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ltnlya Habeşlstanı zaptedemedl? Zabıta romanlarına benzer bir hadise 

Muharebe haıa 
devam ediyor 

Tigre ve Gocam eyaletleri 
ltaıyan hikimiyetinden kurtuldu 

k• Londra, 27 (Hususi) - Londrada- salar bile oralarda tutunıı.mamışlar • 
1 Habeş elsıliğine göre, Habc§ista - dır. 

!Un birçok mmtakalarmda siddetli Ahalinin İtalyanlara olan husumeti, 
?lıuha.rebeıer cereyan etmektedir. 1tal· disiplini! Habeş muhariplerin gayreti 
~ar bUtUn ~Ytctlerine rağmen, ve tesis ettikleri muhabere sistemi 
ll<>n aylarda kaybettikleri mevzileıi nihayet ltalyanlnrın planlarını alt Ust 

Esrarlı b_ir cinayet 
dört sene sonra 

meydana · çıkarıldı 
' gerı alaınaın15lar bunn muvaffak ol- _..Devamı 12 ncidc --- . 
Japonlar yerlerinde 
saymağa başladılar! 

ihbarı yapan, katllln çocuklarından biridir 

"Babam kamasını sapladıktan sonra adamın 
gırtlağını sıktı, dili dışarı fırlayan ölüyü 

Kumandanhk, Tokyodan alela
cele imdat kuvvetleri istedi -

"----.. Qfne yem Oıray fldfl~ Japon askerleri 

Sovyet Rusya 
Japonya ile pOsta 
tnünaseballnı kesti 

Culllblo~dra. 27 (A.A.) - Röyterin Moskova muhabirinden: Sovyet sosyalis~ 
~ llı~rıy~~er ittihadı, Japon memurlarının mühim miktarda bir Sovyet postası· 
ltscn ilktnuddct gayri kanuni surette mevkuf tuttuklarından ve ayni zamanda 
}°et Poa k~nun ayının 19 unda Mançukuoda mecburi surette yere inmiı olan Sov 
tezı Ja ta tayyaresini de henüz bırakpıamış olduklarından dolayı bu günden itiba 

PonYa il .. b k . • 
~u . e posta munase atını esmıştır. 

lttt de ınkıtadan yalnız Sovyet Rusya .ile Japonya arasın'da~ posta münaka· 
oı.ca1ı:~ Japonya yoliyle transit olarak yapılan posta münakalatı ~a müteessir 
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Saneak aJan alaylar . . . 
j 
i 
: 

~ 
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omuzlayıp 
kuyuya attı ,, 

Ceset 
kuyudan 
çıkarıldı 

Katilin, cesedi attığı 1.."tl!J'lı 
t!lS"" Ynzrsr 12 incide 

.... _.... 1 ..................... - ......... ~ 

Büyük 
düğünün 
resamıera 

M111r Kralı Majeste Faruğun kra
liçe F erideyle evleniıine dair dü
ğün tafailatmı vermiıtik. Kahireyi 
ycr\nden oynatan düğüne ait fotoğ
raflan bugün 9 uncu sayfamızda, 

tam bir sayfa olarak bulacaksınız. 

t-- -----------····--

Almanyaya 
müstemleke 
verilmemeli! 

Fransız generalleri 
bUyUk tehlikeye 
işaret ediyorlar 

'----.... 1iır7:ağaçta sanrok fcs1imi merasimi .. Der'" Yn11~1 t iirırüdc Paris, 26 (A.A.)b-:: _FraFnsrz müstem-
lekeler enstitUsü, utiln ransız mille-z h~ -1

- tine hitaben general Gouraud'un, Bc-e 1 r ı· gazi.erden renger'in,amiralLacaz'ınvediğer bir 

k 
çok tanınmış Fransız ricalinin imzası ile 

O k 
neşrettiği beyannamede, bütün Fransız 

t.\ r u n m a a n u o u münevverlerini yarından itibaren faali-
~·'- yete gcçmeğe vo Alman mil:;tcmleke b· 

91 na k yapmak mecbur·ıyet•ıne leplcriııin is'afı .. ta~dirinde.bunun Al-tla• manyaya en muthış harp ımkan ve va-

lf bir kam,m P,rojesi haznlandı\ :ı::~~r~::~::~~.oıacağına h~ iknaa. 

W":. .Yazısı 4 üncüde ....-; Deva.mı 12 1nclde 

Bab<ıstnın aaam ö'ldiirdiiğiitıü ihbar ciZcn çocu'Ji .. 

Fruosada lhtHalcilerin bombaları 
tetk lk edilirken 

Laboratuar 
. berhava oldu 

Paris, 27 (Hususi) - Villejuii bele· 
diye laburatuvarmda vu'k,ubulan bir in
filak neticesinde 13 kişi ölmüştür. La
buratuvarda C. s. A. R. ihtilal teşkilatı 
dolayısiyle yapılan araştırmalar esna • 
sıncla ele geçirilen bombalar tetkik edil
mekteydi .• 

infilak iki kilometre mesafeden işi
ôilmiştir. Civardaki evlerin camlan kı
nlmışaır. 

Kaza vukubulduğu esnada laboratu
varda adli tahk}k hüviyet gubesinden 
iki fotoğrafçı, bir askeri kimyager, ın
burııtuvarın başkimyakeri ve on kadar 
da asker bulunmaktaydr .. 

Hadise akabinde itfaiye servisinin 
tulumbaları faaliyete geçerek yangını 

söndürmilılerdir. Bundan sonra kaza 
kurbanlarının her tarafa !dağılan ceset· 

le :nin aranmasına başlanmıştır~ 

Villejuif halkı, şehrin gazometrosu 
patladığıru veya şehre bir obüs isabet 
ettiğini zannetmişlerdir. Bazi kimseler 
şehrin bir hava hücumuna maruz 'aldı

ğını ıannetmiıter ise de' neticede her 
kes laboratuvarın Uzerinde yükselen 
siyah dumanı görerek hakikati anlamrı· • 
tır. 

Bu kazanın sebebi ne olabilir?. · 
Belediye laboratuvan müdürü Kling, 

C. S. A. R. boqıbalanna dokunmakta bir; 

tehlike olmadığ;nr ve bir kaza çıkarmak 
için pek beceriksiz olma'lıj liznngelldiği
ni söylemiştir. 

Bu itibarla in!iHikın hariçten bir sui· 
kast eseri olmasına da ihtimal verili
yor, 

Devlet demiryollanmn emri mucibnicc üçüncü mevki yolcuları 5a •uımP.ı.; ' "::::..:ı· J 
wgonuM.an isti/adil edecek .•• 
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AKŞAM POSTASI 

,. Sahibi H • Ne,rlgııt Miitfii,.i 
. - Ha n • Ra•lm U• 
I Ö AR E EV l ı lstanbul Ank~ra caddesi 

.,_ta ••tcseı ht•aı..tıu. T•tv•t a•....ıı ....... , UAaca 
Yaza lşlerL...tetefonu. 2 3 B 7 2 
idare .. .. : 24370 

./ itin ' : : 20335 

ABONE ŞARTLARI 
ır-._,.. • 'rllr*_. • ~ ~<WHI -

l!leftelııc f ,4oe f(r, l.70t ..... 
e avı11<• ııe • 1 ı . •ıt • 
3 •v••- • ••• • llt • 
1 Ov••• • 160 • • ile • 

c::= --
f .r;=:=r==::s:z:ı-- _.wwwcw_::m•••••-=•••• ı 

== D - - .. --ii 
'!! ogru İ 
~~ Değil mi ? i 
ii i ·· C@ieıne otcbQs = 

jj meseıesı J 
il Evvelce sık sık tramvay derdin - f ! 
!. den bahsederdik. Vakıa halihazırda :i 
lj bu derdimiz eksilmi§ değildir ama, İi 
iı ortaya daha. yenisi çıktığı irin bir az !: .. ·)'· .. 
!ı' ötcT.:i11in yakamnı aalverdik. I! 

Sİ 
11 

n c-a 1 Yeni i§lemeye ~lıyan otobüsler :! 
...,--ı> 1 JıakT~na.a hemen her gün §ikdyet Is 

ms..-ı:_ı:a_ İİ mel-..iıtpları alıyoruz. BunU!r bilha.s- ii 
~ y iğ) e u ık em D ğ a iİ sa §Unlardan şikayet ediyorlar: i~ 

~ ~!!!!\~~ifil IR\eırrı n lj "Şi§Zi. Fatih hattımla i§liyen oto- H 
~ ~ u u u ~ ~ Y ı=: bü.slcr Fatihten Beya..--ıda kadar altı fi 

'\C lYI ~ m a ~ • • il kttrtl§ alırlar. Sul!aMhmede kadar a 
Yazan: Şekip Gündüz il gidersc1ıiz vereceğiniz para yedi bu- ii 

H ABEŞ ülkesinde ltalyan haki- !j çu.k .~.T'U§tur. Halbuki Beya..--ıt •• E- J~ 
miyctini _ bukukan olmasa U mınonu arası altı kuru§tur. Fatıh - U 

bile • hükmen tanımak temayülleri q Sultanahmct ile Be-ıJQZtt - Eminönü H 
bazı memleketlerde kuvvetlenmia gi- !: lıattı ayni uzunlukta olduldanT!Ll ı: 

~ u .. d l- d f. f kı ı. bi gözUkUyor. Bununla beraber Mil- !I goro ne en araı.<~rın a ıat ar ı; 
Jetler Cemiyeti konseyinin yüzüncü ı: oorf,, İl 
toplantısına gelirken İngiliz hariciye ·i ''Beyoğlu ile lstcınbul ciheti ara-

1
:: 

Nazın Eden'in Pariste Fransa harici- lı sındiı üç otobUs servisi var. Bunlar i 
ye nazın ile yaptığı temas, iki büyük ı= ayrı ayrı şahıslara ait olduğu için :: 
demokrat devletin, Milletler Cemiyeti 1 . bilhassa gece seyrüacf er memurla.- ii 
i~inde başka ve Milletler cemiyeti dı- :i n ortadan çe1.ildi1dcn sonra - Emi- L 

da · b :i nörtündeki m~tcrilcri 1:nçırmamak j: 
şın yıne aşka bir sıyasa gütmek l.i. için Sir1.:eciye gelince cehennemi bir l.i. 
kararında olduklanm bilemeyiz - ne 
derece _ tahmine müsaittir. f! yarı§tır 'ba§lıyor. Bu cihet tanzim ff 

U edilmeli ue muhtemel bir facianın :: 
Milletler Cemiyeti prensiplerine sa- =! .. iı z lıd :: :. on , a ınma ır." .: 

dık kalmak şartiyle Habeş meselesini :: ''B , ,_ _,,,_, · · '·- · :: 
ı :: anı~ıı.ur ~esının ytt1"ın gı • :: 
Wyanm ''istediği" veya ''şimdilik i! derken sol tarafı tamamen hususi U 

kabul edebileceği" bir şekilde hallet- if otomôbillerü: kaplıdır. Yol esasen ji 
meye imkan yoktur. Zaten Milletler ii dar olduğundan yu1rordan bir oto • ı= 
Cemiyetinin bugünkü şartlan içinde n büs gelip de 1\aT§t81M bir tramvay • 
malıpus kalarak ne bu "mesele" yi, ne U çı1cacak olursa, münakalat dakika
da herhangi bir dünya meselesini hal- H larca 1nkıtaa uğrııyor.,, 
letmek imkanı da kohı.ylıkla tasavvur :: • • • 
edilemez. H Bu ara.da Tramvay Şirketinin Be- İ 
Habeş meselesi... j! §iktaş - Taksim hattında i§lettiği p- n 
Bu Hnbeş meselesi, belki tek başı- ij tobüslerin pahalılığından da şikd • 

na mütalea edilince, Uzerinde daha !i yet edilmc1:tcdtr. 6 kilometre olan 
fazla ısrar etmeyi hatalı gibi göstere- fi bu yol 15 k"Uruşa gidilir. Halbuki 
bilir. Hı:ı.tüi. 10 milyon Afrikalının, i! 15 'kilometre tutan mcseUi. Bak-ır -
kurunuvustai zihniyetli bir takını de·ı =~ ki)y • Sirkeci hattı da ayni parayli:ı 
rebeylerl ile idare edilmesindense 1- uidilebiliyor. tJstelik şirketin ara -
talyan devleti tara.fmdan idare edil- baları mazotla i.'lcr. Jlf azotun tenc-
mesinde daha ileri, daha medeııt, da- "kesi 90 1cunı§tur, 1,Jcnzinin i~e J,00 ... 

b B. . !' ha muasır ir mana da arnnabilir. ıro; tns<ı .,, 
Fakat Habeş meselesini, biribirini ::m:::::::::::::::::::::ııC:::::::::::.-::::::ın::::::: 
kovalıyan dUnyn hadiselerinin· resmet

tiği muvazi hatlara bakarak, tek ba
şına mUtnlea etmek ve bir karara bağ
lamak szyasa. ileminde dUnya mikya • 
sında bir cinayet işlemek demek ola
caktır. Zira Habeş meselesini ttalya
ya mtilayim gelecek bir karara bağ
lamak yarın Çin meselesini Japonya
ya mlilayim gelecek bir karara bağ
lamak zaruretini doğuracaktır. Belki 
öbür gün Sudetlerin ve Avusturyanm 
Almanyaya mülô.yim gelecek bir ka
rara bağlanmasını icab ettirecektir. 

• Velhasıl bir çorap söküğüdür gidecek
tir. 

Demek istiyoruz ki, Habeş mesele
si bugünkü d Unya sıyasa nizamının 

bir ''prensip mesele., sidir. Bu ''pren
sip mesele,, nln alacağı nihai şekil, 

yarın mfimasil hadiselerde takHd edi
lecek bir "klişe formül" olacaktn-. 

Sıyasa dilnyası, hak ve insanlık ni
zamından nekadar inhirafa haztr bir 
halde bulunursa bulunsun, böyle bir 
"klişe formül,, yaparken mutlaka ak

lını başına toplamağa, son derece dik· 
katli, sabırlı, cesur davranmağa ve 
ortaya kötü bir misal atmamak için 

çalı§IDağa mecburdur. Aksi takdirde, 
kendisinden zayıf olanı haklıyabilecek 
bir kuvvet toplıyan herhangi bir dev
letin, ikide bir tahaddils eden had te
zatlar arasından bir gedik bulup bir 
tarafa saldırırken; 

- Ben yapacağımı yapayım da; 
onlar varsınlar gUrültU etsinler, pro
testo ede görsünler. Yarın nasıl olsa 
istediğimi kabul edeceklerdir. 

Kanaatine saplanması bir moda ha
lini alırsa yandı dUnya. .. 

Ve hiç şüphe etmemelidir; bu yana
cak dUn:ya içinde en fazla kavrulup 
kW olmak tehlikesine maruz buluna
cak devlet, sanıldığı gibi, şu veya bu 
''kliçUk Avrupa devleti,, olmıyacaktır. 
Bu e:rye.ss. haleti ruhiyesi bUytik dev
letleri, büyük müstemleke devletleri· 
nf tehdit etmektedir. 

vet etse bile küçük devletlerde 
milli hisler o kadar inkişaf ha
lindedir ki, bu devletler eti yenmez 
kuşlara döndüler. Bugün Çek ordusu 
ile harbe girişerek küçücük bir Çe
koslovakyayı yutmak, İngiltere ile 

hn.rbi kabul edip Birmanyayı veya 
Fransayla. bozuşup Hindiçiniyi yut
mağa kalkışmaktan mutlaka daha 
güçtür. Zira küçücük Çekoslovakya, 
en ufak tecavüzü derhal silahla karşı
lıyacaktır. fakat koca İngiltere, koca 
Fransa mutlaka mütecaviu; 

- Vazgeç canını ... Gel anlaşalım. 
Diyecek derecede pelteleşmiş gö

zükmektedir. 
• • • 

lngiıtereyle I•'ransanın, Hollanda -
nm, Belçiknnm, !rlandanm, yani ce
nubi Amerika Latin devletçiklerinin, 
izlerinden yürüyerek İtalya kralmm 
Habeşistan imparatorluğu sıfatını 

resmileştirecekler mi? 
Belli olmnz. Sryasa dünyasmda ar

tık her şeye alıştık. Fakat bUyUk de
mokrat devletler, Victor EmanUetfn 
Majeste emperiyalliğini kabul etmele
ri dilnyanın her tarafında Parisle 
Londranm Roma - Berlin mihverine 
biat etmeleri suretinde tefsir edile • 
cektir. 

Ve dünya bir kere bu tefsire kal
kışmaya görsün, artık ey İngiltere sen 
dinlediğin kadar 45,000, 55,000 ve 
155,0QO tonluk kruvazör, diretnot, sU
per ve süper sUper diretnot yaptır. 

Bakalım imparatorluğunun kırılan 

bel kemiği perçin tutar mı? 
Şekip CONDOZ 

KtlçUcUk bir devletin eti ne, budu 
ne ki ilıtiras1 davet etsin? 

Hem farzımıihal ihtirası da - J 

Hıılırnlnrını anl:ıtnn 

oın~rs NOBODt 
EntelJlcens Servisin en meşhur casuslnnndan 

TEFRİKA 

!\O: 17 
Şimdiye kadar bu gibi işlerde biç 

çalışmadım; zabıta ve casusluk 
meselelerinin tamamlle cahiliyim 

Gayet saf bir tavırla sordum: 
- Bol boldan maksadnız nedir'.! Ya

ni aşağı yukarı ne kadar para verecek
siniz?. 

Yüzüme dikkatle baktı ve kelimeler 
de dura dura şunlan söyledi: 

- Bize teslim edeceğin ve suçlu ol
duğu anlaşılacak her milliyetperver 
Belçikalıya mukabil sana bin mark var. 
Tabii bu adamın "Serbest Belçik,aya., 
mensup olması şart; yok;sa herhangi 
bir Belçikalıdan bahsetmiyorum. 
Bergamın bu teklifi bende öyle bir 

nefret uyandırdı ki az kaldı herifin yü
zünü tokatlıyacaktım. Bereket versin 
çabuk keıldimi topladım ve rolüme de
vam ederek sordum: 

- Tabit parayı "iş,, tamam olduk
tan sonra vereceksiniz?. 

Gülmeğe başladı: 

- Bizim bir tediye ustiliimüz var ki 
fevlc;aladedir. iki tarafın da bu usulle 
aldanmasına imkıin yoktur. Senin yapa
cağın işle uğraşan herkese biz bu usul
le para veririz. Bak nasıl?. 

Çekmesini açaralc içeriden bin mark 
lık bir banknot çıkardı ve devam etti: 

- Bin markı alır ve şimdi benim 
yaptığım gibi makasla ortasından ikiye 
böleriz. Bir parçasi bizde kalır. ötek,i 
parÇasını hizmetimizdeki memura ve
rinz. Eğer ihbar ettiği adam suçlu çı
kana paranın diğer yarısını da alır. Bir 
iş beceremezse paranın yansı hiç bir 
işine yaramaz .. 

Bu usul memurlarımın çok çalıpna· 
ğa teşvik eder. Ne kadar çok çalışırlar
sa o kadar çok kazanacaklannı bildik
leri ·için fazla g~yret gösterirler. Mese
la bize Filip Bak'ı ihbar eden memuru
muz, il9n bin mark aldı, aynca iki bin 
mark ta mlikUat kazandı. Çünkil ayni 
zamanda Lui:r; Tüliyeyi yakalamamızı 

da o temin eti. 

Vuttedilen milk~fatlarla irtik · iyice 
ikna edilmiş görUnmeğe çalışıyordum: 

- Hiç fena iş değil 1 diye söylendim. 
.. Kara Şeytan,. tasdik etti: 
- Tabii.. Böyle para kaz.anmağı kim 

istemez! •• 

- Herkes ister. Ben de isterim. Yal· 
nız: sizden bir ricam olacak .. 

- Nddir o?. 
- Şimdiye ~adar ben bu gibi işler.r 

de biç ısalışmadım .. Zabıta ve casusluk 
meselelerinin tamamiyle cahiliyim. Boı 
vakitlerimde buraya gelip çalışma u
sullerini öğrenmeme müsaade ederseniz: 
sanırım ki ısok yakında size tam mana

siyle faydalı olabilirim. Mesela "Serbest 
Belçika., meselesine dair sizde eğer 

dosya mevcut ise onu tetkik etmem, 
tabii çok fayldalı olur .. 

Bergam sevinsle masaya bir yumruk 
vurdu: 

- Bravo arkadaJ! Sen yavaş yavaı 
gözüme girmeğe başlıyorsun. Adam 
olacağın anla§ıhyor. Şimdi muavinim 
komiser Pin~of ile maiyetimden Muller 
ve Rotokiye seni tanıtıp maksadını 

aöyliyeceğim .• Sana istediğin her mlu
matı onlar verirler. 
Durdu, aklına bir şey gelmiş gibi dü

şündil ve: 
- Peki amma, ded~ ne/den burada 

yerleşmiyorsun? Sana bir masa ayırırız. 
İstediğin gibi dosyaları tetkik edersin. 

itiraz ettim: 
- Doğru olmaz. Çünkü hizmetinize 

girdiğim derhal belli olur ve faydalı it 
görmem imk,anr kalmaz. Halbuki Sen 

Tonton 
aımccaınuını ~oyu 

Jil hapishanesinde kalırsam mahpu1-
ları söyletmek filan suretiyle de aynca 
iş görebilirim. Belçikalı olduğum için 
mahpuslar benden çekjrunezler ve ko
layca aısılırlar •• 

"Kara Şeytan,, m memnuniyeti son 
dereceyi buldu: 

- Hay yaşayasın! Sen Belçikalraın 

amma Alman olmağa layıksın!. • 
- E, bu gidişle bir gün o ıercfe de 

nail olacağız 1 Zaten geçenlerde bir Al
man alimi Belçikanm, eski Cerma.nya
nın bir parçası olduğunu isbat etmedi 
mi?. 

- Bravo! Bravo! •• Senin damarlann
pda muhakkak Alınan kanı var, o ka
dar zekisin f .. 

Başımla selam vermekle iktifa ettim 
ve artık oyun epey uzun sürdüğü 

için müsaade almak üzere ayağa ka~
tım.. 

- Saat tıekize geliyor, nazarı dikka
ti celbetmemem iısin mutad zaman lda 
Sen Jildeki işimin ba}lnda bulunmah
yıın. Müsaadenizle gideyim.. 

- Aferin .. Sen mahir olduğun ka
dah ihtiyatlısın da. .. Bir mükafatı hak
ettin. 

Çek,mesinden bin marklık bir bank
not çıkararak uzattı: 

- AL Bu bir batlangıç .. Talihin açık 
olsun .•• 

Parayı cebime atıp teşekkiir cttikten
sonra Bergami setamlryarak dışarı çık
tım ve doğru Sen Jil yolunu tuttum. 

Merkez Bankası önünden geçerken Lui 
Brili aşağı yukan dola§.Irken buldum. 
Yanından geçerken hiç ona ba'k}nadan: 

- Merak etmeyin, dedim. İ§ler yo-
lunda .• 

O da ayni şekilde cevap veı1di: 
- Bravo!.. · 

Hapis~aneye · gerdiğim · zaman Tcll1~ 
saat kadar geç kalım§tnn. Bzışgapifya
İıa özUr diledikten sonra hemen kantini 
aıstım .• 
Arkadaşlanmın mahpus bulunduğu 

kata memur gardiyan geldiği zaman be
n~ işle meşgul buldu. Ben belli etmeden 
kolundaki sepete bakmış, içeride açıl· 

mış bir kutu sardalye görünce geniş 

bir nefes almıştım. Hilcm muvaffak ol
muı, ~imse farkına varmamı§tı. 

Gardiyan hiddetliydi: 
- Bu ne rezalet?. 
Ben hiç oralı olmadrm: 

- Hayrola yahu? Ne var?, 
- Daha ne olacak? Sen mahpusları 

zehirlemek mi istiyor.ıun?. 

- Mahpusları zehirlemek mi istiyor
muşum Sen çıldırdın mı Allah aş Kına?. 

Sardalye kutusunu sepetten çıkanp 

burnuma dayarken devam etti: 

- Hele şunu bir kokla bakalım da o 
zaman ne ldcmek istediğimi anlarsın!. 

(Devamı var) 

Maliyede teıfiler 
Ankara 26 (Telefonla) - İstanbul 

evrakı matbua memuru Hulfuıi, Zon
guldak tahsilat kontrol memuru Se -
lim, İzmir muamele vergisi hesap mü-
tehassısı yerlerinde; Şa":'k.i Karaağaç 

varidat memuru Atıf F.§me malmü
dürlUğüne; Kırklareli muhasebe mü
dürü Hulfisi Zonguldnğa; Zonguldak 
muhasebe müdUrü Şevket Kocaeline, 
~tanbul tahsil kontrol memuru Al> 
dülkadir varidat kontrol memurluğu
na, Hocnpa.şa maliye Şubesi icra me
muru Selim levazım müdürlilğüne 

naklen terfi edilmişlerdir. 
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R:ırn kış 
ODlll'lln doha• GDJıealn hahp 

7,17 17,17 
~alU Sahu Olle hdntl A1-m Talu tın ... 

5,52 12,27 15,02 17,17 18,52 5,34 
LOaurnıu Telef'onıar 

1' ....... I 
htanbul ıcfn: 21%22, ~ofta l(tnı USU, Ea41lDf 

ıctn: 110020, tlaklldar lctn: 60025. 
\'f'SllkGJ', Dalnrkll:v, Btl>t-lr, T"'b;ra. BIJ11Jı:dett, l'r 

..,,alıce. Kaııdllll. En!ııkftJ, Kartal, Dtb11ka4a. Dd" 
ffll, narcaı. Kmah ıctn ı Telefon ıııu?ıabcre ııı-ureı1' 
llt JIUl&'UI dHndt ll&tld!r, 
Ramı ıttabnt: :anı 
Deab ., ,. 38 • • '20 
BfoJ'ıwd J'IUIPll lnlltslı %1 DM. Galata J'U"'8 kUJe'l f 

'O!MO. 
l'lıh!ıt ımııao: ccm. Mlld<!ttam-mııı 22290. ı;ınııfo' 

J'fi mldQrlllll ı 243S2. 
Eltlıtrtıı ~lrknl 1 
nto10ttıı: 44801 • lataabcd: 2UTL 
Salar tdatMlı 
l\eJO~ltı: 44183. 8foslkta11 40llSS. maJI ı 2cn22. Jfr 

n•manl:rf'ı 21108. C'1<Mu • Sa4ık&,ı 80'7TJ. 
Da~ıuı: 

htanbulı 24318. Kadık!IJ': GO'T90. ~rottu 44M:L 

Takat o~omoblll istemek ı~lıt 

De7olkl cflıt'tl: 4goa.f. Bdıell clkUı U • lOL .,.,,. 
kll1 dlıetlı 60U1. 

Deniz yolları 

Te!efoeı 
•otanlnal -U>uıtı 22'UO. llualı~ı <&US2. 
Hadanya1aı Paı.ar, Balı, Ptrıomtıe. cuma ;ıııı1'1i 

aaat a,:ıo da Tophane rıbumınd&D kalkar. 
Rarabla•>a: Balı u Cuma gUoltrl ıut 11> da 'rtl9' 

b.uıe nbt.mıadaa kalkar ve l'tldr•at, Mltt.tı., ı:~ 
earu:r lakelelcrtae utn)aralt Karabloya vanr. 

Akdcnl: postası: Ynrın saat 17 de kn~ 
kar; Gelibolu, Çannkknle, Edremit, Ay~a
hk, Dikili ,.c Jzmirc gider. 

Kar;adcnl: postası: Cuma glinfi seer yolV 
tur. 

Sat•• vo monakasaıar 
• 713 adet yün kola çuYnh yarın ı;n:ıt 

10 da lnhisnrl:.tr ldnresinin Ciball lnbri1'9-
sındn p:ıznrlıkln satılnca klır. 

• .Nümunesi mucibince 300 pnket s:ırJ 
mu~amba knpsulu pazarlıkla sııtın aJın!lı' 
cnkhr. Paznrlık yarın snat 14 de lnhi!ltır• 
Jar idaresinin Knbataştaki Levazım şube
sinde yapılacaktır. 

Kongreler 
• Diş tabipleri cemiyeti senelik kongrf" 

sini yarın saat 18 de cemiyetin C&Aalol
lundakl merkezinde yapncaktır. 

Ruznnmedc şunlar vardır: 1 - f dııre 
heyeti raporu: 2 - Vezne raporu; S..,.. 
ldnre heyeti intlhabntı. 

MOaeler 

AJMOfYa. n- - Blzaıu, T- -ım fl cc.ı: 
ll:lflr, Aatı.,t Htııe n uııucıar, 'ltarrl'"' s.aaıi >' 
Sftl,&!l!llmlhe: _,,, 

(Do ıııllzeler tıer C1lll ıut 10 dan ıe ,.. IU4&I' •<~ 
~) ~ 

T1lrlı: .,,. loam -rint ~ZNI Paurtuldeıı ba s..t 
M1' ına ıtUt ıo dan ıe 7a kadar n Cuma s11D1er1 
den iT 7• kadar acılıtU'. _ -~J 
Topkaoı Mb&eal hU llln aaat 1S dtıı. 141 J'I s.....

acılı:tır. i 
Memleket d•••denl• aet'erı•r 

llcıtıwlTa• "mParlan: Cumartnl ltlal~ ııı d• ,coıt ... 
eeye: Sah cftnlert ıs de Pltt. nenıt blı:enda1J'<1"~ 

Halpa •apar'lan: Cuma r'lnlert aut 10 da 
Brendıd, Vcıı.edllı, Tr1:reıttye. 

Avrupa hattı : 

fllrktd htu,JOD >lldQrlllH: Telefoıı 23019 d ~ 
eemıııoa ck•Pff-11 tıer l11a Blrkeclden uat 22 ' J1fO" 

kv ve Avrupad&D pıeııı uat T,2!1 te 8 rıı::edJ'• 
YUalat~u. , 

Kon•'IUUl:r011f'l 20,30 da lıallta1', 10.22 de sellr od-~· 
Ecllrno pO$tasl ber ı:nıı. eut a.M de tıareıtet 

11>.33 d• ı;ellr. 
ANADOLU ll.ATTJ: 
Hn ırtın hareket Hen etırwıdlf~rı.ı r~ 
Saat 8 de Xoaya, • da Aıı.ltara.16.Ui d• I>I>" al"' 

ve ll&ııuon, l&,:ao dn. Eakııeıılr. ııı,ıo da .Anıta~ 
prnı. 20 de Ada pau.n. fD...s)' 

Bu trenlerden ıaat O da lıareket eden ~eli ff 
tdlU paurtuı, caraamba ve = g11nlerl 
Mu.uta kadar ıcttr etmcktectlr. • 
Geçen sen nln euf onond 

neıer oldu U-

• hpanyndnkl dnhill harpte FrıınkoC 
I:ır arasınll:ı i~yan çıktı. ı.ıır"' 

• 13 yaşıda hlr çocuk 11 yaşındaki 
dcsini bıçakln ynrnlndı. 

Slnemaıar 

B E \' O Q L tJ - Ttlrk : Baıb.lınuı ıu1ı:ı1149~ 
lelu Bir kadmm tal!I. ip~ : Ealrl.er s:eınfll. ı;~1 
D114lruıt~Ur. 6a.luır) .. : Cuu. Mart ~~ ~.~ 
Alet. AlkaQl'I Kcınantar actuı ve lllllm J' ~~ 
Hllj'olleı" Prem<ıı. ~arlı. : Yıldırım adam ""~at•~.ıı:ı• 
4An bıktım. f:iılu lkraz kıı.d:n tıcareU ve 1)01"'""'" 
cebeııhmıı. Avlı lllldlrmtmı.tl. !"anrak: _...ot• 
kalbim•. Y.aferı Blldlrmemııur. U 611""0:--

• TA:> IS lf I, - t·ttun: Protesllr za cıet •dil 
umsllleı1 ... oınemada) Karyoka. ..a...ıı.: )· --~· 
'"zı&:ın melodlal. Milli: 8•rb Ahmet, <~!~ı 
Hey Got<> n tıuıuı &f'cıları. Alemdar: 8...- _,r 
n...ı ve RJıı.tlnUo. 1J411111'::>'"' 

K AD 1 K ö \' - l!nr~naı Propamıııı b 
tir. ııaıe: Blldlrmemlıtlr. ~ 

0 1 it C D A B - Uale: Nlaa Pctro•ı:ı,anıtı 
Tlyatroıar 

"\El'lı>BA'51 JJRıUI 1UJiHJ 
Sa&t 20.30 da. 
l"EROt:'\'T , ,,. 
Dram, r. perde _ _.ct'I· 
:ı.'au.n : deonk fbıeıı. -ı.,..
ıı.llıa Bedrl Ol!Juı iL 

Ol't:ı.LT glS)lJ .p' 
AVNAROZ KADISl , C'Jıl 
El>lll.edt 11 tablo. :rauıı· 
ııatııp oAlu. ___., 
sut u,:ıo da ..,. 
J.l\ V1 BONcuıı:: : f• 
Yaua Z~kl Taııklıı. Jd11ı11'.0 ~ 

t:RTrr.nuL "" Tt:R nvATBoıı ısı: ( 
Pn:ı:.nrlcsi (Kadıköy - Sürcyyn). 5 ..,,,ııY 

•11e..
kırköy) çarşamhn: (t'sküdnr) sı 
dn OTEI.LO 4 perde 1 tnblo ~ .. ~~· 

ım71\DEIH"I n : RAN 111.ıı.TR0• • JJll tl 
Sanatk(ır Noşld ve nrkndnşlal'1 e )fi$' 

Rü~en birlikte. Okuyucu Semiha '( 111eıfl 
varyetesi Dalgal:ır arasında ıco 
perde. oJl-4 _,,..~ 

f!F.lll.AJ\T.RA5t l t ~ ·· 'T'tl"t\"f":ı. ı>'f;tİ 
PtOtu!lr ZAT! flUNGUR'un 3 OP ~1'1 

10 reni ınnzıyon vo Tllrkıyede ilk de~. 
numan: Rlr )'nmurtadan bir ı .... n P ( 

Bazı mllesse8eıe 
teftiş edlltyori~~ 

Ankaragan şehrimize geleil u ~' 
vekfı.leti teftiş heyeti rei~.~~ 
man İsta.nbulda bazı nı~ ~tJ ıtf 
tetkikatla meşguldür. Teftı~ b~e ıı'l , 
isi, dUn de ticaret odasında ~wıııı 
sanayi birliğinde tetkikterde 
mU§tur, 
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dla'lata daic 
............... Dllıl-.. .... 

Utanzlacak şey. 
Q ÜZEL .eser er geç şöhrete erer, 
lıp asıl latım olan kötünün yayı-

d tcsır etmesine mani olmaktır 1 K a 
\!rler B . . .. " o aı. . . u fıkrı muda!aa etmek pek 
~ kabıldir; itiraf edeyim ki ben de 

dev· ~man o kanaatte idim. Şimdi 
gıştım ını· ., D ~. . v 

iddi · •·· egışmış oldugumu 
taş a ~emem; çilnkil insan yıllarca 
haı~dıgı ve artık kendisinde bir • huy'' 
,..,h ıne gelmiş, şahsının sanki bir par

lslanbul iş dairesine baş vuranların yüzde 
Karadeniz vlldyetıeri halkındandır 

doksanı 

~ı olmucı k kurt ".l anaatlerden çabuk çabuk 
sandu~anıaz. Tamamile kurtulduğunu 
kı f ıgı zamanlarda - istemeden, bel· 
ha arkına varmadan - onun icabınca 

;ket eder. 

Sôyı~Yır, n.rtık o kanaatte olmadığımı 
kud ~cınem. Fakat bu hafta içinde o
lltın U~m bir yazı, Jean Giraudoux
'NoU 0 zart hakkındaki yazısı (Les 
dU ~ez~ litterairr,s) beni düşündür
dı~ :ha.d~~rusu ürpertti. Şair olsay
dizn. kUrUk ma,.n1evi tercüme edcr
nu ' benim knJemlmne Giraudoux'-

n kaı · . . 
Yctıe enundekı o em.salsız hassasi-
dııhn n ~lr "ıtöf'gecik" olsun bulunma
l'ana~ldi~im icin bu işe kalkışmt· , 
di~: · Ancak onun ne demek iste-

ı anlatacağım. 
Aıozart 

anıaş 
1 

znmamnd& alkışlanmamış, 
rııı.p,; ~ınış. <;ok sıkıntı çekmiş sa
ta lı r a"Cland~r. Son günlerinde has-

a~ıa:ta Yazltı~ bir mektub vardır ki 
Öyıe adan okumak kabil değildir. 
lti il Uzun VP feryndh bir şey değil: i· 
tun ~;atır: zamanının ve belki de bU
lta?'.ı b~vanın en bUyUk musikf eanat
istı,, ır tr..nıdıP,mdan ekmek parası 

,,or G' 
ona. .;·· ıraudoux onu anlryamamış, 
di\·~rn Sen musikinin ta kendisi~in !,, 
tıa Utaernıe adı.mla!"ln evladı olduğu
bUtun ~'Yor Çünkü bir adam, hem de 
acı'.tttı nsan'ı:'ln iftihar •ede,.efi bir 
u~trrı~stırab çekmiş, kimse ona elini 
ler "il tnış; o adam harikulade eser
ltına C\ıda.ge•irmiş. ki~ bunun far
lltaıııı:arınanuş ... Bu, lnaan oğlu için 
tiıtı; ('ak hır şey değil mi? Her bl
O"'- t, lns ı;l1ın, an oldui;ımuz fçin, insan 
bf. tı ln şerefli işlerinden kendimi~ 
'tı\\\M av avırnbiUr, onunla iftihar ede
l1 ''l '"R 
~, OŞça bak zatına kim zübde-i 

Olan ~sen, MerdUm-l dide·i ehvan 
te Pa IO'sin sen ... ., Fakat büyükllik-

lttıçult~ı~ olduğu gibi biç şüphesiz 
~Şs't'ılt lrlerde. alçaklıklarda, anla
hda h laraa da payımız vardır. Dfin
lnaıt h lksızırğa., çirklnlii're mani ol· 
~o~~r insanın vazifesidir. 

İstanbul iş dairesi son zamanlarda 
birçok müracaatlerle kar§ılaşmakta" • 
dır. Müracaatçller, iş dairesince ken
dilerine iş bulunmasını istemektedir
ler. Miiracaatlan yapanların yüzde 
doksanı Karadeniz sahil vilayetleri 
halkındandır. 

Karadeniz sahil vilayetlerinden, e· 
sasen ötedenberi şehrimiw fazla işçi 

gelmektedir. Son zamanlarda bazı im
tiyazlı §İrkctler ve mUte:ıhhitler b~
ralardan gelen işçilere iş vermemeyi 
prensip haline getirmişlerdir. Bu yo
lu tutanların iddialanna göre Karade
niz sahil halkından birisine iş veri - ı 

Eminönü 
istimlaki 

N:ifıa vekaleti 
şehrimıze heyet 

gönderıyor 
Bina sahıp er le derhal 

te.nasa yırışı.eceK 
Yenicamiin önünü örten bin.alarm 

kaldırılması ve Eminöııü meydanının 
açılması için, gimdiye kadar üzerinde 
çalışılan bütün hususlar ikmal edil -
mi§tir. Projeler hazırla:ımış, istim.lak 
sahası tayin edilmiş ve Jamngelen 
tahsisat ayrılmıııtır. Artık istiml8.kle
re başlanması bir gün meselesi halin· 
de bulunmaktadır. Şimdi yalnız bir ci 
het kalınıştır. O da istimli.k işlerinin 
hangi makam tarafından idare oluna
cağıdır. 

MalUm olduğu üzere Eminönil mey
danının açılması işi bir şehir mese
lesi olmakla beraber, tramvay şirke· 
tinin halktan fazla alını§ olduğu ve 
na!ia vekaletinin afi.rayı devlette aç
tığı dava neticesinde geri vermeye 
başladığı paradan yaptırılacaktır. Bu 
§lrket, bu paradan bir kısmını naf ia 
vekaleti emrine bankaya yatırmış bu
lunmaktadır. Bunun için sarfiyatın da 
nafia vekileti tarafından yapılması 

lcab etmektedir. bun -rt·ı ı b" a uta an amamışlar, Giraudoux Nafia vekaleti, istimlak işlerini i· 
u~Ult 8 nıyor. Her birimiz, mazınin dare etmek, bina sahipleriyle temasa 

larının anatka.rları hakkında muasır- girişmek üzere bir heyetin 1stanbula 
hUkurrı1:e.rdiklcri haksız, anlayışsızca gönderileceğini belediyeye bildirmiş • 

lnuı tanıti CSki kitablarda okuduğu- tir. Bu heyetin bugünlerde şehrimize 
lnuYuz, an kızmuror, sinirlenmiyor gelmesi beklenmektedir. 
l'oınaıı~1 ~teı:dhal'in çok büyük bir Eminönü meydanının açılmasına a· 
l'l aıııaş ~ dugu ölUmünden çok son- it istimlak işi üç ada üzerinde yapıla· 

IKaııraıdenn~nnaeır 
Niçin iş bulamıyoı larmış ? 

lince derhal köyündeki hemşerilerine 
mektup yazmakta ve akabinde o mü
essesenin kapısını birçok işsizler n -
şın:iırmaya başlamakladır. Bu suret
le Karadeniz, halkını işe almak şehir
de bir işsizlik yaratmayı intaç etmek· 
tedir. 

Tuz f ia' la rı 
Ven'den tenzl.at 

yapılması umuluyor 
Bundan iki sene evvel, halkın ve 

memleket hayvanlarının tuz ihtiyacı
nı temin etmek maksadiyle tuz fiat
ları ucuzlatılmıştı. Bu tenzilat üzeri
ne inhisarlar hasılatı 2,5 milyon lira 
kadar azalmıştır. Fakat, fiat inince is 
tihlak tedricen artmış ve bütçede vu
kua gelen bu açık miktarı azalmaya 
başlamıştır. Pek yakında, yapılan mil-• 
him tenzilata rağmen tuz varidatı -
mızda eskisine nispetle bir fark ol • 
mıyacağı anlaşılmaktadır. Bu vaziyet, 
alakadarları, tuz fiatlarını halk lehi
ne indirmeli krarma sevketmiştir. Bu 
mevzu Uzerindc ehemmiyetle tetkik ·
lcr yapılmaktadır. İhracat için, esa
sen maliyet fiatına yakın bir ucuz
lukta sablan her nevi tuzların fiatın
da dahili istihlak piyasalarımız irin 
yeniden tenzilat yapılacağı kuvvetle 
tahmin olunmaktadn·. 

Ot>n1z l'lcaret 
MUdUrlUğU binası 

genlşlet l 11 yor 
Deniz ticaret müdürlüğü binasının 

genişletilmesi hakkında hazırlanan 

projeler iktısat vekfi.leti tarafından 

tasdik edildiği için işe başlanmıştır. 

Bina, Tophane taraf mda yeni ya -
pılan parka karşı olan sol cephesin
den büyUttilnıektedir. Buraya sekiz 
metro genişliğinde ve üç katlı bir bi· 
na ilave edilecektir. Bu ilave inşaat 
ile, deniz ticaret müdürlüğünün hem 
rıhtıma karşı, hem de merkez rıhtım 
hamnn karŞı iki yüzü olacaktır. 

Yeni binanın temel kazma ameliye
si başfaijlıştır. İnşaatı, liman işletme 
idaresi yaptırmaktadır. 

Alakadar makamlar bu iddialara 
tamamen iştirak etmemekle beraber 
işsiz ko.lanlara iş bulacak vaziyette 
de değillerdir. 

lş kanununa na.znran, iş daireleri, 
kanunun meriyet mevkiine girmesin
den n.ncak üç sene sonraya kadar iş 
bulma te§kilatını kuracaklardır. O 
tarihe kadar, mevcut iş bulma idare· 
haneleri, iş dairelerinin murakabele 
ri altına alınmak surc~iyle f aaliyetlc
rine devam edeceklerdir. Bunun için 
iş dairesi, şimdilik bu 'kabil müessese
leri kontrol altına almakla iktifa et
mektedir. 

Pıs ekmeklere 
paqdos 

Fırınlarda gece 
çal ışıımasına 

izın vok 
Belediye blltUn fı:rsnlara 

•.a,J e.nlr verdi 
Belediye iktısat müdürlüğ .. , fırın -

!ardan alınan nUmunelerde gece yapı· 
lan ekmeklerin ekseriyetle fena çeş
nili, noksan ve pis olduğunu görerek 
fmnlarda ekmek yapıcıların gece ça
lışmalarına müsaade edilmemesini mu 
vaf ık görmilş ve bunu daiıni encUme
ne de bildirmiştir. 

!stanbal fırınlarında eimdiki halde 
en ziyade geceleri çalışılmaktadır. 
Şehrimizde 190 fil"I1l vardrr. Bu fırın
ların ekserisi, bir ağrada vasati oln. -
rak 200 ekmek çıkaracak kudrette • 
dir. Her fırın gUndc 8-10 ağız ekmek 

91karmaktadır. BiltUn lstanbulun ek· 
mek sariiyatı 250.000 tane kadardır. 
Fırınlarda gerek hamurkB.rıar, gerek 
sc pişiriciler üçer saatlik nöbetlerle 
çalı§mnktadır. Her fırının dalına iki 
takım amelesi vardır. 

Fırıncılara göre, bütün işçilerin 

gündüz çalışmasıyla da pek ili !s -
tanbuhm ekmeği temin edilmiş olur. 
i'akat İstanbul halkının ekmek seç -
mek hususunda garib itiyatları var -
dır. Bir kısım halk sıcak sıcak, bir 
kısnn halk soğuk, bir kısım halk da 
tazece ekmek ister. Fırınların bir gün 
evvel çıkardığı ekmeği anyan kimse
ler de az değildir. Fırıncılar, ekmek 
yapıcıl:ınn yalnız gündüz çalışmala
rı takdirinde sadeee halkı memnun e
dememekt.en enrlic;e E\f:.""e~t<'ifüler. 

~da 1 tııış; onun zamanında yaşa- caktır. Bu adalardan birincisi Vali- ne bakan ikinci adanın, Yenicamiin 
~e baıc~na herhangi bir muharrir di- dehanınm bulunduğu kısımdır. Bir Mısırçarşısı kapısına kadar olan kıs- ÇO<~Uk esirgeme 
~ı? F'a~§ olanlara öfkelenmiyor mu- cephesi Halice, ikinci cephesi mey - mı da kaldmlaca.ktır. Bahçe kapı ile k Ur Um U b 81 OSU 
teleeek at bundan yUz sene sonra dana ve üçüncü cephesi de Balıkpa - İş Bankası ve Yenicami kemeri ara- Çocuk Esirgeme Kurumu htanbul mer-
larıı betdanııarm da bize falan ve fi- zarına bakan bu ndarur. Valide hanı sına sıkışan UçüncU ada da kamilen kezinin senelik balosunun bu sene de par-
~~klCl'~~mediği~fz için sitem etmi- kısmı kalkacaktır. kalkacaktır. l:ık hir sur<'lle olmnsını temin için bir 
taııın," en cının miyiz? Bizden u- Ycnicamiin önünii örten ve bir cep- Eminönü meydanının açılması için komite toJllaıınrnk balonun 19/Şabat/938 
"'· ,,acakı h · Bal k cadd · "k' • uapıl"'cak ı·stı·m1:. ı.te, mecbun· ve mils· cum:ırtesi okş:ımı Tok::ıtliynn solonlnrında 
~ıra ar nı ? t esı ı pazarı esı, ı ıncı cep· ,, ... cı.A 
h. Udo\Ut' ı .... şte bunun için ;)'opılm:ısın:ı karıır '"erdil!i h:ıber alınmış. 
b~t'~iın. O :ıun .Yazısını okurken Ur- hesi Mısır çarşısı caddesi, üçüncü taccl istimlaklerde tutulan yol takip tır. Dnlo komllesi hnlonun her senekine 

U\'Uk f Yazı ınsan oğlunun belk; en cephesi Yenicami arka yolu dördün • edileceğinden icar \·e isticar mukave· foik hir c;uretıe eğlenceli ve nezih olması 
l't li1aknt~!~iasına temas ediyor... cü cephesi de Yenicami merdivenleri· leleri münfesih olacaktır. "ilin şlmdiıkn ihzarata ba~lamıştır. 

~ llıt2:a nıa . 
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mi? kenQi haksızlıkla- --- - -- - - - -ı r. ~ ~ - ,_,~ ~--
~~">ttıa.nıı~~ ~hnak. utan1lı:ırak şeyler !ÇERDE: (~~... ~] • Ynrın :ıkş:ım ım:ıı 21-: Şişli Un~,.;: 
~l>hesıı d ... ?nUnc ~ec;mek kabil mi? _k k de proresör doktor Muzaffer Esat tar:ırm. 
tı ... tı tnıı-akc"'be,ıl; deı{il ama arasıra ol- • Dir ny en·cl Kııragfınıru ·tC'll geçer en Bü . hl" 1 .,.~ "!' a . Sofi isminde fhliyar lıir kadına kamyonıı dnn " . nyenın n u~ ve karakter üzer ne 

t'ıneını., ı=-Ye varmamız o hicabla ile ""rpıp öıu-ınüne sebebi,·et Yeren o}Oför teslr.lerı,, me,"'Zulu hır konrer:ıns verile-
.. ıı.znnd .. "'"' " • 2;; Ura rüş\"et nlm:ık cilrmile iki sene k 

ır. • Tafil sekiz oy h:ıpse m:ıhkilm olmuştur. h:ıpse m:ıhklını edilen Yeniköy nohiye mü.. ce tır. 
l'llurulfah AT AÇ • Kambiyo borsası accntal:ırı dün top- ılürü Al:leılclln lr:ırnn lemyiz etmişli. Dün • Eminönli llolke,·inin tertip eyledilji Ç lanmışl:ır, horsnnın Ankonıyn n:ıkli me- ,\i'!ır ceza<ln lt'mylzin nazkı üzerine yeni. ses mOsalı:ıknsı kayıt muamelesi 31 ikinci 

~ Q C U kları mız selesi etrafında sörOşınüşlerkdir. l ·ı· ı· den dn,·aya bakılmış, mahkeme ittHoklo kiinun 938 tarihinde hllam bulac::ıl.:tır. 
'f"l • Cumhurh'et Merkez lıon ·osı nın ız ı- oskl knrnrında ısrar etmiştir. • Türkkuşun:ı yazılnn t:ılebeelrln mun-

""" fa' 1 a han g 1 nısı !fiyatını .bir miktar ıtahn yükseltmiş.. • E.lektrlk n_,·all:ırını teshil f'den ko. yenclerl hu h:ırtn ikmal edileceğinden 
• 1 1 c:ı. '- tir. Bnnka tliin İngiliz lirasına 630 kuruş '-S) ek ıni~yon toplnnmı~. elektrik fiyatını iı>kıı muayenesini yııp!ırmnynn Ycya nok.,ıın 

lerı· ter cı· h fiynt vermiştir. . 2n /1 etmıştir. ~·npnnlnrın ., /938 cumnrlesi günü snat 
lJ ecuvorı ? • Eminönü meydnnının senişlctilmesi- • Jltı sene mebus \"C Şehir meclisi az:ı- 1:ı den ıs ze \'C 30/l/938 pazar Jtiinü sııat 

"" !:ı.. af ne tahsis eılilen tram"ay şirketinin halk- '· I' l d' 
"<ifil( "' ar}{ lığı scçiıııi ynpılnl':ıı\tır. •e e ıye şimdi. 10 d:ın 18 ze kndnr l'crniyelln C:ığ:ıloğlun-
~tıt len taı~~alşımız, Ankarada orta tan razla al<lıiıı 1700000 liranın bir milyon ılcn hnzırlıktar·ı h:ışlıımıştır. Yakında kar-
lqll ~·~narak eli eri arasında bir an- iki yüz kırk hin llrnsı Cunıhurlyct nıer- tonl:ırln ılc"rıerlcrııı hıısılnınsın:ı hnşlnnn-
l1ı~ı oO Ç0eu' seyc girmek üzere O- kez hanknsına yntırılınıştır. cnktır. 
lir, l(lrclh !tun hayntln hnngl mes- • Dcııiz,·olları id:ıre<;inin Bıırtın \'apurıı • Bir nlnl'ak meselesinden çık:ın kaY~a. 
lcı:ı ı\llkote tiklerini tesblt etmiş- diln Çan:ıkkalc<lo gümrük iskelesi ~ıınındıı ela Musııırn isminde bir ndnmın sol kolu-
lıtı~h Orkc>k c~;ap '·ereq talebelerin karnyn oturmuş, foknt yarım s:ıııt sonra nıı ç:ılış:ınıaynenk derecede :rnraln:nrı mu. 
%1 eıl'.'rde~ 

14 
O 1 de kızdır. Erkek kendi ''esaltllc kurtulmuştur. nıtnl kalmnsın:ı ı;l'hehi)·et ,·eren Rnrnaznn 

~il.atı~ aı dokt 2 si zabit, 5 i mUhen- • Şehrimizde bulunnn Gümrilk \'e lnhi- nğır c<·zn mnhkcnıcsincle üç sene nllır h:ıp 
at1111ı tn. 1 1 tor, 4 Ü harclyecl, 1 1 sarlnr \'ekili Ali Rnnn dün de inlıisarl:ır se ın:ıhkiım olmu5tur. 
~ lltı:ı(!rlnı 8~r.~nr, 1 i çiftçi olmak icl:ıreslne Etiderek Eıec "nkte kadnr meşgul • Post:ı umum mlillürü Nazir sıhhi se-
n il do: bunı ~ emişlerdir. Kızlara olmuştur. hepler yüzilnrlen üç oy izin nlmış. yerine 

)a_.,.t!r ())(lor ,a;cıan 127 si munlllm • lıftılye mcnsuplnrının terfii itin ha- \C1<iıletf'n ihtisaıı; ~uhcleri reisi Rckir Yc-
~11lı '~ l hnt· ı U tayynrer·I, 3 U ki~ zırlannn yardım s.ındılh proie"i helcJliye rn tavln edilmiştir. ( 

01ırıny;; lll, l 1 terzi, 1 i ev ka,.. cncnmenl tanıfınıl:ın trtkik edilmiş, Şehir • Tir:ın r.lriliğlnc Fuad Hulu~inin tayin ı 
crcth etmektedirler. meclisine verilnıiş1ir. c<lilecl•ği h:ılıer ,·erllnıektedir. 

duki merkezine miir:ıc:ınt ederek munye
nl'lcrin i ikmal l'lmrlcri liizunm Türkku
şunca lıilcllrllıncktcdir. 

• Eınlni>ııü Halke\'inde her hafl:ı pr.r
şcınhe Etiinlcri s.ıat 17,30 da verilmekte 
olan hnlk konrcr:ınslarının dördüncüsü lıu 
~un profe 5r Hagıp HulClsi t:ırnrındnn 

"Dillerin ses cephesi,, mcV'zuu ile ,·erllc
cektiı'. 

• Ankarnd:ı iskôn umum mildilrlilğünde 
dün bir tonlnnlı y:ıpılmış, memleketimize 
Rcll'l'ek RÖçmenler lınkkınct:ı ızlküşülmüş.. 
tOr. Komisyon gelecek salı günü tekrar top 
J:ınacn.ktır. 

3 

KURUN 'da 

Kendi kendunızı 
ten kıt 

Başvekil Ccldl Bayarın ga:ctccilcrle 
yapmış olduğu Jıas/Jl/ıali sırasında Ahmet 
Emin Yalman, lıllkıimclin mllll davaları
mı:ı propaganda yolu ile harice karşı 
/.:ô/i ılueccde nıütlafaa etmediği şeklinde 
bir bahis armıı ue misal olarak ela bir.kaç 
gün evvel nıcmlekellmi:e gelen lnoilferc 
eski /Jindislan na:ırımn ve lnolli: ı.ar. 
Uirncnlosunda uü:lerce <ı:anuı Fransa ile 
aramr:dakl llatau işini bilmcdikltriııi 

iler,i sürmüştür. 
Celdl Bauar, lnolllere Jıül:ıimelini11 bu 

meseleyi bl:lm kadar bildiğini Ta11 baş. 
muharr,irinr. lt!mirı etmiştir. 

Asını t/s, oa:ctedler loplarıtısında ge. 
çcrı bu ko1111şma11ı kısaca not ediyor ve 
"hllkümet llala11 drwamı:ı lnoili: par16-
menlos11 a:ouna bile henıi: anlatamadı,. 

diye şlk611ctte bulunan Ahmet Emin l'ar. 
manrn, davanın esasını Başııekili11 ağ:111. 
dan di11lcdikfen sonra da yine noksarı ııc 
yanlış ua:dı{jını sö11lüuor: 

"Dostumuz Ahmet Emin Ynlm:ıu Hatny 
davası hakkında birçok topl:ıntılnrda bu. 
lunmuştur. En sallıhlyetll n#ızlard:ın bu 
mesele\•! dinledikten sonra. şimdiye kadar 
bir değil, belki yüz makale yazmıştır. Bu
na rağmen bu dn,·anın mahi;retinl henilz 
kn,·r:ıynm:ımış ise eski Hindistan nazırı .. 
nın, y:ıhut İngiliz parliimenlosundnki mc
buslann bu da,·ayı kavrnmnmış olmal:ırın
dıın dolnyı hlikünıet n:ısıl kııhııhnlli J::Örii
nehllir? Hfi'•Omel prop:ıgnnd:ı \'tlZifesfni 
yapamıyor diye :<Jİküyet etmekte insnn na
sıl kendini haklı bul:ıhilir? 

Dizim fikrimizce "Tan,, m birinci hıı
tnsı Ynlo\'n topl:ıntısındn hiçbir tnnıftan 
beyanat olarak yıııılacak hiçbir şey söy
lenmemiş iken, orada olman intibaları hiç 
bir resmi nıaknm:ı maletmekslzin mOnasip 
birer formülde y:ızncnk yerde ynz.ılnrına 
resmi bir kU\'l'et ve kıymet vermek, oynı 
:r:dmanda dl~cr nrkadnşl:ırını ntlatm:ık 
ıınyretilc hatırında kalan şeyleri sOratle 
beyanat şekline sokmuş bulunmastdır. 
Fakat görülü~·or ki ava J::iderkcn n'·lnnnıak' 
kabilinden ol"rak sazetecillkte b:ıuın nr. 
kadaşlon aıtatmnk gayreti ile insan kendi 
kendini atlıılmı~ oluyor. 

İşin :ısıl mühim olan ciheti naklcbnck
ten ıiydae teneniir etmek için yapılmış 
konuşmaların mahiyetini dcğiştlrcrelt 
milli snıcteclliftimiıin lıdabınn riayet et
memek neticesinde ahenksizlik bnşlamn
sı, bu ahenk~l:ı:llJtiıı hükOmel başkonları ile 
TOrk gazetecileri orasındaki snmimt elbir
Jiği üzerine zanırlı tesirler ynpmnsı ihti
malidir. Bu satırlnrı böyle bir ihtimnlc 
karşı gelmek için yazma~a mecbur oluyo. 
nız.,, 

TAN' <la 

Adliyemizde yeni 
hazırlıklar 

ı1dliyeml:de mühim ha:ırlıklar oldu
ğıınu, aılliuenin günü gününe işlemesine 
ait tedbirler dıişiirıı11düğiinü kaydeltikten 
sonra, 1'an başmulıarriri, bir kısım kamm 
larımı:ın lıükümleriııin ve adalet nıcka. 
nl:mamı:ın işleyiş lar:ının bugünTai ha. 
yatın ihtiyarlarına uygun olmaktan u:ak 
bulunıluğ11na işar:et ediyor. Adliyemi:dekl 
aksaklığın sebeplerini araştırıyor ve şu 
neticeye varıyor: 1\anuıılarımı:dan ba:ı. 
ları: Untllml şartları, insanlarının l/aŞGYl6 

tar:ları ve itiyatları bi:den rol: başka mıı 
hltler için ha:rrlanan örneklerden alın. 

mıştır,. 

Ahmet Emin Yalman, ya:ıs!na şöyle de. 
ı•am ediyor: 

"Menfi bir sa:re ile yapılan bir konuna 
bugünkO icrn k:ınunu bnşlıca misaldir. Bu 
kanun hokı;ızlık etmemek endişe.~lle yn. 
pılını,ıır. norçhınıın hakkı mikroskopla 
arnnınış, hunu konımak için muğliık bir 
meknnizma vücuda gel irilmiştir. l\fernklt 
bir nvukotın hcsabınn göre icra knnunun
dn 136 türlü müddet ve mühlet söstermiş. 
tir ki bunlnnn içinden çıkarak nl:ıc:ıklının 
hakkını nramnk imkrtnsız gibidir. 

lem kanunununda tnbii gııye, nl:ıcn.klı
yı derhal hakkına kanışturmak olmnsı 
bulunduğu hıılde konun o kadar lrnçnmalc 
~:olunu nçık bırııkmıştır ki iyi niyet sahi
bi olmny:ınlar bunlardan ıızıımt derecede 
istifode etmektedirler. iyi niyet sahibi 
olnnları bile kanunun müs:ım:ıh:ıları hnş. 
tan çıknrmnktadır. Artıya mesleğin nıesu
liyetlnl knvrnmnmış, kurnaz bir avukatın 
dn karışlığını fnrzedcrseniz ıılacnklının 
ne hnle dilştültünü gözününe getirirsiniz. 
Böyle hir alacaklı için lahit gayr, ne lınh:ı
y:ı olursa olsun, bir ~ulh Ye anlnşınnya 
yarmak ,.e hakkının bir kısmındnn rnz. 
geçmektir. 

"Dir Türk ''nland:ışı borçtan dolayı 
lınpsedllmeli mi?., münakaşası Yakit vakit 
ynpılı)'Or. E\'et, çaresizlik içinde bulunnıı 
hfüm!lni;)•et 5ahlbi vntandaş, acınacnk bir 
adamdır. Fnknt kanun, lıükümet alacağı 

ile fertlerin nlaC'.ağt arasında bu noktada 
bir fark kabul etmek surelile bir defo ha. 
talı bir l'Oln girmiştir. Ondan sonrn dn en.
resiz vatondıışlora ncıyııyım derken, ce
miyete alt çok e.sn:ı>lı hlr kıymeti ihmııl et
miştir ki o <ln memleket içinde kredinin 
korunm~ıdır.,. • 



Sancak teslim 
alan alaylar 

lzmitte ve Kırkağaçta sancak 
verme merasimi yapı!dı 

Kırkağaç, 27 (Hususi) - Şehrimiz· 
do bulunan piyade alayına bUyUk me
rasimle sancak vcrilml§tir. Orgcno -
ral 1.zzeddlnln de bulurıduğu tören, 
halkın ve mekteplilerin iştirakiyle, 
§ehıin talJmgfilı merdanmda. yapılmış 
tır. Orgeneral !zzeddin, gtizel bir nu
tukla, istiklal harbinde beraber bu -
lunduğu alayın tarihçesini yapmı§ ve 
sancağı alay komutanına. teslim et -
mi~tir. Komutan, bUtUn olayı ile bir
likte ve yilksek sesle, sancağl son ne-

ferinin son damla kanma kadar mu
hafaza edeceğine and içmiştir. Töre
nin bu safhası, hazır bulunanları bU -
yük bir heyecan içinde bırakmıştır. 

Merasimden sonra geçit resmi ya-

pılını§, gece belediye tarafından ordu 
erkanına ziyafet verilmietir. 

lzmi tteki merasim 
fzmit, 26 (A. A.) - B~kumandan 

Atatürk tarafından 31 inci alaya gön
dcrilmi§ olan sancak bugün merasim
le cumhuriyet alanında orgeneral 
Fahreddin Altaym eliyle alay komu· 
tanına verilmi§tir. Merasimde bütün 
alay ve askeri komutanlar, vali, hü
kumet erkanı, mektepler ve halk bu .. 
lunmuştur. 

Sancağı teslim alırken, bütün alay 
"bir tek er kalsa dahi, Türk milleti -
nin timsali, şerefi, namusu ve istikJft.. 
li olan bu sancağı düşmana teslim et
miyeceğine and jçml§tir.,. 

Zehirli gazlerden 
korunma kanunu 

Sığınak yapmak mecburiyetine 
dair bir kanun projesi hazırlandı 

Hava hücumlanndan ve zehirli gaz
lardan korunma hakkında Dahiliye Ve
kilctincc bir kanun projesi hazırlanıp 
Meclise glSnderilmi§tir. Projenin ya
kında müzakere edilip kanuni ıeklini 
alması kuvvetle muhtemeldir. Kanun 
projesi aynen töyledir: 

l - Yeni yapıla~ devlet binalan, 
fabrikalar ve emsali gibi bliyiik ehem
miyeti haiz binalann in§aasınd:ın evvel 

2 - Belediyelerin zehirli gazlara 
karıı §ehir ve 'kjasabalarda umumi gaz 
ıığnakları yaptmnalanna karşılık ol· 
mak üzere bütün belcıdiye ve huıusi ida
re varidat biltçeleri tutan üzerinden her 
aene yUzde biri dahiliye vekaleti em
rinde olarak belediyeler bankasına ya· 
tırılacaktır. Sığnaklar Dahiliye Veka
letinin çizeceği pHina tevfikan yapıla

caktır. 

hayati ehemmiyeti haiz olup olmZdıkla- 3 - Bir sefer esnasında i~inde çalt
rı ve bu ehemmiyeti hai% olduktan tak- tılacak, oturulacalç olan rcsıııl binalar, 
dirdc havadan tahrip cihetinden yerleri 
ve gizleme ve müdafaa keyfiyeti ve ıc
hir civannda ise buralardan ne kadar 
mesafe uzakta olacağı baklanda genel 
kurmayın karan alınacaktır. 

Paris sergisi 
Devammı Ayan kabul 

etmediği için 

~ıkıhyor 
Paris, 26 (A. A.) -1937 Enterna.s· 

yonal Paris sergisinin yıkılmağa 
mahkfim binalannın hedminc dün 
resmen bqla.nmı§tır. 

Maamaflh, serglıı1n biltUn binalan 
yıkılacak. değildir. Yeni Trocadero sa.
rayı ile modern sanatlar müzesinden 
ba§ka, Paiis valiliği, Porte • Maillot 
civarmdaki eyaletler merkezi ile 
Kedorseğ civarında Seine nehri kena· 
mıdakl kUçUk sanatlar merkezini de 
muhafaza niyetindedir. Bu suretle ser 
ginfn en gUzel iki köşesi daha muha
faza edilmi§ olacaktır. 

ÖnUmU7.deki ilkbaharda yıkma & -

mcliyesl tamamiyle bitecektir. Sergi
nin yıkılmasından çıkacak enkaz 25 
bin ton tahmin olunmaktadır. Bu a
ğırlık yedi Elfel kulesi ağırlığına 
muadildir. 

Avusturyada 
Nazi komplosu 
Parti şeflerinden biri 

tevkil edildi 
Vıyana, 27 (Hususi) - Nazilerin 

Viya.nadaki faaliyetleri hakkında za.. 
bıta tara.fmdan yapılmakta. olan tah· 
kikat, harareUe devam etmektedir. 

A vusturyada nasyonal sosyalist 
partisi liderlerinden Tavs evinde a -
ra§tırma yapıldıktan sonra tevkif o -
lunmuetur. İyi malfuna.t almakta olan 
mahafil, elde edilmiş olan vesaikln 
son derece ehemmiyetli olduğunu ve 
Avusturyalı Nazi organlarını fiilen i
dareye memur olan mUhendis Tavs'ı 
vatani hıyanetle ittihama mUsait bu
lunduğunu beyan etmektedirler. 

Salzburgda bir nutuk söyllyen mlla
teşar ve vatanseverler cephesi umumi 
katibi Zenıatto, §()yle demiştir: 

''-Her tUrlil ibhama nihayet ver
mek zamanı gelıni8tfr. Sal>rmıız tU· 
kenmf§tlr. Nasyonal • sosyalizm ile 
vataruıeverlercephesi yekdiğeri ile ka· 
bili telif değildir.,. 

umumi, resmi ve hususi müesseseler, 
mektepler, hastaneler, fabrikalar, tica
rethaneler ve umumi binalar ve emsali 
yerler birer gaz •ığınağı yaptırmağa 

mecbur bulunacaklardır. 
~ Oas st}tnaldarının evsaf ve ıera· 

itini Dahiliye Vekaleti bir talimatname 
ile tesbit edecek ve genel kurmayın tas
vibinden geçirecektir. 

5 - Dahiliye Vekaleti büyük ıchir 

ve kasabaların havadan umumi yangın
lara uğramaması için lizımgelen tedbir
leri alakMlar diğer vckxletlerle milıte

re~en tesbit ve vekiller heyetinin tasvi
binden geçirdikten sonra tatbik ede -
ccktir. 

6 - Bu kanunun tatbikine Dahiliye 
ve Milli müdafaa Vekilleri memurdur. 

7 - Bu 'k,anun neıri tarihinden iti
baren mcr'idir. 

Yugoslav 
Başvekili 

Ankara dUoUşftnde 
Sofyaya uğrayacak 

Belgrad, 26 (A. A.) - Balkan an
tantı konferansının tehiri dolayısile 
Stoyadinoviç Ankara.ya. 14 §ubatta 
hareket edecektir. 

Öğrenildiğine göre b~vekll Stoya
dinovlç, Balkan antantı konf eransm
da bulunduktan sonra Ankaradan dö
nerken kısa bir müddet Sofyada te
vakkuf edecektir. 

Anadolu ajansının notu: 
Bu sefer 15 Şubatta Ankarada top

lanacak olan Balkan antantı konf e -
ransmın b~ tehiri, Milletler Cemiyeti 
konseyi fçtimamm tehiri ilzeıine vu
kua gelmiştir. 

Macarlslandakl TOrk 
Uol versltelllerl 

Budapeşte, 26 (A. A.) - Macar a· 
janSl bildiriyor: 

Profesör Muhlisin riyasetinde 18 -
tanhul iiniversitesi talebesinden 36 
kişilik bir heyet, bir hafta Macaris • 
tanda tetkik seyahati yaparak bir çok 
kültür mUesscselerinl gezmişlerdir. 

Maarif nemreti yüksek tedrisat da· 
lresl eefi Fuelei Sza.nto, heyet şerefi· 
ne bir akşam ziyafeti vermiş ve 'bu z.l. 
ya!At sonunda Fuelei Szanto ve Muh· 
Us, Macaristan ile Tfirkiye arasında 

dostane mUnasebetlerl teba.rllz ettiren 
samimt nutuklar söylemişlerdir. 

. AABER - ;l\lCnm ooeta11 1:1 tKtNctKAN'UN -1938 
======~~~========~~==~=~~~=====~~;....:;;~;;;,;~ 

Ba,vekAlete bağlı 1"ürk parasını DUo bir zelzele 
Spor koruma daha oıdu 

başkanı gv Yeni kararname DUtı saat bcşı 43 dakika 44 sanı 1 1 • geçe §Chrimizdc kuvvetli bir zt 
Kurulması l•·ı·o neşredlldl kaydednmi§tir.McrkezUssünUntstııı 

'>' Ankara, (Telefonla.) - TUrk buldan mesafesi 1840 kilometre ttll 
t et k 1 k J er yap) 1 J yor para&nın kıymetJnJ korwna kanunu min edilmektedir. 
Ankaradan verilen haberlere göre, hakkındaki 12 numaralı kararnameye 

hükumet spor işini esaslı bir surette ek olan yeni kararname ncşredilmlrr 
tir. tetkikten ge~irdi'Jsten sonra bir kanun 

layihası hazırlamıştır. Bu layiha ile Ea§- 12 munaralı kararname ile mcmle-
r Bu gece Şehzadebaşı Bu gece 

' 

F E R A H sınemuda 
vekAlcte bağlı bir "Spor Ba§kanhğı,, ku- kette satılması 18.zmıgelen dövizler • 
rulacaktır. den yeni kararname mucibince M.ali- Büyük Türk san'atk~ ~o~l 

Uyiha Meclisin Mart toplantısında ye Vekaletinin müsaadesiyle hariçten 
umumi heyete verilecek, ıderhal milza tahvil mUbayaasmda istiıtıal edilecek ' lJNGUff 
keresi temin olunacaktır. olanlardan ihracat emtiasma taalluk 
Kanun Meclisten ~ıkınca milli bir eden komisyonlarla Ünltürk tahvili 

un eabınızlt1'1 
beklenmekte o 
lan: spor proğramı çizileeck, hemen faaliyete mübayaa edilecektir. 

ge~ilecektir. BugUnkü Türk spor lçuru- Bu müsaade C kontenjanından ge-
mu ile buna bağlı bütün ıpor teşekkül- tirilmck üzere Alman kliringinden, A 
leri ilga edilmektedir. Bütün vali ve be· kontenjanından getirilmek üzere tam 

3 Ün c fi 
Yeni prograıtd 

Avrupa ve A 
rikada bile hiç 
rUlmemit Til 
kafasının geel 

lcdiye reislerine de vazife tahmil edil- tediye eşyasına. müstenit kliringler • 
mektcdir. den geleoek bilfımum komisyonlara 

te~mil edilecektir. 
Vali ve belediye reisleri spor baş-

kanlığının tabii mümessili olacaklarJır. Kararnamenin getirilip satılması 
Bütiln spor iıleri hakkında taml bir hakkında bir mecburiyet vazetmemiş 

olduğu iradd3.n piyango ve ikramiye
mcriccziyet usulü tatbik edi!ecektir. 

1 
gündüzlü bir ç' 

hıma neticeli bulmağa muvaf f,ı. 
olduğu : 

, lerden, miraslardan, depo faizlerin -
YERLi BiR ICAJ 

Liman atöıyelerlnln 
inşası hl tmek Uz~re 

Aza.pkapıda Camialtmda yapılmak
ta olan yeni liman atölyelerinin inşa
atı bitmek üzeredir. Liman işletme i
daresi, 3lmdi, bu atölyelerin önUnde 
tamire çekilecek vesaiti 1çin kızaklar 
yaptırmaktadır. 

Şehrimizdeki antrepo buhranı yll -
zUnden bu atölyelere ait hangarlar -
dan birkaçı muavkkaten antrepo ola
rak kullanılacaktı. Fakat, yapılan tet
kikler neticesinde, gerek vesit işletme 
sine ihtiynç bakımından, gerekse an
bar buhranı eskisi kadar eiddctli ol
madığından bu binaların antrepo ha· 
1ine sokulmasından sarf mazar edil -
mietir. 

Maliyede ıeı fi/er 
Ankara (Telef onla) - İstanbul 

evrakı matbua memuru Hulüsi, Zon
guldak tahsilat kontrol memuru Se • 
lim, hmlr muamele vergisi hesap m\i
tphassısı yerlerinde; Şa-:kt Ka.raağaç 
varidat memuru Atıf Eşme malmU
dürlUğUne; Kırklareli muhasebe mü
dilrü Hulfısi Zonguldağa; Zonguldak 
muhasebe müdürü Şevket Koca.eline, 
Manbul tahsil kontrol memuru Ab
dUlkadır varidat kontrol memurluğu
na, Hocapa~ maliye Şubesi icra me
muru Selim levazım mUdUrlUğUnc 

naklen terfi edilmişlerdir. 

den, esham ve tahvilat satışlarından 

veya gelirlerinden ve mümasil men
balardan mütevellid dövizlerle ihraç 
edilecek ecnebi tahvilatı mukabilinde 
Ünitürk idhali için yapılacak talepler 
kambiyo mUdürIUklerince is'at edile
cektir. 

Hizmet yollariyle tahvilA.t idhali ta
lebteri merkezde tetkik edilecektir. 

Aktllan durduracak ... 
Seyredenleri ~rt~ 

'A'.uammalar ve mucizeler progrıuı": 

l~rtaclan 1 insan 
'---..!!sıt cıkar ? 

ve ayr:ca yepyeni 10 illüzyOO 
Bu hafta gene 3 büyük filın 

(KARYOKA)' (ÖLÜM CAMB~· 
Karasularımızda balık LARI (Ken ı.Iaynar - Yol ıcet" 

avlaran Haydudlarr) 

Bir Yunan motöril Ltltren dikkat t 
. tevkif edildi ' İetanbul civarında oturmalat1 

hmir, (Husus!) - Çeşmede, ka dolayısiyle gcl.:e müsamerelcriı1e 
ra aula.mnv.da balık avlayan bir Yu- gelmlyen sayın mUıterilerle t3 • 

nan motörll yakalanmıştır. lebelere mahsus Cumartesi 
On iki bin lira kıymetindeki motör gündtiz tenzilatlı matine 

mUsadere olunmu§, balık~ılar da tev- 3 film, Zati Sungur ve varyete~ 
kif edilmffftir. ~ 
~~~..,.._---!'.,..-,,_,...--_.. ________ ~-----------------_;_.....-'. r ......... ._._ ...................... ~ı 

SAKARYA sinemasının 
bir muvaffakiyctini m!itealdp diğer bir muva!fakiyet ! .• 

Casus Mart Rişar 
EDWIGE FEUILLERE - ERIC von STROHEIM - JEAN GALLANI> 
tarafından temsil edilen ve elyevm hayatta bulunan Fransız tasuıla

nrun en faal ve en mUthiıi M A R T R 1 Ş A R'ın hayatma aid 
canlı ve fevkalade tarihçesi : TeeasUr ... Tehlike ••. Aşk .. , ve 
1937 PARIS SERGiSiNiN bütün harib n süzellikleri bir 

saat zarfında gözleriniz önünde canlanacaktn-. 
Hakiki bir !ecri ... Müntahab bir program .. . 

• ............... ~ ...... Iİllİ ............... ~ 

Herkesin ve 'biltiln gençliğin göreceği §AHESER 

BU AKŞAM TCIRK Sinemasında 
,, 

~2:~ Fakir Talebe 
Aşk 

Şöhreti dilnyayı saran Millöckeı'in opereti (Fransızca) 
MARJKA RÖCK - CAROLA HÖHN, JOHANNES HEESTERS -

N 1 IDA WOST. lliveten ı EKLER JURNAL 
eş e Aynca : Dünyanın en küçük MOZISIYENLERININ konseri 

Nafıa Vekaletinden • 
• t ~,# 

Aşagıclıı cetvelde parti miktarları yazılı olan cem'an 256439 adet normal ve (140) takımlık 5460 ade c•°'' 
maknslık kayın tra\'ersl değfşt!rllmt~ olan rennt şartnamesine göre yeniden sekiz partide ve 4 Şubat 938 ııetıV' 
gUnU snat 10,3 O dan itibaren nyrı ayrı ekslltmest yapılacak surette kapah Zl\rf usuliylc ekstltmeye koıııll 10rı'' 
Eksiltme Ankarada VckA.let Milzemekomtsyonuncla yapılacaktır. Her parti yo alt ekstltme şartnamesi V'C ıe 
atı cetvelde hizalarında yazılr bedel mukablltnde Ankarada Vekalet Malzeme MUdUrlüğündcn alınablllt· _,, 

lsteklllertn her parti için ayn ayrı tanzim erecekleri teklif mektu~lannı cetvelde hizalarında gösterl1:0,ııııJ' 
vakkat teminat ve talfnıatnameslno göre vckAletten alınmış malzeme mUteahhiUtğl vesikası ile birlikte 
938 Cuma gUnll saat 9.30 a kadar Ankarada VokAlet malzeme mUdllrlUğüne ver'melcrl 1Azımdır. rt"~ 
Partiler Mlkdnn Muhammen Muvakkat ŞartnameTraverslerln kesileceği dcvıet 0 

1 

II 

nı 

ıv 

y 

VI 

VII 

VIII 

Normal Basit makasbk bedel teminat bedeli ları .,( 
adot adet . Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. ~,,,,-

30835 · 70920.50 4796.03 8.65 Kocaeli vlU\yeU Hendek )af _ . .f 
Çamdağı - Atba.şı ormanınd"~' 

2.76 Kocaeli VUAyetl Kara.su :ıca• ,,ı 
Mollnhasan pınarı ormanınd-:;ııs6 

. 24003 55206.90 

41624 96505.20 

61901 216653.50 

20622 69083.70 

9289 27867.00 

66266 176.190.05 

13000 5460 67780.00 

4010.35 

,6025.26 

12082.68 

470f.19 

2090.03 

1 

10009.50 

4636.50 

4. 78 Kocaell VBO.yett Hendek k11ı ısıl,_, 61' 
KeremaU HaraklıUstU ornıall~~ 

10.83 Bolu VilAyeti Düzce kazasın / 
rişkuzu ormanından. _,.1' 

3.45 Bolu VHAyetl DUzce kazasıııc1 ~ 
kaya ormanından. 4_,ı 

1.39 Bolu VilAyetl DUzce kazaJ!llll ,iİ 
kurdan ormanından. .,,;' 

8.76 Bolu v11AyetJ Akçakoca ) ~I 
Orhandağı ormanından. 6,,t 

/ 

Eksiltmelere hu-susl Ôrm~n sahipler! de girebilir. (U5). 

3.39 Bolu VUAyetl Düzce kazaST1S 
4
,o· 

çldere - Dlkmenaltı orıntıtı111 

(329), 
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Günün meselesi 

(Tercllme vı fktlbaı hakkı mahfurdur) 
-Nmnara 52-

1 stasyon civarında dolaşa: ak Hicranı 
boklemcıJO ba§Wdım 

anneme de dargmdılar. Böyle bir vazi
yette bulunan bir 'iç.adından bu parayı 
istemek bana garip göründü. Yapabi-
lecek bir tek şey vardr. Hicrana baı 
vurmak ve Uç yUz liraya mahsuben bu 
parayı istemek. Hicranın evine bir ço
cukla hnbcr gönderdim. Çocuk dönüp 
geldi. Hicıanrn evde bulunmadığını, 
:tstanbula indiğini s8yledi. Hicran ge
çen zaır.an zarfında evini defiştimüşti. 
Nişantaşında oturuyordu. Tramvay is
taayonunda dolaşmaya başladım. 

Neredeyse dönecelç ve kendisile ko
nuşmak imkanını bulacaktım. DüıUn
düğüm gibi oldu. Tramvaydan indi. 
Beni görmem:şti. Alelacele k.ar§l kal
dırıma geçti Arltnsmdan ko}Uak çe
virdim: 

- Hicran, dedim, seninle biraz ko
nuşmak istiyorum. Vaktin varsa §Öyle 
biraz yürüyelim. 

- Hayır vaktim yok. 
Onun bu tevabr bana hali kızgın ol

duğunu anlatıyordu. 

- O halde yann buluşalım . 
- Gelemem. Bana artık ne söyleye-

~eğin kaldı ki .• 
Kendisine sı~ı~ zamanında yardım 

etmekten çekinmediğim halde, bu şe
kilde elimle kullanması canımı sıkmış
tı. Artık izahat vermeye bile lüzum 
,görmeden: 

- Otuz liraya ihtiyacım var, dedim. 
Bana bu parayı iki güne kadar bulup 
vermelisin? 

- Ben para fil.,n bulamam. Hem be- } 
nim sana verilecek param yok. ' 
Onun bu sözü Uzerinc aramu:da: "Ve

receksin, veremem!,, gibi kısa climle
lcrle bir mficadele başladı. Ço~ canım 
aıkılmıgtı. Kendimi adeta kaybctrnit
bir haldeydim: 

- Ya, dedim, demek veremezsin.. 
Ben sana yardım edeyim de sen bu şe
kilde muamele et .. Bana bu yaptığın 
iyiliğimin mükifatı mı .. Al öyleyse •• 

Bu son cümlemi, iki Uç tokatmı ta
kip etti. Ne yaptığımı bilmiyordum. O 
şa§ırmış ve bağırmı§tr. 

Etraftan ko§an gcnsler kollarnmfan 
yakalamışlardı. Silkinerek k,urtulmak 
btedim. Polisler yeti§tiler. Ve beraber
ce karşıdaki karakol binasına &lStU.rül
dtik. 

Hicran karakolda, bu hareketimi teh 
dit meselesine yordu: 

- Beni tehdit yilzünden Uç ıUn 
hapse girmi§ti. Şimdi bu hırıla yine 
gelip bana çattı. dedl 

Onun bu sözU de beni çileden çıkar
dı. Uzcrinc saldırdım: (Devamı var) 

as 

Mütehassıs işçi 
k.atiplik yapıyor ' • 
Fabrikalarımızda mütehassıs işçi 
buhranını nasıl önleyebiliriz ? 

saınayınn bü1Cün ŞlYlbeierlnde nıntnseısn @Daıuı bftr çok 
vataındaşBaıro

maz blYlgliln 
yalb>ancu 

memUelketoeır<dle 
çauoşoyor 

Yazan : Ahmet Necdet 

Hiikilinet, memleketi her cihetten 
refaha. kavu;tlll'Dl!l.k ve vatandaşların 
istihlak kabiliyctiııi ~ğaltmak için 
uğraştığı kndar istihsali de arttumak 
yolunda her gün yem kararlar alıyor. 

Bir taraftan zira! kalkınmayı te ... 
min maksadiyle. köy eğitmen kursları 
açılır va devlet Qiftlikleri modern zi
ranti köylüler arasında. yaymak için 
büylik gayretler sarf ederken, diğer ta
raftan da muhtelif mmtakalarda sa,. 
nayi merkezleri tesüı ediliyor; §fındl· 
ye kadar hariçten tedarik etmek mec
buriyetinde bulunduğu.muz mamut 
maddelerin dahilde istihsali için ted
birler alınıyor. 

Bir zamanlar coğrafya kitaplannda 
''ziraat memleketi,, olarak isimlendi
rilen Tilrkiye, pek kıaa bir zaman son
ra sanayi ve ziraatln atbB§I beraber 
ko3tuklan bir saha haline gelecek. 

Çok değil, daha birkaç sene evvel 
tamamen hariçten getirtmeye meCbur 
olduğumuz cam, kiğrt, bez ve kuma§ 
gibi maddeleri buglln kendimiz imal 
ediyoruz. ÖnümUzdekt eubat ayının 
ilk haftası içinde sanayi pı:ogra. 
muntzm hedeflerinden olan iki fabri
ka daha bu kafileye katılacak: Bursa 
Merl1.loB ve Gemlik sun'i ipek fabrf
kaJan. 

Her TUrkü §llp1ıesiz memnun eden 
bu hamleler ortaya pek tabit olarak 
bir ''nıUtehassıs i§çl,, buhranı doğur
du. 

Bundan sekiz, dokuz gUn evvelki 
Haber'de bu nokta tebarilz ettirilmig 
ve bilhMSa demir işleriyle uğraşan 
i'abrik~ atölye ve mUesseselerin işçi 
bulmakta mü§ktlllt çektfklet1 yazıl • 
mı§tt. 

Bu meseleyi bf r tanıdığrmla konu
gur~, saz, yapılan fabrikaları kur
mak ve kurulduktan sonra da bura
larda çalı§l?lak için Macaristandan, 
!AimanyadaD vo dfğ'tr memleketlerden 
getirtilmek mecburiyetinde kalman 
nıUteha.ssıs Jş,ı ve teknislyenlere in
tikal etti. 

Muhatabmt, esas itibariyle, hariç
ten ''mütehassıs işçi ithali,, fikrine 
muamxlt ve ayni işleri görebilecek 
Türk elemanlar bulunduğunu ileri sU
rüyordu. Aramıı.da şöyle bir muhave
re geçti: 

_ Senin fikrin gUz;el, dedim. GU
zel ama, bizde l!lanayf henilz caruan. 
mıya ~lamıştır. Ve mütehassıs işçi 
miktarı da bu nispettedir. İlerde, ye
ni elemanlar yetişinceye kadar, f ab
ri kalanmır.da ynba.ncılan çalıetırnıak 
mccburf yetfndeyiz. 

_ Haklısın. Çok kısa bir zamanda 
muazzam eserler meydana getfrtlivor. 
BW11arm hepsine işten anlar adam -

Yabancı memTelcet
Jerde çalışan yurttaş• 
Janmızı getirtmekle 
hem mUteha~sıs işçi 
buhranım ortadan 
kaldırmış olacağız, 

hem de kendilerini 
ana vutan dışında 

ynşamıtk azabmdan 
kurtaru.cağız 

1ar bulmak §lipheeb: gfiçtür ve gene 
şUphesiz ki, bu vaziyette ecnebileri 
çnh§tırmak mecburiyetindeyiz. .An -
cak benim ileri sürdüğüm nokta §U· 

dur: 

Bugün, umumi harpte ve daha son
ralan Almanyaya, Avusturyaya, Ma
car1stanıi, Amerikaya ve daha birçok 
memleketlere giderek muhteif sanayi 
şubelerinde ihtisas kazanmıs Türkler 
var. Bunlar memlekete getirtilse ve 
kendileri yeni açılan işlerde kullanıl
sa. hem bizim için bir kazanç olur, 

hem de kendtleri nnavatan dışında yn· 
§amak azabından kurtl'lmu§ olur. Bu 
suretle yeni fabriknlarnnızdan hiç ol
fuazsa bir kısmı için mlltchassıs i§Çi 
buhranını önleriz. 

_ Peki bu vatandaşlar senelerce , . 
evvel memleketi terketmişler, hepsı 

b1r tara.ta dağılmıalar. Bı.r kere bun
ların hepsi Ue tema.ala bulunmak ve 
ayn ayn iş teklif etmek bir mesele -
dir. Saniyen bu vatandaalardan mem
leketlerine nafi olmak tasavvurunu ta 
şıyanlar varsa., niçin buraya gelmi -
yorlar? 

_ lşte bu meselede haksızsın. 
Şimdi memleketimi?.de, hariçteki muh
telif sanayi merkezlerinden gelmiş ve 
aylardır burada olduktan halde hal& 
bir i& bulamamli kimseler vardır. 
Bunlardan birkaçını tanıyonım. Hele 
içlerinden bir truıesl ile geçenlerde gö
rfiatüm. Bana şunlan anlattı: 

''Yirmi sene Bcrlinde c'lcktrik iş1c
rl fl:crinda ('alı§tım vo ilıtisrıs 'kcsbet
tlm. Elimde dllnyanın en büırük fab
ril•alarının bonservisleri vardır. Gü. -

tıün birhifo orada]~ Tlir7c ar1oada§Zar. 
barnı ~öyle bir teklifte bııundular: 

(Lfit/cn sayfayı reviriniz) 

lstanbul radyosu 
27 lK1NC1KANUN - 1938 PERŞEMBE 
18,30 çocuk Uyntrosu, (Tillil \"e Mflil is

tlkbnl dlyasınd:ı), 19 Hndifc Ye nrkndnşln
rı ınrarından Türk musikisi ve halk şnr-
1.:ıları, 19,30 spor muslıb:ılıelerl : Eşrc! K~;
fik 19,55 Borsn J-. ı.Lerleri, 20 Cemr.l u

mll ' 'C nrkndnşl:ın tarnfındnn TClrk muıs1· 
kisi ve holk şıırkılnrı, 20,30 ıı..,. nıponı, 
20,33 Omcr Hızn t:ırnfındnn nr:ıpça SÖl'lcv, 
20,45 Fasıl snz hcl eli: Oku)•anlar: lbr:ıhim 
Ali, ROcOk Snfl)•c: Konun Muammer, Kla· 
rinct Hamdi, Tanhur Snl!Uınddin, Ut Ccv· 
det Ko7tın, Kcmnn Cevdet (saat :ıynrı), 

21 ,u; orkc~tro refaknlile lli!driye Tü1ün.: 
f'tlrı, !'1,~5 ~k(:~1rn, 

1 - Knill:ırı: r.cs drngons de ,.mars 
ô'u,-crt urc. 

2 - fümsky - Korsnkoff: Lcconlc du 
1'sar Saltan. 

3 - Sarıısatc: Romnnz.'l Andaluıtt. 
4 - Gı:ızouno,· : BııchnnliJ. 
5 - Hsclınlkovsk}~: DhTlimcnlo. 
22,15 AJnns hnlıerlcri, 22,30 pttıkltı 

sololnr opcro Ye r.>pcrct p:ırçnl:ırı. 22,50 
son habeı'lcr ve ertesi sünün programı, 
23 on. 
BÜ'KRE$: 

18 rndyo ()"kcstrnsı, 20,05 bnlalaykn or· 
kcslrnsı, 20,40 şnrkılar, 21,15 Rumen fllıır 
monlk orkc-;lrnsının konseri, 23,05 dnn' 
plAklan. 
BERLIN: 

lS, şarkılı lconscr, 19 nıdro orkestnısı. 
20,10 pJ'ık, 20,30 konser, 21 cazhnnt. 
1.11n.A.PESTE: 

19,25 ıılük, 20.25 rtıdl'O orkestrası, ~2, 1 5 
Bctlıo,cn koııscrl, 23,50 orkcştra, 
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Franko rejımt kendiliQınden çökecek ı 

Asi ,orduda memnu-
niyetsizlik artıyor 
Fırankocu ispanyoDDar aırasında 

en büyük nefreto ıtaHyan 
p yadesı uyandormaılktadıır 

Frankocu lspanyoı zabitleri, ıtalyan 
ve Alman za .ıltlerlnrten hakaret Gör
dük eri .çın kızayor.ar. 

DUn gelen haberler Frankocul.a· rU bir anlaşma vücuda getirdiler ve 
ruı elinde bıdmıan ba...-ı mıntakıalar- idareyi Frankoya venliler. 
da asiler aleyhine ayaklanm4lar 00§ Buna rağmen dahildeki asayiş dü
göstcrdiğini bildirdi. Bu hususta he- zelmekten ziyade büsbütün bozuldu. 
tıü.: mütemmim malumat gelmemek- MUdahaleciler, A.si orduyu kendi a -
2o beraber~ Franko cephesinin için- janlanyla doldurmaya, İspanyol ku • 
den yı1.."1lacağına muhakkak nazarile mandanlan yerine kendi kumandanla
bakılabilir~ A.8ilerin hezimet günü rmı tayin etmeye başladılar. Bunun 
yaklaşm~ gibidir. neticesi, umumi ve sakınılması güç 

Haftai11, bir Amerikan mecmua8t· bir memnuniyetsizlik havası uyandı. 
nın Barsclonda bulunan muharriri, Ve bu evvela, falanjistlerin isyanı eek 
lspanyoZ asileriyle müdahalecilerin linde tezahür etti. Falanjistl r arasm
cephe gerisindeki vaziyetlerini izah da nasyonalist ve monat'§ist temayül· 
.oden bir yazı n6§Tetmi§tir. F-ranko- ler kuvvetliydi. Fraclco, falanjistle -
culôr arasındaki memnuniyetsizliği rin başına, Manuel Edilyayı getirdi. 
göstermesi 11e Bcbcb!crini tahlil et- Edilya kat'iyyen sevilmiyordu. Onun 
mesi itibariyle 90k şayanı dikkat <>- becerik15izliği ve zaafı, Sanço Davila • 
lan bıı yazıyı kısmen alıyoruz: ya ve mevkii iktidardan uzaklaştml-

C':-ııııhuriyetçl İspanyol hU • mış bulunup Frankonun taktiğinden 
kftmeti, Franko rejiminin kendiliğin· • memnun olmryan diğer f a.şistlere mu
den çökeceğini pek haklı olarak iddia halif bir cereyan uyandırmak imkl -
etmektedir. Franko cephesi ger inde· nmı VE'rdi. Haziran ayında Daviliyla 

- - ---·--~- ---~~- -~- ----~---;:_~-~ -- -- . . -

HARER - Akş"m pnstAM 

cirto~at yüzünden 

iki kardeşini 
öldürdü 

Ilgm. (Husust) - Kazamıza bağlı 
Yekdiğin köyünde hiç yüzünden bir 
cinayet olmU§, Mevliit isimli bir adam 
iki kardeşini öldürmüştür. 

Hadise şöyle cereyan etmiştir: Yek· 
diğin köyünde Mevlut Hasan Ali ve 
Aşir isimli Uç kardeş bir evde otur· 
makta ve sakin bir hayat sUrmekte· 
dirler. Evvelki gün bunlardan Hasan 
Ali, Aşiriiı karısına bir hayvan yem
leme meselesinden ötilrü kızmış ve 
bir tokat atmıştır. Mevliit buna içer
lemiş, fakat ses çıkarmamıştır. Ha • 
san Alinin bu hareketini haber alan 
üçüncü kardeşleri Aşir bunun çok 
çirkin olduğunu söylemek Uzere eve 
koşmuş, fakat Me,·lfıt bu kardeşinin 
de k,.- ~;qine • ·~ ' "'ceğini sanarak 
tar •u iri vurmuştur. 

f "Siııt: , Hasan Ali de 
me·, ı başında Mevlfıdun yağdır -
dığı kurşunlarla karşılaşmış, yere se· 
rilmiştir. 
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Sıvas mektubu 

Sıvas şehrin ·n 
planı yapıhyo 

• 
ımar 

Sıvas, Orta Anadolonun gUheğlndeO 
fışkıran modern bir şehir olacak 

Sıvas, (Hususi) - Şehrin müstak
bel haritasının tanzimi ile diğer bazt 
meseleler üzerinde vekiletle temns ~ 

etmek Uzere Ankaraya gitmiş olan i 
belediye reisimiz Bay Adil çalışmala· : 
rma devam etmektedir. Öğrendiğime 1 
göre, şehrimizin planı naf ia vekile - 1 
tinoo yaptmlacaktır. 

Kurulacak çimento fabrikasiyle bir 
kat daha inkişaf edecek ve yepyeni 
bir çehre alacak olan Sıvas, planın 

tatbikı neticesinde orta Anadolunun 
göbeğinden fışkrrmış modern bir §e
hir halini alacaktır. 

200 talebeye elbise yaphrı'ıyor 

• 

ki bitmez tükenmez galeyan ve isyan- taraftarları, isyan edebilecek kuvveti 
1ar ve isyanlar ve aynJ zamanda adet· elde ettiler ve Salamankadaki umumt 
leri gitgide çoğalan esirlerle firarf- karargihmda Edilvanm gnıpu ilzeri • 1 
ler buiddialan teyid etmektedir. Fran ne hücum ettiler. Bu kanlı mücadele-
ko için mesele, sade<:e İspanyolları Al de mitralyöz, el bombalan ve hattl 
man ve İtalyanlarla mücadeleden me- tanklar kullanıldL Bu hldhıede kaç 
netmek değil, fakat ayni zamanda fa. kişinin öldUğU gizli tutulmaktadır • ., 

Yaralr iki kardeşin biri köyde öl· 
mUş, diğeri tedavi i<:in getirildi~ n. 
gında vefat etmiştir. Suçlu Mevlftt 
tevkif edilmiştir. 

Yurd~an ı 
t<.Uc•lk Haberre.!:__ 

Şehrimiz çocuk esirgeme kurumu 
ilk okuD&rd.a.ki kimsesiz yavrulardan 
200 talebeye elbise ve ayakkabı yap
tırmaya karar vermiş ve çalışmalara 
başlamıştır. Bu yavrular Kurban bay 
ramında giydirile<:ektir. Bu hayırlı iş 
için Sıvas - Erzurum demiryolu ~a
at başmUdür muavini Haydarm de1a
letiyle kısrm amirlerinden 504 lira pa
ra toplanarak esirgeme kurumuna ve

rflml§tir. Yine bay Haydarm dellle • 
tiyle lisede okuyan fakir talebeye de 
150 liralık bir yardımda bulunul • langistler, raketlstler, muharibler ve ''Nr.J1!Ş(ln,, mccmıtaSı muharriri, a.<ıi-

siviller arasındaki mütemadi boğuşma leri ecnebi ordulnnna tabi 1...,lmaT;la, 
ya da mani olmaktır. Faşist şefleri Almmı'tırın bii11fi1: bir ha.ta işfodikle
arasrndaki mücadele, daha isyanın ri>ıi söuledikten sonra şunıı ildve et· 
başlangıcında, Mola Buı~osta hülrlı· mcktedir: 
metini kurduğu zaman alevlenmişti. 

Salamankaya yerleşen Franko ve Se· 
vilde kalan Keypo dö Llya.no, Burgo· 
sa tabi olmak istemediler. Franko e
sasen evvelce de İtalyan ve Alman· 
larln ihtiliif halin • vdi. Keypo dö Li· 
yano ise kendisini F~nüliisiln hakimi 
addediyordu. İkisinin de, hususf erkl· 
nıhnrbiyclcri ve c•nazxrlan,, vardı ve 
ikisi de kanunlar neşrediyorlardı. 

Sıkı bir merkezi idareden malınım 
olan il.siler, İtalyanlarla Almanların 
müdahalesi olmasaydı, şilphesiz gayet 
çabuk imha edileceklerdi. Müdahale -
ciler asi generaller arasında Ustünkö-

..... ..__. NIJlllllllUuıdll*llllılftlllll1 

''Memlekette her gün yeni fabrikalar 
kuruluyor. Seniıt gibi işçilere ihtiyaç 
var. Vatana döıı ve senden beklenilen 
hizmeti yap. Soııra ııaZiyetini bildir, 
biz de gelelim.,, 

Evvela bu teklifi tcrcddüdle kar§'· 
ladırn. l!rar/.(ır o kadar çoğaldı J...i, ni
hayet işimi terkcdcrek, bUyük bir se· 
vinç içındo memleketim.o ko§tunı. Fa,
kat buracta geçirdiğim her gUıı beni 
bir parça daha hayal inkisanna uğ. 
rattı. Gii.ndo yirmi lira ücretle bir Mtı· 
car mütehassısa yaptınlan ~ için ba· 
na 1,5 lira teklij ettiler. Cebim® pa· 
ram yoktu, aç kalmamak için kabul 
ettim ve tesisatı yaptım. 
Bulduğum ikinci ~ ise maal!J8ef bir 

ccııcbi §irkctte oldu. Bunu da teai -
Batta Türk i§çi kuUanmak mecburiye· 
tinde kaldıkları içfo verdiler. Velhasıl 
aylardanberi mifracaat etmediğim yer 
kalmdı. 'Nihayet bütün ümitlerim kı • 
rıldı ve ayda uf ak bir parayla. memur 
olmak mecburiyetin.de kaldım. 
Arkadaşlarım hcila mel.tup bekli -

yorlar, ne cev:zb 1·creyim1 Bulunduk
ları memleketin tabiiyetine girip de 
öyle gelm.elcrini nıA1 içlerinde 
her türlü smai şubelerde ihti.w"a aahi· 
bi ola~ılar var, belki bumda ~ bula· 
bilir,· fakat ya benim vaziyetime dü· 
§erlcrsef,, 

• • * 
Arkadaşımı haklı buldum. İleri silr· 

dilğil fikir bence doğrudur ve hariç 
memleketlerde çahııan mütehassıs 

Türklerden herhalde istifade edebili
riz. 

Memleketin sınai knlkınmasmda en 
büyük yükil omuzlarına almış olan 
sayın B3.ş\·ekilimizin de bu işle meli· 
gul olacağını ümid etmemek için or· 
tada hiçbir rebeb mevcut değil. 

AHMET NECDET 

.. 

"Franko rejimini iyice sarsan, fşte 
bu cihet olmuştur. Hatta cenub ordu· 
suna bile itimad edilemiyor, c:Unktl bu 
ordunun kindekl memnunivetsizlik ge 
niş bir ölçUde bn,unuyor. ordııda, za. 

bitler ve mUdahıılet'ller o ka'~' r se -
vilmemektcdir!~r ki. sivil halk ara • 
smda en kfü:ük bir İP ·an dahi, ht as· 
kerlerin bu halka iltihak etmelerine 
kati geliyor ... 

Frankocu İsnanyollar arasmda en 
büvUk nefreti İtalyan pivadPsi m•an· 
dırmaktadır. Valyado1idıtda İtalvan -
tar, id:nevi tamn,.....:••1e ellerine almı~· 
tardır. Sokak1arda 1talvan askerleri 
karakol gezmektedir. Bıınlar, sivil 
halka sebebsiz sataşmakta ve evlere 
hUcum etmektedir. 

Bir gün, Scvilde birkaç İtalyan as· 
keri tramvayı durdurmak istemişlerse 
de vatman bu arzula.."Inı reddetmiştir. 
Bunun üzerine İtalyanlar tramvayı 
zorla durdurmuş'ar ve vatmanı bayıl· 
tıncaya kadar döğmUşlerdir. 

Bilbaoda da, birkaç İtalyan bir 
kahveye girnıişler ve, bütitn masala • 
nn işgal edildiğini görünce, herkesin 
''defolup,, gitmelerini emretmişler • 
dlr. İspanyollar itiraz edince, İtalyan
lardan birisi tabancasını çekerek ateş 
etmiş ve iki kadınla bir İspanyol za.. 
bitini öldürmüştür. 
Eğer bu gibi hadiseler ancak sivil 

halka karşı yapılmış olsaydı, isi İs
panyol zabitleri, belki de buna aldır
mazlardı. Fakat bu zabitler, kendile • 
ririe kat'iyyen ehemmiyet ve kıymet 
verilmediğini, üstelik hakarete de ma· 
ruz kaldıklarını gördükleri için gale
yanları gitgide artmaktadır. 

Bütün Almanlar, en aşağı yüzbaşı 
rütbesini ihraz etmişlerdir. Diğer ta
ra ''tan gerek Alman, gerekse İtalyan 
mbitleri, kendileriyle ayni vazifede 
bulunan İspanyollardan en aşağı bir 
derece fazla rütbeyi haiulirler. 

Ast ordusundaki memnuniyetsizlik 
her gün biraz daha fa.zlalaşmakta ve 
açık bir şekil almaktadır. Esasen bu
nu bizzat st İspanyol gazeteleri de iti
raf etmektedirler. Netekim bundan 
bir müddet evvel, Santanderde çık!!! J 
resmt Vos de Espagna gar.etesi, aske
ri' makamların emriyle, ''orduda iktal\ f 
çıkaran,, dört miralay, bir sUvis.ri J 
kaymakamı, iki yüzbaşı ve dört müla
zimin ordudan ihraç edildiğini yazm!: l 
tır. 1 

Ord ' d ~ ıt- -u memnun o ma u~ma gvc~ ........ l 
zimet zamanı uzak sayılabilir mi?., 

• Kastamonu belediyeııi 600 fa.kire 
60 bin kilo odun dacrrtmıştır. 

• İzmir valisinin teşebbüsU Uzerine 
Çeşmeden Sakıza domuz ihracatına 

başlan mıştrr. 

• Konyayı arasf"a selleriylf' telıdit 
eden ~tili dere mecrasının değ~ti· 
rilmesine karar verilmiştir. Derenin 
önilne bir set, ve civarına bir de du· 
var yapılacaktır. 

ıeı KUtahyada Zirant Vt>kiiletf tara · 
tından bir vişne fidanlığı tesis edil· 
ml!$tir. 

• Bursa be ediyesi, halkın üzerine 1 
dikkatsiz1ik neticesi çamur sı~rntan 
şoförlerden ceza atmaya baol"m ıştır. 

muştur. 

Şeh r iş'eri 
Şehir meclisi ay başmda topl nh

larına başlıyacaktır. Belediyem zın 
Sıvas · Malatya yolu Ur.erinde yaptır· 
makta olduğu mezbaha tamamlan· 
mıştır. Mezbaha yakında açılacaktır. 

Sıvas orduevi tarafından zabitan 
yurduna yeni bir sesli sinema maki· 
nest getirilmiştir. 

Şehrimi7..de aç·lan m!llet mektepleri 
bUvüJ{ bir raıTb<>t ~ö!'!l'IUştür. Dersle· 
re hararetle devam edilme'l(tedir. 

~------~-----------------------------

!Iacilı di11or Pti: .......------
Nad!Dye kadın, hayıra'\cına 

tarDh d lYışrüttıYı~ or K 
SIU devlrlcl'llo hayı·at ) ııpuıak, Ertesi günU Hıı:dye kadına şu kıta 

cami, sebil, medrese inşa ettir yı göndeı·dl: 
mek, bir anane halini alıııı~tı. Patli· Kadın yaptı bu hayratı 
şahlar, valide sulta.ular, vezirler, ll Kaıuratın de!'lne tende 
lcına, velhasıl hali ve vakti yerimle Dedim tarlhinl Na.bi : 
olan her. ınıf halk, sevap işlemek, •. çam hayratına bende! 
adlarını ebedileştirmek için bir tür• Taı·llı dü';ôllı·mck, buııu cbccd hesa-
be, bir çeşme yaptırır, bu lşo ke e bma uydurmak, flllıaldka, şlfrle uğ· 
kese akça sadcdcrlerdl. ra-;:anlıır lçln güç bir lş değilse de, 

Ta.rıh sayfalarında, vakanamelcr· "mazmunu bulmak bakımmdıın çok 
de, böyle bayır ve ha~enah seven bir bUuerll vo ı:tnnatkArnno bir iştir. 
çok kadın ve erkek adı göze ~arpar. Edebiyat tarihimizde, sanatkAr 

Yalnız çeşme, medrese ve llh yap· tarihçi olarak, Sururri en başta ge
tırmapp, umnm için abdesthane in- lir .. Onun tarihleri hakikaten birer 
şa ettirenler do '·ar<lır. Mesela Razi· şahe erdir. Sonıri, bütün tarihlerini 
ye kadın bunlardan biridir. ta.~annruıuz yıızmı,, U!ltUnde uğraş-

Raztyo kadın. çeşme, mektep, ca-- mamıştır; merhum Mehmet CelAUn 
mi vo medrc~e falan yaptırmamış, dedl;::,"1 gibi, su f~er, yemek yer &Pbl 
umum! bir abdesthane inşa ettirmiş· tarih dUşUı·mUştUr. 
tir. O devirlerde, çeşme. <'Rmi, tmaret Donanımı. 120t plmda kaptan pa
veRaire gibi ha:rrathaneler yapıldı~ şanm kumandasında Rusya Referi l
zaman, tarlht bir knstdo ynz<lırmak, çln Karndenlze çılctıkl znman Snnırl 
hlr kitabe kaleme aldırma.le Adet h,... şu mı~raı tarih dllşUrmUştll: 
llnl almıştı. D<"vrln l!"alrlerl tnmtn· Silrdll yelken kllrek Mayı kaptan 

a ·ı- ... , Sı•msın tarilıi ve 7cıymetli esef• 
Zerinden: Göknıedreseye bir b<J,kı.$ 

tık okul öğretmenlerimiz aralarJ1l ~ 
da toplantılar tertip ederek mesl 
konf ero.nslar vermektedir. f1' 

Bu yıl 25 şubatta Divrikte de b 
Halkevi açılac:ıktır. Divrikll gençleı' 
sevine; ic;indedirler. e• 

Yeni yıl dolayısiyle baromuz~"!' 
lik kongresini yapmış ve başk8Jl11g 
avukat Ahmet Göze seçilmişt~ 

Yurdun 

Dı leklerl 

Hlr de odun 
lblikArı var o 

Yurdun her yanında pahaltlı:l~rı~tl 
cadele ediliyor, hükiımelfn bulu 0111 

rurl ihtiyaç maddeleri ü:erinde e:eSı: 
ledbirler alacaDı anlaıılıuor. Si1P dt' 
ki ilk pld11da ucuzlatılması ıcaP ~0rı 
maddeler ıehlrlere ve ka:ıabola"'d el 
baıka baıkadır. lle:ıel6 /stanbul 

0ı:t1s 
ııüt, ekmek, Karsta sabun ve elbfıt• 
lamonuda odun... ,1atıl 

Evet, Ka~lanıon11do evvtld ııcll• jfıJfl 
maıı ld:ınıutltn en pahalı madde 

0 
st1I' 

dur. Odıtn pahalulır, çok pahOll 
1 

glfı 
tıuor ve bu pahalılığın :ıanıld1f1 110~ 
orman konımlle hlc de münasebe [Sbtf/' 
tur. Bumin odun geçen seneue 

11 ,.11,ııf' 
lam iki ml~li f iuallo satıltuor. 30 60 ~11 
aldıDımı: bir yük odunu bugllfl 
rıışo alı11oru:. Niçin? r ı;e' 

rakh, mnoııanna ka~hleler yazarak paşa Orman kanunu çıktı{jı fcin rıe//ttf O 
Bazı doı;;tlan ona dedtler ki: den odun kedltnıiyor, devlet k':ıır.11" tArlhl<"r dllştlrilrlerdf. Hunlar. havrat 

yerforh\fn '1,'ÖZU görUnllr 7erlerlne - Sen bu tarihi donanma henüz e/\ .~tf dunlllrdan para alı11or denlleC C" 
yazdmlırdı. · 

Umnmt hlr abdesthane yaptırmak· 
la. bU.VOlc bir havn' l!!ledl~ne knnaat 
~~tirt>n Raziye kadm, bu gibi yerler 
t~ln kaside yazdırmak, tarih dU~r 
mek mınlden oldutnnn zannettiil l· 
çln, abd.-,1;thanenfn tarlhRlz kalmMJ• 
na gönlU raZ'I olmadı. Harran t~ln 
bunu bir ekı;llcllk Ravdı. Zamanm 
(Relqjc;;qftera) sı (NAbi) ye başvurdu, 
bir fRl"lh rica etti. 

NAbt. Rarlye kadmm t.ekllflnl red 
dedem,.Af: 

- Abde~hane tc:In de tarih ya7.tlır 
mı tmtoıı! Git ha,nn,,an ••• diyemedi: 

- RPn yazar. yollarmı ! 
DlYerelc. kRflmı savdı. 
RazfJ"e kadm. bir J?ttn, bP.-, srtın. on 

atın hf!kledf. fH1" ('PVRT> ~tlrmavmra. 
tekrar basvtırdn. l\"Ahf vakti olmadı· 
~'· "mıt7lnnn,. bnlamadıJtnn tııl\:vle
df.: birçok mUfll'MleP hnlifa. Falcat. J 
lcfrn "'"'""? .. R'fllfm plvanh. :vakar
'1r. rl<-a f!ttf ••• NAbl, )'akamm Jmrta-ı 
ramıyaca~r anı ... vmra: 

- YIU'Jn mnbakkak gönderirim, 
s1z gidin! dedi • 

" 

tersanede iken söyledin, ya kaziye bııkl, bu hakiki bir sebtb 0uırrı~;1,~ıı 
aksi çıkarsa ne diyeceksin? kü 50 kilo sauabllue/jimlı bir art' ofl 

- Benim tarihim hem muzafferi- yükü odundan dtı•letre atınarı PpııP,al 
yeti, hem de ma~JQblyetl camidir. cak üç l:uruştur. llaudi df{jer 

0 
çıı"'. 

O zaman da şöyle tarih dtışUrttrUm: da koyalım da fazlalığı 5 1:urıı~ııt P1

1 SUrdll yelken kürek Ada kaptan ralım. Bu takdirde odunu bil ~ıı I~ 

Ebced hesabma uydurulan!':';~ kuruı faılcullc gene 35 ıc alm~arıı1411 "ime: mi1 O halde neden 60 110r ti 
zylan tarihler itinde. hakikaten ort- lıyoruı. llükıimet 3 kıırıış atı rııfl ~ 
Jlnallerl vardrr. Turşucu zade Ah· odunu iki m isli fiyata rıkarf11daııt1 tııı.,, 
met Muhtar efendinin ŞeybtslAmh· d o ııt"" 
ıtma yaztlan f1l tarih cidden nevinde nası nedir? Bilh'1&8a orta a 111,,ııı ~ 

ranı gibi bir va:fuet de bil ,.•ıte 
phe1;erdlr: ı Banıın açık manası: /htikdrd1!0",. 0~1 Lthana biber turşusu! ıı " w· 

Ahdttlballm Memduhun l'tlşvet al- uakın ka:amı: olan TaıköP' 1:ul rı çarı 
makla meşhur olan, ve aldıih rüşveti 35 kuruıtur. Orada odun ma ııtıf· 

ft yani ancak beş J:uruş arltfl ,~ 
J&1nız mecidiye olarak kabul eden kü or,ada ihtikar uoktıır. ı1ıti#t1 r, 
bir dcfterda1" halt''lnnftald f1l mlsraı Bt gibi, ekmek oibl :arıır1Jıi1~-bffl'r. 
da dzel tarlhlerdcndfr: 1 d ıı 

Aldı defterdar efendi bir mecdlye · rın fiyallarını kontrol c erı 0d"(ııP 
daha! en e.,a.Tlı bir ilıfiyaç oları ı:ıııf· f.l 

Mizahi ve mft.cıtehcen eeldlde Y, azı). halde bırakmasına lmk6n yo ıallf' -ı1S 
o :amana T:ndar, Knıtamo11" alf1'~ 

mış tarlhler de vardır. Fakat bunlan dlııenln daha esaslı tedbirler ,,; 
mU~hcen kolimBlerle ifade Mtlen bekliuorlnr. .J!'' 
0 ti1tf'f' .• fn. "m&ı:mnn .• nn ıtfi7~11fğlne !{ıft~•,.r- .... 
bağışlamtt1c htr 111anRt. ho1"M1<1nr. 1 •• _______ _...,,.._. 

• lf üseyiıı R\i§tü TIRPAN 



Amerika kadınları nasıl yaşar, 

kazanırlar ? nasıl giyinir ve ne 
Arnerlkalı kadın, ıçtlmaıô mevD<nn ne oouırsa olsun, mutlaka 

Amerika onmak mecbuırnvetlndedlır 
bir lşBe meşglYll 

kadınları Çelik krahnnl kızı mağazada ~us, Anglo - Sak- I k 
Son, Alman, ltal- manken İ yapıyor 

Van, lspanyoı, 
1Sv!çre, Macar 

•rklanndan 
fl'lürekkep bir 

Koktegl'dir 
ha belle. 

__ ,_ 
b 4ınerııt erJ Ye a kadınları, fkl yüz yıldan 

TAlEBE 

TALEBE 

~ 
Kay. 

. AiLE Kili 
Karhennc. , 
f SATICI 4\tı.gı0 n~ dünyaya hicret eden Rus, 

lıaııy01 • akson, Alman, ltalyan, 1s
l:tıllreıı:i: lıvJcre, Macar ırklarından 
hı •öyı ep bir kokteyldir. Ve doğru
letıer ke~ek lllzımgelirse, diğer mll
Yaııe ba~ •nlarına nlsbeten daha zl-

/ 1 
· Joella. , 

·" AiLE KADINI 
P:ıulerte. · Ceını Uyard .. ~ 

~eııau/~~n ınuhtelif sınıflanna 
1 ercıerı tut rcok kadınlar, ınflyoner
eıe" • unuz da daktilolara, ame
~llıı ôntıarıncaya kadar hepsi gözü
~~ blrJbır~d~n gecıyor. } .. akat, bunla-

t la.ın n en ayıra.bil[\lek biraz 
~ııı tıarıa ıı kürklerinin, elmasları
t ar anıa khğından bir 'dereceye ka-
1-'e~ıYorı!rabııırsinlz. İşte bakınız, 
11 ll\at ba · ŞUpbesı~. hepsi , sc,·ıruıı. 
1~r- tu1ıa/11arı o ka(fitr glı.tlp, o ka-

ltltat ed kıyafetli ki ... Fakat, buna 
en, aldıran blle yok .. 

en • • • Sa e•hıeı 
l.4 11ttaı I> cadde)den başladım. 
'°<! llıı.cu 8a~ka kadnr gittim. Sonra 
bu1hı teıdo aktan geçtim, (Brod-

bUk, en hn. Durası, Nevyorkun en 
h~ Yle hı Şık caddesi.. 
~!!~ ııa.au;d kalabalık var ki.. GilnUn 
ıuııi hır b c binlerce kad10 ve er
"ar~tltlar aştan blr başa hızlı hızlı 
·'1iNı~'~ Clbt Sanki nıUhlm bir işleri 
lltk<.':IQı~lt O. •• Amerikalıların yavaş 
hıı1~f, .. , 11d!eUerı değll. Her zaman, 
lreğı ~t\>'o 1' biri 'kov~lı)·orm\IŞ gibi 

, H · •• 
11ANIKllllClJ 

l 

1 

3 dolar 60 sent alır. Bu parayı sa rt'e-' 
der ml? hayır! .. Ertesi gün, cocuğu
nun haftalığını verecektir. Çocuğu 
küçük blr köpektir? Bakılmak tein 
hususi bir müesseseye bırakmıştır. 
Her pazar mutlak gider, cocuğunu 
görür, sever, okşar. En büyük zevki 
budur. 

lsabel; sm1f arkadaşıdır. O da, cu 
martcsi glinleri ayni mağazada çalı
şır. Aldığı parayı çoraba, pudraya. 
verir . .Muayyen bir yeri yoktur. Kar
deştıe beraber oturur. 

Ailesi (Ohlyo)dadır. Kendisine an 
cak mektep masrafına yetişecek ka
dar bir para gönderlrlcr. lsabel, vis
kiyi coıc se,·er. Dondµrmaya bayı
lır. 'Mektepten veya işten çıkınca nt
şanlısfle buluşur, a'kşnm yemekleri
ni - ancak geceyarısı - onunla be
raber yer. Sonra. kolkola (Bradvey) 
de şarkı söyıtycrek dolaşır, Ve eant 
ikiye doğru evine gldçr. En sevdiği 
ı,ıey: küçük tahta kutularda. beyaz 
fare -yavruları yeUştirmekJlr, 

-3-
lşto blr dakUlo tipl: 
Adı: Poppy 
'.Aılı: Mislsiplll 
Yaşı: 24 
Boyu: 1 metre 58 snnum. 
Sik/eti: 55 kilo 
Saçları: Siyah 
Gö:ler;t: mn 
l!a:luetl: Sakı moda mnınznsın<Ia dnTı:.· 

tllo. 
Geliri: Haftada 28 dobr. 
.Yaırafı: Haftada 40dolar • • . 
Meral: ve eblencclerl: Dnns, slnem:ı, kır 

gezintileri. 
Saks moda mağazasının sipariş 

daire.si bir arı kovnnr.pa benzer. Yazı 
maldnelerl, tıpkı mitralyözler gibi 
işler. Saat 5 buçuk oldu mu, Poppy. 
mantosunu giyer, şapkasını geçirir, 
çantasını alır, dışan fırlar. Az sonra 
kendisini, 50 fncf caddede moda ma
ğazaların camekl\nları önünde gö-
rilrsUnUz. · 

Gillkuruım renkli ve pelcrlnU ge
niş btr mantosu vardır. En bilyUk ar
zusu, kaplan derlsl takl\dl benekli 

1'• e., i'lar. Kadını da böyle, er.. ,e\· 
cleır· )'orlt 

· kumaşlardan 9Jr t,:rprnkar yapma.k-
,,..,,.,.ıı.:ııa..;r,.-- t trr i!lııs . . 

liıı6 'Ya ~fbı: Şikago, Losancelos, Fiıtı 
l'ııt111>'atllle btıyUk şehirlerin rekabe
~e\·y <!ıt to~ gene Amerika kadınla
'ııo11 °rkcıa se\'dlği bir şehtrdir. 
~eıııe11Utu11 ~ 6·275.546 kadın vardır, 
lt~ır ıı bezn .. ıı.Yıın1na göre). Bunların 
t.ı 1<;<1 en o milyon 254 bini ~a-

oıa./lllıı.rın h 
~''-la. 11.k 25 aftahk kazancı, vasa-
11 l:ıır ~O lira ~olardır. Bizim para-
a oıs •dırı i adar .. 

~111\akllrı, ın~uı,:tlrnaı meTkll ne olur-
1~4 hıı llıecbur~ka bir (iş) le meşgul 
l:ıı4~a.~iatrıı1 t/etındedJr. Bunu, ba-

bı> 0 llrı tanımın etmek, bnzan da 
b llıı 11 1ın.aıı: 1~1D1ak ve tecrübe sa-
ctııa. &.bah n Yapnr. 

>cı 9!<11 • <Sa'· ) ~ t~lı "eıı 11.s mağazasında 
"~~~tt,~ 0n z~~Bteren satıcı kız, Nev 
~~ I ~ayj llır baı;;k S'lnlerfnden birinin 
~~~ }( 

0 r> dckı n tnnğazada (Lord 
~, I~ 11;a.1ııı1n b~flzcı manken de, 
bıı. l'ı>'or at, nıuht rlcJk kzıdrr. Günde 

:tta11' :1Uınerı~ıır robJarı giyip çı
~~ --t ı: ~ı,: de sı~~~ın gösteriyor. Ve 
~it ~Ot• a keııa ıyor ... 
lı ;11tt~·Urı bıı tn isini (Sub\'ay) da, 
'ııt llte.ıte tördunıcşhur Yeraltı şlmcn 
bıı.11"~t,~ l}lnıen<1ır <Ahı nu çıtt hat
~~ 'lıı- donar crı. .. tnsnn kısın 
'°a~~-~İnlierıce~ ~~::o havasızlıktan 
~ lltll11 l')•C\ attı G sentt, otoma
~lr~Obııı lUks ( P rıhtıma geçti. Mu-

ttıe t~ bıraknı~ek~_rd) ınarkalı 
A ip geııy ş. erattı şimcn-

~h ·\~,. • or .. 
ıı"oı "1tı 1 • * 
~tı. 11.r<l ' bıun "" 11 a ,. ce. 111 '11lıtı aı1 ... ırlllışa0 k atazalarda, 

ı bıır . ., ' YUzıerı :dınıarı bir dU
~~t. ~lllar,11 uruşur, kaşları 
'r~ lra C\·Jerı 
~' ~lıt;ı' ~e"Yor1t~~e hizmetçi Yok-
1'~1~'•11.ıııelc YUkseıcu htzınetcllerın 
ı 1 ıı.1'1 1 t. ll lltın aı r. Mağazalar
ı~~.~ '111, l' u acbcb1 dıkJarındnn çok 
tı"ı- \'lıırıa.şarıar· : knchnların coğu 

ıı ıı · ~ 116 ıtllc' ışarıda çalı ır
,~~~~tae kaerıaı d~k Yatına}c için ~e-
ı~tı '>ııiururıar J>nnsıyonlarda 
\',.~t. 11ldan, 1~ u suretle hlz: 
t 1 llltt görmekten kur 
~ lj~ ~rı -
'~, aııt rıı de d 

tt():r ll~·a gı.. ışarıdn Yerler 
t llr.. • erıer · 

~ ·~ .. r "e k · nceıe karın-
\~~ lbtıL • ~ 1 nrıor. 1 

'"· '' a • ı b. tıllt J>artıınan 
'• 'ıı>oı d0Jap1ar1 larında herşey 
b-~· ~l~a.r, ~nnı a . "f:'lel<trlk fırın

ı,"' lttrıını 
6 
şır Yıkama mn-

" "arı UpUrgeJer flh l1'1nda ' ·· 
sebze e~e-

Oiyinfş

Jerine 
df kliat 
ediniz 

.m•rnk ve eblrnce&f: E~krim lnlimi, yQz. 
lll l '. operaya gitmek, köpek beslemek. 

. -B-
ı1dı: ISADEL 
Asil: Ohio 
Yaşı: 21 

Boyu: 1 metre 72 
Sikleli: 56 kilo 
Saçları: Kumral 
r.ö:lerl: Siyah 

\'n:lyetl: Resfm tahsil eder. Kardeşinin 

fi iii'i~:ANs"i:f.·;ı~;~t~~jtj","';;:;;·i,i;·=~;-N;;;:=;ı:k;i;;k".ı~=-····· ya~:~ı~;: ~tı:~:~a 3 dolar 50 san Um 

riknh kadınlar Uzcrlnde ctild yapmış .. Amerikan kadınları ndıl gi· Alasrafı: Haftada 3 dolar 50 santim 
yinirlcr; nasıl yaşınlnr; no yly:fp içer Jcr? ... 'l'ctklklerlnlo menuu bu.. Merak ve ebl,nceıl: Tiyatro, sinema, 
Zengin, fakir, iı;;çl, mcktcı,ıı kıuhnlar in ahbnb olmuş. Onlarla bera- dans, gece sokaklarda dolaşmak, fare ye-
hcr •lUşUı, knlkrmş. li'lldrlcrinl, dUşUn<·elcrlnJ, nasıl yaşadıklarını, na- tlştirmek. 
sıl giyiıullklcrlnl, ne kazandıklarını, ne He ''akit geçirdiklerini tes- Brodvey cl\'armda, 80 inci sokak-
bit etmiş. Ilu uğurila işçi kızlarla bir Ukte en basit bir lokantada ye- ta bir resim mektebi vardır. Bu; Nev 
mck yemiş . . En lüks lol,antnlardıın birinde, milyoner bir sanaykinin 

yorkun en maruf mekteplerinden karısile ayni mııı-;ada bulunmuş. biridir. Burada genç kızlara moda 
1''evyorkun kJUpl<'rinl, büyük tcr7.llerfnl, kuyumcularını dolaş- resimleri çizmek öğretilir. Rob, kas-

mış ... \'o en nihayet, gfö·Uşlerinl, tet klklcrlnin neticesini mecmna-
Ntnıln nc"rl'tnıis .. Okunıcnlarınıızın, mc,·zun enteresan bulacakları- tUm tayyör, bluz, manto, llh resim-

. · • lerlnin nasıl yapıldığı gösterlllr. lu umarnk, J<'J"nnsız nıeslckdaşmnzın ;\'azısmı alıyonız. 
----·····-··-····-· ... ···-· .. ·--···--···-···--··· .. •• .. --......... _..... ___ _.._......._ Bu mektebe dört sene devam mee-
cek. patates ayıkhyacak. mayonez 1 Niçin getirsinler'! Yarın yaşlanacak-r burtdlr. Bu mOddet nthayetınde ehlf
dövecek makineler dlzllldir. 1''akat lar değil mi'!... yet gösterenlere birer diploma verl
kullanacak kim?.. . Eğer, muvaffak olur da bir koca- lir. Ve hemen bir iş bulunur. lşte, 

Hava alınnk lr:ln kırlnrn çıkmak ya varablllrlerse hayatları sigortaya hayatlarından bahsetmek istediğim 
lAzımdır. StRte Buldingln 102 inci alınmış ~emektir. ÇUnkU, kocalarlle Pabi vo lsabel buraya devam edl-
katındnkt asma bahçeye çıkıp biraz gcçln~meylp ayrılsalar da, ölünceye yorlar. 
hava almak herkesin kArı deia'lldir. kadar beraber yaşasalar da hayatla- Fabl: çok zeki bir kızdır. Sanattan 
Çünlcll dUhullycsl ı dolardır. rı mücmmendir. başka bir şey düşünmez. Son zaman-

E,·lerJn çoğu l 1 ,.e !!O katlıdır. Bunun için kendilerini takbih et- larda alnındaki perçemleri kesmiş 
Stat Ru1dfıı~ln GO mcı kntıntlı>n son- mlye ~akkımız \'ar mı?.. Şüphesiz kaşlarını yolmuştur. Her şeyi öğre~ 
raki oalrı'ler pek güç tutulmaktadır. hayır... mek, bilmek ister. Çok meraklıdır. 
Kiral"ıların çoğu. dostlnrınm bu ka- - 2 - Blr kusuru var: Zengin değil .. GU-
rlar yüksek ycro çıkmak fstPmiyecek önce, tet"iklerJmlze talebelerden t 
lerini stlylcm"ktcrllrlcr. Haltları da "' zellik kremlerin tedarik edebilecek 

başlıyahm. işte size tkl talebe tipi: parası da yoktur. Anasının kremlert-Yardır.. A 
• • • - - nl, pudralarını kullanır. Dudak bo-

Amerikalı kadınlar, Avrupalı hem 
şlrelcrinl, hayatın zevklerinden lstl
fac;Ie etmemekle itham ederler. 
Amerikalı kndınlnr çok mUsriftlr. 

BUtUn kazançlarını tuvalete, eğlence 
~·c sarfedcrler. Atiyi lı.ılç dUşUnmez
ler. 

l\<!ndilerfrıP, netislorlne itimatları 
pek çoktur. Zengin, fakir bütün ka
dınlar yarını akıllarına getfrmezlet. 

Adı: FABi yası almak için mektebe yayan gt. 
11ılt: Sakson 
ı·a,ı: 18 der, gelir. Otobüse, tramvaya bln-
Bogu l metre 70 !annm mez .. 
Sikldi: M kilo Öğleyin: otomatik lokantada 10 
Saçları: Siyah sent ''erir, bir bardak portakal şer-
Gö:lni: Mnvl beti, biraz ekmek ve sucukla karnını 
l'cı:iyeli: Resim tahsil eder. Anasının doyurur.' 

yanında oturur. Cumartesi günleri, mektep kapalı 
Geliri: Hnftndn 3 dolnr 50 sent olduğu için, Macy mağazasında satı-
Mnsr<rfı: Hnftadn 3 .dolnr 50 set cılık yapar ve bu hizmete mukabil 

1 
Halbuki, daıftt dUn aldığı'iiafüı1r

b1ndan 'CC!blndo ancak beş dolar kal
mıştır. Fakat, anasından bir çek bek 
ltyor. Gelir gelmoz kumaş alacak. 

1 Terzi _parRSı bir t>ey. değil. Sekiz er-
kek knrdeşl var. Bunlardan birine 
yazar. ister .. 

Poppy; hayntmi temin etmek ıcın 
çalışmak mecburiyetinde değil. Ana 
sının. kardeşlerinin halleri, vakitleri 
yerinde. Hflr ny kendisine geçine-
cek kadar para {?önderlyorlar. Fakat 
o, serbest ruhlu bir kız. Ncvyorkta 
yaşamak, şık giyinmek, snsıu gez
mek 1stlyor. Dunun için allesfnden 
ayrılmış. Kalben gene onlara mer
but. Odasının duvarları nnasının; 
kerdeşlerlnln reslmlcrlle dolu .• 
CamekAnların birinde, Parlsten 

yeni gelen bir l~vanta gördU. Mutlak 
alacak. lkl giln Oğlen yemeği yeme
Yh·erlr, ölmez a ... 

İşte otele geldi. Barbizon oteli ka.. 
pıcısı hUrmotle eğildi, sclAmladı. Bu 
rası, yalnıı kadınlara. mahsus bir o
teldir. Erkeklere oda verilmez. Bil
yUk salon çok süslü KUtuphane cok 
zengin. Garsonlar, kadın hizmetcller 
cok terbiyeli \'e nazik .. 

KUçUk, fakat şık bir odası var. Ka
napeler, sandalyeler keten kaplı. 
Ufak bir yazı masası, radyosu, tele
fonu hepsi mükemmel .. Haftada 12 
dolar 50 santim veriyor. Pek pahalı 
değil.. Banyosu, jimnastik salonları, 
asma bahçesi de var. Oteldeki kira
cıların sayısı 700. Hepsi de kendisi 
gibi ya bir mağazada caıışıyor, ya 
bir büroda .. 

Küc;Uk daktilo. odasına girince 
mantosunu, iş elbise.sini çıkardı. 1-
pck kadifeden şık bir pijama giyin
di. Bunu Sakadan GO dolara almıştır. 
Haftada 1 dolar 50 santim manlkllre 
verir. Ellerine, tırnaklarına cok dik
kat eder. Mağazanın en flÜZC!l elleri, 
kendi oll olmasmı ister. Şimdilik va
ziyeti iki şeylo meşgul: Anasından 
beklcdl~i çek yarın gelecek mi? Son 
ra, tiyatroya götüreceğini vaadeden 
delikanlı gelecek mı? •. 

Fransız gazeteefslnin telkik yazısına 
cumartesi günü devam edeceğiz. 



Bir boks Salonu açıldı
1 

Bu ihtiyacın karşılanması olacak 
Boks sahasında bircok emekler sar- 1 rı, memleket için çok iyi bir propa

fetmiı,ı olan tanınmış boks menecerle- ganda yapmak fırsatından mahrum 
rimizden Danyal Tepedelenin, bir boks bıraktı. 

salonu açacağım ve burada bir<;ok Gerek Kemali, gerekse Melihi, Türk 
boksürler çalı§tırarak, bilhassa ecne

bi temaslara ehemmiyet vereceğini 
memnuniyetle haber aldık. 

Memleket!mizde maatteessüf gayet 
sönük olan boksun, bizde pek ala rağ-

bet <>'irdUğili:ıü, buna rağmen, buna 
hiç kimsenin aldırmaması cidden elım 
olduğunu, her fırsatta, müteaddid de
falar yazdık. 

Son defa Beyoğlu halkevinde yapıl
mış olan boks maçları, boksa kar;}r 
halkta olan sevgjyi bir defa daha is
pat etti. 

Memleketimizde küçük Kemal, Me
lih gibi çok kıymetli hoksörler ycti§
miştf. .Fakat bu sporun ihmali, onla-

Avrupada 
futbol 

İngiltere kupa ve lik gampiyonluğu 
futbol maçlarının bu haftaki karşılaş

maları ıu neticeleri vermiştir: 

Brentfor - Portsmouth 2 - ı. 

Charlton Athletic - Leeds Nuited 
2-1. 

. Volverbampton Vand -Arsenal 
2-1. 

New Brighton - Tottenham Hots-
pur 0--0. 

Evcrten - Suıidcrland 0-1. 
Chcsterfield - Bumley 3-2. 
Manchestcr City -Bury 3-1. 
Bamsley - Mancher City 2-2. 
Birmir.gham - Cbelsa 1-1. 
Bolton Vandercrs - Derby County: 

J-2. 
lTALYADA: 
Lik :mç1anrun bu haftaki neticeleri 

!funlardır: 

F. C. Milano - F. C. Bari 5-1. 
As Roma - Sampierdarena 1-0 • 
F. C. Lucca - F. C. Torino 2-2. 
F. C. Trieste - Napoli 3-0. 
Juvcntus - Atlanta 5-0. 
Genuva - Lazio 2-1. 
F. C. Bologna- F. C. Floransa 0-0 
F. C. Livemo -Ambrosiana 0-0. 

Sarosi 
-t-

Umumi harpten evvel, Adriatik de· 
nizinin kü1;ük limanı Fiumc, .Maca
ristamn denıze yegane mahreci idi. 
Bu l~man sayesindedir ki, Macaristan 
bir ticaret ve hatta bir askeri donan
maya malik olabildi. 

Umumi harbden sonra, Macaristan, 
hem Fiume limanını, hem denizi, hem 
de donanmasını kaybetti. Fakat bu • 
gün kral naibi olan Amiral Horthy 
ile emsalsiz bir futbolcü olan György 
Sarosiyi muhafaza etti. 

Milliyet miicade!es i 
1911 de Fiumede doğan Sarosi, 

Stefancici adında bir İtalyan baba· 
dan dünyaya geldiği ve Fiume hali
hazırda bir İtalyan şehri olduğu için-

sporu, boksa karşı olan bu insafsızca 

ihmalden dolayı kaybetti. 
Danyalı bu cidden güzel teşebbü

sünden dolayı tebrik etmeyi bir vazi
fe biliriz. 

Megan Taylor 

Sen Mori~te yapılan ~'IJf'!tpa artis
tik patinaj şampiyonasında. Sonya 

Henfain halefi Sesilya Kolegin yine 
şampiyon o14uğıınu, genç bir lngiliz 

lı.ızı olan Megan Taylor'un ikinciliği 

aldığını ve büyü.k bir muvaffakıyet 

1oazandığını ya.,"'mı.şti.k. 

Resmimiz, lngiliz kızının antrcıı

mmı yapı.Jtnı göstermektedir. 

falar, Saroşinin İtalyan olduğunu id
dia ettiler. Esasen İtalyanlar da onu 
ltalyaya getirmek için ellerinden ge
len her şeyi yaptılar. Ve Ambrosiano 
gibi bir klübün, onu angaje etmek i
çin teklif ettiği şayanı hayret meb
lağ hala hatırdadır. Şüphesiz, Sarosi 
bu teklifi kaouı etsyedi, tıpkı cenubi 
Amerikadan gelen bazı futbolcUler gi 
bi, İtalyan tabiiyetine girecek ve İtal
yan milli takımında da oyruya.ca.ktL 

Fakat Sa.rosi kalben Macardı. Bunu 
birçok defalar açıkça beyan etmiş ve 
umumi harbin başlangıcından kısa 

bir müddet evvel ailesinin yerleşmiş 
olduğu Peştede kalmıştır. Sarosi bil -
tün tahsilini parlak bir şekilde bu şe
hirde yapmış ve hukuk doktoru ol -
muştur. Bugün, adliyenin en değerli 
memurlarından biridir. 

Buda'dan Peşte~ e 
) 

Sarosi futbole, pek genç yaşta, 

Macar politeknik mektebi klübünün 
küçükler takımında başlamıştı. Bu 
klübün merkezile sahası Tuna nehri
nin sağ kıyısında, asırdide Budada 
bulunuyordu. 

Sarosi, futbolü, Tilrk akıncılarının 
mehib savletlerine sahne olan bu ih
tiyar kalede öğrendi. Fakat Sarosi Bu
da.da uzun müddet kalmadı ve on dört 
yaşmdayken Peşteye gelerek, meşhur 
Ferencvaros klübünün amatör şubesi 
olan F. T. C. (Ferencvarosi Torna 
Club) e girdi. 

F . T. C. de oynadığı üç sene müd
detle, genç Sarosi, kısa pir zaman i
çinde öyle sürat.le tekamül ... etti ki, 

-······-······ ................................. -.... --
Yugoslavlar 

Dünya kupasına en kuvvetli 
bir milli takım çıkarmak 

için 
Ana vatan ;:~_,., . • --~·:;.ıı:J- · 
deki bütün Julbol
cuları ıadgo vası-
tasile m~mlehete 

çağıı ıgorJar 

Yugoslavların dlinya kupası maç
larına gireceklerini yazmıştık. Dost 
devletin spor nezareti, dünya kupa
sı maçlarında Yugoslav takımının en 

kuvvetli bir şekilde teşkil edilmiş ol
ması için büyük haZil'lİklara giriş
'lliştir. Memleket içindeki futbolcü-

ter, hümmalı bir faaliyetle çalıştın
lırken, memleket dışındaki f utbolcü-

• 

lerin milli takım haricinde kalmala- • 
rı doğru olmıyacağı düşUnülınüş ve 
3por nezareti Yugoslavyanın muhte
lif radyo istasyonlarında neşrettiği 

bir tebliğinde, memleket ~mdaki 
bütün tanınmış futbolcüleri, milli ta
kımdaki yerlerini almak için derhal 
anavatanlarma dönmeye davet et
miştir. 

Bu tebliğin en birinci hedefi, bu
gün cenubi Amerika takımlarında 

parlak konturatln.rla yer almış olan 
birkaç Yugoslav oyuncusudur. 

Yugoslav spor mahfelinde, radyo 
ile yapılan bu davete, bugün anava
tan dışında bulunan bir çok oyuncu
ların derhal riayet edecekleri umul· 

i maktadrr. Ve bütün Yugoslavya 
i takımlarının dilnya kupa.sı maçla -
5 rmcla iyi bir varlık göstereceğinden 
1 emin bulunmaktadır. . ........................................................... 
Galatasaray koo~resl 

Ga"latMaray.. sııor klübii. idare Tıcyc
t i Ba§loanlığından: 

Klitp nizamnamesinin tadili içiıı u
mumi 1uungreMiz 29-1-938 cum.ar~esi 
güııü saat 15 de toplanacağından mu
ayyen gihı ve saatte sayın azanın kliip 
lokalini şereflendirmeleri rica olunur. 

Macaristanın amatör milli takımına 
seçildi kısa bir müddet sonra da mil-' , 
li takımda, Romanyaya karşı, ilk o-
yununu oynadı ve 4-0 gibi bir farkla 
kazanılan galibiyette en büyük hisse
si bulunduğu için, derhal en me§hur 
futbolcüler meyanında yer aldı. 

Bakalorya diploması ve 
profesyonellik 

Ferencvaros, hemen, onu angaje et
mek istedi. Fakat Sa.rosinin babası 
hiçbir şey dinlemedi ve buna şiddetle 

mümanaat etti. Her şeyden evvel, oğ

lunun liseyi bitirip istikbalini düşün
mesini istedi. Ona profe::.yonel fut -

ft bolculuğun, tahsile maru olmıyacağı
' .ı:;ı 

.. 

Yedisinden yetmişine kadar 
Kara kış geldi mi, b~erin paltolarrn11za bürünüp tir tir titremek~j 

ka. bir şey yaptığımız yoktur. Halbuki yukarki ırsimlere bir bakınız. ~l 
lan bu mevsimCie neler yapıyorlar. Hem de yedisinden yetmişine ka.dat·/, 
teki resim de miniminilerin kış ve kardan nasıl nese ve sıhhat aldıklarIQS . 
yoruz. Aşağıdaki resim ise bir .Alman gazeteci tarafından Çinlilerin het' 1 
zerinde patinaj yaptıklru:ı Pekin civarındaki Pei ~ Hai gölünde a.lınmJŞtıı'' 
yan adam tam 82 yaşında bir ihtiyardır. __,,;I 

Arjantinli bir oyuncu 
25,000 liraya satıldı 

Üç aydanberi Pariste bulunan Ar
jantinin me{?hur oyuncularından Juan 
Estrada, geçen cuma güııü Buenos 
Airese hareket etmiştir. 

Arjantinin bu tanınmış milli takım 
oyunctlsunu memleketinde çok karlı 
bir kunturat beklemektedir. 

Filhakika Estradanın Arjantinde
ki eski klıibü Huracan, bıı değerli o
yuncusunu Orsiyi yetiştiren meşhur 
Bocca Juniors klübline devretmeğe ra
zı olmuştur. Bu devir muamelesinden 
Huracan kliibü 25.000 Türk lirası a
lacak ve bunun 5000 Türk lirası E<:ı-

nı izah ettiler, fakat Sarosinin babası 
bütün bu fikir ve izahlan şiddetle 

reddetti. Bunwı içindir ki, Sarosi, bir 
kaç ay daha F. T. C. nin küçük takı
mında oyııamak mecburiyetinde kal
dı. 

Fakat, bakaloryasını verdikten son
ra, hiç güçlük çekmeden babasını ik
na edebilqi ve Cenubi Amerikaya se
yahate çıkmak üzere bulunan Ferenc-· 
varosla ilk profesyonel konturatım 

imzaladı. Sarosinin babasının bu iş -
ten gayrimemnun olmasına herhalde 
imkan yoktu, çünkü oğJu konturatmı 
imzalar imzalamaz ona 10.000 pengU 
bıraktı! 

Sarosi, böylece Ferencvarosla bera
ber cenubi Amerikaya gii7.el bir seya
hate çıktı. Bundan pek haklı olarak, 
büyük bir sevinç ve gurur duyuyordu, 
çünkil takımının en kilçük oyuncusu 
idi ve çünkü ona Berkessy, Kohut, 
Turay, Kohut Il ve Tancos gibi, dev
rin en meşhur futbolcüleri arasında 
doğan bir yıldız gibi bakılıyordu. 

Bir inktlar 
Sarosinin ii7.erine çok ağır bir va-

zife yüklenmişti. Çünkü, Ferencvar().. 
sa girer girmez, umumi harpten son
ra Macaristanm en büyük futbolcü
sü olan meşhur merkez muavin Bu
!:.wi yi istihlat etmek mecburiyetinde 
kaldı. Fakat Sarosi büyük bir klas o
yuncusuydu. Bukovinin yerini mükem
melen doldurmakla kalmadı, ayni za. 
manda onu tamamen unutturdu ve 
Avrupanm en iyi merkez muavini ol
makta asla gecikmedi. 

fut.bol 

tradaya veril~ektir. l 
Hali hazırda 24 yaşında ola.il~ 

Estrada, Framaya gelmeden 
'On beş defa beynelmilel o~ 
disinin dünya. kupası ıuG1-
Bucca Junior ile beraber teJ:craJ' 
paya gelmesi çok muht.emeldil'~ 

Estrada, Paristeki ikameti "" 
da, Red Star takmunda. bıll'I A 
si maçlar yapmış ve büyük bir 'pit I 
fakiyet göstermi§tir. Haı:a_.....,ıtl 
lı'.k kendisinin Red Stara gıre""""' 
lenmişti. 

Bu nasıl olmuştu? ~ 
Ferencvnros merkez 111ub "J 

ray, klübünü terkederek it uJl ~· 
girmiş ve Ferencvaros, ~~ 
·doldurabilecek bir oyuncu. ~: 
tı. Buna mukabil Mo~ J~ 
yeni bir merkez muavın ~,.r ,~ 

Bunun üzerine münak 1' ~ · 
dı. Harikulade bir f utbOlcU ttJıl ~ 
için kendisnie verilecek bllııitd' 
feleri en mükemmel bit_~' ~ 
racağı muhakkak olan ~.;.;/ 
muhacim mi oynatııınalı, & d~ 
bmda Morenin de pek '1 ~~ 
leceği mevkimde ka.tınal;ll~ 

Avrupanm en büyilk ,~: 
den biriyken, bilahare ~· -:,/! 
teknik müşavir olan Fa~aıc' 
rübenin yapılmasına ~ ~ ~ 
le diyordu: ~~'iı 

"Ferencvaros, dalın&. Jl~~'f, 
mayüz eden bir ta.kil11dJ:Jjt; "-. 
merkez mubııelm ols,bl 
rencvaros htıcum ha.~ I' 
haline getirmek ıa.zundJf(~ 
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Abdal kovboy 
Nasıl 

Vıld•z 
oldu ?I • • 

Rör adalet /ilminde baş artist 
köpeği a/kışlıganlar kovboy 

Gari Koopeıin faıhına bile 
varmamışlardı 

I 

Holivudun en büyük film 
şirketi sekiz sene evvel 

orra 15 lngiliz lirası haftallk 
veriyordu. Bugün ise ... . . 

Tam 2000 

A M~RİK~NIN en .b~~Uk ıinema- ı 
fırketle.rınden bırırun ıubibi o

lan Sam Golvyn Gary Cooperin artist
lik hayatını §Öyle anlatıyor: 

"Kadere pek inanmamakla beraber 

Gary Cooper'in döD:.ip dolaşıp gene 
bana gelişini kadere hamledeceğim. 
Gary Cooper kendisini hatırladığım ilk 
günler.den sonra sinemacılık Alemin
de o kadar bliyük bir şöhret kazannuı 
ve o kadar muvaffak olmuştur ki şim
di onu tanıdığunu; ve vücutlarile ifti-
har etiğimiz beyaz perde aanatkirla
nmn en ba§ında görüyoruz. 

Onun sinemacılık hikfiyeai ta 1925 
te başlar. O sene, çok uzun boylu, mü
tenasip vUc';ltlU. çekingen bakıılı bir 

için artık geç bile kaldılar 1canaatlnde
yim. 

Cooper Montanada Helcna §Chrinde Gary Cooper bugUn Marco Potonun 
doğmuş ve dokuz yaşında iken İngil· sergilzeıtleri filmini çevirmek üzere 
tereye götürülmüştü. ilk tahsilini in- yine b~a gelmiı bulunuyor. Coopcre 
gilterede yapmıı dört ıene ıonra da Abc Lec rolü için haftada on bet 
orta mektepte okumak üzere tekrar İngiliz lirası vermiı ve bu haftalığı bq 
Montanaya dönmüştü. ıcne zarfında yavaı yavq arttıracağı:-

0 sıralarda Frank Cooper zayıf, na- mı vaadetmiştim • 
hif bir çocu~tu. Bir otomobil kazası Film bittiği gün Cooper yanıma gel-
neticesi olarak iki sene babasınm çift· miı ve mutat çekingen tavrile mukave-

lesinin feshedilmesini rica etmiıti. Bu 
liğinde kalmıı, orada ata binmeği, ta-ı hareketinin aebc-bini anlatmak için daha 
banca atmağı ve kemendle at yakala· 

iyi bir teklif ka11ısında bulunduğunu 
mağı öğrenmişti. . 

ıöylemiıti. Mukaveleyi feahetmeğe ra-
Temiz hava ve köy hayatı .onun za- zı olduğum vakit 0 kadar ıevinmişti ıy 

yıf vilcıidunda inanılmaz deği§iklikler \ gülerek: 

yapmı§tı. Onwdan_geni§l~mit. ılnu.., - Bu-yeni ontUratrift.l:Jiter~1tme.ı: 

~:~, .;;~;;,.~;.._a_ ... _e:,._ .. , ___ :.., 

Hollvutta bir gece 

VIII. - Miki Mavs 
Hayretimden kurtulunca aklıma ge 

len fikri tatbik etmek Uzere derhal 
b~ bir taksi çevirdim. Doğru Vatt 
Dlzney stüdyosuna.. Stüdyonun ka
pısı, bent görünce kendi kendine tı-
kırdadı ve gene kendi kendine açıl
dı, toplandı, bir ok şekline girdi ve 
Onllme dUştU. 

Valt Dizneyln hartkav! lcadlôian 
bu orlJlnal rehberi takip ettim. U
fakça bir pavyonun önUnde, ok de
mlrkapıya yapıştı. 

Müstatllll bf r 
deliğin üzerin 
de parçalanarak 
deliğe zarf atan 
bir el şekline bU 
rUndü. B\ınun U· 
zerine kartı yaz
dıktan sonra içeri 
bıraktım. Birkaç 
saniye sonra ka-

pı açıldı ve sempatik bir yUz beni 
karşıladı. 

Bu, bizzat Valt Dlzneydt. Uzerln 
de siyah lekelerle dolu bir iş gömle
ği, elinde bir şişe, beraberce masa
sının başına gittik. Koltuklar derhal 
bize doğru döndü. Oturduk. Tekrar 
masaya doğru döndU. Kendimi bir 
periler diyarında zannediyordum.Bu 
rada herşey,ama herşey başkaydı. 
MeselA biz yazı yazmak için elimizi 
uzatır, kalemi alınz değil mi? •• Ha
yır, fırça Valt Dlzneytn parmaklan 
arasına geliyor, kdğıt Onünde yerle· 
ı,lyordu. Kendisine, görüşmek ·ıst6= 
dlğim meşhurlar arasında Mlklnln 
de bulunduğunu söyleatğlm zaman 
ıaşmadı. Esasen Mae Vestlnevlnde 
sebebi ziyaretimi öğrenmişti. üzerin 
de Mlkl yazılı bir zile bastı, zil der
hal derlendi, toparlandı, maaaya sıç
radı: 

- Bu, Mlklnln kuyruğudur. Mor 
taJı yapılacağı zaman bu kuyruk fi" 
tenlldlği uzunlukta kesilir ve göv4~. 
sine fH\ve edlllr. diye cevap verdi. 

Dir diğer masada evvelkinin kU~ 
Iandığı biçimde, yalnız ucunda tırc• 
yerine bir delik bulunan aıeuıe. ~ 
nilnden gecen ktl.ğıda bUyfikçe bUyU. 
ce mUrekkcp lekeleri damlntıyordU. 
Bunu görünce anladım: Yaptığı ~ 
kfnln kulaklarıydı. 

· Valt Dfzneyden bu standardlzas1d 
nun iyi netice verip vermedlğlnl ıot! 
dum: 

- Hem de mükemmel, dedi, bd 
suretle müstakbel btr işçi bubranl" 
nrn önüne geçmiş oluyoruz. ÇünkU f1İ 
gördUğlinUz işleri yapmak Jçfn ref' 
sam olmnk lft.zım değil. Binaenaletlt 
onların nazını cckmek gibi bir JDe0 
burJyetten kurtulmuş oluyoruz. tytc• 
bir ayakkabı boyacısı da. bu ttl 
mükemmelen yapar. 

Doğrusu herf n
plO.nı dtthlyane 11 
dl. Bfrdenblr' 
pe.ncereden, u • 

~~IJI zaktaklpavyonıı' 
~ sallandığını göl" 

düm sandım. or 
llba zelzele oluyordu. Bunu Mlkl dl 
görmüştU. Hemen kolumdan çektJ: 

- Silly Symphonlo lkl ba.ş1ıyor-
7aşadık. dedi. 

Filhakika uzaktan uzağa gıcı~ 
lar, gQrUltüler kulağıma geırnel' 
başladı. Bu acalp gQrUltUlerln pe~ 
bariz bir ritmi vardı. O kadar ıi 
bulunduğumuz odada elektrik JAtr 
basından tutun da hokkaya .kad,ı 
her şey kendini ahenge kaptırar•S 
sallanmağa başladı. Tablt blZ df 
bu meyandaydık. GUrUltu kulatıos' 
pek de yabancı gelmiyordu. el-

- Galiba, dedim, blr harp sahil 
seslendirlJlyor? •• · 

kovôoy, Mont~na'oaki bir çiftliğin 
ye1riıasak hayatınaan · br1taJalc kendi 
gibi tiç kovboy arkadaJiyle birlikte 
Holivudun yolunu tutmuştu. 

vüeııd4f a:er ~ ~bMa~ k~ctli ~ı geli~ senin için bir film Çw"Virccegim 1 ' 
lelerle dolmuştu. patron! '\demişti. 

Bir de baktım, 
Mlktnln ta kendi
si .. Zarif bir tavır 
la önUmde eğildi. 
Masanın Ustunde
kl kAğıttan dışa
rı çıkmıyacak 
tarzda dolaşma -

- Hayır, dedf. ?diki, bu, c~,. 
geçen çöp ara.balarının-guruıtusud::; 

Tevekkeli değll, lcfmde lstaıı 

çöpçUlerlnl hasretle andıran bir dr 
nasıla duymamışım!.. ' 

O zamanlar Holivutta Kovboy 

filmleri pek revaçta idi ve bu dört atlı
nın filmlerde ufak roller bularak 
yıkanacak ve yiyeceklerini temin et

meleri zor olmamıştı. Bunlardan en u
zwı boylu ve en sakin tavrrlrsınm di
ğerlerine bir tefevvuku vardı: Ona 
"Kör adalet., adındaki filmin ba§ rolü 
verilmişti. Ancak, bu filmde asıl bil}"illc 
rolü oynayan bir köpekti ve halk bu 
filmi ıeyrettiği zaman köpekle o ka.dar 
alikadar olmuı ve onu o kadar alkıt

la.mıştı ki genç adamın istidat ve kabi
liyetinin farkına varan bile obnaımıtt. 

Aptal bir kovboy 
İ§te lbu ayni adam 1926 senesinde 

iJ için !bana müracaat ctmiıti. O aıra
larda Ronald Colman'ın baş rolil yap
tığı bir filmde kovboy tipleri arayor· 
<!uk. Fakat istediğim adamları angaje 
etmiştim Yalnız Abe Lee adındaki ada 
mm rolünü oynryacak birine ihtiyacı
mu; var:dr. Bu, ehemmiyetsiz olmakla 
beraber filmde göze sarpaı.:ak bir rol
dü. 21 yaşlarında görünen bir genç is
tiyordum. V c Cooper odaya girdiği va-
kit 200 lkadar kovboy gözden geçir
miştim 

Gary C.ooper 'i hemen angaje ettim. 
Muhakkak ki o, ondan evvel gözden 

geçirdiğim kovboy'lann en safı ve en 
aptalı görüneni idi. Fakat kendisinden 
bana pekaz bahsettiği halde onun öte
kilerin hepsinden daha fazh phsiyct 
sahibi olduğu gözümden kaçmamııtı. 

Karşımda dimdik duran bu uzun 
boylu, ~ckingen tavırlı gence sordum: 

- Adın ne? 

- Frank Cooper. 
- Adın Abe Lcc olacak t 
Bunu ititen muhatabımın yüzünde

ki hayret ifadesini hiç unutamam. Oy
ruyacağı rplden haberi olıİuyan Gary 
Cooper adını değiştirdiğim zehabına 

kapılımı ve pek şaşırmı§tı. 

Gary Cooper kimdir ? 
Bu adamın hayatını yazanlar onu 

o 'kadar tahrif etmişler, onu öyle tckil
lere 'lokmuşlardır 'k,i doğruyu yazmak 

Co~per iki sene ~vadaki Grinnell Emrine amadeyim patron t · 
kolleJıne devam etmıı fakrt doğduğu G C ·· U •· t tt A d · . • ary ooper ıoz nu u u. ra an 
yer olan Montanadaki bir gazetenın tek ki · t' B' ·· h . . . . . . . se z sene geçmış ı. ır gun yazı ane· 
lıfıne dayanamayarak ııı karıkatiirıst- . k ıld k md G . . . . mın apısı aç ı ve artı a ary 
lığe dökmüJ ve mektebı terketmı§tı. C · .. d.. H kı:ıtı d ___ ,_i , • ...: oopen gor um. arc cı. n a .culA 

G<&ry Koopcr'in illcf ilmlcrinden bir 
8ahnc 

Seyyar satış memuru 
Los Ancelos onu cezbetmişti. Ancak 

oraya gittiği vakit oradaki kan'lsatü
ristlerin lilzumundan fazla olduğunu 

görmüş ve güçbela bir müessesenin 
seyyar ıatıı memurluğunu alarak so
kaklarda kalmaktan kurtulmuıtu. Bu 
müessese üç ay ıonra iflas edince Co
oper yine açıkta kalmıştı. 

İşte bu sırada babasının çiftliğinde 
öğrendiği Kovboyluk a~lma gelmit ve 
Holivudun yolunu tutmuştu. 

On beş lngiliz lirası haftahk 
Ona Abe Lcc rolünü verdiğim zaman 

programda bu rolün Gary Cooper ta
rafından yapıldığını yazdırmıştım. İşte 
Frank Cooper o gündenberi Gary Co
oper diye ta:rulıyor. 

yanımdan dün ayrılnuş gibi samimi 
bir hal vardı : 

- lşte patron, mukavelem bitti ve 
geldim. Emrine amadeyim! 

Onu hemen angaje ettim. Ancak iblr 
farkla: Şimdi, haftada on be§ İngiliz 
lirası yerine ona tamam 2000 1ngiliz 
lirası vereceğim. 

Gary Cooper yeni muyveleyi imza· 
larken gillerek soruyordu: 

- Bundan sekiz ıene evvelki iri ke
mildi, uzun boylu Kovboyu hatırlıyor 
musun patron? 

- Elbet de hatırlıyorum, cevabını 

verdim ve sonra ılave ettim: 

- Siz büyük sanatklrların, ilk gün
leri hatırlamaktan hoşlanmadığınızı 

bildiğim için bunu eenin yüzüne vur
mak istememiştim. 

Bu sırada masamın gözlerinden birin 
den çıkarttığım bir lc,ağıdı ona uzattım. 
Bu onun benden· Abe Lcc rolünü al· 

dığı vakit !doldurduğu i§ talebi kiğıdı 
idi. 

Bu kAğıt ekonomı'k yapyan genç 
bir karikatürist ve Kovboy ruhunun 

açık bir aynasıydı. Oradaki matbu su

allerin hizasına Gary Cooper evvelki 
kazancını yazmıı. ve "hayatta ne ol

ma~ istersiniz?,, suali hizaaına ''film 
direktörü,, kelimelerini oturtmuıtu. 

Bu kSğıdı onun ıgibi birçok kağıtlar 
meyanında ukhyorum. Fakat onu, bur 

nu pek büyüyen bazı artistlere lbım 
olduğu gibi bir tavazu lderai vermek 

için hiçbir zaman kullanmayacağım. 

Çünkü Gary Cooperde bir dirhem kibir 
ve azamet, bir dirhem sunilik; ve aahte 
vekar yoktur. 

O f ar~a olmayarak yıldızlar era
ıma katılmış otan sakin bir adam, cı
ıiz bir arkadaştır. Ke~ki bütün artist· 
\er onun gibi olsalardı t 

ğa başladı. Sonra önümde durarak 
bana ~llnl uzattı. Elini sıktım, fakat 
avucumda, eldiven çizgilerinin yer 
ettiğini hayretle gördUm. Bunun Ü· 
zerine Mlki madeni bir sesle: 

- Şaşmayınız, dedi, çini milrekke
bldlr. Daha henUı kurumadım da .• 
Ve burnunu n:zi'tarak bir ıslık çaldı. 

Ansızın Valt 
Dlzneyln mllrek -
kep şişesi kAğıdın 
üzerine dökUldll • 
?diki bir ıslık da: 
ha çaldı. Mürek
kep lekesi topar -
landı, ytıkseldli 

bu sefer de scvgUlsf Mini elleri ar
kasında, sallanarak Mlklye sokuldu; 
fakat kederli idi. 

- Ah, diyordu, mürekkep yetişme 
dl, baksana bir gözümde kirpik yok. 

Mlkl kaşlarını çattı. Valt, derhal 
atölyeye Uç kirpik ısmarladı. Biraz 
sonra gene bir ressam "yıldız imali 
bUrosu,.ndan getirttiği kirpiği Mini· 
nln gözüne yerleştirdi. 
Gördüğümüz pavyonun dahlllnl do 
laşmağa başladık. 15 masa başın 
da on beş ressam elektrik ışığı altın
da tahşıyorlardı. 

Jşık, ampulden 
damla damla dQ
şüyor, cereyan za 
yıfiadıkça dam -
laların arası uza. 
dığından, mese
l! bir damla ışık 
kA.ğıda dUşUp, ya
~Jıp onu aydın

lattıktan sonra yenisi yetişemezse, 
ışık damlasının kuvveti tükenerek 
kA.ğıt biran karanlık kalıyordu. 

Bu vaziyet karşısında Valt Diz 
ney hiddetle telefona sarıldı. O ka· 
dar kızmıştı ki, telefon korkudan 
sapır sapır titriyor, keHmeler teller 
den birer yumruk gibi 7uvarlanıp 

Hep beraber dekupaj dafretlO 
gectlk. Dura.da tık gözüme çarP-: 
bir mm eninde dar bir yol ve bıl ı.
Ja nazır bir takım fıçıcıklar .. ger r 
rinde bir musluk ve hepsinin uzerl_, 
do bir levha, mesela. şöyle: ~·g6'1.Y ) 
lan., "kahkaha,, (yaprak). (t-:~ 
(toz bulutu), (sinekler), (karııı 
lar), (şllrJ,.. 

1 - Bunlar nedir? .. diye sorduııı 
Mlkl gururla izah etti: d-' 
- Montajı yapılan film bU ıat' 

yoldan ağır ağır geçmeğe baŞ11~ 
(Ve bunu söylerken nzerJndc, a ,r
yan Mlkl resimleri bulunan bir:,., 
ça kordelııyı yola. yatırdı). J3IZ b_, 
l!zımsa, şu tablodaki dUğmesi~eeJiJi 
sarız. Faraza gözyaşı lft.zırn. u# 
mi? .. lşte dilğmesl. Hop ... görd tW 
ya musluktan bir suru gözyaŞ'tıı ı~ 
min üzerine dökUldü. Toz bulU u~' 
zımsa işte mm oraya gelince d,. bıS' 
ye basıyorum. Hop ... bir sUril toııJ1'1' 
lutu ... Ne kadar uzun müddet d _,,,, 

ozerı 
7e baııarsam o kadar resim 1Jtıi' 
toz bulutları dökUlür .• Bu, şUP ıU"I 
babamın {yani Dlzneyln) en 
icatlarından biridir.. ıılfet• 

Hayretlo karışık bir mer1111u1,,r'' 
le Dlzneye teşekkür ettim. :eır bit oı, 
tızerlne Mlkl daraldı, uzad•·13ıııı"~ şekline girip önüme düşlil· O't'i' 
anladım kf mllltlkat bttrnfştJ~tJ>' o' 
kA.ff tafsilAt alamamıştım ~ 

çıkar?.. "' r 
Oku kavbetmemeye çaıışll .. J~ _, • ,,. .. ti' 

şlne tak1ldım ve sokak kaP'~t_. .ı 
dar geldim. Burada tekrar ı•"'':fı 
şekkUl etti ve şapkasını çıııats" ~· 
beni sc14mlndı. eldlvcnfnl çı ıft -~. 
unutmuştu. Dfzneyln onu 1' ııl•6 
tarda terbiye edemediğini ~l -'$' 

Knpı, penceresini ağız f ,, 
kaptvarak arkamdan ktıtl • 
gillUyordu. 

gidiyordu. _ 
Masalardan birine yaklaştım. Bu- -Gelecek röp;rtsJ : 

radaki ressam, ucu fırca, tepeıl mu- 11< 
rekkeıı deposu olan bir acalp aletle, IX - konı 
önünden mutemadlyen geçen dar bir Lorel Hardf'tJI 
kAğıda siyah bir çlzgf çizip duruyor- Q.' 
du. Bu iş l~tn de Badece fırçayı kA.ğı- Fernandel ve r:/ 
da değdirmesi fazlaı!llle kA.flydl. Hay, _________ _... .... 
retle ne yaptığını sordum:., 



<e;ocuk hafl:aso 
Hediye kazananların 

isimlerini neşrediyoruz 

... 
Do,lorun kl•••I 

Genç kadında 
av başı kesimi 
8 VTUN kadın rahmi içindedir., 

dJ7en eski Ubbl vecize mlbal& 
ğah olmakla beraber muhakkak ki 
çok kuvvetli bir hakikat nllveslnl ta-

Yakında tekerlekli 
şehirler mi göreceği 
Amerikalıların yaptıQı tekerlekli od 
lar bir apartıman kadar konforlud 

1 
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Nicln Kıınnllı rrkek lisesi, 131 - \"ılmaz 
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Tüzer Ç.utıılca ortaokul, 135 - MuallA S2 
inci ilk okııl, ı 3G - Snh:ıhnıtin \'ela erkek 
lisesi, 137 - Faik Bahri Öz deniz ti<-aret o
kulu, 138 - Nicati erkek lisesi, 139 - NI· 
mel l\:ıpkin hıanhııl J\ndırga okulu, HO -
Behice Kemal Falih. 14 t - Mebnıre Yalaz 
Kıısımııaşa, 142 - Ayet Scliınlye, H3 -
Bülent Varol, Uoyncıköy, 144 - J.ütfi 0-
zin Emirgan orta okul, 145 - Yaşar Kural 
Csküciıır 1 inci orta okul, 146 - A. H. Çay 
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DiRER KALE}fTRAŞ KAZr\NANl.AR: 

şır ve kemiyet. keyfiyet ve zaman· 
lan lttharlle aybaşlan muntazam o
lan kadının onda dokuz sıhhati 1e
rln<ledlr. I<'akat birdenbire Adetleri 
bozulan veyahut da tamamlle kesi-
len bir kadında sıhhat mu,•azeneei· 
boznhnuş saphr. l'e battA bu bozuk 
hık hazan vahim Afetlerin haberci 
bir dclllldlr. 
Kadının ilk defa nazarı dikkatini 

çeken şey. meselA otu gönde bir 
muntazam olarak Adetlerini görtır

ken ara<lan .günler ge(tlitl halde gör 
memeıddlr. Bunun belll başlı sebeb
lcrl şunlardır: 

1 - Genç ve evll bir kadında •1· 
başı kesimi Hk önce muhtemel bir 
gebelik dUştindtirllr. Tablatilc bu bir 
lhtl-ıas işidir. 

2 - Tumurtahklarm ldfayetstsllk 
veyahnt da fena işleme suretinde haf 
göstel'l'n bomkluklandır. 
Kadın yumurtalık!, dahili flru 

dedi~lmlz çok mllhJm bir maddt!JI 
kana dt>ker; bunun cinsi veUrelerde 
\"O sinir mnvazen~slndeld rolll bl· 
yllkttil'. l"e bu rolü tamaml•J"&n 1ar
<hmcı <liğer bazı guddeler daha var
dır: Kafa içindeki ve nohut hacmin· 
de Hlpotiz gu"desl gibi. 

S - Rahmin içini örten mubad 
tahakada menşelerini alan urlar ve-
ya tltlbaplar da mllhlm sebeblerdelİ 
biridir. 

Tablatile bu sebeblere göre bir u,. 
davi takip etmek IAzmıdır. Kadın ge
be ise mesele roktur; ancak gebede 
hasta saphr. Binaenaleyh 1emekle
rlne dikkat etmeli ve ara sıra idrarı 
nı mnayene ettirmelidir. Her gebe 
kadın muhakkak surette bir kere 
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hekimin göztlnden geçmelidir. Ya· 
mnrtahk ffrazınm bozuklnpna kar
şı da dahili ifraz gnddelerlne alt 
devalar verilir. Ralıhp tlmörlerl 
mevcutsa amcll;rat He çıkarılır. Ban 
larm haricinde olarak her kadmm 
dikkatle alaca.A'ı elzem tedbirlerden 
biri de bilhassa clnAI mllnasebetler· 
<len sonra tenasttl UZ\'UDUD t.embll· 
lfdlr. 

Amerikad& Troller denilen ve otd
moblllere takılıp gekilen tekerlekli o
dalar çok fazla taammilm etmiştir. A
r.ık hava hayatım pek eeven ve rahat-

makta ve altında yanan gaz ocağı 
içindeki su kolayca mmmaktadır. 
sıcak su duvarın içinden geçen in 
bonılarla mutfağa, duşa ve muslu 
gitmektedir. 

Otomatik paraşüt 

Ktrk )'&fDldan aonrakt aybafı ke
ıdml a.~ 111kan normal aaplD'. 
Çtlnkft ftzyoloJtk blrvetlrecUr; mAa. 
manb buhran tanmda görd1111lmb 

bazı nabot anzalar da tedavi~ muh· 
taçtır. 

:;n& pek dll§kUn olan Amerikalılar 
önoeleri iptidai aekllde olan bu teker
lekli odaları eimdi mükemmel blr hale 
llOkmueJardır. Fabrikalar, ufak -bir 
Amerikan alleelnln apartmıanmda bul 
duğu her rahatlıfı bu mfnfmfnf seyyar 
odalara mğdmnaya muvaffak olmUt
Iardır. 

Tekerlekli odaların içinde bir evde 
kullanılan hemen her §eY vardır. Bu-

Eğer kamp dUz olmıyan bir 7.em· 
de kurulmupa ~çakta kalan 
altma koqulan huaual bir grigo ile 
fak bir gocuk bile arabayı 1steııll 
aeviyeye ytUmeltmektedir. 

Arabaların otomobile taktim& ter 
tibatlan da pek mUkemmeldir. oy 
ki, lcabmda otomobil birdenbire 
dönse bile arkadaki araba kolaylı 

Tayyare yolculan ve acemJ pilotlar 
için otomatik bir parqOt fcad edil -
miştir. Bu P&ra§Ut, tayyareden atlan
dıktan muayyen bir zaman sonra a~ıl
maktadrr. Mekanizma pek basittir. 
Yolcu atladığı zaman elinde yuvarlak 
şemsiye gibi bir lastik tutuyor. B~ 
li.stiğin U7.erinde onu içinden geçen 
havanın döndüreceği şekilde delikler 
vardır. Bu cihaz kolayca bOJdllebilen 
bir şaftla parqUtUn kapafma mer • 
buttur. Hava tazyikı lbtlği döndür
dükçe ıaftta dönmekte ve muayyen 
bir devir adedinden 80nrt par&f(ltlln 
kanamr bUkereJr aemaktadır. 

KOpell 

Haberin deniz t'6 mar.era rom.anı: 61 
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Vu.an : Ali Rıza Re7u 
- Dikkat, dikkat! Torpido! Torpido! 

Torpilin ince izi elektrik ışığı huzmesi içinde 
hemen kısa biran için seçildi, ilkin tnglllz kruva 
zörtı torpidoyu attıktan sonra kendi projektörünü 
söndürdü. Biranda bizim projektör ortalığı aydın 
Iattı. Oıum postacısının izi tekrar görünmete baş
ladı ve bu pek kısa olduğu halde çok uzun gö
rUnen an içinde benimki gibi daha bir çok yürek
lerin de oDpheslz çarpması kesilmişti. 

Kaptan Blak kendisini unutarak: 
- Folslplt, tornistan! 

Diye gürledi ve hemen o anda kumanda tel
grafına atılarak emri makineye gönderdi. Adsız 
zırhlı altımızda bir kere baştan aşatı titredikten 
sonra gftUkçe çoğalan bir hızla • gemine aaılın
mıe bir kllheylAn gibi - geriye atıldı. LA.kin o 
korkunç alet, hA.lA büyük bir köpek balığı gibi 
zırhhnın arkasından geliyordu: sanki tam onun 
yolu Qzerfne tornistan etmle gibi görünüyorduk: 
herkes de onun gemiye ta bel tarafından çarpa
cağı korkusu uyanmıştı. 

Artık oraya bakamıyacak kadar heyecan i
çinde kalmıştım. YUzümn çevirdim ve bUyUk, par 
layıcı patlamayı bekledim .. Korsanların haykırış 
larını, korkak "Gök gtlrültllsü,,nUD sızlanışınr. 
topçu Dikin kilfUr!erlni işitiyordum. Bu knrgaşa
Jrkta yalnız · Rlakın hiç şaşırmamış, yılmamış 
kalacağını biliyordum. Torpidonun başından çı-

Dr. R. A. 

ballkçılar 
na ratmen mühendisler uzwı tetkik· 
ler neticesinde odalarm içine, ferah 

ODU takip edebWyar. 

Şimdi büyük bir fabrika bu tekli 
tekerlekli kulübeler yapıp satmakta 

dır. Bu sanayiin ilerde daha başka b 

§ekil alacağı ve böyle tekerlekli mu 
faklar, yemek ve oturma odalan ha 
banyo daireleri yapılarak halkın 
V8f yavq bUyUk şehirlerin etrafmd 
çepeçevre tekerlekli tehirler kura 

Deniz kazala • ferah oturulabilen bir §ekil verebil • 
nnda teohili ko • mişlerdir. Meseli. bir f abrikanm yap-
Jaylqtnınak için he 
lngillz balıkçıla • tıfı trailer'in bir ocağı vardır ki, m 
rı kulaklarına U • ocak, hem de tuvalet v~esini gör
zerlerinde isim mektedir. Diğer bir fabrika da yaptı
ve adresleri yazı • ğı tekerlekli odalara Uç galon su alan 
ıı Jdlpeler takma. bir sıcak su deposu yerlettlrmi§tir. 
ya batl•ml§)ar • Bu depo kullanılmadıfı zaman duva
dır. 

1 

rm içinde bir dolapta eaklı durmak • 
Resim bu balık tadır. Kullanılacafl zaman ise rezeler 

çılardan birini g& llzerlnde hareket ederek bir kapı gibi 
teriyor. kotayhkla çeklllp dolaptan çıkarıl-

lan tahmin ediliyor. Bu ara.balann 

çlndekl her efY1. öyle tertip edi 
ki, muhtelif vaziyetlerde ilç, ha 
dört flJ birden görmektedirler. 

kan köptltler, zırhliya otuz metre ıatlaşınca göz 
lerlml kaptana çevirdim.: 

Bu korkunç anda onun kunet ve kahraman 
lı~ı da bllyük derecesine J(lkselmltU. VaziyeU, 
rahatça yatatında d0şilnl1yormut gibi kavramıt
tı; birkaç saniye hlç kıpırdamadan beklecllkten 
sonra birdenbire: 

- Alabanda sancak! 
Diye ha1kırdı ve dilmen makinesi bl1yilk bir 

hızla döndQ. 
Manevra, gemlclllğln eşsiz bir örneğiydi. Ko 

ca zırhlı bayağı 'ahane bir azametle töyle bir 
saldı ve biz soluk bile almaksızın, buz gibi don· 
mue beklerken torpido, geminin baş mahmuzun
dan ancak bir tane açık geçip gitti 1 

Gemiciler tlddetll alkıştan bitirir blUrmez 
kaptım Btak: 

- Topçu, dedi, şu heriflere cevap ver, yoksa 
seni kamçılayacatım! 

Dik: 
- Kaptan, mermtıerlml ontarm iç ceplerine 

kadar sokmazsam beşyüz sopaya bazının! 
O sırada kaptan bana dönerek: 
- Haydi zırhlı kul1rıe gel! 
Dedi, kuleye girdik. Harp gemisinin kuman 

da aletleri, canı, nhu burada toplanmıştı. Kap
tan: 

- Çocuk, dedi, k~ paralık adamsam bu ge. 
ce göstE-receğlm. Yalnız benim gözlerim ihtiyar 
gözl1 oldutu için, sen gözlerinle bana biraz yar
dım edecekaln. Şu karşımızda İngiltere devleti
nin bandırasım taşıyan taTuk sepeti geminin ya
kınlarda arkadaştan vardır. Bu onlan bekliyor. 
Ren ise onlar gelmeden bunun itini blUrmek 
istiyorum. Şimdi ben elektrik fenerini denizlerin 
Uzerlnde dolaştırırken sen dlkkat et: bu yardım· • 
cılardan blrlnln Jfıtım görebilir misin."' 

Işılın huzmesi altında ufuklan tetkik etli 
tikten aonra: 

- Ben bir teY göremiyorum, dedi .• 
- öyleyse Allall Jnglllz kruvazOı1lntln yar 

drmc1111 olsun, her ne kadar 1ateızlıttan iki m 
klnemlz çatıeryorsa da ne yapacağımı gOrecek 
sln. Şimdi menolmlzln nereye vurdutuna bak! 

Bu araltk proJektnrtımllı Jnglllı gemisini 
flsttındeydJ, onun feneri ise hlll ufuklarda arka 
daşlannı anyordu. Birdenbire bUY1lk baştopu 
mus kalın zırhlı kaptan kulesini ta temelinde 
sarsarak patlayınca kruvazör bir kere sendele 
gibi oldu ve proJektnrtı bUytlk bir aleT cıkarara 
~ndU. 

Ben g11ltlnç bir heyecanla kendimi kaybede· 
rek: 

- Mermi vurdu, dl1e ha1kırdnn, tam baca
nın arkasından vurduk sanıyor,um. Gemi bir ta
rafına yaslanıyor gibi •.• 

Kaptan Blakm yilıtınde tek bir adale, bir si
nir bile oJUamamıftl. mıtnl telgrafuı manlvelbı· 
na koyarak dilmene: 

- Alabanda iskelet 
Kumandasını verdi. AdBIZ zırhlı nazir nazlı 

dnnerek, şimdi top atmap bırakmış olan dllşma· 
nına ıu<: kulesindeki bilyUk topu çevireli. Kaptan 
Blak bu sefer de taret telgrafına el att: 

- Bu mermiyi gözetle! 
Kıç topumuz da gtlrledlyae de kruvazöre 

merminin vurduğunu göremedim, ve kaptana bu 
nu söyledim. 

- Bfer Dik bir daha bu eŞeklllt ederse em 
aopa vuracağım. 

Dedi ve o sırada tam kulemizin altına 'Vllran 
bir gülleye zerre kadar ehemmiyet vermeksizin 
algaraaını yaktı~ Blr nefea çektikten sonra gUidtı: 

Onama~ 
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Habeşistanda isyan 
Baştnrafı 1 tncide 

etmi.§tir. Habeş müdafaası şimçli ge
niş bir mahiyet almı5 bulunmaktadır. 

1talyanfo.rm Eritrc yerlilerinden 
müteşekkil üç t.:ıbunı firar ederek si
lahları \"C bUtUn m:ı.lzemclerilc §imal
deki Hn.beş mücahidlerinc iltihak et
mi§lcrdir. 

Şimali şarkide Dec:ız Maç isimli 
yerli reis, Tigre mmtakasınm ha.kimi 
vaziyetindedir. 
Diğer taraftan şimdiye kadar İtal

yanlara tarnftar gibi görünen yerli 
reislerden Gocan birdenbire isyan et
miş ve 18 İtalyan zabitini öldürtmüş
tür. ltalyanlar mukabelebilmisil olmak 
üzere her gün otuz kırk tayyare gön
dererek muazzam Gocam eyaletinin 
şehirlerinl ve köylerini bombardıman 
etmektedirler. 

İtalyanlar 6000 kadar telefat ver
mişlerdir. Habeşler birçok top, tüf ek 

' ve mitralyöz iğtinam etmişlerdir. 
İtalya bu 7wber'l.cri tck::ıö etmekte, 

fakat Habeşistana son ı>..amanlarda 
takviye kıt'alan göndermeye mec.bur 
kaldığını gizliyememektedir. 

·Esrarh 
Dört sene evvel lıılenen esrarengiz 1 

ibir cinayet dün bir ihbar üzerine mey
<Iana. çıkmı§, katil yakalanml§tır. 

Bir muharririmiz, bu sabah bu ci
nayet etrafında mahallinde tahkikat 
ya.pmıg, aliikadnrlarla görüşmüş, ci
nayetin bütün tafsilatını toplamıştır. 

* • * 
Katil Koço, diğer adıyla Pa.nayot

tur. Serseri ruhlu bir adam olan Pa
nayot boyacılık, kunduracılık, sıvncı
lık yapmakta, bu suretle kazanç te
min etmektedir. 

Dört sene evvel Yenişebirde, Yeni
yolda, Kordelô. sokağında küçük bir 
ahşap evde oturmaktaydı. Hodoplo 
isminde bir karısıyla dört çocuğu var
dı. Koço evine o sıralarda bakmıyor
du. Vaktini b~ka kadınlarla geçiri • 
yor, çocukları aç biilii.ç, sUrUnilyordu. 
Bir gUn karısı Hodoplo hastalandı. 
Zaten veremdi. Balıklı nım hastane
sine ka.ldınldı, bir hafta sonra öldü. 

En büyüğü dokuz yaşında olan ço
cuklar ortada kalmışlardı. Konukom
şu kadınlar bunlara acıdılar. Herbi
rint bir kadın a.ldı. En kUçilklerini a
lan kadın onu bir müddet sonra alıp 
Yunanistana götürdü. 

Panayot ismindeki en büyük çocuk, 
anası öldükten biraz sonra evlenen 
ıbabasmm yanında oturuyordu. Baba
sı, Kurtuluş taraflarında oturan An
geliki isminde bir kadınla. evlenmi§tl. 
Mari ve Varvnra ismindeki kızlar da 
arasıra babalanna gidip parn istiyor
lardi. Anaları öldükten sonra başın
<lan attığı çocukların bu isteklerini 
Koço, ekseriyetle yerine getirmiyor • 
du. 

Evvelki gün Ycnişehirdc J{nşkaval 
sokağında 14 numaralı eve bir iş için 
giden bekçi, yedi y&!jmdaki Mati is
mindeki k.Wa ev sahibi :Marikanın 

nımcn. bir §eyler konuştuğunu i"itti. 
Matı isminde kUçUk kız şöyle diyor

du: 
- Babama gidip para istiy~ceğim. 

Eğer bu sefer de vcrmeT.Se, adam öl
dürdüğünü, karakola. gidip haber ve
receğim! 

Mahalle bekçisi senelerdenberl rum
lıır arasında bulunduğundan rumcayı 

iyice öğrenmişti. Matinin sözleri U -
zerine kadmm ne diyeceğini merak 
etti. Mar:ikanın da. §Öyle dediğini işit
ti: 

- Ya! demek baban bir adam öl
oürdU, öyle mi? Bak ben §imdi işiti· 
yorum. Eğer böyle bir §CY varsa, §im
di bekçiyle karakdla git, bildiklerini 
anlat! 

Bu muhavere bitince bekçi, kUçilk 
~ızı elinden tutup, Yenişehir mevkii 
komiseri HulCısinin yanına götUrdU. 
Kız babasının bir cinnyet işlediğini 

§Öyle anlattı: 
"- Biz KordelA sokağında oturur

ken babam bir gece eve geldi, saklan
dı. Bize o sıralarda ekmek getiren bir 
Lazı bıçakla arkasından vurup öldUr
dü, kuyuya attı. Bizi de korkuttu. O 
zamandanberi hiçbir ~ınseye haber 
veremedik.,, 

Komlı5er Hult1si bu ihbar illerine 
keyfiyetten Taksim merkezini haber
aar etti. Mesele adliyeye bildirildi. 

Londra, 27 (A. A.) - İyi ma.10.mat 
almakta olan maha.fil, 1ngiliz ve Fran· 
sız devlet adamlarının Paristeki son 
görüşmeleri esnasında ?u..ı.eUer Cemi· 
yetinin bu içtima dcvrcs:nde hayati 

~ ~ k 
hi~bir meseleyi ortaya atmamaga. a-
rar vcrmi§ olduklarını beyan etmekte
dir. öğrenildiğine göre, İn~'iltcre, Os

lo 'mukavelenamesine iştirak etmiş o
lan devletlerin Romadaki sefirlerinin 

itimatnamelerine "Habeşistan impa -
ratoru,, unvanını dercetmelerine mu
halefet ctmiyecektir. İngiltere, !tal -
yanın Akdeniz meselesinin halli için 
de f edakfırhklarda bulunması ta.kdi -
rinde bu devletlerin yoluna gitmek 

imkanını kendisine saklamak için bu 
suretle hareket edecektir. 

Finlandiya hUklımeti, İtalyanın Ha
be6 imparatorluğunun tanınması me· 

selesinde mühim miktarda. devletler 
grupunun ittifakı elde cdllemediğfn • 

den intizar vaziyetinde kalmayı ka -

rarlaştırdığmı Hollanda hUkfunctine 
bildirmiştir. 

cinayet 
Müddeiumumt muavinlerinden Fehmi 
ile zabıta memurları dün geç vakit 
Yeni§ehire gidip ?Ytati ile diğer çocuk
lan sorguya çektiler. 

İtfaiyeye de haber verilmi§ti. Be
yoğlu grupundan bir motopomp Ye· 
niı;chire gidip gösterilen kuyudaki su
ları boşalttı. İçindeki taşlar, kol, ba
cak, göğüs kemikleri çıkarıldı. 

Koço, bir knllvcde otururken yaka
lanıp karakola götürüldü. Kuyudan 
~ıkarılan kemikler de, bir torbaya ko
nup nğzı mUhürlendi ve morga gön -
derildi. 

Maktul kim ? 
Müddeiumumi muavini Fehmi §imdi 

bu esrarengiz cinayete kurban giden a
damın kim olduğunu tesbit ile me§gul
dllr. Çünkü çocuklann b!ç biri hüvi
yetini bilmediklerini, yalnız sözlerinden 
iliz olduğunu söylemişlerdir. 

Katilin oğlu unlnlıyor 
E..ı sabah katilin 12 yaşındaki oğlu 

Panayot ile görü§tÜm. Bana şunları 

söyledi: 

- Kordela sokağında otururken ge· 
cel-:ri evimize bir liiz geliyor, bize ek
melt, yemek getiriyordu. Babam o sıra
lar-ia eve hiç uğramıyor, bize bakmıyor~ 
du. 

Hatta bu adam bana bir gün bir a
yal-.kabı da alldı. Bir gece annem beni 
sa{'ırdı: 

- Panayot ! Babama gia söyle .. Bize 
paı a yollasın. Aç kaldık, dedi. 

Ren o zaman daha ufaktım tabii .. Ba
bama gittim. Annemin sözlerini &öylc
dim. Söz arasında gece on iJYde bir Li· 
zın da eve geleceğini haber verdim. Ba
bam gece ona doğru eve geldi. Yatağı
nın altmda duran kamasını aldı. Bahçe
nin duvan dibine saltlandı. On ikiye 
doğru Laz geldi. içeri girince babam 
arkasından ansızın kamasını soktu. A· 
dam yere yuvarlandı, biz kartieşlerimle 

bunları görüyorduk. Ortalık kan içinde 
knlmı§h. Adam yerde çırpınıyordu. Öl· 
memişti .... 

Annem fena olmuştu. Babam anne
min üzerine yürüdü: 

- Çabuk şu kanları sil l dedi .. 
Annem büyük bezlerle yerdeki kan -

lan silerken babam kalın bir iple ada· 

mm kollannı arkasına bağladı. Bir ip
le de boğazını sıktı. Sonra bahçe kapı· 
smı açtı. Arkasına alıp dışarı çik,ardı. 

Babamın sırtına vurduğu Uzn dili 
upuzun dışan fırlamıştı. Gözleri bUyU
müştü. Onu alıp dışarı çıkarttı. Bahçe
nin dışındaki büyük kuyuya attı. Biraz 
sonra içeri girdi. Bizim üzerimize yll· 
rüdU, elindeki kamayı salhyarak dedi 
ki: 

- Bu adamı öldürdüğümü hiç kim
seye söylerniyeceksiniz. Eğer ağzınız· 

dan böyle bir söz sı~arsa hepinizi kıtır 
kıtır keser, l:cm:klerinizi köpeklere ata
rım! .. 

Biz korkı.t=?an ödümüz patlıyacak ha
le gelmiştik. Annem ağlıyordu. Babam 
cinayetten sonra evden çıkıp gitti. Sa
baha karşı annem de bizi yanına aldı. 

Uzaktan oturaq bir ahbabına gitti. O ra
da ansızın hastalandı. Balıklı harıtanesi
ne lrjaldırıldı. Bir kaç gün sonra da öl-
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Şimal fecri 
Evvelki gece Avrupa
nın bir çok yerlerlnl 

giln tize çevir i 
Pnris 26 {Hususi) - Kırk aon&· 

denberi ilk defo. olarak tam bi r !cc.
rl şimali gör\llmUştür. 

IIndiEe bn~ı mmtakalnra ltöylUler 
arasıuda. Jrorku uyandırmış. birçok 
yerlerde de hayreti mucip olmuştur. 

Şimal fecri bilhassa cenubl Norveç 
tc pek mükemmel olarnk müşahede 
edilmiş Ye Rjukan şehri güneş bat
tıktan sonra iki saat kadar milddet
Ie tıpkı gUndtiz gibi aydınlnnmıştır. 

J.izhondn ela aynı hal Yakl olmuş
tur. 

Polonynnın Kielce mmtakasında 
şimal fccrl C\"Yelı\ iki beyaz şerit 
halinde görUlmUş ve kaybolarak ikln 
el defa kızıl şeritler halinde meyna
na çıkmış ve bütUn Polonyada mUşa
hede edilmiştir. 

Hadise İtalyanın blrcok mıntaka
lrı.rmda görUlmUş ve soma bir saat 
kadar kıpkızıl olmuştur. 

hıgllterenln cenup kısmı da. aynı 
hadiseye şahit olmuş ve halk bunu 
cvvelft. bliyilk bir yangın sanmıştır. 
Avusturya Ye diğer bazı mcmlekct
Jcrdcn de görUlmUştUr. . . ... 
Şimal fecri, deniz so..,1yeslnden 100 

kllometre kadar yukarıda hasıl olan 
bir lyonizasyon hadisesidir. Bu tabıt 
hndlse ekseriyetle şimal tarafların
da olur ve daha aşağılarda görülme
si nadirattandır. 

Şimal fccrlntn vukun gelmesi hak 
kında bir~ok nazariyeler ileri silrUl
mUştUr. 

DIŞARDA: 
• Süveyş knn:ılı mıntnkasındıı Mısır hii; 

kClmeli tarafından İngiliz ordusu için ya.. 
pılacak kışl:ıl.-ırm ..,-e diıler :ıskerl inşaatın 
masrııfı, 12 milyon Jngiliz lirasına b:ıliA 
olocnk ve bu nrnda Silveyş mıntnknsında 
altı tane de lnyy:ırc knrnrgühı yapılacak.. 
tır. 

• Yunnn poı;tn telgrnr ve telefon nezare
ti. Atina, ScUınlk ve Korfu'dn üç radyo 
istasyonu tesisi için bir' Alman firma ile 
nnlnşm:ı imzalamıştır. 

• Anıeriknda sen;ııo bütçe komisyonu 
deniz biltçeşlni kabul elınlştir. 

• Röyter ajansının rt men ögrendiğloe 
göre, Mısırdaki zırhlı otomobil miktarı kü
fi görfilmc'S!.l~inclco pek ynkında oraya İn .. 
sllteredcn bir lnnk tnburı•nun söııdcriJ.. 
rnesine karar ''crilmiştir. 

• Hindistnndn L:ıhordan bildirlldiAlne 
ı;öre, Puncop \'il{ıyeti fcindc 500 mil uzun 
Iıığıınlln bGyük hir knnol nçılmnsı tnsnnur 
cdilıncktcdir. lfonal Seclnu ,.c Jhelum ne
hirlerini lılrleştlrcrek vildyetln cenup do.. 
b'U!U bölgesinin sulanması içindir. 

• Mısır krnh Farıık pomuk kongresini 
nçmıştır. Kongreye 22 n mlcket 400 dele
ge ile lştirnk etmektedir. Nazırl:ıt' ve kor 
diplomatik bu nçış toplontısındn hnzır 

bulunmuştur. 

• R:ıylşlııınk direktörü B. Sahlın istlfa
ın h:ıkkındnki şayialar tazelenmiştir. Ye
rine .Kolonyn ticaret ve endllc;tri odası re
isi bnnı;cr von Schrötlrr gösterilmektedir. 
Bu şayinlıır re men teyit edilmemiştir. 

• Ilelrikoda 937 yılının temmuzunda 102 
bin olan işsiz adedi 938 kdnunusanlsinde 
lOR hine yük~elınlşlir. 

• fngiliz Trcdıınyonlnr kongresinin ge
nd konseyi ibeynclmllel sendikal:ır fede
rasyonu orasında Sovyeller lılrllAI nrman. 
da dııha ı;ıkı bir birlik teslsı lchlnclekl 
projeyi reddclmişlir. 

• Son defn Londroıln teşhir erlilmiş olan 
ve rc,·kal:idc kıymetli Cin sanat c~erlcrfni 
ihll\'o eden binlerce sıın'hk, Nnnl<in dfiŞ:
tüRil ı:ımnn hava taarnızlarına karşı bir 
l'ernltı mahzeninde oldulııı gihl terk dil. 
miştlr. Çin mahfilleri bu sanat eserlerinin 
salim hir şeldlde kalmış oldulfıımı pek 
\tmmnm:ıklnd ı rlnr. 

• Geçen sene içindeki Amerika ihraca. 
tı, cvyclkl seneden 890 milyon fnz]a oln
rnk 3 milyıır 346 milyon Ye ithaIAtı da 
661 milyon fıızlnsile 3 milyar 114 milyon 
dolardır. 

• .Mürelleb:ıtı arnsıncln l\luc;olininin 01;. 
Ju Bnıno da hulunnn üç Jtıılyan layynresf 
Homodan Rlyo dü Janeyroya 39 saat 37 
dakikada 11lderek bir rekor yopnıışlarılır. 

• Amerika ordusunun İnfklnrı birkaç 
sene zarfında derhal emre ıimnrle buluna 
c:ık ol:ın 675,000 kişiden mürekkep ola
Cllktır. 

dü. 

Babam bize hiç bakmıyordu nrtık l 
.Ben ve kardeşlerim şu. bu ka:dınlarm 

yanına sığınmıştık. İşlediği cinayeti 
haber veremiyorduk. Çünkü öldlirece-

ğini söylem' ti. Fakat küçük kardc~im 
evvelki gün polise gidip haber vcrmiı. 
artık her şeyi anlattık! . ., 

Cinayeti ihbar eden Mati ile d<" gö
rUştüm. O da şöyle dedi: 

- Babam bir Uzı öldlirmii§tü. Ben 

Veni de 
gemilerimizin r 
Atatürk tarafından kon u 
inşaatx yakında biterek ldonanmamı ta iltihak edecek olan dört yeni dcnh:d" 

tI gemimize Büyük önder Atatürk tara undan isimleri konmuştur. 
Atatürk Başvekıilete hitaben gönderdiği tczk,erede yeni denı~ltılara "Sal• 

dıray. Batıray, Atılay, Yıldıray,, isimlerini koymuştur. Bu tarihi tezkere Denit: 
Müzesine gönderilip saklanacak, mektubun bir fotoğrafı da gemilerde buluna~ 

caktır . 
Yeni harp gemilerine Türk sancai;ı İstanbul limanından büyük meraı;inılc 

çekilecektir. 

' 
Çin - Japon h r • 

1 
Şanghay 26 (A.A.) - Vuhuya. h~ r Jığı ve lUzumu kadar kUVYetin bulUJl 

kim bulunan Blltaku dağının zabtı mayrşı bunda Amil bulunmakta ıso 
için Çinlilerle Japonlar arasında mu- de Japonların ümit ettlklerlndell 
harebe devam etmektedir. fazla mukavemete maruz kaldıkları 

Çin hareketi, KonfUçyosUn doğdu- anlaşıhnaktndır. İnanılır bir kaynat 
ğu şehir olan Çufudaki Japon gnrnl- tan alınan malumata göre, :Matsui. 
zonunun cenahını telılikeye dilşür- Tokyodan dört fırka daha kuvvet is-
mcktedir. temiştir. 

Japon kunetıorl arasındaki me- Şanghayda bir zorbalık 
saCo on beş gündür değişmemiş yani Şanghay 27 (A.A.) - Japon asker 
Japonlar hiçbir ileri hareltetl kayd. !erinden mürekkep bir grup, beynel
etmemişlerdlr. milel imtiyazlı mıntaka haricinde 

Saldhlyettar bir kaynaktan veri- lnglliz tebaasından birine alt bir e\'O 

len malümata göre, Hsuçeu - Halçbu girerek sUngU uclle hizmetçileri teh-
bölgesinde beklenen büyük ıuuhare. dit ve almış oldukları aylıkları ırnn· 
bo için ÇlnUler 300 bin kişi tahşlt dilerino vermeğo icbar etmişlerdir· 
otmişlerdlr. Çin hUkCimetl bu nıuha- Eve İngiliz bayrağı ~ekilmiş idi. 
rcbeyi anlaşmazlığın neticesi lçln Amerıka - Japonya ticari 
huyaU ve kati ebemmlyetl haiz bir 
Amil olarak telAkkl 'etmektedir. münasebatı kesilmeli ! 

Çinin şimallndekl Çin kıta.atının Vı1ştngton 27 (A . .\..) - Pensll\'1111 
kuvvel manevlyeleri iyidir. re şlm- yanın cumhuriyetçi mebualarındall 
dl daha fazla ltlmat beslemekte B. Rlcb, bir karar sureti teYdl etınlŞ 
olan birçok mtiltecller Şnntung ve tir. Bunda B. RuzYeltton Japon ordtl 
Honanda evlerlue dönmektedirler. su Çin arnzlslni işgalde devnm ettllt 

Çin kıtaatında. kumandanın bir- çe Japonya tıc ticari mUnasebetıor· 
leştlrllmesinden bu kıta.atın muka- kesmesi talep olunma.ktadrr. ~ 
vemetlnl aşlka.r bir surette arttırdığı 
kaydedlllyor. Honan ve Şanslde de 
mukavemetin artması beklenmekte
dir. 

Tientsln • Pukov demlryolu be>
yunca Japon kuvvetlerinin ilerl hare 
ketlerinde bir mUddettenberl görü
len durgunluğun Tokyoyu endişeye 
dUşilrdüğUnU gösteren mUhim dclfller 
vardır. Her ne kadar havanın fena.-

Ceınevre<dle 

Hatay müzake-
resi b~şhyor 

• Cenevre 26 (A.A.) - Havas blldl
rlyor: 

:F'ransa Harlclyo .nazırı Delbos. 
Halayda yapılacak llk seçim dola
yıslle hadis olan tall mUşkillAtı en 
l\.dll bir zihniyetle hareket ederek 
halletmek üzere Türkiye Harlclye 
Vekili Rüştü Arası bu akşam kabul 
edecektir. Secim nlznınnamestnl tan 
zlm etmiş olan komisyon tekrar toP-1 
lıınacak YO Türk Ye Fransız mUto
hassıslarının da fştlrnkile, Ankara.. 
nın istediği bnzı tadl!Ctta tevessnı 
edecektir. Meselenin Ankara ve Pa
rfs hükCimetlerl nazarında had şekll
n l zayi edeceği ümit olunmaktadır. 

Öğleden evvel saat 11 de ıran 
murahhası Adlenln riyasetinde ya
pılan bir toplantıda konsey azaları 
siyasi celsenin yarın öğleden sonra 
akdedilmesine karar verml~lerdfr. 

Belçika H(lrlctyc nazırı Spnıık Gı
da meselesi raportörlUğllne, lsveç 
murahhası nden de sancak meselesi 
raportörlUğüno tayln adilmlşlerdlr. 

Japonynda 
bir mektep yıkıldı 
Tokyo, 26 (A.A.) - Akitadaki ilk 

mektebin çatısı biriken k~rların ağırlı· 

ğına dayanamıyarak çökmUş ve 62 ço
cuk enkaz altında kalmıştır. Bunlardan 

altısı Öl . \'e yedisi ağır yaralı olarak ÇI• 

kanlmı§tır. Çocukların kurtanlması 

işine devam ediliyor. 

onu nasıl ölrlilrdüğUnU gördUm. Amma 
bizi ~eseccğim ! diye korkuttuğundan 

kimseye haber vermedim .Bana para da 
vermiyordu. Kızdım. Bekçiye söyledim. 

O da beni karakola götürdü. Komisere 
gördüklerimi anlattım. Babam yakalan 

dı. Oh olsun, onun yüzünden annem de 
öldü.,, 

Bu cinayetin adınlanıruyan tarafı öl
dUrUlen adamın kim olduğudur. Şimdi 

adliye ve zabıtanın tahkikatı bu nokta 

üzerinde toplanmıştır. Kordelft sokağın· 
'da oturanlar ve kızlara hilen bakmakta 
olanlann ifadeleri alınmak.tadır. 

Katil Koço sorguya çekilmi~, böyle 
bir cinayetten haberi olmadığını çocuk
ların rüya görmG§ olabilmeleri ihtimali 
bulunduğunu söylemiştir. - X. R. 

Al manyaya 
M "s em .. eke 

Baştarafı ı tnctdO 
De Kerillis, "Epcque,, gazetesinde 

Humanitenin bir yazısına telmih ede• 
rek d:yor ki: 

"Fransız nasyonalistleriyle komünirt 
ler arasınıda tek bir temas noktası 'iar
dır. O da, müştereKı Alman dü§mantı• 
ğı .• " 

Ortaya çıkan mUşklllJer • 
Londra, 27 (A.A.) - Havas rnuhB'" 

birinden: Iyi maHlamt almakta ol~ 
mahafile göre Lord Halifax'ın BerliJ\ 

görüşmeleri üzerine ve bilhassa AlınB~' 
yanın müstemlekata müteallik talebel~ 
hakkında ne yaprJması lazım gelecd;~ı 
tetkike memur beynelmilel kcnnitcıııtı 
mesaisi, komitenin mart sonundar. ve~' 
. ı· bit' nısan başlangıcından evvel Ber ınc 

muhtıra ""5ndermesine mfuıi olacak ÖC" 
et· 

recede mühim müşkülata tesatıüf 
miştir. . .. 

gilı:ı: 
Hatırlardadır ki Fransızlarla tn ı1 

icra rasmda aont~rin ayında yapıltıl • 
olan görüşmelerde Almanyanın AYtııP .. 
meselesinin halli bueusunda iyi teı;: .. 
yüller göstermesine mukabil AtıııaJ1 W' 
ya iktısndi veya mül'Jsi tavizlerde bıl 
nulmasına karar verilmişti. ...,,,,,. 

~~~------~--------1 s p an yada harp 
vaziye l .· tW 

Vnlensia, 27 (A. .) - Frnll~ el' 
rin altı tayyaresi, diln saat 14,4 eeıı· 
Valenslayı bombardıman edere~ tpı· 
rin merkezindeki bir çok cvle11 ,.eJ" 
rib etmi§tir. 125 ölü, 208 yatS~· 
dır. Ölüler arasında gemisilo cı o· 

. f JıXllb da portakal yüklerken tele o . i~ f" 
lan Dowcr Abee a<lmdn.ki !ngt~e bıl' 
misinin kaptanı Arnold CorJle 

lunmnktadır. ~el 
Cumhuriyet kıtaatı, • dUn ~;;ıı 

cephesinde harekata başıaınıel fi~· 
kıtaat, Teruel'in 30 kilometre es. • 
linde kain Singra mmtaknsın:~ 
taloyud - Teruel boyunca t :ı,OP 
geçmişlerdir. Cumhuriyetçner~it· l1'~ 
rakımlı tepeyi işgal etmişle dil Jı' 
mıntali:anın şarkında ve grı;bıtl l<ollf, 
rekat icra etmekte olan digcrı-e.d,t 

11
• 

ise La Haya.'nın ilk evterjne ğ1J tJ1 
lerlemiş ve Singraya sokUlJJlll , 
va.ffak olmu.s bulunuyordu. ııtııııı,.. 

Fuentc de Todos'm batı cC:t ~ıt,. 
daki dağlık bölgede cuınhur~11ıııııı'~ 
atı, dUn kendi mcvzilerne '' 'bıJlııı1 
düşman mevzileri arasındn ·ı i.:ı 
bir kısım araziyi muhntc~ııri> .. 
etmişlerdir. Bu ilerleyiş, c ve1Jcll~rtV 
bataryalarına Azuilondan , ıcr#.;f, 
Ca.rilnn ~oluna. bağlanan )ol ,...s' 
ateş altına almak imkfın.IJ11 

~Jli 



~ir ç· l1i:ı . ın kıtasr, (Yang - çe) nehri 
an .!.n1aı ~yaglarından Diri olan (Li

ı.-_ Çe) ırma,:rnı akiben, yürüyordu. 
~rk • · aYt\.ı • ~e;;:ız :ıaattenberi aynı yoldan, 

buyu~s~kaınete doğru giden küçük, 
•".isi id' n:an taburlarının b~lkj yirmin 
"el h 1 bu. Dere kıyısında bir saat ev
tckr avalannuş olan uzun toz bulutu 
İton ar eski yerine, kumların üstüne 
tUnu~adan, yeni bir kıta ka~ıdan gö-

Yor v • • len e ırı papuçların alt.uda ezi-
;·or:oı, tekrar havaya bir bulut üflü

u. 
Son k 

l'an }: ıta su kenannda çamaşır yıka-

-Zahir Sıtkı'yn
Başını en arkadan gelen küçük bayrak 
h iaşe mangasına doğru çevirdi: 

- Bilmiyorum yüzbaşım! dedi. 

Zabit scs:ni çıkarmadx. (Pu) ilerle
di, on adım önde yürümeğe başlaıdı. 

Gökyüzünde son ışıklar çoktan sön· 
müştü. Gözün alabildiğine bir ova, 
simsiyah uzanıyordu. Kimse k,onuş

muyordu. Yalnız, bir yaprak yığını içi
ne lişüşmül ipek böceklerinin çıkardı
ğx sese benzer bir hışırtı, ırmağın ak
tığı tarafa doğru gittikçe azalarak, kı
mıldanıyordu. 

Kıta, durmadan altı saat yürüdü. 

·····································--------" . ! Yazan: ~ 
i ilhan Tarus i 
! ........................... _. .............. - ........... . 

ganın en başta <luran neferine verdi, 
karanlığın içine doğru yürüdü • 

Kıta, bel).liyor<lu. 
$ • $ 

Bir taat sonra (Pu) nun ayak se!:
leri duyuldu. Birka~ yüz gırtlaktan bir 
den bir nefes boşaldı, çavuş yüzbaşının 
yanına gitti. Alçak sesle bir şeyler ko
nuştular. 

Yüz.:ba~ı atıru çevirdi. (Pu) nun gel
diği yoldan, bu sefer ıkisi beraber, yü· 

• rüdülcr. Aradan iki saat geçti. Asker
ler kumların üstüne çömelmişler, arala 
nnda konuşuyorlardı. 

Birdenbire en önden bir ses: 
- As~er 1 Hazır ol 1 
Kumandasını verdi. Kıta bir !daki

kada eski şekline girdi. 

~U~ut•hnı~~ın hayretten bir kat daha 
karıı ~~. gozlerinin önilnden geçip 
ca oncrnecin arkasında kaybolun-

ta• i:une, bird b' fk d" il lılt it :r en ır~ u a uşt ve or-
l~ılerj:rardı. Kadınlar, tokaçlarmı, 
duta 1 topladılar, sepetlere doldur
kaıa~ Ve birer portak:ıl kadar küçük, 
dılar.arını eğerek birbirlerini selamla-

Yüzbaşı bu müddet zarfında belki üç 
dört defa, birinci bölük mülazimini atı
nın yonma çağırarc&k. il~ müsait men
zilde karavana molası vereceği haberi
ni asker içinde yaydı. 

önden giden (Pu) durmuştu. Yüz
ba~ı yanına vannca so11du: 

- Sağdan birer kol! Adi adım, 

marş!. 

Bir insan zinciri, nereye gittiği bi
linmiycn bir patikanın üstünde, kay
mağa başladı. 

Küçük penceresinde san bir ışık 
parlayan bir kulübenin önünde zinci· 
rin ilk, halkası dutıdu. Kulübenin kapı
sı açıl 11. Evvela yüzbaşı, sonra elinde 
bir mumla beyaz sakallı bir adam çık
tılar. Arka tarafta demin geldikleri yo
lun hizasında, bu sefer çakıl döşenmiş 
bir yola saptılar. 

Askerler sabırsızlanınağa başlıyor

lardı. Yüzbaşı bunalıyordu. Tekrar 
halkayı oynattı, bir dakikp bekledi. 
Sonra halkayı şiddetle birka~ defa ka
pıya indirdi. 

nin önü de durmuş, bir şey konuşmu
yor, bir ışey yemiyor, yalnız küçük göz 
terini arasıra altın işlemeli direklere, 
billur avizelere kaldırıyor ve il tüne 
yüklendiği ayağını değiştirip ötekini 
on santim ileriye atıyordu. 

l( • • * 
ıı. ıtanın en .. .. d "h . b' k' tın ij onun e, ı tıyar ır a 
bit , stUnde sallana sallana giden za

, .ıa"ın 

- Ne var? 

Ses seda yoktu. 

(Pu) mmldandx: 
- Muhterem peıder uykuda olacak 

yüzbaşım! 

Yüzbaşı ses çıkarmadı. Mumun ışı
ğında gözleri parlıyordu. 

• .... :c: 

Onuncu kolordu !divanıharp azalan 
yerlerine oturmuşlardı. Beyaz entarili, 
beli 'kemerli bir cüce, salonun kapısına 
çıkarak bağırdı: 

_ "Px 1 arkaya çevirerek bağırdı: 
tı,_ u ı İlerle 1 

it b<sı .. ~~ 
1a Y\irij ugun ilk mangasn•ın kenarın-
&:I;ll\la Yen kolu üç sırmalı ba~çavu~ 
Ya.llına rını. SJ~laştırdı. Zabitin atının 

Çavuş elile karan1xğın içinde ve tam 
yolun üstünde b!r şey gösterdi. Bu bir 
kamışın tepesine bat;lanmış kocaman 
bir bayraktı. Vakit vakit uçuyor, son
ra kamışa yapışıp duruyordu. 
Yüzbaşı: 

En önde, elinde sönmiyen mumile 
ihtiyar, arkasında yüzbaşı yUrüyordu. 

- (Pu) ! tstihkflm efradını buraya 
çağır! 

(Pu) aryya doğru seğirtti. Bir da
kika sonıa bir manga ile beraber dön
dü. 

- (Dalay - Lama) run yüz yirmi 
sckiıinci mukaddes manastmna mcn
su p tek mumlu yol bck~isi mUhterem 
(Li • Ya:ıg - Su) 1. 

- Bataklık,! diye homurdandı. 
Atının üstünde doğrularak yanlara, 

...., p gclınce yüzünü ona kaldırdı. 
bulabi.J u 1 liava çok karanlık! Yollan 

CCcJt nı' . ., . 

uzaklara, gerilere baktı. 

Karanlıkların ortasında kubbeli bir 
b;na belirdi. Yüzbaşı ilerleyip büyük 
demir kapının hal~sını oynattı. 

On ü~üncü piyade alayuun 9 uncu 
tabur kumandanı ve aslen (Ku) eyale
tini'n (Sung - Tay) kasabasından 

(Pou - Mit -Yu) ailesin 'en yi:zbaşı 
(Nu - Fuy) ! .. 

..... a ıyızr 

lırn? Udanın inaytile buluruz yüzba-

' lian ' 'l talarrn yanında mı? 

Kıta durmuştu. Şimdi küçük küçük 
mırıltılartlan birike birike: ve (Lian -
çe) nin sulanna kanşa k,anşa yüzba
şının kulağına bir ses dalgası vuruyor 
ve ak at kişniyordu. 

Küçük bir delik açıtldı. ince bir 

ses: 

- Ne istiyorsunuz? 
Dedi. Yüzbaşı: 
- Şimale giden bir latanın kuman

danıyım. Yolumuzu ;aşırdık. Bir iki 
saat burada askere istirahat vermek 
istiyorum. Erzakımız da yo~ Muhte
rem pedere söyleyiniz. Himayesine 
muhtacız. Kü<jük kapak s ssizce ka
pandx ve eski sükfit ttvldet etti. 

- Kapıyı kırınız l 

Askerler bellerinden baltalnrıru, kaz
malarını çıkardılar. Gecenin içinde kı
sa bir gilrültil oldu. Yanm saat sonra 
ma"astınn büyük salonunda Çin kıta
sı, mumlu ihtiyarın dela!etile erzak 

Beyaz sakallı rahiple yüzba;ı, maz
nun yerine oturd:.ılar. Divanıharp rei
si sorgularına başladı: - Pu! Yanıma yaklaş! 

Yüzbaşı eğtldi, çavu_şun kulağına bir 
ta~ ba:nını~ .Yüzbaşım. Fakat bari· 
'ö rnak ıçın ışık ister. 

ba.tııL. Ylc. s .. n •. d .. .. , Kı b. 
"'<lt!ığ ~ on en yuru tayı ır 1' na SOktnayalım. Ha, dur, erzak. 

şeyler söyledi. 
Çavuş: 

"' asıl? 
H\'1111 b' 

• rdtnbire cevap veremedi. 
- Başüstüne yüzbaşım! 
Diyerek koştu, siJahmı birinci man-

KAHRAMAN KT~ 
t.ıl .--.. ..... -... ........ -

dı: h; uı.ttat slikunetile cevap vcr-

lirn~ liaelki! rakat bundan emin dcği
dlttı. erııalde böyle bir mektup alEay
crı attık bir kenarda kalmayı tercih 
~Ctd' 

tan ı:· Beni affedin Trankavel Ba
bıtıık ıs; ÇekmeJ;tense kılıcı kınında 
~ıll:ı~kla da kahramanlık göstermek 
ll:ıa1t111~~~ Artık onun işlerine karışma-

·~, <lostum 
...... b • 

QU fki 
...... b 

1 rde misiniz Kont? 
~"et ' tırap ,.. ,_ dostum. Vakıa bundan ız-

ç ~c"'ecek · · 
il olnıu ,sınız. Kalbiniz parça par-

llıilstehz~tur. Du anda, sehrenizdeki 
ltindcn ~cbessüınle, ai.ti her zaman
'Fa~at b . a kahraman görüyorum. 
. en.ını .. Um 1!1tenc on de kendinize adeta 
h 1 e Yapıp .. 1 • . 
hrın • goz erınızi yakan göz 

d "zı di :r " doğru . n ırıneğe kalkışmanız hiç 
tııı. hır ~ır §ey değil. Sizinki gibi bü
ltlhv01 ip betb<lht bir aşk önünde 
a... tnanıahdır s· . . . ·•ll u · ızın hıçbır zaman ita nutaına 
~· t aynı Yacağınızı biliyorum, Fa-
1~ıın1n :aınanda biliyorum ki her da-

1ic f 1 endi sine ha .. ıı· -. •cu· e Skctte bil 
1
. s guze ıgı vardır 

l bulab' . e 8 ıcenap b:r insan te· 
l' ılır. 

tıın•. 

''tıı illdı~veı ayağa kalkmıştı. Şapka
..._~ 

l)ilcı;reyc gidiyorsunuz Trankavel? 
0 Uatadı k ' · ......_On • ısaca cevap verdi: 

.... ı. un evıneı 
"lektub 

-..... S a rağmen mi' 
~4l' ırf bu · 
ı. t alicena ınektup dolayısile. Ona, 

11den b :· mert ve cesur asilzade
..._ 

0 
a sctınem lazım. 

l'r~il ne söyliyecekis~niz:ı ' 
"';ıh avcı k ,_ . 

•· Verdi. orK,unç bir tavırla ce-
....._ . 

1:. Onı 
-Jbıı arın d'" d"' 1 Ye . or unü öldürdüğU ·· 

lı Ceğızn. mu 
~ 11 80ı.Icr ·· . 
~il\ \lıattıaıtı uzerıne, dUello üstad: der-
~\! at\Jn bu .. ve Kurto sokağına gitti. 
i~ı ~larla ~~k kapısı dışandan bUyü'k 

ilde hiç ç~:en~işti. Bu tedbiri, evi~ 
scnın bulunmadığı zeha 

l.Jmı uyandırmak ıçın, Roz: almıştı. 

Trankavel küçük bahçe ktıpısına doğ
ru yürüdü ve orada, Montaryolu bul
du. 

- Kalfa, dedi, gidip Bel Ferronyer 
de Konta iltihak et ve kendisini evinde 
göreceğimi söyle. 

Montaryol Trankavelc bir nazar at
fetti ve onun, fena günlerinden biri
sinde olduğunu gördü. Bunun için ka
tiycn itiraz etmedi ve onun söyledik.le· 
rini yaptı. 

Akşam oluyordu. Sokak tenhaydı. 

Trankavel kapının üstüne çaprazlama 
konmuş büyük kalaılardan birisini ala
rak duvara dayadı, duvann üzerine 
tırmandı ve kalası duvar boyunca yere 

uzattıktan sonra, içeriye atladı. Yine 
tıpkı bir haydut gibi bahçeye giriyor
du. Fakat ne yap.ığının farkında de
ğildi. Vücudu büyük bir hiddet içinde 
ürperiyoıı:Ju. 

Annais dö Lespar, bu bahçede, ak
şamın süküneti ve ılıklığı İ!fİnde, yal
nız.: başına, belki de istikbalini dUşilne

rek geziniyor. Bazan oturuyor, sonra 
tekrar ağır ağır dolaşmağa başlıyordu. 
Bu iki Uç saat zarfında acaba r:e dil§ün 
müş, ne tahayyül etmi§ti? Bu bakir 
kalp sadece Rişliyöyc ka%1ı olan k,in ve 
nefretle mi çarpıyordu? 

Etrafı karanlık sardığı zaman, genç 
kız, ağır ağır, binaya idolıru yUrilyor
du. Tekrar genç krz elbiselerini· giy
mişti. Fnkat hareketlerinde, mağrur 
ve biraz da sert bir ifadeyi hala muha-

faza ediyordu. Tam geniş perona va
racağı sırada, duvardan atlayan bu 
adamı gördü ve, karanltğıı ra~men, onu 

hemen tanıdı. Gözlcrinıde bir hiddet • 
kıvılcımı parlndr. Trankavel ilerledi. 
Genç kı:ı: peronu !rr'k.tı. Trankavel taş 

basamakların alt tarafında durdu. 
Genç kız böylece, hiç farkında olma
dan ona yüksekten bakxyordu. 

Trankavel tecavüzkar bir tnvırla: 

' 

ambarından çıkarılan tıucuklann, kuru 
etlerin, türlü türlü peynirlerin başm
da, scvinçlerin\:len kah~ahalar atarak, 
karınlannı doyuruyorlardı. 

- Siz kalkınız muhterem rahip! Ya
nınxz.:daki yüzbaşının (Dalay - Lama) 
nm yüz yirmi se~izinci mukak!des ma
nastırına cehren girmesine ve mukad-

Yüzbaşı Budanın kocaman heykeli- (Lıltfen sayfayı çeviriniz) 

'. 
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içın, gerıye döndükleri .:aman sandıgm 
a_çık olduğunu gördüler ve, Raskası:ı 

kendilerine müthi§ bir oyun oynadığını 
anladılar .... 

Bunun üzerine, polislerin şefi şöyle 
dedi: 

- Onu gene de yakalayacağız.. Ap
tal tiice, artık tuzağımızın faydasız ol
duğunu bizim çıkıp gideceğimizi zan
nedecek. Eminim lÇ, bir yeılere sakla
nıp ıimdi bizi gözetliyor. Binaenaleyh, 
tehlike ve sergüzeşte atılmaktan çok 
hoşlanır .. Gelip buraya tekrar yerleşece
ği muhakkaktır. Bunun için iki saat son
ra geriye dönüp onu rahat rahat yaka
larız. 

Bu karar üzerine polisler, gürültü 
yaparak dıpnya çıktılar ve kapıyı ardı
na kadar açık bıraktılar. Evin civarın· 
da bulunauklan miiddetçe, Raskasın 
kendilerini gözetlediğinden emin bulu
nan polis şefi mtitemadiyen göyle diyor
du: 

- Ah! Alçak Raskas ! Elimizden kaç
tı! Gidelim arkada~lar. Artık burada 
yapacak. bir işimiz kalmadı. naskas im
kılnr yok, artık buraya gelmez, Şeytan
lar boğsun onu 1. 

· Polisler gidince, Raskas bir çeyrek 
saat kadar bekle<l:, sonra, yavaşça evine: 
girdi. Hiç vakit kaybetmeden kUçilk 
bir idare kandili yaktı ve bir ~ğıt ala 
rak şunları yazdı: 

"'lieytanların, bir adamı ., hatt& benim 
gibi küçük olursa bile • nasıl boğduk -. 
larınx cidden merale ediyordum. Binaen· 
aleyh bu merakımı gidermek Zçin tek

rar geleceğim. Fakat, şimdi seyahate 
çıktığım için, bu merakımı anca~ dönü· 
şümde tatmin edebileceğim. Avdetimi 
gayet akıllı ve zeki bir aptal olan Ko· 
kar'a bildireceğim . ., 

• Kokar polislerin şefiydi. R .. skas onu 
sesinden tanımıştı. 

Raskas bu işini bitirdikten sonra, 
mektubu masanın Uzerine bıraktı ve 

karıyı açı1' bırakarak, rahat rahat dışa· 
rıya çıktı. Hem yiırilyor, hem de mrnl
danıyordu: 

- Aptal! Gürültüler yaparak ve yük 
t:ek ses'c beni kanllırmağa çalışara~ • 
kapıyı açık bırakıp gidiyor, zannediyor 
ki ben ev:me girip uyuyacak ve kendi
sini be'l(liyeceğim ı.. 

Raskas bir aralık durdu, keseyi bo
şalttı, altınları ihtim:ımla ceplerine yer
leştirdi ve kardinala oyna:dığı oyundan, 
Korlnyanı eıişinden ve paralarım bulu
şundan memnun bir vaziyette tekrar 
vola koyuldu. Hem yürilyor, hem dU
şUnüyordu. Arkasından, yegfine kula
ğını muzaffer bir tavırla dikmiş olan 
topal köpeği geliyordu. 

Nereye sakl~nacaktı? Ras~sın için· 
de bir saattenbcri bir dUşiince vardı. 

Bu dUşUnce mütemndiyen inkişaf edi • 
yor, gitgide içine daha fazla yerleşme· 
ğe başlıyordu. 

Raskas, hiç farkında olmadan Sent A
vuay sokağına gelmiş olduğunu görün
ce, iCjint:leki düşüncenin art1k tamamiyle 
vücut bulduğunu anladı; Raskas bir 
düşmana sığınmak istiyordu. Yani .. 
Trankavele J 

Ve Raskas, ·at'1 kararını vererek, 
doğruca içinde bir çok sergüzeştler ge· 
çirmiş olduğu binaya yürlidil. Sokak 
~apısı kapalıydı. Fnkat Raskas, on da
kikalık bir fnnliyetten sonra, bu kapıyı 
açmağn muvaffak oldu. 

Hi~ gürültil yapmadan içeriye gir -
mek istiyordu. Bunun için, pekala tanı
dığı merdivenden sessizce tırmanmağa 
başladı. Ev sahibesi Brigitin od~rrun 

bulunduğu ilk merdiven sahanlığına ge 
lince, Raskas, köpeğinin bırlamağa baş
ladığını duydu. Onu su5turmak için, e
liyle okşadı da, fakat birinci Korinyan 
hırlamalarını arttırdı .• 

Bunun üzerine, Raskas, endişeyle 
kendi l\endine şöyle dedi: 

_ - Burada, Brigit hatunun evinde be-
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- Evet. Ben .JU büyük cürmü işle- ?rofesör Sanerk ,------.1257;.;iAi):q-~ ~~~ 
dim. _ 36ı - ira olo 1 ve Grafomeır 

Sizi tehdit mi ettiler? 
- Hayır! 
- Ya bu ihanetin sebebi nedir? 
- Bilmiyorum l 

- Siz kalkınız yüzbaııı (Fuy) l Ma-
nastınn kapısını kırmışsınız. Erzakı 

yağma etmi~siniz l 
- Eveti 
- Cüret ettiğiniz: işin Çin kanunla-

rına göre en büyük cezayı müstelz~m 
olduğunu biliyor musunuz? 

- famamile f • 

- Pekala. Müddeiumumi ı iddianız 
nedir? 

Uzun kavisin en başında oturan kü
çük başlı, göz yerine alnının ortasında 
iki kırmızı delik taııyan adam, ayağa 
kalktı. Boyu ancak omuzlarının hizası
na kadar görimebıliyordu. Fakat sağ 
elini havaya kaldırınca orada bir adam 
bir insan olduğunu herkes fark.etti. 

Umulma.yan, o dakikaya kadar ora
da ititilmiyen ve beyaz sakallı rahibi 
ol:luğu yerde sarsarak küçüle, tahta 
iskemlen.n üstüne yığan bir oesle: 

- Hadise açıkça önünüzdedir. Mu
kaddes ~anunlann hükmü yerine ge-

tirilmelidir. r:r ııürU yagmacıya (Da
lay - Lama) nın erzak ambarlarını 

açan, ülkemizin sahiplerini gece uyku-

larından uyandıran ve mensup olduğu 
ulu sarayın yollarını o saraydan aldığı 
mumla aydınlatarak, büyük (Buda) 
ııın aleyhine en ıeni bir casus gibi ha· 

reket eden §U mUlevves ihtiyarla • ıu 
e§kiya reisinin kellelerinin kesilmt ni 
ve bu suretle tepemizde bize bakan, 

vereceğiniz hük;nU bekliyen sahibimiz 
ve hamimiz büyük (Buda) nın tatmin 
edilmesini isterim!. 

• • • 
Ertesi sabah, güneı ufukta kağıt bir 

fener gibi sallanmağa baıladığı daki
kada. kı§lanın avlusunda rabi!1 ( U • 
Yang • gu) ilt> v:i ~aşı (Nu . Fuy) un -

1. Ç. B. O: 
Yazısını gönderdiğiniz genç, s:ımlmt hiı 

znllır. Hükiinılcrlndc, karnrlnrınd:ı biraz 
ncelccldlr. Ani hnrekclleri vardır. <;abuk 
kızar, ç:ıhuk süklınel hulur. İşleri kı'lall· 
mıısını ,.e oı z:ımonıla tok i~ )·npmasını 

bilir, bu, kendinı yormak htememeoıinden 
\'C)1l bununla bernher zck6sındandır. n:ızt 
cl(zantrik hallerı de vardır. Siz ona naza• 
rnn dııhıı normal şcraitte-'iinlz; bundan do· 
layı işi idare etmek daha fazla size düşü· 
yor. Bilhnssıı alakalı olduAtınuz bir işte 
mDşkilllerl önli~ecck bir k:ıhiliyeıteslniz. 

Faablnlx. Anıell işlere de kaliiliyetiniz çok 
l)'idlr, sıhhatiniz de mükemmeldir. Her i· 
klnlzde nlle duygusu kuvvetlidir. O, size 
nazaran ılnha lnnlçıdır. Fak:ıt güzellikle 
dolma yola getlrllelıilir. Onu kendinizi I· 
dare ediliyor göstererek istedilUnlz ,ıibl 

idare edebilirsiniz. Diiıl:'" bir yazısını daha 
ı:ıöncterirııeniz •laha etraflı bir tahlil rnpa· 
bilırim. nu :razdıftım h:ıkkındaki mülalca· 
nızı da beklcmckle~·im. . 
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Kurtuluş • Ntr. 817: 
\'a~ınızı 25-30 olarak tahmin ediyorum. 

\'07.ınızdnn mühim bir <ııkınl11l:ın ve me~e
ln bir hast:ılıktan henüz kurtulclııl!unuzu 

znnncıliyorum. llastalıAınız, sizi çok ilz
mDş ve yormuş ol:ırnktır. nıı itilınrlo <ıinir
lerinlz normal \'tızlyetıe deitilrlir. SükÜ· 
nete, istirahate, zn~·ıf diiştüiHinüzil tahmin 
etmekle olrlııl{unı için kıınetlenme~e lh· 
tiyacınız ''ardır. Tamamen ia<lei lıfl)'el 

ettiAinlz 'Laman tekrar mürncaatinizi rica 
ederim. Yazınıza n:ızaron pek kı~a bir 
zamanda ~ıhhatinlz cski~inclen daha mil· 
kemmel bir dereceye gelecektir. 
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An/.:nra M. T. T.: 
Ne ~lşnıansınız, ne ele zayır~ını7., orta 

lıünyedeıılniz, bu orta bünye şimdiki halde 
şişmnnlamağa rle~il inceli olmn#a daha 
yakın ,ıılirfinüyor. Ahl5kan tamamen hırçın 
deJUlslniz, fakat inalçılılhnız muhakkaktır. 

kafalarını birer meıe kütüğüne dayadı 
tar ve enselerine on beşer okkalık, k,es 
kin birer kılıç indirdiler •• 

IDıan TARUS 

mUte assısı 

.._ u .ı u•" LaJ.:füa~uı:: Kıı..111.Kterı

._. nizi; meziyet ve kusurlarınızı; 
sizi hayrete düşürecek kadar vazıh 
ve sarih olarak hususiyetlerinizi; tut
tuğunuz veya dUşündUğünüz işte mu
vaffak olup olmıyacağınızı; nihayet 
beş farkla \ '7ın1zı si?.e söyliyebilirim. 

· Bana bir gazeteden, bir kitaptan ve: 
ya aklınızdan yazacağınız dört satır· 
lık yazıyı; son aylardaki imzalarınız. 
dan ikisini gönderiniz. 

-- - .__ ____ ... __ _ 
Jkle zekrtnıı ltim:ıdınıı mükemmeledir. 
Çahıık snmlmlle~en bir yaradılı,ta~ınız. 
Dirsekten bileğe kadar olan uzunluğa, sol 

el ile y:mlmı' bir yazıyı da ı:cl\nderlr~eniz 
i~le<fi~iniz gibi bir tahlile lmkAn vermlş
olursuııuz. 

Hatuşinas b:r avı 
Bundan beş sene evvel Sibiryadan 

Londradaki bir sirke getirtilen Bruni 
adındaki ayının birdenbire hastalan
dığını, yemek yememeye başladığını 

gören sirk müdürlüğü hemen bir bay· 

tar getirterek ayıyı muayene ettirmiş, 
hayvanın apandisit ameliyatından do
layı haruınede bulunan mürebbisin • 

den ayrıldrğı için kederinden ha.'j4a 1an 
dığı anlaşılmış. Bunun Uzerine, haki· 

katli ayı hemen bic taksiye bindirile· 
rek hastaneye götU.rUlmUş. Bütün has-

tane doktorlarının ve hastabakıcılan· 
nın hayretten büyüyen gözleri öniln
de, ayı, bUyük bir şeflcatle kocaman 
kollannı mürebbisinin boynuna do • 

lamış; odayı neşe ve sevinç homur· 
tu1arma boğmuş! 

Şimdi ayı sık sık hastanedeki mU
rebbisinl ziyaret etmekte ve ancak o 
gUnler iştiha ile yemek yiyebilmek • 
teyıniş ..• 

K A R R·A M A N R 1 Z RARR~MAN KT't.. ... 
nim ve 1irlnci Korlnyarun · ir dilpNaı 
v.u. ısu auıman ıwı:ı oJabUırf, 
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BUHRAN 

rranıı:avelin, Verdürle berctber, dütes 
dö Şevrözün ikametgahı avlusundan 
çıktıklannı söylemiştik. Trankavelin 

içirr.le buyük bir endıte var<!ı. Nihayet 
Bel Ferron.> er lokantasına ıeldiler. 

Büyük salona girince, düello üstadı, 
matmazel Rozun, her zamanki aaJ9n 
halıle müıterilerın iyi ağırlanmasına 
nezaret ettiğini gördü ve hemen, Mo
lüsiln garip ifpatını hatırladı. Genç 
kızı ıelimJadı. Ve §Üphesiz bu seli.mm 
içinde, bazı hassas kadınların nazarla
nndan kaçmayan bir bal vardı. Şiıpbe
ıiı, Trankavelin bu selamında yeni bir 
jest vardı. Rozun yanaklarını gayet 
hafif bir pembelik sal'dı. Fakat bu der
hal zail oldu. G~nç kız, ona doğru yil· 
rüdil. Trankavel, onun önünde büyük 
bir hürmetle eğildi. 

Roz, biran, düıünceli bir vaziyette, 
bu büyük hürmetin neden ileri geldi
ğini Jıiendi kendine sordu. Fakat, san
ki imkansız olan bir rüyayı kafaaından 
çıkarmak istiyormuı gibi, güzel ve va
kur batını ııallayarak: 

- Gelin, mösyö, dedi. Kont dö Mo
lüı sizi bekliyor. 

Ve genç kız, Trankaveli, arka taraf
taki tenha ve küçük bir salona götür
dü. Kont orada yapayalnızdı. 

Biran Molüsle Roz yanyana bulun
dular ve Tranıcavel bundan daha gü· . 
zel ve asil bir çiftin tahayyül edilemi· 
yeceğini, kendi kendine söyledi Sonra 
Roz çekilip gitti. 

Trankavel dostunun gözleri iç!ne 
bakarak samimi bir ~cfkatle mırıldan
dı: 

- Evet, o cidden. sizin gibi bir in· 
aan tarafından sevilmeğe layiktir •• 

1 1 

--------------------------..: e derna.I uave ettı: 
- Fakat MontaryoJ nerede? O ne

rede? .• 
- Onu madam dö Şevr~zün evine 

götürmek istemedim. Esasen Düşeı 

evini terketmıttir. Matmazel dö Lea.
par da, Düşesin evinde kardinalb. adam 
lan tarafından araştırmalar yapılaca • 
ğıru pekfila anladı ve buraya geldi. 
Şimdi ise, Kurto sokağındaki ikamet· 
eihındadır. Montaryolu orada kapının 
önünde bıraktım. 

- Fakat ikametgahında arbede vuku 
bulmuıtu 1 Bina altüst olmuı bir vazi· 
yettedir. 

- Matmazel dö Lcspar öyle istedi. 
Benim bu ~usustaki dilşilncclerimi bi. 
lirsiniz. insanlara yapılacak en büyük 
iyilik, arzularının inkitaf etmesine ma· 
ni olmamaktır .• 

Trankavel ürpererek: 
- Fakat, dedi. Kurto sokağı 1imd1 

tehlikeli bir yer olmuştur •. 
Molüs devam etti: 
- Insanlann arzularının inkipfına 

mani olmamak ve m:.imkUnse man'ler· 
1 

le tehlikeleri bertaraf etmek lazımdır. 
Manileri bertaraf etmek için Matmazel 
Roz bazı tedbirler aldı. 

Trankavel hayretle: 
-Ya! •• 
Dedi ve Molüs, hep aynı saJQn ha .. 

liJe devam etti •. 

- Matmazel Roz, oraya birçok 
adamlarla beraber bir de kadın gön· 
derdi. Aadamlar, evi intizama soktu
lar, gayet sadık, zeki cesur olan biz· 
metçi kadın da, zemin kata yerleşti. 

Tehlikelere geı:nce, emrinize ltnade. 
yim, Trankavel 

- Kont, ben Kurto sokağına gidi· 
yorum!. 

Molüs ona bir mektup uzatarak: 
- Evvela ıunu o~yun .. 
Dedi ve Trankavel de heyecan için· 

de titriyerek bağırdı: 
- Mektup! 

• 

------------------------- MatnüUel dö Lespar bu mektubu 
burada. bu masanın üzerinde yazdı ve 
lize vermem için bana bıraktı. 

Trankavel mektubu süratle okudu 
ve titremeğe başlaaı .. Bu felaketti. Za
vallı düello üstadı oturdu, çünkü ba
caklan tutmuyordu, daha büyük bir 
di~atle, mektubu bir daha okudu son
ra. kah1tahalarla gülmeğe başlayarak 

töyle dedi: 

- Hiç olmana ondan hır hatıra ka
n.nmıt oldum Elini silrmüt o)riuğu bu 
kağıt. son nefsime kadar göğsümde 

saklı kalacaktır. )ndan daha fazla ne 
ia iyebilirdim ki? .. Okuyun, Molüs .. 

Kont Annaisin mektubunu aldı ve 
o~u:.lu. lşte bu mektubun metni: 

.. Mösyö Trankavel, 
"Sizin sadakat ve mertliğinizin hatT· 

rasmın içimde daima kalacağını temin 
etmeden, ııize elveda dememe imkan 

yoktur. Size çok büyük bir kıymet ver
diğim için, mert ve k.ahraman kılıcını· 
z n ucile bana defalarca gösterdiğiniz 
merbutiyetten niçin mahrum kalmam 
l.:tzım geldilini sizden saklamama im

kan yoktur. Benim tarafnnd.uı çağrılan 
dört cesur, mert ve kahraman genç, 
mukadderatımı, tehlikelerimi, mücade
lemi taksim etmek Uzere Parise geldi-

ler; ben onlarla beraber mücadele edip 
.zafer kazanmak veya mahvolmak mec
buriye~ndeyim. 

Mösyö Trankavel. Buna söz verdim. 
Bıı ı.lört alicenap genç, benim için, top 
ra~larıru, akrabalarını, parlak istikbal-

. terini terkettiler. Buna mukabil ben 
onlara. mukaddes vazilem bittiği ana 

kadar, onlarla beraber, yalnız onlarla 
beraber olacağıma söz verdim. Beni 
müdafaa etmenize bir türlü tahammül 
edemediklerini, bundan büyük blr ız· 

tırap duyduklarını gördüm, keşfettim, 
b"liyorurn. Uzun müddet sizi. benim 
düşmanım unnettiler ve o zaman size 
korkunç bir rakip nuarile baktılar. 

Fakat benim düşmanım olmadıgınıt:ı 
öğrcndilyeri gün, ıiz onların düşınanl 
oldunuz. Onlaroan baıka birisinin Y~ 
dımını bizzat benim arzu ettiğimi d~
şünmeleri beni cidden müteessir e~ı
yor. Siz, yüksek bir kalbe maliksinıtı 
mösyö Trani:<avel. Bunun için size ~~ 
veda dememi kabul edecek ve anneı:tıl 
hatıraEmın intikamını aloak için b:ıY 
katarına karşı taahhüde girmit oıdııg" 
ma müteessir olacaksınız . Her ne oııı:
sa olsun, şuna tamamile emin olun ~ 
sadakatiniz hususundaki teldifinı 

• <r 
kendim iç'n büyük bi; §ere{ addedıY 
rum ve bunu hiçbir zaman unutınaY"' 
cağım. Elveda, mösyö Trankavel ·~ 

Bu mektubun altında, imza ol 
sadece iki harf vardı • ,or

Trankavel, çok acı bir tavırla 
du: 

- Buna ne denliniz Kont? .,,et' 
Molüs de ııakin tavrile cevap 

ıct"l" 
- Mahcup ve soğuk ıne ıı•"' 

eli: 

ezilen bir nıhun mahsulüdür. ona 1'1~' 
ıı gösterdiğiniz sadakat, bu ~en~ ettji 
kend '.sine yardımcı olarak intıha~ ,,,.. 
ği adamlara karşı çok müşkUl ~ırlift' 
ziyette bırakmıştır. Şunu da so'/ ,ıel 
yim ki zavallı Trankavel :M.•~: e"' 
dö Lesparın bu dört k~şidr:n bıril ıcıı~ 
lenmesi pek muhtemeldir ('fra1l.) ııo 
korkunç bir tebessümle gUlilın5edi 
oldu? .• Bir şey mi vukubuldu? 

- Hiçbir ıey. Devam edin-· .. ,da· 
··~iJ 

- Onu fena bao mevkie diJ ıc i~ 
nür. Bu fena vaziyetten ıcurtulıxıB ıı•'r 
tivor. Bunda haklıdır. Bu ıcarıııa . ' . 
şık işin içinde ne yapacaktrn1ı:j r ~r 

- Ah Kont bana böyle. ~y ~e .~ 
lemeniz için, hiç olmazsa sızın jCeflcJY 

diğ:nizi söylememeniz lazıındı~0,ıı ô# 
nizi beni myerimc Matm~el JcO~ 
Matmazel ldö Lesparin yerıne e$ ~) 
Siz de aynı şekilde hareket c:tııl 
diniz? 



1 -Taahh~d" ·· "f ed ''13011., u unu ı a emıyen müteahhid nam "e hesabına olmak üzere 
~ek . adet ampul, 28 ikinciktlnun 938 tanhine rastlıyan Cuma günü saat 14 de 

2 sıltme usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 
Ohın - İfbu "13011" adet ampulün tahmin edilen bedeli (6077) lira (94) kuruş 

... rnu\'akk"t t · · Sa ... emınatı (455) lıra (85) kuru~tur. 

3 rlnamesi komisyondan her gün paraSJz olarak alınabilir. 
'aatte~ lsteklilcrin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün ve 

asımpa§ada bulunan komisyon müracaatlan. ,(208) 

liiarrnara .. .. b 
ussu ahri satınalma komisyonundan: 

tbısi Tahmin fiatı Tutan Ilk teminatı 
Sığır etJ .Kilosu Kuruş Lira Lira Krş. 

barı 33,000 25 8250 618 75 
~atılı tca 10. Top. alay eratınm yıllık ihtiyaçlannda.n olan yukarda miktarı 
l93g ~ kap~h zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Eksill:n\esi 12 Şubat 
tı?l.da Yuı:nartesi günü saat 12 ele 1.zmit te Tersane kapısındaki komisyon bina
lll:ıabiJirap;l~ca~tır .. Bu jşte ait fiUlnam e komisyonumuz.dan bedelsiz olarak a
llı.tıı is~· ~~cklıl~rın tutan hizasında yazılı ilk t<"minatlariyle l:irlikte kanu
teıı bir ıgı \'esıkalannı havi teklif mektuplarmm muayyen eılnn glin ve saat-
~ evve1inc kadar başkanlığımıza vermeleri. (486) 

, 
1 

Bakırköy Bez ve Pamuklu 
Mensucat Fabrikası T.A . 

RKET • 
1 N O EN: ş i 

Sayın halkımızın rağbe ini memnuniyetle gör
düğümüz Fabrikamızın 85 santim enindeki 
kaput bezimizin satış fiatını indirdiğim·zi sayın 

müşterilerim ize bildir!riz, 
c:1~tnn bul Levazım Am i rliğinden : 

lllaralı tnc hastanesince 141 çift ckm ek için tanzim kılman 501275400 nu- l 
ğı, C\•nzım ayniyat makbuzu zayi olduğundan, zuhurunda hükmü olmadı-
~ (713) (50~) 1 Markası 36 Metrelik topu 25 Topluk Balyası 

~ı:ı:ı•ı•=nm-B'l=tmm•;ımm ı 
l elcdıy Kartal 732 kuruştur 183 Liradır. 
4 de t le Yardım cemiyetinin senelik kongresi 6 ~ubat 938 pazar günü saat ı 
~p anacağından Uyclcrln gelme! eri rica cluuw·. CB.) (507) 

-•nnı--ııaeı mm;rı:a•arı1•ı;ı.l§J;a , 
Cıba.li Sahş şartlarımız: llıa gUnı· Fabrikasında mevcut (713) boş kola çuvallan 28 - ı - 938 cu -

~.. ıınc r • 
\!:\ Cib ]' astuyan saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin malı her 

lariyıe b~; fabrikasında görebilecekleri ve pazarlık i~in yilzde ı 5 tcmin:ıt para
ltıüdiirıu~ .. ilı:te rnuayyen gün ve saatte Kabataı Levazım ve mübayaat ıubesi 

f;Undcki satıı komisyonuna gel meleri itan olunur. (304) 

~~~~~~~--~~~~~·~~~~~~--

' ll' u Levazım amirl iği 

1 
ınaınıa komisyonundan 

dareıe.-:"'. ".'---....;;;..., ___ ..J 
tıe ba ~1 11 lstanbul Levazım amirliği 
torı ~ 1 

ntüessesat için alınacak 300 
l5 ele 'ta 8 Şubat 938 Salı günU saat 
fiatırıaı 0

Phancde ~stanbul Levazım 
la rna ko · 1.'ksiJt • mısyonunca kapalı zarf. 
lleı.ı (16,:ncsı Yapılacaktır. Tahmin be· 
ta 5o k vOO) lira, ilk teminatı 1237 li-
~ı ı. Uruı::ıtu ş .. 
~ '()ın;8 ~ r. ..a:.tna~c ve nun:ıune· 
.... aıııı.., .Yanda gorulcbıhr. lsteklılerin 
·cı , ""41 ves·k 

e<tıırıl 1 alarile beraber teklif 
~~\ lt arını ihale saatinden bir saat 

<>tntııyonn vermeleri. 
(391) (363) 

ldareı 
~e bağlı eri .ıstanbul levazım amirliği
s Oo t0!l lnUeascsat için alınacak olan 
~t lS 

3
'Yulaf 8 Şubat 938 salı günü 

llı.ırı1ğ1 ' O da Tophanede levazım fı-
1>a1ı 8atın 1 '.!' ~rf) a rnıı komi8yonunca kıı-
l anllıiıı b a eksiltmesi yapılacaktır. 
tı.~81 lira e.!eli 15750 lira ilk teminatı 
~ llıııne~i '"U k~ru~tur. Şartname ve 
~~~lerın :ornısyonda görlilebilir. Is
l:ıtr lıt lllekt anuni vesikalarile beraber 

saat e Uplarını ihale saatinden 
\>ve] kon.isyana vermeleri. 

izale 
edece 

o rn!'.12) (364) -- L ~ 
tift tdu ha t C#I 

l lS,a torap ?8-1 938 C .. .. ' 
'acı 'k anC'Jen ıçm alınacak 20000 a 
~ O d .. - uma gunu 
ita lrn arnırlı~ı Tophanede Istanbul Le· D XR. ~ 
1' Palı .,~ f1 tınaJma komisyonunda 

aıı..... -r a k 1 
42() .. ~ın ~ . c sı tmesi yapılacaktır. 
il), lıradır. h 5GOo lira. ilk teminatı ••••••••••••• 
ııı ~ '"kla Sartnaınc ve nümunesi ko-

beı ~orul.·hıl' t . 
~ti &elt>rile le . ır. teki •• ı •• anu _ 
)Ona llden bi klıt nıektuplannı ihale 

'erınet ~at eweline kadar komis· 
erı ''.l82) (209) 

~-~ert O'k _..__ 
l3 le1ta ı6•2~lar ıçln 36 bin metro 
~~~ lcapah 38 <:nrşamba günü saat 
~llt.ır. 'rahnı~a eksiltmesi yapıla. 
ıı,.. 1tıat1 o5 J~ bedeli 12780 lira ilk 
•'ille v lira 50 ' %iı ''e rıuı:n . kuruştur. Şart. 
le ~ lsteku~1 ko!nisyonda görü
'tı her tek~i! n kanuni vesikalari· 
~~ 11~en bir sa mektuplarım ihale 

e eı-ı. at evvel komisyona 

ZAYl - İstanbul ve Balıkesir tU-
tün inhisa.rlarından almıe olduğum 

bonservislerimi 25-l-Ş38 tarihinde 

Haydarpaşa • Nümune hastanesi ara.-
sında zayi ettiğimden, bulanların in -
sanlyet namına Haydarpaşa rıhtım 

yolunda Aziziye so'kak 12 numarada 

Ay§C hanıma veya Devlet demiryolla-

n matbaasında mUrcttip Aliye gön -
dermeleri rica olunur. 

Halil Yorulma.zer l (404) (5ol) 

iirk Hava Kurumu 
~Uvük Piyangosu 

~:~~cü ~eşide 11 Şubat 938 dedir. 
'-ı~~. ıkramiye 50.000 Liradır. 
~~adet .. · lS.000, 12.000. 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000J 

~~ ~~~t \'ard~ ••• 

inlerce ki~yı zenıin eden bu piyankoya i~rak ediniz. 

• 
Fabrikada teslim, parası peşindi r. Birer 

balyava kadar satıhr. Arvre satış yapılmaz 

tüccarı arının istekli kaput 
Bakırköyünde şirketimize 

müracaatı eri 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

221t11938 vaziyeti 
AK T iF Lira PA5 1F Lira 

1 
27,600,010,92 

{, 
15.000.000.-.._,e • ı t t ı • . • 18,902,277,- ' 

·17.70 7.131.8:; 
lJttlyat akoealı 

• R ~ 1 

, 
2.105.1'72.40 
4.516.007.70 

1,108 ,8 13 ,03 AdJ •• tevk&llde. , " • • • 
6.621.ısu.10 

lı 4,....>.fJ,701 ,U r>l>3.701.U 
au.u.ı11 . • • • • • • 

lUrk 1U&a1: • 
UarıçwJd DM&AaM.rWrı 

Altm aatt ldl<>sral 6 •8!! 909 
~una LtJıvlll kabil Mrblılt 

D,l1 8,72D,l'S6 
f edaYGJCSUi 8&ılkrıotlar : 

OerWıta ecWq t rralu u.kUre 
K&Dwıwa t n e 1ne1 IUdcs. 
ıarlııa tufikan bUin• taratm. 
dan Yald t.cii,,yat. 

~ı58.'748.G63.

j 14.372.2'17.-
~ 8,36•,75 

22. 780,423,14 
31.0tı.rsı O,.f:J ' 

dö'rl%1er. 

oıger d!lvtzler •• boTCIU 
klirtn& bftklyelu1 • • • Oeruht4 edlıeo eYT&lu ~ 

144.376.286.-

~ 
8JUJae t.UriUerl: 

'lerubte edll911 en-&Ja aaktt)'t 
bakiyea • • • 

~ 138,748,~,-
il ka~ııııı. 

K&rplıtı tunuıen aıtm ~ 

U&veteD tedavWe vazedilen 

Kaeekoat aıukablll Uh• • 1.e4. 
n.aed. 

ı 0.000.000.-
Kanunwı ı n • lDct ...,_, 
delerine tevtlk&D nutne tara

rmdan ••ki tedly•t. 
14,372 ,277,-

'I 

144.310.286.-

13.000.000.- ı 76.9741.286.-
12.DM. '794.27 

1'ürtı u ,.... .......... 
ı>anı l'aaüOUhı Senedal ~· 

Raztne bOnolan. ••• ~ - .- 1 Altına talıY111 kabil döTtzler 
lllğer dl!v!71er " e.l•cakl• 

ıcıırtnı tıaltly ... 11 • • 

neart eenetltr • • • • • 
f;ıaha8' we Talırilll ddHll 

'Deruhte .c1llen eYT&kı nail. 

ao,42.ı,o:u ,75 30.42.ı.ur, 1 .1;; 1 050.4r; 
t 27.206.:175.48 27.207.381.D:l 
-------- 00.337.454.2:> 

~ 38 ,819 ,310,02 
o,2os,.no,:a 44.021. 786.:)0 

&tuhleUt 1 • • • • 
ıl lt1yent11 karttlıl' .. ııam " 

itab"11At lt1baı1 kıymet1t 

~ "="'""'°"' eııham Ye tahrilAt ........ it 
#Jtm ve d(.\'t7 Ozerta• 
Tah"'11At berlOe 

68,748,-
1 

l' '1,l'S02,M0,2.CJ '1.66 l.288.2: 

, ... 
ı Mart 193! taribln&m ttlbllren: 

- Birinci sınıf Operatör -
Dr CAFER TAVVAH 
Umumf cerrnhl ve sinir, dimağ estetik 

cernıhlsl mOtehaımı1 
Porls Tıh Fnkiiltesl S. aııislanı, erkek, 
J.::ıdın ameliyntlnrı, dlmıı(I estetik 
••yüz, meme, karın buruşuktu~ ve 
gençlik ameliyatı''. <Nı:ısalye ve do~m 

miltchııssısı.) 

Muayene 5abııhları 
8 den 10 a kadar Meccanen 
Oltteden M'lnl'ft Ocretlldlr. Tel. 440ftft 
OeyoAlu, Parm:ıkkııpı, Rumeli tıon. ...................... 

4.500 .000.-
17.314.381.60 
3.'J7.477.0-ı6.55 337.477.046.55 

llkonto b&adt Y11Zde 1 L2 - Altm nurba .uıuuı yt1zt1o • J .2 

lstaobul aUmrllkleri Haş t'1UdUrlüğUndeo: 
798• kilo demir eşya ve makine aksammdnn şaft ve grn.nk 550 K. 500 G. 

pirin1: ve nikel eoya 302 adet yiln keçe ve pamuktoJl erkek ve kadın şapkası 
lO!JS K pamuk mensucat 35 K yiln mensucat 365 1( lastik e~ya 386 K. cam bar· 
dak ve kavanoz 590 K yazı ve sargılık kağıt 1500 K keçe ve battaniye kıldan 
91 K sun'i ipek ipliği 87 R asbestos 1017 K hayvan tımar fırçası ve kaşağı 
torba 1734 K matbah takımı 1450 K hurda demir 785 K yaprak halir.de sigara 
kağıdı 35 J{ çadrr bczj 45 K kösele parçalan 515 K. müstahzeratı kimyeviye 
ve sınaiye 1420 K ağaç sandık 64 K. şark halısı keçe ve seccade 69 K ipek eş
ya 101 K kınakına 70 K fanila ve don 293 K zımpara kağıdı 3752 K demir 
çivi 199 K nebati zamk 338 K petrol 60 K ağaç eşya 232 K oto eşyası 30 K. 
yağlı bagalid 5.59 K pencere İspanyolet takımı ve anahtarlık 58 K klor iyod 
süblime 127 adet gramofon pl5.ğı 4200K Tayyare ve aksamı hakkındaki satış 
IIA.nnnız Hııber gazetesinin 15-1-938 günlU nUshasmda yazılıdır. fstcklilerln bu 
gazoteyi okuyarak satışa gelmeleri ilan olunur. TI. 23219 (385) 
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' - ' - -• sanki asrımızın &u en bO,Oft kesflnJ ita ırlatntaft lcln renedllmlt 
abide gibi g6kl•r• lırmanmıı New Yorıı•un mesltur .. ACA 8u110 I Na·· 

lnf bugün bllm1Ven rofdur. 
Bu mDes~esesln basında su a, ata 1t~t1: 

gozo celfer. R. C. A. 

RCfl: radyo tatbikaf!nın tekmilini ihtiva eden sonsuz sahada en büyük ısım. 

Telsiz telgraf: bu sıh1rh vasıta ile denizlerde tehlikede bulunan binlerce c11n
lar kurtanlmışl!r. Kanun emrine konulan bu fen sayesinde binlerce cani takip 
edilip yakalanmışflr Ticaretin ihyası uğrunda bu peri saniyede binlerce kilo· 
metre kateder Mükemmel olduğu kadar da fiafl uygun radyo alet/erile bin· 
!erce, milyonlarca kişi müteaddit radyo neşrivatmdan istifade eder, ec}/eniı 
ve o sayede yorgunluğunu giderir. 

ACA. 1adt10 sana11llnde en bct,Uk nama malikse. bunun ltllcmetl ACA'nın 
t>u endUstrlnln iter sahasında basta bulunmasıdır. 

ACA ·nın yeni keslflerf ve racı.onun rarıtmasına sebep 
otan reni yeni tekemmOllerl sareslnde bugUn radrod•n 
hoşlanan her sahısın en bflrOk arzusu bir ACA rad11osu 
saltlbl oımakı11 .. 

iRADERZER tSTANBUL·ANKARA 

1 Z MİR 

Nefis ve leziz makama yemek isterseniz? 

GRiP 
gelen 

- NEZLE 
hastahklarda 

ve üşütmekten husule 
hatırınıza gelecek 
iLK iSIM 

Her Yerde 
ltalyan usulü safı irmikten yapılan 

YILDIZ 

' 

BAŞ· DiŞ - ROMA 1iZMA 

Ve bü ün a ... rı arı der irir 
Eczanelerden 1 - lk ambalajlarını ısrarla arayınız. 

Taklitlerinden sakınınız. 

- • • . • ~ ' • •,' . • • ' ~ .: .~. ' • .. J • : . ' ., • 'ı 

•-~ADEM i i K Ti 
ve lB ~ L GIEVŞEKLIGDNIE 

MARKA GLUTEN MAKARNASINI 1STEY1N1Z .• 
Ba~hea bakkaliye mağazalarında satılır. 

Fabrikası: Galatada Nccatibey caddesi No. 167 
--· MAKARNACILIK TURK LTD. ŞtRKETt. Telefon: 43481. 

l•ı•••• Sigara tlryakllerlne mUJde -•-'1 
Feunin son icadı ve y üzde 89 derecesinde tütünün 

nikotin ,.e sair zehirlerini süzen 

oktor Perl 

Sıhhi ağızlıkları Avnıpadan gelmıştir 

Satış yeri: PiPO PAZARI Sultan uarn•"' 
10 adet ilacr ile beraber 150 kuruş 

• • · • Uzun ve soğuk kış gecelerinde rahat, de"'ftl' K U Ş J U Y U h uyku temin eden yegane vasıtadır· , 

Yastıklar bir liradan başlar, her keseye uygun çeşitleri vardn~ Daitna ~· 
şak \·e bütün dünyanın memnuniyetle kullandığı bu tüyleri; [stanbulda 1J' 
makçılarda Sandalyeciler sokak Kuştüyil fabrikasında (telefon: 230!~' 
yoğlunda ve Ankarada Yerli Mallar Paza nnda ve Beyoğlunda ı<arlJUP" 
geçidinde bulursunuz ..• 
Yastık, şilte, yorgan ve çocuk için her çcs it ve saire. .. 


