. birkaç sene evveline kadar 

mektuplar, posta tatarları vasıtaaiyle 

gönderilirdi. 

Bun]ann ellerinde ktt.:aman bir fe
ner, bir şemsiye; sırtlarında kalın bez· 

den bir torpa vardı. Yn::. kı . gece 
gündiiz demezler. durmada.1 dinlen~ 

medcn giderlerdi. 

Posta tatarları; en cesur. en &ya· 
nıklı, delikanlılardan seçilirdi. Bunlar • 

yol yürümekten çekinmed:klerini, hır· 
sızlardan korkmadıklarını i,pat etmek 
mccburivetlndeydiler. 

Bunlar. tecrübe için bir odaya ka· 
patılırdr. Odanın tavanına kum d-olu 
torbalar asılırib. Namzetler, bu torbala~ 

ra şiddetli yumrUklar indirirlerdi. Yal· 
nız. sallanan torbaların kendilerine do· 
kunmaınası ıarttı. Çı:.inkü bu torbalar 
düşmanı temsil ederdi. 

Tecrübeyi muva{fakıyetlt .geçiren· 
!eri posta mlidiriy.:ti hemen İ§c alırdı. 

7.ira, bunlum yolda. hernangi bir ta· 
arruza karp koyabileceğine. mektup toı 
balannı bırakJp kaçmryacağ1:1a emin o· 
turdu. 

Sünger kağıdı 

• 

.. :'lt\ı to:ıc · · . ~il' i'orıardı li rtnı biıtm ma!adan a· 
~~ b~ni su ü ele bir tanesi mtlteroa· 

nasıl icat oıundu? 
~ ~ Ya dz yordu. Arkadaşlar, bun 
~i •ü avet ettiler. . 

, ' Siı: z:cn kadın : 
~lıt? niçin b5 l 

l\iı . l~ 'ta Y e durgun duruyor 
ll~ ..,~t, di ın·sınız yok a bir derdi· 

~tt ~ ht Ye sordu . 
ili· ninı Ye • • 

......_ • nme. Ahmet cevap 

~ tıı\ılııta.kını 
~~dt ""· l<a;;nu.' o ağır ba~h.toybir 

......_ ~\tıkt, ' bır bana. bir de Ah· 
'l~ n aonra · 

lbtt t ' 
oy, dedi. Hiç zannetmem 

lngiltcrtde bir k6ğtt fabrikasında 
çalışan bir amele. kazanda kayruyan 
hamura, ;:izumu kadar kola atmayı na· 
sılsa unutmuş ve bu suretle patronunu 
zarara sokmuş. Ta1.>ii fabrikadan kapı 
cıpn tdHmiş. 

Fabrika aahibi, artık işe yaranuyan 
bu hamuru fabrikanın 6nUnJeld arsa· 
ya döktürmti~. biraz sonra vağmur yağ 
nuya başlamış. Bu kaba hamurun suyu 
içtiğini hayretle görmüş, ve ııüngcr k • 
ğıdmı bulmqg.. • 

HABER - ~tioam ~ 1 

1 Giinlin mesetesi 1 

Mali kanunlar ızda 
·değişiklik yapılırken 

Bilhassa hangi noktalara dikkat 
etmemiz lazımdır? 

Celil Bayar hükilmeti, verci kanun• 
~a:ı üzerinde büyük bir tadilat yapmak 
ıçın aylardanbcri tetkikat yapm!'lkta
dır. önümüzdeki mail sene batından 
itibaren birçok vergilerde tenzilit ya~ 
p?lacağı ve tahakkuk tahsil kanunların 

da epey dc~işiklik olacağı imdiden 
malumdur. 

Mütehas!!•slardan müte§eltkil bir 
komisyon, son hazırhklan da bitirmek 
için Ankarada rnUtemadiycn çnhşmak
tadır. 

Hilkumetin mali kanunları büyük bir 
ehemmiyet vermesi çok yerinde bir it
tir. ÇUnkil bugün bir memleketin ko.ıu, 
maliyesinin derecesile ölçülmektedir. 
Sa~lam esasJara dayanarak bir ma· 

tiye bütün memleketi sarsar ve idare 
membalarını kurutur ve sermayeleri 
mahveder •. 

Cumhuriyet devrinde, birçok mUg
Jdilata rağmen maliyemizin denk bir 
bütçe tanzimindeki mevkii, günUnde 
tediye yapmakta ve maziden kalına bir 
çok pürüzlil borçları tasfiye etmekteki 
samimiyet ve hüsnüniyeti yalnız memle 
ket içinde kuvvetli bir itimat telkin et
mekle kalmarruş, aynı zamanda yaban
Ct memleketlerde tesirini götıtenniştir • 
Bunun neticesiol arak cumhuriyet ma· 
liyesi sık sık memleketimize büyük 
sermayeler tahsis etmek istiyen ecne
bt gruplann müracaatı kar§ısmda laıl
mrştır. 

18fanbu1d.aki -nwliyc taTıril gubelcriiıden biri 

maktadır. Vcrii kanunlarında istikrar, 
cümlelerde katiyet ve herkesin anlaya· 
bileceği vuzuh olmalı ve milmkUn mer
tebe başka suretlerle izahtan müstağni 
olmalıdır. 

Vergi nlsbetlerinin tayini 

En buhranlı zamanlarda bile geni~ 
11anayi ve nafıa prpgrammı k~ vari
datile baıaran cumhuriyet hükümetj 
ekseriya milsait olmayan bu teklifler- \ 
den daima müstağni kalmı§tır. 

3 - Vergi nisbctlerini tayin eden 
fonnul dolambaçlı ve kanş ktır nisbct
lerde tam bir adruct yoktur. Bu aı:lalet
sizlik bilhassa gayri safi Jrat esası üz~ 
rinden vergiye tabi olanlar mükellef
lertlen bazısı daha az kazandığı halde 
kendisinden fazla kazanan mUkellcften 

daha çok' vergi veim~· ~~ltlinde tce~ 
etmektedir. 

Vergi nisbctlerinln tatbikinde daha 
pratik ve mümkün mertebe adiline bir 
usul bulunmalıdır. Dünyanın hayli kat'l'§ık ve bütün 

devletler bUtçelerlnin milyonlarca açık 
la kapandığı §U anda Türkiye cumhu
riyeti bütçesinde daha gimdiden 
mali senenin 6 ıncı ayında olduğu hal
de fazlalık bulunduğunu ve her ıcne 
varidatımızın inkişaf halirlde olduğu

nu sevinçle görüyoruz. 

İllin buraya kadarki cephesi ~üphesiz 
şayanı ~ükrandır. Ancak bazı malt ka
nunlamnız vardırdır ki, tatbik saha
sında verdikleri netice. yapılırken dü
şünüldüğü gibi olmBmıı.ı, gerek memur 
lar, gcttbe mükellef variyetinde olan 
1'irçok vatan·::iaşlar muhtelif teıkilatlar 
la kanrlaş~lardır. 

Celal Bayar htikCımeti, mali kanunlar 
d~ deği;iklik yaparken. bi~ 1Dphe yok
tur ki bu noktaları esaslı olarak nazarı 
itibare alacak TC düzeltecektir. 

Bizde tam manuile gilnün meselesi 
olan mali kanunlammz baklanda, rnuh 
telif membatarda. bithaesa hailc ara
sınd.., urun uzun tahkikat yaptık. ~r
düğümüz noksanlan mali kanunlan
mmn tİtbik uhasmda aksann nokta
lannclan burada bah~ccefiz. 

Bunu yaparken yegine düşüncemi%, 
karıuntarm tatı1i için tetkı"btla uğra

şan komisyona vaziyeti bir de halle g().. 
zile g5stercbilmektir. 

Kırlfts1vec11Hc 
1 - Mübrem ı:anıretler karıısmda 

yapılmış olduğunu yukanda izah etti
ğimiz vergi kanunlıırı tatbik sahasına 

vazedilince muhtelif ellerde başka ba.t
ka suretlerle tatbiki yü%Undcn kanıık· 
hklar başlamakta ve bunların izalesi 
için daireler arasmda tomar tornar ldoa. 
yalar teş:kkUl etmektedir. Bu suretle 
vuzuh5uzluk karJlSJnda memurlar ba· 
zan içtibatlanna ve gö~lerinc göre 
muamele yapmakta ve bundan ya hazi
ne veyahut vatandaş rarar g5rmekt~ 

tlir. 

Marldelerde vuzuh olm'4hdır 
2 - Otuz kırk maddelik bir kanun 

için yüdeFçe uyialık talimatname izah 
name yapılmakta ve zaman nman bir 
çok tebliğler neşredilmektedir. 

Eklenen maddeler ve yapıl&ı:ı tefsir
lerle içinden çıkılamayacak bir bal 1.l-

Halk muakkiplerln elinden· 
kurlulmalıdır 

4 - Vergi kanunlarındaki hüküm
lerin tenevvü ve mükelleflerin ipkasma 
mecbur oldukları muamele ve tabi bu
lundukları merasim onlan fuzuli bir 
çok ltülf et ve masraflara maruz bırak

maktcillır. 

Bu&tin birçok vatanda2lar sırf mali 
kanunlann tahmı1 cttifi mecburiyetle
rin yapılabilmesi için aynca bir mali 
müşavir veya muakip kullanmak zaru--

retinde kalmışlardrr. Vergi kanunlarm 
da tarh, tahakkuk, itiraz, tahsil devri 
zaman safhalarının ve hükümlerinin 
ayrı ayrı olması ve !\ükümlerinin gık 

ırk dcğiıitiril~si yU.ıündcn birçok 
vatandaıtar ısuni ve taksitleri olmadtğı 
halde cczayi tediyelere maruz kalmak
ta ve bu kanpk hükümlerin doğurdu
ğu muamelcleride ekseriya muamele 
takip eden mutavassıt Tc takiplere bir 
ücret mukabilinde gördUrmek ı:arur~ 

tinde kalmaktadırlar. 

Hakikaten son zamanlarda strf mali 
kanunlann karışık ve cl!stiki hükUm
lerlnden mütevellit i§leri takip etmek 
Uzcre piyasada yeni bir &ınıf tUremiş
tir. Kendilerine maliye müşaviri, mua-
mele takibine mahsus emir veren bu 
adrmlar maalesef cUnden güne artmak 

ta ve kendi isini bizzat görmeğc \•akti 
olamayan, ve komisyonlarda ve şube-
bclertde dol~maktan usanan halk bit
tabi bir ilcrct mukabilinde işini bu ka
bil aaamlara vermek mecburiyetinde 
blaıaktadır. 

Tahsili emvat kanununun 
yeniden tanzimi 

S - Vergi kanurilarmdaki tarh. teb
liğ, tahakkuk itira%, tahsil, t~ ve 
milrur zaman hUkUmlcri birlcıtirilm~ 
lidir. Ayn ızamanda çok eski bir kanun 
olan tahsili emval kanunu bugünkü ih
tiyıç ve tellkkilcrc göre yeniden tan

.mı edilmelidir. 

Kazanç, buhran, muvazene ve 
bava verdler nln berleşmesi ı 

6 - Remli n hwsust mcınu+ ve 
m.Ustahdemlcrin kuans, buhran, mü,.. 

vazene ve hava kuvvetleri yaidrm ver
gileri bir vergi namı altında tevhit ck!ll
diktcn sonra muafiyetlere ve verginin 
maaşlardan tevkifinden sonra inal da.i· 
relerine yaurılına.Sına dair olan hUküaı 
leri de birleştirilmelidir. Gtrck rcsml 
daireler ve gerekse hususi daireler ve 
mUesseseler tarafından aylıklardan ya
pılması lhnn gelen tevkifatı hesap et
mek muhtelif günlere bu tevkifatı kay
detmek için sarfcdilen mesai bir yığm 
kırtasiye halile yol açmakta ve itlerin 
yilzde elli nisbctinde akamete utraına· 

sına sebep olmaktadµ" 
fFo • ~ 

Yaptığımız tahkikat neticesinde ka
rarladığnruz neticeleri aıraslle yazdık
tan sonra, yeni yapılacak tadi11t csna
Bmda §U noktalara dikkat edilmesini 
temenni ediyoruz .. 
A- Her vatandaş bir kelime ile vo

receği vergiyi bilmelildir. 
B - Verygi kı:ııunu kısa açık, kati 

herkesin anlayabileceği bir lisanla ya
zılmalı. Sık sık değiştirilmemelidir. 

C - MUhtelif vergilerin tahakku
lnı, tebliği, itiraz, mürur zaman hUküm 

leri birleştirilmelidir. 
- Nisbetlerde adalet, muamelede 

müsavat olmalıdır. 

E - Memur ve müstahdemlcrdcn 
zılman vergilerin birleştirilmesi dolayı

sile yapılacak tcnzilılt Jmımnm tayinin 
de bilhassa küçük memurların, maaşla
nmlan mümkün mertebe az: tcvkifat 
yapılmasının temin edeceği içtimai fay 
dalann ehemmiyeti nuan itibare ahnw 
malıdır. 

HABER et 

ISTANBUT, · 
18,30 Çocuk tiyatrosu, TilUl ve Milll ls

tiklAJ bnhtesinde, 19 Raife ve nttada,şlan 
tnrafından Türk musikisi YC halk şnrkı· 
ları, 19,30 Spor musahabeleri: Eşref Şo-. 
fik. 10,55 Borsa bnbcrlerl, 20 Cemal Kl· 
mil ve arkadaşları tarafından TOTk musi
kisi ve bnlk şnrkdnrı, 20,30 Hnva nPQru, 
20,33 Ömer Rıza tnrafındnn adnpca söylev, 
20.45 Fnsıl s:ı:ı: heyeti: İbrahim, Ali, I~ücük 
SnCiye, I\nnnn Mwımmcr, Ki rinet Hamdi, 
Tıınbur Sntııhaddin, Ut Cevdet Ko:ı:an, Ke
man Co,·del, (snnt n:ran), 21,15 Şan Bedri
ye TüzOn: 'Orl<estrn refııkntllc, 21,45 or
kestra: 22,15 ajans haberleri. 22.30 Jlllıkla 
solofar, op rn ve opcıct pnrc:ılan, 22,50 
son haberler Ye ertesi gDnün programı 23 
son. 

BIJKREŞ: 
18 cazbant, 20 mandolin orkcstrnsı. 20. 

35 şarkılar, 21,15 filnrfoıük orkestm Jfon
scri, 23 pllikla hafif milılk, 

DUDAPEŞTE: 
19 Bulgar hnllt şnrk tarı, 20,30 askeri 

milzika. 21 şarkıİar. 23,10 Budapcşte koıı
scr orkestrası1 2~,50 slgan orkestrası. 

BERi.iN: 
18 Salon orkcstnıs1, 20,10 plak, 21 dan! 

hava.1 ~ 23 30 Mlt...Wikıl'"' TC ha.fıf mü
zik, 
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Hollanda prensesi 
doğurmak üzere 

Sara1Jın etrafında, 36 kilometreiik 
bir daire içinde, gürültü yasak 

D:>gumu Hollanda mılletine duyurmak 
için çocuğun adı yazılı bır tayyare 

Gıresun me:<.tu~ rv7ırdun 

Fındık fiatları bu yıl 101 İek1erı 
ve balon uçuracaklar 

çok düşüktür _ I oıı~~·ı:!;.,!~1180 
Giresun hapishanesi senelerden I~ mUsavall 

~ ~ Balıke•l<don Bandmna yoluyla ı.; 
beri bir ~ek hırsız güzü görmemiştir':ı ~:r:~~:!kv:a~ae:;a:~~.\:~:~sur•P~ 

·~····· ·<:-r.·i' '""' . .,. ~ ~' 
1 ~·~~;~) 

ı ı tt k k d · · · :S bir IJCkiJ ııJwış bulunuyor. 0 U Ü m r U . 8 r OS 0 0 U 0 . : 29 birincikauun günü Bandırı:nad• 

darallılmBSI iwlerİO • Saadet vapurHe lstanbula gelen ve~ • 
.., ounw:aninin ü~ünde gene vapurla 

1otiz8m1 Üzer l od e nen bir vatandaş bu yolcuıuaun acı~ 
bir blkAyesinl "l'ürk Dili,. gazewsıO 

fe08 tesirler ya pli anl&tnıışltr. Bu hikayeden şu parçalsfl 

Hollanda prensesi Ju'Myananm kocası a.sil, fakat faltir bir delikatılıydı. 

Bu,rada gördüğüniiz iki zabit, prenses iıı yatak odasına • yakın bfr .sal.Jnda 
doğumu bekliyorlar. Toplar attırarak doğumu HollandalıUıra müjdelemek 

· · wzifesik m ükellef tirler 

Giresun, (Hususi) - Her tarafı 
baştan başa yeşillik, dağları, bayu lan 
fındık ağaçlarıyla dolu zümrüt gibi 
bir yurd parçası olan şehrimiz, Ka • 
radeniz sahilinin en güzel ve şirin şeh-
ridir. 

Toprağı, suyu ve kazancı bol ve 1Je... 
reketli olan şehrimizin her gün biraz 
daha güzelleşmesi için belediyemiz 
mütemadiyen çalışıyor. Muntazam cad 
delerimiı, şehrin nihayetine kadar da.: 
dar dayanır. Her taraf tertemiz. ten
virat ve tesisatı moderndir. Şehir, sa
bahlara kadar Karadenizin. siyah sula- \ 
rma nurlar saçar. 

Yalnız burada büyük bir derd var: 
mahrukat kıtlığı. Yakacak kömür bul· 

tün şehiri besliyen fındığın kabuğunu 
yakarlar, yemek bile onunla pişirirler. 
Fakat bir çuval fındık kabuğu 15 ku· 
ruş! 

Daha birkaç gün evvel, Soctdyk sa- J 
rayının parkında, kol.kola girerek doia
§an: iki kadın tülüşüyorlar, konu§U· 
yorlardı. Bunların bırisi, Holanda kra
liçesi Vilhelmin. diğeri de kızı pren

Şimdi bütün Holandalıların kulağı 

kirişte: Kaç top atılacak? .. Evvelce de 
yazmıştık: Eğer erkek olursa 101, kız 
olursa 51 top atılacaktır. 

mak çok müşkül, odun ise tasavvurun 
fevkinde pahalı. Giresunlular, içi bU- Külıür ve asayiş 

ses Juliyana idi. iaciPı dit1oc lii: 
-Genç prenses, ııiOk memnundu: ----__ 

- Kendi yuvamda doğuracağım için · y 
mesudum, diyordu, zira~ bu sarayı ba· ~aı ©I n ş a Iİ1) !!<ev nff n ~ n n a cdl a m as o y@r 
na milletim hediye etti. Ben de~ bedi· u· vu.ı.-u;l.i u::ı.uıan olıııu~tü. KeIJill ahenk içinde devam etti, gitti. 
yemi burada vereceğim.. sine halel olan amcasının og· J{oca. Ragıp paşa. kudretli rn kuv 

P.rense-;in bugün doğurması bekle- lu üçüncü lUu.stalanın tabiatı \'e hu- vetll bJr şaJrdl. Olgun bir siyasi idi. 
susiycti hakkında kimscrun bildiği Fikren hakim.eli. Yaradılış itibarile 

niyor. Bu mesut hadise, bir tayyare va- bir ~ey yoktu. 1'e en yakınları, ne sulh sever bir adamdı. Bunun için 
srtasile bütün Holanda milletine biİdi devlet erkit.nı. \"ü ne do cariyeler, a- berke'§ orm sedyor ve sayıyordu. 
rilecektir. Tayyarenin kanatlarına, do- ğala.r yeni padişahın kaı·akterlt hoı;1· Sadrazam, şiir ve sanatt her şe-
ğacak çocuğun ismi yazılacaktır. !andığı ve kızdığı şeyler hakkında yin UstUnde tuttuğu için, bilgisi lls· 

Bundan başka, 600 metre mikabmda ufak bir nıalfınıat sahıblydileı·. tün, şifrele ~·e edebiyatta kuvvetli 
Bunwı sebebi vardı: klmsclori teşvik etmekten geri kal· 

büyük bir balon u~urulacaktır, Bunun Vçüncü 1\tu.stafa, birinci 1\fahmut matlı. hu gthileri sıkıntı içinde yaşaı 
da iizerinde çocuğun ismi bulunacak- ve üçüncü Osman devrinde sara)' ın maktan kurtarmaya. ~ahştı. Hele 
tır. loş oflalarında, kaı·anlık salonlarm· nükteye, zarif söze, cınaı:ıa ba.ydırdı. 

Şato, 75 jandarmanın muhafazası al- da, yaşamıı;ı bir nıahbus hayatı ge- Bunun lc;in, şair Haşmeti çok tutar. 
tı:na almmıştzr. İçeriye ne gazeteci. ne çirmiş, kim~e ile temas ctiııemiştl. yanından ayırmaz, hilhassa ı;ıııir Fit· 

Uzun sUr .. m mahbusluk onun ıd· na.t hamına musallat edorcli. 
de fotoğrafçı birakılmamaktadır Pren· nirlcrini bozmnı-.tu. Hissedilecek de· Bfı- fıkralannı a.nlataymı: 
ses, gürültü yapılmaması arzusunu iz- recede hasta idi: Şair Ra':;ıtlet km·han bayrammdan 
har ettiğinden dt!rha1 polise emir ve. Tahta. otuı·duktan sonra. aradan bh• iki J?lln evvel, Reyam meyrlanma 
riJmlş ve sarayın etrafında. 36 ki1omet· epey zaman geçtl(:U halde gene ahlil.· çıkmı~ dolnşryorifu. Bir arıı.hk Fi! 
re dahilinde h~r türlü gürültü .ınenolun kı hakkında bir fikir edinmek, haki· na.t ha.nrmla kaı'Şllaştı : 

ki hüviyetini anlamak ka,bll olmadı. - Bir emrinlz varsa itaya bazı. 
muştur. Uçüncü Mnstıtfanın hoşlvndıf,'l, run ! 

Erkek mi 

Bu sırada Amsterdamda, herkes bah 
Be girişiyor: Herkes, doğacak çocuğun 
erkek olacağım ümit ediyor. 

Hatta sabık Kayser bile, kırl. kilo
metre il .. rideki saraymd~ bu mesut 
hadiseyi teside hazılanrvor. Birçok 
dostlarını ge::e yem<!ğine davet etmiş
tir. Çocuğun doğduğu haberini ahnca, 
Almanyadan bilhassa getirttiği çok 
krvl'T'etli hediyeleri prensese göndere
cektir. 

Bir amelenin hediyes1 

Holandanm cenubundart gelen bir 
amele, saraya bir !eylek getirmiş ve 
bunu prensese hediye ettiğini söyle
miştir. Holandalı1ar. leyleği çok uğur-. 

lu sayarlar. Prenses. saf kövlünün bu 
hediyesinden son derec~ mUtehassis 
olmuş.tur. 

Dr. Ihsan Sam1 -

~~o~~~ k.?,~~ıli~!]~!, ı: 
pek tesiru :e tau aşıdrr Divanyo- 1 l ıu '%!tan M::ıtı>nut tiirtı .. Ri Nn ı ı =~ I 
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ÜZEiR GARıH 1 
Dit muayenehanesinde sabahtan 

öğleye 2 den 8 e kadar kabul eder. ıl 
Beyoğlu tstikrn.t caddesi Tokatlryan il 
sırasında. Kapzsı Mektep sokak 
IIamdi Bev han birinci kat il 
Tel: 21TH 

"I 

zevk a.ldığı, yegane meşguliyet şuy- Dive alAka ıtöst('lrdi. 
du: - Tf'l<=f"kkiiı- ederim, kurban alma.-

Cirit!.. ata ('ı1~trm. 
Hergiln clrttle meşgn1 oluyor. hele - Rn yıl kulunuzu kurban ediniz, 

l<Jdlrneye ıt1ttlf:l zaman sabahtan ak· ne olnr? 
~ama kadın· bununla eğleniyor, vak- - İşe yaramazıunn;, ben boynnzlu 
tini ı;t~lriyor. iyi cirfü,:Hcı·l teş\1i'k e- lene" ınıyonun. Sizinkileri ke..r;mfş-
dlyor. lhqan1ıırifa bnhınuyorflu. ,ler. ! 

tt~ün<'tt Mustafa selefinden hüı-thü- Ar:ırtnn ?:aman f:!:Pctik('e. 1U<:tin<'ii 
Hin haşka nıahl~·ette ldi. Onun :rfbl Mncıtafamn ah1Ak1, hnvu anln .. llma-
devlot işlt>rine ali\ka ~östE>rmPzJilt ya hıı~lartı: Rnha!'lı ttMtncU Ahmet 
etmerll. Htikumet tşlcr!nl en ince te t?fhi nazik. halim c1d!'il'1J. Hastaht"eı 
fennatma karlar ~4'izlinc'l<'n ksırıJ'Tna- ~e<'mP~e. lvilt-".'m<>t"e haşlavınl'a sert-
ch. Oevl<'t. hazinPsini )'Ohma koy- leşti. Rlraz ilaha ?amnn e:ednce Ret"t-
ma.lc, para lı:;fne yeni bir şekıt ver~ ilk şh1tlot st~temlne döndü. Arkasın 
mek ktn r11ılahat yaptı. ekonomik dan ela znlüm ve rl~h<:ıet haşladı. Ve 
formiıtlPr hnldn. bnMni?u ı;ılstem da.- bunu l?ilnden dne arttrr<h. ' 
lre~imlE" hal'ckct cdllmeı;:fnl emretti. Rllhnssa şu iki hadise. UçUnoU Mus 
RtitUn bu harek<>tlerlle. lyt e\·safile tl\famn ahl1lkmı, tabiathıJ tamamJ. 
herahcr, dalma kederli. lc:ıt. hUzilnl\t le me:vdana koydu: 
ve evhamhydı. FHdrlerine. emfrle- Parlf-:;ah. ('ok df'lfa, kıyafet de~ş.. 
rinP karı;ıı. ehnmmlvE'tstz bir fikrin tlrerE"k ıı;ezer. sokak sokak dolaşı:r. 
llerl ıııUrlllmeı:ılne tahammül etmez, ortnhi'h teftiş ederdi. 
fl('lmen kt'7ar. köpürür, a~ablleşir, Ma1•1s ~ünlerine rastlayan bir ra· 
kötil ve al'?ll" ~özler söylel'di. ma7.an<h. P"'ne hövle teftişe çı1umş, 

Sat1ra?:am KO<'a Ra~p paşa, padi· mahalle aralarında dolaşıyordu. 
ŞA.hm hnkiki hlh1fvetinf rtnha allama- KarşL<nna bir yahndi çıktı; dikkat 
kılh anhım11mı~ olma~ma ra~en, etti. Kıyafetinde bir başkalık vardı I 
onu t<lııre etti. Ot:ilncıı Mnstnfanm onun .• 
cm:vuna ırttti. O da bl'ıtün hareketle- O de\'irde hükumet, gayri mili;Um
rincle, l<'rnnrrnfla sailrn?anıı serhest ler iı;ln muayyen bir giyiniş tarzı ha.
hıra1·h. Fakat h11, Jtösterlste hö:rle zırJnmıştı. Blitün gayrimüslimler ay
ldi. t~n h'l~'7ü hfü:ılllitün hao:kn,·dı: rı ayrı lnyafetto gezmeP;c mecbur-

Koca RalnJ) htr mankf>nden ba5ka dutar. Halbuki, padl<;:nhın karşısına 
hir şey del!;ildl; padlsah emreder. 1 çıkan yahudJ. huna riayet etmemiş, 
'ındrazam emri yerine getirir, ly:I bir 1 giymeğe mechnr oldu~'U elhl!->clerin 
şekiMe bac:strmı:ı.Ja çahı;;JJ"dı. Kendi 1 haricinde fa:r.Ja şeyler gfymjo;ti. 
kenrUne hfı:hlr şey yapmaz, yapa· ı Yah•1rll hakkmda en şiddeill ceza-
maz. yapat·ajh her işi mnhatkak yı v~r<U. hemen astırctr. 
ru•-1~c:ııha haber verirdi Fn7la bir f'lhlse mymlş ıliye, bir 

tstanhnl hayah mutlak bir sük~n aflatm. asmak, kannnRnz1u!'hın. afla. 
•c;lnde ..redvordn. RA.ZJ harPkPtler Tetstz1i1-in ~ahes0clvf1L Ru Ffr1detH 
'1akkmda padişah dirP.kttfleJ" ver- ! \'e k:e;vfi hareket karıııısmda ıoıadrazam 
ntt'lkla hArehel", ı::Ukf'lnnn te.-,sı;ıHcftn· 1 hı. mllftttnlin fena halde <'anlan 81• 

1e 'kO<'a Rasrm J'n~n.'lm lflaıi hal"e· f kıldı. çok miitt"M~ir oUITtlar. Rtıravrla 
•cAtlf'!rl en hftYfll{ bir Amil olmm:tn. l bulnndnkla" zaman, htr Rtrac;mı fltl· 
0 ftc;a hn ıı1tikftnn ytlrfttmoya çıılışh . , "-t\l"~ttlf'lr. bu hahıd ac:hlar. Mttfttı de· 
Bol'i'az ei!-lq11cpl.-Y"t. ~flnhnll,.,r VP f!'fll- <lt ki~ 
fer a1•tuınu,a, ~r :t'1tflr11' .. 11 n~r1nrm ı - Rn.mn.7 an mHharek hfr avdır. 
yeşil ve serin gölgelcrinr!e, şllr ve Bu ayı dua ile, ibadetle, hayır ile ge-

Zeki Karadeniz çocu.kla.rınm. hepsi 
de okuyor. Mektep zamanlarında so. 
kaklarda çocuk göreme~iniz. Herkes 
mekteptedir. Beş ilkmektep ve bir or
ta mektep ağzına kadar doludur. İhti
yacı tamamen karşılıyamadığmdan, 

bu yıl birkaç mektep daha açılması 
mukarrerdir. 

Garib değil mi, Giresunda hırsız yok 
tut-. Bu bakmıdan bir İsviçre şehrine 
ben?.er. Hapishaneye seneierdenberi 
hll'Sızlıktan mahkt\m olarak tek ferd 
girmemiş. Evinizin kapısını sabaha 
kadar açık bırakınız. Hiçbir eşyanızın 
yerinden kmuldatılmıyacağın.a emin 
ola.bilirsiniz. Mühim bir ticaret merke
zi olan ve civar kasaba ve köy halkını 
sinesinde barındıran, besliyen Giresu
nun bu vaziyeti cidden takdire de
ğer. 

Buna mukabil Giresun sokakları di-
lencilerle doludur. Sakın bunları yerU 
halktan zannetmeyiniz. Onlar daima 
çalışırlar, denizde, karada durmadan 
uğraşırlar. Bu dilenciler civar köyler
den gelmiş kimselerdir. Bir caddeyi 
geçinccy~ kadar be§ dilenciyi atlatmak 
müşkülatıyla kaı'9ılaşırsınız. Kahve • 
haneler. gazinolar, her taraf onların 
istilası altındadır. 

Fındık satış,arı ağır 
Buradan her sene yedi sekiz milyon 

lira değerinde fındık ihraç edilir. Bol 
para kazanan şehir halkı da ba~ka bir 
iş tutmağı fuzult addeder. Fakat 
bunun fena neticesi bu sene ilk defa 
olarak kendini göstermiştir. Seneler
denberi yüksek fiatlarla satılan fındık, 
bu yıl yandan fazla düşmüştür. Oka.· 
dar ki, geçen sene bir kilosu 34 ku
ruş iken, şimdi 14 kuruşa satılmakta
dır. İstihsal edilen mahsulün mühim 
bir kısmı elde kalmış gibidir. Son haf
ta piyasada başlıyan hareket. tUccarı 
ve müstahsili t'.ltmin e~memiştir. 

Gümrük teşkil alı bozuk! 
Giresunda gümri1k t~kilatı bozuk

tur. Vekalet, evvelce müdürlük olan 
idareyi, anlaşılamıyan bir sebeble baş 
memu .. luğa tahvil etmiş, kad.royıı da· 
raltmış; bu vaziyet ticaret §ehrinde 
işlerin muntazam yürüyU.şU üzerinde 
fena tesirler yapmıştır. 

çlrmek Ul.zımdır. Böyle bir oyda hak 
~ız yere insan astırmak şer'I şerife 
n;vgnn hir hareket de~ildfr. Ortada 
lşlonmiş bir kalıahat \"arsa. kahahat
Urun c<'znsım hUkt\met tayin eder. 
bn vu:tf~ yalnız hüki'tmetindir. Padf· 
ı:ıahlann hiZ?"at işi foraya tenezzuı 1 
etmemeleri IAzmıdır. 

ttçiinl'ö Mnstafa şöyle cevap ver
fü: 

- Dii"Prlerlne fbrE'!t olıınn diy4'! as
tll'dmı. Rh• n'1a.m astırmava J'ladlşn..
Tnn h~l,lo vnk mu? Btr kişiden ne 
c;ık11r sanki? .. 

Sadrazamla mütttt saraydan çıkar-

i beraber okuyalım: r 
il "/ıslanb11l limanına geç varan vaPIJ 
~ cereyandan 1'oı•hane rıhllmına yaftOI~ 
1.1. madı. Kııkulesi açıklar,ında bir /ııı~,. 

sallandık/an sonra yakla~an bir mol A/ 
:: den Sirkeci rıhtımına ya11aşabifectt1. M ~ •• kaptanımııa bağrıldı. Birçok m(llltV el n lardan, llerl gerilerden sonra SirktAll 
" ~' ii rıhtımına uarıa~ablldlk. Gemi kıç ııl· 
H rıhtıma bağlanmıştı. Btızarure sa11d

1 
r 

H lar;a al!ayan yolculardan sandalcı ~ 
kdllbf olduğuııu şöyllyen bir zat ad~ il başına 25 kuruş alıyor ve dentı ü:er ~ 

!! de bu om;rlremıf vergiyi vermiyeııl~' 
n vapurd;ın rıkmoklan menedi:;ordu. (i/e
İi halle rıhtıma 11akla.şanlar sandal Jskt .,. 
pi ıine koca bir duba konulduğunu ve b:ıl· 
lı az ileriye de tahta bir merdiven u:a fi 
H dıjjını qör,düler. Dalgaların çarpıfırıdll t 
i.I uoııutılanm•ş. kızak gibi kayan bu lfle

0
• 

H dlvenden tırmanıp denize yuvarıaıı._ttl 
1 

!f dan rılılıma a11ak basabilmek büU"";ıı 
!il bir marlfelti. Fakat bu kurtuluş d~ 1 lamamtanmadı: Rlhtıma çıkar çık ar 
1 kara hıımnllarımn hiJcumunu da P 

i
L kürtmenl: ld.ıtmgeldliJini unatmau~,.,, 

"S kdnunuıtanl gi.lnü öi}leden sotır011/J 
1! kadar bilet ala11tara acentadan B(llldı~ 

Iİ ma Papurunun o akıam sual 20 de 'fOr 

• hane rrhtımındon kalkacağı söy/eıtf111f 
·ı _,, /;O' 

1 it. Bu 3aate b-!ş on dakika kalar.IU' 

1
1
1 
şup gt'len yolcular, kar ve yağmur altı~ 

== da şaıkın bir oa:iyetle vapurun oı~ 
!i bnlımnımlığınr de~eile gördülU· l~ı 

Ü
.. pur Mrkeci rıhtımına gitmı,ıtl ~ 

kalkmak üzereydi. Tophanederı şo~", 
1
! soluba bir otomobile allayıp Sirkecı/Jr 

J! koıanlar aara dar oapura yel{şeblldil;e; 
H Otomobile binemeyip koşarak gele~fdfl 
İ.11• de Sirkt'cıye ulaşınca vapurun ro~ Jı• 
•• açılmı, oltluğunu görerek apışıp kol 

1
, 

il lar. Bunlar arasında kamara yolctılO;,, 
İ nrn mühim bir kısmı da vardı. VoP

1
f111 

i:I: insanlar: kin indirilmesi mutad 0 ôf' 
merdivenini bile lndirmejje lüıum g fi' 

:: memh, mü~terllerlni anbar kapıları •• . y , 

ii dan kabul etmlıtlr • .,, 
!! 
:ı 
İi 
il 
il n n 

~[· 
" ... Denl!ruolları idaresinin ba.:oııııırı· 

rlncl me11kl kamaralarında yer ~ıJ tfl' 
madrqınt 11öullr1erek gene blrlncı f1I ııf 
ki Ucreli1e .<:alon bileti keurek 1111~1p 
knntmrlerlnrle insan 1111uklatma·'~.,ıo 
hangi mtvzuata sıi}acağım bir lil 
akli erdiremedim .. ,. 

ii !: ~ ~ır !! '' ... Bu kamara yolculu{irından 1,ııt ı: fJ(Jrrodır. Bir de gii.verte 11oll'uludrt 1r 
j( dır ki bıı, 6tfela bir işkenrt'dfr;. r,fiıı 1,t 
!:'i lede in.•an7arfa hfnrlitPr, kotıurıl11~,ıır 

taııuklnr ııra.nnd'a tam bfr mı1.~nual W 
iİ drr. Arab'1 b11 l'ftrıurlardn insnntnr0 .itr1' 
fi a:: dalıa ır.<:tiin bir mevki vermek ftll 

!: kün değl1 midir?.,, ! 
il aııııı1 
:i Bn hik!\ye-,.e tek stır ilavesine 1ı 
~li artık var mı? • ti .. 4 
: Baüket1r .~ 
:a __ ~···=~--.. MMS&wwwaa-. ... --·--···· ......... ---~ ..... -... ~ 

Yurd1an 
~UçUkt~, 

el' 
• Kastamoni ağır ceza mabl<tıl' Jc't~ 

de 2? sene b~pse ınahkum oiıUlf ~ 
suçlusu Aracın 2eze köyündetı 11ııl'ıı; 
hakkındakı lıilküm temyizee ~c;ııı" ,ı1 
aleyııine nakzedilm.iş ve katilde geıôl»~ 
görilldıllğünden idamı ıaı:ıııı ı•-~ 
mütaleasında bulunulmuştur· dl' ıfJ .. 
ınoni ağrr cezası ise ilk kaA 
etmiştir. :A 

d~ ıı" (tl..ınaz, padişah JoyatettnJ ~ıı<~~' 
dl, hemen sokağa frrladt. 'l'~tr fıtl~ı 
ya! •• nu defa da karşısına olf. ,,ıı 
yan ~ıktı. Giydiği konduJ11. 19tt•1 

ııygun de.!'i:lldi. Adamı 7akJl 11"'11
' (it 

defa astı'Mllaflı, Babıft.IJ:Ye 1° rtıııl ir', 
Koca Ragıp paşa, pıilC f f '<" 

ktirek cezacırna. mabldlıd e~t,,ıfıt el 
dişaha bildirdi. ti(üncU 1'fıt fJ1' 
zayı he""'ennıedi, sadraZaJJl- 111• 
ri yollaı.it: ..,ıl~~ 

- Ceza hafiftir! Boynu~ ~~ 
Ntzama ny ...... nsnz ktınd11 .. r . ... •. """.Ad' 

di .... ~. 7'&valh a'lam ('anffl ,,11rv 
11 "" cellAt bt-r ıııatırı1" boyrı1111 · ... tııl 

Hüseyin Rüttü TJRPIV. 
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1938 
yeni 

senesinin 
yıldız~arı 

l!c!JQ 
o 1;o.:ı'Uı baTmı: gardro1nı1•rla gıyccc7> bir ~ey bulamtym·. fflıl.-l:ı oor, c%?sasi 
bi5er a.r Çol; 1.i,- ve. o kıu'rır feııa infi U! ]J o1111ınııı~·ıı ki! ... 
llıiftir baya" lıiç de endişeli değil... Çiinkil elbisesi u:::: fa1.:aı yüze/ ~eçil-

• 

~ 
... ~!J'lıı '''N 
''fC ~ •• .,,un giydiği ırnpkanın eşfoi istiyonı::::. Halbuki, bayan "N ... ,,u 

>ı Şapka, kendisine 'ıiç <W yakı§nUZtm§tır. 

-s Sayan uar- . · 
ı.ı., ~hltatind'!n cndiıe crien l>ir ikdama: "Neniz var? Rahatsız m111nız? • .,ı 

•1ı11ıı ~çki rnüptelaıına: "Ne kadar çok içiyorsunuz. Canınıza acmuyor mu
\it ~··,,; bir tütün tiryakisine: "Bu kadar çok cıgara insam zehirler!.,,; 
tııC... ı»lcacıya, on tane taPka giyip çıkardıktan sonra: "Yann bayımla be
~! detttelccefim,,; bilhassa bayınıza: "Güle güle gidiniz. Güzelce eğleni-,, . . 

ıeyınızl •• 

Holıvuttakl film şirketleri Rober Taylar gibi filmlertne 
milyonlarca halkı koşturan para getirici istidatlar 

keşfine uQraşıyorJar 

1 938 senesinin yeni yıldızları kim. 
ler olacak ? Şöhret ve para 'azan 

mak emeliyle her gün stüdyolara ko· 
§an binlerce insanın içinde devlet kuşu 
kimin başına konacak? 

1937 senesinde birdenbire yıldızlar 
arasına karışanlar içinde meşhur ka
yakçı Sonja Henie, Deanna Durbin, 
Kaptan Blood filminin kahramanı Er
rol Flynn ve Tyrone Pover var. 

19~8 senesi nihayetinde karşımız.. 
da acaba böyle dört isim daha bula.. 
cak mıyız? Bu suale "Belki de daha. 
fazla!., cevabını verecef;iz. Çünkü film 
şirketleri yen! istidatlar keşfetmek 

için adeta biribirleriyle yarı§ ediyor
lar. 

liolivuddaki film §irkctlcrinin ga.. 
ycsi, Sbirley Templc gibi, Robeıt Tay
lor gibi filmlerine milyonlarca halkı 

koşturan para getirici istidatlar ke~

fetmek ... Onun için, kendilerine müra. 
caat edenleri pek sıkı bir tetkik göziln
den geçiriyorlar. Ve ancak eleğin üs
tünde kalanları kendilerine ayırıyor

lar • 
Film şirketinin mUdilrlerl bu işte 

artık tam bir insan sarrafı olmuşlardır. 
Birçoklarının işlerine yarayıp yaramı

yacağını aaba bir bal.ı§fu anlıyorlar. 
Bun\Ul bir misali ofarak l938 de pek 
parlıyacağı söylenen yıldızlardan biri
nin nasıl doğduğunu yazalım: 

l('e!ayaınlaır 
l'Gı>; le alçatannız dolgun~" dar eteklik; omuz!annrz geni§ ise dar kollu 
'~ 0llarınız: zayıf iıe kısa kollu ceket; bacaklanmz pek etli ise açık 

lGt; 'Poço'tap; zayıf iseniz, açık renkli kumaılar; ıen bir çehre ile siyah 

~)Ü,j t koıtümleriyle yüksek ökçe; ıuvare kıyafetiyle alvak ökçe giy
~ "e konuıurken ıtğzınızda cigar• bulundunnayıruz. 

Genç bir Norveçli aktris, film yıl· 
dızı olmak emeliyle bundan tam on se. 
kiz ay evvel Norveçten kalkıp tA. 
Holivuda gidiyor. Kilçük stildyolara 
milracaat etmektense işe en büyüğün
den başlamağı dilşünüyor ve günün 
birinde Sam Goldvyn stüdyolarından 

A mcril:an film şirketleri miitemadiye>t yeni yıldız doğurta dursunlar. Bah.ımz 
Joan Crauforcl kendiı:dcn ıı.o 1:adar emin! 

şlliAavaın nar 
~.~hıı:urı, bunun tavsiye ettiği mahiyeti meçhul pudralara, düzgünlere 
l\ıtı on ~ar:' venneyiniz. Güzelliğinizi muhafaza etmek istiyorsamz her 
~... 'kıka jimnastik, on dakika masaj yapımz. Yaıınız ·ilerledikten 
b..._ - &açlarını • · d d ~ • • • • Cok k• ·ı k ..ı! • • • ~'l\ıl Yıll] zın rengını e egııtirmeyı nız. • ma ıyaı a enıı.ınızı ıı· 

li 12larına btnzc~meye çalışmaymrz. 
b°'lla: ~a~"n §İtmanladığınızdan, yaılandığınızdan bahaetmeyiniz. 

" 12 ıhtiyarladığınıza hükmederler. 

içeri girerek tecrübe edilmesini isti- lu ve adfili olması lfızım. Bundan ba§-
yor. ka vaka Havay adalarında yerliler a.. 

Onda bir hususiyet c;ezcnler tecrübe. rnsında geçtiği için erkeğin de kızın 
yi yapıyorlar. Bu kız için stüdyo kapı- da Havnylılara benzemeleri şart. 
larmda. aylarca beklemek ve aç kal. Tahitide doğup büyüme Charles 
mak mevzuu bahsolmuyor. Büyük Loclıer, 24 yaşında bir Amerikan gen
bir şans eseri olarak k<'layca içeri gi- ci, bu sırada Holivuddadır. Ufak bir 
rebiliyor ve gene büyük bir ~ans eseri rol için sinema şirketlerine milracaat 
olarak dert anlatoccLk birini buluyor etmiş, fakat böyle bir iş bulamamıştrr. 
ve tecrlibe ediliyor. O, Holivud sokaklarında avare dola. 

Tecrübe inanılmıvacak bir netice şırken me5hur stüdyo direktörlerln
veriyor. Sam Goldvyn kızı bir sır o- den John Ford'un gözUne ili~iyor. Bu 

.... - !arak tamam on ay herkesten saklıyor. güzel vücutlu, yakışıklı adaın, Johnun 

ll 
L Etek 1 er da r 1aş1 yor Bu arada kız Samın sinema mektebinin aklına. hemen Samın kasırga filmi i-
Q•b giz.li bir talebesidir. On ay sonra yeni çin aramakta olduğu delikanlıyı geti-

O rd a bayanlar seke seke yUrUmek yapılmakta olan Marco Polo filminde riyor. 
~ ll1 b "Gary Gooper,, le oynamak üzere or- Sam Goldvyn o zamana kadar bu 
~ elbi . ec U rl yeti ode kalacaklar taya Sigrid Gurie ad:nda göz kamaş- rol için tamam yüz altmış erkek tecrü 
llır lt- 8on flel.:rınde tül \'C dantel kul• tmcı bir yıldrz çıkıyor. be etmiş, fakat bunlardan hiç birini 
)~ i lllU. gunıcrin en yeni modası.. Acaba Sam bu siyah saçlı İskandi-
~ Cö~Vherat pek fazla kulanılı- nav güzelinde yeni bir istidat mı keş- beğenmemiştir. John Ford bir yüz 

tı~ı ... k" takılan iı"rnelerin bı'r 
0 
•. rn,. altmış birincinin daha tecrübesinde "' "rn o~ ~ !etti? Evet fakat Sam'm 1938 senesi 

~ h~bahar ie~ tokası gibi takıyorlar. için keşfi burada bitmiyor. Dahası hiç mahzur görmilyor. Charlcs Lo-
)a~'-'ı.r hayu ~ın ortaya çıkan manto- var. cherin tecrübesi öyle pcrlak bir netice 
IQ 

1
• 1 ~o'-. t>~sa1 • B.u. nların ,,0gwunun 1 d veriyor ki Sam onu hemen angaje edi-

l. ~ '\ ~ ~ Sam, Havay ada arın a geçen bir 
~· S bıee bir ~arı ondcn aşağı doğ- Romansı canlandıran pek büyük bir yor ve adını da Jan Hallolarak deği§-
~~htı lğdaki r . rk parçası koyuyor- film daha yapmakla meşgul. Bu fil. tiriyor. 
fe ,.e bu kn_kesırnde de görülecegyi Snm Gold•yn'in yıldızlığa ayırdık-

"'Oıl>...._ ~ p min adı "Kasırga" Bu filmde baş rol-
t ~ "'ll ina·k arçası yukarıdan e- de oynıyacak artistlerin perdede yarı ln.rının arasında bir de bale dansözil 
Qa, r il ltıtb h 1 Çe genişliyor. r a~ı a ar h çıplak görünmeleri ıazım. Halbuki Ho- var. Adı Vera Gorina. Garip tesadüf 
ı.~t-~ı a ta~ö; .~r zamankinden da. livudun ileri gelen romantik artistleri olacnk ki bu kız da tıpkı Schhar Sigrid 
~le~ kl ıcı· . gorcceğiz. Ancak §U l'ıı .. tıl asık taY)•" elbiselerini çıkardıkları zaman hiç de Gurie gibi Norveçli. 
b-~~l\lt ~~k. c or ekseriyeti teş- romantik değillerdir. Nev Orleans 44 numaralı tahtelbahir filminin 
"llll~l "e dö1{Ükeketıer iı:.ce belli, yu- da. bir güzellik müsabakası kazanmak kahramanı Jack Holt'un o~lu Tim de 
11\bil 'l'ırıı lukı olacak ve vilcudün ti 'kk ti lbed yaman bir se'-'. 193 senesi onun da 

etekler Pekp edecek, buna mu- sure yle nazarı eli a cc en ve ~ .; 
\. dar olacak. ondan sonra çevirdiği orman prensesi etrafında bir muvaffakıyet halesi çevi 

,.. '8""1 ve diQi Tarza.o filmlerinde gerek '-'ilzU rcceğe benziyor. 
)fo.. 4;1u 'e ·• ien~rer :t J r -~ıı 1

1 
ne en nün, gerek vücudünUn taravetiyle hal· Holivuda yabancı diyatlarken ge-

~ e kaıı,_.e llıOd~ renk penbe, açık kı teshir eden Dorothy Lamour bµ film len 'er arasında temayüz eden kilçücük 
"ıb ltuııan1~engı de biribiriyle pek deki baş kadın rolil için seçiliyor. Ya bir Fransız dilberi var: On yedi ya.şın-

rı ~~ ~k ~y~~· Siyahın altında filmin kahramanı olan erkek rolilnil daki Parisli Olymne Bradna. Bu körpe 
~. cuı n 1ı ku::ı~~lar pek ca- manın& da bir arada çok tesadüf edi- kim yapacak? Bu adamın hem vechen yıldız ya5ının bütün hususiyetlerini ve 

----~~___::::..-::=-ıoai...A.L~~---'----~ı:__~~~~~~~--L--~~....-..1-~~~~au.u----nı...m1&1aa-.uu 

sanatkar. Ona istikbal çok şeyler 
vnadediyor. 

Sinemacılık aleminin bilyük yeni 
keşifler inden biri de on iki ya§mdaki 
Tommy Kelly. Tommy Nevyorkun ke
nar sokaklarından bulunma cin gibi 
bir oğlan, Sinemacılığa fıtri bir isti
dadı var. İlk olarnk meşhur Ameri
kan mizahçısı Mark Tvain'in bir eS&
rini oynıyacak. 

Bu saydıklarımızdan başka yıldız-
lığa yükselebilmesi ümit edilen daha 
belki otuz isim var. Fakat bunlarm 
içinden üç hakiki yıldız parlarsa Ho
livut tatmin edilmiş olacaktır. 

Majorie Veavc Paramount şirke
tine bir güzellik kraliçesi olarak mil
racaat etti. Holivudda gilzellik kra

liçelerine pek rağbet yoktur. Fakat 
Marjorie "İkinci balayı,, filminde öy
le parladı ki derhal ön plana atlatılı. 
verdi. · 

"Bulldog Drummonc'un intikamı,. 
ve "Skandal sokağı,, filmlerinin göz 

kamaştırıcı yıldızı Louize Compbell 
Nevyorkta kız mekteplerinden birinde 

öğretmendi. Ondan evvel de bir di§
çinin yanında asistanlık ediyordu. O 
şimdi halkı, birçok dişçilerin diş ~k
melerinden daha iyi olarak filmlerine 
çekiyor! 

M~ Hunt genç bir Amerikan 

kızıdır. Arzusu Londradaki dram aka.
dernisine devamdı. Bundan iki sene 
evvel, onu bir gün amcası "Holivud,, a 
davet etti. 

Bu gün Marsha yıldızlığa dogru 
dev adımlariyle ilerliyor. 

1938 senesinde alkışiıyacağmıız ye. 
ni sinema yıldızlarının en ba.şır.f.a ge.. 
lenleri }ııkarıda yazdık. Bunlardan 
başka kimbilir daha ne sürpr~'::.le 

~7! 

• 
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Boksör Nazif 
Şemsi ile dövüş
mek iste:-·~iyor 

Genç boksörlerimizden Güneşli Na
zif biı.e şöyle bir mektup yollamıştır: . 

"Haber gazetesi spor muhaITirliği
ne: 

"Vaktiyle Haberde yapmış olduğum 
bir defiye, boksör Şemsi gazetenizde 
cevab vermişse de, bundan henüz müs-
pet hiçbir netice hasıl olamadı. 

Rakibim tarafından bana döğüşme

.m.iz için bir ring gösterilmedi ve be
nim tarafından gösterilen ringe de iti
raz edildi. 
Şimdi bu satırlarla kısaca şunu an

latmak istiyorum: 
Boksör Şemsi eğer benimle dcğilş-

. mek cesaretini hak.ika ten kendiıide 

hissediyor ve döğüşmeye hazır bulu
nuyorsa bu ayın için<leki yapılacak 

maçlar arasında bizim de döğüşmemiz 
kabildir. Bunun için, böyle gazeteler 1 
vasıtasiyle yekdiğerimizi defi etmek
le vakit ge~irecC'~imize bu cesaret · 
ringde göstermemiz 18.zlmdır. 

Bok.sör Nazf.f 

Rakibimin nıenecerini bu maçın ya
prlması için son ve erkekçe verecekle
ri sözü tutmak §arliyle ayın 22 sine 
'.;adar konuşmalarını beklediğimi bil
·lirirken, ihmalkar davranır da yine 
neticeyi palavra.ya çevirirlerse, ben de 
boksör Şemsi hakkında bir boksör de
ğil, bir korkaktır diyeceğim. 

Güneş klübü~rlen bokr-öt· 
· "Nazif · 

Orr!5ö 
-3-

(Ba>§ tarafı Pazar ve Pazartesi gUn
kü .s-ayıZarımızdiı). 

Fulbolun Paganin"si 
Arkadaşla rr. Orsiyi Torinodakl 

güzel e\·lnde görmeğe gittiklerinde 
hemen her zaman onu, elinde 
kemanlle bulurlardr. 

Filhakika Orsl sadece bir l<eman 
meraklrst değil, fakat hakiki bir vlr
lliozclur. ltalyada bulunduğu zaman, 
"Lac-rimf' dl donna .. nammda hir tan 
go bestelemiş ve bu tango aylarca, 
bütün ltalyada en çok çalman bir 
J>arça olmu~tur. 

Orsinln çok sevilen kemanı hak
kında şu J~üçük vakayr anlatalım. 

ltalyanın 1931 ele Avusturyaya 
ırnı ı;; ı kazandığı galibiyetten sonra. 
lıu zaferlerinden dolayr bir hayli 
nıadcif mük!lfata konan İtalyan milll 
takrroı oyuncuları, coşkunluk ve ne
ACnin ·tf'slrile. o zamanki federasyon 
fdl.tibi um'umlsl Zanettlye yarı ciddi 
.. rnn -:;:ı.Jra bir şekilde aldıklı=trı para-
1\111 hiç cfo galibiyetin değerile mUte-
naı:ılp olmadrğrnr söy.lemişlerdlr. 

/ . . . _. . \' f; r 
. _: I ' · .. ~. "· 

, _ •. :~·-i· . 
. .,_.: 

20 tKfNC~KANUN -~ 

Ucuzluk 
progra·mı 

r;·;;;~:-;~~-:-i;;-.:;;-~~~:::-.=;,:-;;;;~-;:-.;;;;;n: 
; arasmdaki mutavassıtlar asgart hadde indirilecek, tııbij
! sar lar ve devlet fabrikalan mamulatı ucuzlayacak 
• ... .__ .... ____ ........_ • ewoaoa wwwouowua••w•-•---....-w - ... ,,__....,..,.. 

Türkiye, dünyanın en ucuz 
memleketlerinden biri o!acakl1 

Ankara, 20 (Hususi) - Et fiatlan- re bariz ve farklı olm.as~ ~ 

Spor .ve sinema 
H.:-r lin olimpiyatlarının b:.itüu tafsila t.m sinema perdesi üzerinde, çok güzel 

•ı.ıı:ıı.ş uzun filmlerde g~•rdünüz. Size bunu temin edea, bilhassa spor hareket
cr: ıçın hazırlanmış olan yukarki maki neydi. 1JJ.t defa olimpiyatlarda kullanı· 

lan bu yeni icad, o zaman büyük bir muvaffakıyet kazanınca, derhal beğeni!· 
d L Bu sene birkaç yfü~ :eni makine daha yapıldığım öğreniyoruz. Artık büyük 
spor hareketlerinin hemen hepsi yukardaki makinenin eşleriyle alınmaktadır. 

Bu makinenin en büyük meziyeti, resim !eri bir dürbün gibi çok fazla yaklaştır~ 
makta olmasındadır. 

lstaobulspor 
kong-resi 

lstanbulspor kliibü. ba§kanlığmdan: 

nm indirilmesi kararından sonra hü
kfunet, progr.ammın ana maddelerin • 
den biri olan hayatı ucuzlatma davası 
üzerinde sok mühim kararlar almak ü
zeredir. Bu kararlar, bir kül teşkil et
mektedir ve hepsinin birden tatbikma 
başlanacaktır. Böylelikle, istihsal pa • 
zarlarında dünyanın en ucuz memle -
ketlerinden biri olan Türkiyenin istih-
~ ' lak merkezlerinde de ayni vasıflan ta-
şıyan bir memleket olması temin edi
lecektir. 

İnhisarlar mamulatından bazıları, 
bu ara.da bazı tip sigaralar ve şaraplar 
la tuz fiatlarınm ucuzlatılm.asıyle baş
lamış ola.n tecrti.be, çok muvaffak bir 
netice vermiştir. Tuz satışları 935 se
nesine göre ~e 31,15 artmış, ve §a
rap satışları ise 228 bin tondan 668 bin 
tona çıkmıştrr. 

Şimdi hükfuriet; bilhassa ·halkın is
tihlak ettiği sigara tipleriyle, bira fi. 
atlarında ve ispirto fiatla..""lllda. mühim 
bir ucuzluk temin eden yeni bir proje 
üzerindedir. Yakacak ispirto ile ta -
babette kullanılan ispirto ve rtriyatta 
istimal edilen ispirto fiatla.rmdan ya
pılacak tenzila.t yüzde 15-50 ara.smda.
dır. 

lrıgilizlerin meşhur b.r oyuncusu 

James Hanpson 
Bir deniz kazasın

da boğuldu Klübümüzün senelik kongresi 29-1-
938 cumartesi gUnU saat on dörtte 
Çarşıkapı traırsay durağındaki loka -
llnde yapılacaktır. 

Devlet fabrikalan mamulatı 
İngilterenin pek tanmmış beynelmi

lel futbolciilerinden James Hampson 
diğer beş arkadaşiyle birlikte bir yat
la balık avına gitmiş, dönüşte yat a
laca karanlıkta Cameo ismini taşıyan 
bi~ balıkçı gemisiyle çarpışmı~tır. 

Müsademenin pek şiddetli olmama· 
sı11a rağmen yat su kesiminden aşağı
da aldığı bir yaranın tesiriyle hemen 
batmıştır. Balıkçı gemisinin tayfaları 
kendi hayatlarını tehlikeye koyarak 
yatın yolcularından ikisini kurtarma
ğa muvaffak olmuşlarsa da James 
Hampson ile arkadaşını bulmak kabil 
olamamıstır. Ceymsin karısı ağırca 

Azanın ilan edilen saatte klübde 
bulunmaları rica olunur. 

bir hastalığın tedavisi için bir hasta
nede yatmaktadır Onun jçin_ bu kara. 
hn.ber kendisinden saklanmıştır. 

James Hampson tr.gilizlerin milli ta
kımlarında oynattıkları ('U kısa boy
lu sentrforveddi. O, futboldek.i · bilgi 
ve nefes kabiliyetiyle pek maruftu ye 
son hafta Blackpool takımının kupa 
maçını kazanmasında en mühim amil 
o olmuştu. 

Birinci beş yrllık plan mucibince 
kurulmuş olan devlet fabrikaları ma· 
mulatmm memlekette kazanmış oldu
ğu büyük rağbet ve alaka dolayısiyle 
bu· fabrikalar mamultmm ucuzlatıl -
m~ı işi üzerinde hükiımet bilhassa. 
meşgul olmaktadır. Bu fabrikalar 
mamulatı arasında zaruri ihtiyaç mad
delerinden S'1 Yilabilecek derecede, is
tihlaki mecburi .olanlar bulunması, ye
ni hayat ucuzluğu programında. devlet 
fabrikalan mamult111:a· geniş bir yer 
vermiştir. Btitlin fabrikalar, maliyeti 
asgari hadde indirmek suretile yapı
lacak ucuzluğun °!Jugünkü füı.tlara gö-

Felaket günleı inden .sonra .. ~ -
Fakat, bundan bir müddet evvvel 

yine ani bir şekilde, otuz altı yaşın
da olan Orsinln ylne eskl formuuna 
girdiği, kendisini en tyi takımlarda 
oynlyacak bir vaziyette hissettiği ve 
üç senedenberi acı ile ıstırabtan baş 
ka bir şey görmediği Arjantlni bir 
de.ha dönmemek Uzere, terkederek 
tekrar ttalyaya döneceği haberi Av 

Zanetti oyuncuların bu taleplerini 
reddetmemiş fakat, şu şartı koşmuş
tur: "Orsiye söyleyin kemanını al
sın ve bana bir şey çalsm! O zaman 
ben de sizin arzunuzu yeri ne geti
rlı·Im ! ., 

Orst evveJA bu teklifi reddetti, bir 
az nazlandı, sonra njhayet kemanile 
beraber, federasyon kAtiblyJe milli 
takım oyuncularrnm karşısına geldi 
ve büylik bir hassasiyetle, meşhur 
Arjantin tangosu La Comparsitayı 

çaldı. " 
Orsi kemanını o kadar gUzel ihti

zaz et.tirdi ld, federasyon kAtiblnln 
r.üzdanı ağzına kadar açıldı t'e oyun
cular tarafından lstentıen "mUtem
mi m mükUat,, limitlerinin fevkinde 
oldu. 

Or:ılnin, rn uslldde gösterdiği bu 
harlkulAde sanatmdan dolayıdır ki, 
İtalyan gazeteleri ona "Pa~anini del 
Calclo., (futboJün Paganin!si) rn.ka
bını takmışlardır. 

Arjantioe dönüş 
Orsi. Arjantinin en çok sevilen 

ı:ıporcusu ve ıullli kahramanlken bu 
defa da tt~lyanm hakiki bir futbol 
mabudu haline gelmjşti. Fakat bir
denbire onun Buenos - Airese döne
co~I haber verildi. 

Bu lıaber herkesi hayrette bıraktı. 
Mumo, Yuventus klübUnden ayda 
8.000 lira almıyor İn uydu? 

Orsl sadece: 
- Annem ~ok hastadır. 
Dedi. Ye Arjantine müteveccihen 

harelrnt etti. Habeş harbi bir mtiddet 
en·el başlamıstr. 

BuE>nos-Airesde Orsi uzun mUd 
det formunu bulamad1-Hattft. bir çok 
kimseler onun artık top oynayamlya 
Mhnr söyle.diler .. 

işte hu srralnrda trpkr meşhur U
ragv~yJı fudbolcu Petrone gibi ku
m:ır'b::ı.z olnn Orst bir koşu atı satm' 
ı:ı.ldt. 

At koşulart "Mnmo,,ya yuvarlak 
top kadar muvaffaklyet kazandırdı 

. mr? Buna pek de tbtfmal verilemez. 

At koşularrndan vaz geçen Orsi, 
bu de ta da, işi r.azcılığa döktU. Dura · 
da şüphes"lz. at koşularından daha 
fazla muvaffak oldu. 

Nitekim caz takımının baş keman 
cısı olan Orsi blr çok yeni tangolar 
besteledi. Böylelikle radyoda iyi ve 
kıl.rll işler buldu Ye hatt(ı. :yeni caz 
takimiyle Avrupada büyük bir turne 
ye çıkacağı bile ua.n edlldl.. · ruupada bir bomba tesiri yaptı .. 

Sonra birdenbire Orsl hakkmdakl 
btitUn haberleıin arkası kesildi.. 

Filhakika zavallı Orsl büyük bir 
' felakete maruz kalmıştı. Gene karı 

sr ölmüş ve Hugo ne Roberto admda 
ki iki küçilk oğlu anasız kalmışlardı. 

Artık musiki mevzuubahs bile ol 
muyordu. "Mumo" tekrar antren 
mana koyuludu .. Artık Buenos-Al 
resin beş büyük klüplerinden hl~ bl 
rinde yeri yoktu. Bunun Uzerine, 
PF-tcnso taklmiyle bir kontrat imza 1 

ladı. 

Gerek Juventüs takımı, gerekse o 
nun milli takımdaki yerini hiç bir 
znmı-ın dolduramlyan Vittorlo Pozzo 
nun kendisini heyecan ve merakla 
belcledi~l söylenmektedir. 

Ve bUttin İtalya yine, tıpkı "Ams 
terdam yrldız"nrn ilk gelişinde oldu 
ğu gibl, bUyilk bir sabırsızlık göster 
mektedir. 

-Son-
NOT: Gelecek yaz-ıda Avusturya. 

hl.a.rm meşbnr oynnonsu: 
SlNDELAR 

Orsi vaınız bilyü.k 
bir futbol,cü, değil, 
ayn·i zam.anda ~k 
şefkatli bir aile ba.

basulır ... Yu.karki resimde onıı, ltalyad a doğmı-UJ olan en küçi.lk oğlu K«rlo 
Roberto ile ltalyanm bir pM.jrnda oyıı arken gÖi'iiyoraunıtz. Soldaki resimde 
is! bir maçın haftayrmnd.IJ, babasiyle konu~maya, gclmi.ş olaıı Orsinin bit.yük 
oglu Hügo görünmektedir. • · · · · · · 

tadırlar. ,jj 

Sümerbank dokuma f abrikalatll"",, 
Kayseri kombinasının yakı.niardS 611 

nuş olduğu ucuzluk kara.rlllJJlt ~ 
neticeler. devlet fabrikaları ına.Jll ~ 
ri fiatlannda yapılacak ucuzıuğtıP~ 
istihlak fazlası temin ederek ~ti 
farkı derhal kapatabileceğini iSP3 
miştir. 

lthaıatı kontrol kanunu si' 
Hayatı ucuzlatacak tedbirlet v 

smda ithalatın kontrolu meseleS~e .. ~ 
susi bir ehemmiyet verilJılelW", 
Devlet bugün, "ihracatın konu-ola 
tağşişin men'i,, kanunlarıyla. ıJlŞ ~ 
zarlara. giden milli mahsulleri 1' 
makta, yüksek kalite ve iyi rıa.t ı::; 
edebilmektedir. Fakat memleket 
nomisi üzerinde ayni tesiri Y8'~ı 
mahiyette olan ithalatın kontr01u 
sin de devlete ayni salihiyeti ~~ 
yeni mevzuata ihtiya~ hissedİ!Jl1 

dir. • ~ Bu büyük mevzu üzPrinde y~P1Jll 
tetkikler, şu neticeye varnuştn'· , 
gün memlekete, chşardan iki çe§ıt 
girmektedir: j, 

1 - Memlekette kunıJmUŞ fi6"" 

için lüzumlu ham maddeler._ _,ıaı• 
2 - Memlekette henüz ıcu:r"' _, 

mış olan sanayi §Ubelerine ait ıll 
maddeler. 

Bu iki çeşide ayrılan madde!~ 
ucuz ve en iyi olması, hayat Pj l 
lığı bakmıından en esaslı bir s.ııı1 
rak telakki edilmektedir. 1 

Memleketteki sanayi için l~ 
lan ilk maddeleri getiren ınü~11 
ve şahı.slar. hUkftmetin kontrolU~J 
da bulundurulaca.k, bunların fa. 1 
n, mallarm.m kalitesi ve nıenı.l~~ D 

düstrisinin miııt bünyesine uya
Iup olmadığı tetkik edüecekttı'· r . 

Mamul olarak giren nıa.dde~ 
de buna benzer kayıtlar koııfl rl~ 
böylelikle memleket drşnıdsD e1I ~ 
satış maddelerinin en ucuz "~ "/ 
!erinin ba.lka an.edilmesi telJlill 
cektir. 

iç mubadele organizasyofl~i 
Bu sabada da alman tedbir! el~ I 

mühimlerinden biri de iç ınU~t l 
ganizasyonu olacaktır. Hilk{lıl1-j;~~ 
tesbit etmiştir: dlinyanm en 11 ~/ 
yecek ve içeceklerini yeti.ştirelletl l ., ı 1 

yedeki bu maddeler; yetiştUt vl 
lerde insanı hayrete dilşu.re<lt1' ~ 

·ucuzdur. Fakat bu mallar. ınut3 ,.rj 
Iarın elinden istihlak pazarls!:tlf r 
ceye kadar insanı hayrete_ ~ ... ..1"l 
kadar bir fiat yüksekliği g~ , 

dir. . et~ 
Htikfunetin yaptığı tetltı~l i)tJd ~ 

~da bu meseleye ait ç?k. d?9 tf>~; 
cu rakamlar elde ediimış~· _,do f. 
İstanbul. Et satan en büyük ~tıf ·* 
Erzurumda köylünUn toptııfl ıı)ll-tıil~ 
atlarında etin kilosundıı!l a.Jcıı.t 15ı 
para nihayet 9 kuruştUT. F1 ~;/ 
bulda et 60 kuruşa. satıtnıa.lC ol& ~ 

Hükumetin hazırlaınaJ<tB-1e41>" t 
projeye göre, her vilayet :ıc~· :/ 
ticaret odası, kendi ının tf>.e~ıe.~ 
hal ve kendi mmtakasındstle<VJetl ~' 
tin başka taraflarına Uırn.ç tıilJ l 
deleri tesbit ederek merlce#' 0ı~ i)ı~ 
cektir. Merkezde kurula.~~" ~~ı' 
tehassislardan mürekkep b

1 
te~1 

bu maddeler üzerinde ess.S 1 

yapacak ve; ıı1'• 1 
Nakliye ücretleri azaıtılıı.~"~ 

,_..,...t IH' J# 
Muta.vassıtlarm miK.ı.-· /.ıJ' 

de indirilecek, ~~j#· 
Bu hususta umumi nıı;ı.. tt , 

belediyeler ve ticaret odti-İ ri~ 
tından faydalanılacak, ·çitJ ııı1 

Nihayet her mmtaltıı. ~ 1erl11 ôP' 
tesbit edilecektir. Bu t~b~e 1'~ / 
lekette pazarlık usuliinull edif' c 
mış olacağı dilşiin.ülnıeıd ;11'_~p1 

Tç mübadele te.9ki18.t~1~ _il' ~ 
. . (D_.,. ... 
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partiyi kazandılar! 

ARP 
~nşeoerDlrill açtı; amele y e 

aş veırlycr K 
1913 de 
D _nya askeri masrafı 2 ,s mllyar allln 
do1ardı 

193 6 da 
-Unya asker i masrafı 7 mflyar altın 
doJara çıkll 

Pııul Gerin isimli . •bir Fransız mu
harrırinin Vnndrödi ga:ı:ctesindc neş
rettiği '5ll ynzıyı t"Ok enteresan bulduk: 

rn· 1913 de, dünya askeri masrafı tah-
ınen 2 buçuk milyar altın dolardı. 

1 
O devrin iktısatçılan: 'Bu silah

annıa yanşı d:.inyayr harbe sürükle-
mezse mutlaka harabiye sevkedecek 
~fy ' 

1 
et ve saadetin kaybolmasın:ı sebep 

0 
acak, dünyada rahat ve huzur kalmıiacas !,, diye telaşa düşmüşlerdi. Haki

d~ten dedikleri çıktı! Umumi harp, 
lcd~Yayı kana boyadı felakete sürük
lı 1

• Ne servet kaldı, ne saadet; ne ra 
d at kaldı ne huzur ... Fclaket hala da 
ev~ ediyor, ve devam edecek ı ... 

r n Zıra, 1936 da, dünya askeri mas-
a arı 7 milyar 100 milyon altın dola
~· kağıt dolarla 12 milyar, Fransız 
t.r~ngı ile tamam 360 milyar franga çık-

la Bu büyük meblağın ne olduğunu ta
b .. t"Vura bile imkan yoktur. Fransrz 
ut~csi bir milyar franga yJkseldiği 
~tnan~ maliye nazın kfirsUye çıka

bagırnuştı: 
z· - Baylar, bu mil yan selamlaymız 
ıra bir daha görcmiyeceksiniz. 
M:ebuslardan birisi de yağa kalkarak 

ıu cevabı vermişti : 
t - Yazık 1 bay nazır •. Hepimizin ar
Usu bu .•• Bir: milyar, cidden büyük bir 
~'Y ... . 1sanın doğuşundan şimdiye ka-

r hır milyar dakika geçmemiştir! .. 
an Bugün bir milyar frank, Fransanın 
ta~k cm iki günlük milli mUdafaa mas 
lctı'n~ ~apatabilmektedir. Dünva dev-

erının a a . • h f . . . • tlö • s yışı mu a aza ıçın yırmı 
tıu rt saatte sarf ettikleri paranın yekCt
bir d~ aşağı yukan bu kadardır, yani 

rtıiJyar frank! ... 

tıtf 360 milyar frank - bir senelik mas-
• bUc d tut 

1 
un ünya bankalarında mcv-

d.ır. a tınJann kıymetinden ~k fazla-

dcv~~lc~ldc. dünyanın bütün altınlan, 
IArnıı •. tın hır t!lenelik askeri masraf-

\' ~erneye kafi değildir .. 
~İlle~ nda zikrettiğimiz rakamlar, 
rı,._ b" er Cemiyeti tarafından n~rolu-
--..q it t . • 
?t):.ı.· s atıstikten alınmı<11.tır. Resmi 

"'11Yctea· :ıı 
~i,_ ır. Yalnız bir ku5uru var: 

~ate ayk 13.. ın olması .. 
li de~~tUn askeri bütrelerin harici •ek-

61§ti '}' :ı :ı 
tici b rı ır, bazı masraflar, bütçe ba-
•i'lfit ıtakılır. Bir kısım masraflar da 
dalıj1·rıcıaretler (Nafia müstemleke' 
l ı;oc \' • • ' 
ır. e maanf) bütçesine karıştın-

1913 d • 
kcr va d e sılah altında 6 milyon as-
h.' r ı B "kt ·"llyona · u mı ar 1936 de 8 bu; uk 

19 çıktı. 
13 de a·1· 

tıcrcrin 1 ah altında bulunan bir 
~ ise s;;srafı yılda 384 dolardı. 1936 

'l'a. dolar oldu. 
lttaıarı?a:re kuvvetlerine, müdafaa va
~tltlıiarı: verilen ehemmiyet; harp 
'Olan beh ın 1906 da 100 İngiliz lirası 
'400 er tona· İngiliz . Jının otuz sene sonra 
'c b" lırasına "•ktı.. d "" ·· ··ı·· ' ır nefer . . r gı U§Unu ur-
ÇoJt i!Srij ıçın sarfolunan bu para 

n· nmez. 
flıtH ınaenaıeyh . 

'4!ti in.-~- . • Bılfihh:nmanın tekem
o~ --..cuı cıhctind t 

dı; bllaJ<• en asarrufu mucip n ıs ... 
i~. ;qıla rı · 
'"<: :ı~'L • ınsanlan · · b la -~er ışsız ırakmaktan 
r. Yapmak daha iyidir, diyor-

s·ı~. -= • • u _ _ -ı"<tfllan 
.;:'k: ~ rna yıınşına bütün dünya iş-
'OQlar Yor. 1937 d 7 · 
'hı ~rfcden e mılyar altın 
dU lıı lnaarar 64 devletten yalnız yedi-
b\ı tıya a&kc~ 5•4 milyardır. Yani 

1\lar Batfc ~srafının yüzde 76 sını 
nu ı:l tınışle.rdir. 

tvlctıer Alman 
• ' ya, Fransa, İn-

gilterc. Rusya, Amerika ve Japonya
dır. 

On sene evvel Fransanın askeri büt 
çcsi B milyar franktı ve Avruga dev
letleri ar:ısında, ardusuna en çok para 
sarfeden devletti. Bugün 30 milyar 
franga yükselen aı.keri bütçesi Alman
yanın 7 5, Rusyanın 89 n·-' 1yanna niı
betle yarıdan Azdır. Silihlann.a yan
şında en çok faaliyet gösteren <.!evlet 
Almanyadrr. · 

Bununla beraber, 1938 yılında İn
giltere, Amerika fc,·!<ala le mesai gös
tereceklerdir. İngiltere, bahriyesinin 
ve hava kuvvetlerinin tezyicİi için be! 
s'!nede 1 milyar 650 milyon İngiliz li· 
rası, yani 250 milyar fran!< !Klrfetmij'<" 
karar verdi. Amerika(1a b

0

ahriye büt
çesi bir misli arttı. 

Şu .halde, 1938 de. dQnya sil!hlan
ma masrafı. ı O milyar altın dolara, ya
ni 16 milyar kağıt dolar, ve yahut 480 
milyar franga 'Çlkacaktır. 

• • * 
Fakat bu kc.rkunç fatura~ nasıl ö

denmez? Burada hakikat • acı da 01-
sa - itiraf etmek \~'nn\ : K'loltalist de
mokrasiler, Totalitairre rejimlerde nia
betcn pek dun bir mevkidedirfcr. . 

Demokrasi idarelerde sermaye ve 
k~edi serbesttir. Paranın muvazene· 
a: muhafazaya ve sermaye sahiplerinin 
hayrrhah yardımına, mesai birliğine 

nuhtaçtrr. 
Yukanda, blitün dünya altınlarınm 

bir senelik askeri masrafı ödiyemiyece
ğini gör.dük. Muazzam (İngiltere 
bankası) nın kasasında bile, Büyük Bri
tanya !hükumetinin beş senelik silahlan
ma masrafının dörtte birini ödiyecek 
kadar para yoktur. 

Binaenaleyh, silahlanma yanşı ver
gilerin, kredilerin tabii kuvvetlerini 
kurutuyor, miııt maliyeyi • yıkryor, 
harp tazminatı olarak - · mütehaa
ısıslann budalalığına kapılarak - dün
ya.da mevcut altınlann beş misli faz. 
lasını istedikleri zaman mark mütema
diyen düşüyordu, nihayet sıfırda karar 
kıldı. 

Silahlanma yarışının akıbeti de şüp 
hesiz böyle olacaktır. Totalitaire. dev
letlerde vaziyet büsbütün başkadrr. 

memleketteki parayı, krediyi hükfimet 
Almanya. İtalya, Japonya ve Rusya, 
kontroKi altında bulundururlar, çalış

ma kaynaklanru i~are ederler; altının 

serbest çıkıp girmesine müsaade ver
mezler. 

Bilfarz Almanyanm hiç altını .yo!c
tur. Sarı madeni kaybetmekle imanı
nı kaybetti demektir. Buna o kadar e
hemmiyet verdiği de yok. Yeter ki ip
ti.dai maddeler, makineler, ameleler, 
m'ühendisler bulunsun; hükumet, mev
cut silah fabrikalarını işletir ve lü
zum gördUkçe yenilerini tesis eder. 
Goering ucuz yevmiyelerle amele te· 
darik eder. Krediye, hariçten alınan 
iptidai maddelerin bedelinin tesviyesi
ne gelince: bunun çaresini .de doktor 
Schaeht ne y:ıpar yapar bulı.ır. · 

Bu suretle Almanya, İtalya ve Ja
ponya dört ıcnedenberi silahlanma hu
susunda büyük bir faaliyet gösterdi· 
ler ki bu. tereyağını topların" soğuk çe
liğine tercih eden serbest memleketler
de henüz layıkiyle anlaıılmamıştır. 

• • • 
Silahlanma hadisesi kar§ısında de

mokrasiler bütün milletler arasında i.de
al, devamlı, mesut ve ı.jkOnetli bir 
sulh teessUsilnden artık ümitlerini kes
tiler. 

Bu hakikt sulha bedel. demokrat 
hllkumctler, aksak bfr •ulh akdine· te-

Romanya Kflalı Karol1 Bulgar Kralı B oris ve Anurmdlıık Km1t Zogo 

KraDDar 
ka~an oyOrUc§.lr? 

.. augddınkü prensler servetOeırnnn demir 
san~hlkDarda ve mahzenle rde sakDamoyoırlar 

Borsa oyunlara 
oynuyor, sınai 
teşebbüs lere 
gır i ş iyor ıar 

y -. lAN Veliahti prens Pol ile 
prensca Fredrik Luiz dö Bru~ı 

vikin düğünleri, Bizansın debdebe ve 
iht" ;am:ıu hatırlatacak bir dekor içinlde 
icra olundu. 

Sırma iflemeli elbiseler giyinmiş kırk 
prensin teşkil ettiği alay, gelin ile gü
veyinin başından atılan kıymetli hedi
yeler, bu merasime bir başka zenginlik 
veriyordu. 

Prensler; kelimenin tam manasiyle 
birer (kapitalist) tirler. Bununla bera
raber Yunan kralı hanedanının serveti 
pek büyük değildir. Bugünkü prensler 

servetlerini, ecdatları gibi demir san
dıklaI'da ve mahzenlerde saklamıyor• 

lar, bankalarda hıfıediyorlar. Hepsinin 
bir caı i hesabı var. Bir çok sınai teşeb
büslere girigiyorlar, borsa oyunları oy-

nuyorla~. Kah kazanıyorlar, kih kaybe
diyorlar. Tıpkı, Yal İstrit veya Sitinin 
bliyük maliyecileri gibi çalışıyorlar. 

Siyasette muvafiakıyctleriyle iktifa et
miyorlar. Jgte de muvaffak olmak isti
yorlar. 

Prenslerin, prenseslerin hususi ha
yadan, servetlerinin derecesine bağ

lıdır. Eğer §ahsi servetleri var ise, zen
gin iseler gönüllerinin arzusuna göre 
küfüvısüz evlenebilirler. 

Servetleri yok ise, zaruri bir izdivacı 
kabule ve ölünciye kadar protokola ria
yet etmiye mecburdurlar. 

Ailesinin servetini kaybetmiş olması
na rağmen prenses Luiz bundan müs
tcsnaıdır. Çünkü güzel bir delikanlı ile 
evlenmiştir. Veliahte gelince; o da pek 
zengin ve büyük bir iş adamı değUdir. 
Fakat zevcesini kalbinin arzusuna göre 
acçmiştir., ve 'yeni prenses, Yunan mil
letinin sonsuz sevgi ve saygısını kazan

mıştrr. 

Holanda prensesi Juliyana da, sevdi
ği bir prensle evlenmişti. Prens asil fa. 
kat fakir bir delikanlı ildi. Hayatını ka
zanmak için bir bankada çalışıyordu . . 
· İhtilallere, iktısadi buhranlara rağ

men tahtların ı ve taçlann istikbali teh
likede olmasa gerek .. HattA. memtekct
Jerinden uzak ve (menfa hayatı) geçir· 

ebbüs etmek istiyorlar gibi... 
. Geçenlerde Musolini, üç büyük de

mokrat devletin murahhastannı_ kabul 
<'0 "7'" !en birdenbi,.e va~~ecti . Bu heye· 
tin ba§ında Van Zetand vardı. Mühim 
bi ;iktıs~di ittifak teklif ed<"cekti. 

Ru çılgınca silahlanmadan mütees
sir olmamak m\.imkün değil. Buncn tev 
Et e:ieceği mesuliyetleri hatırlatmıya 

Dünya. şüpheli i~ler gören entrika 
lüzum yok. 
ceviren bir takım mlihimmatçı, fesatçı
ların sözlerine kap:ldı, PC§lerine takıl
dı. Bunlar, 930 da beynelmilel iktısadi 
buhran şiddetini arttırdığı gün talile
rinin açıldıgıru gördiller. 

"Dünyada işsizlik var, diye dli§ün
düler. Onlara it bulalım!., 

İşte o vakitten beri harp kişelerini 
açtı, ameleye 1§ veriyor. 

Top .:.iccarlan partiyi ~aza.ndılar. · 

Geçenlerde liüyii7.: bir merasimle evlen en Ymum ıııelia7ıtı ve zevcesi, 8encde • 
8 bin ingiliz lira.sile geçinmek mecburiyetindedirler 

f miyc mecbur kalan bazı kralların ya· 
. ıayrı tarzları da debdebelidlr. 

İspanya "ra.11 13 ilncU Alfon_sun pet
rol itlerlnde bliyük bir alakası vaNlı. Bu 

yüzden Primo dö Rivera ile arası açıl
dı .. 

Alfons; tacını. kaybetti. Fakat şah· 
si servetini kurtardı. Ve bugün, söyle-

nildiğine göre, Nevyorkta büyük bir in
şaat işinden çok istifadesi vardır. 

Romanya kralı, menfa senelerinde pek 
o kadar talihli değildi. Sevda yüzünden 

mali vaziyeti sarsılmıştı. Fransanın 

Akdeniz sahilinde kilçük bir köşkte, sa-

de bir hayat geçirmek mecburiyetinde 

kalmıştı. Bu sayede, iktısada riayeti öğ
rendi.. 

Yeniden tahta oturduğu zaman Ro
manya ~ükumeti, kendisine 73.000 Jn. 
giliz liralık bir tahsisat bağlattı. 

Kralın her yıl, 20 bin İngiliz lirası 

biriktirdiğine göre bugün 200.000 İn

giliz liralık bir parası olduğu muhakkak 
tır. 

Kral Karo! kadar az serveti olan Yu 

goslav kralı Alekıandr, harpten sonra
ki senelerde çok kazandı. Sen~e 58 

milyon dinar, yani 250 bin İngiliz lirası 

tahsisatı vardı. Bu paranm büyük bir 
kısmını sakladı. Fransada suikaste uğ· 
radığı zaman. oğlu büyük bir servete 
tevarüs etti. 

Hakikaten genç kral Piyerin günde 
1.000 İngiliz lirası geliri vardır. Ve ken 
disine: ''Zavallı zengin çocuk,, Unvanı 
verilmittfr. 

Sarayın garajında, müteveffa krala 
ait 25 kapali tüb otomobil bulunuyor~ 

Bunların arasu*la bir de, kralın •uikaato 
uğramazdan bir müddet evvel yaptır

dığı zırhlı bir otomobil vardır. 

Bulgar kralı Boriı, Avrupa prınsleri• 
nin (en fakir) i addolunmaktadır. 

Hükiımet kendisine, senede 1% 
bin İngiliz lirası vermektedir. 

Kral Boris, İtalya kralının kı.riyla 

evlidir. Prenseıip drahoma11 pcx o ka
dar ehemmiyetli bir ıey değildL Bina 
enaleyh, Bulgar kral ve kraliçesinin 

mali vaziyetleri pek o kadar iyi olmadığı 
gibi ecn'ebi sefirlerle rekabet ~debilccelC 
bir halde de değildir. 

Arnavutluk kralı Zogonun senelik 
tahsisatı 4 bin İngiliz lirasıdır. Fakat; 
memleketi küçüktür. Masrafı da o ka
dar çok değildir. 

Sabık İngiltere kralı 8 inci Edvard, 
dünyanm en zengin bükUmdan idi. 410 
bin İngiliz liralık tahsisatı vardı. Bun~ 

dan baJka phıi ıervetl de mlihim bir 
yekOn tutmakta idi. Saltanatını bırak

makta bunu kaybetti. 
1

Bugünkü vari
datı 85 bin 1ngiliz lirası kadatldır. 

Bu zengin hükümdar ve prensler a· 
rasında Yunan veliahtı ile zevcesinin 

servetleri hiç denilecek derecededir: 
Senede 8 bin tngili~ lirası ile geçinmek 
mecburiyetindedirler. Yunan hükume-

ti ve Yunanlılar kendilerine bir çok 
kıymetli hediyeler vermiştir. Bu hedi-

yeler arasında, on dört tane zümrütten 
yapılmış bir gerdanlık vaı1dır ki 4 bin 
İngiliz lirasına alınmı§tır. Bu gerdan

lık, ordu zabitleri namına prensese he
diye olunmuştur. 

Prenses Luiz mUsrif bir kadın değil
dir, hesabını bilir .. 

1 

--- -- ------ - ---------=-- . 
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81i ~giliBmAKIŞTA N EVV O RIK 
Herkeste bir · büyük adam 

olmak merakı var ! 
insanların kendllerlnl beOendlrmek 

zaaflarını i s tismar edenıerın e n 
yaptılı yer Nevyorktur 

Bazı maQazalaran 
C:Snlerlnd e p tak all 

adamlar dolaşıyor; 
bu plakala r d a şun
lar yazıll: "A r ka
daşlar o rad an a
lış veriş etmeyın; 
orad~ işçiye h·ur
met etmıyorıarı,. 
a. 1 EVYORK aokaklarwda kulak 
I~ mieafiri olduğum lkier' pek 
biribirine benziyor. Herkeste bir tölı
Rt, lali' bllyilk- adam olmak meraıa 
1'&1'· Köte bqlannda toplanan halkm 
arMDH'•n pçerkeia mk aık illttiibD 
Mbftleler'bep ...... ...,.: 

- V•Y c:anm•, herif se-1 ile çat.
iDii be! 

Yahut da lllb bir otomoltlU tpret. 
1e: . 

- Herbalde kendimi '31Je bir ot.o- ·: 
mobilin içinde s&mek tatmttm. · 

Kadmlarm aPmd& da f1llllaı'ni do
lqtrfmı duyuyorum: 

- Sanki bbden fazla DeBl vltr! 
§ana lfte! 

Nevyorkta biıgUnlerde en ful&•· 

a rzu ve 
iy i •• 

- ===•--
ıstanbu Harıcı Askeri 

kıtaatı ilanları 

Her bin çiftine tahmin edilen 490 
kunıe olan 22000 ile 28400 çift kundu
ra kapalı zarfla utmalmacaktır. İha
lesi 4-2-938 cuma gUnU saat 11 dedir. 1 

nk teminatı 8208 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi 696 kunıe mukabilinde M. 
M. V. satmalma Ko. dan almır. Ek -

ailtmeye gireceklerin 2490 sayılı ka -
nunun 2 ve 3 Unctı maddelerinde gös-

terilen vesika teminat ve teklif mek
tuplarına birlikte ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ko. na verme • 
leri. (694) (211) 

-
30000 metre kanat bezi mUteahbit 

nam ve heeabma kapalı r.arfla eksilt
meye konulmllftur. T&hmin edilen be-

deli 21000 lira olup ilk teminatı 1575 
liradır • .lhaleııli 7 Şubat 938 puartesi 

gUnU saat 15 dedir. Eksiltmeye gire
cekler 1490 sayılı ka'lunun 2 ve 3 Un

cll maddelerinde istenilen belgelerle 
birlikte ihale gUnft teminat ve teklif 
mektuplarmı en geç bir saat evveline 

kada.r Ankarada M. M. Veklleti Satı
nalma komisyonuna vermeleri. 

(664) (8445) 

Ankara garni7.onu birlik ve mtlesae
sel~ hayvanat ihtiyacı için ~ yem 

torbası 45 kıl kolan 21 keçe belleme 
43 çul 12 zincir yular sapı 88 ip yular 

· sapı 121 gebre 57 ailg.ger 5 paybent 6 

köstek 10 kayış yular bqlığı Ankara 

Leva.zun &mirliği satmalma komisyo
nunda 28-1-938 saat 15 de pazarlıkla 

. 
blan ldtabm adt fU!· için bu ~nde bir trorb. ttfalye tef· toplanıyor. Fener g15zlln.U kırpınca 

alınacaktır. isteklilerin belli gUnde 
komiıyonda bulunmalan. (698) (316) 

,,, 
Dr. Abaraj 

Yeni muayenehanesini Beyotlu Mit 
sokak No. 28 Marten apartrmaıuııı 
nakletmiıtir. 

Her nevi kadın, erkek ve çocuk da· 
hili haatalrklanna bakar . 

' 

"Naaıl doat ~nflüt 2'oin- killb mUkemmeL hemen karşı kaldınma fırlıyor. Bum-
dıt?ann~ naaıl t.v aıtttMfa 1*u1oıJ- Nevyorırta nakil vurtaıarı ve kun- rada bekliyen san takıilerden radyo A A • k 1 1 
brumftb,,, dura boyatmak pek UCUI.. 42 incl cad- sesleri işitiliyor. Bütün taksiler rad- vrupa ve merı a ve stanbll 

BUtUn kitapc;ılarm eameklnlarmı denin kaldmnıına dizilmit kocaman yolu. 

bu kitap donatmq. Bu kitaptan bin· eehpah dilrbllnler yabancmm llk lia· Mouhatton'un nereeinde olursanız üniversitesine talebe 
lerce ntllhanm Nciel ve aenebafı hedt· ı an dikkatini celbeden hususiyetler- olunuz geceniD b~~ bir saatinde 
yesi olarak eşe doeta verildlltnl llf.;;t clelW biri. Ba teftıitoplar tna8.Da bet yi_yeçek, i~k ve ılgara buluyonru- go·· nder ·ııı·yor 
radığnn bir ~ llıelltfdlam. amt muJraWllnde Ztıııaf·~ JS· nu. Jje~rk dUJlklaalul A~. · ' 
· fnsanısrm keriiiıinnl ~ıtıek hutf.3' ~örlun en Yllbelı:'."bmatı - olup bitenlerle Avnıpalılardan daha t - Maden mühendisi yetiıtirmek üzere 13 ve :nadenler için je01o~ 
arzu ve zaaflannı istismar edenlerin rmdan birinin U8t kamu gösteriyor. f&;zla alakadar. Ecnebi olduğunuzu ettirmek üzere 7 talebe Avrupa ve Ame rikaya ve keJ;alik jeoloji tahıili içit' 1 
en iyi it yaptığı yer Nevyork:- bu •· Alllfun ee.eriYle insanm eseri 'll'UİD· anlayınca hemen ıizi sorguya çeki- talebe de btanbul Univeraiteıine gönderilecek ve talipler ara11ıtia ·mü.abaka r-' 
hada çalıpri muharrlrlerbı yudıiJ dakl tereüı hakkı irisin. yorlar. pılacaktır. 
kitaplar çok okunuyor, nıhiyat dok· NeYJOr.kla ea ucuz yemek " işçinin sesi ! ,, 2 - Jeoloiluk müsabakumdı. ı den 7 ye kadar sıra ihraz edenler Avnıpa fi 
torlarmm kapılan nasihat dllenCllerfw ~vyorkta aylıklar, haftalıklar ve Nevyorkun bazı yerlerinde mafaza- Amerikaya gönderilecek ve 8 den 13 ün ciiye kadar olanlar ise Enıtitü he.aı--
le aşmıyor, radyo konfeİ'alUIÇ1larl her gbdelikler bir. hayli ytijalek. Fakat· tarın önünde boyunlarında levhalar iıtanbul Univeraiteainde okutturulacaktır. 
grin etek dolwıu mektup ve para ali· hayat da o nispette pahalı. lfer bir asılı asık suratlı adamların Uç qafı, 
yorlar. Her adım bqıiıda 'tU Deriden dolarlı~ alışverişte birkaç aentilk bir bet yukarı dolaşbklanru görUrıstlnU.Z. 3 - Taliplerin aıafıdaki prüan haiz olma•ı lizımdır: 
lllnlara tea.dUf edlllyor: de ".tabt vergisi,, var. Bu vergi i§Biz.. Bu levhalarda şöyle yazılıdır: A - Türk olmak. . 

•tMftde 15 dakUcaltk bir Meaaf De',, len yardıma tahılı edilmiş. Ufak bir 61Bu m.tie,,_,e ~ iyi ~- B - Maden ocaklarında çalıtabilece k kabiliyeti ve sıhhati tam olmak, ··~ 
içtnbfe ma1ıpııa 1'm'lı~ tlUll ~ - lokantada yiyebileceğiniz en ucuz ye- '*1JOf'.,, muayene Anbraıda yapılacaktır". 
tltJ Çı1cirmlbUiraftd%1,, • • mek .. '50 sente patlıyor (biz.im paray- "İşçinin sesi,, diye tanılan bu adam· C - Olgunluk imtihanı vermiı olan lise veya kollej mezunu olup F&all~ 

''Mu'tXJ/fi:ı1cıyet, UMMf' tvtaMJfJceft. la 65 ltunış). 'Tereyağ, sUt, şeker, ek- ların ve kadmların köpbqlarmd& nu- Almanca ve lngilizce dillerden birilini okuyup yazabilmek. 
tllı 1oatlm' ya1canuıızdadır!,. mek pek ucuz. Buna mukabil bir ıaç tukl&r söylediklerini gtirilyonunuz. D - Yatı 18 den •talı, 25 den yukan olmamak. 

Karınca yuvalan . · traş bir.dolar. Halka bağırıyorlar: 4 - Mühendialik için müsabaka 3 - Şubat - 1938 perıembe, Jeoloiluk W" 
Nevyor~ ~etrolan; yani yei'i.1tı Kiralar mUthiş yüksek. Oldukça iyi "Oraya girmeyift arkadaflat'. Onıdo milsabaka 4 ·Şubat· 1938 cuma günleri Ankarada M. T. A. En&titüsilnde.,.,, 

trenleri pia ve rUtubetlL Bunlar de- bir semtte iıti, Uç odalı boş bir apar· uN..' 6 1ıiinnet 8fmi•-b". OnG 14 ... ı. 
i ""•":t ;,~· ':f_, lacaktır. Talebelerin imtihanda üasü mizanı doldurmuı olmalan prUıf. 

va.sa karmca yuvalarına benziyorlar. tmıanm aylık kirası on beş ingiliz l - olduğw flcreti 1'm'mlyorlar. AMJ Jao1d1" ~ 
Bir iyilikleri vana, o ' da pek eUratli raaı (bizim_ parayla yUz lira). Ufak ifçi~ biziı. tçer<Je ~ beftl~ 5 - Maden mühendiıliği imtihanı hesap, hendese, cebir, mihanik, 
ve ucuz olmalan. · · bir" möbleli apartnnan ancak 30 ingi- olmcyan 4Manlm'. Oradan okfwrif kimya ve yabancı dillerden biri "tngilizce,Fransızca, Almanca". . ~ 

Metro yolctilarinm eberlyetf yar- lls llruma tedarik edilebntyor. etmeyite.,, Jeoloiluk imtihanı : Riyuiye"'hendeae, c<'bir" hayvanat, nebatat, jeolOJI. 
pıı, fakir et)'BhDer, bojalfllcl kızlar NeVyorkta bedava olan tek bir şey Bu pli.kalı imanlar bugUn Ameri- dk, kimya ve yabancı dillerden biri "İngilizce, Fransızca, Almanca... ~ 

· w kazancı mahdud it el1>aıbl tetkll • var: klbi'tt: Kibritler kutu içinde de- kada cereyan etmekte olan acı blr & - Tahsile ıöndcrilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar. 111 -41 
alyor. fil defter halinde. Bunlar rekli.m ola· mU<'.adelenin sembolleri. blmıete tlbi olduklanndan bu huıusta m:ikelJefiyetini tevsik etmek uıere 

BU mefroJardan beli& bir üld1 va- rak kullamlıyor. Bedava olmalannm Geee, boalar canlanıyor .taahhütname verecekler ve bunun için de mutebeı kefil göstereceklercUr· . ..-1 
mt&sı Cia, yollarm tıevlj'fıefDdeil daha aebebl de hu. Ortalık kararınca eemayı kaplıyan 7 - !ati yenlerin nüfuı hüviyet ciUd anı, hüsnühal varakası, mektep f~ 
yukarda ayn btr batta itli~ tftın. Kibritlerin kaplarında neler yazılı binalar birdenbire canlamyor, anld :ıcçeJCrP"' 
ler. Bunların ~ meidJ- değil! Gelecek intihabatın naımetle- namesini veya bunlann tasdikli birer su retleri, 4 kıt'a fotoğraf ve dile ~ 
ftlllarle çıkthyôr. ~ nihi.-• rlndm tufün da kabarelere, barlara, elektrikten birer stıtun gibi havaya 29 - Klnunuunl - 938 cumartesi gUnil · öğleye kadar Ankarada '!"f· T. A· ~; *' 

doğnı ytlksellyor. Bu kat kat binalar rtetl t1"' 
~bir' kateelnde. ufak bir gl- öbUrl1k iliçlarma ve Nevcerseyde tUıtı Genel DirektörUitune göndermeleri ve 31 ·Kanunusani - 938 paza _ -~ 

kaldınmda duran insana çok eritil- ..-~ 
eede oturan adam para bomyor. Oto- yapılmakta olan Llncoln oteline kadar mez ve uzak hiMini veriyor. Halbuki ııhht muayeneleri yaptırılmak üzere sabahleyin saat 1 O da Adliye SaraP 6,s) 
mattk turnike için lblqelen bozuk· her teY var. unda M. T. A. EnıtitUıO Dairesinde bulunmaları ilan olunur. (~ /

1 Jvtu oradan tedarlk ec!Qol' •. .ımanm ' Nevyorkun Monhattan denilen kıs- bir asansör ıizi kolayca yetmişinci ~ .. 
turnikenin dellğlndell atari.k tnme. · mmda o k°adar c:ok reldlm. o kadar kata çıkarıyor. Burada rn~ kort - G. N f o· kt ·· ı ·· v • • den.' 
flrlya.-niız. Beldeme •Jan_.n er- t . tazla flln var ki, neredeyee bunlar dorlarda ıalıldar çalıyor. Pencereler. ıresun a ıa ıre Of ugun ~ 
tumda kocaman bir demir .,.. var: ·-mirim ayafma dolaşar.ak. Adedi mil- den 8f8ğı bakıldığı vakit iDlan eokak- 22. 2. 938 tarihine raaUayıuı Çarşamba. gUnil aut 15 de Gireson V ~ 
BelediJe ntamnaDMlfllne a&'8 gerek J yonlara .. varan reklm ampullerinin lan parlak, fOeforlu birer terit gibi Huauat Muhasebe binaaı içensinde toplanacak olan Villyet Encümenince~ 
metroların, gerek dlpr trenlerin v., • 1 verdiii ışıklar &öz kamattmcı. görüyor ve göke doğru bUyUk bir ihti· lira mubammeu bedelli hastahane binaa•nm ya1m& klgir ve beton arına ~ 
IOJllarmm ve bekleme yerlerbıin 91-·I "l:>iınyanın en m'ükemmel dif fırça· şamla yUlraelen bu binalan kendi gibi larmm illfUI vahit fiyatlar URrinden kapalı art uaulile eksiltmeye.;.!': 
cak olm.&11 llmn. Buna NevyO!l'- pm- lan. P<Yrta.Jcal yeyilaiz. Cw.füıizi mır ufacık ad8.mlann meydana getirdiğini muotur. Teklifleı'deki teuillt vahit fiyatların umumu Uj.erinden ~pı~ fi" 
nanval1tr1 pek iyi riayet edlyorlar. f "6/tıza edtnjz - na.~r i1&t • mide ga- dt1,utterek kollarmm kabardığını his- Şartname plln ve buna milteferri diğerevrak 240 kuruş mukabilinde N ~ 
A..1~ift nizamnamesine naw tren- 1 zinden kurtulıınuz._,, liedlyor. lreeinden verilecektir. Muvakkat teminat 3662 lira 61 kuru§tur. lste .-alla !ff 
!e;:de, tramvaylarda. otobUlleırde 81 • J !§t~ hen birden parlıyan, hep birden teklif mektuplarim mahalJi ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair ~ '-
sara içllmemeBI icab eder, Nenork- J ·.anen reklamlardıı.n birkaçı. ------------- 1938 yılı için cari Nafıa Veklletlnden alınmış en ..qağı 25000 liralık ';f,, JI' 
lular irili ufaklı aigara ~ol- • Brodveyin en parlak, en kalabalık ,, arıyor rt müteahhitlik veeikaaile birlikte 22. 2. 938 Çarşamba günil saat ~4, (~ 
du1'Jan hald~ bu n1zamnameye ele btll- J ~ .elaıerlya et~ paketleri, c:tklet dar GirelOn Villyeti Daimi Encümen Reisliğine vermeleri lazımdrr.:.-.-:dt . 
kaydilprt itaat ediyorlar. j katrtfan, bot kese klğrtlariyle dolu. nk tahsilini bitirmi~ on bet on yedi ~ 
Yangından korkan ..,, .. tehir J Her kalecim esen soiuk ~lar yaşlarında klmaeslz iki genç im fab- ıt.jdi--'f$Nl$1 .. ,cmc•ıaııı.111;1.(y ~-~ 

Sinem&~ Uyatrolarm IG!Dde aynı. ! buJl1an 6ıilerine katarak sağa, eola u · ·rikalarda, resmi dairelerde, apartı • - • ··-· ---· SJ38 ~ 
mıt ve flatça daha pabah olan muay- ı cunıyorlar. manlarda it aramaktadD'. lati,eııle • Cibail fabrikasında mevcut (713) adet boş kola çuvalları 28-1· Ja~.:,S: 
yeıı bir ıaan.ftt' Jd, ancak orada o- jBllttln takıller rad~olu... rin ~ Fatih, Balırisiyah Bqkurl\l!llu gtlntlne rutııyan saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin nıalJ ~ 
turanlar sigara tçebillyotlar. 1 ·tpret fenerleri direklerde takılı. İpçiler medreeesi 28 eokak ve T nu- Ciball fabrikumda görebilecekleri ve pazarlık için yüz.de 15 temiJIAt tf',~. 
N~ yangından çoır korlruror. Hemen hemen her ka,ede böyle bir maralı odada bayan Havvaya mUra • nyla birlikte muayyen gün ve uatte Kabataşta levazım ve mUba,_-t 

Böyle kalabalık nUfuaıf olali bir tehir l direk var. Halk bu dlreklerbi dibinde caa.t. mlldilrlUğUndeld u.tıa komlayonun& gelmeleri ilan olunur. _(30'), 
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~rallçe Feride, ~leopatra~n=ı~n~~~~I~~~~ 
tahtına oturuyor ffat1ralamn anlataa 

OEYM8 NOBODt Ma)eata kral bir inci Faru' un evlenıtı do'ayısre 

Mısır bugün, F ravunear zamanından beri 
g~ı aımamış bir düOüne sahne .o~acak 

Entelllcenı Senlaln en mqhur casuslanndan • 

TEFRİKA 

NO: 10 

Vaz:fesi herkesi gözetlemeJr\ 
sözlerini dinlemek ve Berlemon 

sokağındaki merkeze 
haber vermekt:r 

8~ ~""'11çe P'erftleyl g6nıyoruz •.. Solda, Mtıfeste Kral Farıık at ilzerinde g 5rülllyor. O, miikemmeı bir binlcWir. 

Genç kral ve kraliçe çocukluk 
Umaınıf Mlrpte BrikBelde Al'*"'1m' A fzNffttde ~ oaaualardma lari
enakfttin polis dolyaJcınndan alınmtf iki ream.i ... Bu adam hcırb aotWnda ya,

kalanarak Aapae mahkılm edUmi§tir 

arkadaşı idiler · 
I< LEo!!ATRANIN tahtma otur· Yılla rca sonra b 'r Dedi. Kral gUlerek: 

b.._ rnak !... • - 'Safinaz! Safinaz! ... Ha, evet, ıu 
hı uunu, hangi kral km isternez, ta· g Ü n p r en s Far u k, çok güzel fransızca, ingili1.ce konUf&D 
:: etmez?.. Saf, nazı g ö r o nce ve cÇaiıkuşu> denilen küçük 1tızı .. 

iıbı . t; en güzellerinin, en 7.eldleri- . . . Cevabım vermişti. Hakikaten kil· 
~ bu hulyanm karf111nda yanak. Ka 1 b 1 n i n tı tr e d 1 Q 1 n i çUkken birçok defa İskenderiye sara.-
fi. solacağı, r.ekllannm sönece • h 1 s s etti ymm bahçesinde beraber oynamışlar
~ ce&areUerinin kınlacağı muhak· ve antika satan dükkanları dolaşıyor, dı. O zamandanberi on Ud aene geç-

leıeo Genç prens, Londrada pik sade ve mfştl. Safinaz on bet yqmd& güzel 
~lerı P&tra! ... Tarihin kaydettiği kra- kıymetli bir kitap, bir madalya buldu bir kız, kilçUk Fanık da 19 yqmda 
' n en gilaell, en parlak hayat sil- rnu hemen aatınalıyor, Kahireye gön- sevimli bir prens olmuttu. 
)il O ~~cede ki, an.dan binlerce derlyordu. Bin bir gece m~lı bqlıyordu. 
~ ıeçugı halde hatıruı gönUllerde Az sonra, hiyeroglif yazılarına, fi. O günden sonra Farukla Safinaz, 
~~debdebesi, lhtip.mı hlll göz· . ravunlarm tarihine merak sardı. Müs- biribirlerinden ayrılmıyorlardı. Genç 

ıı.. 8.§tınyor. JUrn 1 =-:- ktal, Jnşnı, vaHdesl ve hemştresl De 
L 4\,Jeopatranm, 0 nice yUz yıllardan- an prens eruWı içinde memleke - beraber (Sen Mori") e gitti. .. ---. 

- Knmlc!arunu daverim. I .. 
Benim daha kunetli o1dufmnu an

layınca mukavemetten çugeçti ve im
dat lstemeie bqkch. KOfUp ıeten bir 
gardiyan, herifi o vaziyette g6rihıce 

1Wilmlemekten kendini alamadı. Bm 
ayırdıktan IODra IOrdu: 

-Ne ~luyor? Ne için bYp cdiyor
aunm1 

Ha11111m cenp nrdi: 
- Bu adaına haddini bildinaclt iatc-

yince beni d8vmele blkıttr.. 
HayJaıdım : 

- Yalan .ayltlyoraunud .. 
Yerde dunn buçuk IOpayı ıtiltere 

rek devam ettim: 
- Bununla l>atım1ı ~ wedi, 

kendimi mildafaa ettim. 
~ bot d tinin tarihiyle alikadar olan ilk prens- ~ AUll.DI 

~ oturu uran tahtına bugün bir ka-- tlr. nm dam don8r11 olan madam Yuuf yapılmqbr. Yerde sUrOnen eteltn bo-
l>tııı Yor. Hemen her gün yalnız çıkıyor, kala- Zülfikar pqayla kın Safinaz da be • yu yedi metrodur. 'Oserlnde aJtm ve 

"ht Ya kraliçelrindon en güzeline, balık mahallelerde doİqıyordu. Bu raberdi. 
ıı. Yaltaiııe rakip olan bu kadın kim., gQmtlf mrmayla ... 1chzlar Wenmt-+ı ... 
ol!' · uzun boylu, yakışıklı prense Londra Gilndilzleri kıt sporlan yapıyorlar, J" "" '"'" 

lı1- Pl'eluıea mı? Bayır, değil!... h Ik (Pri F edd ) geceleri de otelin bUyUk salonunda Etelin kenarlan da CBermin) kOrk r.:: etsire mi? Bayır, 0 da değil!.. a ı ncc r y unvanını ver· parçalarlyle -vrtım•...-. 
"il altı mişlerdi. dans ediyorlardı. ..- "'"'" ' 

lılkıının Y&tmda bir kız. İskenderiye 16 ya .. ında k ral K 1 Ed d lbl Bulan yapmak için Pari8bt methur 
bt~l hı kızı. Pembe yanaklı, masum ' ra var ı ltc;ilerinden 281 geceli gU.ndllzltl çalıe-
'eri...._~· laf "ehreli bir kız, ki bugu''n Genç prens Londrada pek sade ve KU,.ilk kral·, Sen_ Mori,.ten, be.bası - ı · ~ ~ l k ~ ~ MI§ ardır. Vaktiyle böyle bir mantoyu 
~'i Ml8Irm tahtına oturuyor. ça ış an bir talebe hayatı yaşıyordu. nın yerine geçen kral Edvardı tebrik 

\r lta?l pren Bir gece, Kahiredcn telefonla babası· için Londraya gitti. Kral Edvardla yapabilmek için en az bir aene çah1-
tkt1y1 ses nın vefat ettiği haberi verildi. mak li.zmıdı. Halbuki fimdi bir ayda 

lltr " e bir... aralarında samimi bir dosUuk başla.- yapılmıetır. 
tlırın h.ı.~ln bir gece hiklyesl,, başka O gece Mısıra hareket etti. Parise dı. Birçok defalar Belveder sarayına 

\r k-.lryarnaz. geldiği 7.aman henüz göz yaşları din- davet olundu. Bütün kendisini gören- Kraliçenin ilk giyeceği ~UJQn robu 
"1-a:d~Yle bir kral vardı ki, loş bir memişti. Tayyareyle lskenderiyeye ler hayran kalıyorlardı. mavi llme kum&ftandır. Eteğin boyu 
a .. J ... Y"'- ·ı Kra d .. Un Uç metrodur. Kol'88jı san ve beyaz ""''ille lkt auıu.ca, yqıyordu. Adet ve gı ti. Kahircye vasıl olunca yeni va- 1 Faruk, Mısıra on ce karan-
~ IZaat dört hemıiresini ve zifesine başladı. Fakat tahsilini de bı- nı validesine ve hem§irelerine açtı. A- mrmayla iflemelidir. 
""- 0YUn arkadqlannı göremıyor- rakrnadı. na kraliçe, Yusuf pap allesiyle gö- tıdncf8l beyu llmedir. 'OçUııcttso 

ltra1 
81 

... _ ı ilk t esartnr rUştU. Ertesi gUnU, kabine, kralm ar· dmteWıdtr. DlSrdihıeOd, ~be llme-
~·11n ILl&11Ci Fuadm oflu prens Fa· Genç kral, Kahirede Koubbeh sara- zusundan haberdar edildi. Ve biltilıı dir ve inci ftlemelidir. Bunlardan bq
btt raı~ bir arkadafı vardı. Gene; ymın bahçesinde, bllyUk bir ağacın Mısır halkı bu haberi aevinçle karpla- ka. lSflenden IOD1'a huwd ve remnl 
"hbtYeııtn Ye: Mn Ina Haylor ... MU- gölgesinde kitap okuyordu. Şen k~- dı. • zlyafetJerde, alyaretlerde giymek 1gln 
ISGQyllırn biricik arzusu, talebesini kahalar i§ittl. Başını kaldR'dı. Hemşi· Safinaz, eski bir Çerkes ailesine 46 rob daha yapılımfbr. 
t., Su ~en terbiyeli çocuğu yapmak- releriyle dostlarını gördU. mensuptur. Kraliçenin dntUn ~n taıraealı el· 
Qlcilt. eline tamamiyle muvaffak Bunların arasında gayet mütevazı Kraliçenin tuvaletleri maslarm miali yokturQenllae caiıdir. 
l' lfaıuıcate ve çok güzel bir kız vardı. Kral, ken· Kraliçenin gelinlik robu, mantosu Krallce.lln lam 1 
'tından ıa:; Pl'ena Faruk, babası ta· clisini görünce kalbinin titrediğini his· ve bUtUn tuvaletleri, Parisin en met· Yeni kraliçenin lmni Safinazdı. Hal· 
~~etildifi ltereye tahailinl ikmale 1Setti. Yerinden kalktı, yanlarına doğ- bur terzileri tarafından yapılmış ve buki kral altesindeki btlttln isimler 

r Ceııtnıne ZILınan on beş yqmda ru yürüdü. Genç kız gülerek: tayyarelerle Mısıra gönderilmiftir. (F) ile bafladığmdan, Kral Fanık, 
~~laine ildi. -KUçUk arkadaşınız Safinazı tanı. Mantonun yakası (Hermin) denilen müstakbel ı.evcestnin iamlnl l'erideye 

Böyle hldiaeleri ıtıpheıiz çok &örmUt 
olan ıardiyan omw:lannı lilkti: 

-Bütün bunlar çocukluk, dedi. 1Jd. 
nb de itinize cidiniz, mesele kalmaam. 

öteki buna razı delildi, gardiyana 
beni lpret ederek: 

- Bu adamı hemen kapı dıpq edi· 
nlz.. Gardiyan bana baktı, gWümKı:li ve 
cenp verdi: 

- Fakat Her Rotoki, bu aklım bura· 
da ipin bqmdadır. Haplsanenin kan· 
tin ıarsonu oldutuna 16re buraya &el· 
mefe hakkı vardır. 

- Amma yudwıeye girmek ilzerey· 
dl.. 

- Bunda ne fenalık görüyorsunuz? 
Vuifeai dolayıaiyle p.zıhaııeye ciıebi· 
Br .. 

- Ne vulfesi?. 
- Ne ftdfem olacak, ebe .ayJd:fi. 

llm- vuife.. Mahpua!ann yemek için 
neler liparlı ettilderiııi kimden aırene
bilid Yuıhanedeld memurlardaıı de
lil mi?. 

Gardiymı oldukça müba1iğa edi
yordu. Yazıhaneye &irmeğe hakkım ol· 
mamalı: lhımdı. Lüin içki dağrtmak • 
hususundaki c8mertllğim onu da lehi· 
me kuandınmttr. Uıtelik benimle kav· 
p eden İdamı da pek sevmediği anlatı· 
hyordu. Bu sebeple benim tarafımı il· 
tlnm cttlll muhakkaktı. 
Kavp:ı adam, .ayliyecek bir teY bu

lamaymea homurdana homurdana çeki· 
lip ptti. Gardiyana aordum: 

- Kim bu adam Allah qkma?. 
- Her tefe bumQDu eokmalt pren· 

lip tanıyan bir adam, pyaıu nefret bir 
hafiye, bir muhbir •• • 

- Muhbir mi?. 
- Evet.. Vuife.ı herkesi ıö~kle

tnek, lklerlııi dinlemek ve Berlemon 
soblmdaki merkeze haber vermektir. 
Orada onu en alçak ve ad! iJJerde kul
lanırlar. Buradaki arkadqlardan bir 
çotu bu adamın ihbarlariyle cezalan· 
dmlch. Hepimiz bu heriften nefret ede-
riz .• 

. 
(Denrmvar) ~ ~1 16·000 inglliz liruı mek- mıvor musunuz?... kıymettar kUrktendir. Mavi kadifeden çevirmiştir. 

ht hra ile veLocep harçlıfı verilmişti. 1----------------··----------------·---------------.. '°'t ~'- . ndrada pek yilksek bir lfaberin deni= ve macera romanı: 60 durduksa da gemi zırhlının öbtır tarafında oldu mlnneUeriml ıunanm! 
~~~llirdt. ğundan lı,ln nasıl olduğunu görememiştim. Bir Doktor clddtleştl: 
'' • lenç p müddet getlnce bir t!mlt burnu postaslle de çok - !lğlenmeylniz. mister Şahin! 
toıı ehellltni l"ena debdebeye. ihti· gUrtlltQltl bir hAdlse oldu. bulunuyonunuı, C&JlJDJSJ yalnız OD& 

\>e ltn1e•c1e ~t venniyordu. Kings· En sonra ~oktor kamarama geldi ve baııa nuı! · 

BugUn sat 
borçlueu-

ıe.-1 lliaıl'tcb encıry House'a yerleşti. şu izahatı verdi: • • • 
ili taldı,e Ukert akııdemisinin ders- ı - Bugün bir iş göremedik; elimize BOztl edt- Doktorla olan bu tonuşmamııdan bir hafta. 

~ ~QıııUn b~ladı. \·ıu.an: Ali Hıza Reyu lecek ne para, ne mUt'evherat g~ti .. Nafile surat sonra kaptan Biat. Osbart ve ben, kUçUk vapur 
· ~t lekbmı takdi etmeyiniz, kimseyi öldürmedik. itin dnha kOtOıO la ıırhlıdan a711Jıp lnglltere sahUinde Ranı 
~\·,~Ciddi b. r eden Kral - Evet; işin tuhafı, vurgunumuzu etrafta ,•ar, Llverpula yat itin gönderdlttmlz ktıctık va- gate limanına gelmlt ve gtmlyl orada bırakıp 
cl!ı- -.uYordu ır asker! terbiye ver- bir çok hr.rp gemilerinin dolaştığı sırada yap- pur, ortalık pek sıkı tarassut altında bulundu- Londrada gene kaptan Blakın adamlarından bl .. a.L · Bu 1e...._~1e kte maklı~ımızdır. Şu anda gemimizin nasıl bUyük ili._ lllerıen d _,..,, • en nrn • t• ğundan ya~ alamadan dönüp geldi. Mutlaka bir rtne menıup tenha bir eve varmıttık. Ben kapta .. 
~ lQı.caanı n en bitini, yeni kraliçe· bir hızla yol aldığını duymu yormusunuz? Şimdi yerden yağ bulmalıyız, yoksa hepimiz yakmda na kaçmamak, ve hlyanet etmemek Uzere bOyOk 
!tl. ı ona rnUrebbi tayin et . bile harp gemilerinin hlrl önünden uzaklaşmak ıteılacağız! Size bu get'e ,unu söylemeğe geldim: bir yemin vermlt bulunduğumdan benden emin .. 
''r...._ için koşuyoruz. Daha çok detaıar da bu mechuri- diler. 

~~ "<q; l.ondra yete dilşeref;tz. Aşa~ıda makinist Karı ya~ımızın Kaptan Blak, fngtlfereye gfdlp fnglllzlerin semt-
~· beı ktln da derslerine çıılışı _ azlığından sızlanıyorsa da ne yapalını? Eğer ya- mlzt yakAlamak l~ln ne dUsündllklerinl yakından Geldltlmlı dn ve geceyi Octımtız de burada 
~' '6:aema telefon ediyor. rın, yat bulma~a gönderdiğimiz kllçUk vapuru- lHtrenmek istiyor: bu halde de alzt beraber glS- geçirerek, erteıl dntı kaptan fVak aokafa çık-

"'" r~ 5' tlyordu. muzla buluşamazsak oldukça sıkışacağız. tllrmek IAzım~ellyor, çOnkU gemide bırakması, u. Doktorla ben kaldık. Doktor karaya ayak bas-
.... , i)l ll'uk az yo1daşlar tarafından hemen bob~lanmanıza gös tılındanbert btıt.Dn neteılnt kaybetmiş görtınUyor 
laıt birıtc-11 .. ri eonra akademinin nu konuşmadan sonra tam Uç gUn doktor yummak olacaktır. Size bir teY eöyllyeytm. p du. Birinci gttntı ben masanın baı,ında gazete ve 
'il., ~'"" t 'Jra111na gecti. Tnhsi· kamarama gelmedi. I~lkln ertesi günü kamara tUrlU sebebini anlayamadım. kaptan Blakın size mecmuaları okurken o yata~ından çıkmamış, 

t_"11 Olu..,~ T'lı"kle beraber sporla da lUmbUzilnden rlışarı bakarken kil<:Uk ma1zeme va· ~ok munaooetl var. hazan onu ılze karşı bir baba hemen btıttın nltttnl uyumak ve bir romanın yap 
~1:_\t \İta; Ordu. rınrunun ~elin 7.ırhhnm bordasına yanaştıl!:ını cluygusile dolu gibi gOrUp ,aşıyorum. Ben onda. ra.klarınr can ıılnntrıı ~çlnde çevirmekle vakit ge 
~ ~l&·a, antika eşyava me _ gllrrtilm . Bn hal hPnl 'kPf!,.rlendircll. Çünkü kor- böyle hir lstMat oldu~unu hiç ummazdım. çirmişti. fldn,.I dnU sabahı kaptan sok~a çıktık 

-ıw lamanlannda eaki kitap ıanlnra yağ'm yetlştlrlldl~I an1aşıhyorclu. Bello A1aylt bir surette cevap verdim: taıı llç ıaat aonra odamızın kapısı vuruldu. Hlz.. 
mlcden bir gün sonra OçUncU bir gemiyi daha dur - Hakkımdaki insani du:rgulanndan dolayı .(Dnama nr) 
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Ankara, 20 (Hıısull) - Bir senedeo
beri tatbik edilmekte .._ ltllllnlunsı 
akert "-dire baımlllr ka'I,...._ 
'ftrimlt otdutu neticelere ıöre, bu sa· 
lıfmanın ılMI' •••rlM• •e lıaun· 
Jqmuı etrafında bfl' 'rı1,_. bir pro-
,t. huırJamak .... 

.............. ,,.. ......... 
kerM zaıllıdlJlll .._ ""&lü9 U. 
ft\1ftUıl... il .......... ıt-ao .. 
45-60,... ...... ~ ırW 

• bUtiln Yat• hafı f lglD ,.t ........ .... ?".-,;..-- konulacalltır. .. •• , .......... 
için ceplM prlll .._ltllri, .......,_ lab· 

........ 
aa.e... ldlata 'bliüif~ ........ 

retlrftt .... , ....... , f&ı..,. 

~- ... ti ............. . 
Dtter taralta:ı 
~ • (A. A.) - !laJn,

run '*'*" ÜllrtbJI J..,tllı mDfm • 
•t ......,. ,.,_ ...... lllDal 
• 4ofmdl1lelll •aııaı wa
aandlll telft, fabt a,nl ••ı• A· 
merika kıt'asmda ,. ulflaunmı 
artm.- 11lttmaneı1 W•m•la, Va
dfttt~• ekWI ~ .,.ııdu ıntlr· 
bel!!'. 
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...... ...,...... pnftlWl•tlı. w. 
dr. Y••r rl.. ..ıı .. 'dı S • 
-'* •1se....... ,.,.. ....... 
M1n E ık lılıf• pn td .. ıı ır.a 
lılr ,.. Xw t ,,,. ...... ,.._, -~ 
Cam'.ta IOJ tal~ • tnltl'W ...... 
1flte4le .... Mr ,.. .. llltlıelfen 

hltll 111 .... ald••••. 
suıtana.tm.tte C11111 "' tttafr 11m 

•tıka ..... - .... ılı. tlltm ........ 
....... ,_140 .... ,.. 
mı•.-. '* ....... ....... ,.. 
call, Sultanahmet •11'1111• A*JI* 
aemt! Ue Alurkapqa ...., ......, -· 
lllD ••• ~ • CllU tlaCam ~ 
1f111er ~a• 1lillılllr' ,..drnW.. 

lrtaruı ı men .. , • ..sa cldlD ,al 
1ta11Sıtaıa*. Kiplltl .. n•ıl r• 
............. clfttr tlladt ....... ... ....,....., .... _ ......... ...... , ............ ,.. .... .. 
llp teaiat w lft1Mt yapıJıc:ıt!n'. 

1dtl ..... ~DI· .................. __ _ 
ldıı 17Ô& ..., ıt, aıarltı ...... 
lllM .,... a.ıe,.mmtletlndle 
ve ıtaı,....da lıa 11 t ıneıs• 
u,u.laf w.ıı. c•ı• il 1 IU 1 t Ek• .... 

Aabra. ıa (A. A.J - ı... ........ 
rt ..,.... ....... '*' c.aı...,.. 
rm rellltği altında topl&Datd, 

1 - Olldktlr • K-- • tbt.U· 
nla •• .,.... ....... tu4I • 
la, 

2 - t.mr Wef• .,.., ... ,...,. 

,.._.. d ..awıw'rn1• ı.. •1•ı.1. 
yaU. 

a- Anket» lcam llftMa. ........................ 
• k6JilndNi ~ ...... -
~ ••d•t tt>Uftn• fllld. 
•-U-.ı,.alllWdıar_,.. 

tlti .... ırnl.Q\'ef ........ ~ 
._ ......... ~W'ftdfa • 

deti aatflnu ~ ... .,...._ , .... 
T - Mdltn •l•mı kooptratltl ... 

mukavı•'1'MMlQbt fadW, 

• - vı.aı ...... .,.. ........ 
~ BtlJ'Ull llJhtt JIMbıl blnMI 
dftore aa1arma Yerltıtı~ otu .tıW. 

•Wna - EyUp yola ıe:Ufletilı 
cek. Eytıp meArllrtannın oı61u 
)"erde amele ma:ıaıtelcri Jmraı.cak. Y• 
nl~ Jln:aı limmu yap11arak, Cul 
wun ~ ı.:.wa tthlr 

J ........... nn ır"lll•famalll9ıfa ta•Mt __._ lçl~~kt murhklar bldm ldgQT. ,....,_ 

Jlec:Ml,.e .11157\l M.Jfitt 7cri olacak. makawn "8rlalmhn p,11'1 tllerde M· 
•JPlf':ıplda Wr mqdMa ~. ... ...,... mu.dm eddJblll. 
&.. Toı~a.,... yotlyle Tab"w 1'adat 1 - 2'.nt ._....._ lnlnma9 itbl 
)O ..... ,...... Wr ,.a ~dıu3 ... l'w. y..,_.,_ w .......... 
A .... ıpe - ltatü&, ,.a" ~·'· ht.f9la w .,.... ta b-
ı..e. ltaraWSy ~ ... dhl- W ltmlt • dflrr 111· 
t11aı1e Wri Galata nhtta eon. •Jnf ~ lrU'M'br ~Jaatll.ı~· 
20 metre U.~r ıenil'ııiltce' otan Ko- ... , ---·-0 ------ııll!llıı.,_. __ _ 
•;aa 11Mf ..... ,.... ~~111 N .... 
re ......... -.l*cak 1f .. d ~ad 
dell oı.ıı :bert"' 701 b~huıaalltn'. 
ICa~ Xllnttaltı. Kumbara. 

cdıw ,..._ yo&ı,a. Yllbekk.W.ı-

................... ,..... 1ıılr 
,.. epll!Cdrtır. ..,.... .....,....,. 

·, ...... 
,. tf09'1tv 

1n ' n1 nft1 zlı•r•U 
aerım. 20 <A.A.l - y.,...,,. •tt• 1tm aeo,all'*"t ı.. __,. ._. 

o. 'd1119dr. KNpp ~ ı• 
d~t1\ ...,.. at~n D-?tletderfa ,..,.. 

metleri. IMM 1alrv'n'llldan lronmma 

hbaetlld, llktd ··-·· ..... ki 1'llro ...... orda IPn llnmlu 
ıt,ecek. "'"911 hallTllJln IDIHHM • 
ı ....... 1 ılr ftllfelerl 'fln1ar. 

....,._ bqııa; lllldın, mtulendla, 

&>ktor, ldlllim • lllr meslek uhlp • 
Sert olan ............ R lrladl ... , .. 
nada ve ordu hbmetlnde fı,&1anıla • 
eütır. 

20 tımrcfK.bfUlı - ı 938 

f ransada 11e11i lta/Jine 

Mali programda 
değişiklik yoktur 

spanya· 
8ullloaa, 11 {A. A.) - 11111 ... 

ddaa tı.lrnfCr a.r...._,_ ..._.. 
F'rudm tA))anlerl tanılı .... bcm
laudıw hıtkmda 111 taflltltr ?W-
melrtedlr: 

Çin - Japon 
harbi 
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Yazan: 
llhanTARU• 1 . 

.................. 1 ·-" 
ıı a ıweoııo• 

Kırbaç 
- ntr te;, 4etn. (Rodrlgo) dedi, 

biraz l&tlrahate mutaonn•&l 
(Rodrlgo) yere atladı: 

d 1 - SUfJum nerede! tBaıtanıı tliDkii •JllDllllla) göeterdl: Orada, dlıtııln dayan ı ı -· Fakat kardeflm? 
.... ltaıır ol ı yerde. ay ışığından parlayan, Jı:ar au 
biyft batırdı. yu ve çamurla dolu bir çukur basıl - ~lltlumı bana nrtntı? 
kalsa bl k kt k ld (Jıl olmuftu. (Pavlo) dudatını bUktU: Ve kötede duran ttlfeli kaptı,~-

,.._ r arııc ı 0 "· arıa- tlırdan "ıktr. Karanllkta kotmal& ·••) bir demir levba ..tbt barelreı. -· Ne olaeak? Annenin yatalı de. v !'a.-.nua tuao dunr~~n öoünne ğl1 burası... bqtadr. Kulatının dibinden. k908k 
""8. Gözlerlala '1:l 1anıyordu: 1 Ve gözllnUn ucuyla. iç wm ötede. kanaUarın ıestne benler TıUltılarla. ;,4-ku? Her Nlab tamam mı? kafasını ılpeıin duvarına dqamıf. kul'funlar Sef;lror ve k&l'fl tepenl• 
~ 1b .. •~batırdı: göılertnl llapanııo. bareketldı duran arlıHından rtınetln Uk ıtıkları be-

- ?amam tuman4allr Ulodrtso)711 IÖ8ttl"u. .trtyordu. 
~ rwbe d&ulll. dratle oto- - He1! .. Rodrtgo! tekerleme rnl ( Rodri&'O) sat omuı bqnıda bir-
~ dotra 1111ld1L Artaamdan J'&Pl1'01'1Un? dAn bir sotuk atn hlaettt. Durdu. "bir= =:7~~ bau.mak (Rodrtıo> kımıldadı. S6ılertnl a- eliyle Yokladı, bir .. , anlamadı. Tek 
ğq~ tat! dire ka-•dı, otomobil ~arak IUJdQ. rar kopıa#a başladı. 

'-7boldu. .- -Çoculllar! Ne oluyorsunuz? (Me - Hey PavJo! PaYlo! Neredeatııls. 

''

t,.-. =IO) .. _..n_.. b••ında .... tatbik) deralnde bonal horul uyudu- l"!- Burada! Burada! Kendini kol-
·!\OUI • ..,..__ -.. • tun11a gUnler mi llklrıuza ıeldl.? .. 

tı~t bir tos b-111t11na cöaterfal Bu, t1ç adım geride, topratın t1a- Toplar drUlyordu. (Roclrlao> 
-..~· dllJlıdyordu. CPa"Ylo) dine- tUnde, bir kale glbt dfmdtlr' duran ken"lslni l!perfn kenarıodaıı •••""t· ._...hile ODU ftrttt1: -.-
il. -~ muaan, diye mınldaıı- ve kul'f\Jndan korkm~drtrnı .,akitli, ya bıraku. Fakat dotnılam17ordu. 
~"' laıltt kırk 1lllık sabıımı, haapa! vatltaiı lddJa eden ç(,·uş (Putlo) Herkes kafasını kum torbalarmıo a. 

nun •ea11cU. d f ı l ,_ ı t...-:... r olma RodrJgo. bu harp el- ruına aramış, ne ea n aesm ş, 
~ ulr itin bitecek! (1Dmanuelo) da&daklarının köşe- bekllyordu. 

ıa_.. sinden: p ı ' 
ı~~rl"1>) ona J"&n yan baktr. Dtt- - av o . 
..... il arunıd.an: - Şu &J'gn"& ballın. dedi. dinim _Nen Yar Rodrtro? 
;.~1laacat mısın lı6pelt? ~klu tçtn tote o olduğu yerde. ayni - Pavlo, bana biraz yardım et? 
··W'I homurdaıadr. nOktada. <:akılmtt lflbt duruyor. Eh - Sen r.araheın Rodrlgo! 

• * • buna ran dayanmaz! IJey!!! Rodrl· (Pavlo)nun cözlerlne iki ttm-k 
b.. sn!!! Rodrtco!!! r-
~rb blltiln tlddetfle devam edl· gibi röz saplandı: 
i.ıı:"..,_ GöntlJlDler on iki atndentterl ~ır,,rde bir hareket oldu. Karan- _nen mi? 
"'..- rl lttta blrka~ bat oynadı. Çamur dal- D ! ,_ n 4lblnde idiler. Bitin Sin salandı. - ur 
~ '8.şlarmuı llrtllHle a~• (Pavlo) kOf&l'ak alperlD kOMılln· - Roclrtso Uodrtgo! 

d.._, ira"&:....__~Ut)'OI' ve kar. durma- ~ 1 de kayboldJJ. 
~--~·~a. ~ra aıra nöbetle tıceP 'il' &1" ol llllralle yerinden kalktı, (nnctrlso> bir duYann ~t\etnden 
~..,..lata.... o tarafa Btlrtlndtl. (Rodrl•ol yl\rUko-
~ ..... Terl)b-orda. Fakat in- yun ~amura kapanmıştı. Çnut; ba- gel11ormuı clbl botulaıı, lnll1ea 1198 
lıaf ~ ppmıadfD Te dlslerlnde ı:'ln,örda: lerl l~tlror, fakat )'erinden kıpırda· 
ltt\~110 dhıdlrmeden bu iO uat tt.. _ H:uııtn! Huta! yamıyordu. Su kemiklerine tf1l7or-
;~'flia'i~' .::ıı~:=ıalbı=:Y~~ ntolerden &1'ak pabrdrlan lfltlldl. da . .Ayak tırnaklamun lrendlelnden 

Btrknç dalrtlra geçti. 'JDlJerlnde tahta aynldtlını da~yordu. Atmıı ça-

fıyor, makJat11or. löıa010r4a. Sonra 
J"tUm• oldu. 

mup.k 1811 mınldandı: 
- Rodrlao! 

• • • GOzlertnl gUçU1ltle )'ana çevir 
dl: 

~ Mt *8ce tdl. hmelr dalıtan kur 'btr s~dyft ile lkl be7u gömlekli a- murdan lıurtarmata eahfb, botu!a-
1ı.~ttea'ber1 bekliyorlardı. (]Dma- elam ~rlndo. (Rodrlgolyu çıkardı· ca1ttı. Kalafının dibinde çanı (Bu - n..trlcof Sev.Ulm! 

n19): lar. 8Pd)"(IY• koydalar •e u1aklaştı- tlol nun teıtf ç1n1adı: (Rodı'lso) ıes lrapaklannı arala-
t.:: lJen lar.. - Bota Jrul'fun a~ma:rın. ~utla-

Orada, 7ere 11san11nt. eaçlan ea
mur lolnde, Marsarlta, duruyordu. 
B&flllı oaa dotra usatnnttr. YtlzUn· 
4e ate, stb1 ııefealnl d1171170Tdu. Si· 
nJı gGstertnta içi, k~!Jr gflneş ı· 
şrtıartle doluydu. 

~ ~ ıu-tık tlayananuracatım. (Rodrtgo) göalertnl açtı. Sıcak bir .nm ! Dlktat edin çocuklanın! Dit· dr. Kum torbalan ilpertn içine 11-
~11. = 111-:':I:· ony::!~:= y.rde idi. Ultll b8'1 kurumuftu. Dlr- kat edin! Hey Gavrflo! Ne o aapaıı lllmı"'- A.rta4qlan, cıtsıertatı,. tıs-

' ~ (PaYlo) batırdı: 11lrlorlne dayanarak dolru14u: gibi tutmaf&un aflUmıt Namlu bo- ttlnde, 'fA,lt T-.lt l&l'lllat .. hvte-
t11an. "llH11 'ku"aııu kafata•- - Ne var1 Ne oluyor? 7una aıora:rıp cıuru7or! Sıkı tut hn· d17orlardı. Bllerl metanlsmatarda I 
•cakıar Ot11r yerine! Bat u~unda duran aan >1lıltı bir dafl! Ha l'Jyle! R& tö1lef.. kıpırdUJl'Or411. Dudaklan gtlltl)"OI"· 

~~., .... ,..,, mırm:\~ltA toJıralı ltadm: Çavuşun ust yavaş yavaş altrla- du. Kulatının lçtnde tekrar a111t J'U· 
ilhan TARUS 

l]""llw.!ı!-. .. ~e·mmET?~*!lıiıiiiiiiiii'liiii!ıiııllııi ... iiiılılİlllİll ......... iııii!Y!ilı*' ı!Iİlliıiiiiiii~·MiiiiiiiilliiiiıiiiiiııııiiiıiiiıiiiiiiiııiiiiMiıııiiıiiiiıi .... liliii&iilii~~~~~-Wt~Y!!i!!ıi!!i!iillE!!!!!!!!5!~~!i!l!~~~!!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıii .. İİiiilliiiiiiiia -
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-----------------------IümNc:U. Truıkaftlin ceutt -de onda 
hayret uyandumayonlu 1 

.MolU.. ukia tanile töJle diyordu: 
- Merbaba Baron. Çok fUJrfir. tıp

Ja Anjede oldutu pbi. burada dı, sisi 
yol keeerken c&11yorum. Dotnıtu bl· 
yilk yollan k ...... k Mn defa Sent -
Avey IOlrıfmda vukubulan badlteden 
düa kirbdır. 

Gartp b1r •• IJCfrdaır ılbl bapdı : 
- Tıpkı Anjadalri ıibf. hlçbtr ıey 

ebik delil. hatta ben bller 

AJ'ftl ıa:nanda p.rip ve komı1r bir 
çehre wmttı. 

HaYretlDdtn doaı kalan Sen Prlyak 
mrrıldanclr: 

- VenlUrf 

- Ho~1ayın bir hayalet. Baron ce· 
""n'ant B-reht •enin ki, ıldn 3Jdür
dill!Unüz adamlar, dalma aıhhatte ola
yorlır. $erefiniıe Baron ctnaplın! 

Ve VerdOr. bu .azt~rJe btl'aber bay 
dutlat·n dôhı olarak bıralmuf olduk-

ları fi~lerden birini alarak kafası'la 
çekt'. Bu aralık. labettu tenindtn tu· 
tan Mo'ltarvol mUthi~ darbeler indfri· 
yO""du. Traftkıvel de hDcum etınitti. 

Molilı ise bir taraftan. ıayet sakin 
tavırla labcrnı çekerkea, c:Uiw taraftan 
dı Sen Prlyak• ta1ab7ordu. .Biran i9n· 

de döğU' umumilefti. Harclutlar cesur 
adamlardı ve idr.af eım.k J&aısıdıt ki, 
ıayet iyi kılıç kulluaJorlarch. Bu .ıru
pun arkalmda duran Sen Priyelr. UI· 

bl lıarelcetlerle Annaian kolundan çe-

kiyor vı onu ul\lya •ill'Wdemek iati· 
yordu. Aynı e.,...actı da ıdldalann\ 

tttçi edi1ordu. 
- Hadi anlanlar 1 Dayan•n l 
Montaryol d9 JcUJcrtrir ıibi batır,. 

yorduz 
- aavuıuaı. Snahm bllralan ! 
Birdenbire, Traft1raTel mGthiı bir 

hamleyle baytlutlatm aramdan ken· 
d~lııe bir yol açarak. Sen Prlya1an tam 
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llleluna (91lr se!meı. derhal etrafta .e
ri bir calDtl yapnq ve bllyOk bir ku· 
mandan ehi. harp Abumda tetklbt
ta butanmuftU. Sonnrı Melundan ziya
de. PHmye elden yolun ~rinde yer
lepentn dah.ı dofru ol•.:altnı dUıü· 
nem, adamlıriyle beraber kalahacba 
•ynlaq ve yol Unrindekl bu m ,a
rerek bamın mftemmel bir tarauaut 
yeri oldatunu anlmmftı. 

Bımun tbtrlne, adamlar bu evin a. 
nBnde at1anMan lndller ve atlUmı bu
radaJd dıırJara yerJqttrdDer. ~e ika
met edea Jı:8Y*er tar~. Orada 
bir tek dam 'ftJ'dl " bu adam, kendi 
evlerindeymlı g\bi hareket eden b11 P· 
rtp yolculara bir nnl Mtet " hayret 
içinde ~Mu. Jl'b»MJra, atlan yer-
~ 9Glll'I. ...... M1ona &fl\o 
d8w ft ~ blilunlft Ben Pllyak 
11rt bk ... 4llllit wrdl ı 

- Çabuk r tçecek bir te1 cetirin t 
Adam. MI' tek kelbM llylemeden. 

bir muanm ~erine birp bardak lrcııJ 
du. -.onra 4a, bet altı Ne f&dP &tdre· 
reJc ...sece: 

- Hepsi 1lil' lira eder. dedi. 
Sea PrfJM moaam .u..rine bir 

albft fB'lattı. A4aa bUyWı bir eniDç · 
le. n ,_.,,. ~ .ıdı ft bir 
anda tapiııulftl 9keNrak: 

- ~ederim. lllDfteeftyet, 
deıti. 

Sca Priyü 4ıa. hep ayni &mire.ne 
ta1'fi1h lıll'du c 

- • e1'in •mJan ne uman 
dlnerter? 

- Aqamctan enel d&unısler, 
mon.etayW. 

- Çolc ıiHJ. ttA laer a-ı ne
rede ya-.n? 

Hayrette bam aclllll _.., verdi: 
- Bah~ blr kulti1M warL .. İtu 

oraıh! 

- Çok i)'i 1 Simdi ıuna dinle: la· 
rabm için una bir altın verdim. Fakat, 
eter derhal o kulübeye dinllp orada 
ktp&ıımanan, ve duymak için \ulak-

l&rııu. ıönnek için de gtizlerini aç&r• 
1111 bu defa da, altm ,erine brmal 
milkamıMI bir kıhç darbnl wridm. 
Derhal defolup cit ve 61leye bdR t>1ı 
ralarda cazUJcme. 

Haydutlar da bir atascJan bqı1' 

dılar: 
- Haydi bakalım t Defol I 
Zavallı adamcap neye uiracbtmr 

anl•maja vakit bulamadan, itilerek 
ulcmdaA d&pnya atıldı ve clebtetiDden 
tir tir titriyerü, kultibqe sinfi. 

HaJdutlar kükaha &tank aJq e
diyor. bafınyodardı. 

Sea Priyü laaimla: 
- Sumıı IArtık Wr tik kelime duy

ımyaymı t Snsizce bekleyinl 
Bu aöaler. e;tkQtu temin ctmoi• kl· 

fi geleli. 
Sen Priyak yan açık daran 1mplnın 

6nUne bir nöbetçi koydu ve tılr Jdlteye 
çekilerek, aene ıaw,..ına daldı. 

Birdenbire, bp.dald llb'betçl t.-
ğlnlı: 

- Bu ne? ... 
8etl Priyalı: ela, rerlnden doğtuJa. 

:rak, teceuÜllle aordu : 
- Ne oluyor? ... 

- Mclun flltklmetinden, bize doğ· 
ru bir aUvari ~or. Hem en yapayal· 
nız. 

Stn Prt)'9k aJ8it kalktı. Kaptya 
dofna )'Orildll ve kendilerine dıoifa 
yaklaflll ıüvariyc lakayt bir nuar at
letti. 

Sen Prf 1ak. bitdenbire, çılpa bir 
ıninç niGuı k<>pudL Nöbetçiıain -.v 
J:UU blhacttlli IUÇ lbari1i tallllbl!" 
tı. 

Haydutlann toplaıaut olcluldAn 
salon, arkadan bir aTluya açııllJcdu: 
Bu avlun\Ul nihayetinde de bot bit 
bina vardı; aolda iee ablrJar 1lulunu
yordu. AhırJarla aaJ bina _...... 
tarlalara açılan bir kapı Tardı. Sen Pri
yak. buıalanm ~ teddk etmlid: 
bir htıcum taılrclirinde. ancak tııayUk '1!'"' 
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1 Kanunusani tar~lıli bllmecemizln h:ıJ 

(Ç©~lYIK. lhl©ıft©l~O 
Hediye kazananların 

isimlerini neşrediyoruz 
ALTIX uçı.u BlR DOLMA KAlJE?\I 

U.AZ.\XAN 
Birinci: Has:ın Kcııınl Hunıelilıis:ır mck· 

tep sokak • "o. 4. 
IltR LAS1'fl{ TOP KAZı\XAN 
İkinci: ~:ıziyc Ukay lst:ınlıul fil inci 

ilkmektcp 4 üncü sınır t:ılcLclcrinuen. 
IlÜYÜU: nın. HESf){ AI .. nüMU 

J\:AZı\, "AN 
Üçüncü: fiellı Kcrman Kurtuluş Kocln· I 

man sokak No. 1 Ci 
IllREI~ l\ll'IU .. JHO~PI.f I\:,\I,El\I 

li'AZAXAXIJAR 
1 - A. Burhan Çarşıkııııı, 2 - Delıire 

Bcyo~lu orlnokul, 3 - i\lustar:ı Kızılt~n 
Tnksim Sır:ıscrviler, 4 - \'eılat Okc Kn· 
dıköy Acılı:ıdcm, 5 - Nüzhet Akhı~ık.,6 
- nıza L'zunyusuf, 7 - Süzan J\üçükçeş
me, 8 - Fericla Hohıuın Kulcılibi, 9 -
Jak Sntı:ıh Scnh<'ııo,·a lisesi, J O - Kiinıil 

oAlıı Sıtkı Toph:ıne, 11 - Halil Kapkaç 
Co.~ııloğlu. 

DOIJl\lA ın·nşr.' Kı\J.E::\I 
l\AZAN.-\XJ,AH: 

11 - Fuat Öke HnydnrpnŞ:ı lisesi, 12 -
Hııluk Beyol!lu nıl'ik sokak, 13 - Ner
min nursa, 14 - Tarık Şolıen floy<lorpıqa 

li'>esi. 15 - Er~un Yürel Pan~rıltı, 16 "T 
Ali Ozyürek Tnkslm orl:ı okul, 17 - E5-
bcr Göktepe, 18 - C.fı:ı:in Aknv Knrlirilrr 
yokuşu, 19 - T.Otfi Özin J<:mir~ün orta o
kul, 20 - Feyzi l\tecidh·rköy, 21 - Dür
dıme Knsımpaşn. 22 - Z. Kıır!Ali Knılır
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----------------------------~------~~---------------------------la ricat edebileceğini :ı.nlamrştı; taıla

lara 9k:ı.n kapıyı açtırmak istemişse de, 
adam, hu kapının daima açık bulundu
ğunu bu d efa ise nasıl kapandığını bil
mediğini yeminlerle temin etti. Fakat 
sen Priyak kendi taarruzlarından baş· 
ka taarruz beklemekten çok uzaktı ve 
bunun için de bu kapıyı aç:nakta fazla 
ısrnr etmedi. 
Sen Priyak, Annaisi tanır tanımaz der 
hal bütün soğuk kanlılığını topladı ve 

·•:ese vaziresini tevzi etti, adamlardan 
' i atları ahrrlardan çıkararak hazır 
mduraca!dardı; diğer üçü de ken· 

· •ıle beraber yola çıkarak, icabında . 

~dım edeceklerdi, haydutların üst 
-afı da salon-la kalarak verilc•.;ek emri 

:: 
1< li yeceklerdi. 

Herkes hazırlandı. Kap: ardına 

kadar açıktı. 
Nöb~tçi birdenbire• 

- Hop! 
D'ye bağırdı. Bu işaretti .ve g"nç 

.. IZın evin, önüne geBiğini haber veri 
yordu. Sen Priyak üç haydudun refa 
katinrie ilerive atıldı. Bir an sı-nra An
naisin binmiş olduğu atm gemler:ne 
atlıyordu, 
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FLÖRf HAD!~ESf 

R as1tas1a Korinyanın, Meh•n • l · a~ .:ı 

bası medh:ılinde tevakkuf ı;tti':le rinı 

yazmıştık. 

İki cas~ısun pl5nı g:ıv et bd.s' t •ı Bi 
taraf b ·rer seyirci gibi, ı • · ca lele 1e ha 
zır bull'nac"k1ar ve k r i'n"!!e Gaston 
dan hangis:nın da: a kı•vvfttı: oldu<• n•ı 

anlıyacaklarc!ı. Eğer kar C:inal "a; ive· 
te hakim olursa . evvelct' ol(luğu eibı 

ka: 1inalist kcı l"'caklardı. Vaziyet <li'~ 

d'J . • ; • .mun leh'rıe dörı ..... .. ) 7"m"''1 r1:> 

iıv} :t Kıdı>.! ı ttcSllecekter.u.. 

l'frdenbire. 'R:ı!Okas ~clrn:-kte la 
Sen Priya'.ı:ı acıamlımnı r,ör·lü 

- ~oı in yan, dedi. on lan görüyor-

musun? Sen Priyak ne yapaı:ak acaba? 
Elli kadar sila.t.ışör ve bundan başka bir , 
tabura muadil peder J ozef je iş:n için
de bulunmaktadırlar. Bu vaziyet da
hilinde Sen Priyakın rolü ne olabilir? 

- Canım onu bir yumrukta •.• 
Raskas meslektaşının palavraları

nı dinlemeden devam etti: 
- İşler çatallaşıyor. EğCT bugün 

birisine hayati bir yardımda bulunmaz
sak hapı yuttuk. Fakat kime? Sen 
Priyakın manevrası beni endişeye dü
şürüyor. BüKin karları bu herif elde e
decek. Cidelim, Kor'nyan. büyük bir 
dikkatle hareket edelim ve gözümfü::i 

a~alım .... 

Bunun üzerine, korku ve ayni za
manda ümidin verdiği bir kuvveti" ilci 
casus, Sen Pr'yakla ad"m1artnl t2kibe 
koyularak Melunu geçtiler Vf' ad·mla
rın. mevzuu bahis eve yirdik!erini gör

düler. 
Zeki .Raskas derhal meseleyi kavrı

yarak: 

- Yolu tarassut etmek için oraya 
girdiler, herhald~ bir'sini b ı- kliyorlar. 

Dedi ve tarlal .. nn içine atıldı Ar
kasında, susadığı için trütemaıli• en 
homurrlanarak sövlenen J{or·n
van bulunrlu~u ra1de Raskas. tıı~la

n•n ıı rkas nilan .ricJ ·ştıktan ~onr<ı r v'n 
arka t:ı.rafına .. c] li. Ora· a 'ki serp" t 

çi üt! :ı rını a rrcı~lanf' arkasma lıa f' · Aı-

l~ r Sonr. na-kııs. valnrz ba~rn ıı :ı" le· 
eli ve ta~· .. va et'{"" kıp·vı aç1k 1 ı 'ı. 

ta\: bti vii'· b:r ce0 a .. ,.tl " h"'hS f'tmİ!' 1-
1 ~ -r·•m t•7. avh•v~ erirdi Orad~n çık ; r 

., m n. \•er ' i ; j iti'~ a 

v vahu' :ır' ., ... ., ı t nı'n ... len b"r 1· 

ld cıev' "t ' i; ... 1,,,. f' bu .k prvı sağlan- •r 
S"'·11 . .. rlrı;(l'" 'an riP1~r1i Sonra. Ko· 

rh y ar>''1 ... -•'.1? a··u·· ederek : 

11• c; ı .. ,.j r l:ı ~-m 1 ı> 11 

K"''""'V?.", V1'" fl ""' "' '{ S' T( U : 

"! v"'mvorl"'r' ~ -ın r içi\Qrl"'r, 

değil mi? 
Raskas. ciddi hlr tavırla: 

- Korinyan, dedi, tunu iyi bil ki, 
kafaalrımız, bir mucize kabilinden o-

larak omuzlanmızın üzerin.de duru
yor. Kardinal bizi şüphesiz aratıyor; 
binaenaleyh, bugün, ya affedilmcliyiz 
ve yahut da tluk d' Anjuyu kurtararak, 
onun hararetli müdafileri olmalıyız. Bu 

işin ötesi yoktur. Mademki bu nazik • 
v:uiyette hala susadığını söylüyonun, 
defolup git ve istediğ:n kad.ı.ı· iç 1 

Korinyan salyalarını yutarak: 

- Artık susuzluğum geçti, dedi. 
- Pek ala 1 Şu halde, mademki 

Sen Priyakın ad?.mları bekliyorlar, biz 
de onlar gibi bekliyelim; onlar evden 
çıkınca, b:z de yola koyuluruz. 

Raskas, vaziyeti di.:şünm!'ğe baş-

ladı ve böylece. bir n:t'..iddet geçti. 

Korinvan bir.denb; 'Jağırdı: 

- A 1.. Bu hayvan da ne? 

Filh~ldka, ı.zakta tarla •1 i'ln, kendile-
r; ··e -toğru koşarak, r1 '\\ha doğrusu ac
k cr·k. 1a~ip bir nıahllık ~eliyordu. He· 

tr n akab:nde. bu havvan, onlara yr 
la ~tı ve bir tek k .. •ağınt sallıvara!<. SO· 

lll'·~rak. kocaman di1ini 1l7:atarak, bu· 

na rağmen Korinvanı ısırmak ve Ras· 
k~.,, sevincini izhar etmek için ikisinin 
a-"'I :ıda criflio ı:re1ecck kadllr, kendisin
de 'mvvet hissetti. 

Ra..,1-':acı h:\vretle b .. ğ1rdı: 
- Birinci Korinvan ! 
Korinvan da h'"'murcl:ındı 
- Sefil mahluk! 

Fith,_kika. bu zavallı köpekti v" 
~· _., ... ~ soka~n~aki ""r.ıl"n 1(acaraK 

asıl? - sah "binin katettiği yolu. 
i i 1yağ1 Uzerinde takip "tmişti. Ras

kıc;, '"lir ~n evvel. ona bol Lol f"mek 
brn1<mtşt1. Köpek, bu mutat olmıyan 
V" ··ivet üzerine, sabahlevin aralarında 

~ r> t1uk l.asla:irE'.ır. • ,1'\,.f!n....Uf' v,. b\1 

~ii -ranını göstermek isterr:i~t:i Rac;ka· 
srn rıasırl ~şınrş k'-1~in~e. t.:, hev"r:an 
ve tcbassü;; ve ~efkat gibi bir sev uv~n
dı ve düşündü: 

- Fakat evden nuıl çıktı? ffer" 
hal<ic, ona, birisi kapıyı açtı, fa~at 
kim? .. A .. Bu evde neoluyor? 

Evden yükselen b:iyük bir güriil" 

tü, kılıç fakırtılan, küfür ve bağrı1" 

malar iki casusun kulaklarına kadar ge 
liyordu. 

Raskas ürperdi: 

- Bu, hücum gürillttisüa:ir. Eakat, 
kime hücum ediliyor? 

Birinci Korinyan hiddetle havlıyor·. 
du. 

Raskaa birden bire: 
- Anladım 1 dedi. 

Korinyan birinci Korinyana bir tele" 

me savurarak sordu: 

- Ne anladınız dostum? 
- Kardinalın plarunı: Katidinal seıı 

Priyakla adamlannı, Dük d' Anjuyı.1 
tuzağa düşürerek öldürmek için, orJ" \ 

ya yerleştirmiştir. Bu müddet zarfındJ 
da, kardinal, Flöridc bilyük bir sabır-
sızlık göstererek bekliyecektir. ooı· 
rusu komedi iyi! • 

Korinyan: 

- Evet, dedi. Biz de iyi bir o:fl
11 

oynayalım.. 

Raskas, onun sözünü kesti: J 

ııı~' - Bak!. Kapının yanında, a"' 
dövi.i~üyorlar .. Koşalım. Korinyan ! J'ıY 
pıyı açıp, prensi kurtarırız .• İleri 1 

ikisi birden atıldılar. Filhakika, ~:~ 
kasın kapamı~ olduğu kapının arka

51 

da birı mücadele oluyorou. Birkaç ~ 
rayı~ta kapıya vardılar ve Raskas 
ğırdı: 

yör! 

mon'eır' Sıkı durun, geliyoruz, 
\ 

• • .. • • • 1 • fi" 
Yo!un kenanndakf · mevzubab• ~110 

önüne gelen Annais, Sen Priyakın dl~ 

ne dikildiğini ve atının gemin~ a~til
ğını adeta hayret etmeden gortıl 



Nezle ~ Grip - ve üşütmekten hasıl olan 
Hastahklarda haflrınıza ğelecek ilk • • 

ısım 

Baş - Diş - Romatizma Kadınların 

12 lik 
ay sancılarını derhal 

amba'ajlarını ısrarla 

• • 
geçırır. 

Eczanelerden 1 lik ve 
Taklitlerinden sakınınız. 

arayınız. 

lJCuzl·uk 
brogranıı 

Deri ve barsak arttırma Hanı 
TUrk Hava Kurumu rstanhul V HAyet 
Şubesinden: 

Kurban Bayramında teşkilatımız tar afmdan toplanacak deri ve barsaklar 
pazarlık suretiyle ayrı ayrı arttırmaya konmuştur. 

26 Kanunusani 1938 Çarşamba günü saat on birde fiat değer· görülürse iha
lesi yapılacaktır. lstekliler şartnameyi görmek ürere her gün Cağaloğlundaki 

• l'alt et, ckınel<, yağ, peynir, sa-
Ola.taıc ~ B~tarafı 8 incide 1 

~ Jcaıkcak Ve ışık ele alınacaktır. 
llıtr 10rncısımn bu işe ait 

lJj• l 

kanunlar teklif etmesi bekleniyor. Bu 
gün bilhassa iktısat ve ziraat veka -
letlerindc hümmalı bir faaliyet göze 
çarpmaktadır. Birçok ihtisas ve tek -
nik komisyoriları kurulmuştur. Başba

kan Celal Bayar, bu ana çalışmayı 

bizzat kontrol etmekte ve direktifler 
vermektedir. 

şube merkezine müracaat edebilirler. (G7) 

r -
~ , ~:aftan köy kalkınma plan-
~" ~ 'l'urkiycde hayat ucuzluğunu 
~ lati~ek olan maddeler Ur.erinde, 
t'l\ı hıu_ a!. e~.de etmek için bu plan
~~\\ he .lıtikum 'er ilave edilecektir-. 
,~ 1 r rnıntakaıım kendisine has 
!Jiı •• ~ \>e ~tihsaı maddeleri tesbit edi: 
~(%,.,A~ ~nların geniş ölçüde elde e"(l "'l:l!l • • 
~a~· ~u ıçın devlet tedbirleri ahna-
fa~ 14 oıd a~ada. ziraat vekaletinin 
~~~ oı~U§ u~ hır iki tecrübe, muvaf
"aı ~t: 'b nı~~aller olarak gösteril -
~ IJ!ı ~iıc ugun bütün Karadeniz ba-
U~ ııı ·Çayını icmcktedir. 

, ~l'tlılt\ eanı ha:ırıamak ve tatbikı
' \>e .\ın:ek uzere, hiikf1met, Av
tiı-..:.~~lir ıkadan mütehassıslar ge 
'-.~en · kamutayın yaz tatiline 

evveı h .. ----:._ ukfımctin mühim 

il Doktoı 
"lı~ C'e aı 
IAııut 

OQlı .,. A~ llY.IU M 

~ 'rllıtc 1 
'Ye Miiteha~•r•ı 

~ ı a.a tıa~ k" 
~~ .. il e gt}rılımıe Oğlederı IOtln 
~ 1 10.ı Yaı kaııar lstarıhulda Dlv..:. 

-..:::• lcııt,:unı1trıı.1ı ouau!ll ketıtı•estnd• 

~ "tı • 1 
eoer S111ı cumartem ..... l .... 12· ııı.-

llı. " ıııuttterı nıtkJkJ tukarayı 
((,. llayen h 
~1ı1ı le e nne ve •• telelOD 

leton· ~lOt'l 

Belediye Turizm şubesinde müseccel tercümanlardan henüz yeni rozetlerini 
alnııyanların beş gün zarfında bu rozet lcri almadıkları takdirde bunların yeni 
tercümanlara verileceği ilıln olunur. (B) (322) 
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DOKTO~ 
Necaettln Atasagun 
Her &Un sabahlan ı.ekiz buçuğ 

akşamlan 17 den 20 ye kadar Ule 
U tayyare ı partmanlan ikiııci daıre 

17 numarada baıtalannı kabul edeı. 
Cumartesı Kiınlen 14 den 20 ye :.a 
dar hastalarını par~ı;·" K urur., Ha 
ber okuyuculannı dakupon multa· 
bılinde muayene eder . Tt:'lef. 2a~5a 

Gaip araoıyor 

15 sene evvel Trabzonda kahvecilik 
yapan kardeşim Holop oğlu i smaili o 
zamandanbcri kaybettim. Kendisinden 
haberi olanların, adre11ime bildirmelerini 
insaniyet namına rica ederim. 

Beıiktaı Stenko tütün depoıunca 
Holop oğlu ~vıuatafa 

lııtanbııl ürüncü noltrli{j(ne: 
ı~tnnbulda Yemi~te :ı-oğan ı~kelesinde 

otuz yedi numaralı knh\'ehaneııı hakkın

ıl:t 27 k!inunuev,·eı 837 tarihinde ismi Ali 
Ekher oldu{iu söylenen bir kimse ile satış 
:ıkdi yııplığı ın ve pey nkçe i de ald ı~ım ve 
hir kilnunusanl !138 dl' mürııcaıılla b:ıkbc 
hcdeli öıleHn·k k::ıhvt'h:ıneyi teı-ellüm l'l
•nesl mukarrer lııılundu~u h:ılrle bugüne 
kadar rniirncnrıl ctmcdf~indcn bir lı:ırtn 
7.:ırfıncln ı::elip mu:ınıcl eyl ikınnl etmediği 

takdirde satış kccnlemycktin ndcledeceAi. 
ıni lhtıı r etınck için adresini bilmediğim 
dhclle l<'lılijt mııkamına knlm olmnk Ozcre 
keyfiyetin gazete ile ilftnını ılilerirn. 

Aılrcs: Aynı nılrec;le mukim S:ıdık oAlu 
lehmel Ali Saılık Pur. 

Dairede yaıı l :ın ve oku11up anlalıl:ın iş. 
hu lhl:ırnııme :ıltın:ı konıın mıihiir <ah'\ , ... 
htıvl\'etl mazrufum o1:ın Sn ılık oAhı l\lehmct j 
Sadık Purun olup münderecatını tamamen 

Osmanlı Ban kası Meclisi idare Mecll
sinin sUktl.lla ittiha z ett• ğt karar 
311 Kiiuunuen·cl 927 tarihinde lstnnbııl Osmanlı lııınknsı nıeclbl idnrc reis. 

liğine çekilip tebliğ oluıfan ve bir :.ureti Cumhuriyet ~ıızclcsinin 2 K!'ınunu. 
s:ıııi 928 tarihli •nüslı:ısmdıı iHin olunan resınt protesto ile bu lnrihten 0:.
nınnlı boııknsın:ı lıctekrnr keşide cltığim beşinci protesto ile 1886 tarıhli \'e 
35:1230 ııuıııııralı .i\Iısır Kredi Fonsi~ c t:ıhvilimiıı Osmanlı b:ınknsınclıı rııev. 
cııl olduğunu ,.c b:ınkıııla me' cudiyeti muhakkak olan nıevzuulıahs protes. 
ıolor nlınıp nıünderccnllnrı meclisi idarece tetkik , .c hassaten nrnvzuub:ıhs 
tıılı\'ilim üzerinde isim ve iınıom mevcut olundıılht ,.e ~.\'.\llJSKAH ,\="E TEK
J.1Fl~m KAHSI Meclisi idnre reisliği tayin etıiğim 24 sanı zarrındıı ınunılcrccatı 
rnıl ve <'erh ederek hiçbir CC\'Upl:ı bulunııındığı gibi G.\SIP ZAPf VEYA Zı\. 
YI oldu/iıına dair bir lıcyannlla da lııı!unmıımış ve nıünderecııtı aynen kaimi 
''e ikrar edilmiştir. 

Yine lıu protestolar süküt hnliııclc kanunu ticaretin ııhkilınına göre ikrar 
mahiyetinde tel!'ıkki \'e borçlar konunun un 4 l inci maddesinden rnesul ola
cakları ayrıca dercedilmiştir. Osmanlı l.mnkıısı c,·,•clcc keşide cdılip nlınnn 

beş prolcstn ıııiinılcreC'alını 1.ııti olarak ee,·aıı nrıııediği gibi siikı'.ılla idılia. 
ınıı ve ınücldeiyalırnız kalıul edilmiş ve l\lrclis i idnrc rcisli~inc gönderilen 
sonuncu protestoya lıir ccrnp \'crilıncınckle korar tahtına alındığı muhakkak. 
ıır./Jtc bunu lıinaw e/klirıumı111ıiye11i11 11111/ıimu bıılıımııı ııc namııskliranc ltk· 
liften çeldncn ve iıldiamı::ı kail olarak kabul edilmiş oldııliıırııın ııc bu tah. 
11ilimi11 esw,ı gibi 11111/ıofn:a ve im:ıılarım11 nıcL>ı'Ul b11lumluğ111111 Fransada 
brılıınnn .\'11s11omıl .Hilli l}(/n/msı ı•c Mısır l\ucli Forısiyc bankası ve Kredi 
Fomiyc lalıvilleri11in iplulinc memur idare! mcrke:iyc bankası ve Mısır Mil. 
li /ıa11kusı ı•c bıı talwiller ıi::erinde muamele yaparı bilcıimle müesusat ve 
acenla ve ş11belcri11in bıı şel-:ildc Osmanlı cılınkası Meclisi idarc~incc k<1rar 
verilrııi~ oldııu11n11n bilinmc.~i için ild11 olrımır. 

Fatih te llü~am bey m:ıh:ılle~inıll' Hifot ııpıırlımnnıııın 1 numaralı dairr. 
sinde oturan Prodromos kızı (AXDHD~IKI KESfSOt. l.L') 

Daircdl' okunup anlatılan hu iliın Yaraka , · :ıllmd:ıki imza kendisini t:ı. 
nıılıltıınız (,\:"\DROXfKf ımştşor.ı.m nıın olup içiııılekilerini tamamen ka
bul ederek önümiizde imzalndığını tıı,dik eder YC şnhitlik eyleriz. 

1.iılellde Şair ll:ışmet sokağında 58 numnrnlı c' tlt• oturnıı a' ukat kfılibi 
:'llehnıcl o~lıı lhhc) in llüsnü Şahin. 

Ucoy~lunda Mektep sokağındn 28 nuıııar:ıd:ı mukim Hasan oı;ııu Mulılnr 
Keınnl Dilmen. 

193X Sl'ncsi ikincikônıın ayının on dokurnncu ı::iıııü yupıbn bu ilfın va. 
raktm nllınclaki imza (ANDHOXJl\I ımşı OGJ.U) nun olduğu isimlerllc 
ııdrcsleri yukanda ) :ızılı kimselerin ~ö:zleı~ndt•n nnlnşıldıyı cihetle tasdik 
kılındı. (19 lkincildlnıııı l9:l8l. 

lıilknhul ikrar C) kıliklt•ıı ~oııru önümrle 
miihlirlencliğini lıeyıın Ye şeh:ıdct ederim. 

!stanhııl Bey:ızıl Okculıır caddC>si 55 nu. 
marnlı hanede mikim k:ıs:ıp Danıd ol!lu 
hm:ıil Tl'R.\ YKAFl.T. 

On <tokuz k='nıınusnni hin do!rnT. yfü: 
o tuz sekiz lnrlhli işbu lhlarnnıne allına ko. 
n:ın mühOr S:ıdık oğlu Mehmet Sadık l'u. 

rıın ulllıığu biın \'C adresi ~uknrıdn yıızılı 
şahidin Hade \C tasdikinden :ınlaşılııı mc. 
alini bilerek önümde mülıürle<lij:iini tac;clik 
~cferirn. llin clokuz oluz sekiz senesi kilnu. 
nus:ıni :ı:rının on dokuzuncu çarş:ımhn ı::ü. 
nii. 

Eminönü Vnlde han lstıınhul iiçiinrii no. 
ini Hiis:ımcllin Haydar Ç:ımer 

15 

lstanbul Komu an fğ · 
satmaırria. Kop\isyori·u ·- il~n· , ı ~ 

Selimiye kışlasının çatısının tanuri i· 
halesi kapalı zarfla 26 ikincikfulun 938 
Çarşamba günil saat 16 da yapılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 25110 liradır. 
llk teminatı 1884 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda görülebi
lir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz ve 
ya mektuplan ile ,.e 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı ve
sikalardan maada nafia \•ekfüeti fen mü
dürlüklerinden alacakları ehliyet vesika
ları ile beraber ihale günü ihale saatin. 
den en az bir saat evveline kadar teklif 
mektuplannı Fındıklıda komutanlık sa
tınalma komisyonuna vermeleri. (31) 

lstanbu Ll'V8Zln1 amirliği 

Satınalma komi~yonundan 

Amirlığe bağlı rnüesscsat için alınacak 
olan 50 adet altlı üstlü karyola 21-1-938 
cuma günü saat 14,30 da Tophanede le
vazım amirlif,ri. satınalma komisyonunca 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tah
min bedeli l 150 lira ilk teminatı 86 lira 
25 kuruştur. Şartname ve numunesi Ko. 
da görülebilir. isteklilerin belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (383) (227) 

Ordu hastaneleri için 950 adet üç ayak 
lı demir yemek iskemlesinin 21-1-938 cu
ma günü saat 15 de Tophanede satmal
ma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 3800 lira 
ilk teminatı 285 liradır. Şartname ve nü
munesi Ko. da görülebilir. İsteklilerin 
belli günde Ko. na gelmeleri. 

<384) (228) 

Dikimevleri için 3000 kilo ham deri 
4 Şubat 938 cuma günü saat 15,30 dn 
Tophanede levazım satınalma komiB
yonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı

lacaktır. Tahmin bedeli 7500 liradır. 
nk teminat 552 buçuk liradır. Şartna
me ve nümunclcri komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber teklif mektuplarını ihale saa
tfnden bir saat evvel komisyona ver-
melcrL 1 (393) (365) 

DOKTOR 
Kemal ôzsan 
Operatör - üroloğ 

Galata - Karaköy - Abdullah ef. 
lokantası karşısında Galiçi Han 

Hergtln 15 den 20 ye kadar 
Telefon: 41235 

1/akinı buu Şakir 
S111tancılııııct ilcşiııci :ıullı Jmlmk lıakinıl 
30/k:inunuev\'cl/937 tarihinde llcyoğlu 3 

üııc.u nolerlıği vasıUısilc ı;ekıliı> tebellüğ 

ctıiğıııi.z protesto mündcrccalıou göre hu
kuk usul ınuhakcmclerı knnuııunun 24 ncu 
ınaddcsiııın nllıııcı bendi ahkamına tc\'fi. 
kan Jıukkınızc.Ja vermış olduğunuz (red ka. 
rnrıtıı' tarnfımızd::ın kabul ve C\"rakııı ail 
old~u ıııaknımı göııdcrılmcsi ve bu suretle 
ıuahkeıııeuin bitnru lıuhluğuııu resmi bir 
tarzda haber 'ererek kanuna göre Vilayete 
en )akııı Kocaeli malıkcıucsinc evrakımı
zııı gönderilme.si muktcziyatı knnuni)·cden 
lıulunınuşıu. 

Kocaeli 'ıliı) eline ı;öııtlerilen evrakımı
zın .sevk \'C tnrih \ 'C numarasilc errakıo 

müfredat Jiı.lcsioi lıuııen aşağıdaki adresi
mize bildirilmesini dilerim. 

Falih Hüsanıbey nıahnllcsi 12 No. dn 
Androniki Kcşişo{jlu 

Yukarıya :;urclf :rnzılnn lclgrurnamc ı 7/ 
1 /938 tarilı ındc Sultanahnıet sulh beşinci 
hııkıık lıakırııi ha) Ş:ıkirc larafınıdnn çe
kilmiş oldu~unu beyan ve lnsdik cdl'riru. 
• Fulihle Hıısanıbcy mahallesındc Rifat 

ap:ırlıınnnınrn 1 ııunınrolı dairesinde otu.. 
r:ın Prodromos kızı (An<iroııil;i Ke~işoUlıı) 

Dairede okunup anlalıl.ın bu varnkn al. 
tındaki iııız:ı kendisini tanıdıgıınız (A::'\J>. 
HONIKI KE51SOGl.1 ' ) nun olup içinıJ~ ki. 
!erini tamnmen kabul ederek önümiizde 
iımalntlığıııı tnsdik C'clt•r 'e !;>alı illik c~ k-
ri7., 

l 9/İkincikiınun/938 
Lıllelidc ~air llnşıııel ~okağındn 58 nu. 

maralı m de oturan nHtkııl kiılibl l\lehmct 
oğlu lfii.scyfn JJu~nü Şahin 

Hcyoğluncl:ı :\lcklcp soknğınüa 28 ııunıa
rad:ı mukim H:ı<>ıın oğlu Muhı:ır .l\cmal DiL 
men. 

1938 senesi 1kincikünun a:rıııın on do. 
kuzuncu ı::iinü ynpıl:ın lıu vnrnkn altındaki 
imza (A,,.,l>RONIKl KEŞIŞOGLl') nun oı... 
du!Ju h.irnlcrtlt- adresleri yukarıda l ozılı 
kimselnln sözlerinden anlaşıldı{tı cihetle 
tasdik kılındı. 

19/lkincfkanun /1938 
lstanbul bir(nri noterliği 

7.A Yl - Yüksek deniz ticarcl mc-ktc~ 
den 1929 senc~indc nlclı~ım ,.c diploması 
7.nyi <:!ilim. Ycnic;lni çıknr:ırnl!ım<lnn C'"ki. 
si nl n hükmii yoktur. 

19'.!!l senesi meımnlnrınclan A.dnrın 



~4 J. l{O' / sanırr asrımızın bu en bllılDlr lrestfnf 1talırlalm•'1 kin l'ellı:ridRıii~ 
bir abide gibi göklere t11manmıs New Yorlf9un lft8111Ur .,ACA 8 U ILO 111 cF 
ini bugan bllmlwen waıctur. 
Bu moesseseıın basında ıu _ac ••• llarf: 

R. C. A. 
g6zU celter. 
~Cfi : radyo tatbikatmm tekmilini ihtiva eden sonsuz sahada en büyük isim. 
Telsiz telgraf: bu sıhtrlt vasıta ile denizlerde tehlikede bulunan binlerce ctJn" 
Jar kurtanlmışflr. Kanun emrine konulan bu fen sayesinde binlerce cani takip 
edilip yakalanmışflr Ticaretin ihyası uğrunda bu peri saniyede binlerce ki/o· 
metre kateder Mükemmel olduğu kadar da fiatı uygun radyo alet/erile bin
lerce. milyonlarca kişi müteaddit radyo neşriyatından istifade eder. eAleniı 
ve o sayede yorgunluğunu giderir. 
RCA. radvo sanavllnde en DOrOlc nam• malllae. bunun llllcmetl aCA·nıA 
bu endUsııının ner sahasında baıt• bulunm•11d11. 

RCA'nın yeni t<etlflerl ve racıvonun ıaıdm•sın• ıebeP 
otan ~eni reni tekemmUllerf saıeılnde Duıan radJod•n 
hoşlanan iter sal11sın en blhlUlt arzusu bir ACA r•dVOSU 
sahibi oıma1<ı1t. 

BOll RZA BiRADERZER i S T A~N BUL-- ANKA A A 

17-MiR 
1 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü- ASPf RİN seneler· 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve aorılara karşı 
fesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbaf efmişf i r . 

A S P İ R i N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. --

marka-

K U Ş T U 
.. y u· uzun ve soğuk kış gecelerinde rahat. devam

ir uyku temin eden yegane vasıtadır. 

Yastıkla~ ~ir ll1:3dan başlar, her keseye uygun çeşitleri vardır. Daima yumu. 
şak ve butun dünyanı~ memnuniyetle kullandığı bu tüyleri; Istanbulda Çak
makçılarda Sandalyecıler sokak Kuştüyü fabrikasında (telefon: 23027), Be 
yoğ~u~da ve Ankarada Yerli :rvtallar Pazarında ve Beyoğlunda Karlman 
geçıdınde bulursunuz ... 

' 

Yac;tık, şilte, yorgan ve çocuk için her çeş it ve saire ... 

----·-----------'' Hizmetçi kadın aranıyor 
(,,'oc.uksuz bir kndına bakmak ve evin l lılr kadın or:ınıyor. i dare memurumuz Ah 

ıcr işln ı ı6rınek üzere orta ynşlı, klnıseab rnet Can adresine müracaaL -

oR .1111 .. ... 
~ 
4~.8U;uu. 
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