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YIL: at-a 
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Poeta kutuu: 46 (lwtanhl) ••• 

ırelgrat adıwf: lr1D"IDI • tsfantiuJ 
Telef. 2H13 (Yazt), 24370 (idare) 

Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
10 para 

haşt~. birinci kaptan olmak üzere 
yirmi dört tayfası boğuldu · 

~apur dün saat 14 le Meltem a</asz kayalzklarzna çarptı 
kı dakika içinde iki lslanbulda 
parçaya bölünüp fırflna 

datgalBra g·ömüldü 

kazanın tafsiltttı 
~~' yirmi d8rt deniscimbin 1-
~le neticelenen feci bir deniz ka· 

htiytık bir elem ve teeaiirle ha-
~eriyonu: 
~ aabah uat onda hlnleDWııe 

fft1fiUı ketidi ......... 
S.., ~ialerin de altını Betine getir-

Baıladığr ırrada dr'ati saniyede on diktan kömllr yilklemiı, fstanbula ge- Kaptan ve tayfalar ıimdiye kadar 
yedi metre olm rtbglr, gittikçe tid- liyordu. bayle birçok f ırtmalar görmesine rağ-
detlenmit, saniyede yirmi yedi metre-- Gecedenheri yolda bulunan npur, men icap eden tedbirleri almqlardır. 
yi bulmuıtur. Şile önlerinden Rf"Çerken anuzm f rrtı• Geminin yatlı kaptanı gemiye tam yol 
ICandft~ .a.W. a:::an ara· n~a tutulmnı. ufak bir tekne o- ver.mit. dal~an yararak Karadeniz 

---~111'"ftpar ~ anryontu. ... ••- ,.,. 1i11atı !iL ... ,.., u .. ıuı• w...-- ietemipir. 
Bu. ltalbvan ZtldeJer tirketine ait dalplan arumda boca mııayı h-.ı.. ltOsglr ~ttı1:çe fiddetini artırmq. 
Hisar vapuru idi. Bu vapur Zongnl· mıttu'· 8etninin Rlh·ertesinae\i Clemir vezin- . 

Suriye BaşvekHI dün gece Ankaradan ayrıfdı 
c:irler kopınuı, direlderl hasara , uğ~a-

Atatürkten Suriyelilere 
muhabbet ve selam 

~Üyük önderimiz, Suriyeyi müstakil ve mesut 
görmekle b·ahtiyar olacağını söyledi 

On maona battı 
motlJrler karaya 
oturdu, tıamvag 

telleri koptu 

Birçok kazalar 
Oldu 

Gtlnlerdenberi lstanbulda liava çoE 
gftzel ~iyordu. Öyle ki, bu gllzel ha· 
v~ ııetieeei olarak Fatih. Kadı
k3y Ye tfenkly gibi, ve Adalar gibi 
/yerlerde mevsim!iz olarak bir kısmı 
ag~çlar bile çiçeklenmi§ti. Fakat ev• 

Uriye ile aramızda ki bütün ihtilaflı mese!eler 
dostane ve kardeşçe halledildi 

raa1a milteaadit defalar cBrUtmbf '" 
Cumhuriyet htıkQmetlnln drfer ricaliy 
le de temularda bulunmqtur. 

Jtfai7e merdiveni lunldıktan IOmaf-

,.,_ . s.n,. &apekili Anbra iatu,.anda.. 

~ 12 (A. A.) -;;- Atatürk. An· türk, Suriye balbıı muhabbetle aelam-
1.~ tthtr fokantaıntda davetlileri - ladıklannı ve Türkiyer..:n Suriyeyi müs 
~ ~ .rlrtn, bundm mahlmattar o - takil ve meıut ıörmekle bahtiyar olaca 
~.~Ye vekili, dahiliye vekili ar - ğını bey:ın buyurmuprdır." 
~ ~diklerinde, misafirleri bu- Reami teblii 
~ ~· -_t.rnkili Cemil Mardam Ankara 22 (A. A.) - (Reıml teb • 
~ ~~ müaaadeleriyle tak- liğ): 
~ ;;'1recHr. Atatilrk, Suriye başve Ankarada bulundukları müddet zar-

llta~~at arkadaır Adil Arslan 1 frnda. Suriye baı~ekili Cemil Mardam 
'leaıtr:ııde allkoymuılardır. Ce- bty Türkiye bltvekil:. Celil Bayar ile 

IDUklleme eanuıııda Ata- müWd olmut. barieiye vtkili doktor A-

Bu ıarüımeler euıasında iki memle
keti altkadar eden biltiln meseleler 
bahiı mev.suu olmUf ve bllyilk bir umi 
miyet içinde cereyan eden bu noktal 
nazar teatlıl neticelinde bundan aonra, 
haaıı olan mutabakat dairesinde ça1ıp1 
maar takarrur etmiıtir. 

Suriye '-fvekilinin hetanafl 
Ankara 22 (Telefonla) - Suriye bq 

vekili Cemil Mardam bey ıerefine bu 
akpm Irak elçilifinde bir kokteyl par
ti venııdi. Kor tiplomatiğe menıup bir 
çok kimseler buır bulundular. Misafir 
baıveldl Toros ekspresine ballanan 
huıuat vagona binerek 21,18 de An -
karadan aynldL . 

(Sonu onuncu sayıfoda) 

"'1ınııınııım~ 

1 Kanunusanide 
başlıyoruz 

OsmanofJar 
Bir kaaabaıua bayab •riünde 
bir ailenin kin, ihtiru ve sevri

aini tahlil eden yeni bir roman. 

mıttır. Saat on diirde kadar Boğuı 
tutmak için urf edilen gayretler hop 
gitmiı, kUçilk tekne Boğum Anadolu 
sahilinin dıtmda İrda deresi önlerine 
dOf1110tt8r· 

Kaptan burada Remiyi ~araya oturt 
mak ietemipe de dalgalar bir kibrit 
kutum ~i kucakladıklan ~iyi lr
da önünde Me1tem aduı Ozerine at· 
mıtlardır. 

(Sonu onuncv ıaJS/tula) 

.. 

velki akıam hava birdenbire J>ozmu~, 
siirekli bir yağmur hatlanıqtır. Dün 
sabah ta öğleye doğru yağmur tiddeti· 
ni bilsbütün artırmq, aaat onu bc2 
geçe ıiddetli bir yıldız karayel f ırtınıı
u hS§gÖstenniıtir. Bu arada cadde)t>r 
bir anda koıuıan insanlarla dolmuş, 
Etyemez, Abaray, Kumıpaıa, Yeni· 
kapı, Tophane ve Yemiı mmtakala
rmda sular caddelPri kaplamrştır. 

(Bou Ba. .J BfL. 6) 
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YAZAN: Sadri Ertem 
Kıraat kitabı beni daima korkutur. ) 

İçerisinde en korkunç, f",.n tatavvur edi
leme?: fac:aların sessiz, sad.leız nkıp 

gittiği zındanların kapılan ile kağıttan 
bir kıraat kitabı kapağı arasında bir fark 
göremem. Belki herkes böyle değildir. 
Fakat ben kıraat kitabında çocuklu
ğumun facialarını hatırlarım. Mavi 

-ufuldu, serin ve sevimli ı.;umalanmı 

çok defa bu kıraat kitaplarının b!r 
sayrfasr içinde pusu kurmuş bir mıtra 
veya cUmle hoyratça zaptederl:::-dL 

Çocukluğun güzel tatil günlerini 
bir sayıfarun sinsice kurduğu tuzakla 
kaybetmek ve g'.izel günlerin b'lşucu
na "izinsiz .. diye her mezar taşı dik
mek, eti hocasına, kemiği babasına mal 
edilen mektepli için mukadder bir aki
betti. Fal:at ben güzel günlerimin ölil
müna bazı giinlerin hapishane haline 
eirmesini sadcı.:e bir çocukluk iztıra
brnın ufkumdan, derime kad<.r yaklaş· 
tırdığı bir facia diye h<>tırlayorum. Fa
kat bence asıl facia, değnek, sopa i
zinsiz, asık suratla verilen edebi zevk
tedir. Seneh.rce kıraat kitabındaki ne
sirlerden nuımlardan estetik batını 
tatmadım, lrork nun, zevksizliğin zeh
rini içtim. Kıraat kitabı sene-lerce be· 
nim için itiraf ederler e herkes için 
aynı şeydir. Bir örfi idare bcyanı.ame· 
sinden başka bir tesir yapnıaycrdu. 
Korku ve dehget için.de bunalan insan 
ruhunda zevk ~erine nefret, gUzel ye
rine bitmiyen bir çirkinlik bir kambur 
gibi birikiyordu. 

İtiraf ede,rlm ki, ben bfrim ıanat a
damlanmızı kıraat kitaplarındaki tesirle 
rini unuttuktan sonra ıevebiJdim. 

ÇUnkU bu kıraat k:taplarında maha
retsiz bir cUretle seviyeli adamlar se
viyesiz, güzel eserler çirkin bir h:ıle 
konmuştu. 

Bu kitaplar s'!nele?f;e bana Şinaıiyi. 
N:ımılc Kemali, Naciyi. Fikrcti, Cenahı 
bile baznn bir pnn ~ hatibi. bir cam· 
baz lu:ılinde gösterdi. 

bir milletten toplanmış bir esans halin
de göze çaq>ardı. 

Fransız 1' ıraat kitaplarında aynı ka
rakteri görilrsUnüz. Fakat manevi ha
va tamamen Fransız.dır. Jandnklariylr 
Bayarlariyle, tarihi tipleriyle ... 

Bu kitapların insanı sihirkôrane sa
ran ve büyüleyen bir tardflan vardı. 
Ustaca, pedagojinin bütün maharetini 
kendi sayıfaları arasına yerle,tirmiş ol
maları idi. 

Bu kıraat kitapları bir milletin 
kill:.ı:irünü aşılayan, yarı sosyal mah·
tUklara daha olgunların hislerini fi
kirlerini telkin eden ustaca yapılmış 
eserlerdi. 

1937 senesinde 'basılan b!r kıraat 

kitabı elime geçti. Kafese dilşmilş bed
baht kuştan hatırlatan muharrirlere 
bir kere daha acıdım. Çünkü maharet
siz ve sevimsiz bir dekor içinde Ttirk 
muharriri hangi t.:ehitle sevimli gös· 
terilebilir? 

Türk muharririni sevimli göstenne
d!kçe Türk killtür:.inü biz hangi ıart
lar içinde yan sosyal mahhiklara aşı
layabi!iriz ? •. 

Bu sualler ve istifhamlar araama da
ha büyük yckQntar teşkil edebilir. Fa
kat bence bu suallerin tek cevabı şu
dur: Kültilr krizi! .• 

Kaçak;ıhktan dolayı Bursa hapisha· 
nesinde yatmakta olan Muttalip ismin 
bJyük evinden diln sabah saat yedide 
ôe bir adamın Göztepedeki iki katlı 

:tnaızın bir yanğın çıkmıştır. 
Yazd:ınberi boş bulunan bu evden 

çıkan yangını işlerine gitmek ilzere o
tan civar evlerdeki insanlar görmUJ. 
hepsi bir araya gelip sönclilrmll§Jerdfr. 

~ar.grndan Kadıköy itfaiyesi de ha
berdar edilmiJ, itfaiye geldiği zaman 
yangını sönmilJ bulmuştur. 

Alt kat odrıda bir kilim ite dö~eme 
tahtalilrı kısmen yanmrştır. Yapılan 
tahkikatta yangıntn aokak \arafmdakt 
kaplamalann sökuterck içer:ye ateı 
atılmak suretiyle kasten çıkanldığı tes
hit edilmiıtir. 

Zabıta tahkikata ehemmiyetle de
va metmektedir. 

Ba"<::ın elime yabancı milletlt:rin kı
ra;ıt kitap!arı geçerdi. Bu lcltaplann 
rcı:'m1erine bile bakmak ~na i~inde 
yaşadığım cehennemden çıkmak, im
kS.nrr.t verir; hayalen ıklimler a~ar: ya
bancı memleketlerde seyahat ederdim. 
Mesela. bir İngiliz k!raat k:tabı insa
na İngiliz kUltilrUnün ufuklarını çize:-. 
Orada emperyal terbiye, ferdf teşeb· 
bls, insani kıymetler, tabiat ve t.:oğ
rafya ıevgiıi, tab:t tecrübeler, foklor, 
klnsikler hakkın.da hazırlayıcı mal\\mat, 
popoler ve lirik şairlerin hemen hepsi, 
rentanlar, en gUzel ferdi cd~biyat nb
muneleri bir rUh iklimi gibi insanı sa

rar. 

Kurşuna dlzllen Sov
yet asker ateşelerl 

Alman kıraat kitaplarında hemen ay
ni şeyleri görürsünüz fakat, n.ı'beloung 
gudson ve klbik Alınan ıairleri, lirik
leri, Alman destanlarınm izahlı metin
leri şairlere, bUyUk adamlara ait hikl
yemsi biyograr:ıer Alman kültUrüniln 
mnnevt hudutlarını çizer ve bir kitap 

Yunan veliahtının 
bala11ı seyahati 

Atine, 23 (Hu usi) - Evlenmek 
iizerc lrnlunnn Yunan vetiahtı Prens 
Pol ''e niQanhsı Prcnc:e Fredrikn. lıul 
:ıylnrım İnt;ilterc<le gee:;irer.t>klerılir. 

Kunnnusaninin dokuzunda Atiııa· 
<1n 'ukuhnlncak izdi..-nç mrrn!'iirninrlı• 
İngiltere kral ailesini Krnt Olikii w 
Di:~c · i temsil cıier,.klerdir. Onlan~ :ın 
haııkn r:lli karlar cli~er prcmı \'f" rren-

cc:ler de i:r.clivnrta hnlunmak üzert" 
Atinnvn ,.:<1ere1<1erclir. 

GPc~!ş Kurıınfar: 

1J s; s e ne e VJ"VI e n 
l'§> lJI gpYı n 

Tramvarı Şirkttl, şehr.emnntfl şlrl:tl
ler l;onıl:rerlli}l11ln lt1~eblıüsıi ü:::ulm•, lıı~ 
kaç güne lmdar, Sirkeddt 7'ovkapı, llcır- ı 
biye, "ı'edikule vesair tromııauların rlur<iu
lu yerde ahalinin tramvay lıcklul:c11 yat .. 
murdan ve ofinr~lrn tnha{fıı:::u mnksndl11lr 
birer knllibe 11nprırnktır. 

Fransızca "Jurnar• gazetesi Stok· 
hol1nderı aldığını kaydeclerek yazı
yor: 

l\fo kovadan "erilen malQmatn gö
re, So,•yetler Birliğinin e.c;ki Londra, 
Ilelsingfors (Finlandiya), Re\':ıl 
(Stokholm) ve Kovno (Litvauya) a~· 
keri ataşeleri kur§nna ılizilrniştir. 

n:ğcr taraf tan, gene 0\7li gaz.ete 
~rmlrın yazıror: 

Biiti.in Sovyetler Rirliğinde Çekn 
te~kilatmrn 20 nci yıltliinünıü kutlan· 
nuı~a ltnzırl ıınn or. (Rıt lmtlnma mr.
ra.~imi '\'an•1m1"1•r.) r.el·n tı-~lriliiıı rla-
11 ı en""" r """"'"" "f>\•rilmictir ve lln• 

... u., "N. K. V. D." ismini ta~rmakta
ıl•r. 

·-

y a rcle ı _ _...,.~it et 
ak teşe büsün 

til1 
e 

Peşinden Avusturya ile Macaristanıda 
sürüklemek istiyor 

~~~~ .. ~: • • t 

Kont Ciano 

Frıuısn:ca (Pariaunr) Bazetesinden : 
İtalya Milletler Ccm=yetlndcn gU • 

rültülerle çekildikten aonra Cenevre 
mUesses:lni kökiınden yıkmak itine gi
riş.rrıekte y,ecikmedi. 

Tabti evveli sıla dostluk mllnascbe· 
ti olan m:ınleketlere müracaat etti. Mc 
seli daha dün Arnavutluktan bu bu • 
su ta uyandır& 1s obcc!~ 5wcli. 

Bugijn Jle Viyanadan bildirildiğine 

göre, Avusturya ile Macaristarun M.:l· 
letler Cemiyeti ile o~an münasebetleri 
mesele3i Kont Ciano tarafından Buda
peştede ı 1 kanunusanide toplanacak 
Uç taraflı Ro:rla protokllan konferansı 
esnasında ortaya atılacaktır. • 

Hakikaten Romanın peıinden Viya
na ile Budapeşteyi de sürüklemeğe ça
Lşması muhtemeldir. 

Bu iki memlekette esasen zecri ted
h:r!er meselesinde İtalya tarafını tut
muşlardı. 

Fakat iyi malumat alan Avusturya 
mahafilindc !derhal, Avusturyanın Mil
letler Cemiyetinde kalmasının faydala
n Uurinde ısrar ediliyor. 

Fransıınıo yeni 
siyaseti 

Paı:is 22 (HususO - Nazırlar nıec· 
tisi toplantısında karar verildiğine gö
re, memlekette istihtalatı arttırmak 
hükumetL'1 başlıca ı-rograını olacaktır. 

Bu karann tatbikine ge!ilmek üze • 
re, bazı kanun projeleri hazırlamak -
tadır. Bu projeler eanayie tahsi~ otu -
•-ın paranın arttırılması it pazan 
teşkil edilmesi, harp sanay~:nde hafta
lık 40 saat iş prensibinin tatbikı hak -
km dadır • 

Siyast mahaf.lldeki fikirlere göre, 

----. .. 

F:a~sa .. bu "istihsal ~i!~seti,,. ~le mali- l ve bütOn c1ünyadaki nüfuzunu feıı>'11 

ve·.-111 duzeltecek arazısının milaafaasını dccektir. 

DENİZ TUTMASINA KARŞI 

SALINCAK KAMARA 

Deniz tutması insanların en esk=dcn
beri tanıdıkları bir hastalıktır ve ta 
Fenikeliler zamanındanberi herkC'S bu
na bir çare bulmağa çahşmt~tır. 

Fakat, en iyi çareyi bir vakitler bir 
Henri Besmer ismindeki Jng:tiz kimya
cısı bulmuştu. 

Bundan ~lli sene evvel bir vapura 
onun tavsiyesi üzerine büyi'ık bir sa
ten konmuştu. Bu salıncak şeiclin.de 
bir oda idi: Büyük 'bir çengelle gemi
nin iç1nde tavan vazifesi gören bir ye· 
re as•lmı§ olan bu oda salmcak gibi 
sallanıyordu. 

Bu suretle, gemi dalgaların tesiri i
le ne kadar sallamrsn 83l?a.,sın. asma 
salon, •.:azibe kanununa uyarak, daima 
!ı..rza muvazi kalıyordu. İçindekiler de 
hiç sallantı hissetmeyorlardı. 

Sonradan, kim bilir neden, bu usıttl 

ihmal edilmi§tir. Gemi i§leyip bozul
duğu zaman, salıncak kamara çıkanl
mışttr ve bugün, Kent dukalığında 
Svanley §ehrlndeki çiçek ziraat mekte
bin.de mütalea odası alarak kullanıl
maktadır. 

" BABA t BENi 
SEN ÖLDORDON t ,, 

Fransada faiii mechul .... 

. cak• ve burada her vatandnıın 
izi bulun:ıcak f ı 

KOVMADAN EPVEL 
HABER VERiLECEK.. o I 

Alm:ınyada ne§riyatı pek uygtııı ;ir. 
rütmeyen bazı ecn:bi gazete ınub11 ço~ 
lerinin memleket dııma çıkarıldığı 
~~. ~ 

Bu muhabirler hep birıdenbire çı il' 
nlmış, memleket.= terketmek için (le 

zan pek az bir milddet verilmişti. b\lıt 
Bugün F.ransız - Alınan ınat dlıı 

daireleri arasında yapılan teınastılf ıJ , 
'b' ·1 . bulıJll sonra, y7nı ır karar ven mı§ 

yor: te' 
Eğer '3e:lindek.: bir Fransız gaı~syt• 

cisinin, herhangi hareketinden do gö , 
memleketten çıkarılmasına ıuıunı tıı1~fl 
rülürsa, Almnn topraklarını tc:rltC: alı • 
bildirilmeden evvel. hareket:niıı 121 oe • 
zuru kendisine ihur olunacak ~c:M?f· 

• 'JeCC:"w 
vam ederse kcvulac;ığı bild~ 

navet CQ~vdir unutulmıı~n • - .... 
Bir kasabada b!rgtrn bir CjOban· cr.cü~ • ... .. ~ 

ğu ölll olarak butunyor. Uzun urun 
tabkikat yapılıyor, bir iki kip katil 
şilphesiyle tevkif edil:yor, fakat cina
yetle aUikadar olmadıktan anlatılarak 

btrakılryor. 

Çoban çocuk, dağda ölil bulunduğu 
kayanın dibine gömülüyor ve dnayetin 
eırar perdesi böylece kapanıyor. 

Fakat, bugün bir köylil, çocuğun 

mezarının bulunduğu kayl'l tllzerinde 
şöyle bir yazı okuduğunu haber ver
mittir; 

"Baba, beni ıen öldürdün .. can;_ po

lis semi tutacak. .• katil yalnız babam. .. 
intikam. ... ,, 

Bu ya.ızlar, hakikaten, kayanın Uzc-. 
rine titrek bir elle yazılmı§tır İlk 
bakııta, bunlan, ölürken çocuğun yaz
dığı dUşünülebilir: Babası çocuğu ö-
1Um halinde yaralı bırakarak kaçmış. 
çocuk da gon neresini verirken bun
ları yazmağa çalr~mıı olabilir. 

Fakat, bu yazılnr evvela niçin kim
senin gözüne ~tpmamıştır? Kayanın 
o kadar görilnolir bir yerini! yazılnu§· 
tır ki bu yazıyı kayanın dibine her 
giden muhakkak görUr. 

Onun için, bu yanların çocuk tara
fından yazılmadığı muhakkak göril
lüyor. Esasen çocuğun babası her tUr
lii 9üphedcn uzak tutulat.;ak bir adam
dır. Bu yazıyı, son günlerde, kendisi
ni tehlikede gören katil tarafın.dan 
yazıldığı :tanned'liyor. Katil, bu su
:etle, kendisi üzerindeki §ilphelcri baş
ka tarafa çevirmek istemi§tir. 

SUÇLU SUÇSUZ HERKESiN 

PARMAK IZl ALINACAK .. 

Belki son zamanlarda ııklaıan cfna
yctlcr, suiknstler dolayisiyle, Franaa da 

biliye nezareti yen.:. bir kanun projesi 
hazırladı: 

18 yaşından yukan bulunan, kadın 

erkek bütün vatandagların parmak iz -
terini almak mecburi olacak .. 

Parmalt izi bir çok cinayetleri veya 
'ıırsızlıkları meydana çıkarmağa yara -
mıştır. Fakat, timdiye kadar ancak bir 
suçlunun parmak izi alınır ve bu grbi 
hadiselerde böyle sabıkalıların parmak 
izleri aranırdı. 

Kuıil 1' aydmmı 

Vaydman'ın 
babası 

1 
__ 

(" ö-Jonun bir katll 0
,,c, "" ,yv 

duğuou biliyor flJ ,ir 
• • tıerke5 d' 

VayJman meselesrnı 
1
. r' ,_ 
ıyo • ıJ 

ba~ka ı.vktatlnn mütal~.ı e< 1ıor olıı 
tiye hfidisclerini taki.pte rn(heo ı;ıır' 
bir Fransız gazetecisı de . 1 ıp ~O)'J~ 
don) bir cinayetten haberı 0d:ıtl etıl11~ 
meyenin de, cinayete ya~ urii"ol'· 
'h' 1 l ·,ter• s , · .. de gı ı suç u sayı masını rrıe~eh·S 1 " ,, 

Bilhns ıı hu, V nydntaP k ·ı rtfl1el· 
çok mühim bir noktnvı t~ 1"'ttirıdr.ı:ı 

. . .. k ·1 'lk cıPBı oıt' tcdır. Çiinku, ·atı 1 dııfl f ,. 

sonra ele ~eçmi~ olsa ·~•·. 0~ııUJ1t rf 
rnki cinnyetleri işlcınesınıP • 

çil er.ekti. 
1 

r,1 f\fİll 1~, 

'

r , • "ın or ıı.., lıt ay<lman m cUru 1 ; 0 Jotl • hn ler 1 bıt 
mm ha hası, cınnyetten ıd·"· 81rıı< 11 

k. ıı•ı 
aclamclır. sorguya çe 1 

" 1"' 

adam an tatıyor: • 'erkef1 ',", 
·. • • ten ~n "' 8 

' - Mıllıon Pnr1s ? diye· tıs 
dum • 4 'Pnran ,·nr rnı · •• b. f rııııl< • .. iki ın 
ıledi: Vayılma'ı hıın:ı 0 
h• d• n 11 tııritB 
ır ımat "er ı. .. ıs"ıı 1 •• btl 

Bu &aat, öltliirPleo 1cmek k• ~ 
• • • • ..ı • -SııhtıSl 1 .. ,.1erl1 

hırının antwır. 
1 

fakat ııo 
1 

keli 
cinavctt~n hahcrdnrı .r. ele ı.arı. e. rJ' 

· . 0 .. 1 rchıO a.cıf1l , 
mıştr... µ; nnun., t1 1,iliP s.,., 
paralar hulunclnr!UD• J' fltl"• 
lrnrmavnn l11r hnı,8 1

' 
1 

sı::DEı.t 
KURU~ ABONE ~ S O O 

BAŞKALARINKIND;,ııt. Şirket b/Mhnre 11a[llı{J1 bu kırliıfıeltri j 
nanmnelerl verhile uaprlarol; olan lntlıar 
1.:ulübelerlyle tebdil edecektlr. Köprü üzerinde kopan telleı- tamir ediliyor.. ' 

Halbuki, Fransada teklif edilen ka
nun kabul edilecek olursa, polis mil -
düdüğünde herkesin lir do6yaıı ola. - KURUŞ DAHA /-



Edebiyat d·evletçi 
olabilir mi? 

~ . 11hu oe fikrile deolelçl sanalkAı olabilir 

~akat devletçi sanat o1rilaz 
c 

Yazan: Hakkı SQha Gezgin 
ı~!tlerde yeni bir anket ba2ladı. 
tt~, edebiyat etraf mda fikir da-

• 
0~1ar. Boyası değiştirilerek piya· 

• su ·· ı ~İt ru rnek istenen bu mesele, ye-
d Şey değildir. Bundan dört yıl 
~e bir kere ortaya çık.mı~, fakat 

•laka ,.e heyecan uyandırama· 
~Utulmuştu. 
. a, rnünaka,aya değmez mi? 
b bir k'Ynıeti yok mudur? .. Ta· 
le)~ltlıınd:ın örneksiz midir? Sa
doı akkiterile bunun arasında ban
~~aı uçurumlar var? diyemez 
· Dü~ünii,e zincir vurulmaz 

~~nü veren de bir sanatkardı. 
~ Yerle~miş inanışlar, gönü11er-
\ltı'lıaklığmı uzun zaman taze hir 

~ h •. oJarak yaşahrlar. Sanat, her 
~ ~oy)e kutsal bir varlık müstes· 
~· ıle Yaşadı. Smırlanna hürmet 
~ ?aha doğrusu onun tatlı iç ha
Q~1· kt"ndini saydrnna~a yttti. 
'o~ n, sa~atı bir devlet dai~si ha

\ rnak isteyenler, görülilyona, 
\ 

81lnata hir dü~anlık diye anla· 
·~ 0"•m asaletine bir hakaret gibi 
~~'btıek haklı sayılamaz. 

Fikir. l!':ayesine ~öre inrelenme· 
(b Çiinkü flimdi gilzf"11iği yarat· 

t)'ecanivle çırprnanlan bir re
ı~esi içi•,,1e toplu ~önne-k iste
~ k her 'eyden önce, sanatkarı aç· 

llrtannak davasmı güdüyor-

~~ kad n ı · ·· ı · h lJ ar st s emrse sm ensın. an-
~hlar.la clona~lırsa donatılsın da-

,1 u ıçyüzünil değiıtinnek müm· 
&.; l'rtaı. 
"=-:kara~ kalrrsn. sanatm kendisi 
' • e~e dü~er. Istırabı delıinm 'iih' miitalea edenler, alelAde 

it lltdan de~il, ancak cinsi zekl-
1 ,ıdikleri iç a~nlanm anlatmak 
t .. ~ı ,tır. -nu yUk.k'h. ae1'.a '.VtS ul
ırtı"l ~ U huhranmı maddi rnahrumİ· 
~ ölÇrnek eiilünç bir aldanma 
~~ llYJnm bile oynamadığı dün· 

· sanatkiinn ,aheserler verme
~ ~ l?İ huda la umar ve hfkler? ... 
lt~~lde. devletçilik fikrini orta
''l!t· arın bövle güzel ve te~iz bir 
~ti 1 hulunituğuno kahut etmek 
1ıı~· Bir ikinri ihtirnal de bun· 
~~."a dü~ünülehilir. 
\ • 

1 ~erçekten anurlan hev~ran· 
' ' ltı " .. . ~it ıtı;li'ıp mefkOreci arkarfa,lar 
lf~ ~e hunlar. devletçi r.d<'hivata 
\_; ltlar. Nirin olmasın?. f,ff'a· 
: h~' tı1r11rmh hir kh•ıva kazam 
~ ~i;!n tiirlii maitıievi hiı tek ka
~. '.:"· F.ski "ofu lar naıul verde, 
'ıı ~arta. tourf a. in!lımrla hiila'la 
lı it ''k ,, .. d k ~il eıırrt mn e tf" ,r:a-
~ ııh" r ~iirmiMPrııP. iıtrnli~t1Pr 
~ı•k~~le kendi "ir;l.ır. sev .?:İlilPri
~· ';!mı Sf"zerl,.r. Rıınn hir hr.k 
\~ 111

'8"tler, hnttii ılaha i!r.riye 
~ hir ~ey hi1e sayarlar. 

~~ 

Kol, yürek, kılıç., plin, zeka bu ga
'ftJ uğrunda ııef erher e•tilmişken, ka
lem, f ıl"ça, nota. ınerm~r nic;in onun 
!Jarikatlannda yer alma~m? ,lerJer. 

Bu da hi düşiinüş yv!:ıdı.ır. Kar
~mnJa hırç~ıla~mağ:ı ka1Lı~mak. ada
'llR hiç bir şey ka7Athhrmaı.. 

"Sanat, kısrak değildir, yular taşı
maz!" diyenlere de onlar kızıp, kö
pürmemeli. Ama, hu soğukkanlılık 
uzun ı:ürer mi sanırsınız? Ne gezer!.. 
nalla üçi\nrü kaT§tlaşmada kalemler, 
zıpkm gibi hiribir]erinin hayı:iyet ve 
~erefine saplamr. 

Tarihin Yerdi~i örnekler iistünde 
durursak, şunu g(irörüz: Zaman za· 
man sanat df'!iil. sanatkar, bir ~arayın, 
bir kona~m bir ,atonun ı:açakları al
tına 111ğmdr. Bir tacm alk.ı~<m11, bir 
kahramanın havranı kesildi. Bunla
rın kimi içten ~etme, ta~km hir hızl~ 
vazdı, kimi zeki'~mm sahnesinde kuk
lalar oynattı. Zaman. bu eserlerin 
iic:tündeki yalclızlan döke döke ı;eç· 
ti. 

Sahteler çırçıplak kaldılar. Şimdi 
onları, divanların, ~u mecmualannm 
vapraklannda ölü biicek kolleksiyon-
1an gibi sıralanrnl§ ~örüvoruz. 

Ya,ıy·an. dman dalgalnrınm çar· 
pışlanna dnyanan uznn ömürlii f'Ser· 
lere hakmrz. derinliklerinde sağlam 
bir inanı~ tf"melinin yiikseldi~ini ~ö
rür:ıünüz. l\118ra1ara, savfalara, can
sız mermer parçalarına. hova ve mu· 
şambaya «;arpmh. can, heyecan lıep 
bu imnn kanalından 81zar. 

"Yunus Emre" de, •'Ne·imi" de. 
"Sühre,·erdi" de şarkın bütün idea· 
listlerinde gördiiğilmüz can1ılıg1, coş• 
kun lirizmi yaartan da ba~kası değil· 
dir. 

}Jugiln de bir fikrt, bir ~ayeye hu 
saydıJ!rmn adamlar lrndar candan ha~ 
h varlıklar bulunabilir. Eserlerine 
ayni kmıvette heyef'anları d<)kehilir
ler. Yasak, kanun, zindan, nnrıtk şu 
biçart! kollanımz ye mi~kin l!Ö,·ıfomiz 
' • ..ı· R h d'" .. ''P0 k '' ..ı ıçmrıır. .n ve u~unce. ı nr nnn 
çok e'-vel "Stratosfer" alemini kP~f et
mi, ve o engin 1teni~1ikler ic;iml .: ka
natlarını ılenemi~tir. 

Şu halne hadi;e kar§ısmdaki fik
riınizi tor>lrvalrm: . 

1 - - "Dc\·letçi" liği bir ic1f'al ha
line sokmak i~tivt11 ter de, 

2 - Sanah hiç hir ka .. flıt tilhi tnt· 
mak istemivenler dP. krnfli h:ıknııla
nndan haklulrrlar. Rn iki ,w~iini1ciin 
havraklan alhn.11 toplanııcak knlaha· 
hklar hntnnnhilir. 

Anrak ılürıva ıiıırrlııl.ra ~r~ic:mr,.,.. 
f'~k mfütal.il hir hıl(i1 :ıt!n l!iiniil'rr,te 
\·e h.-vir.lerde ya,adığı da unutulma· 
malt. 

0Pvlf"tPİ. hiitfin vii .. ,.~i. ml111 ,.e 
rikrivl.- clevletPİ ~ı!rntHir olabilir. Fa· 
kat devlttçi sanıtt olamaz. 

~~eh, ifPceh hahsü .... 
~ r:·m··a·ı-bir insan na~ 

,eli? ~ ,, sıı be:Sıen 
tıt 11 le • 
ıcı c hususuna ne kadar e • 

't ·.(i ~~rnıcm:z lazım geliği yo • 
~ lJ lUndür yaptığ.mız neşriyata 
'tt.t~· Ekreaı Şerifin pratik bazı 

• ırf 
~. tlıd 1 ılive ediyoruz: 
,, a dcdiği:;ı. z zaman bunları 

t !'a •Yırrnak i:aboaiyor. Birincisi 
~tr .. tayan gdalar ikincisi de e -

'it~ ;~.&ıd:lardır. üçüncü bir grup 
~.~.~un olduğu kadar normal 
'~' ınde iş görmemizi temin e • 
~~h ;.nı. ve vitaminli gıdadır. Bina 
. '!ı,ı~?trnaı bir beslenmede bunla· 

"'il ih . 
~ !) et tıva eden bir yemek li!lte 
;t~i ltıek lazımdır. 

~il tt ~~a hepimizin bildiği gibi 
~ rl\t.,,t;ı Yiyecekleri ihtiva eden 

"' } Unların vücuttaki hizmet· 
lf CtJcrj • hi 
~ •. 'lbuıı:: nı ç bir şey doklura-
l ·'tlt. ~ • ~teki gıdalar mübadl'le 
'~·unun için tek taraflı gıda 

'}'lc ist.. ·ı · · ... nı en netıceyı vere· 

mez. Et alm:ıy~n b!r insan ş:şınan olur 
fakat en :rjik olarn.:ız. 

Hakiki t:~slenme>,: tatbik etmek iste· 
· diğimiz ?aman bütün bu gıdaları ihti· 
va eden bir rejim.i almaklığıı:iuz icabe· 
der. 

.M -.:. bir gram alomlnde :.lört ka • 
lori, bir ~mm ş:kercde y:ne dört kalo· 
ri var dır. Fnl:at bun.ı. mukabil 1 gram 
ya · 'a io;e ~ - 10 kalori v.-.dır. 

Normal bir adam iç:n günc;e aş::ğı yu 
karı bir buçuk veya ıki gram alomln 
lbımdır. 

1 

Yetmit kiloluk bir adam ,:çn 1 • 1,5 
~ram ve yrc a ünde 300 - 350 gram §e· 
kerl ?""addeye ihtiya~ vardır. 

Çalı1a•1 bir adam i!:.:O hesap edilen 
kalori miktarı kilo başına 30 kaloridir. 
Şu hale nazaran yetmiş kiloluk bir 

adam l çin günde en az 2100 kaloriye ih 
tiyaç vardır. 70 kiloluk bir adam da 
yalnız et olarak 300 • 350 kalori alma· 
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ŞEHiR . HABERLERi 
Be.ediye-Evkaf Kızılay Em:nönü 

. ihtilafı Şubelerinde 
Kasımpaşada 
bulunan ceset 

Huhuk müşavirleri 
tetkıhlerini bllirai 

Cumartesi gecesi zen· Kalll Rıfat yedi sene-
glo proğramlar ve ye mahkum oldu 

Belediy~ ile Evkaf arasında çıkan ih· 
tilaflar saylavlarda:ı mürekkep bir ko 
misyon tarafından tetkik olunmuş, ye 
•di yüz madde üzerinde karar verilmiş· 
tl. Bu kararlar usu1tn mahkemeye de 
tescil edihniş, hazırlanan tahkimname· 
ler her ,:ki daire hukuk müşavir1i%1erin 
ce tetkike başlanmıştı. 

Evkaf ve belediye hukuk müşavirlik 
!erince bir müddettenberi yapılmakta 

o]an incelemeler bitmiş, haklar tcabit 
olunmuştur. Yakında mahsup, devri tes 
lim işleri için her iki daireden seçile -
cck murahhaslardan bir komisyon ·te1· 
k.:l ediJecektir. 

Otobüs davası 
MUlkiye mUfettlşlerl 
bazı otobiiscU lerl dlo

lemeğe başladı 
Mülkiye müfettişleri dün geç vakte 

kadar belediyede otobüs meselesi etra -
fında tetk.:katla meşgul olmuılardır. 

Müfettişler, beledıye varidat ıubeai 

mii:iürü bay Neşetten evrak ve dosya
lar üzerinde izahat almışlardır. 

Dün belediyeye altı otobüscü gel • 
miş, müfettişlerin yanına girerek uzun 
müddet kalmJşlardır. 

Bunlar ruhsatnameleri alınan oto • 
büscüler"'ir. Aralannda tayyareci Ali 
ile Keresteciler hattında otobüs işle -
ten diğ'er Ali ismind: iki zat vardır. 

Bu otobüscüler, ruhsatname alındık· 
tan sonra bunların geri verilmek için 
muayyen bir mühlet konulmadığından 
§ikayetç.= ~ulunduklarmı söylcmiıler -
dir. · 
Açılan davalara ne Tiıkit tıı.ilalac.k? 

Otobüs meselesi etrafında dün yeni 
bir dava açılmamııtır. 

Bununla beraber müddeiumumiJa=k • 
çe Avni Bayerin protestosu üzerinde 
yapılan tahkikat b!tmek üzeredir. 

Evvelki gün akşam ve dün öğlende 

çıkan iki gc.zete Recai Nüzhet-fa dava
sına dün sabah başlanacağını fUDllJ, 
bu yüzden kalabalık bir halk duruıma· 
yı dinlem-!k üzere daha sabahtan mah
keme önünde toplanrnıftı. Halbuki dün 
de bildirdiğimiz gin= ilk davaya önU -
müzdeki s<ılı günü 1 inci cezada batla· 
nacaktır. 

Ayni zamanda otobüs "meselesi etra 

fında açılan bütün davalar bu mahke • 
melde gö•ülecek ve h=r ihtimale göre 
hep"li birleştirilecektir. 

-o--
Çah,an kadınlardan yol 

vergisi allnacak? 
Nafia vekaletinin hazırladığı yeni 

yol kanun~ martta Millet Meclisine ve 
rilecektir. yeni kanunda bedeni yol 
mükellefiyeti usulü kaldı~ılmakla bera 
ber, herk~sin gelirleriyle uygun bir 
nisbette ve azami yı.iıda 12 lirayı geçme 
~ek üzere bir vergi sistemi konulacak 
tır. 

Çalışan kadınlardan da yol vergisi a
lınacaktır. 

hdır. 

Yine ",u tr.=loda bir adama 100 gram 
yağ Iazımuır. 

Bu te:tip içer.:sinde yediğimiz .mey
veler, se.>Zelcr, tereyağ ve sütle yu;ca
rıda bah3ettiğimiz emlahı almaktayız . 

Y C:'"l.; ~!n p'.ş:ncsı tarzı ikinc:.: bir me 
se;dir. 

haı:im noktai nazarından ve muay • 
yen gıd:larm i.ı1tisası için bunun fev
kal3de ehemmiyeti vardır. 

Hiç bir zaman p!flllit bir yemek be
zim ve imtisası atbii, hissi olana benze
mez. P:ş:n: derecelerine de ehemmiyet 
vermek lazımdır. Pişme vaziyeti de sağ 
lam ve lıasta insanlara göre değitir. 

Sağlam insanda p'.şme derecesine ha 
kim olan Z\.Vk mcs~le~/dir. 

Hasta ac!amlara gelince, bu perhiz 
vazi[etinc göre uzviyetin alacağı ıekil 
de tahvilbr yapmak lizıtrldır. 

müsamereler 
veı·Hecek 

Krzılayın altmışıncı yıldönümü mü· 
naaebetiyle Kızılay şubelerinde cumar· 
tesi gecesi müsamereler verile ... ektir. 

Eır.:nônü Halkevinde yapılacak tö -
ren 21.30 da İstiklfil marşı ile başlaya 
caktır. Dr. B. Osman eŞrafettin ve B. 
Celal Tahsin tarafından birer söylev 
verilecek, Bay Niyazi Bartan tarafın • 
dan monl1loğ söylenecek, geç vakte ka· 
dar dansedilecektir. 

Gülhane parkındaki Alayköşkünde 

Bay Celal Boran tarafından bir söylev 
verilecek, Eminönü Halkevi korosu şar 
kılar söyliyecek sonra Eminönü Hal -
kevi temsil kolu tarafından bir temsil 
ve~liecektir. 

Kızılay Beyazıt şı:bes.: salonlarında· 

ki tören saat yirmi:!~ başlayacak, Bay 
Kazım Sarrının söylevinden sonra mo
noloğlar söylenecek, zeybek oyunları 

oynanacak, sabaha kadar dansedilecek· 
tir. 
Kumkapıda C. H. Partisi Kadırga 

ocağında ıaat yirmi birde ba1layacak 
olan meras.=m sabaha kadar sürecektir. 
Burada da bay Mu!1sin Ergun ve bay 
Hikmet Agar tarafından nutuklar söy
lenecek, zeybek oyunları oynanacak, 
canlı tablolar gösterilecek, dansedile -
cektir. 

Küçükpazar Kızılay §Ubesinde de B. 
Nureddin Çağlayan Kızılaym tarihçesi 
ni anlatacak, piyesler tem~fl edilecek -
tir. Burada da sabaha kadar danse:iile· 
cektii. 

Bu müsmaereler herkese açıktır. ve 
parasızdır. Yalnız iştirak etmek iste • 
yenlerin Kmlay nahiye şubelerine ve -
ya kaza merkezfoe uğrayarak davetiye 
almalan lazımdır • 

-0-

Aparhman ın,aa1ı aza'ıyo r 
Eylül ve teşrinievvel aylarında 64 ev, 

11 apartrman, 8 dükkan 21 sair bina 
yapılrm1tır. Apartıman inşaatı sene
den seneye azalmaktadır. Dört, be1 
sene evvel bir ayda yirmiden fazla a
partıman yapıld·ğr oluyordu. . 

Erbain girdi 
Nasıl glırdn~nnı 
görüyorsun us 
Yağmuı ları, /11 tınalar, 1 

kaı larile .• 
Arapların kırk sayısı i~in kullan

dıkları hu kelime, bizde eayılı kı~ 
günlerinin adı olmuştur. Kı~m en 
şiddetli zamanıdır ve Rumi Birinci· 
kanunun dokuzu, yani bugünkü ikin· 
cikammun 17 si, yani ayın sonuna ka
dar olan ve kırk ı;iin siiren bir zJman
dır. Erbain f ırtması hu mev~imde e
sen l'iddetli rü:v•:l rlarclrr ki dil"' icıtl" 
hnm~n da en şidıletlisini görmüş ~1-
duk. 

Ecıki nsliipta hir de erhfıint> ı=irmrk 
~ihi tnhir ,·ardı ki İnzh•nya c;:<>kil
me'<, f!İiriinmez olmak mnn:ı1nrma ~e
lirdi; ErhJin f'tkrırm:ı't ta ~<'ne huna 
vak•n bir mıma jlp ri!P rı'·nrııınk ''f'· 

~inde npfc:lni ~·ir~1 tmPk irin hir cln
vi~in 40 ~in hir 1 i"rreve kannntnMtna 
ve vr-hnzra ihıuletle mec:!Pnl olınasmıı 
ılenircli. 
Rt:~\n ;n, !"iini"nil "'("r'rı ·~im1': Erha· 
in !cıt:mhı1l11~ pcıki ilıth·arlnrı h:n atın
da lmcıuc:i h;r rhrnıh·.-ti nlımo:tt. Kı'"tn 
7r.•'11ıf'rİ <1Nli~imİ7. c:iılılrti }11u•ihlnı1e 

ihf,•arlar1'.l ?.n•·ırlar ı,.:n . trl1!:1·t>Ji o!
ıl•ı:;ı İ!"İn l i\\•lplf'rİ ErJı:jini hir ~rr:t 
cfovrpcıi hil ; r~Pr ,,,. hn rıiirMrt iri"rlp 

Vf'!J'!Plpri,,.le. ir~•.-'Prİnr•,. flp•l1:7}·iir· 
1 ft r<1"rr\. nprl,...,.,,. ynM,,.1:; •·o~nrf ... j. 

hi .,.,.1,.r <le ,.,.,.,,f'Z'lprfti. F,.J..:;;., hit:n. 
re knrhıu•lnr krcıerler. ıı:ilrr1 Pr ,.,.r:r
lerıli . hiri"irlerini ?.İvar.-t pf'nPk kut· 
lıtrlnr,lT_ Bazt tekkelerde helvalar pi-
~iriJirdi. . 

F.rhain hn Yıl !!İrcli~ini hclli etti. 
Ona edelim ki vatanda_şlara zarar ver
meden geçsin. 

v<!çen sene Kasımpaşa deresinde a
yağına •pie bir taş baı;ıanmış çarşaflı 
bir kadın cesedi bı.ılunmuştu. 

'l'ahkık.ıt sonunda bu ceset sahibinin 
Esma isminde bir kawn olduğu ve ko· 
cası Aptullah .=le auadaşı Ritat tarafın 
dan Ölutitiılclüğü anlaşrımıştı. 

Tahkikat evrakına gnre • Esmadan 
sık sık para isteyen ko.;ası bir gece ar
kadaşı Rifatla beral.ıer eve gelerek yi
ne Bsmadan para ıstemiş, hsma ver -
memiştir. Bu ret cevabı üzerine R.:Cat 
ve Abdullah köşe başında beklemişler, 
biraz sonra evden komşuya g.=trnek Ü· 

zere çıkan Esmanın karanlık bir so -
kakta arasından yetişip bapna taşla 

vurarak öldürmüşlel"dir. 
iki katil Esmanın ce~edinin bulun • 

maması liln ayağına h=r taş bağlayarak 
!ağam suyuna da atmışlardı. 

işte bu feci cinayeti işledikten son
ra Abdullah ve Rifat yakalanarak, a -
ğırceza mahkemesfoe verilmiılerdir. 

Fakat Abdullah DU müddet zarfında 
tevk.:fhandde ölmüştür. Diğe rkatil Ri· 
fatm ise agırcezada dün duruşması bi· 
tirilmiş, yedi sene altı ay ağır hap&'nc 
karar ve.Umiştir. 

Ha.iç kazasının muhakeme
•• nı.~ı 

Geçen temmuz ayında Haliçte vu -
kua gelen ve üç yahudi kızı ile bh gen 
cin ölümüne sebep olan deniz kazaiı • 
nm ağırcezada sürc.-ı duruşması dün bi 
tirilmıştir. 

Makin:stin ehliyeti olmadığı halde 
"Şahin Bahri,, motörünün hem makine 

· sini hem de dümenini idare ederek, i · 
çinde sekfa yolcu bulunan Alinin kayı
ğına çarpmak ve batırmak suretiyle E
liza, Fanni, Rebeka ve Hüsametti -
nin ölümüne sebep ol:ln tlzeyirin suçu 
sabit gfüülmlif, tedbiraiz1.:k ve <ıikkat
sizlikle :>lüme sebep olmaktan 3 sene 
hapse m.Uıkum edilmlştir. Motörün sa
hibi Ahmet kaptan beraet etm:ştir. 

Bu karar okunurken kazada boğu -
lup ölen Eliza ve Fannün babaları Sa
lamon mahkemede bulunmakta, hün • 
gür hün~ür ağlamakta idi. 

1BRAHlM TEVK1F ED1LDI - Se 
&:z muhtelif yerde dük .... an ve evlerin 
kilitlerini k.ırmak suretiyle hırsızlık yap 
maktan suçlu meşhı.ır hırsızlardan ib • 
rahim dün adliyeye teslim edilmiştfr. 

1brahi:n yedinci sorgu hakimlif;.:Oce 
tevkif edilmiştir. 

-<>
Konferans 

Şişli Halkevinden: 
24 • 12 • 937 cuma gUnü aqamı sa

at 21 de Halkevitni?.dc profesör Salih 
Murat tarafından (Fizik ve cemiyet) 
hakkında bir konferans verilecektir. 

Serlavhalar 
orasında 

- Bir adam, gözünii kör eden ka
rısından ayrılamadı. (Son Posta) 

- Basireti bağlanmış. 

• • • 
- Bugünkil gençler, yeş:l gözlüle-

ri beğeniyor. (Son Posta) 
- Muratllanna bir an evvel ermek 

istc:li!derindendir. 
• • • 

-Stadyum ihtiyacı! (Akşam) 
- Evet .•• Avrupa devletlerinin fs. 

panya ve Habe1istan hadiselerinde 
yaptığı gibi "muharebe,, yi mevziileı• 
tirmek için böyle mazbut bir yere ger• 
~ten ihtiyaç var. ' 

• * • 
- tne~lerdc son moda. (Ak§am) . 
- Sulu süt vermek. · 

• • • 
- Sesli kitap icat olunuy('r. (TanT 
- YU'.uekten atan muharrirlerin 

ICtap)anm dinlemek bu takdirde kim 
bilir ne kadar zor olacaktır. 

• • • 
- Bir adamın kırk pantalon 

ğI tesbit edildi. (Cumhuriyet) 
- lnaanlann "Kırkayajı,,_ 

çaıttı· 



am kamarasın
bir nutku 

ISı>a-nycfda h ü-l<ümefçi
ler T erueli nasıl aldılar 
Ademimüdahale kom it esi hala ırııt 

hariplik meselesini görüşüyor 
d•~ 

ruzlan akim kalmıştır. Saa~ 16 ~ 

Uzak ~arkta harel{ete geçilmesi için milletler 
Barceton. 22 (A. A.) - B. Com- f 

panys, Teruel•in zaptından dolayı Neg 
rin ve Pri:to'yu tebrik etmi1 ve ''Ce· 
sur ve mukayese götiirmez c:um!ıuri• 

yet or.dusu,,na sempati ve n.innettar· 
lığınm ibllğını kendilerinden rica et· 
miştir. 

hurlyetçiler şehrin methatınde ~ 
edi!miı olan stadyoma hiieuıt1 ur.d-

(jst 
ler ve saat 18 de sıraların ıtf 

sUngU süngüye yapılan kanb t~·f: 
malardan sonra burasını ıaı>~e n~ôl. 
dit. Hava karardığı zaman h rif16İ 
kuvvetleri ıehrin dış maha11el~~6" 
evleri i~gal ettikten aonra k~, rJ' 
geçerek düşm:ının ttddetlf ateı!% 
men ıehrc girmiperdir. Bu ~ 
§iddetU ateş eden topçuları": -~ ır 
sinde Teruel gchririin şark~ 

cemiyetinde olı11ayan diğer devletlerin 
~esai i IRzımdır 

rneri 
lar ta 

yragı iki yerde Japon
afından hakarete uğradı 

Resmi tebliğde ~yle denilmektedir: 
- 2 l • 22 gUnil ı.:umhuriyct ~ıtala· 

nnın Teruel'e girmesiyle bitmiJ ve 
ıehrin büyilk b~r kısmı tarafımızdan 

i~gal edilmittir. 
Düşmanın, birçok takviye kıtalan, 

alım~ olmasına rağmen, mukabil taar· ga1 etmiılerdir. 

L'Jndra 22 (A. A.) - Avam kamara· 
amda uzak §ark meselesi hakkında E -
den demi2tir ki: 

.. Muhtelif fırkalar Milletler Cemiye 

tinin ı:ecıi tedbırler tatbik etmesıni 

istiyorlar. HaJbuki :zecri tedbırlcrın ÜtJ 

1ekli var<lır. Tatbik cıdilmeyc. değme · 
yen gayri müessır ı:ecn tcdbilerle harp 
oe~iise bile tehlikeyi davet eden mucs· 
air zecri tedbirler. Açıkca sölıyeyim kı 
hiç kimsenin uzak şarkta bu şekilde 

hareket etmesi tasvıp edılemez. Veya· 
hut da bu siyaseti yürütebilmek ıçın 

ezici bil' kuvvete mahk olmak lazım -
dır. • 

Muhalif fırkalar Milletler Cemiye • 
tinde şimJi biz ve Fransa olmak üzere 

yalnız iki büyük deniz devletı mevcut 
olduğunu unutuyorlar mı? Bu ezıcı 

kuvvetin mevcut olmadığını herkes iyi 
ee bilmelidir. H crke~çe iyice bilinmesi 
15zr:n ge!:n bir nokta daha vardır ki 
o da şudar; 
Uıak şarkta harekete geçilmesi için 

şimdi .Milletler Cemıyetindc me•.-cut ol 
mayan dğer devletlerin de teşrıki me 
seaisini temin etmek lfizırndır. Bızim u 
z"1k şarkta pek bilyük ve diğer devlet· 
lcrinkilerle kabıli tehf olmayan menfa· 
atlerimiz vardır. Bu .menfaatleri koru -

malı için elimızdcn gelenleri yapaca -
ğız. Bızim noktai nazarımıza göre haU 
hazrcdaki hitiUif uzak şarktaki millet · 
ler için, şimdıki askeri kazançlan ne 
olursa ol;ıun buyük ..-c gayrı kabili içti· 
nap bir fakirlik doğuracaktır. 

l3tzun takip etmcıdiğımu lazım ge · 

1.~:;::::ı!~~~~:.kam•bağıanmadan1 lstanbulda Fırtına: 
J,o:ıdra 22 (A. A.) - Avam kama

rasında Duff Cooper Japon filosunun 
Uangkoktaki hareketlerinin dikkatle 
takip edilmekte olduğu hakkında parl!· 

Birçok kazalar old~ 
ati 

mentoya tt'minat vermiştir. 
Eden de mUhasamatın Kvang Tun

ga sirnyeti ihtimalleri hakkındaki vazi 
yetin dikkatle takip edildiğini söyle • 
miştir. Çinın eenubundak:i İngiliz rica· 
ri menfaatleri elde edildiği kadaı bi • 
maye edilmektedir. Ve edilmeğe ide de 
vam edilecektir. 

Beynelmilel imtiyaz mmtakasmın iş 
gal edilen kısmında bulunan tngilızle· 

re ait binalara girmek hususunda Ja · 
ponlar tarafından bildirilen takyidat 
bakk•nda, Eden bu hususta te~ebbüste 
bulunması i~in 'fokyodaki tngiliz sefi· 
rine talimat verdiğini beyan etmiıti.r. 

Şanglıay, 22 (A.A.) - Röyter A· 
jan. nıın nıulınhirinden: 

f tima<la ~ayan ecnebi membalnrdan 
gelen bazı mektuplarda Wuhu'da ye
niden iki kere Amerikan bayrağına 
bak.ııret edilıli~i hildirilmektedir. 

l - Japon ask<'rleri Wuhu umu· 
mi lıa .. tahane ine ait hir vapurdan A· 
meriknn lıayra~nıı inclireerk nehre at
nıı.:lar<lır. Hn tahanedeki memurlar .. 
J ııpon kuımınclıınına hadi.-eyi bildir-
mişler \'e kumandan da tec güflerini 
bil<lirıni~tir. 

2 - Japon aAerleri Amerikalıla
ra ait hir hirınnm Çinli olan kapıcıı1ı
na binadaki Amcrilrnn bayrağım in
dim1e ini emretmişler<lir. Askerler 

(Ostyıını birincide) 1 ğaıda ve yolda buiuoan bir-tok sefain motfır dün Kadıköyünde kar•1' 
J(ir<?mitlcr, Crımekônlar Ve allak bul lıık ohu uf, birçoklurı pıır· mu§tur. .., rıt,iJ." 

l'armahlı.Mar Uçuyor çalanmı~, lıirc;:okları da batını tır. Deniz Ticaret MUdUrlilğiİ ilJJ ~ 
Fırtrna ~chrin hirçok ) erlerinde 1 Bunları sırruıiyll:.' )·azıyoruz: tiyle yapılan tahkikatta nıotör d• 1ıİ' 

damların kiremitlerini, caddelerdeki 1 - lloğaziı;:inde Unııır mevkiin· !iyeli bulunnuyıın H)·az ~eh!. ,ııl~ 
büyük dükkll.nlarm tabeJalarını uçur· de kaplan ŞükrüııUn idaresindeki Tu- tnyf a tııraf ından idare edıld>l!l'i ,P 
mu~. bazı yiik ek yerlerde cnme!din- na motiirii fırtınanın delı,etin<l«.>n yo· ~ılmTl, derhal lıakkmda kanuo 
lar ve parmaklıklar kmlarak caddeye luna devam eJeıncnıi~, karaya otur· bata gec;:ilıni~tir. 
<lökülnıii~tür. muştur. İnsanca lı.iç Lir 2ayiat olma- Vapurlar Seferlerine ~ 

Bu arada saat 14 !nlarmda Eminö- mıştır. Edemediler ısr.V 
niinde 51 nwnaralı mağazanın üstün· 2 - İnhisarlar idnreı;ine mensup Dünkü f ırtma yüzünd~JI ~ 
de büyiik hir ııaç dii~mck tehlikt~i gi.is Mahmut reiı:io i'1are.sirıc1eki 82 numa- ni~ Ege denizi ve Akıleniıd~~ıtl~ı 
tı-nniş, hunun üzerine lıerhangi bir ralı mavna Ha ·Jarp:.ı:n önünde. için- si beklenen birçok vapurlar d{İD gı~' 
tehlikenin önüne geçmek için derhal deki yii!cü ile heralıer hatuıı~tır. İçin- za gelmemi§, limannnızdan ,il bıt 
itfıtiye teşkilfılına haber \'eriJmi~tir. deki mürettebat kurtıırılınıştır. mesi icap eden deniz yollartıl' bSıJe 

İtfaiye <lerlıal ,·aka malıatlint gel· 3- Ma,·nacılar cetniyetiııe ait 268 çok vapurlar da yola c;:ıktık~arı , 
mi§, 15-16 nıetre kadar irtifamdaki numaralı ma,·na ı;ıme yUkü,·le bera· güçhalle geriye dönmii~lt.rd•~· b•rıtl' 
merdivt.n binaya dayanarak, HtJD ~ı· her Hnydarruı~ıt ile Ka<lıköy arn~mda Bu cümleden olarak fzrrtıl , b'" 
karılma ına tcı.ehhii edilmi~tir. Fa· hatmı:tır. Mürettehatı lim:ın romor- dan btklenen Kocaf"li, Mud•"!dıtd'' 
kat tam ho sıralarda lıirdenbire "elen körlerinden hiri laraf mdan kurtarıl- tmıJan beklenen Ilursa, fJaporlıt' 

" • .... ~J~ 
ani bir rili.gnr merdİ\'eni orta yf'rin- mıştır. hattından beklenen MersıP f ıııirv 
den kırarak tramvay tellerinin üz~rİ• 4 - Ücıkii<larda Şemsipıı~a mevkii gelmemiştir. İzmir ,·apunı. 

1
:,, ..,., 

ne atını§, tram\'ay teJleri kmJmıştır. önünde inhi arlar idaresine ait 3 - 4 tam 4 saat rôlf,Jrt ile gelou§ 11dırı...-
Bunun neticesi olarak lstanhuldan numarnh mn\'nalar, gene içimle yük· Hunclan ba§ka Antalya. JJ~tı~l~ 

Reyo~luna ı;ctecek bütiin trarn' aylar leri olduğu halde batmıştır. ve An af arta ''apurları yo1a11~111011~ 
durmu~, civ-aulaki halk Is.aza .,-crİno ,_ Gem: Uaytlarpa~a outerJuıle tuahJc tlt:HUll cıtememı~, • °' rtı~ 1, ko~u mu~, kısa bir zamanda etraf mavnacılar cemiyetine mensup 68 nu- ile Sirkeci arasında de?1~rledibİ r.-,. 
halkla dolmu~tur. maralı Ahmec1in idaresindeki mavna mi~, fakat burada denıı:ın p1ııı1 ti 

Polisler halkı bir taraftan dagıtmıyo batmı~tır. Ahmet kurtarılmıştır. tnınurlu oldu~undan tiı~ala~nd6~ıell" 
çalışırken, diğer taraftan itfaiyeye te 6 - Ma\'nacılar cemiyetinin 15 mış, ve ilç vapur da tebl~l~~~rl~~ 
rar telefon e<liJmİ§, saçın çıkanlam numaralı ma,·nası Haydıırpa,a açıkla- çalarak ya\'a~ yav~~ ırı 1 1• 
dığmı, ikinci bir müfrezenin gönde- nnda yükii)·le heraher batmıştır. ~erine dü~müşlerılır. . ve11i-1°~ 
rilme!İ lazrm ge1di~i hild.iril.ıni.ştir: ı 7 - 82 ı;ayılı Recehin Haydarpa· • Bundan haberdar edılen bi~ ~ 

Bir müddet eonra yenı hır ıtfaıye şarla hulu nan ho' rna\'nası batmıştır. hırı derhal harekete geterek 'l'opb~ 
len üç büyük pren-;!p vardır: 

1 - Sulhu tesis etmek içın 
dairesinde ne yapılmak lfü:ım 
yapmak. 

namus binayı aramışlar \'e bir ka::ayı herha-
müfreze i ,;ehni~. hüyük hir «Hkkatle 8 - 268 numaralı Recebin orta romorkör göndermi~, vapur ,r 
tekrar bir merdiven konularak saç in- kayığı arpa yüküyle beraber Pa~a- rıhtımına almmı~tır • ..,. . "'~'~ 

gelirse va etmişlerdir. dirilmi§tir. bahçe ac;:ıklarıntlıı hatmışhr. Yuknnıla kaydettigunız. k' ~ 
Yalnız hu hiidist dolayısiyle tram- , 9 - l\Janıscılar r.cmiyeıinin 138 dan lıa~ka dahıı birçok de~~~diğiııd ~ 

2 - Beynelmilel teaahhütlcri iyfa bu 
susunda hissemize :iüşen vazifeyi tama 
miyle üzerimize almak. 

3 - Kendi menfaatlerimizi ve tabia· 
tile tngiliz arazisini muhafaza etmek. 

U zıtlı: şarkın şimdı arzettıği vazıyetle 
rin en mühimmi ve belki de en fayaru 
memnuruyet olanı Amerika hiıkumctı 

ile daıma 'ıkı bır temas halinde bulun 
maklığımız:iır. 

Bir çok defalar Amerikanınkine mu 
vazi veya benzer bir tarzı hareket ittı· 

haz ettik. Bu hal aradakı teşrıkı mesaı 
nin samimiyetıne alamettir. tngılterc 

bugün dünyada dostsuz değıldır. A • 

merıka ile Fransayı zikrettık. Türkıye· 
den başlayı;> Çekoslovakyaya kadar gı 
derek küçük itilii ve Balkan ıtıJafıru da 
zikretmek lazımdır. Bu tcşekkullerın 

bütün azalan ile sıla dostluk munase • 
betleri idame ctmekteyız. Bu dostluk 
münasebetleri arasında lnc;ıliz unpare 
torluğunun Amcrıka ile olan dostluğu 
nu ehemmiyetle kaydetme lazımdır. 

Hülascten dıyebı.ırım kı muşkularm 
büyük olmasına ratmen bozguncu bu 

ruh ta~ımak içın ortada hıç bır sebep 
mevcut degildır. Sılfıhlarımızdan çok 
bahsedildığıni ıştıyoruz. Fakat sıHıhla· 
rırruı;Jan daha mühim bu şey vardır 

O da bu silahların arkasındakı m!H•ti 
mizin rubudur. Bu hususta hiç kimse . 
nintngiliz ınilletinin inatcı ruhunun 
son senelerde değiştiğini dtişünmek 

gafletine kapılmaması lazımdır. 
Biz bozgunculuk göstermeden sa • 

burlu fakıt ciddi ve uzla;maya mey 
yal olmağ.a ve sil5.hlanmaya devam el· 
meliyiz. ÇUnlı:ü silahlar hakkında yal· 
ruz bu auretle bir iti~af temin etmeğe 

muvaffak oluruz. Tnkip edilecek siya • 
set bundan ibarettir.,, 

Vaşington, 22 (A.A.) - B. Ruz
velt, l1zak Şark vaziyeti hakkında tut
tu;;u hattı harekete matlıunt ,.e efka-

~ 

rı umumivenin zuhir olına::mJan do· 
layı memnııniyetini iıhar etmi~tir. 

Hei iı·umlınr bu hattı hareketi mu~ 
hafaznıla kendi. ini teş\'ik etmek \he
re Amerikanm lıer tfırafmclan hirı:ok 
mı-kturlar alnu~tır. Bu mektupları 
imza eclrnler ayrı arrı siya::i te~ekkül
lcre menc:ııptnr. 

'evvork. 22 (A.A.) - F.ski hari
dve n~zırı Stimson. NP.vyork Time3 
ı:nzı-tP ine ~önılerdi~i hir nıı-ktnpta. 
revilirnma miirarııat f"trnNfon Amnİ· 
ko hfıkiımrtinin harp ilan e<lem('me
. i lllzımgı-lıli~i hakkmıln dt-mokraı 
mı>hnc:larıhın Lııılhow tarafınılan ya
mlan tt>kHrı- itiraz rtnı,.ktNlir. 

araguayda 
/( oınüni.sller haı biye 
n~zaıetine hücum etti
leı Şf'j IPri iJ/düı üldü 

Assornption, 22 (A. A.) - ''Para· 
guay., Komunistlcr evvelki gct.;e har
biye nezaretinin muhafız kıta!ma hil· 
cum etmişlerdir. Her iki taraftan ate~ 
açılmıştır. Neticede komunistkrin ıe· 
fi öldUrUlmüş ve rnaiyctindekilerden 
birkaç kişi yaralanmıştır. 

B:ltiln memlekette sUkOnct bUkUm 
sli rme ktedir. 

-0--

Numan Menemenci o lu 
geldi 

vaylar yanın saat kadar işleyememiş, ' munarah mavnanın küpe~te i kırıl • olduğu kuvvetle tahıııin _ed~ lil~ı,t 
ııa<:ı u<:an dükkiinm iki tarafınctaki UHftır. limun H deniz ticaret nıu ":u~ 11, 
dükkanlar kapamak mecburiyetindf' 10 - Buğday yüklil oldu~u hal<lt bütün vesaiti limantla a~:~d• ~it 
kalmı~tır. Ilaydarpa~aya gitmekte olan ~ene yapmnktadır. Dunun hıık •tdct' ~' 

Çal•makçıl<rr Yokrı~undn Bir mavııııcılar cemiyetinin l:l8 numara· ı;ün KaraJenizJen ve Ak~.e~ulııl 
CamPklin Cnrlde)·e Dü~tü lı mavna kilpt:~te i lurılmı§ ve bat- ı;ok kaza haberleri gelecegı 

Run<lnn ha~ka Çakmakçılar voku- ınışhr. tadır. • .,;ys 
.ı h ı h' k a 1 11 - l\Ia"rıacılar cemiyetinı·o 8 A knv P e Şirketı Tim .0r mnııa una ıenzer ır az o mtı~tur. • . · / le) ., tJ 

Cakmakı:ılar yoku~unnn ha~ınrfa ~ı-- numllrah mavna ı gene ffnydarpa~a- Vapurları M unıa;a1. ;:ti~e rııgtı' ,t' ne 15 metre kadar "iikııtkliktc. n met· da kiipe te~i kırılım~, batmıştır. Dünkü fırtmanm ~ı' purtsr1
1 
t' 

re ka,Jar nztmlukta hir camekôn fırtT· 12 - Gene ceıniyr.tin 282 numara- Akay \'e Şirketi lfayr.iy~ ''8y8fııfJ ~ 
na yfü:iind~n verinılen siikiilrnü..,. hir lı hiiylik kayığı hoc!oslıuna olarak tal· f erlerint> de,·.ım e~nıı~tırd'kkıtlİ d e' 
anıla ı•ııılılf'ye fiii~mii~tür.CanıPklln hir lamı~ ve hntım~tır. iki idare kaptanları çok 

1 \'Crıııeııl 
anıla parça parça olmııeıur. Ru r~no· 13 - Gene ı·eıniyetin 36 ntunarah ranarak hir kazara m~ydııd·r. ıı1 
da hir hiicınii te arlüf olarak hiç hir mavnanın kiipe~tesi kırılıııt~hr. leri ic:in dirt>ktif \•ermıoler ~ı1ı:ıt•ı(e' 
in. nn rarlıf P<len l>'t>"nıf"mektcv<li. l ı - Gcnı- ct>ınİyetin 35 munaralı Yalnız Haliç vııpurl~rl~ ıeJefİP {r/ 

'" ' k · k 1 • 1 · • B' ok ıs ,e ~ nunrlan ha,ka ~t-hrin mııhtrlif vı-r- rnnnuısının iipc,te.s1 ırı nııı.tır. ı~ e\·cınemı;tır. ırt 
1 1 

rı uçf1ltJ • 
olmn~. hnzı C\'lnin haralıır1 nı;mn , 15 - llavclarpn~a önlerinde 1118\"· nerleri, hn artırla le' ıa 3 

lerinclf' huna miimııc:il birçok kn7.alar narılar cemivetinin s.ı. Hyılı mavna- nerlcri kırılmı~tır. ,..,. nfcılliff1ııl ,r, 
kirnnitlı-r ktrılmıs. rnrnlnr narçalan- sınm kiipeşt«>~i ktrılmıştır. Rtt1ntlıancnin Vcrclı~ı ..,,Jl\'1' tı• 

• !!' '1 o ,.. }1Jt 
m1 tır. Hunlarm hakiki rniktan hu· Kurtulanlar Raııathıınedcn •f'rl e oıır~ .,,ı 
gün anlnşılarakllr. fnhi arlar iılaresinin bir, iki motÖ· göre. hugiin ııant 11 ,Jeıı ~ 1 •oti ı;ıt* 

Kiiprii O:erimlel·d Trnmt•ay rli f ırtıua yli?iindcn kara} ıı dii~mek yan karavel f ırt:rnn~ının :yede 2S 
Telleri De Koptu telılikcsi ~fı!lerıniş, Deniz Ticaret mü· 13 ile 13.:rn ara ınJa 830 E~ 

Dünkfi hiiyük ve şiclıletli fırtına 4"!· dürliiğflne yaptlan müracaat üz~rin~ reye çıkmıştJr. kaıslar•.,. İ' 
nnsm<la Kiiprünün Uzerinrle miinnka- kazaya meplnn \'ermeden kurtarılmış Fırtın:ı lirnr.n,fa hazı merıdir~~rıs' 
lfıt vıtrrm saat kadar kesilmi~tir. Bu· tır. hep olmuş. Hnyclarpaşa ur· ~11 Jst" 
ıın ~ehep, Köprü Uzerindeki trnmvay Yedikule a«,:ık lnrmda h<'niiz hiivi • ~İnıle hir mıwna hııtrrıı:ıarı JJıı~ t• 
tellerinin kopma.::ı olmu~tur. yetleri tcshit edilemeyen . iki motör ~iclclctinclen Akııy ' '11P11 

11 rrı1Et•r• 'dt' 
nn ~·UıdtJJ hirçok tram\'8Y araha- hntmnk iiureyken imalatı lıarhiyenin paPA İc;kete~ine yanıışıı;ir ,·sror , .. ~-t 

ları K<irırü iiz,.rinde dnrmu~. birçok Sait motöril tarafından kurtarılmış· fstnnhul limnnııı<l\ıenrtıİf• ,td' 
otomohil ve diğer arabalar da bir mild tır. mirini taraynrak sür~ıla bs!lt!'11 ~tııı' 

1' .. :z"'ıtr 1 tcıır • det Köprüden l!t.ı;emtz olmu~tur. Elıliyrt.'fı': Bir Mot.ör kurtnrTlmıştır. ,u ,, 
11 5u u edi', 

l 1. h. ., ıırn•tr d •aJll f,imandn Darıcıdan clün liınammıza çimen- (et ı ır rn!!mıır kaJar C\ 

Fırtına, en hUvilk tesirini limancJa to vfiklU oMuğu halele ~drnekte olan linde gece yal"lsına 
Jı?Östermi~. gerek Haliçte, gerekce Bo- 1\taksut kaptana ait Rizecle kaytth hir yor<lu. 

Hariciye Vekaleti Genel Sekreteri l.!ll••••ı•••• 
B. Numan Menemencioğlu tehrimize il 
gelmiıtir. Tedavi dolayı&iyle bir müd- 1-

DANiELLE DARRiEUX •. -;;:;J 
SUi.iSTiMAL DAVASI fiınıırı det burada kalacalıta. 
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§ 
VedlkuDe zlndanıarında ~ 

BiR KRAL ~ 
......_ Sa)'I : a uııırnmnıııuJ Yatan: Niyazi Ahmet 

ISenıbeyaz teni elbi· 
sesini·n içinden 

bile belli oluyordu 
.. 9ok iyi atlar bulmalıyız. 

\ır' Burada kız ve attan b.ışka iyi hiç 
lty yWc. 

Blltın gülümsedi: 
' Denıck insanları iyi değil? .. 
~ Zannetmem. 
~ fır ad.mlarla han odasının ancak 
IİQ baı sığacak kadar küiillc pcncere
~c~ Yaklaşarak dı~n baktı. Hayret .. 
~Sapan bir an içinde §3ftrmııtı. 
'1 Ue geri dönerek Şahinin yüzüne, 

tekrar pencereye baktı ve: 
~-;:.Biz nereye gehni§iz. diye hay· 

'Ne vcır?. 
" Çabuk, gel ve dı§art bak .. 

o!alıin pencereye yaklaşıp !.;aktı. o. 
Ctden daha ziyade ıa~nnıştı. 

':Sunıar ne?. 
~~?ie olacak, görm!yor musun? Ama 

t~d~~~:i gi.rereken.. Acaba ncrejen 

t\.lhtiyar hancı tıkar.ırcasına ökaUre 
~ bil.re i~erı girdi. Şclıinle Mehmet :ki-

1 ~ irden öksürlirk:n .'.ki büklüm olan 

' ~~;ın üzerine Ciu!l:ındılar. Soruyor· 

1 ~ Dı§arda ne var ne oluyor? 

- Hem bu alma c!eğil, kas;ınna.dır . 
- Çerkeı midir? 
- Hayır, Gürcü .. 
- Gürcü mü? 
- uür~ü. ya .• 
ömerfo içi titredi. Simonu hazırladı. 

Onnn sevGilisini dü;ündü. O vakit ha· 
basına v:rdiği sözü, Simona ettiği va
atleri gözünün önüne getirdi ve bu 
müşkül vaziyetten nasıl kurtulcağını 

muhakemeye ba§ladı. 
Ömer sözünü her neye mal olursa 

olsun yerine getiiccek, hem babasına, 
hem de Simona verdiği sözü tutacaktı. 
Fakat nasıl?. işte buna bir türlii karar 
vercmiy.)r, çıkılır bir yol bulamıyor
du. 

Es.:r tüccarına sot1Ju: 
- Bu kız Türkçe biliyor mu?. 

- Bilmiyor. 
Ömer üzüldü. Niçin? Bunu bilmiyor

du. Fakat Giircü kızının Türkçe bilıne
sini hıtiyordu. 

Şahin ı eis de yanma yaklaşmııtı: 
- Ne o, dedi Deli Sapan, pazarlık 

mı yapıyorsun? 

- Yok, alacak olursak daha giUel
leri ,.:ar. 

- Bdnu beğenmedin mi? Uyar cevap vcmuyor: 

~. lThu uhu uhu uhu.. 
b li~cmadıyen öksüyordu. _ Niçin cevap verm'yorsun?. Bu-

t tlısapan, hancının okaUrUllinUn nun nesi fena. Kaça veriyorlar acaba? 

-···-

~lllesini beklemeden dışan fırJadı. Esir tüccarına uöncrek sordu: 
~ tüccarlanmn hfüi kapının önünde _ Elli altın .. ceva.bmı aldı. 

etli cınektc olduklarını, baıaretli bua- Elli altın pek bahalı de~di. tııtan-
lf. konuştuklarını görüuce iti anlat- bulda ne vakit olsa yüz altına satardı. 
~ Fakat esir pazarında bu para çoktu. 

rltasmdan gelen Şahine u- _., '--1 Utt; uu r.1 Bcı. altı altına en güzel AU ar satın 
......, aıırtabillyordu; 

~? ~imiş bunlar, niçin toplanmı~- - El~ altına kız mı olur?. diye sert 

....._ n sert esir tCc<"arınrn yüzüne baktı. 
~sir kızlar. Esir kızlan bize &Ö6· 
k Tüccar gülilmscdi: 

e i~ın get=nniı olacaklar. 
~h - Bu k.açınlmıt bir kızdır. 

~ in reıs, korkunç bir deniz baydu _ Bana ne. ıatcne k:ıçmlmaınıı ol-
R cıı~uğu kadar y.ıman bir kadın dilj-
."'IU cı ıun. 
~ti ~ ı. Yolda da Deli Sapana söyle· _ Sonra gUrcUdUr. 

' gı(i bütün Karadeniz seferini ka- _ 0 da beni alakadar etmez. 
~,_ız, eğlcnce:siz geçirmi§ti. Poti de 
~ ~ kalmak istememesine rağmen h~r - Ama kral ailesmdcnd.:r. Bir köy • 
~il 0 gc:c::yi kadınlarla geçirmek beve- den yalnu bir lw k;.çırabildi.lc. Belki 

e l:apddı. elli altın aoırfettik. lıı:.rada fazla para et 

t~~tller, reisin bu fikirlerini anlamıı mez diye çok söylemedik. . 
ta.it. Ömer Li.ıabütün kc~kulanrrn§. Heye-

~~ ieis dedi, nasıl gilzcller var değil can içinde id.=. Esir tüccarının '" Kral 
aileaiı"idendir,, sözü kafasını kurcalama 

to~ilPının önli~de bir adını daha attı. ia baıtaJı. Acaba Simonun aevgiliai 
~: t;ı Şa!ıin reise yakla~rak kula~ı- bu mu :d\) Y~hut onu tanıyor muydu? 

diye düşilnmeğc başladı. .• 

tn~ Şu r'htiyann yanında '1uranı ıö- Bir ar.ılı' ısmini sormak istedi, Fa· 
~IJr musun? kat Şahin reisin ynA1nda kızla fazla ala 

biıc ernbeyaz teni elbisesinin içinden ka:far olmak isteniyordu. Hissettirme· 
~ ~Öze batıyor. si herhalde iyi bir netice vermezdi. 

'!;.,sır tücc.arlarının Umitleri artmı~tı. Maamafih Şahin reis gürcü kızına 
biıiııen.dil-:ri rçin neyin nesi oldukları göz koymı.:ı, hatta elli ı.=ra bile verme· 
~tıı ?11Yen Şahin ile ömere zengin ğe razı olmuştu. Ancak esir satın al • 
~~~n ~ir alıcılar nazarı ile bakıyor- makta puarlık yapıldığı için tekrar 

sordu: 

bttalıin reis h~15. dUşilnüp dururken - Daha aşağı olmu mı? 
>l~la. Sap1n güzel dediği kıza doğru Eairci ezilip büzillerck Şahin reise 
~Ilı ftı. Genç kız, ..:tın alınacağından daha zi}'3de yaklaşmıştı. 
tıbi ll~n, gülüı:ısecli. İlk önce utanır - Kaç tane alacaks.ını.z? diye sor -
tı1t :.<izlerini yere doğru ıdikti. Sonra du. 
~ ftıU~r :UZın müşteriye karşı yapmak- - Şimdi, bu akşam bir tane .. Sonra 
~~ ~e.tı~ olduğu vazifeyi hatırlaya- belki gene alırız .. 
~~ ~UHin~.semesiJ\: daha ziyade artıra- Esfrci dügünmed~n cevap verdi: 
~ ltıerın gözlerinin iç:ne baktı. - Bu kızı elli ıiradan aşağı vere -

~~:er ie değme çapkınlardan idi. mcm. Başkalarını alırken konuşuruz. 
lt,.ı doğru giderken zihninden birçok Şahin rtis fazla pazarlık ctmed.=: 
•· er ge . . ~ttn Çnıl§t'- Onu Şahin reis için - Deli Sapan, al bu kızı bizim oda· 
~ lllac."lk, gece 9arap sofruı kuruta- ya götür. 
~~il~ birçc.k şeyler olacaktı. Fakat Kanbur hancıya d.: söyle iyi prap • 
~~ın ~l'§ısma geç>p yüzüne baktıktan lannı hazırlasın. 
'oıır g~l:lcri ile gözleri kar§ılaştıktan Reis elini koynuna atarak para kese 
ail;ıı: bırden içi titredi. Tcr~düt etti. sin.: çıkarmağa başlaldr. • 
'lttj tllck rstedlği sözü söyliycmedi. Ömer be:;ni~den vurulmuıa dönmil§ 
~ltir!<sn~ek, Şahin reise bir gey his- , tU. Yapacak başka iş yoktu. Emri yeri 
ti l>~ elı: ıstedi. Tam o c.na:la esir ne getirecekti. 
'ttı lltna yaklaşmııtı. Bozuk bir ıiyve Kıza doğru yakl:ışırken ayaklnnnın 

........_ titremek~e olduğunu hissediyordu. 
th Ga ·• l{~Clt t un{lz ~ok kuvveti, detl1• En Tamamiyle yakla~tıktan sonra ken 
~ İlk b?ştan gördUnilz. c.:!:i ile gelmesini işaret etti Kız. san -

ttq: cevap vermedi. Esirci devam ki bu emri bckliyormu~ gibi ömcrle yü 
rümeğe bzşladı. (Arkası uar) 

~dit Jıl4n teareUI olaalaı, ... 
rlalle oıuaıudc ıol"t.'!Uıerııı.ı. ILıılılaml&ı 

-· ·~ GC lıWpl&Wf -u· U,)'•Uurı '" 
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Bulıday yumıısıı7 
Du#day sert 
Arpa Anndol 
Ca,·dar Trakya 
Bakla 
Kuneml dökme 
Keçi kılı 
Keten ynğı 

G.e:e:ı 
BuMay 45 Ton 
Un 20 .. 
Mısır so • 
Yapak 24 " l\rcrclmck 5 .. 
ı•nstuye 71 

Ol'ı:.ıı..,_ 

Apğl Yakan 
ar. ra. lir ra 

5 37 8 7,5 
5 25 5 27,5 

' 2 ' 7 

' 25 

' 5 
6 Sf 

53 20 ~-
43 -

Giden 
TifUk 11,3/4 Ton 
Jç ceviz U,t/4 ,. 

K. fındık 3 .. 
K. ceviz 2,112 .. 
ty ccvl& il0,3/' .. 

1.stanbul Btltdl11eıl 
Şthlr Tiuatroları 

Snnt 20,30 da 
TURANDOT 

l\lnsnl 5 perde 
Yazan: Knrlo Goul 

Türkçesi: Salt Alt 

S:ıııt 20,:10 dn (Blt.MECE) 3 perde 
komedi. Pıız:ır günleri s:ıal 15,30 da matine 
Ynznn: G. D. A. Blrnbenu; 
Türkçesi: A. H. Akdemir. 

ERTUGRUL SADi 
TEK TİYATROSU 

Süreyya slncmımndn 
Pazartesi akşamı 

HA'.\ILET 

SEH7.ADEBAŞI 
TIJRAN TtYATROSU 
Bu gece ııaat 20,30 da 
Snn'otlcdr Naşft .-e ar
kado,lnn Uakkı Ru
şen birlikte. Okuyucu 
Semiha Ye "llşel nr. 
yelesi (Talihsiz kız) 

Komedi 3 perde 

S°EllZADEHAŞf: FEflAU TiYATROSUNDA 
nu Rece fevkallldc mil~'l.mere CaAlnyandan 
MUAt.1.A, DarOttalimden Muallim Fahri, 
Hnfı7. Burhan ve arkadn,Iar1 nyrıca hmall 

Dümbilllü ve varyeteler 

O~le neşriyatı: S:ıat 12,30 Plllkla T6rk 
musikisi. 12,50 llnvodls. l3,05 J>l!\kla Türk 
nıtı'likl~I. 13,30 Mııhtelif plftk neşriyatı. 14 
.lkRS ul!\'eJ\'ohÇMııhtrp sh rd lu ulrd 

Son. 
Akı,nm neşriyatı: Saat 18,30 Plftkla 

dıın!I musikisi. J 9 :\ecdet ve arkaclnşları 
tar:ırındun Tilrk mıı~ikisl. 19,30 Spor mi'. 
snhnhl'lerl: l~rı·r Şefik. 19,55 Borsa hnhf'r
leri. 20 <:cınnl l\Arnll \'e orkncln$1nrı tara. 
fın clıın Türk musiki~t ,.c h:ılk nrk1ları. 22, 
30 Hnv:ı rnponı. 20,:ı:t Omcr llı7.a tararır. 
ılan nrııpçn s5rlrv. 20,45 Fno;ıl snz he)·e-

: l\lfOJ!~ - l : 8.JIS:l>{JO Çt'tı ·oı.tııu:ııuJ3J 
u.ıısa~po uc~ u111u.r. <ı.tı.ıpan çı·ır. ·uuzo)J 

net Homrll, lonlııır Sclıihallin. ııt Cevdet 
il: Okııynnlar: lhrnhlm, KJiçOk Sofiye, A 
li. kcınnn C:c,·ılel. knnıın Mıı:ımmer. l.:lnr'. 
Oie Lıı<ıliRcn Wcilıcr uvertür. 2 - Drigo: 
Vol!'>C bluettc. S - Puccini: Mnnon Lescaut 1 
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Hep, o eski hikaye 

lstanbul liman 
rede ya_pılmalı? 

-
Liman hakkında yUz sonedeoherl neler 

sUylendl, neler işittik? 
YAZAN: Niyazi Ahmet 

lstanbul ıehrrnin zaman zaman ;fa • 
kit çok IAzun fasılalarla ;canlanan dert 
lcri vardır. Dikkat ediline bunlara bir 
"yılan hikayesi,, de diyebiliriz. Ve ge. 
ne dikkat edilirse sörülilr, };.: bu ezeli 
dertler için •arfcıdilen emek ve para eli 
le bile kolay gelccclc: J:adar az değildir. 

Bir k.ai senedir İstanbulun güzel • 
lc~tiri'-n:ıti, planının yapılması ve ıs. 
atnbul limı.mtun kurulması için gazete 
!erde hayli )'azdar çıktı, bir çok ecnebi 
milatehassısfar. da bir hayli pJ.anlar yap 
tılar. 

tstanbulun güzelleştirilmesi lüzumu 
EvliyaÇcleb:den sonra sayısız defalar 
tekrarlanıruı ve bir zamanlar bunun i. 
~in de bir cemiyet kurulmuştu. 

Şehir plnnıa gelince, bu yiU sene 
evvel Moltkcnin İstanbulun planını al 
ması ile başlar ve Reşit pa§dnın Lon • 
dra dönUşüntlc imu fikirler~:. ile de • 
vam cıder. 

Reşit paşa 9ehir sokaklarının geniı 
ve evlerinin kirgir yapılmasını tım:.ın 
etmek suretiyle bu işe ehemmiyet ver. 
ınişt.;~ 

Yirmi bet sene evvelki bir gazeteden 
gu satrrlan alıyoruz: 

"htanbulun iman iç.in uzun uzun 
bahsebııittik. Letafeti mev:lcielİ itiha • 
riyl,, dünyanın en birinci ~lerint'icn 
olan btanbulumuzu imar etmek bitta • 
bi pek %iyade arzu edilir bir §e'Ydir. 
Bundan f'TVcl yapılacak iıler, ht:anbu 
lun tezyini mevzuu bahsedildiği n • 
kit ihmal edilmemeıi 1izmı olan fe'Y • 

)erdir. 
tınan düyünürken IAiamlan nazan 

dikkate almak lizımdir. 
Vaktiyle htanbul Iağamlan bUlan. 

dıı tetk.ik1erdıe bClun.ınak üzere bir kaç 
~ebi müteNı.111 cen.ine kıymet veril 
mi~ti. Vasaiti nakliyo de tramvaybrın 
ihtiyaca :hiç te kifayet etmediğini her. 
kes takdir cdi:ror • ., 

Bu satırlar gösteriyor ki bir çok J§. 

ler için :Oir çok defalar mlitch:ıssr.s cel
bine tuzum hasıl olmut. Ve bugllnUn 
en mühim de~tleri olan tramvay yirmi 
be~ sene evvel de aynen baki im1ş. 

Umumi harpten sonra 1918 yılında 

yine bir tabah gazetesi İGtanbul ıehri. 
nln muhtelif dertlerini §Öyle kaydt'Jler: 

"htanbulu muhtaç olduğ':.l ıuyu te. 
clmk edC1"ek bunun mutazam bir ıu • 
rette tevziini temin edebilmek son za.. 
maıılarda bir mesele ıcklini almağa bat 
ladt. 

Harbin bu h111ustaki tesirleri gayri • 
kabili inkar olmakla beraber ıuraıı mu 
hakakttr, ki latanbulda çckilmel:te o • 

lan ıu 'ılnntrsı en 2:yade ıe~rin ilı.ti • 
yaeatı tevessü ebnesin~cn ve ıu sarfı_ 
yatının eıkiıine kıyas edilmiyecek bir 
Gurette arbnasınd .. n ileri ıelınekte • 
dir.,. 

Gaute bütün İstanbul sularından u. 

zun uzadıya şikayet etmektedir. Bu .~: 
gün Terkos suyu ı;u şikayetinin önü .. · 
nü almış gibidir, fakat bu, ilerisi ıçın 

ıikayete mahcıl kalmayacağına ıru de • 
liilct eder. 

Terkos gölü herhang,: bir kazaya ıı ğ 

raruğı takdirde Istanbul kcrbetaya ciö. 
ner. Şehrin ihtiyat suları çok fazla ol
malıdır. 

Her ne ise bu ciheti tetkik edecek 
değilim. M~vzu yılan hikayeleridir. 

1307 de Sabah g:ızctesinde yazılmı§ 
b:r yazı: 

.. lstanbul limanının tevsii meselesi 
aon zanınnlarda yeniden canlanmı§tn·. 
Hl'tırl:ırdadır ki bu mesele vaktiyle bir 
çok münakaşalara z:ebcbiyct venniıti • 
Limanın ihtiyacata kifayet edcmiyerek 
tcvaü karargir olrtr.J§tu. Fakat liır.nnın 
tevsii mi, yoksa yeni bir li.rr.r.n İn~nsı 
ım muva!1k olacağına da.:r bir türlü ka 
rar verilemediğinden bu İ§ lıarb:n ipti. 
dauna lmdar yiizüdü kıllnuştı. hta.-ı • 
bulun muamelatı ticariyeai mütemadi. 
yen artmakta olduğı:ndan bugünkü li. 
manın, ıimdilci ihti)·açla ~kntiycn mülc
nuip olmadığı a§i.lci'rdır. 'Mu:ımcl•t ge 
n*1edikçe bittabi Tophane ile Knra -
köy Sirkeci ile Eminönü nrasmd&i sa 
min etmeğe kifayet edcmiyecek ve ca. 
kiden çekı1en &ıkıntılar yeniden baş • 
gösterecektir. 
ha lstanbulun tican ibtiynçlanru tat • 

Bunun için limanm geniıılcmesi lü • 
zumu h1gün dünden daha §İddetle his. 
aodilmcktedir.,, 

İstanbul limarunm nerede !kurulaca. 
ğı da eski lir meseledir. Büyük Harp • 
ten sonra ynzılan bir kaç satır: 

"Hnrb!n zuhunındnn evvel bu ıno • 
aelo bir çak müz.akcı clere gc~yct 
vermiıti. O zaman "Iicarct odasında ko 
misyonlar aktedilmi§, bir çok mütehna 
ı!ılann reylerine mün.caat oluıımuft 
bir türlü kanır verilememişti. Bir kı -
aım tüccar ve ruıkliynt erbabı ~diki 
limanın Sarayburnu ve Kabala~ doğru 
tevıi eıdilmesint!e ısrar ediyor, b:r kıs. 
mı bugünkü lim:ının ipkası ile Halice 
doğru tevsii ,.e burada nhtımlar, an • 
trepolar intaaını ilti::.ıım ediyorlnrdL 

Bir lamn Y en:kapı, bir lasxm Ayas. 
tafanos (Ycşillı:öy) Bakı~öy arasının 

ıehre raptcdilmeıine tııraftar oluyor • 

du." 
Gene bu senelerde işin katileştiğinl 

gösteren bir yazı: 
"Ahinn Nafia Nezareti tarafın& 

neticclcndirilmiıtir. blilıbarntırruza na 
zaran nezaret limanın Y cnikapı ile A. 
hırkapı araunda inşnSina lw.rnr venniı 
ve laznn gelen projcl~rin tanzimi .için 
Anadolu ıim<:ndi!er ıirkcti ile be§ bin 

liraya pazarlığı kcsmi~tir. 
Liman dört kilom:trc uzunlut'Unda 

ıeniı bir ıah.ayı İ§r:nl edecektir. An • 

aır- f~{i.ı/cn sayfayı çcvirini~ 

Lokantaları kontrol 
Beyoğlu mıntakasında 2000 liraya 

yakın para cezası alındı 
EminönU mıntakasında olduğu gibi 

Bcyo!lundaki lokantalar da sıkı bir 
kantroldan gcçin:lmcktcdir. Temizliğe 
riayet etmeyen lokantacılar hakkında 

ağır para cezalan verilmektedir. 
Bazı bilyilk tokat.ta ve birahanelerde 

müştcr!den tarifeden yüksek para ahn· 
dığı görülmüş, çekmecelerde saklı du
ran belediyeden tasdikli tar.:Jelerin du 
varlara asılması temin edilmiş, aynca 
ceza kesılmiştir. 

Son bir buçuk av zarfrrt.!a Beyoğlu 
nuntaka'lmda muhte),:i esnafa iki bin 
liraya yalan para cezası tahakkuk etti· 
rilm:ştir. 

Mükerrer para cezalarına rağmen 

dükkanlarını pis tutan, belediye emir 
ve yasaklarına riayet etmeyenlerin dük 
kan ve müesscsclcti hakkında aet kara 

n verilmiş, bunlara itirazlar yapıldığı 
için mes::le sulh mahkemesine inti.k.al 
etmiş~}r. 

Ma::keme set karan le birlikte para 
eczası verlimediğinden idare heyetinco 
verilen kararı naltzetmiş, evrak i.ade e• 
dilmiştir. 

Bund3n sonra set karan ile birlikte 
para ce:.ısı tda verılecektir. 

Diğer taraftan lokantalarda mUıte • 
rilcrin yemek yedikleri salorilarda bu • 
lunan m;.ısluklann •la içerlere alınma • 
sma başl.ınrruştır. 

ç--.ku bazı kimselerin musluk baı • 
lannda tikr.:ndirici bir §ekilde öksürüp 
aksırdıkl:ı-:r görülmüştür. 

El yık:ı.rna yerleri yemek yerlerinden 
ayn yerlerde bulunacaktır, · 



6-KURUN 

Çocuğunu çalan 1 ~~,l!!f!ll!9 
kadın 

lslokholmden Betgrada 
va Solyaya kaçta 

Çocuğu neıede? 
Stokholmda bir İsveçli aile arasında 

vukubula:ı acıklı bir maceradan, bü · 
tün Avrupa gaıeteleri bahıetm=şlerdi. 

Zengin bir miras ve bu mirastan doğan 
bir ~ocuğun kime ait olduğu meselesi 
bir anneyi bütün Avrupaya tanıtmıJtır. 

Stokholmde yilksek ar aileye men • 
aup olan Dey.zi Mariye isminde gilzel 
bir ku, kardeşinin doetu olna bir ide -
niz zabiti ile evlendirilmiştir . 

Aradan !lr sene geçmeden bu evlen· 
meden ericek bir evlad dlinyaya gelmiş. 
Fakat genç kan ile koca arumda da 
müthif bir geçimsizlik batlamıı bu gc· 
~sizlik bir ayrılığa kadar gitmitti. 

Aradaki çocuğu, mahkeme babasına 
teslime karar •emıiıtir. Çocuk baba -

Cocuk 1'e anne 

nın eline tesl:m edilmipe de, vefasız ba 
ha çocukla Hlzım geldğii kadar alalı:a -
dar olamamııtır. Çocuğun annesi, ev -
lAdııun avnlığma dayanamamıı ve çok 
ıevdiği yavrusunu almak çarelerine 
bat vurmuştur. En nihayet h:r kolayı
nı bulan anne, çocuğu babasından al -
ırut ve tam aekiz yaıma gelrnceye ka· 
dar bakm.1 ve bUylltmilttür. 

Babası sekiz yıl zarfında çocuğunu 

bir kere o!sun, görmek arzusunu göı -
termemi.jtir. Fakat, çocuğun talii yaver 
olduğu için, hiç \'>eklenmc:idik lir yer -
'.den çok büyük bir mirasa sahip olmuı· 
tur. 

Çocuğun miras meselesi ortaya çıkm 
ea, •vcfa,rz baba da kendini g&terniı
tir. 

, Mirası bırakanın vasiyeti mucibin -
ce: Çocuk bUyüyUp re§it bir yap ge -
linceye kadar, m.:Caatan gelecek varida 
tı, çocuğa bekan kimse alacak. bun -
dan istedıği gibi istifade edecektir. 

Bu meacle ortaya çıkınca baba mah· 
kemeye müracaat ederek çocuğunun 

.kendis.'.ne verilmesini iıtemiıtir. 
· 1fin daha tuhaf tarafı ıuradadır, ki 
lbu davada, anneye kendi kardcıi ile 
kendi annesi de baba tarafına yardmı 
etmiıler ve onlar da, çocuğun babaıı ta 
rafından r.ıhnmasıru iatemeğe batlamıı

lardır. 

Mahkt.ne babanın talebin.=. göıönUn
de tutarak çocuğun anneden alınarak 

babaya t>ırakılmasma karar vermiıtir. 

Bu vuiyet karııımda zavallı anne, 
çocuğu yanına alar:ık Stokholmu terk 
ve Avrupa şehirlerini dolaımağa bat· 
lıyor. Bir kaç ay önce Avrupa gazetele· 
ri bu kadından uzun uzadıya bahseder
lerken, bir giln Berllııde görlinen ka -
dın, b:r kaç gün sonra Viyanada, en 
nihayet Belgradda görünmüştü. 

Kadının peıine d:işen ba.ba tarafı, 

anneyi hiç bir yerde ele geçiremiyor -
ldu. Fakat, Belgratda bulunduğu sıra -
tarda kaynana ile birlikte, erkek kar -
de•= bu ıehre giılice gemişler ve ço -
cuğu ele geçirerek tayyare ile kaçır • 
mak üzere iken yakalanmışlardır. 

Bundan sonra Mariye Bükrcıe git -
miş ve çocuğu orada emin bir yere giz 
lemiştir. Fakat, bil tün Avrupa poı=si 

kendisini i.ldept taüti!nkE coin hrdul u 
lSonu onuncu sayı/ada)~ 

- Kocam demin aya~ kayıp düştO, ~on
ra da bayıldı, zannederim; çünkü, paket· 
ler 5 daklkadanberi kıpmlnnııyorl 

- S~ylı:ı bakayım, ne yapmamı istiyor. 
sun, küçük? 

- Babamı o satıcı kızın yanından ayın
nız. Ben, bu M:ne şimendifer alsın, iste. 
mlyorum! 

- Dfslklerf çocu~ için satın aldı. Fakat 
kendi~! binip le eve mutlaka öyle silmek 
isUyorl 

KlYIDtlYrr lbürrDüğô 
Şehirler ve kasabalarnıızda oku
yan gençlerimizi sık sık seyahat

lere teşvik edelim 
Ayni dili konutan insanların, hazan 

bin'birlerine dert anlatamadıklarım 
ıi.ıe söylersem bana inanır mıamı.ı? 

Evet, zaman oluyor ki Ali yahut 
Veli, benimle konuımağa geliyor. Her 
ikisi de Türktür, her ikisi de tUrkçe 
ka.nu1uyor. Ben de Tilrla;,im ve tUrkçe 
cevap veriyorum. Fakat ne benim söy
lediklerimi onlar anlayorlar, ne de on
Iann tsaylediklerini ben. 

Bu neden? 
Çok düıilndUm ve fU neticeye var-

dım: 
- Dilimiz bir, duygumuz da bir, 

fakat ifadelerimiz ayrı ayn. 
Meseleyi daha anlaphr bir bale ~ 

yayım. Yani mukaddemeden vuge
çcyiın de sadede geleyim: 

Biz.de bir ıehirde verilen kUltUr öbllr 
tehrin kültUr -dediği ıcyden ya çok a· 
~ ~ ~ok yukarı. Ve btanbulda 
Ankarada ve İzmirde yayılan killt\lr 
mutlaka biltiln diğer memleket köşele
rinde yayılan kültürden feraah fersah 
U.Stlln. 

Acaba İstanbulda, Ankara ve İmıir
de doğanlar memleketin diğer nokta
lannda doğanlardan daha mı zekt, da· 
ha mı anlayışlı? 

Sanmam. Hepsi bir. Ve mutlaka 
Türkiyede çocuk da genç te çok zekt 
ve anlayı~ı. Fakat bu zekaya ve bu an
layışa !atanbulda Ankarada ve İzmirde 
başka tUrlü hitap ediliyor, memleketin 
diğer köşelerinde ba~ka t\iılü. Hatta 
!atanbulun muhtelif semtlerindeki bil· 
gi ve terbiye kUnıUleri arasında bile 
bUyük farklar var. 

Hulasa edeyim: 

Vazan: 

Nizam ettin 

1 
Nazif ------Biltiln itkmekteplerimi.ı ayni kuv

vette değil 
Biltiin orta.mekteplerimiz ayni' lruv

vette değil. 
Bütün liselerimiz ayni kuvvette de-

fi1. 
Ve Univeraltelerimiz arttıkça galiba 

bunlar da ayni kuvvette olmamak tehli
kesi karşrı1ında. 

İstanbulun. Ankara ve İrmirin ille· 
mektep mezunlan mutlaka, Harputun, 
Diyarbakırm, Salihlinin veya herhan
gi bir diğer ikin'.!i a.rnıf merkezin orta 
mektep mezunları derecc<iinde fikri 
bir inki~ı göze vuruyor. 

tstanbuldaki ortamektep mutlaka 
herhangi bir Ana.dolu lisesi kadar kül
türel tesir yapmış oluyor ve ne bile
yim? Bu gidişle Ankara ve İstanbul 
Üniversitelerinin §U veya bu fakülte· 
sinde ilk sınıflarda okuyanlar bir baş
ka Universite mezunundan Ustlin bir 
kültür seviyesi ile ka~ımıza dikilecek
ler. Bunun ilk sebebi derhal göze vu
ruyor: 

Bir fikir ve sanat muhitinin teşek
kül ettiği yerde, tıpkı çok gübrelen
mit bir toprakta nebatın daha çabuk 
ve gilzel yetiımcsi gibi zekl parlayor 

ve erken inkişaf yaptyor: Çocuğun ü
zerinde mektep kadar temaa ettiği 

muhit de tesir yapıyor ve kulak dol
gunluğu, öğretmenin alacafı netl:eye 
bir başka kuvvet veriyor. Füat ikinci 
sebep lıerhalde tedris vurtalanrun kU
çillr merkezlerde, büyük merkezlerde 
oldulu kadar milkeınınel surette topla
namamasıdır. 

Bundan doğan netice pek fenadır. 
Bizde ilk dene ba9ladığı y~re göre 
tekli ve zekl kuvveti değiıen üç tıarlü 
münevver yetiştiği görUlUyor; 

1 - KöylU münevver 
2 - Kaaab:ılı milncvveı: 

3 - Şehirli mUncvver. 

Kaaabalr münevvere '\:adde,, dedi
ğiniz zaman kaf aamda beliren tekil 
Jugup buy..ıaugu memıeıcctın nu&amet 

konağı önünden geçen dar yol oluyor. 
Ça11r dediğiniz zaman kasabanın elli 
barakalı pazarı batırma geliyor. Ve 
bu basit esastan ileriye gittikçe 1c

hirll münevver ilo kasabalı münevver 
arasındaki büyük farkr dehşetle görü
yorsunuz. Şehirli münevver de kasa
ba ve köy hakkında ayni hatalara dU-
1üyor. 

Sanıyorum ki kı:iltür birliği aadet.!e 
memleketin her tarafında ayni kitapla· 
n okutmakta elde edilemiyor. Bunun 
için ıehirler, kasabalar ve köylerde o
kuyan gençlerimizi sık sık seyahatlere 
teşvik etmek, onları her fırsc.ttan isti
fade ederek memleketin her tarafında 
dolaştırmak ve birib!rlerine kaynaştı
np harman etmek l!zımdır. 

Ne var, ne yok? 
)#. .. 

Dükün çıkardığı bir riıoda 
Pantalon pa~armdaki kıvnklarm 

naaı1 moda oldufu malfundur: Şimdiki 
Vindsör duku Edvaıicl, Gal prensi iken 
bir yerde ~ura bulanmamak içfo pan 
talonunun paçalanru lavınnıı. Kıvrık 

paça moda olmuı. 

Dedesi 7 inci Edvard da bir vakitler 
yandan ütülü pantalonmodaıunı çıkar -
mııtı. Bu moda da şöyle çıkmııtır: • 

Kral bir gün attan dü1Uyor, panta -
lonu yırtılıyor. Hemen terziye haber 
&\4İyor. Terzi derhal bir pantalon ya -
pıyor ve acele ile bir kutuya,yerleıtire · 

rek gönderiyor. 

Kutu açılınca bakıyorlarki pantalon 

yana gele;ı taraflardan katlanmıştır 1 
Pantalonun bu hali Gar-kutuda aldığı an 
la§Ilıyor. Fakat, kral pantalonsuz gez · 

me.z ya, hemen ayağına geçiriyor. On· 

dan sonra d:ı, bir çok kimseler bunu 
moda ka 1ul ediyorlar ve yandan ütülü 
pantalonl:!r gı:ymeğe başlıyor. 

Buglln bile tngiltcrcde bu modaya de 
va.m edenlu 'V1lrd1r. 

Dük kral oldulu gii" 

HAYDUTLAR 
UNIVERSITESt 
Şanghay:fa haydutlara mahsus pro • 

fuyonel &izli bir ü.nivcni.tc meydaN sı 

nviersitede haydutluğun inceliklerini 
öfrenmefe mahsus lir çok ıubeler var 
mıı ve üniversiteyi bitirenlere diploma 
verilmekte ve okuyanlara biltün ail.Ah
rna usulleri öğretilmekteyıtÜf, bu Uni -
verslteyi bitirenlere fİmdiye kadar 
lann kullanma ıekilleri, boks, kasa aç-
1200 diploma verilmiıtir. • . ""' 
HER YERiN KENDiNE " rr• 

:'.&: 
GöRE BiR ŞöHRETl VAR • 

Dlinyamn en kalabalık yeri Çinde 
Kvantung eyaletidir. Kilometre murab 
bama 384 insan isabet eder. En az in
san yaşayan yer de Mogolistanın Ta -
nu Tuva eyalet~dir. Kilomtere murab
baa 4 insan düşer. En çok yağmur ya· 
ğan yer cenubi Afnlı:ada Debun'd mın· 
takasıdır. Bir metreye aenede 1017 aan 
tim yağ.nur yağar ve en u yağmur ya
ğan yer ue Kahiredir. Metroya senede 
2 - 3 ııantim yağmur yağdığı tC9bit c
dilmiş~r. 

En çok evlenilen memleket Amerika 
da Vapumingdir. 

Bir ıcncde bin kifida 15- 8 kiF c.v.· 

Diln:CU posta ile gelen tnıiJiı 
zetelerinden "The Pcople,, tie ~ 
ğuna göre, tngilterede zürriyeti ÇD •• 
mak, daha fazla çoeuk sahibi oıınak . 
büyük h': harekete geçilmek ilZ~ol 
Bilhassa, evlenmek hakkına aahiP e) 

dukları halde bir çok kadın ve er~ 
]erin mahtelif sebeplerle evlenıııelct 
menetmekte olan hükUmete bat """' 
lacaktır. 

B • 1 • t ~-ft ___ , JjdeS' 
u aeoep e sıyaı , u.ua· , 111JMM if; 

ler evlenmeğe mani olan bütün talı 
datı kaldırmak azmindeidirler. 

Evlenme tahdidatını kal&rınak ili 
re harbiye, dahiliye, maarif n~aretl' 
rine bat vurulacaktır. Evveli, .A~ 
kamar;ısında harbiye nazın Hor » clJll 
ıaya hitap edilerek yirmi altı ya§l1l • 
evvel evlenen ukenere, kanlan ~ 
yisiyle tahıieat verilmemelii yolu . 
nizamların kaldınlmuı istenecekti'~ 

Bundan aonra bahriye nazırı f.• 
Kupere baı vurularilk, evlenme dolJ ~ 
s.iyle tahsisat verilmediği için: . 'c,J1J 
bahriyeliler ve nbitler için iı<U\'S 
mUıkülleşmesi protesto edlccektiı'• , 

~o 
Diğer U>raftan Kentburi bet P ~, 

posuna gidilerek genç papasla~ ıerl 
lenmesini meneden bazı kilise lider.,. 
nezdin:ie müessir olarak bu rneınn: , 
tin kaldırılmuını isteyecekler bUl 
maktadır. , 

Müteakiben -dahiliye nUU'I Sir ~"' 
muel Hora müracaat edilerek erke etfJ' 

kadın polisler üzerindeki izdiY~Ç~ 
nuiyetinin kaldınlması talep edil dJSI 

Şimdiki l.alde b:thusa tngiliı ~
polisler asla evlenmiyorlar. 13~ ~ 
larda, erkek polsler hizmetlerinU'deJil• 
bet senesinde evlcnmeğe mczuıı 

dirler. blt 
Maarü iwcı.:Xıe de bat vurııl•~et , 

çok maarif makamlamun ka~ ~etto 
menlere izdivacı menetmelen P 
edilecektir. • udi~ 

tteyetı umwruyc ıtföanyıe, .. yt1' 
memnuniyetinin, fa.ıla çocuk ~::# 
getirmeğe mani olduğu kana~tı. c11tı' 
tur. Hele İngiltere bük<Unetınif' 6' blS 

fazla nüfus istediği ıu ~an~~e ' 
memnuiyet hiç te ınünaaıp el> 
mektedir. t11c, 

Bu memnuiyetler kaldınldığt . gt1 
diride kadın ve erkekler arasındaJG' ıeçi· 
ri resmi beraberliklerin de ön~e 
leceği umulmaktadır. 

. --0- • 01111 
8 kaı ılı ve 40 nıŞ 

gahudi 
ktındul1', 

Londra gazetelerinden o <ti 
na göre Varşova polisi. 8 k~:ıı bir 
40 nişanlıaı olmakla itham e 
Leh yahuCisini tevkif etınittir .. 

1 
i)it 

·r.·Y c 
Bu adam her iztiivaç dolayı ~ifS" 

hayli trahoma ahmş bulı.ınuyor~erıııe~ 
tandığı kıılar da kendine para 
suretiyle ayrılmışlardır. ıcoıııi' ', 

Bu yahudi kendi&'ne aeytar ı 
yoncu sü'ü vermektedir. ııaıde ~ • 

Sekiz ayn ev sahibi olduğu cıar de ' 
nlanmn hiç biri bundan haber 

ğildiler. 
cıe 

'len yer _tt 
lenmektedir. En az evlenı f;n çO' 
yine Amerikalda Gvateınaladı~· ile ~ 

. · • sekiı ıt' evlenilen yer bınde )f rttl1 -'elle 
·ı n rneıı" Domingo. En az evlenı e 

binde 1,3 ile Avust'.ıryadır. biftd• 
··1eıı yer tl 

içkiden en çok insan ° ölen yer • dt 
0,4 ile Portogalye, en a.ı çok ka 
binde 6,JS ile tsveçtir. En ikat e" 

. ·ı Arrıer JaJ' bidiscsi bin de bır ı c ._ı o 
iztnetÇl~ efl 

az Holanda, en çok b , ... ,.r~· .J.A 
il pan....- . .iıJIJ" 

memlek~t yüzde 13 e eınlekct .,~ 
u hizmetçisi olan ın 
0,6 ile Türkiyedir. ~ 

YUNAN KLAStKLERl 
bfr 

HASTALAR . ·ndc 
Londrada Ela Stilens ~u otô~=-

. b' . • hastası ıser 
zengın ır ıınır k}!siklerittin ~ıi)c -
mil&ietçe, Yunan . pları o. 11er, 
rini okumu1tur. Bu ki~cıı ınUY01,,er 
tan sonra sinirleri dUıe o:ıtford ~n 

. ..k bo u olarak .-ıııtıt• 
bır 1u ran re edi:fe ew-=: . 6~ • aitctıı:ne ı 5000 Ura h ;.südeırn1 

• c• 
•1 yunan tel •· tefil 

Bu para ı e bir ııursu 
retmek :1zere buausi 



Büyük Rus Edibi 
b Tolstoy 
r 'lletJzularını nereden alır; Roman-

ı tarını nasıl yazıp satardı ? 
- 'l'o1atoy, edip olmadıtnu a&ylemit. 

• L hfına reldikten IOru'a, Pu,ıdn ile 
• ~"'ttlıer1n bilyilk edip olduklannı 

\ Coraç.rof9un da bunlardan daha bG-
• t'htl 'olr edip Olduğunu s<sylemiıtir. 

\ L limanda Lermontof ile kendisi• 
~uq edipler yanında birer '"hiç,, ol
~ ciddiyetle itiraftan çekinme-

~feayonel yazıcıhktan çekindiğini 
\ltGifi halde, Tolstoy profesyonel 
\ >'lzıcıdan baıka bir ıey olmadığmr 
t\i ICSyter ve gazetelere yazt yazdığı 
~ bu yazılan gazete sahibinin iste
~ llıe-,zu ve tekle uydururmuş, 80 ya 
~inı.:iye kadar gazetelere verdiği 
\ için çatır, çatır pazarlık eder-

~~ ve harp,. eserinin (Rus Gaze
~ilde basılacak her yaprağı için, 
~e llluharrirlerinden profesöz LG
~fta uzun uzadıya J>Jzarlığa giriı
' · Bu roman hakkındakl paıarlrk 
~leaını kansına yazdığı bir mek-
"Q ~yle anlatıyor: 
~· l'Onıannnm her yaprağı için (50) 
\ '-İyor ve profesöre• gülüyor· 
~ '-. IÖylediğim fiyat Ü;1;erinde 11-

, "-ctum ve batka bir cevap İlte-

't...,. . . b' 
~-·1.1ecek yazılar ıçın. gazete, ır 

\ det tayinini iıteyormt:J, Tolstoy 
!\ bu ınecburiyetleri ifa hususunda 
~lknlpesentmiJ .. 

' terini yazdıktan sonra, 7, 8, 10-
~ e1den geçirir; lüzumsuz g6rdilt:i 
~~ ~ satırları atar, ondan aonra 
~ çeker, ;ekrar beğenrr.ez, yeni· 
.... ~~eler, hatiycler yapannı9 ... 

ti) -.ı bldelmevt., eserini Tolstoy 
'it hprak üzerine yumııtır. Arıdan 
,~ddct geçinı.:e, kahramanlann l
~~ deği§tirmi tir. Bir eserini ta
~ da tiaıtan qafi okurken b
\ ~ memnuniyetsizlik daydufu
\.....~lcrler. Netekim (Anna Karınina) 
~11\ tashih müsve.ddelerini okur
\ biç memnun olmadığını ve bu ki
~bcğenmediğinl MSylemittir. Mil
~ Strahova yazdığı bir mektu
'\ bu memnuniyetsizliğini f(>yle 
" etıni9tir: 
lh..1tbdıklanm, bana aykın gelen 
·~dlr. Tashih mlisveddelerin;n ye
~ ~n itlenmesi ve basılanlann bir
~crinin deği§tirilmesi llzımdır ... 

~;taerova Sonata,. eseri yedi 
\ ltahih gCSrmliıtıar. Hatıralarında 
1o~den §6yle bahsetmektedir: 

"" ~dum ve benim tabiatime uy-
4~l~dığınr glSrdilm ,. 
s~ uzun bir mUddet geçtikten 
~tıı:a defterine fÖyle bir cUmle 
~ •1tir: 
~~ ediyor; siliyor; ilaveler ya
~-~ -.. "Kraytaerovava Sanota,,
~ ~fa yok etmek ;steyorum. 
~ benim menfurum olnmıtur. 

tı0 .._, bıhrif edilmiıtir.,, 

~ı..o, mevzulannın ekserisini ha
~ alnuıtır. Eıerlerinde yaıattığt 
~lann tipleri, yapyan ve onun 
~ ' dostu, ve diitmaru olan kimae-

~c!an Davidof iıminde bir 
~ ~ Tulıkf mahkemesinde'lt a._'r&nın dosyasını Tolatoya •er
Sı, ~ bundan bir eser ya· 
~ · (Slllta Na Miraka) bu doa· .. ~~ 
~ Çrov~ta Sonata,, romanının 
\ -~ dostu olan Burlak lımfnde 
~ •ermııtir. Bu akt8r, trende 
L_' &8rUıtiiğo'J bir arkadaımm. 
~ ~ kendisine nasıl hiyanet etti-S: -ıattıtr acıklı bir macerayt, 
~ ıı.ktetmıı, Tolstoy da bu ma-
"~ir roman yaratmııttr. 
~ n., iamili kitabındaki kahra
~yatm içinden ve henüz 

~ '1htanıar '" lodoea kartı dal. 

\ıı'S"in ~ ... 
~ ~\'Of ki liman iti ile beraber İL 
~ hJ..rı 

1 
~lr çok dertleri senelerdenbe. 

t, llaJ..'.!ki yesi gibi uzayıp gitmekte. 
~ daha ntkadar uzaya:ak.

N. A. 

Tolstoy 

ya§ayan tiplerden intihap olunmuŞtur. 
Tolstoy, ilk &nce bu kitabına (Frid
rihsarun tarihi) ismini vermiı sonra 
deği§tirerek (Şeytan) yapmıştır. Frid
rihaa, Tulada bir ıorgu hlkimi iken, 
bir Türk arabat.:mm Rus halkından 
fstepanida Munitsina adlı karrsım kan 
dırmı! ve aeviımeğe baılamııtır. 

Fakat, hangi kuvvetin tesiri ile ol
duğu belli olmadan; bAJdm, bu sıralar· 
da evlenmipe de, kansını aevememlt 
ve arabacının kamı ile olan mtınue
battnı devam ettirmiıtir. Uç ay eonra 
h!kim Stepanida'yt öldiirmilıtür. Mah 
keme bu suçta, fevkallde l>lr bileti 
ruıhiyenin tesirini görmtıı, katili beraet 
ettirmiıtir. Fakat, ıevgililini 8td0ren 
hlkimin vicdanı 'bu beraet kararına ra
:ırr olmamıı ve kendi mea'uliyetinln ce
ıa11nı kendi vermek tbere, bir loko
motifin telierle1den aramda intihar 
etmiftir. 

Tolstoy'u yakından tanıyanlar, 

(Şeytan) isimli eserindeki kahraman
lardan birisinin bizzat Tolstoy oldufu
nu ıöylemiılerdir. 

Tolstoy ölmezden birçok zaman ev• 
vel, biyografisini yazan Birukofa bazı 
itiraflarda bulunmuıtur. Birukofu ken
disi hakkında hep (iyi ıeyler) yumak
la itham etmit ve bir parça da ( kötıll 
itlerini) açığa vurmasını tavsiye ede
rek itiraflannı fU sözlerle yapmııtır: 

" Evlenmezden enel, köyümü:riin 
kadmlariyle birtakım fena münase
betlerde bulundum. Kabahatimin bi
rincisi bu; ikincisi de, Ca§OY isimli 
hizmetçi bir kızı kar..dırdım. Bekareti• 
ni tiozdum. Halamm evinde ,_..yan 
bu kızı, kabahatinden dolayı kovdular. 
Aradan çok seçmeden bu biçare kız 
öldü.,, 

Tolıtoy'un (Bui bidelmevt) ese
rinde bu kızın ölilmU çolc mUessir 
olmuştur. Köy kadınlarından Aıkinye
yi çok ıeven muharrir, hatıra defterin· 
de ıu satırları yazmıgtır: 

"Ah.. Onun rözleriı timdi onunla es· 
ki ormanın bir köıesinde baluşacaiız.· 
Ona çok HTİyorum. Hayatımda bu 
kadar biç kimseyi l8'Ylnedim. Bqlca bir 
diitincem yok, maztaribim.,. 

(Şeytan) eserini meydana getirdik· 
ten sonra kansı Sofiye Andireyevna' • 
dan gizlemittir. Qilnkil bu nerde Ak
linye ile olan münaaebetlerine, ıevgi· 
terine dair birçok Nmleelr vardır. Bu 
bdmla Tolıtoyun münaaebetini kansı 
birçok seneler eonra hatıralarından öğ· 
renebilmiktir. - M. N. 

TARiHi BiR MEKTEP 
BUtiin dünyaca bilinen Uyipıigdeki 

Tomas mektebi bu yıl 725 inci yılını tc 
a:t etmiştir. Mektebin tesisindenberi 
mevcut .:>lan kura heyeti dünyaya bil · 
yük bir şöhret sa]mıttı. Mektep bir ma 
nastır çindedir. Umumi harpte bu mek 
tcbin kura heyeitne d;ıhil gençlerden 
360 kip bir muharebede a~. &ünde 
ölmilslerdi. 
38 ÇOCUK BABASI 

Almanvanın Valsrod şehrinde A · 
gust Tile isminde ve 64 y2ş-ında bir Al 
marun 38 çacu~u v:ırC!ır. Agust üç kere 
evlenmittir. 

Mançurga L ,. 
avrens ı 

Japon General casusu Doybara da 

Çinde öldürüldü 

Bugünkü Çin Japon harbinin 
asıl sebebi şudur: 

Casusun Çinle imzalamağa mu
vaffak olduğu gizli anlaşmaları 

Çin • Japon harbi vesilesiyle buglin 
üçtlncil bir Japon casusunun ismi öğ
renilmit bulunuyor. 

Çin askerleri arasına kadar giren, 
fakat parolayı bilmediği için , yakayı 
ele vererek öldürülen "Japon Mata· 
harisi" lakaplı casus kadmm; daha 
sonra da Amerikalılar hesabına çalı§· 
tığı anlatılarak Tokyoda Japonlar ta· 
rafından öldürülen Ah Ben isminde
ki ikinci bir casus kadının hayatını 
anlatmı§tık. 

Bugün Çinde öldürüldüğü haber 
verilen Japon casusu da Doyhara İl· 
mindeki bir gen~raldir. Casus Japon· 
larm son harekAtt esnasında, Pekin
le Nankeu arasındaki demiryolu tlze
rinde, ÇinJilerle yapılan bir çarpıt
mada ölmilıtür. 

KfMDl? 
D h. ' "l\f LA .,, oy ara ya ançurya vrensı 

de derlerdi. Hakikaten, İngilizlerin 
me§hur Lavrensi nasıl tiirlü kıy af ete 
girip muht~lir yerlerde hilyiik ro11er 
oynadıyea, Japon casusu da ayni ~kil 
de büyük maceralara girmiı, çıkmıt
tır. 

baıka, Doyhara Japonyanm civarın -
daki bütün memleektlerin li~anlarım 
hile, bu lisanlan en kanşık ıivele • 
rine, lehçele-rine kadar biliyordu. 

General ea~us, bir ite giri~mek İ· 
çin, hazan Japon hilkfimetinden emir 
bile almadan kendi kendine planları
nı kurar ve hemen kıyafet ve ,ekil de
ğiıtirerek, memleket memleket dolat· 
mağa ha,tardL Çünkü, ] apon tasua· 
luk t,kilitmm o civar mmtakalarda
ki işlerini idare eden kendisiydi. 

Bir gün Doyhara Tibet yayla"mda 
hir Buda ketiti kıyafetinde görülür, 
bir gün Alya çöllerini bir tüccar ha
linde aıar, bir g(in seneri bir saz ıai
ri kıhğmda diyar diyar dolaıırdr. 

Gizli itleri bu kadar muvaffakıyet• 
le haıard~ g3rülen Doyharaya Japon 
hilkftmeti bftyük casus ve asker rütbe
lerini verdikten sonra bir siyaset ada
mı kıymetini de verdi ve Japon asker
lerinin Şimali Çini iıgalinden sonra 
Çinlilerle yapılacak anlatmayı onu 
gönderdi. 

GIZLt ANLAŞMALAR· ... 
Bugftn, Doyharanm ölUmil ib:eri· 

ne, bir Sil' çaznlmftt oldu: 
] aponya ile Çin arasmda imzela

nan bu anlaımanm gizli hfikümleri 

11liit.ıi.A: -----

Japon c:umu Do,hara 

vardır ... Bu hükiimlerin neler olfh• 
ğu bilinmeyor ve til\ldiye kadar gizli 
kalması da Doyharanm eseridir: 

General casus, Çin hükumeti ile 
yaptığı an1a§maya bazı gizli hilküm• 
]er koy<lorarak ve bu gizli hükümle· 
rin harice i(fa edilmemesini de, kim
hilir ne gibi tehditlerle, Çin hilkiime .. 
tine kabul ettirmi§tİ. O ~ndenberi, 
hötün Çin efkiln umumiyesinin, Çin· 
Je ve Japonya ile Hin milnasebetleri 
olan diğer devletlerin ierarlarma rağ
men, ne Çin, ne Japonya bu anla,ma· 
nm tam metnini neıretmemi~r. Bu· 
~n de, ancak, hu anla~ada gizli bil• 
knmler olduğu öğrenilmiıtir. Bu giz. 
1i maddelerin neler olduğunu gene 
kimse hilmeyor ..• 

Fnkat, muhakkalt olaralt ltabul e-
dilen bir 'ey var ki, o da tudur: 1 

Boıriinkü Çin-Japon harbi Doylia
ranm ,,J;nden çıkan bu ~zli anla~ma· 
lama hh netice.sinden ba§ka bir ıey 
d~ldir. Çünkü, casus diplomat Çin· 
Jilere llyle ~artlar kabul ettinni§tİr ki, 
bunlar ( :inlileri daimı Japonlarla ih
tilif ba?inde bulunmaya eevkediyor• 
du. Ro da Çine hücum için Japonya .. 

(Sonu onuncu !Dyıfada) 

• 

General, abulihut suratb, seltAdan 
ziyade ahmaklığa delAlet ettiği hiik
mü verilecek çipil RÖzlft, tembel va
ziyetli bir adamdı. Kendisini ilk gö
ren herkes hiç ehemmiyet vermez, hat 
tl soytan suratı ka111smda kendisini 
gillmekten zor alırdı. Yalnız canu 
generalin Hitlervm bir bıyığı var
dı. 

Doyliara ] apon cuusluJC teşkilAtı
nm ] aponya mmtakaM t efi idi. Son 
senelerde Japonyanm büutn gizli si· 
yasetini idare etmit ve bu it için çok 
bilyiik bir teşkiJAt l'Ücuda getirmi§ti. 
Mançuryada olsun, 1\fogolistanda ol
sun, nerede bir hldise çıkana, mese
lenin gizli kalmış tarafı muhakkak bu 
caeuı generalin eli altında eaklanıyor
du. , 

Rişartt Tavber Ameri· · 

Doyliaranm eserlerintlen birl 1932 
deki Çin seferidir. Hildise §Öyle ol· 
mn~tu: 

NikR.Q'lura ismindeki Japon yiizba· 
ım Çinde öldürillmü§tll. Çin hüku
meti, P.abitin katiUerini bulamadığı
nı söylüyordu. Japonya, bu i~in için
cle ~zli bir ıey bu1nndugunu sezdi ve 
Doyharayı meseleyi tal1kik etmek va
zi(esiyle Çine gönderdi. 

Mançorya Uvrensi derhal iıe baı
ladı ve az bir mftddet sonra Japonya
ya raporunu verdi. nu raporda Nika· 
mura cinavetinJe Çinlilerin, hatti biz 
7.at Çin hUkOmetinin mesul oldngıınu 
~öy1üyordo. 

Bunun ilzerine, Japon lıüktlmeti: 
''Çini r-ualandınnak lazım~ diye 

bağırdı ve Çine sefer açıldı •.• 
General Doyhara Mançolan isyana 

se,·keden ve Mançuryada ]aponyanm 
Hakimiyeti altında müstakil bir hn
kümet kunı1masrnı hazırbyan bir A
mil olmnıtor. 

l\fançuryada böyle bir hareket ha
zırlamak için birkaç ay çalqtıktan eon 
ra Prens Tehvang'ı l\fogolistanm muh 
tariyetini ilana ikna etti. Nihayet 
hir gıin Prens Tf'h Vang. hütün l\fo
~ol reislerfoi toplıyar:ık hir kurultay 
kurclu ,.e hu tonlantı<la 1\fo~oHstanm 
mnht:ıri 'f'tini ilan etti. 

tUV FF A KlYETLERtN SIRRI 
Gerek fanturyada, gerek Mogo-

1 is tanda J aponyanm tıiyasetine gizli 
işlerle hizmet eden Doyhara, bu mu
vaff akıyetlerine miikaf at ohrak ~e-
neral riithe..sini kazandı \'e kendisine 
ılaha hiiyiik rnzi reler \'erildi. 

JarHln lıiikiım~ti onda, ra.:usluk 
zekası ile askerlik maharetini hirJeı
tiren bir adam görüyordu. Bundan 

kada çok beğenildi 
Ruzvelt kendisine resmini hediye 

ettiği gibi devlet taggaresinide 
emrine verdi 

iata.nbulda plakları ve filmleıi.yle ve 
radyo vaaıtaıiyle taıunmıı ve aevilınit 

olan yüksek ıea aanatk.ln Riprd Tav
ber, bir kaç ıene evvel Almanyayı ter
kederek, lngiltereye &itmit orada film 
çevrrmif, konserler vermiıti. lngiltere
de de !derin alika uyandıran bu büyük 
tenor, geçenlerde Amerika turnesine 
çıkmıgtı. 

Amerikada da hayranhlıda kufıla -
rıan Rigard Tavber, oradaki tumeaini 
tekmillemig, ''Kuvr.n Meri., trnaatlan -
tiki ile Avrupaya dönmüıtür. 

Riıard Tavber, Amerikalda bulun • 
duğu aon &ün, · en kayde değer görülen 
baıanlannd,an birini elde etmı:ı, cum • 
hurreiıi Ruzveltin misafiri olarak "Be 
yu Saray,,da hazırlanan huıual bir 
suvarcye davet edilm=ı, Amerika politi 
ka ve aosyete menauplanrun en ileri ıe 
lenleri karpaında ta&anni etmit. hara
retli alkıJlar konser salonununda tid -
detli ve ıiirekli aklıler bırakmııtır. Rw: 
velt kendisine sevıi ifade eden ithaflı 

bir resmini bizzat vererek, duyduğu aa 
nat zevkini anlatrruıtır. 

Riıard Tavber, Amerikada aahnede 
ve salonda konacr 'ermekle kalmamıı 

radyoda prla aöylemit, tek batına te
ganni etti~. gibi Greya Mur ve Erna 
Zakla dilet tegannisinde de bulunmut
tur. Nevyorkta Sen Luiste, Şikagoıda, 
ve Los Anjeleste, ?ter tarafta ayni ral· 
betle karıılanan ve hakkında COfkun 
tezahürler yapılan Riprd Tavber, Los 
Anjeleste konser verirken meıJıur yıl-. 

dızlardan pek çoğu, bu arada Klark 
Gab' ·e :Marlene Diytrih de onun se•l
nf dinlemi§Jerdlr. Bunlardan Klark 
Gabi, bu e!siz ses artist için evinde bir 
t :!.:t akşamı hazırlamııtır. 

Amerikanın Ripl-ld Tavberi ne kadar 

Tavb• Franta Şuhert rolünde · 

mühim saydığına misal olmak üzere 
cumhurr:isl Ruzvelti.n kendiaine dev • 
let tayyaresini resmen tahsis edip, Nev 
yorktan Vaıinıtona. "' Beyu Saray ,. 
daki auvareye bu ıuretle gelmesini te
nin etm:ai de gösterilmektedir. 
Ayın 15 inde sesini Ruzvelte dinle • 

ten ve ertesi gün ''Kuvin Meri,. ile 
Avrupaya doğru yt>~ çıkan Riprd Tav 
ber, fimdi Avuaturyadatdır. Bu ayın 26 
amda Smetananm "Satılmıt gelin,, o • 
pcrasında Hana roli1nde tekrar Viya • 
na aahneılne ayak baaacaktır. 

B~tiln Avrupa f!Uetelcri, Riprd 
Tavberin Amerika turnesinden uzun 
usadıya babectmeıktedirleı:' 
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it KUçUk Haoer tar 1 

• 938 yılının başlnmnsınn pek az ka1dı
lfırıdan birı;ok dııi rcler yeni yıl biltınço-

larını haıırlnınağa bıışl:unışlardır. 

Bu arad:ı. şehrimiz Ticııret Odası da Y«'• 
ni )'il bütçe ve kndrosunu hazırlamakta
dır. 

• Hariciye vcktılcti umumt kAtibi Nu
rnnn Mcncmcncloj:f lu Anknr:ıdıın gelmiştir. 

:/o Düşkünler evinin kıreş kıı-ınına elli 
yatak illl\'csıne knrar verilmiştir. 

• VlfA)'e\Jn 938 yıh adi bütçesinin ince 

Haf.;ırılan; öldüıüldü mü, sağ mı ?! 

Kaybolan General !'l 
• 

Paristeki "Beyaz Rus Askeri Te§J.-i· 
J&tr,, reisi Millerin izi üzerinde ... ••' 

Yazan: Alfred Gerlgk ---Tefrika numarası: tf 

Esıtl ve Ro nantl lspa~yada utı- sa::ıUik, aft 't hl:d!yesl lenmesi, daımı encilmcnde bitirilmiştir. 
Y 11o lstnnbul vlliıyetınin bu yıldaki ilk altı 

Alman sefaretinde 
Fon Mlllerıo, mektubunda buluşacağınd8 

bahsettiği kimseler yok muş!!~? •• 
Çev:ren: 

Ba~tart/ı dii.rıl;ü sa)ımı:rla 

Kararım şu!.. MarJa şarapları ge
tirince, bu tezle onu denemek lstcdi
ğinıi ve ikimizden hangisini tercih 
ederse, bunu onun barclaj:ına dök
mesini sıiyllycceğim Tabiatilc, o s e
ni teı cih edecek ve talili insan da 
sen olacaksın. O \'akit, bu talili in
san, şarabını son damlasına kadar 
icmcğe bu suretle , ona .karşı en bil
yük fednkArlığı yapmuğa mecbur o
lacak .. Buluşum, nnsıl? •• 

Manuelonun korkud.m gl\zlerl ka 
rardı. Soğuk coğuk ter döktU, elini 
alnında gezdirdi. 

- Allahım .. Müthiş, diye homur
dandı. Ve birden coşaralt masaya bir 
yumruk indirdi ; bu barbarlık .. red
dederim .. dive gfirleJi. 

Juan! - o halde, dedi, şimdi seni 
şurada geberteceğim. Birinden biri
ni seç! .• 

Mnrıoolo cevap yerine, masadaki 
1>akctl kapmak istedi ama, Juan da- . 
ha atik davrandı ve rakibinin bile- • 
~lnı'lcn yakaladı ve cUşlerlnln ::.ra
srndan fısıldavarak! Seç ... dedi .. 

Mannclo Ro!uyordu. Tuzağa dUşU
rill c relt sahile setirflon ''e kacmak 
ıcın yol arıynn bir hayvan gibi bir 
oyana bir buya.na baktı. Salonun 
dlbtndnn, t~lnde bir şişe şarapla Hd 
de bnrdnk bulunan bir tepsiyi geti
ren ?ıiarla g6rUndU. Juan emreder
cesine gürlodl: 

- Son defa olmak üzere seç dlyo
nırn sana! 

Manııelo ne ynpacağrnr şaşırmış 
Te bitik bir halde, bir kero daha. et
rafına bakındı. :ıı.ıarla neredeyse yan 
larına gelmek Uzereyat. Sabrederek 
ku vvC'tlnl toplayan delikanlı, kuru
yan dudaklarını ıslatarak! kabul! .. 
dedi. 

l\f'.ırla ynntnrına. gelince, .Tuanı 
ayak nynlc üze rine atmış, isk emlesi
ne y:ı.n gelip oturmuş bir halı\e, Ma
nue loyu ela, sol'liJt o bembe
ya't k<'sllm fş yüzüyle bir k ennra bU
zillmUş olarak buldu. Tepsiyi masaya 
bırnknrak r,ı:ı.şlun şaşkın kekeledi: 

- Ne o .. Mnnuelo hasta mısın! 
Junn nblarak, 
~enor Manueıo yoı'lllmuşlar. ve 

Mr bnrdalt şarabın tam yeri oldu- ı 
ı";nnu buyuruyorlar .. Fakat, fakat 
Senorlta oturunuz, rica ederim ı ı 

!llnr la lıelATı '5evstı sinin konuşu
şundan nlınarak biraz da şn~ırnrnk. 

fokcml"!:"inln ucuna ilişti; Junn de
vnm ettl: 

- Bllıyorsunuz ki Scno!"lta, aylnt' 
drr, Senor Manuclo ile hu köleniz, 
sizi g1Uge gibi takip ettik. Size sev-
gimiz\ s6ylcdl1', meftunluğumuzu 
blldlrrUk. Son ~nmanlnra kl'.dar da. 
gözeler.izin bu köleniz oldufunu sa
nıyorı'lum. Buna rntmen, gene ~~a
nuelonun beni açıkta bırakmı:ık, ü
zere harekete geçtiğinden plA.nlar 
kurdu~undnn şUphelenlyor, nma ih
timal vr.rmlyorum. Fakat bu gece 
buraya gelince .. 
Delikanlı bir mUddet sustu. Mann

elo, snnkl sancısı tutmttş, olduf,u 
yerele sııllanıp duruyordu. Marta. 
b öyle şamatmnz, ''e iWlnlll hlr su
rette hl\klmnn" l;onuşnn Junna kızı 
yor<lu: faka k cntitnl pek Itüı:UlmUş 
\•e zayıf hlssedlyorı1u: yavaşcn: -
De\'am et Juan dcdt. 

Senor M'anuclo hen, nıeseleyl sizin 
r eylnlze bırakınnğa. karar verdik, 
diye sert S"rt konıışmn~a başladı . 
J uc.n. lkirnizd,.n birini s er;et"ckslnlt. 
İşte şa pakette bir toz vnrclır ki, si
zin seçim vasıtanız, l\letinlz olacak. 
T er cih etti 11folz, se,•clf~lnl'tln hnrda
ğına bu paketi bo~altnenksınız. o dn 
şercrlnlze hu harclnktnkl F,1nrah1 son 
k a t r nsma knclnr içecektir. fşte ~C'no
rlta. Pl f\ nınıı~ bu . ha rda~ı hirl rır! 
b:ı.şma dllcecck, Ye lıi~ylc llkl o h ı rı
mtzdeo h1rl ortnda n <;('k llerek rtPdf. 
Ve mnnalr mnnaJı Man!ınloyn bnlctt. 

Birkaç snnlye l!P ı:;~I 7.cc bekk<'lllnr .. 
Sonra Junn tkl lmdeht a~zına ttol
clur,lu, birine ~hınııelomın, dt·~c>rinl 
de k Pnd l lintiılP. k o,:ı:rlu. P nk<'ti do 
m nsn.nm lihUr 1ıc·unrla oturan Mnrla 
yn nznttı. Ür;U de susarak oturuyor
lnrdı. 

Genç kndm bir müddet na.keti c
vlrrU. çevlr<ll Ronrn hir U<'1nıclan aç
tı. Rt r ellnd P- t u tn ralc. e~lldl \'e iltl 
bnrdn~m ü7.crlne vp t am ortıuunn 1 
g,.lm" ~ i\7.Pr e ha vr yn k:ı lrl r•l• R n.. 
şmı lrnMı rdr ve trn rı:ı ı ~ ın tla h •1l nn n.n 
he r iki r..dnmn hn ktı, .Tna nlto "Pfl <'ı
karmadı. Sad('CO hard ~ına bnktı. 
Fakat e!l crl . bUtıın \'llcudunu Rnr nn 
heyecanın t esirini yenme~~ lstlrorıar 

n ~ ıra Gıı n m H ©> v D oylık tohsil:\l \'e taha kkukntında geçen yı-
lın altı nyına söre ı ,850.000 lira fazlalık 

mış gibi birlblrlerine kırarcasına ke hrdır. 

netlenmtşti. lfo Oskildar boytar memurluğuna MuRta 
..Mnriıı pa lcPtl onun bardağınm isti b:ıytan llosnn tnyin edilmiştir. 

kametine doğru gfüürdil. Biran dur- • · Akay, Denlzyollnrı ve fabrika ve ffa. 
du. Sonra YR\"aşça çekti Ye Manue- vuzlar müdürleri Cemil, Sndt'tıin; Cemil 
!onun bnrda~ma doğru uzattı. Manu Ankanıdon şehrimize f:elınlşlerılir. 
elo şaşırınıştı. Birden öne doğru C· • Garsonlar cemiyeti idare heyeti lntJ· 
~ildi. "JJökeylı:tı mi, dökmeyim mi!" h:ıbı diln yaıulmıştır. 
diyo tereddütler geçiren kadmın e- 'i· Çatalca bnyt:ırlıltınn htanbul memur-
lini yakaladı, ve soluyarak : • 

- Hayır, hayır. Denim bardn~ıma larıncl:ın S:ıhri tayin ccfllmfş lir. 
hoşaltma .. Den nşkına Uıyık değilim. ı • Kırkçeşnıe sularının kesilmesi mese· 

le 1 hakkında hiikCtmetlc tema" etmek O· Bir yanlışlık hu .. MUthlş .. Bu insaf-
sızlık. TahnmmUl edemem.. Onun zere Ank:ıraya giden sular mOdürü Ziya, 

bu~ün şchrlrnizc dönercktfr. 
barda~ına, onun bardağına dök diye • Sı\llo:: mıntnkoo::ının fındık draatln.-
söylendl. Ve birden sustu. Başı öne 

elverişli olup olrn:ıdı~ının :ınl:ışılması lcin 
dU~tU J{ollnrile masaya abandı ve ff'nnl tcrrfllıelere hnşlanmıştır. 
zanı~ır z:ıngır titremeğt3 başladı. • Ruf{ün lstnnlıul birinci llkmektepte 

Mnrin boşaltmağn bazırlnndtğı pa hlr rııii~amere verilmiştir. 
keti Manuelonun bardağından çek- t 
ti . Dudal~ları lnvnldı, ve harfkultıde "' Mektep tııle ıe~ı olmartıktan halde. 

bn .. ıarına mektep kaı.kctlerl 11lyerek işe 
gözle rinde insanı yakan, eriten bl r ~ldcnlr.r, ('nlışnnlar, ı;oknkt:ırıfa llteberl sa 
ışık, hayır ateş parladı. tanlar hakkınrla konun! taklhol yapılması· 

- Korkuyorsun, Juanitonun lntl- nn kornr ,·crilmiştir. Böyleleri r.ürmümcı· 
kamıudan korkuyorsun thtlmal.. de- htıt mııhkeınelerine sevkotunıu~:ıktır. Em-
di. niyet dlrektörlüjfü tııı husu!'to aliikadarJara 

::'\Tnnuelo, başını salladı ve mırıl-
daııdı: bir t !l ınim ı:zllnclcrmlştlr. 

il- Rüyük Millet Mecfülnin buFrl\nkO lop. 
) 'alan, yalan, ben seni sevmlyo- lanlmoıla , Oenizh:ınk luınununun mOıake 

rum .• Mnrianın gözler! çakmak ça.lc- rcııine h:ı~lanacaktır. 
ınak oldu. Açılt yUzU ve sımsıkı ka-
palı dudaklartle daha h!lA bardağı- • Ycşitköydekl ıılıı dllrlüğO boıuldu!tan· ı ı 

don tamirine hoşlanmıştır. 
na gUzUnü dikmiş olan Juanltoya 
dilndU. Ve ona doğru yaslanarak: • N:ırıa vekAlt'tt Trnmvay ,ırkellnfn 

yopmoğn mcr.bur oMu~u hoıcte. henOz in-
- Juanito diye fısıldadı. Bunu ~ııatn t>nşlıımııdılfı yoUnrın bir listesini fs-

t.am vaktinde öğrendiğime memnu- ternlştir. 
nuıu. Senden emindim, ona, ,,u alçak 
yok mu, bent dlltyle kandır- • İ"ltıınhul pakct gümrüfti}nrle yapılan 

ta"illlt ve ınmfrn t lnmıı rnlnnmıslır. 
dı. Ji'akat aJmdl anlıyorum ki sov-

y • Trnhıoncta bıızı kö)·ler hnlkında pr-
diğitn sensin. Kapıda durduğun za- bon hmıfnlı~ı mn~ahede edilmi~tlr. 
manda bunu anlamıştım. Eğer da.ha •Sümer v~ Eti hnnklnr Jffhl mfllf mfles· 
hAIA beni seviyorsun, seninim ben.. ııeselerln irfare \"e kontrol tnn:J:ırı hııkkın· ı 
Affedeceksin değil mı delikanlım .. da bir anaknnun 1>rolesl hnıırlıınmı$hr. 
dedi. Prnfe ynkıncfıı Meclise Vt'riJt'rt'ktir. 

Junn etildi, kadının dudaklarını • F.'lkl Edirne 7:fraat direktörO Ziya, ye· 
a~zın:ı r;ötUrdti. Glorla de mi alma.. nldtn hu varlfcy~ t:ıyin ccHlmlştlr. 
DUnyadn affedllmlyecek hlç lıfr Şey • Oıtrctrnentcrln mc.c;lel~t blhdlerlnl art· 

·oktım, di~o::ııoşa'Jmıdt. MArla:;llt6r '1ı~at.: maksıııi ı le, 3 martta resim •e cllş· 
best kalnn ellyte paketi aldı. içinde- . .&lf'tl ·ıır~lnrı tlııcnktır~ 
kileri Juanttonun bl\rda~ın!\ boşalt- ..,,. ÖArctmenlır t~ln tertip .-dilen konfe· 

(Sonu onuncıt sayıfada) rıınc:br şuhat ~O!'lunrfo bllr~rkllr. 

Pariste 22 Eyliil 1937 çar• ( 
§amba günü öğlen vahıi ROWS 
bii.rosu:ıdan çıkan General Mil
lerin kaçırıldığı anl~ılmasmdan 
aonra, onun gitmeden bıraktığı 
mektupla §Üpho altı.na giren Ge· 
ncrnl Slcoblin de, o süniin gece 
,·arısı sularında kaçıyor. 23 Ey
lül 1937 pcr~cmbe sabahı aaaı 
6 raddelerinde "Paks" otelinde 
sorgusu yapılan karuı muganni
J'e Plcı•içhaya da, memurlar ya
nındatı ayrıldıl.ıan 2 saaı kadar 
sonra, otelden çıfap gidiyor. Üğ· 
lenden &1Jnra yeniden ifadesi a
lınmalı: Ü.Zt?re hendisine memur 
ttöndelildii!i valdt, artık otcld.s> 
dcpildir. Giderl;cn bir adres te 
bıraTrmar.u~tır. Miller ailc.~indcn 
sorrtltıYor, Grigulden soruluyor, 
SknblinlPrin ıarıı§tığı him,~eler
tkn ~eri halinde bir çoğuru/1111 
ıoruluyor ... Pleı-it;l:aya, bıı yer
lerden hiç birinde göziikmemi~-. ,~ 
tır .. ..... .. 

Bu errada Pari@, eon derf"ced~ he-
yecan içerit'indedir. Franıuz polisi, 
harekt!te geçirilmiştir. Skoblin için 
hir tf',·ki( mih:ekkeresi ke!!ilmi:tir. 
Rnclut karakollarına, demirvolu istns
yonlnrma. tayyare meyclanlarma tP.1-
grafla maltimat verilerek. hf'r nerP.i'IP 
~örülilr-e e:öriil11ün Skohlinin vaka
lanmmıı hildirilivor. Fakat 11ahnh ~a
?etelP.ri heniiz hir Pev l!czcmivorlar ... 
Cenevre ve Fzak Şark v~ herhangi hir 
muhak~me rruc;esi. o 'inkf mımoetle- . 
rine akimdir! 

Öğle<len evvel: ıııtllt 10 <la, bir Fran 
sız gazctccic:i eoln:;t /\ 1man ııdaretha· 

Dünyanın dört köşesinde 

aptığım seyahat 
Onlar için r. n müthiş ;ey, hararet 

mes: lcsidir . M eseJa, Şanghay'.c!a bir a~ 
raba çek=-.:is• bu işte dört sene yaıa}a
bilir. Fakat, Ranfoon vcy:ı Singapur 
gibi daha s thh! ve hemen hemen hi~ 
hastalrk görmiyen şehirlerde bu l§C pek 
iyi tal-ammnı edebilirler. 

insan bu kü;ilk arabalara b!ner ve 
nereye gideceğini cıöyler. "r.'a !tat adam
lar bir '§CY anlama:-. Çünkü onlar hiç 
bir dil bilm .. :o:ler. Onlar n konuştuğu 
bir nevi kus dili<iir. (~<'rl ·a konurn1an 
bir nevi Arfot d'li). Bu lisanda bütUn 
dillerden nlınm:ş bir parça vardır. Bu, 
onlara mahsus bir dildir. 

Siz arab3ya hiner binmez, bu adam· 
lar bir ok gibi fırlarlar. Nı-reye gide· 
ceklerin" bilmezler. Alab:ldiklcrine ko
şarlar: Önlerine neresi gelirse, sonra 
bir yerde birdenbire dururlar: Belki o
racla incce~sl.niz diye. Orada inmiye
cekı:eniz b·r i~aret edersiniz. Bunun U
zerine, t ekrar büt•:.in s ~ ratleriyle, ba§
ka tarafa rcğru l:oşmağa ba,ıarlar ... 

Tabii sizin g:dcceğiniz yer orası da 
değildir. O zaman .dururlar, yü:rünilze 
b?:·a r1nr ve anlamış e ibi bir :1al alırlar: 
Onlar n evine ı;'tm~k istediğinizi anla
mışfartlır. Sev:.nirler ve oraya doğru 
ko~arl:ı r .•• 
Onla:-ın y<ı~ıp kalktı!;ları yer tavan-

1rah:ırıdır. Buraya ç<•;ukhrı ve karıla
rivJ· ber~bftr \'ac:o r!"r. Ç o .:n!:!ar biz; 
gö••'j nce koı karhr: Tıpkı çocı:kken bi
zim Ç'ntil : rcen kor~.tuğum:ız gibi. 'Yü· 
z:: me bal:ar b<J;:n· :t~ başl·yor:ıır acbn.a 
:"::ı li"'':at sımr.:l c:·: yorbr. fm:anın öy 
le hc:u:ı;:ı gi i~·or ki bu! 

Ç nliler in fak:r lc l:a::ıtaları vat. Fa
k at orada her ~ey §tk, t:ıymetli... Hele 
çayları, çok nefis, işte, o seyahatim es-

Yazan: .;Jean Coctau. Çeviren: 
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Vir Gül I 
nası!lda bana lilks bir hayat yaşayormu
ıum hissini bütün bunlar verdi. 

Çinii:ki Avrupat lann, reımi adam
ların, m:lstemleke memurlarmın yan. 
Janna gitmiş olsaydım onların o lükıı 
hayatları arasında bu lüks biss:ni du
yamJ:zdr. 

SOkakta, hali( arasında bulunuyor
dum ben. Seyahatimizin sonunda bi • 
zimle beraber bulunan Charlie Chaplin 
(Çarli Çap!in) de ayni şekilde ya~ayor
du. Sanki çlgınca b:r lüks içinde yaşa.
yormuşuz gibi geliyordu bize. 

Günde bir iki kuruş ha~•,;a•;orduk. A
sıl lüks, fazla para harcarr:actıın yapılan 
lükııtilr. Ö tekisine müsriflik denir. 

Dönüp geldiğirrJz zam<:n herkes hl· 
ı:e sordu: 

- E? Mitralyöz görmcniniz mi? 
Harp sahalarından geitiniz mi hiç? 
Harple, ihtilaltlc karşılaşmadınız mı? 

Hayır, h:ç bir şey görmedik. Belki 
çok h·zlı gidiyorduk da ondan. Her 
§!hir.de bir iki saat ancak !talryorduk. 
Fakat, on beJ gün kalacak olsavdık, 
şüph:sizki bu adamlar bizi soyarlardı. 

Biz, hiç clurm3dan geçiyorduk. Bu 
suretle, onların yalnız lüksünü, ilk ön-

1 ce gösterdikleri nezakefür!ni göril
yorduk. Böylesi daha iyi i.di tabii. Se
yahatimiz iyi ıarait içinde •.;erıeyan et
ti diyebiliriz .. 

Geçen gün İngiliz sefirini ı;ördlim. 
Bana: 

- Maleıvaya lk gitt'ğim zaman çok 
g:tm~m. didi. Gör::O:.iğil!n bir şey beni 
p~k fazla hayrette bıra!ctı .. , 
s~firin neden dolayı hayre-te düştü

ğlinil sonra anlatacağ!m. Evvela şunu 
ıöyliyeyim ki, İngilizler m.lli marştan 
salınca kalkan ve yerli ahali diye bir 

ıey olduğundan haberleri tu1unma· 
yan insanlardır. 

Fransızlar, bilakis, yerlileri görtır
Jcr. Onlan döverler, kannlarına tekme 
indirirler, fakat ne de olsa görürler ... 

Ş'mdi !cfirin sözlerine gele!im: 
"-Beni hayrette bırakan §ey, dlvor 

bir Fransmn bir Malczyal :yı elinden 
tutn:ıuş ,etinncsi oldu. Onunıa beraber 
içeri girdi ve çenesipjn altına bir yum
ruk ind'rdi. Sebebi, Malczyalmm 
karp laübali hareket etmesi imiı- E&a
acıı Maleziyah da memnun bir hal var
dı. Şüph.::siz ki, bu kadar şık l:i.r ada:n 
la kolko~a &örülmUı olmak tere!ine 
mukabil oir yumruk yemeyi pek fazla 

bulmuyordu. tıtc iki usulün ayrıldığı 
nokta.,, 

Bm bu gibi §eyleflden korkanlarda

nım. Ben h;.;yatım iç:n hiç usul aramıı 
insan değfüm. Yerli ahali benim için 
meçhul lıir ıey olarak kalmadr. Fakat, 
hiçbirini dövmedim de. Benim için kon 
ıoloslar, elçiler mc;hul kaldı. Böylesi 
daha iyi. Oularla tanışmış olsaydım 

çaylara, ıı:okteyl eğlencelerine gidecek
tik, günl:rlmizi Avrııpalıvari geçirc

c~kt:k; yani günlerimizi boşuna sarf
edeccktik. 

Halbtılci bu §Ckildc hemen ıchrin gö 
beğine, halkın kucağına girecektik. 

Halkrn kucağı manasız bir keJime değil 
tlir. Beş po:ıalan olmayan bu adamlar 
bize hediyeler vermcğe kalkıyorlardı. 
Ne hed:ye verecekler? Hfçbir geylcrl 
yok ki, çm1ç plaklar. Bir de baktık, bi
ze ba;larınd:ıki şapk&lannı çıkarıp atı

yorlar. Di~e bunları hediye e<liyorlar
dr. 

'.( Arkası var), 

nesinde alorak, eef aret meırnırl 
dan birine hc,·ecanJa soruyor: 

- Bu znbı;a ha\'ndisine ne dt 
. ? 

nız . '• 
l\f ulıatabı; kısacık raponı sür 

g(izden geçiriyor: ,ıı 

- Ne? Ştroman adh bir Al~ b 
ta~emiliteri mi? Fakat hu acıı•P 
addır! '"Ştromnn" tabiri altında 
mancada ne murat edildii;ini bilir 
siniz? 
Bununla beraber, derhal bir sorıı. 
bizim diplomasi Iıizmetlerimiıd~, 
hşnnlnr :ırasında im nclı tnşıyaıı 
se Yar mı, yok mu?! 

0 
Framrz gazetecisi, soruşturtt1~ 

ticcsini beklerken, kiirük odnds ~ 
eızlıkla bir a~ağr, bir )'Uknn ı;id•.~d' 
Jiyor. 1\çıkç,a belli, ki -ltuotı §1 ~ 
ye kmlar!<i cr."aptan anlıyor-- il 
disi, hu lı:ı\':ırlisle sefnrete gelen 11 
kimseılir. fstilılınr hnkımınclatl' e· 
~ans ! Lfikin, bir derece \'nnıtıyor·~ 
knç dakika !lonra ~u knt'i ce\'spls 
§I) a~l)'Or: .ft\d 

- Alman ata~emiliterleri ıırııktıı' 
hiç hir yerde bir Her Ştroman ,·o tiJıd 
Bir Her Verner de, Pnris sefare 
asla meşgul olmamıştır! 

Gazeteci, bu neticeyle sef ııreth or! 
den ko~up gazete ine doğru ~çur eb' 

Ve ~imdi. ak~am gazetelerı, ~ ' 
lerle rlolu olan senenin <lün111 , .~ 
si ~ehrine, hüvük sans:ısyon1s~~kS 
settidyorlar: uBir Rus geners ~·odilf 
bldı! Pariste bir insan, siipegil 
kıı,·holuvor !" 1'11' . ~ ·-. . aıe• . , 

Saba'li ~nzetelerı ıçm < e, 11'1 ı;rtei'J 
sanııac:vonlar hazırlanıyor Gıı ~dl e' 

Jcr. ~e1ıir,Je dört ilönUvorlnr. ı 
eliyorlar. hPaks" oteline! 

Otel s:ılıihesi. anlatıyor: ( dr;" 
- Madam Skoblin. ma.ales:t <ere' 

rıya çıktı! Fakat ben ızc ıznh drııbt' 
hilirim; ~ünl~ii. bu çifti 5 seıı~tcolıtiıJ 
ı·i tnnmm. m~n, lıiç .\facln~ Ve ,o~ 
gibi şirin hir ~adın giirnıe~l?ırıj·dir ~ı 
ra öyle miite\'aZY, i>\'le sc,·ıTll 1 e~ 
Frnnsı:r.cayı pt.k kötü tel;ıff ttt )lİÇ ~it 
sine ra~men, otel mensunl:ır~ı ,.., ,f 
vakit ihmal ctıne?.(li. Bura . :ı ı.ıı~'' 

1 · dıre ~ zel odnvı tutuyorlnrı t: ı;nn dere t 
ircriainde 11ir ,·atmadıklnrı. fi~( Jr ,r• 
b. 1 • • ı "' • • k • ·n jc:ll LI ı ft 

ı e l"rını ne"' ı"ttrme · •"1 : 'lk (le. 
i'dı>ri lrnl ıl e ! ~ "'P.TIPrt,.nberır! t1rrifl~ 

chr. ld ~er.elen k\i<>ük saY 1'biri1>İ" 
~~'dlecek Yerde. son ~ ~ere • • 1 
ark:?!'lr Hrn lmra<fn k el,l•lar- 1 rtf'' • ,, büro ' ri-

C:ar.etemler:. "RO~S . ·nit1 c' , 
lıtirnm ecliyorlnr. l\fH!er aıl~ 111 JI~ 
nP., Jnc:men r;ol·r~mdaki buhW' 
tnr;ma ko~uyorbr. fı tııı1' 

nn :mııla polis te <:nlr~1ror~lf? Jıı: 
mnk için n ereclen i~e başl~nt r 1111de' 
men sokn~ındaki e-ırnren~ızd ~ ~ili" 

•""" 8 Jcr' 
\'erinin rniihim hir rol oyn ~ 
he~izclir ! 

1 
bİ~ 

·· rnk ı · d~ Rn 23 Eylulde, n1c • fehrıfl,. 
kimse, hir imnnm koc: Par~a~ıJ'I 1'~ 
giiTle;;ii11diiz knvholdugu .. sO·bı~ se~~, 
~e-ini ihata ccliyor .. o s0 ?,kiifll sil ' 
mutat lıi1Uf ma f anlı yet h~ (e eo1'~ 
yor; halhnki, J:ısmen ,.e ~a :r;ıarJ'1 11 , 

larmm birle~tiği kö;c ~ l~f .. e<Jir· v:ıt 
lanla pek az gecil cn bır ) biisbilt. 
nunla beraber • bu sernt. ct·"iıdı~ 

, t te "" eti 
metrfık ,·e tenha hir sernd ")aEf11 

. · af e e ·et'" 3, 4 ,Jnkıkalık hır mes ktadır; 1 "~ 
tilnel btasyonu huluıı~n ,•e 11' 

. d . a ııısllll 1 
yon <'ffarı dn, ıu?1. 

1 
kıı'"llaşır 

rnsıtaları gi ip gelı~ıy e • 1 
vtff Fı 

'( JlrkOSI 

·'~troır""" • 
. nında ~ ~,.. 

NOT - Alman tısa 1ııan b&J ... , 
n ya .. -

okunan ve "Strohman 'iıanıtabi11r :ııı1ıs· 
lime has ~d olarak kU .. ..:ı.ı tal:. ·-' 

• · sunıo· 1 tı ıy 
cak, acemi askerlerın detti1'. e #e 
de süngülerini saplayıp_ı.er t'kiJl .rt 

3!>1' ~-rırı ... ·· 
samanla doldurutınut ''Strobw- ,ıırl 
de böyle derler; esasen _ adaıı't' 
lugbf manası, ''Saaıaı1 
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aabaeSki'-
k.o.sabada köylünün su ihtiyacı 

temin edildi 
~tnıeburgaı. ( Hususi ) - LU-

0 ~:f.aza hemhudut Babaeski ka
ttı 1~da ve kazasında da mühim mem 
ita 1!leri başartlmaktadır. 
b S~bada iki sene evvelki vaziyet i-

~ :günkü vaziyet arasında çok fark· 
ar<3ır. Babaeskiye bağh K.a.racaoğ-

-~ llahiyesinde de bir sene1enberi çok 
!/~~Örülmüştür. 
hıyen· ''9 k"" ·· ··k J 

1 ın .. oyune mu emme 
~~:ll.:nbalan getirflmiş ve bu suret

, ıt~nün :ıu ihtiyacı temiz bir şekil-
jC ttı ll'ıın ed·•.:ek tulumbalardan iyi ne· 

Ct 1 ,J- •)! • a ınm·ştır. Bundan ba~ka bütün 
~ıerın yollan, geçit verecek §ekilde 
~·: \>e tslah erfümiştir. Köy salma-

b.ıse Yüzde 90 ve hatta daha faz. 
it . 

1lırt nısbette tahsil edilmiştir. Böyle 
..;ıı 1 memleket işleri gören müdür ve 
:ıııı artan tebrik etmek ve rliğerlerine 

ile olmasını dilemek borcumuz-

~racaoğlan nahiyesine getirilen su 
1 

.tııbatarını Pehlivanköy ııahivesi de 4 

ı~tı'ıeğe teşebbüs etmiştir. 
·~~~ markalı bu tulumbalar çok 
~ Şeylerdir. 

• Mevs·m mU.nasebetiyle ziraate 
muzrr hayvanatla mi.:•.:adele dairesi 
köylüye silah ve f!şek tevziine başla-

m·ştrr. Geçen sene yeryer yapılan sü
rek avlarında binlerce domuz itlaf e· 
dilmişti. Bu sene de görülen domuz 
mıktan pek fazla.dır. 

• Fırka mahalle ve köy ocakları kon 
grelerine hararetle devam ediliyor. 

Tlcııret me1' tehi ta .. 
lebe'erl VuJ{oslavya· 

ya gidecek 
Ylbaşı dolayısiyle üniversite ve yük

sek mekteplerin 20 gı;in tatil edilece· 
ğini yazmıştık. Üniversite taletıeleri

nin bir kısmı bazı tetkikler yapmak 
üzere yakın memleketlere seyahata 
karar vermişlerdir. Bu arada yüksek 
İıktsat ye ticaret mektebi talebelerin· 
den 20 kişilik bir kaf:le de Yugoslav
yaya gjdct.:ektir. 

Waari l ( t n i3 E'llolo 
büyUk ikramiyesi ~~kya umumf müfettişliği Trakya 

~ asında el ve ev sanatl.ırınm ne· 
·~" "b • ı~ 1 aret olduğunu, pazar ve pana- TUrk maarif cemiyetı eşya piyango-

l!ttırı iktisadi vaziyetleri ilr zirai ko sı· ·n en bilyük ikramiyesi olan üç 
·ar ~lil 1fler hakkında umumi malQmat bin liralık otomobil Samsun saylavı Dr. 
~.ltıaktadır. B. Asım Sirele çıkınıştır. • 
•
12e kasabas·run harita ve m:istak· Cemiyete karşı ötedenberi yardım 
11l'ıat planı da yapıl<ı.:aktır. •e ilgilerini esirgemeyen Dr. Bay Asım 

l1~~ Siren kendine çıkan bu ikramiyenin ya 
liı Ur.;razda yapfan ı,ıer nsıru Tilrk maarif cemiyetine terket • 

t leburgaz, (Hususi) _Trakya ve . mek suretiyle yeni bir hamiyet eseri da 
tllı h .. •t• : . anevralan ile Trakya umumf mU a gostermış ır. 
~!hğinin diğer kalkmmalanna aid Cemiyetin de bu bayır sever arkadaş 
~t l'rakya §ehir ve ka11abalarında adına Ankara Kollej binasında bir kü 
~l~ : gösterilmeğe baf .:.nmı§tt. Bu tilphane kurmaya karar verdiğini mem 
ı. t n meccanen gösterilmesine bu- nuniyetle haber aldrk. 
~~de de devam edilmektedir. 

fcsör Zati Sungur, bu hafta Ltt· 
~~aıa gelerek Belediye gazinosun
'<l 111d fakirlerinin yaptıkları, aklın 
tttniyeccği pek çok numaralar 

~~~iştir. Gece, gündüz halk alaka 
h Sungurun oyunlannı seyredi-

~trı· 
~1 1 mallar haftası Lüleburgazda 

\~bir §ekilde geçmiştir. Yalnız 
. abvelerde yerli malı olarak ihla

tıı~Çilırıiştir. Konferans ve temsil ya
ı.. llıı"tı\" 
'\~ :r • 

~t ~ eğitmenlerine tohumluk veril -
~~<fC\lir-. Bu sene ~ine Edirnenin Ka
""ca~llda eğitmen yetiştirmek için a
dı tnektebe talebe kaydına ba1 -
~c:. 
\ ~ıtdağrnda şubat ayında bir an· 
1clt~n~resi toplanacaktır. Umumi 

~ ~l'ı '§lığin tertip ettiği bu iş, Trak
~l t~lığını planlaştırct:aktır. 

\ 10~ lltgazda geçen seM tesis edi
li~· um temizleme makinesi devlet 
lQı 1~c verilmektedir. 
ı~~: lltgazda ilkbaharda bir aşım 
~u}')'apılacaktır. 

~·itı tık Karıştıran köyünde ta~ihi 
''hı h inşasına başlanmıştır. Vizedeki 
~İllebarnam da yapılacaktır. 

<ııtı Urgaz Ziraat Bankası muhasip 
~~ta dokuz senedir muvaffakiyetle · 
,·~~~ ~'ini, Malkara Ziraat Bank 
~lıııd uguna terfian tayin "dilmiş ol
'\~ll an bu hafta vazifes'.nden ayn
a r. 
ıı ... 
·•ıa rn·· 

ı h ucadele mıntıka;rna bağlı 
'"Yl i>'et er halkı, sıhhat mz111urlamun 

1i~tc e~İni tamamiyle yerine getir • 
~a~ınden sıtmadan bir türlü kur
~lı is aktadırlar. Bu sebepten bu se· 
~ca!tt' daha sıkı bir kontrolt tabi tu-

ır. 

n. --o--. ,, 
~tc P.'oın haheı lf'ı i 

Btlytıkdere yolunda 
bir kuza 

Büyük.dere ~tunda evvelki gct.:e yi
ne bir otomobil kazası olmuştur. 

Doktor Nureddine ait 1159 numara-
h hususi tomobil saat yirmiye doğru 
Yeni mahalleye giderken asfalt yol ü
zerinde bir taksı otomobili iJe karşı· 

laşmıştır. 

Taksi otomobilinin şoförü bu anda 
ışıklannı sönolirmed;ğinden hususi 
otomobilin şoförü ilerisini görememiş, 
müsa.deme etmemek için direksiyonu 
silratie sağa çevirmiş, bu sırada otoıno· 
bil kalın bir ağaca çarptnr§tır. 

Bu çarpma neticesinde otomobilin 
ön kısmı hasara uğramış, içinde bulu· 
nan Kazım ve Osman ism:ndeki iki ki· 
şi başlarmdan yaralanmışlardır. 

Kazadan sonra yaralılar Şişli Ço
cuk hastahanesine kaldmlnuştır. 
MUTBAKTA OYNARKEN- Maç· 

kada KilçUk Çiftlik caddesinde 13 nu· 
maralı evde oturan Ayşenin dört ya· 
şmdaki oğlu Tevfik dtin mutbakta oy
narken maltızı devinniş, vücudünün 
muhtelif yerleri yanmıştır. Tevfik has· 
tahaneye kaldmlmrştır. 

MageJlanos davasında 
son satha 

Bfr kaç ay kadar evvel Çanakkaledt 
ltalyan :,andıralı Kapopino vapuruna 
çarparak batmasına sebep o4ln Ma · 
gellanos isimli İspanyol gemisinin du· 
ruşmasına İstanbul ikinci Ticaret mab 
keme~fode denm olunmuştur. 

MageUanos ve Kapopino vapuru a 
cen+~·~ .. t:ıin avukatları meni müsademe 

nizamna-n.:oni üzerini'! münakaşa etmiş · 
terdir. Bundan sonra İspanyol a ente 
si hamule sahiplerfo:in davaya hakkı o1 

m..,d,kları:ıı söylemişler ve mahkeme 
~ 8tın (li ( ~ }'oıu' . ususi) - Giresun Kara- bu hususta karar vermek üzere duruş 
%cı h nun en yüksek noktası olan ~-.-. ta1ik etmiştir . 
tıı hı emen her sene bu aylarda R v ı , 1 1 d 
ttı r lcar tabaka. 1 .• t··ı·ı • b t• i::Jf 0 . nC ya (8 80 J c ı:r. .. sıy e or u ı r, u 
,t ltl\i;ı.ı~akalat <lururdu; bu sene ha 1 
,·bniy saıt gittiği için arabalar gidip 

l;' Ot}at. 
ti ıtt:ı,k . ... 

'ltı bit k fıyatları son günlerde as-
'0ııı fın 'Yll'lete düşmiiştür: ekstra 

~'l'ot dık 12-13 kuruşa miişteri 
' 

Dün gümrük muhafaza memıırl: 

tarafından Üsküdarda şüpheli görü
len Mahmut adında biri takip edilmiş. 
Bir müddet sonra evinde eroin ve mor
fin içerken yakalanmrştır. 

Tahkikat neticesinde Mahmudun e· 
roin ve morfin de sattığı anlaşılmıştır. 

{ Ev ve Kadın 1 

Oiuzbeşı geç
tikden sanua 

Vücut güzelliğini 

için tavsiye o]unan cinmaıtikleri an• 

.cak otuz beş yaşına kadar olan ka· 
dmlar hiç dütünmeden yapab:lirJer. 

Fakat, otuz betten sonra, bu vücut ha· 
reketlerini yapıp yapmamak lıakkında 
bir doktorun fikrini almak limndır. 

Bir genç vücut her harekete gelir; 
fakat ya§b bir vücut öyle değildir. Ba· 
zı kimseler otuz bet, bazılan kırkı bul· 
duktan sonra cimnaıtik hareketlerin• 
de doktorun tavıiyeaini muhaliak göz 
önünde bulundurmak mecburiyetinde
dir. 

Bundan baıka, pek zor -Mesela VÜ
cudü şiddetle öne, batı belden ataiıYa 
kadar iğmek gibi- hareketler d.e her 
kadının doktora bir danı!nıau da fay• 
dalıdır. 

Resimli 
Dünya 

* il 
Yeni bir patinaj 

kraliçesi 

tn:'(liı . pn.~im.jcrsı Sesliya Kleg öte
d-nberi ne. ~ıur patinajcı Sonya Hennl 
nin rzk'bi bulunmalrta ve Sonya ken -
d:sinden pek çekinmekteydi. 

Fakat, Sesilya. Sonyayı korktuğuna 
tı ğratmrş v~ onun yerini almıştır. 

Bilindi~i üzere Sonya Henni geçen 
Olimpiyatla~~a patinaj birindsi idi, ve 
olimpiya~ları müteak.:p o kadar meş

hur olmuştu ki hemen film kumpanya
ları tarafından angaje edilmı=şti." 
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Yıldızlara karşı en bügülc tehlike 

Marlene Ditrih 
,.Şöhret hırsızları,, nın elinden 

kendini nasll l<urtardı? 

Şöhret Jııruzlanndan §İkiyet eden 
Marlen 

Yıldızlann daimt mücadele halinde J 
oldu klan bir smu artist vardır: Onlar 
bunlara "~öhret hırsızları,, ismini ve -
rirler. 

Bunlar kimlerdir? Brr filınde kendi
lerine ikinci, üçüncü derecede rol ve -
rildiği halde, brinc( derecedekileri göl -
gede bırakacak §ekilde parlayanlar t 

İ§in hakikati aranırsa sinemada kuv 
vetli art.:st ile "yıldız,, arasında fark 
vardır. Yıldız §Öhreti ayyuka çıkan, 

en çok para kazanan artisttir. Sinema 
şirketleri bunlan elinde reklam olarak 
kullanırlar ve şöhret~erini düşürmemek 
için. daima etraflannda re~am yapar -
lar. 

Fakat, bir de kendilerine pek büyük 
mevki verilmeyen diğer artistler var -
dır k~ bunlar maharetleri ve meziyet -
leri ,:le derhal göze çarpar. Bunların da 
ha ziyade farkında olan seyircilerdir. 
Çünkü onlar bitaraftır ve güzel şeyi 

derhal keşfederler. Halbuki bir taraf • 
tan, büyük yıldızlanrun şöhreti sön -
meal ,:çin sinemacılar, diğer taraftan 
kendilerine rakip çıkmasından korkan 
bizzat yıMızlar tarafından bunlar fena 
karşılanır. 

Fakat, bir filmde, ikinci, üçüncü, hat 
ta dördüncü derecedeki rollerde ken • 
dı;lerini gösteren yeni yıldızlan bilhas
sa o şirkete rakip olan başka bir mües
sese almak ve kendinde olmayan bil · 
yük jrıldızlan gölgede bırakmak ister. 

İşte onun için bir filmdeki küçük 
rolde büyük muvaffak:yet kazananlara 
''~öhret hırsızları,, ismi verilir. 

Bu şöhret hırsızh.n bugün hakikaten 
bir çok yıldızlan gölgede bırakmıştır 

ve balen en büyük yıldız sayılan bir 
çoklarının şöhreti bir isimden ~baret de 
ğildfr bir e.inema halkı o isimleri değil, 
yeni yıldızlan istemektedir. 

Amerk~da son zamanlarda yapılan 

bir anket bunu pek güzel göster,:yor. 
En çok hangi yıldızı seviyorsunuz? .. 
Sual:.ne gelen binlerce cevap sıraya 

komr1:a, en me~hur sayılan artistlerfn· 
pek geride kabdıklan görülmüşütr. Me· 
sela, bu listede Greta Garbonun ismi 
otuzuncu olarak geliyor. 

Kabahat bi;·az da )'ll:iızlarda . 
Yıldızlar bug:.n bu '·şöhret hırsız · 

ları., tehlikesini ,;yice anlamış bulunu· 
yorlar ve şöhretlerini muhafaza etmek 
:çin her şeyi yapmağa hazırlanıyorlar . 
Bu suretle, bir çok kusurlarım düzelte 
ctlıler,; umuluyor. 

Yıldızların kusurlan? Evet, hem de 
p~!ı: çokt•ır. Esasen, kend ]erinin "hır -
sız,, dedikleri o ikinci, üçüncü derece • 
deki artistlerin parlamasında hata b: -
raz da kendilerindedir. 

Bir filmde hazan baş rol pek mühim 
değildir 1e, ,:kinci dereceıdeki roller mü 
himdir. Mesela, bireserin kahramanı o 
eserin isminl verdi~i için başta ge1ir, 
halbuki kendisinden sonra gelen başka 

Sadi Maldd filminde töhr~ 
elinden alınan Con Krovford 

kahramanların rolleri pek zordur ve 
hakikaten büyük maharete ihtiyaç 
gösterir. Bfr de bu artistin burolde ha· 
kikaten Jc:er:dini göstertliğini düşüne • 
cek oluruk §Öhretletfoi hak ettiklerini 
kabul etmemiz laz!Dl g·elir. 

Mesela "Çellinin aşkları,, filminde 
Konstans Benet ile Fredrih Marh, bU-

tün şöhretlerine rağmen, Frank Morga 

ru gölgede bırakamamışlardır. işin ga~ 

n7p tarafı, artistlerin bugün artık bu 

ken!dilerini hiçe indiren diğerleri.ne kar 

şı mücadele edememek vazyetinde ol· 

malandır. Mesele şu.:. ı 

Sessiz filıri zamanında bir n:lındc faz 
la parlayan ikinci öerecede bir artist 
evvelce vururlardı ter lie makası! Za • 
valh yeni üstadı tam manasiyle boğaz· 
]arlardı. Bu suretle güzel rol yapmış o 
lan artı:st filmde pek az görünürdu. Bi· 
rinci derecedeki yıldızlar da rakiplerin 
den kurtulurlardı • 

Bugün kazın ayağı öyle değil, çünkü, 
sesli film ~ok pahalıya mal oluyor. Bu· 
n~ öyle her istenen tarafına makas 
vurmak k.:ılay değil. Bir makas vuruı 

h;nlerce lıraya mal olur. 

Eğer filmin iyi fakat yıldızların a ... 
leyhinde olan o yerlerini kesecek olur· 

sanız, yerbe başka sahneler çevirile -
cek. Bu da lfr kere evvelce edilen mas 
rafın sokağa atılması, sonra ikinci bir 
masraf edilmesi demektir. O zaman 
film çok pahalıya çıkıyor. Bunu ne 
film sahibi ister, ne de yıldızlar. 

Yıltlızlar:ı ne diyeceksiniz? 

Yıldızların bundaki kayıptan şu: 

Mukaveleleri icabı, alacaktan para, mu 
ayyen h:r miktardan ötesi için, masraf 
çıktıktan sonra kalacak kara bağlıdır. 
3u yüzd ~n. bir film ne kaıdar aza mal 
olur, ne kadar çok kar getirine yıldız
lar için r:ie o kadar iyidir. 

Kendi karlarını uüşündükler1: ıçın, 

yıldızlar da hazan işte böyle, ikin •• ; de· 
recedeki artistlerin parlamasına mani o 
lamıyorlar ..• 

Kendilerinden başkalarının parlama· 
~ma m:.ru olmak için yıldızların şimdi 
buldukları çare birmci derece fakat ko 
lay roller yerine, ikinci, üçüncü derece 
fak3.t zor, hakikaten maharete ihtiyaç 
gösteren rolJeri kabul etmektir. Eski -
den bundan kaçuurlardı. Şimdi ise bu 
kabahatlerini düzeU.:p yola gelecekleri 
umuluyor. 

Eir iki "hırsızlık,, vakası laba 
Yıldızların ve sinemacıların "hır • 

sızlık,, dedikleri bu vakalara bir Hri m1 

sal daha r;österelim: 

''Yarın ne olacak?" ismindekl ba~ 
rol Margaret Sullivana venlırişti. Şir • 
ket de filmi bilhassa bu yıldıza daha 
fazla şöhret temin e~ek i~in yapmış-

.-: Lut[en sayf af!ı çeviriniz 
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Askeri 93al'ıi&tec: -
üst k el ava harbinden bir sahne 

Dü tayyareleri Londraqı nasıl 
b dıman edecekler 

... 

Çinde Tapon 1ıonıbnrdıma rrıntlrın feci bir mnnz11ra 

1ngiliz Erklirıılıarp Ksynıukamı 1 
:V aylhP.rfo Yünaytet ervi re"·ü ıııec· 
muo:;nnda. kentli m~mlekı:tinin nni 
Lir 51Jdırı~.ıı açık ve maruz olılıığnnn 
helirttikten sonra tehlikeniu gün· 
den µ:ilne lıUyUılfl~üne işnrf'lle harbin 
ha:lnnı;ırını ş1Syle tarif ediyor: 

"E,·eL. JJarp ! .. 
"Dii\'r c:h nr:m~ıı. cenup nlıillerİn· 

tı. 1''akııt, filmde herkes Duğlas Mont· 
gomeıT'yi alkı~ladı ve: filmın bat ıırtıst l 
olarak o ttmmdı 1 

Edvar<l Arnold dı "Sadi Mak ki,, is 
mlndekl f ılmde Con Kravfordu gerı bı 
rakmı~tır. 

Bı:~inci dereceden b1rlnci dereceye 
çıkacak kadar parlay.:n yıldız& en iyi 
misal kUçUk Şörlı Templidir. tık gö 
ründüğü ''Kalk, alkışla I,, filnıı,:nde ona 

beşine ldlerctede bir rol verilmlştı ve 
kendisinden evvel Vaıncr Dakster, 
Mac Evans, Con Bol ve Ccyms Uun 
geliyordu. Dört yaıındaki k~çuk ço 
cuk da •mların arasına bir sığıntı gibi 
konulmuıtu. Artıstlerio ismi arasında o 
nun adını gayet kü!ı;ük harflerle yu · 
mışlardL 

Fakat, r. lm:ie en ~ok göze çarpan bu 
küçük yumurcak oldu. Herke ·ondan 
bahsediyordu Film onun ısmi ile tanın 
mağa başladı. Nihayet bir gün geldi kı 
~nema iları!arında en başa ve en büyük 
harflerle Şörli Templ ismi yazılmağa 

ba~landı, cteki amstlerin simi evvelce 
onun adını yazdıklaı ı kUçilcUk harfler· 
le yazılıyordu. 

KUçilk yaramaz öyle bir "şöhret hır 
sızlıgr., rekoru kırmıştır k.' l 

Moris Şövalyeyı de Bebl Lö Ruanın 
az l:llsın unutturacağı hatırlamadır ı 

Marlen Oictrih kendini nasıl kurtardL 
Marlen Dietrib te böyle b:r tehlike 

atlatmış, fakat bundan yine kendi gay· 
rctıyle kurtulmuştur: 

Marlene Dıetrihi Viranadan tutup 
AT.cr.:kava getirerek meşhur eden S • 
tranbeq~tir. 

Uzun 'tlüddet e\iişmi~ sonra danla 
rak aynlmıo olan bu ikı e ki dost ban 
şarak "Kızıl Çariçe,, filmıni yme benı 
ber çevirmişlerdir. 

Fakat, film çevrildikten sonra Marlc 
ne o.:etrih müthiş kızmış bulunuyor , 
Strenberge: 

- Beni figüran 1erecesine indirdin J 
Ben böyle şey istememi Sen kan§ma 1 
len artistten ne anlarsın 1 Git kukla oy 

mt,, diye bağırıyordu. 
Bundan sonra, makası eline alan 

"Krzıl Çariçe,, ritminde kendisini ge 
çen rolleri kcı::möş atmış, şöhrct:nı ve 
şercfni kurtarmak kin kazancını kay· 
betmekten çckinmenüşti.. 

deki tarH lll ınerkezj 888\ yitmi (j~Q 
50 dakika geı;erken, düşııınn tayyare
IP.rinin Lonılraya <fo~tu •Ur'atle ır;P.1-
clij:Çini gör1lil. lnj?iliı ıayyarP.lerin<len 
kuvv~tli ikj hiiliik 18 dakika sonra 
clü~nıao tayya~IP.riylP. karşrlaşmış v~ 
uıfitlıi hir 1ıııva nmlıareluı$İ hn~lamış
tı. Mulıarelwııin iUnmılan bir eaat 
onrru ~e e arısı lıoorttl"a fıZl'rhıe ilk 

<fii mnn homhaları <iü~ıııii~ . hn tip. 
ten riil;marı bClmha yağnmnı 20 d:ık~ 
ka rlevnrn ttıııi~ıir. 

Bahriyf" \.'C lıa\'a nf'zareti binaluri
le parliiın "nlo ve (Sen pııvel) ki· 
ILl"~İ yıktlmı~tır. ftfaiyc, yangını 
rinıliirnıeat' kllfi gı-lıneıııi~tir Şimeo

rlif•·r itfa \•onlnrına ılnlnıı rrkt'k, ka
ılın \'e çol'ukltırın "ılrnrılı~ı pıınik ınlit 
lıiş olıntı~. hirc:r•k in an iilnıfiştiir. 
Şn km hir lı:ıle gelrıı h·il halk ~ehir 
ılıcııııa kaçm:ı~a çnlr•ını~tır. GiikyO· 
ı-iirıılP naı;ı) hir lıarp •·nı•nııı Pttii':in· 
ılen halk lıalırr·İ7.ıli. Tav ;art'lt>r .Jüş
ıııunln hfıliı ı;arpıcıl\·orılıı Ciikyiizii 
) ıııııyor; prc•ie~ tiirlrr · t:l\·.,:are ıtüfi 
lopları. carupıll'llf'r kııranlıl..lnrı ya· 
ran Hlaiıni cnı:ılıır lllf'\dnnu l!t'tiri\'or· 
ılıı. Şı•lırin rnıılıtdif \'t•rlt>rirıe tann· 
re an!rnzı clii,ih·or: nır,törlnin ıtiiriil
tii ü kıılaklorı lırınalavorılu. G<•kvO· 
zii ~i~li olclu~u için proiektörlrr zor
lııkl:ı ç:ılışnhiliyorclu. Lonclruılaki 
hiitiin ta\'var,.ln dii·nıanm karşbına 
çıl<nrılım~ıı. Fakat hir f n::iliz tayya· 
re;ıinr hetı ıliişmarı tan·nrr i İl"ahf't ,._ 
•li\•orcln. Dii~rrınnnı vnnıı~ı llltı\'affa· 
kwı>ıli hirka<: Aldırınncbn sonrıı ho\'a 
mııharchP;ıİ nilıavete rrmi~. dii,mıın 
t:ıyvorrlrri ~ekilio l!İlınİ~ti. Fakat 
ornılen varıın !!aat hrniiz ıteÇlllP.lllİ ti. 
ki <liicşm:ın tanart'lninılı•n ikinri 
h i r k ıı fil,. lı ii ı ii n ,; ı l ılt·t i \' 1 e Luu ı 1 ra 
~f'lırine alrlırı\'orılu. Y ı-niclen nıu· 
lıort>he, ,.nıHnn. panik. hirçok hom!ın
lar atılrtı. hirçok in"rınlnr iilılii ,.e 
r.nrı ıliişmaıı tavynreııi Lon<lra ufuk
lımnclan kavlm1urkcıı pavitahtm muh 
!<·lir ııı-rııtlniıule veııiıfcn hirtaknn 
lıornlıalar pııtlnnrni'!rı hn~larlı. lııınlnr 
ı:ı~ç rrntlı,·nn homhalar<!ı. hiitlin ı;er.e 
,.,. Prfrc:i din ~rlıri alıfiqt Pderek pat
larnı~n clP\'0111 Pclerf'k 1,"rı1i. 

('),fi i<f nre ilim edilen şehircJeki 
hnlk. lwıkn verlerr se,·kNHlın~~e ha~· 
lnnılı. Riitiin nnkil \'3!ntalnn scf<'rhcr 
lıolP lrnnıı1ılıı~n lınlılt' otcılıli!\'ler<le bir 
iıı;;nn vni i~irı ıHh1işenlı-r ln•hınuyor. 
~Phirıle panik ''t' ynnwnlar ıJe,·am e
rfivorrJu. 

V anı:qm c:öndfitmPğt yetnıPyen it -
f ah·e ırhirli ınnrtdelerılf"n lrnnınma 
,·n~ıtnlarmı 1rnllaıımağa imkan lıuJa • 
tmvorl:ırclı. r.nz mn•kt'li insanlar cad
delerde teJa~ln ko arken, fngilterenin 

<liğf'r ~elıirlerin<le neler vukubuJdu • 
~unılan kimsenin haberi yoktu. Çüu • 
idi, tel~rof, telefon iılemeyoruu. Rod
yoclnn ha,ka bir muhalıere vasıtası 

kalmanıı~tt. On iki hin insan 8lmU~. 
on ılt'kiz hin kişi el,. yoralamur~tı. 

Bu telnş ara uıda korkum: hir rad· 
yo lıalıeri el oha ı;eldi. Sahalı leyin sa· 
ııı lıc~te Eimol ıfonizi Uzcrinclen f.t"«;"n 
km'\·etli lıir clüşrııen tcıyynre hiilü!!il; 
cenutıu ı:ıırhiye do~nı ilerlcuıiş \.'C hir 
1aat eonrcı Lon~ra üzerinıl~ bnhma· 
çnknıı~ .• 

Bu lıııher. hiltarı Londralln feci bir 
korku tloğıırınu>tu." 

f nJ?;iltert>ıtin a ·kr.rl miitelıac:ın~la
nnılnn Yiizha~ı Rraut, Loııılraıım hu 
suretle lıir ba kına ınaınu. kalahilece
~ini ta~ılik etmektf'ılir. f n~ltne- har
biye rırzoreti resnıi rrı~cmıı11·rncla hfiy
le korlrnnç hir le\•lıavı un!nttıı11kla, 
ha\'a kuv"•ctlerinin k~wttlenme i i· 
cap ettıı;ını, f nı;iliz umumi efkônna 
anlatırrnk isteyen müteh:ı~. ıı.lar, mart 
aymıla ttıc:ılik edilen hiltçe ile. ~irntli
ve knclar İngiliz ask~ri tarihimle mis· 
İi ~iirülıneıniş bir rakamın lı:ıvanlık 
için !ar(edilnıekıe olduğunu yazmak
tadırlar. 

RR.:lfHl.000 fıı~iliz lirası olan lıa\'R 
hüıc:eai, kara hliıçesi kadar olup, de
niz hlitçc inclen ylb:de yirmi azdır. 

Üç yıl t\ vel. lınrhe p;iret•c1' ıırarda 
bio tayyaresi olan İn~ili7ler, bu tay· 
yurelerılen heş yiizllnil Mt>tropolde, 
<li~er he~ ~üziinU de mfistrrnleke ~e 
dominyon larda hu luntfııruyorlardı. 

1936 yılında i~lenen ( F. Planı) ile 
hu tn~·areletin adf'cli 19~7 l!erı~ııi iı;in 
de 17:;•,, 1'138 cie 2600 e jJ.lfığ edil
mek iiz,.reılir. ln~ili~ haVI nf'znre
ti tnii'ilf'~Drı Sir Filip ~OU!on, Avam 
Kanıara~mda sö~ öylcrken. meydan 
alacak yeni vaziyetlere giire, bu ra
kamlar, ictthmda iki, üç misline ~ıka· 
nlaraktır, demi,tir. 

İrıJ;ıl;ılerin yt'nİ in~a ettikleri tf'k· 
motiirl': "l:A. • :H" mark&lı Fr} ri 
Lııyvareleri, (Devli Or.rald) gazetesi
ne p;öre. saatte 5:l0 kilometre yol ala· 
hii,.r.ek~ir. !? yıl .-vel. orta bilyiikHiktc 
bir hornharclımnn tor.'areıı.i saaltt> an
cak 240 kilometre ~idehiliyorcln. İn· 
~ilizlerin yaptıkları Tiri. tol nleylıeym 
tay,.nre i @aatte 740 kilometre nıc af e 
knıetm.-.ktı-ılir. Mr. aftlerıle sUr'at te
min edilcfi~i gilıi, lıir tayyal'f!nin 1 O, 
1 l hin mt'tre yükcei!e c;tkahilme i de 
temin eıiilnıi,tir. Ilir homharclmıan 
tavvare11i 4 dnkika içincie 5000 met e 
yiikt'ekfi~,. c;:ıknhilnıPktedir. 7 " l :l 
miliınrtreli)< \'C Broııning ve Vi'kı•rı 
mitralvözleriyle teslih edilen tayye
relerP kfiriik ~arıta top verlf'.ştirilnı i 
ter.rflhPleri rle vnrıılmnktadır. 

Silıil tanınnl!11 hnşlarr.azcJan l'\ vt>1 , 
fn~ilterrde. 31.000 kişi tsyYnM'cili • 
te i. tilıcJnm olumıtihı: hıınlurdıın 
2500 O pilot frH. 1<>37 nihavetindc 
hu rnkıım 55 hine. 193fl yılı hnşınıla 
71 hin ld~ive (ıksrılocnktrr. TRvvare 
mr!ktepleri 5 ten 24 e ilıliiğ edilmiş
tir. 

f nrziliı han nezaretini idare Prlcı:n 
'iikı=Pk riithcli tıi" 7.nhitl~ ır;iirü~en Ge
neral ArmanJ:O. f nqiliz1erin ı:ıu ıözle
ri s1h•lf'ıliklerini hiJnirmekteclir: 

"Herlin!e P.oma, lınvn km•vetlerini 
i teıli ·leri knclnr fnıJalaştırma~n gay
rt>t ctfehilirlcr. Ho\•alrırdnki hakimi
rnt ic;in h:ı Jnvan mÜ<'nclele.. lıovat ve 
iiliiın m{İ('nnelr !dir. nu mii('arlt'levi 
ıenı:in olıın ll!rafm ka7:ana"a~ı muhnk 
kaktır. fn~ilter~ıJe para varclır. Za
man ,·e iktr•at fnı?ilterf'nin nıenfıuıti
n~ olarak viirümektı>dir ... - M. N. 
DONYADA 54,872 TAYYARE 

Amerıkalılann yaptığı bir istatistiğe 
göre, dünya yilzünde Uç ay evvel mev· 
cut tayyareler 54,872 ,:di. Bu tayyarele· 
rin 12.366 BI Amerika da, 8,305 i Fran· 
uda. 6,928 i Rusyatla. 5,SJ1 i fıtg:!t~ • 
rdde, 4,334 O ftaJayada, 3,555 f Japon· 
yada, 2246 6t Romanyada, 1250 af Yu· 
goelavyildadır. Almanya ve di~er mem 
leketler hı:klnnda izahat verilmemekte 
~.:r. 

Hika e 
(8 nci aayı/adan devam) 

ta. Ye pırıl pırıl yanan gözlcrile ona. 
uzattı. 

Juanlto aya(;a kalktı. Bardağını 
bava.y:ı kaldırdı. :Mıınuolo yUıUnde 
Adeta bir zarer dalgası ıle orıu scy
redlyorclu. 

- 'l'oz, şa.rtLlıın tadım arttırmnı, 
dedi ve l\lariaya baktı. 1\o~cli, neşeli 
gUlUnısedl. 

Manuelo kudurmuş gibi atıldı. 
- Toz mu, toz mu c!cdi. Yahu o toz 

değil.. Zehtr, zebtr IJo! .• 
Marla lıtr rery:ıt kopardı, arkası

na yaslandı. Kork udnn gözleri bU
yUmUş, hcyecaııdan göğsü kalkıp ini 
yordu. 

Junn istifini bozmadan! Senor Ma 
nuelo boş yere ı.endllcrlnl Uzuyorlar. 
Du sandıkları gib\ zehir değildir. 

Per D•os! O bnlde nedir bu? .. 
Mnnuelo hiddetinden çntlnyacak 

gtbt ldl. 
Ju anlto kısa('a, k ilçU k bl r harf far-

ktyle ! - Tuz, dedi. 
Sonra Marlaya rtönerPft, haydi 

yanum gidelim .. teldlrtndo bulun· 
du. Genç karlın l>Utün lşvcsile Aşıkı
nın koluna girdi, ve Manueıoyu ma
sada gelip geçeceğe, Tuza tuza da 
envıp ın~crelt )'alnıı başına bırak· 
tıİar. · 

Jlnııdnn dışarıya çıkınca, Juanlto 
sevgilisine: 

- . 'imdi seni evine bu akayım. Ya
rın d~ evleniriz. O zaman yalnız. be· 
nim olacaksın dedi. 

Mnrla sordu, ya Manuolo ne ola
cak. Vay nlcnk herif uy.. Juanlto, 
ah bir kere beni arrettlğlnl anlasam, 
do<li. 

Juanlto ce\·ap yerine genç kadını 
dudaklarından ha!lfçe öptü ve: 

- Manuelo .. dedi. Zavallı oalnn 
şarapların parasrnı ödemekle kala· 
cak .. 

tılanayı evine bıraktıktan aonra 
Co.lle Mnyor kışlasına. döuerkon Ju
anlto, kendi kendine: 

- işi tam f>$ref saatte ynptık, 
diye gOIUmsedl. Uzaktan gece bek· 
cıst El Serenonun eeel geldi. Sant 
tam lkl, \·e gayet nefis btr gece., 

Duerm~1n ustedos en pazı •• 
(Allah rahatlık versin) herşey yo 

hrnda ... diyordu . 

Japon casusu 
(Yedind san/adan devam) 

ya her an f ırsaı veren hir ceydi ... 
Japonlanu Çine hücum için en 11on 

olarak kullandıkHif'ı cebep le, Japon 
ve Çin a kcrlerinin bir ı;arrıı~nıasm
dan ibaret olmuştur. Bu i .. e, Çinliler 
arasroda Japon askerlerinin bulun· 
m:ıtu kaimi eılilince. gayet tabii ola· 
rak talınıiu edile.·ek hir \'&ziyelti. Ja
poııya hunu malı~m ittihaz etmişti. 
Çin de. Jiplomaı ca6u~un mnlıareti 
sayesinde hu ~artlan ve onlnr gihi da
ha hirçok gizli makı.ntlı ~artları kabul 
etmi~ti .•• 

LA VHENS GlHl ..• 
Ooyhara'ya ve "~1ançurya Llivren· 

j" isıııiniıı \'f'rilme·i yal111z l\lançıır· 
yada \'e o ch·nrıla tiirlü işler teliirnıi~ 
olmasından ileri gelıııiyorclu. Gent!raf 
Ooyhnra daha lıirc,:ok r.ilıctlerden bu 
t n~il iz ca~n-.ıına benzerdi. 

l\lr.·elu, ln~ilizlerin Arahi11tandaki 
siyasetini lıir porıııa~ırıın urunda te· 
\'İren \ "e "r\rahiı;ıtanm ta~.Eıız kralı" 
iin\'atımı alan r ôvrens gilıi. Doylıara 
da kuvvetli hir riyazh·eci idi \ 'C bo, ı 
vakitlerini t!n nıii~kiil ITI<':-eleleri hal· 
letınf'ğe çulı .mokla geçirirdi. 

l\l ııammnılan \'e eımırengiz ~e;ler· 
den hlh·iik lıir ze\'knlan Oovharn. fik· 
rıni pl:inlar kıırmo~a. tiirlü türlU ı,riz· 
li i~ ler çeviırne~e Vf'rın i~ti. ve gfüı:leri 
ılaırrıa Ptra(ınıla r rnrf'rıp;iz ağlar knr
ınnk ic,:i n cliinrrdi ... 

Çocuğunu çalan 
kadın 
( Allınn sayı/adan dıvam) 

kendisini takip etmekte olduğu .=çin, 
her nereye gitae, meydana çıkıyor ve 
Stokholm polisine malumat veriliyor • 
du •• 

Geçen hafta Romanyadan Sofyaya ge 
len anne, Bulgar polisi tarafından ça • 
ğınlmt§ ·ıe pasaportu alınmıştır. 
Şimdi bu zavaııı ar.ne Sofyada Stok· 

holmden gelecek cevabı beklemektedir. 
Kend:J,yle görü~en bir Bulgar gaze· 

tecisine tunları söylemiştir: 
"Her :ınne evladı i~in ne duyanıa, 

:::l::t~ ::=t::p ç:!:c:-, gct ya ı dökerse, 
b:nde annelil< sevgisinin verdiği ııtı • 
rabın i~,:nı:ıe ktvrar.ıyorum. Çocuğu -
mun timii nerede t·ulunduğunu bilmi
yorum. Bilsem bile ıöylemem. Stok • 
holın mahkemesine ikame ettiğim da • 

- __/ 
Hisar vapurll 

battı , 
(tl:styam birl,.ci&IJ tıJ' 

· ·ra t 
Kaptnnm F.!\'kalheşcr bır '. P" 

kimivr.ti gö:.terercl~ m:ıne,·ra >' ki h 
na r~~nıen 1 Ji ar' upuru ad:ıı11:6ınf 
lıklnrma ..;arpıııı~, orta~ııul:ı.rı. ~ 
rek iki dakikada Knraclrnııııı 
sularına :;ı:iin:iilrnü~tiir. dt~ 

Vapur, o karlar ani lıir sııt"e t.'l,r 
mı tır ki tnvf alnr tnhliıliye ' 11",Jf 
na koeııın)·a. lıHe vakit lıulnııı• , 
dır. ~l~cl 

Vnzirelt!!rİ hnşmda bulunan ltf ~ 
kaptan, ikinci kaptnn, rnııklrı flttl01 

tayf atar \'RJlUrJa bir?iktc (lt;Jıltt\' 
kapanan rlslı;alıır ara!m.cln • Y. _., 
gitıni'lr!rılir. f;P.minin yırnıı k\IJ' 
rettf'h~ırnitan anı n"' hir ki~' s rre~ 
nıu tur. Bu cfo $~han oğlu t 
isnıincle hir tnf adır. 

1
. t~rt' 

r, l . . . . k Girit ı ;r 
lıtşta urınr.ı ·ımtan ~ . d,.ıı 

him o1'1ıı2u halde di~er h.tıı.1';,r~ 
riler artık lınynta gözlcrııtı 
buluauvorlar. . 

VA PllR Tl ı\ KT<JNDı\ 
MALÜMAT ,/" 

1 Ji.-ar \'armru yukardn da .~ ife f. 
mn ~ibi Kıılknvım Znc1e fstrı•1 efİ ı~ 
riklerhıe aittir. ln•aat nıa1zeıt1 ol~ 
~nptrr. Bin heygir ~ km"·etintle ıııııf' 

d "'"ı r \'apnr 1919 <lıa Aım:rikn P • Mııı's 
trr. 295 kadem tuliinde. 44 k~ ~ 
zmcla. 21 knılern derinlikted 1r.~ıı1f• 
~ayri ııafi, 171 O sari tonilüto ~ç9'r:ı 
Vapur yntm Romany:ulııo 
ta,ımı~tı. • .,tst~~ ' 

Kaza hnkkımla rliin gece 'J•ll ıı 
JCanar nlılı~nnıı maliını:ıt h~rı~ı,ıı• 
harettir. Fariamn ıııfı;itiitı. k"b.,ı61' 
lar lıakkınıla maliınıat nnrıı ıgr•~'r'ı 
reıımi maknmlara ı:decck tc 
dan hPlli olaraktır. . ııiıril~ 

Bn ka7:nıfa knrhan ıı:icJerı cft ~tr! 
rimir.in 1tilf"lerin~ t'n knlbi ve 
tcı:essürlf'rinıizi lıi~ 

·11 
Suriye Baş\/e~' . 

(tlstyanı Ofrİ~!li .. 
Komşu başvekili istasyon~,~ 

ye:i, hariciyeci, başvek!lC"f eÇ ,ı~ıJI" 
Fransa, lran, Irak, Efgan, 15~1" ""t 
rl, proto'&".:11 umum ınUJürilı • 
kanı uğurlarru1tır:. ~Jfl• 

Harlc:lyc memurlarmııı~ rei~' 
komşu lıatvekile hududa ı.acJ•f 
cıJeccktir. .~ı 

• defi 1)1' Ccınil Mardam, harcketın ti Jı'b , 
l.stasyon binasında guetedle ,f.tfil' f 
derek, lntıbalan!1J çöyle ifade ~ 
lerdir: ~ , 

- Türkiyede gört.lüğilrtı tyi ~~ 
ve misafirperverlikten derin Jf1 ıe' 
yet hisleriyle ayrıl~oruro.,. toe~ 

TU:kiye ile Suriye arasırıcl~·ıet~ ~ 
bütün meseleleri iki kard~ ~ııııs• .Jlti 
raşır bir zihniyetle ballettiğt f e~I' 
müşkilllerin tamamen berUra !f• Y 

ı · bir vaı ,..16 ni beyan etmeyi zevk ı ıJefV'. , 
asebc ~ 

rim. tl:i mrıılleket rr.Un 
1 

ct!P , 
vadettiği parlak lstikb:ıl 1'~ı.cat ol•, 
ni de~il bunu mutlai< bir h3~ .r1fflU ~, 

b sa~ ~ 
rak kabul etmek l~zımdrr.. ~ıi• ~ 
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levazım lJmlı llği 
lllJnları 

lıtın0rdu hastahanelerinde müstahdem 
~ tirelere elbise -yapılmak iizere 

2S metre bez 29-12-937 Çarıamba 
~rıll saat 14,45 de Tophanede lst:ın-

l Levazım amirliği Satınalma Kc.mis
~11:.ır.da pazarlıkla alınacaktır. Tah
~ bedeli ı 7 55 lira, ilk teminatı 131 
'İ 1 63 kuru~tur. Şartname ve numune
tin komisyonda görülebilir. İıteırlile-

. kanuni belgelerile belli IUtte Ko
llıiayona gelmeleri. 

(329) (8440) 

• • • 
'erOlcullar için yatak kılıfı yapılmak U
Ca~_ 3912 metre bez 29-12·-937 
~:-rnıha gilnil saat 14 de Tophanede 
~~l\bul Levazım lmirlili Satınalma 
~sycnunda pazarlıkla alınacılktır. 
lı\'hııun bedeli 1546 lira 80 kuruıtur. 
ba~ teminatı 117 lira 38 kuruıtur. Şart
~ ve numunesi Komisyonda göril
lıe bı~ir. İstekl:lerin kanuni belgelerile 

l1i aaatte komisyona gelmeleri. 
(332) (8443) 

• • • 

10
0rdu haatahaneJerl için almat.:ak 

Ç Oo adet yüz havlusu 29-12-937 

-"tarnba gUnll aaat 14,30 da Tc.pha
::._e İstanbul Levazım Amirliği Satın
~ Komisyonunda paza:-lrkla alına
~- Tahmin bedeli 900 lira, ilk te
ııı.tı 67 buçuk liradır. Şartname ft 

~Unesi Komisyonda görülebilir. ta
t ~lilcrin kanunt belgelerile belli saat
e ltoınisyona gelmelerL 

(333) (8444) 

• • • 
~rdu hastahanelerinde mOstaMem 
ii'Ufireler için manto yapılmak fü:ere i a:.o nıetre llcivert kuınat 4-1-938 
btı tllnil saat 15 de Tophanede fatan

~ l.cfaznn lmirliği Satıiıalma Komt. 
., 1' Unda kapalı zarfla ebUtmeai yapı

Cllctır. Tahmin. bedeli 5750 81'8 ilk 

~!n tı i31 lira 25 kunıftur. ~ 
~ ~e numunesi komisyonda 1Brllle
lt : isteklilerin kanuni betıetcrDe 
~kııı mektuplarını ihale 1Utinden 
\.&ant evveline kadar Komisyou 
~cled. 

(330) (8441) 

Al'o AUo 
Bay eczacı alı misiniz? Hafla 
JardanberJ çektilim kahııh
tta karşı laııYlye ellillniı POR
GOl.INI diln •kşam aldım: 
Barsaklarım temizlendi Ye ka
nn aArılarırndan eS<'r kaim•· 
dı; teşekkür ederim. Bu fevka
Md. lezzetli Ye itimi kolay 
olan mO!\hil llA<"ını herkese tn 
aiye cdttelılm Allahaı!lmarla· 
dık. 

KURUN 
ilan tarifesi 
Bfrfncf sayfada 400 .. 

nın sayfalarında santhnJ 40 Kr. 

Rearnt illnlar 30 .. 
DördllncO aayfada 100 • 

Oç ve ikinci sayfalarda 200 .. 

Ba$lık illntar '500 " 
Ticari mahiyeti batı olmtyan 

kUçtlk ilinJar 20 kellnıelik beş de.. 

fuı 120 kuruştur. Eskiden mu

tavelesl olan mnıt.?rllerimlzln 

mukaveleleri -nilddetlnce fark L 

lmmaz. Uzun müddet devamlı 

fti.nlar tenzlllta tAbldlr. filo ver. 

mek hususunda yalnız ve mDnha. 

ıman VAIOT YURDU altmdakf 
Kemalettin tren tıAn bürosuna 
milracaat edlimelidlr. 

w: Telef on: latan bul. 2033:'1 

ı A~.,keıi Hıta-ıı~-~--------
'7 atı ilanları Dokloı •• ---Iİİİ Hafız Cea .... I 
'il ?00000 kilo buğday kapalı zarfla ek-

36 ltııeye konulmuştur. Tahmin bedeli 

t 
7so lira ilk teminatı 5512 lira 50 ku 

'illttur, Eksiltme:.' 25. 12. 937 cumarte 

8-ltinu ::<:at 10 da Erzurumda Askeri 

~ tırıaımil komisyonunda yapılacaktır. 
1 ttıı..n~si hergün Komisyonda g8rU· 
"bit· 
li ır. TekliE mektuplan belli gllndf bel 

~~tten bir saat C\'vel komiıyon bat -

ti] 
1•!tna verilmiş veya posta ile g5nde-

ı.ı· 
~unacaktır. (643) (8220) 

Dr. lha•n Samf --
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~rnr kao tahhlitı. Fr\•ngt ooktai 
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!ctra llo ve eıtma hastahkları teşhisi, 
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.,: ·M111aı RanıiAydın 
t lıllyeneha.uesinl raksim. Talimane 
lltlat>aşa Cad. llRFA Apt. rıma 

~ 'lekleimiştir . reı . 41 ~ 

~r~n maad<ı hergün: Oğtedeı . 
">nra Sftat ikiden altıya kadar 
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Dahi/ive Mütehaurın 
.... rdaD eaşka ırtınıer~ Ogtedf'D eonn 

la&I ı U tan 1 ya ı kıuıar lst.Anrıuld9 IJtvıu 

JOIUD<Sa c 104 t aum&ralı nııewıt ıcaMl"ealDCk 

Daat&laruu k•tıuı eder ttaıa. oumU't• ıur 
IVI _..., "I~ 17' ll&llllert baklkJ f\llUlfliYI 

ID&bMletU. Mwayetıf'bane .. •• f,lletOD 

mtll Kıflılı &eleton: ll04t.. 

GENÇ MEKTEPLiLERE: 

Bu mevsim si.eler için çok tehlikeli· 
dir. Boğaz ağnla,·ı hep bu mevsimde 
ba§lar. Ufak h:: ı;oğuk alma ıizin ba
demciklerinizi. ~i:1irebilf r. Buna karşı 

mektebe giderken uir kutu 

Pastil Midat 
alınız ve eebiniztleı. eksik ctmeyini1. 
Tıpkı ştktr gib11th. Kolayc• sakız vt: 
tiklet gibi yiyebılir&'n1z. 

bmini unutmayınız. PASTİL MIDAT 
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Oenız Levazım eatınalma komisyonu llAnları 

Cinıi 

Süt 

Tahmin edilen 
mdrtar n Bedeli 

K.itoaa 
20,000 

Kuruı 

10 J 
Yoğurt 10,000 15 

Muvakkat teminatı 

262 

Kanıt 

so 
1 - Yukanda cins ve mıktar1ariyle bir kilosuna tahmin edilen bedeli ve 

muvakkat teminatı yazılı olan iki kalem yiyecek, 7- İkin•.:iUnun- 1938 tarihine 
rastlayan Cuma günü saat 14 de açık eksiltme usuliyle alınmak üzere münaka
saya lronulmuıtur. 

2 - Şartnamesi, Komisyondan bergUn parasız: olarak alınab=tir. 
3 - hteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte v .. belli gün 

ve saatte Kasımpaşada bulunan Komisyona müracaatları. (8504) 

· -De.vlet Demrryol/arı ve Limonları işltttme ·· 
·, . . · Umum idaresi ilanları . · 

20000 lira muhammen bedelli ve ikinci eksiltmesi de feshedilen vagon ve 
lokQmotif verenleri ile sair muhtelif kriko ve verenler 29 • 12 • 937 Çarpm
ba günü sat 15.30 da pazarlıkla Anka rada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu i,e girmek isteyenlerin 1500 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve Nafia mliteah bitlik vesikasını hamilen eksiltme gün il 
yukarıda yazılı saata kadar komisyon Reisliğine müracaat etmeleri U:mndır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde, Haydarpapda Tesellüm ve 
sevk ıcfliğinde görUlebilir. (8489) 

Muhaaıınen bedeli 6595 lira 50 kurut olan muhtelif eb'atta 1500 kilo Demir 

tel, 3000 metre sinek teli, 600 mette kal bur teli, 2500 metre hudut teli ile 1000 

rulo galvanize dikenli tel 30 - 12 • 1937 peııembe gilnU IUt 15 de Haydarpap· 

da gar binası dahilindeki komisyon tara fmdan kapah sarfla atm alınacaktır. 

Bu iıe girmek isteyenlerin 49' lira 66 kuruflulı: muvakkat teminat ve kanu· 

nun tayin ettiği vesika ile resmi paetenln 7-S-1935 G. 3257 veya . 1·7·1937 

G. 3645 No. lu nüshasında intiJU etmiı talimatname dahilinde alırumı ehliyet 

vesikaları ile tekliflerini muhtm rarfla nnı eksiltme gilnil uat 14 on döde b· 

dar H. Papda gar binası dahilindeki komisyon Reiallfine vermeleri linmdır. 
Bu iıe ait ıartnameler komisyondan parama olarak dağıtılmaktadır. 

(8366) 

Almanyada Teknlkum lahelll yapmak için Devlet 
Deınt ryolları hesabına talebe gönderJlmek Uzere 
mUeabaka açılacaktır: 

ı - MUıabaka 3-1-938 pazartesi gııtı nO saat 9.30 da Anlı:arada Devlet De
miryollan Zat İtleri Dairesinde Haydar pqada Birinci lfletme Mildürlüğündt 
icra edilecektir. 

2 - Taliplerin en qatı orta mektep nya o derecede unıt mektebi mezunu 
olmalan, 20 yaımı mUta:aviı bulunma malan ve ahvali uhlıiyelerinin tiınmcll

fer hidematıru üaya mUult oldutunun t.dare hekimleri tarafından tasdik edil
mesi prttır. 

lki ıene herhangi bir .mGeaaeaede bDRU tea.tyecillk, denilrcDfk •eya buna 
mümasil makine bamın da çahırr.ıt ot l!ufunu ltbrt edert1ere Utıat !tiettebl me
zunları 24 yaıma kadar müsabakaya ka bul edilirler. 

3 - Talipler mUracaatnamelerine a ilev! vaziyetlerini ve pedederinin tercU
mei halini, polisten tasdikli hilsnUhaJ ki ğıdnu, mektep ıchadetnamesini ve ba~
ka yerde çah,mı' ise aldığı bonıervialeri bağhyarak Ankarada Devlet Dtmiryol· 
lan Zat !peri Müdürlüğüne ve lat:ınbul da Haydarpaşada 1ıletme Müdürlüğüne 
milrcr.:aat edeceklerdir. En aon mUracaat tarihi 25-12-937 dir. Bu tarihten son
raki m:iracaatlar kabul edilmiyeceJrtir. 

4 - Müsavi numara kazananlndan Almanca liunına vakıf olanlar tercOı ecll-
lir. (4537) (8350) 

Sorulacak Suall•: 
ı - U mumt malOmat ve TUrhçe 

• 2 - Hesap, Hendese, Cebir 
3 - Fizik, ltimya 
4 - AJ.maıı.:a bilenler Almancal!an. 

·_ · J-.tanbul Belediyesi -· Ilanları . -
• ~ • • 1 ' • 

MOkelleflerlo oazarıdlk katine 
Mükelleflerden bazılarının adi pus lalar veyahut senetler mukabilinde borç· 

lannı tediye etmek istedikleri anla~ ıl mrp. 
Bilcümle vfrgi ve rerimlerin set.ahi yettar memurlar tarafından makbuz mu· 

kabili alınması jarttır. 
Bunun bar~.;inde yapılacak tahsiJ;'ı tın resmi bir mal1iyeti haiz olmaması iti

bariyle kabulüne ve ırJ.ikellefler tarafın dan bu şe~ilde vukubulacak tediyatın. 
vergi borçlarına mahsubuna kanunen imkan yoktur. GörUlen lüzum üzerine key-
fiyet ilan olunur. (8539) 

Senelik muhammen kirası 36 lira o lan Amavutköyünde LUtfiye ma.'ıallcsin· 
de Palacı s

0

okağında 18/ 29 No. ev 938 veya 939 ve 940 seneleri mayıs sonuna 
ka.dar kiraya verilmek üzt.re açık arttır rr.aya konulmu;tur. Şartname-si Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 2 lira 70 kuruşluk ilk teminat mek· 
tup veya makbuzu ile 7-1-938 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bu
lunmalıdırlar. (J.) (8536) 

lstanbul Erkek öğretmen okulu Salıo
alma Komlsyonundt1n: 

Okulumuzun 937 mali .)'Ilı sebze ib tiyacı hakkındaki ilan bııgünkU Haber 
gazetesinde neıredilmi§tir. f steklilerin mezklır gazeteyi okumaları ilan olunur. 

(8530) 

Münakasa ilanı 
lstenbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
GUnlilk .. Sicilli Ticaret gazetesi ve p!yasa ı.:etveli ,, ile Haftalık ve aylık 

L 
Borsa fiyat tablolarının tab'.: kapalı zarf fa münakasaya konulmuştur. Talip olan- --------------
larrn 28 Birinci klnun Salı gtinJ saat 10 da teklü mektuplarile müra;aat etmele
ri iJln olunur. 

Mukavelename projesi ile nilmuneler Oda neıriyat Şubesinden alınır. 
(8532) 

RlJRlJl\/a abone olu
nuz ve abone ediniz 
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'ff rldye Cumhuriyet Merkez Bankası 
18/1211937 vaziyeti 

AKTIP' 

Alta Mll idi ..... 19623"712 L.27.eo'l.320.94 
•ek.ot.. • • • • 14.15j.288.-
11fa11Wl. • • • • 1 186.124.86 4?.941.733.80 

nı-11 ..... ; • iL- t .o 1:-l.661.77 1.013.661.77 

PAStP 

......,. .... 
11ıu,aı ako•b 

• • 
Adi Ye CeYk&.l&de. ı , t t 

HUIUIS • • • 1 , • , 

15.000.000-

2.105.172.40 
4.51ti.Otı7.70 ö.b'2J.180.l0 

...,.. ................. . 
Altla -.a lldlopU 1) 4~ WJ l 9. t 18.729.56 
AJ1IU taa~ ... -.. ......... 
~. .. 28060.68 
Diler cM~ .. ı.cqa. 

Ttcıa Y1lldeld B&ııknotlar ı 
o.nuıı. edüea en&lu G&ktiye 
Kuwıwa ı ~ ı bad madc» 

, lerine t..Cikaıı b&Ziıl• taraba. i
L 158.74~.563-

L 14.070.4fi3-
lt1lrlq b&Jdyeı.n • , , , 2.i.~97.191,:\1 34.743.985. 55 

llutdıta. L ı~.748.563-
Jıuaım 1 " ı 1ıı1c11 ...._ 
lılJrtM \Htlllaa R&..a.. \an. 

ı>enaaı. eclUem .nakı -.lrttyt I 
t.da.e •a.ld t.c11yat. ,. 14.070.46.~- 144.6n. l CO-•u 111 ... •=n 
_.__ -.oaan. • • • iL 1.000.000. -
Tleut -•ti• . . . . . .. 39.204.2.39. 52 40.204.2J9.52 
..._nTü't'ftt..._ı: 

JI>wullte edD9 eTl'&kJ aak. 

1 
al..,.... llarphfı ...... •t L.39.065.9.16.0't 

Jtıü.a&t tUbart lırrymrtlr 

'.a ....,_ ..._ " t.aın1ıtt L. 5.259.153.54 44.325.C69.56 
.a ....... ı 

AJtm " dtn na.na. it 7J.soo.n 
8.6~3.079.41 8.717.779.18 

TMtılt 

4.500.000-
16.782.955.45 

3.i7.Hlı7.~l-1.h.i - -=- .. 

Deruhte edilen •'n'&ID ukUJır 

bakty-. • • L 14•.678.100-
K•rwııııı tamamen altm olarü 
UAveten tedıı.vtll• vazedilen L. 19.000.000-
=ont aıukabtll ll.t1'e\.en ı 

'hrk Uru1 lle•daa• 
Uhts faaJtbOdalu 

13.roo.coo- 176.678 100. -
12.48 ı. ı 73.08 

Altına t&bYUJ kabil dö.t.zler t 3 041 7· . . o 
Ott~r ttllvtz'eT •• alac.klı 

kltr1DK baklyeleı1 , , , , • .21.467.200.13 zT.470.24J,Q8 
MW.t.eW • 1_ 1 t • 1 _ 1 99.656.829. n 

2 Kart 193! tarihinden lttbaren: takonto haddi yüzde IJ 1.2 - Altm ll.ıertoo &Tana yllzde ' U 

TUrklya BUyUk Millet Mecllsl 

idare Heyetinden: 
ı - Seksen bin litre benzin alına caktır. 
2 - Şartname hergün Büyük Millet Met.:lisi Muhasebe MüdürIOğünden be· 

delıiz olarak alınabilir. 
3 - Eksiltme 10-1-938 pazartesi gü nli ıaat 15 de Bilylik illet Mecliıi idare 

hey'eti odasında olacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uıuıiyle o Iacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 1110 liradır. 
6 - Teklif mektuplan 10 - 1 • 938 Pazartesi gUnll saat 14 de kadar İdare 

hey'etinc verilecektir. Bu saatten sonra mektuplar kabul edilmez. 
7 - şartnamenin 4 ncü maddesinde i5tenilen vesikalar teminatın konu!duğu 

:ıarf içeralne konulmuf ola.:aktır. (8348) (4511) 

DOKTOR 
Necaettın Atasagun 
Her gUn sabahlan ıek:U buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ye kadar Ule 
U tayyare apartman.lan ikiııcl daire 

17 numarada baıtalannı kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye b 
dar haatalaruu parasız. Kurun. Hı 

ber okuyuculanru dakupon mub· 

bilinde muayc~e eder. Telef: 23953 

Sahibi: ASIM US 
Nqriyat mUdi1.rl1 Refik Ac Sevqil 

3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 

Burueukluklardan kurtulmağı ve daha gen~ ft 
göıiinmeğf aeve?'linh değil mi? Açık beyaz taze 
bir genç kız tenine malik olmak lateraiııls 

mi? Evet dersiniz, bu basit gUz.e1lik tedbirinJ 
rUbe ediniz. Her akşam, yatmazclaıı evvel 
reııgindeki TOKALON kremini kullaıımız. Bu 
m1n terkibinde Vıyana Oniversite Profesörü .Dr. 
jskalln cazib keşfi olan ve btlyük bir itina ile ~ 
hap ecl1lın.ı, genç hayvanlardan fstllıaal ve . " 
CEL" tabır edlleu mUceyreleri canlandıran yeni~· 
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cndıııJll 
besler ve gençleştirir. tık tatbikmdan itibaren er* 
al sabah, clldinlz:in ne kadar tazeleemit ve geııçıet' 
mit olduğunu göreceksiniz. 
Hastanelerde 60 • 70 yaşlarındaki kadmlara ytP" 
lan tecrübelerde 6 hatta nihayetinde buruıuJdu)Jl
rın tamamen zail olduğu görillmtıştUr. _ .• "'tıl 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki TO~ 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve~ 
ye edilmit r.eytfnyafI mevcut olup bu unsurıarllı 
vıesam&ta nUf uz ile derinliklerde gizlenmlı ~ ~ 
bir sabunun ihraç edemedij'i gayri aaf mad~· 
harice atarlar. Siyah benler hemen kaybolur~ 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı k~ 

Ii unsurlar ise, açık mesamatı kapatır ve Uç gUn zarfında en çirkfJJ; 
en eert bir cildi beyazJatıp yumuptır. 45 • 50 yaşlarındaki kadıJll 
bile bir genç kızın tazeliğini ve yumuıaklığmı verdiği U!minathdır· a~ 
me:t bu gilnden bir tUb veya bir vazo TOK.ALON kremi alınız ve tarif 
edildiği v~hile kullanmız.. Neticeeiııden son derece memnun kala~ 

Nafia Vekaletinden ,er 
. v ktlıd ~f fiJl" 3-1-938 Pazartesi günU aaat 15 de Ankarada Nafıa e adet 1'ell'-

ıiltme Komiayonu odaaında 2940 lira mu hammen bedelli 12,000 
1 ·.:anı demirinin açık ebiltmeal yapılacak trr. · r'' 

Muvakkat teminat mıktan 220 lira 50 kuruıtur. UrlUftıııdetı P' 
Bu ite aid prtname ve sair evrak V ckilet malzeme :MOd Jıııt' 

sız olarak alınabilir. _ ... b1J1f t>U 
• Oııu-' 

İıteklilerln 3-1-1938 Pazartesi cUnU aaat 15 de KoısıJ.I~ 
malan Itmndrr. (8393) 

Matbaa makinesi aranıyor.ki•' 
·r dil• "' Taşrada kurnlacali bir matbaa için 68X 100 ebadrods bl • JJlu· 

ile mücellit taknnlan ve bir pedal maki neei almıcaktır. ,,. '-·-..ı C.- • 
Satılık ~akineai oluılarm ~'!'}•_idare_~ ~ 

racaatlan. 


