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Romen-Sovyet Anlaşması Feshedilece 
Yeni Romen hariciye Nazırı hari- ~B~I n 
ciye vekilimize 'telgraf gönderdi 

iki samimi dost olan 'Iüıhlge ve Romanganın müşteıek menfaatlaıı 

Karadeniz 
sahiJ yolu 

Istaobuldan Hopaya 
---~~~~~~~~..:_.::.....~~-

kadar uzanan bir sa· 
bil yolu yapmak 

Ulzım 

Her ıene kış mevsimi girerken Ka· 
radeniz ile alakası olanların yürekle
rinde bir sızı başlar. Bu sızı günün hi· 
rinde fırtınalar ile kabaran azgın dal· 
:;alarm ha,mma uğı:amak. ~dj1e&idj,r. 
Nasıl ki birkaç gün evvel Hisar vapu· 
ru ile yirmi dört kıymetli Türk deniz
cisi hu felakete uğramıştır. Gazetele· 
re geçen bu f elaektler haricinde ola
rak ~ura<la, burada hiç duyulmamış 
kazalar <la varılır. 

Acaba Karadenizin lıer sene hu 
mevsimlerde sebep olduğu bu türlü 
felaketlere karşı alınacak hiç bir ted· 
bir yok mudur? Acaba bu feliketler 
hep Karadeniz sahillerinin limansız 
olmasından mı ileri geliyor? 

Eğer Karadenizde yalnız elli , ya· 
hut yüz sene gibi mahdut bir zaman 
rarfındaki hu türlü zararların öniine 
geçilebilmiş olsa bu denizin bütün Ji· 
manlarını ba~tanbaşa yapmağa kiifi 
gelecek bir servet yekunu teşkil etti~i 
görülür; hu suretle burada Jimanla
rm §imdiye kadar yapılnıamı~ olma· 
smdan dolayı memleketin ~iirdüğü 
zararlar hakkında doğru bir fikir e· 
dinilmiş olur. Onun için KarnJeniz
deki bellibaşh ticaret limanlarını yap· 
mak memleketin en hayati ilıti) açla· 
rından biridir. 

Ancak Karadeniz limanlarını yap· 
makla beraher, yahut hu limanların 
in~ası henüz zamana muhtaç olduğu
na göre onlardan evvel yapılacak hir 
teY vardır ki o da bu denizin ~ahil 
yoUandır. İstanbuldan Hopaya kadar 
uzanan bir sahil yolu yapmak IUzım· 
dır. 

Bir yol ki, kışın f ırtmah zamanlar 
da dahi motörlü vasıtalarla bir ba~
tan öbür başa kadar nakliyat kabil o· 
lahilsin. İşte ancak Karadenizin mem· 
lekele, memleket iktısadiyatma yaptr 
ğı zararlar böylelikle asgari hadde İn· 
dirilebilir. 

Bununla beraber Karadenizin bir 
ucundan öbür ucuna kadar gidecek 
olan bir sahil şosesi ayni zamanda tu
ristik bir yol olacaktır. Yaz günlerin· 
de fstanbn1dan Hopaya kadar ı;t»zinti 
seyahati yapanlar bu yollardan istifa· 
ele edecektir. J\Iı>mleket dalıiJinde 
ha~layan bu turizm hareketi sonra ha· 
tici turizm hareketini uyandıracak
tır. 

Nihayet Karadenizin sahillt»rinde 
Yapılacak uzun ~osf: icabında nıemle· 
ketin milli miidafaa~ı Hn dt" clohilcle· 

. ASIM US 

Bükreş 30 (A. A.) - Diplomatik ma 
hafillere göre, Sovyetler birliği orta 
elçisi Goga hükumetine Sovyctler birli 
ğinin Romanya ile olan ademi tecavüz 
paktını feshetmek t<lsavvurunda bulun
duğunu bildirmiştir. 

Ayni mahafillere g8re, Romanyanm 
Fransa ve Çekoslovakya ile olan aiWı 
imalatı hakkındaki mukaveleleri de mu 
vakkaten irtal edilecektir. 

Ankara 30 (A. A. )- B. Miçeünı, 

(Sonu: &ı. 10 SU. 1) 

Yen·i Romen hüklime
tinin muhtemel 

v 

programı 

l - Matbuatı nasyonaliı.e ede
rek bir devlet mfiessesesi haline ge
tirmek. 

2 - Yahudileri devlet miiesse
satımlan ve ticaret hayatından u
zalllaştmnak, 

3 - Hususi ve resnıi müessese
lerde işleri met•cut ırklar arasında 
taksim etmek .. 

Bükr~. 30 (Hususi) - Yeni Rumen 
kabinesi ilk toplantıyı yapmış ve yeni 
'Milli Hıristiyan partisi hükumetinin iş 
programını hazırlamıştır. Bu hususta 
henüz resmi olarak hiç bir haber Yeril
memrktedir. Fakat tahmin edildiğine gö
re hükumetin programına esas olan nok
talar şunlardır: 

1 - Rumen matbuatı tasfiye edilecek 
ve devletle5tirilecektir. Bundan sonra Ro

( Sonu Ra. 4 Sil. 5) 

MISIRDA l RUSYA 
Geçenleı de memlehetlmlze gelen ingiliz Kabine Uzak Şarka muhaıririnin mahalesl 

Kral taıra!an~an ltaıadeniz Jilosundan Dünyanın hiçbir yerinde bu ka 
Aztedıldı Zırhhvetahtelba dar kısa bir zamanda bu ka-

hir gönderiyor dar büyük değişiklik olmamıştı 

Mısır kralı Farnk ar.nesiyle baabcr 
bir seyahatte 

(Yazısı '1 üncü sayfada) 

Sofya, 30 (Hususi) - Bulgarca (Zar
ya) gazetesinin yazdığına göre, Sovyet
ler, üzak Şarktaki deniz ve hava kuv
vetlerini faılala~tırmaktadır. Karadeniz 
filosundan bir kısınr Vladivostok'a gön
derilecektir. "Şmit,, harp gemisi ile zırh
lı kruYazör "Krasnaya Krayrna,, ve bir
kaç torpido muhribi ve tahtelbahirle bir
likte Sıvastopolu terketmek emreti al
mı~lardır. 

Kiyef ile Moskovadan birçok aycı ve 
bombardıman tayyaresi de Uza.1< Şaıka 
göndt!rilmiştir. 

Amerika Da Tayyare Gönderiyor 

Vaşinğton, 30 (A. A.) - llahriye ne
zareti, Havayi adalarındaki Poerl - Har

( f onu Sa. 4 SU. 3) 

Japonya ingiltereden çekiniyor 

Geçenlcmle tehrimize gelip bir kaç 
gün kaldıktan sonra Ankaray-. giden 
ve bir müddet tetkikatta bulunan.Js: 
memleketine dönen meıJıur lnpıiz mu 
harıiri Herbert Sidebotham lik makale 
sini 11Sunday Timea,, gazeteıinde neı· 
retmiıtir. Muharririn yazmnclan ente
resan parçalan apğıya naklediyoruz : 

"Bir ioklanmızrn ayıplanacak dere
cede yanlı4 malumat sahibi olduğu ta
rihi bir baccketi yakından görmek Ü2 e
re Şarka c!oğru uzanmak faydalı ol.ı • 
caktt. 

Son on dört sene i'iinde Türkiyenin 
kalbinde vr fikrind~ öyle değişikliıc -
ter olmuıtur ki, bel.ki dünyanın hiç l:>ir 
tarafında bu kadar kısa bir nmanda 
bu kadar büyük bir değişiklik olma:nt§· 
tır • 

Bu değ!1ikliğin uameti hakkmd• tn 

İstanbul, yeni plaruarla yeniden •n.-
şa ediliyor. Tedricen eaki deriaindea 
srynlıyor. 

Gezdiğim bir çok yerler araanUllljgf 
müzeleri ciolaşmaklığu:n, tngilizlen 
Türk sanatini ya Arap veya İran ~ 
tinden ibaret sanması yolundaki yan • 
lış düşünceyi düzeltmeğe yaradı. 

istan!>ula niçin fazla seyyah &elmo. 
diği gariptir 1 

Boğaziçi gibi, Fransa ve latlyarunkl; 
den dah:ı güzel ve bugüne kadar h~ 
bozulmamı§ riviyer.ısı var. 

Tilrkiyenin insanları da iyilikten y .• 
na, man?arasın.dan aşağı kalmıyor. 

Türk, karıısındakinc alellcele ken • 
disini veren adam olmaktan ziyaıde "a 
dık bir kaıakter taııyor. Çabuk ar 
daş olmuyor. Tavır ve hareketleri c. 
didir. 
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smanlı devletinin Ingilterede müthiş bir sis on senelerine ait hakiki hir hikô.ye 
Kral ve Kraliçe kliseden yaya dönmek 

mecburiıelinde kaldılar adomilli Celil kahya 
Eshi bir asl•erin lıaııra def tcrin-ı 

a n: 
1319 ene i idi. Arnavutlukta e~ki

a tenkiline memur olan Şem~i paşa 

sanatn daha yeni girdi. Sonra i;i u· 
ğurlu gitmez! Kııznııamaz.,, 

İ~te lıcr hiri birer canııvara henze· 
yen im in anlarm kadınları d:ı bu a· 
varcla in~nnlardı. Bö) le ccvaı> alınra 
he)ninHlcn 'unılmnşn döndiim. Bü· 
tün iiınitleriın hir an içinde mnln ol· 
du. Hiç §iiplıe yok ki hundan sonra 
uğrayacağını yerlerıle de ha:.ka ı.uret· 
lece' ap alaca)c değihliın. 

"Tlıc Pcople .. gazeıe,.inıle ol~ı.mlu· ı 
ğun:ı gön• iiı,; gün c\' ,.ı Jugiltncnirı 
} arı ı iıııdiye kullar gikiilınenıiş ke· 
safeıte lıir is tahaka:.i} le gözgiizü gtiı
ıncz lıir lrnl almı,tır. Bın;ok futlıol 
ınaçlaıı )arııla kalıııı.,., '<' binlerce 
halk, ~oel } ortusu öğle ) emeğiui, so
kakları nrmı~ olan hir ~eceyarı 1 ka· 
ranlığı İ~inde yemişlerdir. 

ku" etleri ara mda bir mülllziın o la
k bulunu) ordum. Harekat sahamız 

ri rende Mali ya idi. Sekiz tabur ile 
wna üzerine gidi) orduk. Ilir giin 

b na lelim olmı)all malisörler<1eıı hi-
ı in kule ini yakmak Yazife"i 'eril
i ti. Kul<'yi ııte~leclik. Yangın ha~la· 

Bu sırada HadonıiJli Celil Kalı> a· 
pm yanan kulenin ate~lcrine karşı: 

- Ellıamdülillalı, hugiinleri de 
rcliik !,, 
Diyerek dna ettiğini gördüm. Bu 

hal heninı hayretimi mucip olı1u. na
milli Ccfil Kahya ate everilen ku-

nin aletlnine kar~ı böyle hamtlü se· 
lar etme-ine sebep ne olahilir<li? 
- Celil Kfıhya ... Niçin hu kadar 
emmın oluyorsun?,, 
Diye sordum. 
O' a'kit MaJi,.örlerden son derecede 
nı 'anmış olan hu zanlh adam ha
.fan geçen f eliiketi anlatarak dedi 

- Ben timdi sizin göriliigüniiz gi-
i fakir in•nn değiMim. Daha birkaç 
1 e' 'el binlerce koyunum ,·ardı. 

Lu alılar lmnlnrm Jıep;ini elimden 
• ılar. ) nlnrz yiiz kadar lıergelenı 
almıştı. Çoluğumun, çocuğumun ma

lini bunlarla temin ediyordum. :Fa· 
t ar.ıulan J)eş, on gün geçmeden 

uma l\f ali örleri çıkageJcliler. Bir 
gece ha kın yaptılar. Bu hergeleleri 

e aldılar. Binlerce koyun ve hay· 
an sahihi iken bir iki hafta içinde 

yJere çırılçıplak bir fakir derrcesi-
e dii tiim. Elimde, avucumda bir 
y k. lınaılı. Ne yapacagmu ıa~ırclmı. 

ıl ) aqayacağıını, çoluk çocuğumu 
ıl ~e,·inılircı·eğimi hilemeyordum. 

ı ine clü tii:':iim f eliiket benim i
in ölüıııclcn fnrksızdı. Onun için 
er türlii tehlike} i göze alarak Rado· 
iJ len knlktım, Luma l\falis)asina 

tim. F ki} alıaşı fustaflita'nm im
ine "İttim. Bu adam o zaman Lu-
'fol i )a ının sergerdesi icli. 

O nıanlı de' Jetinin l>aşma hüyük 
r belu ke ilmişti. Biç olmazııa ça· 
an lıap anlarc1an on, on iki tane· 
in "l'ri 'erilmesini rica ettim. Mak· 

dı ıı hu lıa~ ·anlarla kiracılık yapa-
"oruklnrnm geçindirmekti. Bu· 

a;lryarak Mu taflrta'ya söyledim. 
tı la benim acıklı ricalarımı dinle· 
rek merhamet eder gibi göründü. 
pte lilen lıayvanlarmıdan on tanesi-

bana 'erilme .. ine razı oldu: 
- Ha)c1i ~it, fa1an adamila on fiç 

ne lıay' an var. Sana birisini ver
n ., 
D di. Ondan conra da geriye kalnn 

• nları alm:ık için kimlerin evl~ri 
uw ayara':ımı anlattı. 
lk tfe(a uw ':Jım Mafüiirü ednde 
maclım. '\ .ılmz anaı:ıı ile kart"J 

ile imi~. Bu kaılmlarn 1\'Tu!:taflıta· 
st>l:irnnıı ih ll'ılim. Bnraılaki hav
ı i .. tedim. Denim sözlerime ka~
lııliııifrün anası: 

- Ac;la olamaz!., 
Dive ('C\ ar ,·erdi. 
- Nirin olamaz?,, 
D • inrf.' alt! ı;-;ıın cevap ta cın i<li: 
- Olnmn ... , rii ıhii heniııı o-;lıım lııı 
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l\farera, o~mımh de,·letinin son 
e:enr.lrrinc ait tarih sayfolarmı aydm

lntarı hakiki hir lıikfiyedır ki lıiç bir 

nokta mı de~i~tirınek izin olılu~u gi

bi nnklettiın. Da<lonıilJi Celil Kahya· 

nm hir yangının ateşleri ile göğ .. föıii 
ı ıtarak A ilaha lınımlii ena etme~i, 

hak ız term iize uğrayan bir adamın 
ihret 'erici intikam ]e, ha~ı değil mi· 
<lir? 

Giingörmü~ 

Şark vilayetlerimizde 
kar 

Kı§ dolayısiyle birçok yerlerde in· 
şanla son verilmek kap etti,ği halde, 
elıeınntİ) etine hinal'u 1 rahzun - lran· 
@it } olunun ıntaama de' am edHmek
tedir. 

Alakadarlardan gelen malfımata 
göre, Kop dağlarında mütlıiı bir kış 
lıüküm sürmektedir. Fakat Almanya· 
dan getirilmit olan son sistem ve maz· 
but otohü,..Jer aye inde yollarJa kati
yen mü§küliit çekilmemektedir. 

Diğer taraftan yurdun lıaşka yerle
rindeki fırtınalar birçok itleri geri hı· 
rakım~tır. 

Bilhas~a, Karadeniz ve Eğe sahille
rinde .hulup:m limau)ardan vapurla· 
rın gelıneme•i yüzünden ihracat ya
pılınınm.~. rıhtıma kaclar getirilen 
ma1rar günlerce heklenıi§tir. Bu a
rada hazı ufak limanlardan denizyol
ları jcJaresine ~ika)'etler vaki olmu~
tur. 

Siiylendiğine göre, bu vaziyet yıi
zümlcn yarım milyon mandalina rıh· 
tunda heklemiııtir. 1 

Hele Londranm orta~ında, gece, 
dalıa nğle vaktinden haşlumıştı. Ve 
iiğleılen akşama kadar lıüıiiu sokak
larda llimhalar yanmıştır. Rir~ok de· 
falar, IUnıhalarnı ii tüne i,.ahet eıf ı>n 
lıavu tabakasının kapkaranlık olduğu 
~iirülıııii tür. 

Sis, bih iik parçalar lıa!incle ortah
~1 Biiratle · tola~ıoaktııydı. Ciinc:ı.le pı
;rıl prrıl yJnan birçok yeı lt>r, hirkaç 
dakika içimle gayri kahili niifuz bir 
si e hiiriinmii~tü. Dn arada traım•ay
J:ır \'fi' Gtonli J,.r, st>n islf'r·ni bitirme 
l!aatinılen evvel seyris.-f eı r!en çekil· 
•.ıişlerclir. 

İngiltere kral ,.e kraliçesi kiliseye 
knflar otomohil1e gitmi~lerken, kral, 
Jıalka hir işaret olmak Üzere yayan 
yüriiyerek saraya dönmüftür. 

Tier yere sisli zamanlarrJa kuJJanr 
lan işnr~tçi memurlar dikilmi§tir. 
Bum ula hrraher hir takım kazalar 
da of 11111~hır. 

Fakat hazı cihetlerde de glineş pa
nlclomaktaydı. Hilhassa, karanlık bir 
si tahakası içinde tünele binmiş olan 
birçok yolrnlar cenup mıntakalarm• 
da apaydınlık lıir semaya kavuşmakla 
Jıa,'rC'tre kalmışlardır. 

Sovgelleıin Budapeşle 

MANŞ 1 l>NELI liU SENE 
AÇILACAK MI? 

ing:lteı~ ile Frama rasaında Mı.onı 
Bo0 az1mn altından bir tünel açılına&J 
senelerclenbcri dü~ünillür. Fakat bir 
türlu yapılamamıştır. 

Buna sebep tünelin çok zor ve paha
lı bir İ§e bağlı olması değildir. Yapı • 
lan projelere göre, timelin uzunluğu 
~Cl.. kilometre olacak; içinin genişliği ıde 
8 nıetre. Tünelde ıki tren hattı bulu -
nacak. 

Tünelin şimdiye kadar yapılamama
smdaki rebep iktısac.!i değil, siyasidir. 

Bu işe İr.giltere ile Fransarun mu -
vafat et:nesi lazım. Fransa razı. 1ngil • 
tere hükumeti de belki razı olacak, fa. 
kat amiralJik hükWrıete tünelin yaptı -
rılmamasını tavsiye ediyor. 

Am:rallığın tünelde bulduğu mah -
zur şlidur: 

Bir harp olursa dli§man bu tilnelle
rin başına kadar gelirse iki memleket 
için de ve>.z.iyct çek müşkül olacaktır. 
Adaları denizden müdafaa etmek i.ın -
kanı old•Jğu halde, tüneli eline geçiren 
düşman :Fnınsadan İngiltereye veya İn 
gilterdJen Fransaya kolaYyt geçebil: -
cektir. 

Bununla beraber tünelin yapılması 
için teşebbüslere tekrar başlanmıştır. 

Bu sene belki ingilterenin karara ra
zı olacağı C:üşünülüyor. 

1'1.EKSIKADA BUTON 
sefiri nerede? !DAMLAR KURŞUNLA 

The People gazeetsinde okunduğu
na göre, Budape§tedeki Sovyet sefiri 
Bekza.dian'm §imdiki hald~ nerede 
bUlundufu meelsi, diplomatik maha
fild hayli allka uyandırmı!$Ur. 

Sivyet eefiri, alta hafta önce Moe
kovaya çağırılmıştı. O zamandanberi 
kendisinden hiç bir haber alınama
mı§tır. Sovyet sefaretine vaki olan 
mllracaatta dahi, sa.dece sefirin .. me
zun,. olduğu cevabı verilmiştir. 

Meksikada idam cezası kurşuna piz
mck uıu!Ü ile yapılmaktadır. .Diğer 
memleketlerde askeri ve siyasi mah -
kumların' idamında l.ullanılan bu usul, 
Meksikada bugün, bütün idam mah -
kfunlarm;ı tatbik edilmeğe başlanmıştır 

Mcksık;ı.da ihtilaldenberi Jrurıuna di 
zilen adam görmeyeu halk, bu usul it
tihaz edildikten aonra ilk mahkum o -
lanın idamını seyre koımuştur. Bu yeni 
idam us:.ıi:.i ile ilk i<l..m edilen Karlos 
isminde '-,ir adamdır. Karlos bir kadını 
öldürüp par;ılarmı salmış bir katildi. 

ve imam mahkum uluyor.1mamm b 
dan sonra kızla evlenemiyeceği ide ıöy 
lenmektedir. 

IL"l BARBARLIKTAN 
KURTARMAK IÇlN .. 

Düny!da harp fe!aketine bir taraf 
tan siyasiler karşı keıymağa çalıprlar • 
ken, diğer taraftan ilim adamları da 
bu husu'.lta büyük gayret aadediyor • 
lar. 

Bugün Amerikada ''Barbarlığa karıı 
imJi korumak,. gayesi ile bir kurum teı 
kil etmek için teşebbüse girişilmiştir. 
Bu cereyanın başında Paris üniversite• 
si profesörlerinden Esyen jilson bulun 
makta:lır. 

Fransız profesörünün teşviki ile ku• 
rulmaıı dUşUnülen bu teşekkülün mak
sadı şu olacaktır: 

Bugünkü dünyad.ı eskiden olduğu 
gibi, bütün cihana §amil bir kıymet ve· 
rilmesi ve bunun için, ilim teıckkülleri
nin her mC"mlekettc, her türlü tazyıka 
rağmen, çelıımasL 

iJlsonun bu husustaki söylediği ilk 
nutuktan sonra Amerikadaki bütün bil 
yük alim'er bir araya gelmişler ve te• 
§ekkülü kurmak teşebbüsilne iştirak et 
mişlerdir. 

1938 için yapı
lan tahminler 
Bu tarlhlerı hallrınızda 

tutun 
Bakalım doğıu 
çıkacak mı? 

Her sene olduğu gibi, önUmüzdeki 
yıl için de §Öyle olacak, böyle olacak 
diye tahminlerde bulunanl:ır oluyor. 
Bunlar arasında bir de takvim var. 

ltalyada çıkan ve "Balık avcısınm 
almanağı,, ismini taşıyan bu takvim 
sxıo santim en ve boyundadır ve tarn 
iki yUz elli senedenberi ayni şekilde 
çrkar .. 

Yeni kadın 
BiR BENDEN KIZINI 

BULAN ANA 

İspanyv.da bir ana 23 sene sonra kı
zını bulmuştur. Bu buluşmada başlıca 

~mil de bir ben olmuştur. 

Bu küçük cep takviminde günler ve 
aylar yazılı olduğu gibi, herkesin, 
bilhassa balıkçı, avcı ve köylUJerin 
hergün yapmaları lflzımgelen i§ler 
gösterilir. Fakat, almanağın en nıet
hur olan tarafı, gökteki ayın muhte
lif safhalarda bulunduğu günlerde 
havada ve dilnyada ne gibi hadiseler 
olacağı hakkında işaretlerde bulunnı& 
sıdır. Halk, tccrtibeelriyle gönnill· 
tür ki, bu tahminler iki yüz elli se
nedenberi hemen hemen hep doğrU 
çıkmıştır. 

Edimcd<'n Merlwzi A ırupa utihametinde olarak 16 kilomPtre me
ıa/ede yol ü.sıünde bir höy tardır: YPnikadın köyü. Aı-rupadan memle
ketimize gelen ecnebilerin ilk karşıl<J§tıklan hudut höyü burmulır. Böy· 
le olduğu lıalde saptan ve ~ımıantian ibaret olan bu 50 evli Türk köyü 
karşuında. Yunanüıanda kalan 250 evli mühcnımcl (Üreyi§) köyii. 
Bulgar lıududımdaki (Kapıhale) lröyii ,·anında ut.anacak bir manzara 
ar:=ctmr.l:tcdir. Bu zaı·allı köye bi1a;; muluıcir ı·ermek, bira::. da lıiihli.
mcttcn ,ardım cdilmPl.lc al'ıl.lı ı·a:;İy<'tinden pek kolay kurıarıftı/,i/ir. 

Demek isti ·oru::. lii llirinri Umumi Uiifeltİ§ Kfi:ım Dirik.in lıimme
tini bcf(foy<'n bir iştir. Bir iş 1.-i, Avrupa lırulmlumuzda bir tarafwn 
1111/gm i.~tarw, diğ<'r tm af lan Yunani.ııtana har::ı Ti:rk ıınrlığının ilk ni§a• 
rwııi oid11ğu için ba§arılma:,ı milli ~crP/imiz ifo de alfik(l(lar .•a)ılahi/ir. 

B \SAN KT l\IÇ.\ YI 

Camcsliyan ısmindeki bir ermeni a
ilesi, Umumi Harpte her b~ri bir tarafa 
ayrılmıştır. Madam Camesliyan ispan
yaya gitmiJ ve orada, Valansiye şehrin 
de yerleşmiştir. O zamandanbcri de kı 
zı Y erçaniki bir daha görmemiştir. 

Geçen gen bir ermeni genci ile tanı· 
ı•yor. Harpten, eski günlerden bahse • 
ldıyorlar. Anne, kızım kaybettiğini ı:öy 
liyor. Ermeni genci kadına soruyor: 

- Kızının tanınacak bir hususiyeti 
var mıdır? 

- Evet. GöğsUndc bir ben vardır .. 
Bunun üzerine, genç erkek, anneye 

müjde •ıeriyor: 
- Kızınız benim kanm 1 
Hakikaten, Yerçarıik 18 aylık iken 

annesinden ayn düıilnce bqkalanrun 
yanında b~ylitülmüg ve taliin sevki ile 
Fransaya, oradan da, evlendiii ıidamla 
beraber, f t.panyaya gitmittir. 

Kızını ölmüş sanan anne, onu bilyii
milı ve evlenmit bir kadın olarak bu • 
lunca tabb çok ıev:nmiftir. 

NIŞANLISINI KAÇIRAN 
iMAM MAHKUM .. 

"Balık avcısının almanağı,.nda 1938 
senesi için de yürütülen bazı tahmin· 
ler şunlardır: 

Bu sene için parola: "Hazırol cen· 
ge eğer ister isen sulh ve salib., ola
caktır. 16 Kanunusanide Avrupayı 
büyUk bir soğuk dalgası kaplayacak 
ve .. lngiliz hük"1tmcti siya.setini ~ 
racak. Aşağı yukan ayni tarihte öyle 
tuhaf bir hadise olacak ki bütün 
dUnya bundan bahsedecek. 23 klnU
nusa.nide de yine gazetelere iş çık&· 
cak •• 

9 Martta Asyada bir karışıklık o
lacak (Bu da Çin - Japon h!!.rbinin hl· 
la nihayete ermiyeceğini gösteriyor.> 

9 Nisanda ltalyaya komşu bir ıne!ll 
lekette büyilk bir galeyan husule ge

ınerıı-lccek (Bir Frarunz gazetesi bu ) 
lekclin Fransa olmasından korkuY~ 

14 Mayısta yeni "Hava makinel '' 
21 h&· Uzerinde tecrübeler yapılacak. • 

ziranda bUyUk bir lim öle~ek·c: 
muzun sonunda rr.k şiddetlı 81 

~ ı rneııı· 
olacak. 3 Ağustosta Şarktak ~-hlr 
leketlerden birinde bUyük bir b~ 
salgını başlayacak. k p 

EylUI başmda gökyUzilnde ço 
rip hadiseler cereyan edecek: yUk hl.

Sene sonuna doğru pek bil te§rlılf
discler beklenmiyor. Yaln.121, ut o
sani sonunda e\'lenecekler :rrıetı ..... n-

b ..;ı'".terde nıgoo-
lacaklar ... O halde, U5uµo bretnıe-
lananlara o zamana kadar sa 



1 Bugünün edebiyatını 
1 kimler hazırllyor? 

Said F aikve Semaver 
-e-

Yazan: Hakku Süha Gez<Btnın 
}~ıe bir gerıç, ki 

bir yıldız akıııı gibi, 
edebi ufkuırıuzdn 

bir kere parladık· 

tan ~oııru, epey za· 
ıııamlır t-tı,.u) or. 
llnllmki ··-ı·ına,er,, 
dııl~ıııı hiı 'autlı 'c 
oıııı lıaka:ılar, kcu
di1crini ı;iir lıir kay 
mık kar~ı~ımla ::an· 
mı::lanlı. Geııc ha· 

tırlıı onım, ki hu clcliknnh hana ) az· 1 
<lığı bir cc' apta haftada en ıu. iki 
Garp lıikii) e i okuduğunu, not !ar al
dığmı \'e hunun la kendi 'urlı~mdaki 
hazine) i zenginle tirı.li~in i de bildiri· 
yordu. 

O 'akittenbcri hemen lıemen iki 
yıl ı;«'çti. Bu iki yılın, onda hıraktı~ı 
irfan ve an'at ıorlnı;n nedir? İlhanı 
})Ola,.ını.la na ıl hir ce,hcr kaynadı? 
Ve bu ccdıcrin ıliiküldii~ii kalıplar 
hangileridir? 

İn nn, i ter i temcz hunları kemli 
kemli ne oru) or. 

Sait F:ıik, d:ıracık iiınrii içinde u· 
fuk de~i~tirmi .. , ha~kn iklimler gez· 
mi~, ya hir!;ok milletlerin lıa~ir nc~ir 
olduğu hü} iik hir Batı şehrinde ) a;oa
nıı~tır. Diinynıım lıcr kö e~inılen ko· 
şup ~elmiş knnı, dini, innnı,,ı, m~fkü
re-i hnmbn:.kn adamlarla usorlıon., 
da huhışınnk, onların rulılnrım ara.:
tırmnt, imkanı, },ir hikayeci için ko
lay kolny kavu:uhır ~nrtlardnn :;ayı· 
lnıııaz. 

H.ı~alı, hnfıznSJ, geçmi§i i~inc.le 
bii) 1" z ı..-iıı hir tlt~kor ta§ıyan adımı, 
<.'n h:ı-it lı:idi .. eleri, pnr1ak renklere 
Iıo \ .ılıilir. Hiçten bir me\'7.UU, bir 
ıııiıı :ıri c·-cri gilıi i:.ler. 

rakat Sait Fnik, "lhtiyar Talebe'', 
"Bir h..mlm" nı.lını 'erc.liği iki hika)C" 
indrn lı.ı);ka hiç bir c erinde hu zen

gin clel .. orlarm gUz alıcı fonunu belir
tememi-tir. riçin araba? .. Bunlarda 
) alı:ıneı bir koku sezilir, lıikayeoin 

yerlilı~inc ket vurur diye mi? .. E~er 
bö) Jc hir encli;;c-İ vnr_a, ho:.unaıhr. 
Çünkii ''dekor' c fon" sözleriyle ben, 
ınutliikn '·Şanzclize'\ "Kaf e dö Pari" 
ınaııznrularıııı ka tctmiyoruuı. Bunlar 
ta);, mermer, tunç ne\ inı)eu san 'nt 
"harç" ıdırlar. -la hir el, bunları 
zeku ının tekne inde yoğurur; ü"tüne 
rnlıuuun ı ığmı diiker. Sonra yerli 
lıikfi) enin mut lfikn bir Tiirk ki;> tine.le 
Laşla) ıp bitme i de art değildir. Sor 
hon koridorlarıoda da pek alil bir 
Türk hikfı} e i doj;ahilir. 

Sait Faik, hiitiin bu mazhariyetle· 
ri ıe ra~ıııcn rnzıııayor. Yalı ut yılda 
bir açılan "ı\yaznıalar" gibi senede 
nııcnk bir nrn"rapa u 'erİ)or. Fran
sızl.ır, on enedc on bir ı·ilt e"er \eren 
"Alfrecl Doıııoı:;c" ye "Tembel!'' diye 
lın} kırırlnr. llalhuki o, iiri önce ya
§a) or, sonrn yazı) onlu. Ve az zaına· 
na çok ey ı~dırahilıni.ı;ti.. Bi7Je o· 
nun gilıilere, "\ nrna ıa,uğu kadar 
velut!" ıfntı Hrilir. Ya Sa it Faik 
bi.iyle bir tenkit sfü:gccimlen geı;iril· 
seydi... Hakkında kimhilir neler ı;öy
lcııccek, ne ağır suçlarla yiizü sı' ana· 
caktr. 

Bu kadar crt konu,ışumun sebebi 
var: 

1 - En·ela Sait Faik, hir hikaye· 
ci için lfızım olan km wtli, reali .. t bir 
lt !fırla ku ursuz yazma-mı biliyor. 

2 - Bir lıikiiyeıle okuyucuyu oya- / 

lıyan tiirükleri çok iyi beceriyor. 

3 - H:ıyali renklidir. l~tecliği va
kit parıl pnrıl ayfalar dolduruyor. 

l\fp eHi 11 parçaya hakmız: 
"G<>n.ç lmdının, ._clıir dı~ınıla kii· 

çıiciilc bir lmliibesi mrdı. l>urnrlan 
bii. iil~ o ralisı sinuılariylc haplı idi. 
llcr dahi/,·a hu bırıldı ı·c salmllı adam 
lar. iluı01 lardan yrrlern inrcel: nı 
hiiçiiriil.· otlmla 1,iiriU• bir ihtilfıl yu· 
Pacnldnr ~ibi wli." 

Bir h.ı~ka crıctante ele ~u: 

" ••. ce' ap 'ernıc<li. Ceketini ı..aıı· 
dahanın ii tüne attı. Kollarını Sl\a
ı.lı. ·ıııcclıni~ H lÜ) !eri hü) üıııü~ bi· 
lcl ... lcrinc uzun uzun baktı: 
-Allnlı hulırt.:tsirı ..• ::Say1/lamı;;1111, 

dı•di. l lulbul•i luıpislıanede ayılar hu
clur !.ııtTt?lli idim. Vı~arı c,:ıkrncu sn
be.~ılıır tırcı~ınılcı döı·ii~<'c<'!.: adam b11-
hı111ıyac<ığını smuyordum. Meğer lııff· 
n•ıim, o ,}o,./ıhtnki çc~itsblil.:le bii) ii· 
, ormwo. J/nweı ... f faq et.' .. 
... .. - ..J 

Sa it Faik. iizcndiği 'akit i-;tc bö) le 
l'arı l ı \C n·nl.:I i pıı) or. lI ikayeleri· 
n in lıirçok yerlt•rinı.le1 ~atırlara can 
iıııııi~ gihi hir kmnlı.lanıa, hir kıpır 

duına gelir. I:ıı heğcndi~iın tarafı in· 
i) aki ınantığmdaki pürüz-üzlüktiir. 

En uzak lıir <'iimlcnin, en yakın bir 
lıiicli-e ile ıı;izli lınğları yardır. Fikir 
'e clii:;:iinU ... lıir kılUptan yumağı ı;ihi 
!;iizlile hiiıiilc ,.e parıldaya parıl<layn 
"an'atkfırııı lı:ız1rlntlığ1 ruh yntnğmda 
akrYor. 

İvi hilrnh oruııı, ama. galiba hu 
gen~in gi'inlinii alan, gecelerini yor 
~unlnklarln kaplıyan ağrr bir i~i de 
yok. Scynhnt ı;Urgiileriyle bu hayat 
ralıutmı ıln hirihirine cklerı:eniz, yaz
nıuyrı>mm gittikçe ağırJa:.an bir ~uç 
halini aldıı;ını siz de giiriir:-üniiz. 

Adada hir balıkçı ailcJnin hayatı
nı lıiitiin ihtira l:ın ve ürpenncleriy· 
le anlatan "lc:tulyano_un gemi i" lıi
kaye i gilıi her} nnı diizgiin Ye zengin 
bir lıikfıye yazahilen hir kalemin sü
kfıt ile örümceklenmesi bağı:lanır şey 
]erden değildir. 

Un hikayede balın tipi Ye bir şef
kat Jmsn<1iliği ile, denize ,·urgun 
bir !:ocuk ruhu çok giizcl bir müva· 
zene ile knr§ıln~tmlnu:.;tır. 

Snit Faik, yalnız gelişi giizel bir 
an'nt ~eri yaratmakla knlrnağa r:ızı 
olmamı~, cnn vercli~i §alısiyetlerin de· 
rilcri içine girerek ihtira:.larını öl!;· 
mü~, trmayiillerini yoklamı~. Balıkçı 
ı·tıliihlarını, olta isimlerini, misinala
rı, kurşunları \C halık mev!!imlerini 
ı.le yerli yerinde kullanacak bir bil· 
gh c de ermi~tir. 

·un hikaye hu bilgilerin ö~renilme· 
E.-ine yardnn ettiği kadar, belki bu bil
gilerin hu usi bir merakla en-elden c
diııilmi~ olrnu.;ı ela hikayenin yazılma· 
sına schep olmuştur. l\lesele, iki uca 
da ayni yakınlıktadır. Şu, Yeya bu 
denilemez. I•'nkat lıerlıangisi olursa 
oLun, }ıunlar eserde adece meziyet 
fnJına ı;irccck cylenlendir. 

"Sema\ er" den ilk çıktığı günler
de halısetti~iın için hikayeler fütiinde 
a} rı ayrı durmak i temedim. O gün
kii <lii;iinii,..iim değişmediğine göre, 
vazmaııın, tc•krarclan ba .. ka değeri o-. .. 
lam az. 

llitirirken, Sait Faik, lıaftacla bir 
hika> e yazınadıkı;a, kendisini a ·la af· 
f etmem~ini tnYsiye edeceğim. Dün· 
,·nda her liitfiin lıir kar5ılı~ı olduğu . ' dhi, yaradılış hediyelerinin de insan-
lara hircr 'azife yiiklecliği unutıılnıa
mnlıılır. 

Yoklamaya davet 
Eminönü Askerlik Şubcslndeıı: 
Şubemizde kayıtlı harp mal!lllcriyle g;ehlt 

yetimlerinin 938 yılı için ikramiye kayıtlan 
~l-938 gilnilndcn itibaren yapılacaktır. 

YeUcrlnde bulunan resmi senet, man§ cU7., 
danla.rlylc raporları ve nüfus hüviyet cUzdan. 
larlylc beraber yoklamalarını yaptırmak Uzc. 
re §Ubeyc müracaatları tlfm olunur. 

Akılları ba,ıarına geldi 
E' lcrinılen kaçan üç m~ktep tale

he.~i aileelrine mektup yazarak para 
glindermelerini. derhal htanhula diin· 
nıek i tecliklerini bilclirıni;:lerdir. Bir 
kaı; giinc katlar para ;::iintlerilf'cek-
tir. 

llalreler tatil 
He-nıi daireler hugiin -aat on iiçtcn 

itibaren ~ ılha~ı tı'ili yapacaklardır. 

Araya pnzar girdiğinden daireler an
cak 1ı:ııarte,.i ~abahı açılacaktır 

3-KURUN 

ŞEHiR HABERLERi 
Plajları soyan 

' genç ıırsız 
Za bılanın sıhı takiba· 

lı neticesinde 
yalıa/andı 

Bal..-in 

Zahıtn mcnıurları altı ay<lanheri 
fİtlıletle aranmakta olan genç bir hırwt 
zı ) nkalarııı~lnrclır. Bu 111r:-ızm adı 
Bahaettindir. Ileniiz on ekiz yas;mda 
bulunan hu hır ızın yaralamuktau bir 
de sahık:ıqı varılır. 

llahııcttin Knbntn~ li-.e~inıle talebe 
iken alnıanra nıualliıninin evine git
miş, \iman olaıı ıııualliınden hir ki· 
tap i temi~, muallim kitapları karış· 
tınnak iizerc ) ere eğildiği sırada hı· 
çalda arka m<lan ) aralamı§h. Bu va
kadan onra mektepten tardecHlen 
Balıaeııin hu yaz f tanlmlun lıirinci 
sınıf pHijlarmn clad:ınını~, knhinelere 
girerek aut, kij_tck, müee\ herat, ma· 
yo, cakct, panıalon çalım§lır. 

Ilalıacltin, Filorya, Adalnr, Cadılc
boı-tanr, Salacık plajlarınıla hirkaç ay 
zarfında elliye yakın hır ızlık yap
mı~tır. 

Hır mn lıiivİ)cti çok zaman e\'vcl 
zabıta memurları tarafından teı:;hit e· 
dilıni~ti. Fakııt genç Jıırsız hir tiirlü 
ele geçınİ) ordu. Evvelki gece Halıa
ettinin ne, oğlunda dola:ı;tığı görül
mü ... lıemcn ) nkal:ınnrak ikinci fnhe· 
ye ~etiı:ilmi tir. 

Halıacttin suçlarını itiraf etmiş, 
çalcltgr e yalan sattığı ad:ım1arı gö • 
termiştir. Tahkikat clcrnm ediyor. 

-o-

Ehliyetsiz bir 
şöfer 

Bes yaşında bir ço
cuğa çarkarak 

yaraladı 

Rc~ikta .. ta Akaretlerde otur:ın Yüz· 
ha:.ı Zekinin zevce i ile oğlu be~ ya
~mda Doğan diin sah:ılı tramvay yo· 
lunlla kar ı tnrafn geçerlerken Orta· 
köy eihetinden gelen 4202 nuınarah 
otomobil Doğana çarpmış, yere yuvar
lanan cocuk muhtelif yerlerinden yn
r:ılannnştır. 

Dirck~İ)onu kullananın 1hralıim 
i miııdc ehliyet iz lıir şoför olduğu an 
la:>ılını~, yakalanarak tahkikata ha~
Janmı tır. Yaralı ço uk lıa.:;tahane~ine 
kalclırılım_.hr. 

-0---

Anlalgada kaıaııa 
ol uı an vapur 

! ikramiye almı- 1 Yardımcı öğret-
yan Türk menler 
memurlar 

Şark Şimendiferleri 
aleyhine açılan dava

ya başlandı 
Şark iınendif erleri Türk Anonim 

-:irl.t•ti hir mfüldet eV\·el ta fiye edi· 
J irken, şirket idare heyeti tarafından 
~ayri Türk memurlara ikramiye \"C• 

rilıııiş, fakat Tiirk memurlara ikrami
Hrilınenıİıı;Iİ. l\Teınurlar hu \'aziyet 
kar1ıı m<la r,irketi protesto etmi;:ler; 
fnkııt hnnrluı' hir netice alamayınca 
nilıa) et mahkemeye ha~' urnıu~larıhr. 

Darnyı açan Je, lüt ~fustaf a Kay
maz \'C Mehmet .E\·cimcr i-.mincle iki 
nıenmrdur. 

Birinci tiraret m:ılıkemesine lıavn· 
le edilen da, a tahkikat hakimi tara· 
f mclan tetkik edilmi~, her iki memur· 
elan izahat alınmıştır. Bu iki davacı 
memurla birlikte mahkemeye nltmı~a 
yakın memur daha gelmi§tİr. Bunlar 
flıra ile şirket aleyhine dava a~acak
lnrdır. 

Yılbaşı gecesi 
Bu geceyi eğlenceli 

geçirebilmek için 
umumt bir hazırlık 

g6ze çarpıyor 
Bu :ık§am yeni bir yıla girmek üze· 

re olduğumuzdan ~ehir Jıayatmda bü· 
yük bir hareket \'e faaliyet göze çarp• 
maktadır. 

Gece yarı ı, bütün tehir balkı, bir 
dakika için karanlıkta kaldığı sıra
da, hiitün memleketin "Bir numaralı 
talihli i,, demek olacak en §anlı insa· 
ııı Ye diğer piyango talihlileri ilan e· 
<lilmi .. lmlunacağı için "Yılha§ı,, nm 
bu lJaknndan da bir Jıu usiyeti görü· 
Jiiyor. 

Diin, elırin her iki tarafındaki ma· 
~azalnrdan bir çoğu, mütemadiyen gi· 
rip çıkan mii.,tcrilerle dolup taşmak· 
taydı. Bilhn sa oyuncakçı diikkiin· 
ları, hediye malıiyetincle manifatura 
e~yn ı atan diikkunlar da fazla alı~ 
'eri~ olmuştur. 

Buı;iin <le hu ahs \'eri§İn devam e
deceği tabiidir. 

Bu gece. hilha~sa eğlence yerlerin· 
den hir !;Oğu, salrnha kadar husu i 
mii aade alnıı§lardır. 

--o-

Para borsasında 
l\laliye Vekaleti tarafımdan ikra

miyeli l 938 tahvilleri adını taşıyan 

tahviller~ ait yeni bir kanun projesi
nin çıkarılması hakkındaki haber İs· 
tanhul hor!;a. ı mahafilinde büyiik bir 
tesir uyandırmış ve hu yüzden Türk 
horcn tahvilleri yük11e1meğe ba~laımr 
tır. 

Diin borı:ada birinci tertip Türk 
horcu tahvil1eri 18.35 drn muamele 

giirmii:.• ikinri tertip Tiirk borcu talı· 
villeri 18.25 den satılını.~tır. Rundan 

ha~ka Ergani tahvilleri 96.75 den, Si
va • Erzumm tahvilleri 945 den mu· 
amele görmiiş, bir 1ngiliz lirasına 
Merkez Hanknsı taraf mdan 625 kuru~ 
teı;hit edilmi§tir. 

--0--

Yeniler alınmayacak 
eskileri vazifelerine 

devam edecekler 
Orta. okullarda öğretmen ihti) acı 

<lolayı~İ) le 'nzife güren ya~dnncı iı~
retmenlerin 'azif c1crİ hu ayın 26 ın
ı)a hitıni:.;ti. Fakat evYelce de ) aı:dr 
ğrmız gibi hakanlık yardmıcı öğret· 
menler için yeni bir kanun dalrn h.t
zırlamı~ ,.e Knmutaya ,·ennişti. 

Kanun ta dik edilince·re kadar bü
tün yardımcı öğretmenle; vnzif el eri
ne cJe,•am edeceklerdir; sadece yeni 
yardımcı öğretmen almmıyacaktır. 

Yiiksek rah il g<;nniiş yardmıcı öğ
retmenlik yapanların bu vaziyetleri 
de tetkik edilınektedir.Bunlarm içcri
~inde muvaffak olanlar asil öğretmen
liğe tayin edileceklerdir. 

Kültür Bakanlığı özel okullarda 
''azif e gören öğretmenlerin ,·azi etle· 
ri etrafında yeniden bazı kararlar ver 
miştir. Özel okullara tayin edilecek 
öğretmenlerin vazifelerine !on 'erme 
işi özel okul direktörlerinin arzular.r 
na g<>re yapılmakta icli. Fakat öğret• 
menlerin hu §ekilde bazı haksızlıkla
ra maruz kaldı.klan teshit edilmi§tir. 

Bakanlık bundan onra öğretmrn· 
lerin 'nzif elerine son 'enne i~inde, 
okul direktörlerinin raporları üzerin· 
de inceleme yaparak kendi de a mca 
karar ,·erecek ,.e icap eden §ekilde tah 
kikat yaptıracaktır. 

Vaziyeti hakanlığın tasdikinden 
geçmeyen öğretmenlerin ''azif e•ine 
eon verme İfİ muteber sayılmıyacak· 
tır. 

Ekalliyet ,·e ecnehi okuJlar dn a>
ni §ekle tabi olacaklardır. 

Denizbank 
Bütün deniz müessese
lerinin hesapları tetki

ke başlandı 
Bütün deniz müesseselerini kenpi 

ınürakabc ve idaresi altına alacak o
lan Denizbank kanunu pek yakında 
meriyet me\:kiine girecektir. 

Bu itibarla gerek Ankaradaı gercli 
~elırimizde bankanın kurulması il~ 
alakadar olanlar arasında esaslı f aa· 
liyete geçilmiştir. 

Denizbnok müessese inin merkezi 
Ankarada <>lac:ığı tahakkuk etmi§tir. 
Ancak birçok deniz müesseselerinin 
f tanhulda bulunması dolayısile ıner· 
kezin en biiyiik fubesi şehrimizd ktr 
rulacaktır. 

Dün Ankaradan alaknclnr denfa da• 
irelerine gelen hir emir üzerine, hü• 
tün deniz mile .eselerinin hesaplan· 
nm tevhicli i!;in hir komisyon toplan· 
mı§tır. 

Bu komi yon, Denizyollan mulıa· 
eehe rnüdiirii Eminin ha kanhğmda 

olmak üzere, liman i:.letnıe ınüdürlii· 
gü, df'niz ticaret miidürlüğii, talıJi r 

ye umum ınü<liirlüğü, Akay idare i, 

rnuha~ehe müdürlerinden teşekkül et
mi§ ve komisyon Denizyollarmda top• 

On be: giin en el Antalyanın Kon· 
yaaltı tlcnilcn me,kiincle kayalara çar 
paruk Jıa,.,arn uğrayan Alınan bnlhlıra
lı Moni ~a 'apıırnnun birinci 'e i· 
kinC'İ kaptanları diin İznıir yoluyla 

Vılhaşı piyangosu bu 

lanarak müesseselerin Jıesaplarmı tet· 
kike ha§lnmıştır. Bu komisyon, ) al· 
nız Türk gemi kurtarma firketi)le, 

havuzlar idare inin mulıa eLe §cfleri 
İ:.tirak etmemİ§lİr. Bundan da bu i
ki müf"..ssesenin aynca hususi bir 'a• 
ziyeti olduğu anlafılmaktadır. 

clıriınize ı;clmi:.:lerdir. 

Her iki kaptan f tanhula ayak ba-
ar lıazmaz, (loğrıı men ·up oldukları 

Doyce Levatiııia vapur acentesine gi
ı.lerck. kaza hakkmcla acente miidiirii
ne etraflı nıalfıınat 'f'nni,.ferdir. . 

Vapuru Jıi,; bir c:urcıle kurtarmak 
imkanı olımyaca~ı zanndliliyor. 

Kl!Rlll\a abone olu
nuz ve abone ediniz 

akşam çekiliyor 
Yılbaşı tan-are piyangosu hu gece 

saat yinnide Tept-ha~ında Asri sine
ma ·mcla çekilecektir. 

Sinema hina·ında numaraların rad 
yo ile ne~ri İ!;iD icap eden tertibat a
lmmı~tır. Yılha;:ı piyangosunun en 

hiiyiik ikramiye i yarnn milyon lira· 
dır. Bundan bn~ka pek çok ikramiye 

ve mükafatlar vardır. Keı;ide bir hu· 
~uk saat zarf mcla bitirile;ek, yeni yr 
lın zenginleri ve talihleri saat yirmi 
dörtten eTI·el belli olacaktrr. 

Diğer taraf tan, hu kadar hazırlığa 
rağmen, Denizbank kadro. unun 'a· 
ziyeti lıeniiz kat'i olarak anla~ılma· 
mı~tır. 

Diin şehrimize gelen Jıabcrlere gö
re, Denizbank umumi müdürlüğün~ 
t~tanbul liman i~letıne dirc:ktörü Rn· 
ufi Manyas getirilecektir. Bu husu • 

ta henüz kat'i bir i§':ır olmamakla be· 
raber Denizhank umumi müdürlüğiı
ne, Bay Nuslıet'in getirilıne·i dem~· 
.zuubahistir. 
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Erzurum-Sıvas 
hattı ilerliyor KaTadeniz 

sahiJ yolu 

Japonya arlık ingil- MISIRDA 
tereden çekiniyor Kabıne 

Dl\·rikl kısmı ışlet
miye açıl ı 

Ankara, 30 (Telefonla) - Erzu
rum • Sivas hattı inşaatı 185 inci ki· 
lometreye kadar ilerlemiştir. 

Hattın Di, rıki') c kadar olan kıs· 
mı işletmeye açılmış \'e yurdun hu 
kısmı da hiiyiik merkezlere Jcmiry olu 
ile bai;lannuştır. 

_!stanhuldan Hopay 

kadar tJzaoao bir sa 

hil yolu yapmak 

tazım 
Çine yapacağı haıekata başka yeıden gfiçecek KıraB it:aıraffnn<dlaın 

Çan kay Şek Japonlara karşı Azledildi 
(Osıyanı: 1 incide.) 

büyük bir ordu gönderdi 
Hankov, 30 (A. A.) - Çin tebli!;'ln-ı 

dm: 
Japonlar İngilizlerle herhangi bir ih

tilAt olmasını önlemek için harekete 
Kongkongdan değıl Şungşan mmtaka
lmdan geçmek tikrinde oldukları anlaşı
lıyor. 

Haf ay . .. 
seçımı 

Kahire, 30 (A. A.) - Kral Fartik bu 
sabah saat 9 da kabineyi azletmiştir. Tah 
min edildiğine göre yeni kabineyi t~ile 
~ Jebmet Mahmut Paşa memur edilmiş
tir. 

Mehmet Mahmut Paşa, 1928 den 
1929 a kadar başvekfilette bulunmuştur. 

Aıil keyfireti, hükfuneti biraz hayrete 
düşürmüştür. 

Dugün 370 ki1oınctre1ik bir kısım 
üzerinde çalışılmaktadır. 1938 } ılı i
çinde memleket 220 kilometrelik bir 
demiryola dalın ka, u~acaktır. 

Erzurum ve Erzincnncla birinci sı
nıf birer gar ynpılmaktadrr. Ber iki 
garda da kümiirlcrirı yükletilip l>o~al· 
tılmaları için asri te isal ve tarıktlan 
hüyiik \'İnçler kurulacaktır. Bu ara
da Erzincancla on iki, Erznrnmda J 8 
lokomotiflik birer depo yapılmakta
dır. 

ki ·mcndifcrler kadar fayc.Jal Jı" 
metler görecektir. 

HülA a herhangi noktadan bakıl 
s:ı hnkıl m Karadenizin bir ucund 
öblir ucuna kadar gidecek bir 
~ose:ıinin büyük ve milli CaydUım · 
kar etmek kabil de~ildir. O halde 
kadar fay.lalı olnn hir yolun yap 
ma .. ı o kndnr zor bir İ§ midi.· ki ı' 
diye kndnr bu yolJa bir teşebbüs v 
ki olmnmıstır. 

/aponyanın lngilteuye Cevab• 

Londra, 30 (Hususi) - Japonyanm 
İn«il.b protestonamesine venniş ol -
dulu cevap tecavüzün kasdi ol -
madılmı temin etmekte_.. Tok}o hü -
kOmetinin ewelce vermi' olduğu tar- ı 
zbelere ba:ı.;ka tarzi~ e 1lavesine mahal ol
madıiı mütaleasını ileri &ürmektcdir. 

Milletler Cemiyetinin 
ön fi müzdek 1 celsesin

de görüşUJecek 

HükOmet. hatta bu sabah bile böyle 
bir ihtimalin önilne geçilebileceğine ka
il buJmımaktaydı. 

Kralm başvekile azlini bildirdiği mek
tubu hükQmeti ~ddetle tenkit etmekte ve 
hOkfunet mahafili bu mektubu doinJdan 
doğruya saraydan gelen ve cepheden bir 
hücum saymaktadır. 

Hallın inşa elJildiği arazi çok arı
zalı oldugunclan set\ isin temini için, 
azami tasarruflarla, dokuz Y.ii:ı bin 
lira EHrf ediJmi~tir. 

-0-

:Fikrimizce, bu te~ehbtilte bir 
luk hulıım)u~u §Üphesizdir. F 
bu zorluğu Jilzunmuclan fazla zihiıı 
lerde biiyiitmeğe mahal de yoktur: Zi 
ra Hopaclnn Samsuna kadar olan '1İ 
lfiyetlerdc az ~ok sahil )ollan vardır 
Bu yollar üzerind,. hiraz i Jenf"Cek 
!uran mnlıtelif vi1iivet1er hirihirin 
bağları:ıbilir. llu r.ıurctle Ropad 
Sam una kndar güzel hir sahil tosdi 
'iir.uda gelebilir. Esasen Nafıa Ve,. 
kfileti sular lizerinde bü ük köprüler 
'apmakt:ıclır. Geri\ e kalan küçük köp 
rüleri, ım ınenf ,.zlerini de ,,.iJivetlerio 
hususi idareleri nz llir lıin~et ile 
heton olarak yanabilir. 

Çang Kay Şek Ordu Gonderiyor 
Hankov, 30 {A. A.) - Mareşal Çanğ 

Kay Sekin Japonlann \...enup istikame
tindeki ileri ha ekctlerini durdurmak için 
merkt.d hükfunet kuwetlerinden 4 !ır
kaJJ T&Y\anda Mukaddes Dağ yakinine 
llSndenniı olduğu söyfanmektedir. 

Hıristiyan general Feng - Yuh - Sieng, 
bu kuvvetlere kumanda edecektir. 

Bir De Kadın Ordum ... 
Çin menabiinden alınan haberlere göre 

Jeuanisi'nin iyi talim görmücı kadmla
rmdan mürekkep b:r ordusu 8 inci Çin 
ordusuna iltihak etmiFir. 

lqiltere toiuk cevap verecek 

Londra ~O (A. A..) - Royter bildiri-
10f: 

Japon notasının vasıl olduğu Noel 
tatilinden bu akpm dönecek olan B. 
Edenin Londraya mu,•asalatmden son
u Japon hukumetine bildirilecektir: 

ltöyter ajansının ıiyasi muhabiri, ln 
ciJiz c;ev:ıbının nazikane olmakla bera
ber soğuk bir lisanın ihtiva edecegı 
Juıkkmda deliller mevcut olduğunu bil
diriyor. Zaten İngiliz bliyiık elçisi de 
Japon as?.en mahafilierinin Yangtıse 

hidı eleri hakk.nda..ıC tezlerine ve bil -
bassa ecnebi harp veticaret gemılerınin 
muhar .be sahalarma yakın yerlerde 
bulunmak hakkına m lık bulundukları

lıa daır olan teze §imdıden itiraz etmış
tlr. 

Bunabinacn, 1ngıliz cevabı, Japon 
isahatının kab'..ılil hususunda bazı ih -
tlrui kayıtlan ihtiva edecektir. Keza 
Japon notasının, mesulleri tecsiyesi bah 
ainde de daha ziyaec mühim ifadeleri 
Dativa ettiği kaydodilmektedir. 

Nota cevabı üzerinde 

Tokyo 30 (A. A.) - tyi malumat 
almakta oıan m:ıhfellere nazaran, La
dy Bird hadisesi hakkındaki Japon ce
ftbmın vtrilmcsı tngıliz sefiri ile hari
ciye nezareti arasında Japon notası 
JDetninin neşrine mi:teallik bazı "tek

müşkül!ta uğramıştır. 

lngiliz sefirinin Japony--ın Ameri -
.. ya vermiş olduğu notanın sansür e -
41ilmiı blr tekilde ne§rddilmesine mani 
Olmak istediğini ihsas etmiş olduğu da 
llylenmektcdir. 

Tayyare çarpıımuı 

Kanton 30 (A. A.) - Japon tayya
rf, Kanton ve civarını tiddetli bom 

)ardıman etmcğe baçlamıslardır, Cin -. . 
n tayyareye karş bataryaları bı.ı 

apon tayyarelerine ateş ctmekt~::lir. 

Bir Rus • Japon muahedesi 

Cenevre, 30 {A. A.) - Türk hüku
metinin talebi üzerine, f skenderun San
ca'"' mda )·apıJacak intihabat tarzı ve ta
ri:U rn selesi, Milltler Cemiyeti Konsc;i
nın 17 sonkfmun tarihli içtirnaında mü
zaker:ıt ruznamesine konulmuştur. 

Türkleri Alevi Yazıyor 
Antakya, 30 (Hususi) - Hataya ge

len Türklerden İsa nüfusa kaydedilmek 
için yaptığı :müracaat üzerine evrakı Ka
ramud nahiye müdürlüğüne havale edil
miş, nahire müdürü kendisini celbede
rck "Sen Türk d~i1. Atevf olarak kendini 
te ciJ tttirebilirsin.,, demiş, evrakına da 
o şekilde işaret etmiştir. 

Bunun iızerine Isa Türk oldufunu, bi
naenaleyh o şekilde kaydedilmesi tazun
geldiğini iddia etmişse de dinletememiş. 
tir. 

Delege ne ''nde yapılan protestodan 
da bir netice çıkmamıştır. 

Ermtnilere Silah Dağıtıyorlar 
Halep, 30 (Hususf) - Yüksek rütbe

li müstemleke ~irJerinden bazrlan Ce
nubt ReisOlayne gelerek Ermenilerle giz
lice toplantılar yapmaktadır. 
Diğer taraftan, Elcczirc hükOmetinin 

t~ kkülunc karı;ı koyacaklara kullanıl • 
mak m3ksadi\le Ennenilere külliyetli 
miktarda silah dağıtılmağa devam edil
mektedir. 

Arablnr Baskından Korkuyor 
H:ı.lep 30 <Huc:;u tl - Elcezire hük6-

m .. tirıin tl'C"kküliine alevhtar olan Arab
lar hfı.diselerin vahamet kesbetmesi üze. 
rine korkmaktadırlar. Arablar, cuma na
maılnrım ~minin etrafında nöbetçiler 
beklfltrnek suretiyle kılıvorlar. 

Hergün için ant baskın beklenmekte
dir. 

-o-

Londrada lhtllAfa se
bebiyet verdi 

Kral Kabineyi Niçin Azletti? 
Kahire, 30 ( A. A.) - Kralın Nahas 

Pa~ kabinesinin azline müteallik olan 
iradesinin esbabı mucibesi şudur: 

Bu tedbir hükümdann milletin kabine
ye artık müzaheret etmemekte olduğW1a 
Ye kabinenin amme hürriyetlerine ve ka
nunuesastnin zihniyetine riayet etmemek 
te bulunduğuna kail olma91 sebebiyle it
tihaı edilrnistir. 

Kralın, iradesinin bu suretle azçok ya. 
kın bir istikbalde memlekette yeniden in
tihabat icra edilmesini istihdaf etmekie 
olduğu söylenmektedir. 

Yeni hükQmetin, ilk işi Vefd fırkası
nın çok büyük bir ekseriyete sahip oldu
ğu parlamentoyu bir ay için tatile sev
ketmek olacağı söyleniyor. 

--0---

liög memuılarına ve-
ıilecek 11:arış 

Ankara 30 (Telefonla) - Dahili~ e 
vekileti verdiği bir kararla, köylerde 
çalıpcak memurların alacakları maiilş -
lannr tesbit etmittir • 

Bu karara göre, niifusu be§ ylllc lia· 
dar olan köylerde vazife alacak muh • 
tarlara ayda 10, dört köye bir tane o· ~ 
mak Uze"e kltiplere ayda 15, imamlar 
ve koruculara ayda 6, sığtrtınaç ve 'i.J, • 
nacılara ayda S, lira verilecektir. 

N Ufuau beş yüzden bine kadar olan 
köylerde muhtarlara ayd:ı ıs, iki k5-
ye bir tan: olmak Uzere katiplere ayda 
20, imamlara ve koruculara ayda 10 
ve en çok ctkiz köye bir tane olmak Ü· 

zere tanm başılanna ve sağlık korucu
larına ayda ı S, sığırtmaç ve danacılara 
a1da beşer lira verılecektir. 

Nüfusu binden yukarı olan köyler • 
de muhtarlara ayda 25, mü.ata.kil köy 
kltiplerine ayda 25, imamlara ve en 
çok dört köye bir tane olmak üzere sağ 
lık korucularına ve tıınm baıuannı ay 
da ıs, ilk bin kiti için bir ev ve müte
baki her beg yilz ki~i için bir u.ne tu • 
tulatak olan koruculara ayda 12, &ığırt 
maç ve danacılara ayda 5 lira verile • 

cektir. 

Uzak Şarka 

Fran o 
BllyUk bir taarruz 

açtı 
San-Jan-de Luz, 30 (A. A.) - Gene. 

ra1 Franco tarafından ihzar edilmiş olan 
büyük Teruel muharebesi, dün sabah baq 
larnış dahili harbin bidayetindenberi g0: 
rülmemiş bir şiddet kesbetmi~ir. 

Esas muharebe, Cenubu Garbtde ViJ
lastar kasabasına yakın tepelerde cere
yan etmektedir. 

Şimali Garbide yap!lmakta olan di~er 
harekftt da bu muharebenin mütemmi
midir. Evvela Frankoculann bataryala
rı, üç motorlu 100 tayyarenin yardımı j. 
le, ~iddetli bir topçu lınzırh~'l yapılmış
tır. Dümanm mukavemeti, kolaylıkla kı
rlmamştrr, Yalnız Lapedriıa dağı üzerin. 
deki harekatta biraz güçlük çekilmiş olup 
Frankoculann burayı da sonradan işgal 
ctmi~ oldtiklan söylenmektedir. 

Muharebe, bu sabah da devam etmiş· 

Snmsundnn 1 tanbula kadar olaJJ 
sahil kısmına gelince. burada Sinop 
,.e Ka tamoni 'iliiyetlerine yardım eı
rnek IUzrmc:elir. Hükumetçe hu yar 
dun yapıldığı ve bir müşterek pliıl 
dairc;;inde faaliyete geçildiği takdir 
de Karadeniz alıil şosesi de nihayet 
birkaç ene onra meydana gelir. 

Dernek i tivoruz ki. memlek~tiıni• 
zin yollarnu planlnştınnak için ya• 
kında haşlrvacak olan imar teşehbiir 
leri nrasmda Karadenizin sahil ooeed 
i ini unntmamalı\'ız. 

t'." '/' h Romen hüktıme-
ıngı ız mu arriri t. . "' 

rVsıyanı: 1 incide..) ının programı 
Çok nlikte yapmaktan hoşlanmadığı 

hakkındaki miltalealara az çok hak ve
recek bir tabiat sahibi görünmekle be
raber, yaradılı.Jında öyle bir nezaket 
nıevcut kı, ka11ısındakine ısındığı 

zaman dWly•nm en uazik, en harik•.1 -
liide ev Wihibi olduğunu görürsünüz. 

Fakat, yl'ni Türkiycnin sırrını İstan
hulda bulacak değilsiniz. Bu sırn bul
mak için Türkiyenin yeni merkezi o • 
lan Ankaraya gitmek lazımdır. 

Bu seyahat, akşam yemeğinden, sa
bah kahvaltısına kadar geçen bir gece: 
içinde tam bir konforla cere}an eğiyor. 
Ankaraya geldiniğinU vakit Anadoıu
nun göbeğmde bulunuyorsunuz. An -
karanın en iyi manzarası istasyonun 
basamaklarından görülüyor. 1stasyo -
nun öyle güzel bir mimarisi o kadar za 
rif bir bekleme salonu var ki, herhangi 
bir tngili?. demiryolu İstasyonunun yü 
ziınü kızartacak derecede mükemmel • 
dir. 

HükQmct binaları ve sefaretler bit 
muayyen tcmte top!<ınmıılar... Diğer 

kıarmlarda da partur.anlar, mektepler, 
içtimai ve dyast h~r tUrlU hükfunet mu 
easeseleri gu. uplanmış bulunmakta'Öır. 

Ankarada halkın eğlenceleri de ih
mal edilmemiştir. Mükemmel bir stad
yomu, at yanıı meydanı, parkı, ve bı
rer Mar,nara de :ıi ile Karadeniz ör -

(Üst)anı: 1 incide.) 
manya.da matbuat bir devlet müess~se
sınden ıbaret kalacaktır. 

2 - De\ let muessesatı ile ticaret saha· 
smdan yahudilcr çıkarılacak, yanı yohu: 
di sermayesi kurulmuş, yahut yahudi 
personel tarafından idare edilmekte bU· 
!unmuş olan teşebbüsler kaldmlac:ıktIC· 

3 - Devlet dairelerinde ne kadar ya· 
hudi memur varsa hepsi azlolunacaktır· 

4 - Hu usi t~ebhfü:at sahiplerine 
muhtelif ırklar arasında bir nisbet daiJ't"' 
sinde tak5;irni mecburi tutulacaktır. 

Di"er taraftan Ba~ektl Goga'nın ot· 
gam olan "Porunca Vrenü., gazeıesinitl 
neşriyatına göre hük<ımet büvük bir mik
yasta mili askeri teşkil edece ve bu 35' 
kerl devletin kontrolü altına koyacaktit• 

F eledfye refs'lklerlnln 
alc:.ca~ı yeni f&kll 

Bükrcş. 30 (Hususi) - Yeni h~ 
tin icraatından biri olarak memlekette 
mevcut belediye reic:Jiklerinin çotuna 
Milli Hıristiyan partisinin adamları ge
tirilecektir. 
Bükreş 30 (Husu~n - Başvekil Go

~a gazetecilere verdiği beyanatta ~ 
demi tir: 

- Hu! funetin programı hakktnda.~
ı:;ündiiklerimizi son.a avnca biıdirecegı: 

I..ondra 30 ( A.A.) - Daily Herald 
gazete inin Lildirdi~ine gör~ Filistin 
hakkındaki siyaset bahsinde kabinede 
kuv' etli fikir muhale( etleri çıkmıştır. 
Sir Samue) Hoare, 1..ord Winterton, 
Lorıl Zetland 'c Lorcl Balifax, başve
kili Fili tinin isteği, plinından vaı· 
~eçinneğe cah~maktadır. Bunların is 
ki1i Fili tinin taksimi planından var 
~eçinneğe çalışmaktadır. Bun1arm is
teği, Ralfour beyannamesine rağmen, 
YalıudiJer·, Fifütinde bir Arap dev
leti çcrc;e"c i dalıilindf:' ekalliyf't lın
linıle bırakmaktır. Bu noktai nazar. 
kı .. men mii lemleke nazırı Onnshy~o· 
re'ıın da nh f'lıiııdeilir. l\füstf'mleke 
nazırının i tifa ~tme ine <lalıi ihtimal 
'erilınckteılir. 

(Üsıyanı: 1 incide.) 
bor hareket üssündeki hava kuvvetlerini 
takviye etmek için bu limana gönderile
cek olan bir hava filosunu vaktinden 
bir ay evvel göndermeğe karar vermiştir. 

Herha de biz m~'eketin kanunu esa 
nekleri var. 

Ö 
sine navet ede~ğiz.,, _ 

Çarpışmalar Dt>vam Ediyor 

Filo, 19 ikincildnunda San Diegodan 
hareket edecektir. 

nasynaın ortasında bulunan ve mo- Bundan başka hariciye nazın Mi!P' 
demlikten yana bir nümune teşkil ede ko harici siyaset !-;aha ınıia yeni h~11 cek bu ~ehirde halkın istifadesini mu • •- ve ka tın Antonesko kabinesine en Sf!l.1 

cip olacak her tllrlU mooem VC$8it bu- manasiyle hnlef olduğunu söylenıiştir• 
lunmaktaciır. 

.Moskova 30 (A. A.) - Dün hariciye 
laaık komiseri muavini ile Japon bilyiık 
elçisi, 1938 için balrksılık muvnl·kat re 
jimİni tesbit eden bir protokol imzala 
JDlflardrr. 

-OLVM-
Edimell merhum HulO i Ten hemşj

RSİ ~ıkapıda Hafa! Ekrem Aktenin 
nldesi Zehra Akt~n ani olarak \ ef at et-

Knılü , 30 ( .A.) - Ev, elki gt-
ce nhlu ta ncık«:'rlf'rle harebt'ler<le 
talın mı etıni;; olan mfüıelliih c:etelf'r 
arar.ıında varnn !aat de' am etmiş olan 
bir mfüarlemt> \'Ukua gelmiştir. 

HllR ~a abone olu
nuz oe abone ediniı 

araunc1a daha iyi bir i~ birliği 'e da· 
ha tRm hir anla~ma için durmadan 
çaluımı~hr. 

Buracl.ı yeni Türkiyenin hıhu bulu- Romen - ltalyan .rostlaılll 
nuyor. htaıtbulun üzerine muazz<un Bertin, 30 (Hur::usi) - Başvekil. ~ 
gölgeler v~ mazinin parıltılr.rı akscdi - ltalyan milletine hitaben neşretttli 
yor, fakıt Ankara Türkiyenin yannki mesajda şoyle diyor: ~-
ümidinin C:evamlı r§ddannın yan:tığı "Ben her vakit Rumen - ttatyan ·ne 
yerdir. Ankaranm mimarisi, bazan pek }uğuna taraftar oldum. iktidar ~ 

• · • Cenazesi 31 Kfuıunuevvel 937 CU· 

~ sQnQ Aksaray Mustafakemal caddesi 
IO numaralı apartmandan lrnldmlarak 
c:ıenaze namazı öğle vakti Valdc camiinde 
kılınarak Edimel~apı sehitl'ğine dcfnedi- ( 
mktir. Mevla rahmet eyle1e. 

Ba1ıekilın Mwıelekeye Hitabesi 
Lon<lra, 30 (Hu usi) - Ba~'·ekil 

8. Cluuııherlain. imnaratorluk alıali
inc lıit .. hen neFrettiği bir hitabede ez 

cümle divor ki: 
Sil:i1ılnnma progr:ımma haşladığı 

günden itiharcn, hükumet, milletler 

Hfikümet, di~er hükumetler ile i~ 
hirliği halinde İspanya i~inde muvaf· 
rakivetli haşarılar elde etmiı:ıtir. İn
giltere, demokrat devletler ile dikta· 
törlü1deri, hirihirlerine düşman iki 
taraf haline Firehilecek her türlü dü· 
§Üncelere karşı koymuştur. 

güzel... Bazan o kadar güzel de • geçtikten sonra bu dostluğun tah 
ğiJ, fakat t8aima esa•ılı surette modem ı. için çahsacağım. " 
O şehir am rşi halinde değil tam bir in ,.-
tizamla P~~nlannuştıı. kındnki rnilşahedelerini bu tarsda ~ 

17 buç:.ık milyonluk Türkün iradesi- bit ettikten sonra, gelecek ınakaİ ..1.cı-
• h • l J . . yara~ nı aız o an yer.,, başlı başmıı yeni Türkıyenın 
İngiliz muharriri yeni Türkiye hak- sına hasredeceğıni bıldinnektedir• 
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VedDkulle :§!lncdlarnıaraırocdla 
rBIR KRAL \ 

Ohal&rmda TLlllD lfaretll ohı.ıı.lu, llM 
rtade wwwıele ıurwıh:rdlr. Kakamtaı 

u.a& U do kapawı .. ut Uf•Uan w 

\.ııııınıınuıın Yazan: Niyazi Ahmet 111111ınl\Uı11 Sayı: 1& uuıııımnıuıı..I PARALAR 
G28 Pezeta • t3terUD 

• Dolar 12..i • .Mark 29.00 
1''akat ı>cs o kadar derinden geliyor

du ki ... Esinti bora halini alınıştı. H:ı -
san etrafı'.la bakmdı sesin geldiği tara
fa koşma\.t istedi. Fakat bunu tayin et
ltıck mümkün olanuyoııdu. Koşuyor, 
llliitemadiyen koşuyor bir adım Üeıisi
lli görmeden koşuyordu. 

l1zun IIasan tiz bir kadm sesi ile 
kendine litldi. Gözünü açuğı vakit bir 
~atının :ıltında olduğunu gördü. Onu 
ıçcri aldtlar. Islak cll:isclerini soyldular. 
liasan, ne bir tek kelime söyliyecek va 
tiyette idi, ne de nerede olduğunu an 
layabilecck bir halde. 

Uzun Hasan kendine geldiği vakit 
karşısında Salibi bulılu. Guıç delikanlı 
toruyoı1:hı: 

- B-b:ım nerede kaldı? 
} asan yutkundu. Gözlerini Salibin 

&ozl.:Tinc dikti. Uznn müddet bakt:.k -
tan sonra: 

-Salih, ben neredeyim.? diye sor
du, 

- Sen l:urtuldu:ı. Ama, babam ne
tcde? 

- Baban mı. Onu görrtdüm Salih. 
Uzun Hasanm bu 6özünden sonra 

Salih kendinden geçer gibi oldu ve de
tin bir uykuya daldı. Saatlerce uyan -
ltladı. 

• • • 
Burası "Beyaz Gtil,. manastrn idi. 

Salih ile Uzun Hasan başbaşa kalını~ • 
~ ne yap:ı~aklannı düşünüyorlardı. 
Öınzrle Zehra artık ölmüşler, bembe • 
l'az kar, onlara hem kefen, hem ide me
~ar olm:.t§tu. Kar dinmeden yağıyor, 

tüıgar mlıtcmadiyen esiyordu. 
Salih ile Uzun Hasan bir odada l>a -

ha oğul gibi oturuyorlar, ne yapacak -
lcırını düş"incmiyoriardı. 

Fakat, lıcr ikisinin gözleri yaşlı, her 
ik:a:nin kalpleri çarpıntılı idi. 

l<:apı açıldı. Yn§lr bir rahibe bir 
tepsi içinde iki çorba kiscsi ile içeri 
girdf; 

- Na:sılı:ınz. Iaınciınrz mı? diye sor· 
du. 

- Çok iyiyiz 1 Isındık. Rahatız. 
- Size çorba getirdim. 
Rnhibc çorba kbclcrindcn birini U 

tun Hasanın, birini de Salibin önüne 
~?Yu.ı.. 

- içiniz, .. dcdL 
Uzun Hasan bir taraftan çorbasını 

içiyor ve bir taraftan da rahibeyi sil -
tüyo11du: 

- Hompre, ded:, buraya rastlama • 
'aydık ikimiz de kurtulamazdık. 

- Nereden geliyordunuz? 
- Uzak bir köye.len .. 
- Böyle bir bavo.da köyden çıkılır 

ltız? 

- Çıkılmaz fakat açtık ... 
Uz ·n Hosan S;l!ihin yüzilne baktı. 
Salibin gözleri yaşlı idi. Babası ile 

~llncsini düşünüyordu. Hasan, ömerin 
ltizlerini h;tırladı. Sa.ihi bir avlad gibi 
hiı:nayc etmek mecburiyetinde olduğu
ıı ı dU§Undü. 

°R'1et, Salih bir zavallı idi. Annesiz, 
\., •,.ı.aı€ kal!"l'§~'· Ona bu acılarını u • 
~t.uımtt, i .. ıdisin~ bir borçtu. 

Salih rahibeye döndil: 
- Demek, dedi, burada siz açlıktan 

korkmuyorsunuz? 
- Hayır, biz daha evvelden yeml"k -

1~rirnizi h~zırlanz. 
- Bizıı:ı gibi garip yolculara hiç 

tastladınu: mı? .. 
- Hiç rastlamadık. 
U :un Hasnn, hep konuşacak mevzu 

iltıyor, fakat buahınory kykdfa l .k nl 
~rıyor, fa!tat bulamıyordu. Ne söyleme 
lh • ..ı·, B' " l"' . d • d .rwı.... ır turu tayın e emıyor u. 

:'~!'hin çok yorgun olduğu bclliyı~i. 
nahil:ıeye işaret ccierek yatmak lazım 

()1 ' 
•i.! .16 unu iyrr.:ı etti. 
nahib: arağa kalktı. Salibe doğru 

l'litüdü: 

- Ç~cuğum, dedi, siz çok yorgun -
•ttnuz, r3tc.ğın•zı gö. tcreyim .. 

nahibe ile Salih ayağa kalkarak -.•U· 
t, lUler. 

ö Uz~n H: san düşünüyordu. Zehra ile 
~ın ölümlerini bir türlU unuta:ro • 

l( IJR' !v11 abone olu
n ~2 ve ablJne ediniz 

yordu. Yalnız aklında hep Marya var

dı: 
- Acab.ı Marya bu manstırda mı?. 

diyordu. 
Uzun Easan bunu merak ediyordu. 

Çünkü artık Gürcistanda kalmamağa 

karar vermişti. Oracıa kimsesi yoktu. 
Ömer ölmüştü. ÖmersiJ: Gürcistanda 
kalmak ::uanasızdJ. 

Uzun Htısan garip bir heyecan auy
mağa başladı. istanbulu, oradaki haya
tı hatırladı. 

Kapı tekrar açılarak rahibe girdi: 
- Siz uywnak if>temez misiniz? di· 

ye sordu ... 
Salih, yc!~lı rahibenin yüzüne baktı: 
- Hemgire dedi, size bir şey ıor -

mak istiyorum. 
- Sor socuğum.. 
Uzun Hcısan, bu "çocuğum., sözün -

den irkilJi. ihtiyar!adığını iyiden iyiye 
hissediyordu. 

- Bu manastırda Marva adında bir 
kız var mıdır? 

- Marya mı? 
- Evet MaryaM 
- Var .. 
- Onunla konuJrr.ak istiyorum. 
Rahibe Uzun Haııanın yüzüne mana-

lı manalı baktı. 

• Fra.n.k 88 • zıou 2:.1,--
• Llret 110 • J:>e.ııgo 2-1,-
• Belçika Fi'. ~ 'LA)' 14-
• DraJımi 23 • Dlnar 52,-
• llvıçre Ft. 680, Yen .. 
• Leva 2J •Kron ı.veo 52-
• 1'1ortıı 10 . • AJtıa lOU-
•Kron Çek. S:!, • RanıillOt 270 -
• ŞUln r.vu.. 23 

Çi:.u.LER 
• &..oDC1ra G25. ·vı~ t.2:!SS 
• Nevyorlr (J, 708:ı • Ma4ı10 18.711 
•Pa.N ~3 .ı2JO • BerUD 1.986:? 
• MJla.nıc 1~.18~?> • VU'fOTll f,2"260 

• Brtlk.lel U().lO • Budapeot.e "()'J.j(j 
•Att.a.a 8Hl • BUJa11 106 8U10 

• CeııeYf'I uoo::ı • BelgraO S4 ~7;)0 
• 8of)'a 64 - • rollob&nı8 :l,7~M 

• Am.ltuclam usso • Moelton :ı?3.6021 

• Pral 22.11 • 81.Dllholm S,1031 

ESHAM 

l.ş Bankrusı u SO' ştr. Rafl'tl' -
A.nAdoJU 2520 Çtmento 9 40 
Reji 1 60 Uerka &uııı ııG 

etlkrazlar- ahviller -
• 19.U T..Hor. 1 Gektrik 

• • • rı H62S Tr&mnJ 

• • • • D Wı75 Rı!ıtım 

• • • m lBoıO • An~olo 1 40 l5, 
• ~enı llWl 95 7a Anadolu O 401~ 

& ICnurum 10125 ı\n~Johı m BJU 

• bUk.DabllJ Ba MllmeıısU A ~ 

Sonra ırırdu: Günlük--
- Onu tanıyor musunuz? lj ! 
-Hayır ... Tanımıyorum. Fakat is· RADYO 

mini !duydum. .. Kendisini görebilir mi-
yiın? 1 .1:1:=-:-===::c-:ı Programı 

- Bilmem ... Bunun için baJ rahibe
den milsaade almak lazım. . 

- Sizden çok rica ederim. Baş rahi
beye söykyiniz. Biz yollar açıldıktan 
sonra buradan gidect.ğiz, Marya ile ko 
nuşmak istiyorum. 

Rahibe Uzun Hasanı selamlayarak 
uzaklaştı. 

Uzun Huan, Marya ile neler konu
ııacağını dUşUnmeğe baglald. Ömeıin 
kendisine senelerdcnberi söylemektı: ol 
duğu hikayeyi baıtan sona kadar zih
ninden ge~irdi, 

Marya Uzun H:ısanr saatlerce dinle 
di. Ona hep kral Simonu sorl3u. Uzı.n 
Hasan da ömerin anlattığı hikayeleri 
hatırladığı kadar anlattı. 

KıJ iki ay devam etti ve Marya hcr
gün Hasan• .ziyaret ederek ona Simo
nu anlattırdı. 

Uzun P.a!anla Salihin Beyaz gül 
manastırından ayrılacakları günl:lil. 
Marya yine Uzun H;.sanla konuşuyor· 

du. 
-Siz doğru tstanbula gidin diyor • 

du. Simonu bulun. Ona deyin ki, Mar
ya hayattadır. Ken!disini kurtarmak i • 
çin ne mlimk~nse F.pacağım. 

Bir sene daha beklesin,... Bir ı;ene 

sonra hürriyetine kavuşacak .. 
Uzun H~san: 
- Siz fotanbula gelini::. dedi. Kral 

Simonu kl•rtarmak için güçHik çekmi -
yeceksin~z. tcabeder&e onu kaçırırız. 

. Uzun Haı:an ile Salih Beyaz gül ma
nastmndan Kutayise doğru giderler -
ken, Marya da gençliğini geçirdiği Be
yaz güt mznastmna veda ediyordu. 

( Arkası ı·ar) 

Şehremini halkevinde 
toplantı 

Şehremini JIAlke\1ndcn: 
, Yılbaşı gecesi evimiz sa.tonunda ııaat 20 

den itibaren sabaha kadar ııUnnck Uzere bir 
toplantı yapılacaktır. Bu top1antıya komite 
Uyelerimtztn davetli olduğu llAn olunur. 

-0---

Çocuk esir geme kurumu 
tebrik telgrafları 

Çocuk Esirgeme kurumu Genel :Merkezi 
tarafından sureti hnsuslyede Vlyanada tı'. 
bcttlrllen (LUk•) tebrik tclgrafnamelerl her 
tcl;;raf merkezinde bulunmaktadır. Tebrik 
telgrafınızın bu ııUslU kl\ğttla muhatabınıza 
verilmesini lsteyoraanız, arzunuzu telgraf 
memuruna söyleylnlZ ve yahut telgraf mUs
vcddeslnln bir köşesine (Lüks) kelimesini 
yazınız. Telgraf ücretinden ayrıca vereceği
niz ı:ı kuru;,, bu mnksadmı:ı:ı temln eder. 
Tebrik telgraf kfı.ğıtıannm huıll'ltı tamamen 
yoksul yurt yavrularının bakımına bırakıl. 
mıştır. 

Tebrik telgrafınızı ııUstu kl\ğıUa alan mu. 
hıı.tabınızın fnzla mcmn•.m olı\cağına ve za. 
ratetlnlze bUkmedcceğine §Uphe yoktur. 

3t-K. evvel-93'1 Cuma 
Onıc ncşriyntı : Saat 12,30 PJı'ıkln Türk 

musikisi. l~,50 Hn"odis. 13,05 Pliıkln dans 
muslkM. 12,50 Jln\'adis. 13,05 Plakla Türk 
musikisi. 13,30 Muhtelif plAk neşriyatı. H 
Son. 

Akşam ncşrl)•ntı Sant 18,30 Bayan Ni
ne: Çocııkl:ırn m:ıs:ıl. 19 Osman Pehlivan 
Tnnlıurc: IInJk şarkılnrı. 19,30 Beyoğlu 
Hıılkc,· i s iisterit kolu tarnfındıııı bir tem
sil. 19,55 Borsa haberleri. 20 Necmettin 
Hıza ve nrlrnd:ışlnrı tarafından Türk mu. 
ı;ikisı ve halk şarkılan. 20,30 Ha\"a rapo
ru. 20,33 Oıner Hıza tarafından arapça 
söylev. 20,45 Bayan Mıızoffcr Güler ve ar
kadaşlıın torofındıın 1'ürk musikisi ve 
halk ş:ırkılıırı. (Sıınt oyıın). 21,15 Orkcst. 
rıı: 1 - Glinkn: Yvan S:ınsanin fantezi. 
2 - Tosti: Pescolorc Cnnto. 3 - Chopin: 
Polonıılsc. 4 - J.chnr: Zigoyncrlibe. 5 -
l\ost!n: Ehe dıınsıınte Clıcz lcs pouppees. 
22,15 Ajans hııberleri. 22,30 Pliıklo sololar, 
opera ve operet pnrçnlıırı. 22,50 Son hn· 

tsT.\ NlU'l. UELEOfVY.St 
Şımtıt Tll"ATROIARI 

mmmnım Saat 20,80 da 
KRAL LlR 

111...11~ 
111111111\. 

Trajedi 3 kısım 
Yazan : Shakcspeare 
TUrkçest: Seniha Bedri 

Cllknll 

OJ>El ..... ; 
Saat 20,30 da (BİR KAVUK DEVRİLDİ) 
~ perde komedJ. Yazan: CeltLl MUstıJılpoğlu 

l'nuır ı;Unlerl l:i,SO da ma.Une. 

Şl':HZ \m~n \~I TUR.Ar-· 111-ATROSU 
Bu gece saat 20,SO da 
San'atkAr Naşlt ve ar
kada§ları, okuyucu Kil.. 
çUk Semiha ve Ml~el 
varyetesi (Diri gömU. 
lcnlcr) komedi S perde 

EnTUGRUL SADl 
TEi{ 'J1l'ATROSU 

Pnzartesl: (Kadık6y): 

Salı: (Bakırköy); 

Çn~amb:l: (Üsküdar) 
Sinemalarında: 

OE7 .. A KA~UNU 

-----------------· Şehzadeb:lşı: Ferah Binemadıı. bu gece: 
Mas;nat yılbtı,şı gecesi meccnnt piyangosu 
çok kıymettar hediyeler, §imdiye kadar 
dağıtılan piyango kuponları bu gece 
meccanen muteberdir. Ayrıca DümbllUU 
vo arkadaşları; Hnfız DUrhan konseri 

Limanda 
DU(l'tJN KAlJiACAl~ ''APtmLAR 

Saat \'npunın adı Gittiği yol 
8.30 Burs:ı ?rfudnnya 

19 Scyyo.r Knrn.bign 
10 SndıJwı.dc Mersin 

GELECZK YAl1URLAR 
16.15 Kocaeli lzmlt 
12 I\'.aradcnlz Karndenlz 

6.20 lılersln Bandırma 

• Scyyo.r Rnrabtga 

65 sene evvel saray burnundan üs
küdara tünel heybeliden büyükada

ya asma köprü yapılacaktı 
İstanbul gazetelerinde zaman za -

man canlanan ve hakkında sütünlarla 
yazı yazılan bir m~cle daha vardır: As 
ma köprU meselesi ... 

Şehrin :.ınar ve güzelliği ne vakit 
mevzuubahs olsa asma köprü de unu -
tulmaz. İstanbullulara çok garip gelen 
ve kimserun inanmak istemediği mu -
hakkak olan asma köprü Saraybumu 
ile kar§ı &ahilin birbirine bağlanması 

demektir. 
Galatadaki Yeraltı camii hocatann -

dan biri iki yilz sene evvel kitaplara 
çen bir rüya görmüştü. Rüyasında 

sanki iki r.ahil köprü ile birbirine bağ
lanmış bulunuyordu. 

Bir de jillvernin 1stanbulda başlaya 
rak 1stanbulda sona eren romanında 

bir canbazın Kızkulesinden köprüye 
gerilen bir tel üzerinden geçtiği yazılır. 

Bir !hayal ve bir rüyadan başka bir 
şey olmayan bu iki vakıadan sonra iki 
sahili birbirine bağlama fikri hakkında 
bir de vesika vardır: 

65 sene evvel çıkan (1289 H.) Hüia
setülefkar adlı gazetede şu havadis 
var: 

" Topkapı .arayı h~n arazısı 

mevkiinden Şeınsipaıaya kadar ve yine 
altından biı· demir tarikin küpt ve in
şasına dair liwm gelen imtiyazı mah • 
auaun istihsali zımnında Londrada teı
kil olunan bir ıirket tarafından bugün
lerde bir vekilin denadete viirud ede
ceği varid olan bavadistendir. 

lıitildiğine göre tariki mezkunın tü
neli &mirden olup bir taraftan diğer ta 
rafa mürur edecek arabalar için yapı • 
lacak demir yolu dahi gayet metin o
lacakmıı. Filhakika Londranın Taymiı 
nehri altında bu misullu demiryolu bir 
tünel mevcut ise de zikrblunan tarikin 
arası Taymjs nehrinin bir ka9 uzunlu• 
ğunda olduğundan ıöylıe muMUına a • 
meliyat kuvveden fiile çıkarılıyor iae 
dofrusu aanati inıiyenin mevaddı !ev
kalAdesinden ad olunacağından hiç 
len bu vesika da şudur: 

işaretler: 
IDtlmmDUnmtdıttmmnmamtllta 

Bu vesikadan an!ıyoruz ki daha ön· 
ccleri asm.ı köpril yerine tilnel dilşün • 
müşler, fakat herhalde bunun tatbik ka 
biliycti c;örUlmemiş, yahut anlapna ya· 
pılamayarak bu da bir proje •olarak kal 
mıJ, tarih~ gömillmilştür. 

Yalnız o vakit yani 65 sene evvel bU
yUkada ile Heybellııda arasında bir as
ma köprU yapılması kararlaştırılmış. 

Trava Publik aıdlr gazeteden nakled.J 
len lbu vesika şudur: 

"Galata.c!a kain nafıa ıirketi banka· 
sı hesabına olarak Büyijkadadan Hey
beliye kadar altı buçuk zirra; eninde 
bir asma köprü imal ve in~ olunacağı 
ve imalab :mezkure sarayı hümayun 

kalfası saadetlU Serkiz beye havale olun 
duğunu ve köprünün iki tarafının j • 

aınr Dcrsııadette tab olunan Travo Pb 
lik nam gazetede görülmüıtür.,. 

Gazete, iki ada arasında asma köP, 
ril yapılmasına neden lüzwn görüldü
ğünü de şöyle anlatıyor: 
Büyükadnda arazinin fiyatı Heybeli • 

adasına nişbctle gayet yüksek olduğu 

mesela Büyükdada arazinin bir ziru 
yüz kuruş olup Heybeli adasmda on 
ve on iki kuruşa pek çok arsa ve arazi 
bulunduğu ve bu dda §U iki adalan 
yekdiğerine raptedecek asma köprü j. 
mal olunacağmdan dolayı Heybeliaduı 
nm arazi v earaa fiyatlan tahiatiyle 
yükseleceği ve Büyükada gibi itibar 
buJunacatrı cihetle Sosyete Tranu pob-

lik bankasından Heybeliadaamda kül
liyetle arsa ve arazi ittim olunmakta 
bulunduğu ve buna bakarnk hariçten 
bir takım kesanm şimdiden oralarda 
arsa ve araziye malik olımk ümidinde 
bulunduklon mesmuattandır • ., 

Bu köprünün yapılışma başlarup bat 
!anmadığını bilmiyoruz. Yalnız gazete 
bir mUddet sonra ayni meseleyi tekrar 
ele alarak §U mütaleayı ileri sürüyor: 

"Büyükadadan Heybeliadasma ka • 
dar imal olunacak ıasma köprünün fi • 
yatı mürüriyesi kırk para olacaksa da 

(:Jonu 11 ncide) 

Yaşayan orta çağ 
YAZAN: Sadri Ertem 

A,·nıpa tarilıin<le Garbi Romanın 
inlıilfilile Uizanc:ın sukutu nrasnıdn 
geçen zamanı Orta Zaman diye karak· 
terlen<lirnıek adettir. Seneleri 6nynn 
r:ıkamlnrm hir kmnma hususi bir ad 
takmaI. nl') i if acle eder. Bir AJrnnn 
profo i.iı-ü K ri tor Kollez 17 nci ac:ır 
kfişiflcrinden bh·' olnrak tarih tet
kiklı•rinıle kolaylık olmak iizere hu 
talıiri kullanıııı:;tır. Fakat Orta Çağı 
yiizler lı:mesinde başlayan bir rnka· 
ının hinler lıancsin<le nihayet bulma
sı mana ına almak tarihi, yani hayatı 
lıirihiri arka ına dizilmi:; bir tc~hilı 
tane~i n<ldctmekten ha,.ka bir şey <le
ğilılir. 

Dünyanın vcncleriııi ve a:-ırlannı 
lıir etiket altında anmak ancak. ya§a
yı:.tı:ı. c·~miyet Jınyatın<la bir benzer 
lik hııluncluğu zaman hir karakterin, 
lıir ~c>-yal hih iyctin ifade:ıi ulur. Garp 
Avnıp:ı r için Alman profe~üriiniin 
kt•Ji hu hakınıdan y:ılnrz hnzı ra
kaml:ırı cr.ıııetr.ıek garahctin<leıı iha
.ret dc•3ilılir. 

Prof P-föiin kc;:f ettiği tarih <leni 
Uatı Avrupa ı .için tam mana iylc 
yn~nnııu 'c lıiitUn kiiltiir salıa~mdn 
,.c k1)met hiikiimleriııdc damga mı 
lrn~ ııu:. o1nn hir tarih karakteridir. 
Avnıpa için feoclnlite, §Örnlye, e' li
ya, iskola tik <leni ayılan hu tarih 
parça:ıı A,·nıpadn; Fatihin İstanbul 
kapılarından girdiği demler de nilıa· 
yet buldu. 

Fatihe İ..taııhul urlnrmm knpıla
~mı nçınnları Garhi Avrupa kültiirü
niin deri de~istirme, ruh değiştinne 
deni olmuştu. Fakat Fatihin kendi 

memleketinde, syada, Af rikada ,·a· 
ziyct hiç te böyle olmadı. Afrika bir
çok yerlerinde orta zamam bir inkı· 
lap, bir hiiyük hamle diye beklemek· 
tedir. 

A~yanm b:u:ı mmtakal:ın henüz 
orta çağın alncakarıınlığmdn, hnzı yer 
leri orta çağı he eriyet için salfih meı
Jıale i cliye ı;Gzlemekte, lrnzı kısnnlan 
ona olnuca kudretiyle tekme atarali 
mii het ilmin ve yiizde yiiz realitenin 
lıfikimi} etini kalp ile \'C ta dik dili 
ile ikrar etmektedir. 

Iliilfi cliinrnmn birçok geçmi ]erin· 
de orta ça~ medeniyeti seyahnttedir. 
Bazı yerinde o hir çocuk gihi heı::Jcn
rnekte, bazı yerlerde bir hortlak di,e 
korkulmaktadır. 

Osrnnnlı orta ça~ı, denehilir ki, 
Garhi Avnıpnnm yeni znmani) fo) an· 
) ann ya ,nmıştır. Tiirkiyede tanzimat 
lınrekcti orta zamanın kalın ve kesif 
lıuyntnulnn, mii hl'tt>, ve yeni zamana 
nçılmış hir pcnçere iıli. 

Uir pencereden hir ealınyn hnkmalC· 
la o salı:ula yn§amnk nrasrndn pek hü· 
);ik fark vardır. 

nizim orta çağclan çıkı§m11z eğer 
]ı ~npla anlatmak j tenirse lıeniiz on· 
lnr lınnc ini nşamndığnnızı öylemeli 
kafidir. 

Orta çağı snbit rakamlar halinde 
ı;örenler için orta zaman bir geçnıi~, 
hitnıİ§, tiikenmi~ fılemdir. Fal at dün· 
yncln lıeni.iz onu bir ileri merhale diye 
hrkleyenler olınn n idi, bu hüküm 
belki tle clo~ru olurdu. 



5 - KURUN 30 BtR.tNOIKA.NUN 1937 

Gtntral Ali Fıtat 1339 da 

A nl•aranın, Atat iirl/ c l:arn~
nıasuıın on scld.zinci yıl<lü11iimü 
münasebcıile "Ulus" re/ikimi· 
mizin bir muharriri, o sıralarda 
'Anl;arada "Milli kuvı·eıl.11 lw
mmıdanı,, olan Konya SrıJlnııı 
General Ali Fuat Ccbc.<öoy ile gö· 
rİİ§mİİ§. Twtıralannı anfotmasmı 

rica eımi§tir. General, Sfrastn 
heyeti tcmsiliycnin Anl:ara ·a 
mİittefilmn nnldine harar t•eril
diğini söyfodilaen sonra lıntırn
lannı ~öyle anlatıyor: 

"- Iilli mücadelenin bu anınla· 
rma gelmez<len {ince, Ankaraııuı hu 
harekete iltihakının başlangıç günle
rini bulmak için, gi.izlerimizi lor.dros 
mütarekesinin akti zamanına çe\•ir
mek lazımdır: 

Harbi Umuminin malUnı surette 
hitamını müteakıp Atatürk Adaııada 
Yıldırım orc.lulan kumandanlığını al· 
mı§ \ 'O hen de kendilerinden inhilal 
eden yedinci ordu kuınandanlı~mı 
vekaleten deruhte etmiştim. İşte o 
zamanlarda idi ki, Yıldırım ordularr 
nm İngilizlerin arzusu veçhile teslim 
ve esir olm:ıları Jıakkmda lstanhul
da.n emir 'erilıni.ti, Atatiirk hu emri 
dinlememi~ Ye eerefli ordularımızı 
Jıak rı yere mütnrcke zamanında esir 
olmak gihi hir akihetten kurtnrıın§lı; 
hu e ı•ada emri ,·ıiki olarak 1 kende.. 
tunu i:gal erlen Frnnvızlnn, mütareke 
imz:ı'::nıııı~ olmasına rağmen, cehren 
siirüp !:•kartmı~tı. l~te hu ı;ihi ema· 
reler, o zaman O·ıııanh impııratorlu· 
ğunun meşiım akihetini Atatürk'e 
gii::termi~ \'e daha o glinden itilıaren 
nüfuz ve idarcsiuiu taııllfık ettıE;ı 
yerlerde milleti intibaha ela, et , e sı
rası geldiği zaman siliiha sarılmak 
suretiyle hakkını 'e yurdunu lıizzat 
lmrtarnııısı için a::ıkcri te§kiliit rnsı
tıısi)·Ie emirler verıniı;ti. 

Atntiirk, ordularının lıazer vaziye· 
tine riicun esna mıla, milli lıaıekete 
mihrak te:ı.kil edecek olan Ankara ve 
civarıııa hu kıtnlnrın ııaklolunrııasnıı 
dü~ünmü~ ve sonraları ordularının 
Jai;rvı iizerine lstanhulda lıuhmdukla· 
rı müddet zıırf ında yirminci ve on 
ikinci kolonlulııra inkılap etmiş olan 
;yıldırım bakuresiııin merkezlerinin 
'.Ankara ve Konya olma ı iı;in Oısman
h erkuoıharlıiyesi nezdinde ıııüc.5sir 
ol mu~ ve nihayet -f ngilizlerin biu
detli mü<lalıalelerine Ye demir yolir 
le asker tnşrnma-nıa muhalefet.etme· 
]erine rai;rnıen- yirminci kolordu
:ııun Konya EreğlLindcıı Ankaraya 
:nakli emrini istih ııl etmi,.lcrdi. 

KOLOHDULAR 

Bu karar neticesinde -.e Atntiirkün 
tclkinatı altmcla • yirminci kolordu 
1919 l)cnesi ni::ınnııııla Ankntu)a ge
lip ycrlcjti, hundan biraz önrc ıle 12 
inci kolordu da Konya) a yerle:.miş 
lnıhınuyordu. Yinninci kolordu ıııiila 
l'ckcnin ilk giirılcrinde Ka ıııa ileri· 
Finde hıılımuyordu. Bugiinlerle An
knraya gelie nrnsııulııki he~ U) i~indc, 
gc>ne Atatiirkün tell inatı ile yirmin
<·i kolordu :\'dananın 'e :ı.nrkmııı kııı
tıılıı~ lıazırhklariyle ıııe,.~ul olıııu~, 
§Uhat ayma kaılar tctlriei bir urctıe 
Adana, Korıyıı EreğlLi ılenıiry,ılu ii· 
zrrinıle te"l.iliitmı yaparnk ~('!dlıni~
ti. Kolorclıı Konva Erc~li-.ine ı;eldik· 
tf'n !ltonra fır alt~rı i-tifadl' Pılc•rck 
hiJhnı::;:;a \ınıiiı·klf' ~iirii ~rııf'k iizere 
} irını ~ıın ıçın 1-.taııhula ı:::itıııi ~ 'e 
dünmii tiim. n·ıııü ,iiımlf' ErE>~li iize
rinclen kolorılu ile hnalırr \ııkn raya 
g •1 ılim. 

frtihat kolonlu ııwrkt•zi ii~ H'tll' 

Önf'C vıkılan nalı ili} e Yek:ilcti lıiııa
ıwda idi. Kıtalar kı nıeıı Sarı.kışla<ln 

~ 

Fen bahisleri: 

Atatürk ....... ._.. ..... __... ____ . -

18 sene evvel Ankaraga 
nasıl qelmişti? 

Gündüz sıcaktan gect! soğukları 
bir cehennem 

AV 
O zamanlar Ankarada Milli kuvvetler 

kumandanı olan 

General Ali Fuat Cebesog hatıJ"a
Larznı anlatıqor: 

'e kmnen de r.h·armdaki tepelen.le çn 
ılırh orıluı;ahta itli. Cehcci pavyonln· 
muin bir Jngiliz talıuru , .e 1\nkara i · 
ta yoııunıla da bir İngiliz uıüfrczcsi 
lm h ııı uy o r<l n. 

Ankara 'ali i Damat Feri! hükiı
ıııctinııı miiıııc~. ili Mulıidclin J>a:.a 
idi ve fakııt muhitte lıiç Mr c'si u
yandırınanııştı ,.e tesiri de yoktu. 

Hilfilınrc Milli lıüklımet tarafından 
'ali ıayin olunan Y ıılıya Gıılip Rey 
ıleftcrılar, Hifat Efendi de ıııüfti "e 
merhum Kiitiikçii Ali Ilev de beledi· 
ye reisi idi H' Ankara melmJarmdan 
Reypnzarlı Hilmi ,.e Miinıtnz beyler· 
<le lnıradn lnıhımıyorlardr. 

llu esnada milli lıazırlıklarm ya
pılına mn ba§lanını§tr. Valillen gayri 
yukarıda isimleri geçenler hu lıazır
hklnnla gayret g<isteriyorlarth. An· 
karada bulunan yirmi dördüncü fır
ka kumandanı olup Hendek isYanm
da ~elıit eclilnıi~ olan Albay )f ~hnıut 
,.e kolordu erkiinrharp reisi olırp bu
gün İstanbul kumandanı hu hm an 
Binba!ı Ömer Hafü ( Generıı]) bey
lcr de hu mesainin en ku,·vetli organ· 
!arıydı. Bu esnada Ankarada bulunan 
lngiHz kıtaları Eskişelıire çekileli, 
yalnız istasyonda mütareke ahkamı 
mucibince iki lngiliz koutrol zalıiti 
kalnu~tı. Kolordu hu sıraJa köy bek
çilerin in adetlerini çoğalttı, bunlara 
sil.Uh verdi. İstaıılıul hükumeti ve ya
lıancılar tarafından tethi~ edilip da~· 
lara kaçını~ olan birçok utau<laı.lar 
irşat edilerek yurtlaı ma döndüler 
ve çeteleri muhafaza altına alrndı. 
Her yerdeki m..Jınlli B) rılıkfar kaldı· 
rılarıık Lir birlik tc;:kili temin oluna
Jıiltli Tam im t. rac.Ju 11.111 irin Yunan
lılar tar:ıf rndan i~galini ,.e onu takip 
edcıı dört be~ riin içinde de Atatür 
kün Samsuna ayak haearak tleıhal 1ç 
Aı:m1oluya doğı u lıart'ht etnıi~ ol· 
duğıuıu ö~rt:nd!k. 

f,~ftRİN fŞGAUNl 
PHOTESTO 

l::ıe hugiiniin f t:rcla ıııda, h:ıtır!a· 
dığmıa giire, Atntiirkiin A11ıulolu)a 
uyak lıa tığı giiııiiıı ~ec·esincle kendi
sinden, lzıııirin i~gn1iııin dcrlıaJ pro
te · to eılilınesi için mitingler yapıl· 
maııma ılair emirlerini aldık, \'e An
karaıla lıiikiımct ıııeyılanmcla on hiu
den fazla İu,;arıın i:ıirak etti~i büyiik 
hir toplantı olılu. ' 

lhı miting, ınilli \alıJct lııırckcti
nin miilıiııı lıfı<füelerinılcıı belli ha~· 
lılarımlnn hiriclir. Çiinl.ii Atati.irklin 
işaretleri, t<'lgrnf leli uzmıım her 
rııerkezlle dinunıik te~irini derhal 
,;ö~tcrnıi~ ve her yerde yirmi •liirt sa
at zarfında ~errk İ5tanhul hiikfmıeti
r.c ,.e gerekc:e km ayi ;ıiliifiyt ha:ı.· 

!...umaııclanlı~ınn milli 'arlı~ın ilk a· 
teşin se5İ olarak prolt•::ıLolar giiııılc
ı ilmişti. 

f)l<' hu !arilıten ~oım• \nkara tn
mnlll"ll Aldtürkiin f'mrinc ginniş lıu· 
!ıınuyor, lıiitüu uıilli lıarcb~tirı muluı· 
lwre Ye 11111\ ae:ıJ:ı rTI '1 J.:e~ı,İ Jı,:lini aJ
l ' ll~ oluyoniu. 

T:rımrunı koııı;rc i ııeticcEİndf' lii
ıl:ıfnai 11 ukuk ır .. kiliiıı kurulıııa:;ı kıı· 
rarl ,ı~ın<·ıı \nı.ara 'e rııUIJınkntmd:ı 
ııi:wııınamr ... i nnırihinrc le kiliıı.ı hac· 
landı \nk.ıra mrrkezirııle h:ı~!rnnlı~;. 
na Hifnt Ef C'ndi 'e azahklarına ı1ıı 
lıt•lc rlin• rt. İ" İ \li, hııı;iiıı .\ııknra ınr
bıı .. 11 Hı- inı \tıar. (>•]d nırlıuc mcr 
lınrn 'Wrııtnz. Hilmi. e-ki Aııkarıı 
mebn"u ~Cl'l rdcliıı. Hoca Ahmet E· 
fendi!rr 'f' ılı:ılı.t bir c;ok 7.e\ nt inti
lınp oluııılıı. 

l\liiılafoai n ukuk il") eti} le milli 
orılıı sıkı lıir mesai hir1iği ynptı ve 

Sivas kongre inin bütiin milletin ha
kiki ıııiinıessili olılu~unu 'e Türk mil 
Jetinin tamamen birleşik olduğunu 
gösteren ve milli ıni ~nk.ı ihzar eden 
kongrenin nıuuıffnkıyeti uğrunda 
Anadolu garhiııe düşen bütüıı hazır 
lıklarm yı1pı1ma ı için ı\ ııknra mü
lıinı bir merkez olrnuştu. 

Si\ a. koııı;re inde milli birliği ve 
milli mi akt meydana koyan milli ha
reket böyle kuvvetle taazzuv ederek, 
onun düşmanları, lıu hareketi boğ
mak teı.ehbü,.,Jerinıleıı geri durmuyor
lar ve hunlıırm bütiin Jıamlelcri, An
karayı kar§ılarma lıir mane~i kale 
gibi çıkarıyor, buranın ıı:akin, \'akur 
ve imanlı lıalkı, bütün im feıoatlıare
ketlerine kar~ı hütiin selahetleriy
le göğii lerini geriyordu. Ankara 
Heyeti teıruiliye huraya gelinceye 
kadar, Sivasın dii!nıanları vakmmda 
en yakın nöbetçi i olmak ··•azifcsini 
de cesaretle görüyordu. 

AT.ATÜRKA 1K.ARAYA 
GELİYORLR 

At:ıti.irk Heyeti temsiliye ile Si· 
vastan, Kayseri yoluyla Ankaraya ha· 
ı eket etti. Bütün teri ilıatnmz taınarn
ch, fakat halkın rulııınılım co~an sev
gi ve iman lıu tertipleri <'lıemıniyetsi<t 
hırakıror, her ) erde halk onun ön ti· 
ne çık,yor1 emrine J!İriyor<lu. 26 Ka· 
nunucvvel ak§amı Atatürk.ün ve nr· 
kada~larınm lJeynnnı J...iiyüne geldik
lerini \'e gercyi orııchı j!e~inlilten Eon· 
ra ertesi günü Ankm·a) <ı ı.;elcı·eklerini 
i;ğren dik. 

O giiıı, hııgiin gı?li gii7iinıün (inii"· 
dedir .• nkaralılar onu ~ıiz:iiyorln.·· 
<lı. Bir lıaf!adır rh adan gı·im mi ili 
müf r.-zeler ve lıalk mümessillerinin 
yaptığı ka1ahnlık Ankaraıım giinliik 
hayatımla miilıim hir f c, kalii<lclik 
teşkil ediyor \C mahiyetleri meçhul 
hir!;ok ıııeraklrlnr da hu blahalığm 
içine karı;nıış bul unuyor<lu. 

Bunlar hu geli~in \'C ona hağlanr. 
şın ölçii iinii aramak \azifeeiyle mü
kellef nıii~ahitler, Jıabercilcr \ 'c hat· 
ta müf~itler olnhilinli. Fııkat lıcpsi 
giizlerini kama trran bir uıanzurnnuı 
kar~ısıntla kaldılar. 

O ·ahııh ... 
Bütün Ankara, çoluğu. çocu~u, ka

dım \'e erkeği ile ~ehirden buı;iinkü 
harp okulunun hnlunduğu Kızılyo
ku~a kaılar yola diiziilnıüş bulunuyor
du . .Ankıırayı bu kadar co~kun hiç 
birimiz giinncıııi;tik. Onu coşturan, 
onu ilk ılefa ayaklarına ko:.turan ku, .. 
\'el ne idi ... l\londros miitıırekesi \'e 
İzmir işgcıliyle başlayan hii) iik fnci· 
aya kar ı, milletinin ic;incle ayaklan
ıııış olan bü) iik kalıramıınrn açtığı is
tiklal ıla\'asmm ilk lfıkl:m artık hU· 
tün nıana~iyle milleti a) <lın !ııtnuş ,.e 
millet hiitiin fünidini 'e kurtulu:.unu 
onun ) oluna ha~laını~tı. 

KIRŞEITIH YOLUNDA 

Ham geccılcn karlı iıli, aahlılcyin 
f'trafı lıüshiitiin lıcmhcynz hul<luk.Bu 
ı;cni~ hcyazhğın iizcrinıle yalnız yol· 
lnr, ı:iyalı k:ılnu:tı 'e lıu yollarm Ü· 
z<'rinde -o zaman lıir yalıannnm 
,.-.rıııi~ olduğu rapora göre- otuz 
hin kad:ır iııı:an hir ndıir gihi Kızıl
~ oku~n do~ru akıyonlu. Ren 'ali \'e· 
kilini otoıııohile nlarak \'oltı rıktıın. 
Bu rn:-ıkun iıı ı;~m ı:cliııi .eliiıııİn a c· 
l:iınlı)~I Kır~elıir yoluna !;ıktık. Ar
kamdaki aralı:ıda merlıum l\!alırmıl 
Beyle Hali Be ,.e \'İlliyet erkfinm
tlan biri \'ardı. Di~er ze,·at arııhalarla 
ılulıa (ince yola çıkıııı~tı. Saat <1ııkuz· 
da Kırşehir caddesinin en yiiksek 
noktasına ,·anlığını vakit -buraaı 

Yaz gecelerinde göklerin mavi derin 
likleri içinde bir nur topu gibi parlayan 
ay karşısında türlü hayalata dalan ~a
irler aca.lJa arzın bu e-arip peyki nası! 
bir şey ~lduğunu düşünürler mi? 

Hiç ~üphe yok ki mehtap karşısında 
türlü hayalat alemine dalan bu şairler 
ayın haki!tatini bir dakika hatırların -
dan geçirmiş olsalar şiir ile meşgul ol
mak şöyle dursun, gözlerinin önünde 
canlanan rr.anzararun dehşeti ile belki 
de akılları zivanasından ~ık.ar, gider. 

Zira ahrette acaba cehennem nercıde 
olacak Jiyc merak edenler aydaki ik -
lim şartlarını düşünebilirler. 

Evet, a3tronomi denilen fen isbat edi 
yor ki . .ayda ne su, ne de hava yoktur. 
Suzus ve havasız yerde ise hayat ol;ı -
maz. Orada canlı bir mahlük yaşaya -
maz. Eğ :r böyle bir muhit içinde y;ışa 
mak mümkün olsayd: ayıda yine insa -
nm oturması mUmkün otaınazdı. 

Çünkü ayda su ve hava olmayınca o
radaki !'ıcaklık ve soğukluk, yani hara
ret şartb.n da bizim arznnız üzerindeki 
hava prtfarmdan çok başkadır. Gil?ıeş 
ufkun üst'Jnde ike.'.l, yani aym herhan
gi bir noktasında güne§ doğduğu za -
man ayın sathı üzerinde hararet yüz 
derecede kaynar sudan daha sıcak o -
lur; bu takdirde orada insan vücudu -
nun kavrulması lazım gelir. Güncı ııf-

Ankara ufkunun en yük ek nokta ı· 
dır-- uzaktan üç otomobilden mü
rekkep heyeti temsiliye kfifileeinin 
gelnwkte olduğunu gördük. Ben Atn
tiirkii hir nıiiddet evvel giir<lüği.iın 
için heyecanımı ketme mu\'affnk oln· 
biliyordum, fakat di~er arl.nda,ları· 
mm heyecanı @onsm~cln ve e~Jzdi. Ye 
~zr.iimle Atatürkü ilk defa görecek 
olan Yalıya Galip hfübütün <'ufkun 
\'e taha,siis içindeydi. 

OtomohiJlcrimizclen indik, biraz 
yüriidük ,.e ynklaşnıca gelen otomo
biller .ı~ <lıırılular. Bize doğru ürü
meye ha<;ladılar. Şefimi selfınıladnn, 
,·ali \'ek ilini 'c yanundnkileri takdim 
ettim. Atatiirk tc nrkaclaş1armı tanıt
tı. 

Açık bir harp otoıııohilinıl<'n inen, 
genç \'C çe,ik millet rei inin huşınıln 
açık renkli ya .. :;ı bir kalpak, onun al
ımda ı;::iir kn;larnıın giil;;elenılirıliği 
iki parlak \ 'C kudretli nıa' i göz, çelik
leşmi~ hir C:f'lıre, Earı kc.;;ik lııyıklar 
Ye eeferhcr hir kıyafet.. Bıı güzel 
,.e miic~sir Yarlık knr~mncla tluydu
ğumuz . e,·ince son yoktu..J3izi araba· 
larına al<lılur Ye yolıınım:a devam et
lik. 

Ktzılyokuşun h:ı:.ıncla otonıohiller
den iııclik. Buradan Ankara 1ıo) li sii· 
rer. Fakat Ata' iirk kencli~inin yolu· 
na çıkını~ olanları ayrı ayn se' erek, 
onları eelanılrynrak bugünkü milli 
mfüluf aa iiniinden hngiinkii elektrik 
santralı cirnrmdan geçerek istasyo
mın arkasından bugünkü ista•yoıı 
meydamna çıktı ve oraılan istusyoıı 
yohı ile bugünkü meclis öniiııden ge
çerek lıükiımet konağına gehli 'c 
meytlana l>iiyiik bir toplantı yapıl· 
dr. Orada hiitiin memurlar hazırdı, 
burada halk adına birkaç ki~i çok 
p;üzel hitabeler irat ettiler, kurban· 
lar kı·ııildi ,·e ,\ taliirk lıugiinkii \'ali 
oclacıına çıkarak hir kahııl resmi yap
tı ve !?eç Yakte kadar giiniin 11iya i 
işleriyle me~gul oldu. Halk nıC) dan
dan ayrılrnı ·or ve §eflerini tekrar gör 
mek irin !ltO;-;u:;a ,·e kara ra;ıııen bek· • ~oe O" 

liyordu. 
Hııva k~rardıktıın sonra lıiikiımet 

kona~ından çıkan .\ tatiirk bu ço~kun 
tczahiirler aarsmıla ikametleriı:e ha
zırlnnnn Ziraat mektebine gitti. 

O giindenheri 18 yıl ı;eçmi' bulu
nuyor, Biiyük Ata, sılılıatli ve zinde, 
milletine merkez olarak l!f'!;tiği bu 
~elıirde meıleniyetin en yüksek ibi· 
delerini kunıvor, ilmin eıı f ev izli 
çnlı§malnrnn iclarc f'ıliyor. İfte h~ninı 
ona hnğlılığmıı hir kere clnlıa teyide 
\ 'esile olan lıntıralarım, dalın ne söy
Jiyehilirim •• 

kun altına geçmek surctıyle ayda ge'' 
vakti Jtulül ettiği z~an ise 2irderıuir• 
sıcaklık kaybolur, v~ müthiı l>ir IOğıı~ 
başlar, bir derccedek. ay üzerindeki Jıl 

d·-.er• rarct sıfırdan yüz derece aşağıya ı.ı) 

Burada :nsan vücudu donakalır. 
Demek ki ay üzerinde gündtu ıı~ 

tan, gece soğuktan bir cehenneındit·. 
Eğer cennet diğer bir seyyare üıtri'l 

de ise .ırz ile cennet arasında ıcurıılJ• 
cak olan cırat köprtidi de aym Qstii11 • 

den geçecek, günhkarlar bu köprüdeıı 
ay ilzerindeki cehennem çukurlafl111 

düşecek demektir . 
Sudan ve havadan mahrum bir ıntı • 

hit olan ayda insan için bir dakika bil" 
yaşamak mümkün olamayacağı ınai~ 
olduğuna göre acaba neden dolayı ~ır 
takım büyUk fen ilimleri arzdan •1' 
gitmek çarelerini ararlar? Bir bÜYiil' 
top güllesi içerisine her türlil ihtiyaç • 
lan ile ber<ıber yerleştirilmit bir adanı' 
alelade bir top gülJc.d gibi atarak ar' 
kadar götilrmek proJC!i üzerinde ıcafa• 
lannı pattatıp dururlar? Kimbüir, bel• 
ki bu fen adamları daha ahrete gitııle ' 
den dünya gözü ile cehennemin ııe 
demek olduğunu arılamak istiyorlar .. ·• 
Öyle değil mi? 

Kız mı, oğlan TTZ1 

doğacak! 
Halk erhek tstJyor, 

fakat 

Prenseı Juliyana 

Yakında anne olmak Uzere nuı~ 
Hollanda veliahdi prenses JUIY~ 
yeni doğacak çocuklarının, halkJll :!J1ll 
tün temennisine rağmen kız olar~ 
tahmin etmektedir. . ıcck 

Hollanda halkı, prense.sin bır er 
evJat dünyaya getirmesini d~ 

Bulgarlstanda af_ li· 
Sofya 30 (Hususi) - Esik partip • 

• • ınertSU 
derlerınden bazılan ile parti baıici 
tarından bir çok kimseler, kanun a .. 

1• • bük' urnet tar faa ıyetlerınden dolayı 1 rı· • lif yere 
fından Bulgaristan·n muhte 

ne ncfyedilmişlertii. bun • 
Noel müncısebetiyle, h~e~ tir b• 

tarın hepsini affettiğini bildıtınll teril1e 
lann hepsini affettiğini ve yer 
dönebileceklerini biJdirıniJtir . .---· 

HURU!va abone oııı
nuz ve abone edirı_JZ 



lnglliz donanmam btr maneımıdu ... 

As4ui !Baltislee: ~, ______________________ _ 

Büyük Okyanus'ta bir 
harp olacak mı? 

Japon tehdidine kaı şı ingiltere sabı ediyor 
Ameıika teıeddütte, Rusya geıi çekilmekte, 

lıansa aua etmektediı .. 
Uzak f'U'ktalô vaziyet hakkmda bir 1 

dlakale yazan Fransız muharriri Marıel 
Pot, Büyuk okyauı denizinin tafıdıiı 
"puifik,, ( •ulh ve ıükun merkezi) ıı

ınine liyt.:ı olduğunuJ fakat bugün en 
tehlikeli bir saha halini aldığını iıaret 
ederek diyor ki: 

Bugiliı vaziyet ne m::rkezde? 

Son hadiseleri herkes biliyor ve ha
kiki , kıymetini takdir ediyor. 

Şangh:ıyı, Nankini ellerine geçiridik
ten sonra tabii Japonlar timdi de Kan
ton üzerine yürlimeğe hazırlaruyorlar
dtr. 

ltC.aton demek de 1ııgilterenin uzak 
p.rktakı tzcı mahıyttinde olan Hong 
Kong dc .. ıektir.,, 

Tokyo bütün Çini eline eeçirmek is
tiyor dersek yanılırız. Böyle bir teıeb
bila naz.le, } orucu, belki de mahvedici 
bir i§ olmaz mı n 
· Hayır, Jöponlar, pratik in.sanlardır. 

Onlara ?azım olan bütiln teaiaath liman 
ları, mühim üsleri, ıanayi zenginlikleri, 
'gümrüklerden para kazanan bankalan, 
her türlü istihsalatı ve ihracat vergile
ri ile Çin pazarlardır. 

Japonyanın aylar ıeçtikçe artan bu 
ilıtiruı kar1111nda, ilk a!lkac!ar devkt
I• olarak, lnsilta-e, frallla, Amerika 
ve Ruıyanın ne vaziyet alacajmı söz
den ıeçiren muharrir fÖY)e diyor: 

ingiltereden bqlayalıın: 

Dünya ne kadar dciiıtil Hakikaten 
ıimdi u.ukta kalan bir tarihte, dostu -
Ql\1% tngiUıler, Çuşimada Ruslara kar-
11 kazandıklan galibiyetten sonra ami
ral Togoya muzaf!er kumandan Nel • 
sonun sa;mdan bir tutam yollamıflar
dı. O zaman tng:Jtere çarlık Ruayuı -
nm içind~ bulunduğu kanpklıktan cn
diıe etmiyordu. O ztman İngiltere iı -
tikbalde ortaya çıkacak mlişkülitı gör
müyordu. Bu miltküllt iktısadi plan 
§eklinde görünmekteydi. 

Son senelerde lnıUtere Japon 'dam
pingine kup bir kaç kere mücadele et 
ınek istedi, fakat muvaffak olamadı. 

ÇünkU, İngiltere kendiıini müıkill -
lerdcn kurtarmak için harp etmek ade
tinde değildir. Çünkü 1934 ıcncsinde 
İngiliz :ımirali Rocı:r Keyes Japon dc.ni 

zinin mağ:up cldile:niyeceğini söylcmit 
,tir. En nihayc~, çünkü, kuvvctlendiril
ıneaine ba§lanıp bırakılan ve sonra tek
rar batlamın Singapur deniz üssünün 

o zamanki vaziyeti "Ne olursa olsun,. 
deyip tehlikeye atılmağa müsait değil
di. 

Bugün Singapur ve Hong Kong üs
leri kuvvetlendirilmiştir. Avusturalya

)'a ve Yeni Zclandaya yapılacak bir 
cuma karJI da tedbir alınmamıştır. Yal 
nız, hariciye nezareti amiralhğı nazari 

olan tedhitleri almakta ıerbest bırak -
lllak1a b:raber en son hadde kadar sab
retsnek ;re daimı siyaseti olan "dur ba -
kalı~ ıiya&etine devam etmek kara -
ruıdadır. 

Mubanire ıöre A~r•kanın tered -
diit etmesine aebep Panama kanalını, 

Filipin adalannı emniyette ıörme -
meai, böyl~ bir kıt mevıiminde Alas -
kadan harekete ıeçemiyeceiini düıün
meıidir. 

O haıde Rusyaya mı güveneceğiz ? 
Hayır 1 Rusya Tokyo kendisini her tır
malayı§tı bir tabiye kullanarak ı;<'ri 

çekiliyor. Her halde ilk biicuma geçe -
cek olan M oskova cleğil<lir. 

Fransa kaldı, değil mi? 
Hakikıun Fransar.m rolü atmamly· 

le taayyün etmittir. Uzak prktaki ara
zisi ve menfaatleri c.na hareketini ve 
vazüesini gösteriyor. Bu bayram giln· 
terinde ot•lunacağı bir temenni varsa o 
da ıudur: 

"Allahım ! Büyük okyanuıta ıulb 

hüküm ıilrsün. Zira, orası bir alevle • 
necek olursa Avrupanm da muvazenesi 
bozulur.,, 

Hakikatrn böyle bir ıey, bizim me -
deniyctin bitip meçhule atlayacağımız 
veya uçuruma yuvarlanacağımız bir 
hadise olacaktır. 

Bu diljünce Almanlara dt. endişe ve-
riyor. 

Hayırh evlat 
Vasil babasının paıa
laıını alıp kaçacakken 

yakalandı 

Sirkecide 1okantacı Y ani'nin oğlu 
Vasil arada sırada eYinden ötel>eri 
çalmakta \'e lıay1az1ık edip paralan 
yemektedir. Babası, Vasili bu yiizden 
birkaç defa evden kovmuş, fakat Va
sil bir türlü akıllanmamıştır. Dün 
dükkanda otururken babasının dal
gınlığından istifade ederek bir kü:ı;cye 
saklanmı~, bahası dükkanı kapayıp 
gittikten sonra, meydana !;•kıp iiteyi, 
beriyi kanştınnağa başlaıın~tır. 

Diğer taraftan Yani e,·e gelince 
cUzdanmı clükkinda unuttu~mıu far 
ketmiş ,·e kaybolmak ihtimaline kar~ı 
dükkana koşmu~tur . . Fakat Yani (lük
kana gelince içeride ıfık gürmii~. hır
sız zanniyle polise haber vermiş, diik
kKnm etrnf mda tertibat alm1111~tır. 

Birdenbire kapıyı açıp içeri) e gi
ren polisler Vasil tOCllb'lI para sayar
ken yakalıımşlardır. 

Fakat Vasil ceza kanununun 52 ı 
üncü maddesine göre !;Ok yakın nkra
halarm hiribirinin ötesini beri~ini çal 
nıalarmı hırsızlık saymamaıımdan is
tif acle etmi~, müddeiumumilik tara
fından rerhest bırakılmıştır. 

• Yükaek lkbaat vo Ticaret mektebi tı>. 1 
!ebeleri 6nUmUzdekl ayın 15 inde Perapalas · 
oteli salonlarmda !evkalft.de zengin bir gece 
e,ğlenceıu tertip edeceklerdir. 

• Edirne gtlmrUIUcrinde bazı tetkikler yap. 
mak Uzere birkaç gün evvel Edlrncyc giden 
latanbul GUmrtlk BaşmUdllrU Mustata Nurl 
fehrlm1ze dl:SnmUıtUr. 

1- KURUN 

Erkek - Kız 
Bir adam öldürdü! 

Erkek - lf •: boT·:sör 

Erkek - kız katil oldu! 
Bu haberi Paristen alıyoruz. Bah

si geçen Erkek - Kız da Paristeki bir 
Erkek - Kızdır ..... 

Viyolet Morris ismindeki bu kadın 
bugün 44 yaşındadır. Aılıiral Moris'in 
torunu olan Viyolet babası tarafın
dan da büyük bir asker ailesine men
suptur. Fakat, gayet lüks ve zengin 
bir hayat içinde bilyütülmesine ı-a!
men yetişkin bir yaşa gelince erkek 
hayatma heves etmiş ve spor mey
danlarından, stadyumlardan ayt"!l • 
maz olmuştur. Evvela mizrak atmada 
erkek arkadaşlarını geçen sporcu 
kız, harp başladığı 7.aman da asker 
olmak isteyor. 

O zoman 20 - 21 yaşında bulunan 
Viyolet orduya gönWIU olarak müra
caat ediyor ve mrarlan kJ.1'§1Smd& 
kendisine cephe gerisinde bisikletle 
mektup getirip göttlrmek vazifesini 
veriyorlar. • 

Harpten sonra Viyolet kendisini ta
mamen spora. veriyor ve blaiklette, 
motosiklet ve otomobilde blr<'ok re
korlar kınyor. YUzmede bUyUk mu
vaffakiyetler kazanıyor. 

Erkek ~nden Sonra 
Gögüaten Ameliyat 

Viyolet Moris erkek olmak hevesf
Jlf bUtUn bunlarla da tatmin edeme
miştir: Şimdi, erkek gibi giyinmek te 
isteyor. Fakat, bir kadının mütemadi 
surette erkek elbisesi giymeel kanu
nen yasaktır. Bunun Uzerine Viyolet 
Moris her tarafa başvuruyor ve ni
hayet, kendisine erkek elbisesi giy -
mek için müsaade veriliyor. 

Erkek elbisesini giyen Vjyolet yi
ne memnun değildir. Bazı sporlar var 
ki kadm olduğu için yapamayor. Er
kek - kız bunun çaresini buluyor; bir 
hastahaneye müracaat ederek meme
lerinden ameliyat oluyor ve bu su
retle. göğsll bir boksurun yumrukla
rına tahammill edecek bir vaziyete ge
liyor .... 

Boksör olmak için bu karlar büyük 
bir fedakô.rlığa giren erkek - kız ha
kikaten bu sporda da kendini göste
riyor ,.e iki m~hur boksörü nak avut 
ediyor ... 

Bu spor muvaffakiyetlerinden son
ra Viyolet ehliyetname almak için ka
dın sporlan federasyonuna müracaat 
ediyor. Fakat, kendisi erkek elbisesi
lc diye vermiyorlar. O da federasyo
nu dava ediyor .... 

Ringden Sa1uıeye 

Bir müddet sonra Viyolet Moris 
~hretini başka sahalarda d:ı arama
ğa ba.slayor. Erkek - kız olması ve 
sporda rekor kırması ile lı'm i ve re.s
mi şimdiye kadar gazetelerde çok 
çıkmıştır; stadyomlarda, speır sahala
nnda, caddelerde çok alkışlanmıştır. 

Fakat, birçok kadınların atkı' top
lamak için heves ettikleri sahne de o
nu nihayet peşinden silrükle:·or ve 
Viyolet bir akşam olduk<'a meşhur 

bir müzikholde şarkı söylemeğe baş
layor. Çok beğeniyorlar. Az sonra da 

Bu cinayeti işleyen 
1'adın bir Fransızdır 
ve y.,ksek bir alle)·e 

mensuptur 

Vi~olet küçük 
yaştan beri 

sporcu yetişmiş 
birçok rekorlar 
kırmış nihayet 
boksör olmak 
için göğsünde 

ameliyat 
yaptırmıştı 1 

radyoda 3arkılar aöyleyen meşhur bir 
pntöz oluyor. 

O inayeti 
Fakat, her şeyin bir sonu olduğu 

gibi, Viyolet Moria'in bu itibar dev
resi de pek uzun sU.rmeyip nihayete 
eriyor. Son gllnlerde unutulmut ve 
Pariste, Sen nehri kenannda fakir 
kulübelerinde yaşamağa başlamıştır. 

Bir iki gUn evvel, Noel gecesi, be· 
raber oturduğu klUbe arkadaşlan ile 
aralannda bir kavga çıkıyor: 

Klübede, eskiden askerlik etmi§, 
"Baron,. denilen ihtiyar bi.r adam ve 
35 yaşlarmda bir genç. Noel gecesi 
karısı vardır; bir de Lekam isminde 
hep beraber kalkıp bir lokantaya gi
diyorlar. 

Lekam bir aralık Barenle mUnaka
p.ya tutuşuyor. Genç, Viyolet'e dö
nerek: 

_ Hakkını yok mu? diyor. 
Fakat Viyolet ihtiyarın tarafım tu 

tuyor: 
_ Haksızsın! diyor. Onun ihti

yarlığına, eski bir asker olmasına 

hürmet etmek lAmn ! 
Lekaır, kendisini mahcup düşüren 

bu erkek - kım içerliyor ve eve dön
dükleri zaman, o ana kadar korku ne
dir bllmiyen Viyolet karşısında ken
disini tehdit eden bir adam görilyor .. 

Birdenbire kendini toplayor ve a
damm üzerine atılıyor. Eline de bir 
tabanca vardır. Altalta, Us'wüste yere 
yuvarlanıyorlar ve ... bir tabanca pat
layor. Viyolet ateş etmiş ve Leka.m 
yaralanarak ölmUştUr ...• 

Hidiseyi görmüş olan Baronun ka
nsı Lekam yerde yatarken Viyoletin 
ateş ettiğini söyleyor. Halbuki erkek
kız §()yle diyor: 

_ Evet, biribirimiztn tıstUnde ye
re yuvarlandık. Fakat, ben o zaman 
Lekam'ı korkutmak için. navaya bir 
el tabanca attnn. Bundan sonra., o be
nim U7.e.rlme saldırdı ve blçcğmı ~
meğe hazırlandı. İ§te o zaman, ken
dimi müdafaa etmek için. ta.banca
mı çektim. .... 
Yapılan muayenede Lelramm ce

binde sustalı bir bıçak bulunmuştur. 
Sustası açık mı idi, kapalı mı, bu he
nüz bilinmiyor. Lekar.ım Viyolete 
bıçak çekmek isteyip lstemediii bun-

Erkek -~ §ampiyon 

dan sonra anlqılacak. 
Şimdi erkek - kız, suçlu kadmlara 

mahsus elbise giyclirilerek hapse &• 

tılmıştır. Bu suretle nihayet kadm Se 
kıyafetine girmi§ oluyor! 

Ticaret 
Odasında 
Veni idare heyeti 

teşekkDI etti 
Ticaret Odasının birkaç günde~ 

ri de' am eden idare meclisi intih 
dün neticelenmiı, ve heyet ıu suretle 
teşekkül etmi~tir: 

1ı Limitet ıirketi müdürü Dedn 
Nedim Göknil, Mitat Nemli, İstanbul 
zahire borsası müdürü Murat Furtun.. 
Sabri Tilten, Ziya Kmacı, Abdülke
rim Aletar. Azmi Tozan. Suat Ka• 
raosman, Ömer Donnen, Baaan Rı
za Temelli, Hüıeyin İzzet Akomıan. 
Eczacı Hüseyin Hüsnü, Ahmet BiÇilllıı.Jlnj 
Şeraf ettin Alemdar, Osman Nuri Ko
zitoğlu, Merkez bankuı müdüril Mah
mut Nedim. 11 BankaSI müdürtı Yu• 
suf Ziya Öniı, Hamdi Baıar, Ahmet 
Kara. Ziya Taner, Beykoz fabrikaaf 
kimyageri Nuri, Osman Nuri Arna11t 1 
Fuat Fazlı Akgün, HiJmi Naili Barlae ;ı 
Hasan Vafi, Akay müdürü C~mU. 
Nuri Dağdelen, Sadettin Serim, llr 
rahim Kemal Baybura, Refii Bayar. 

Yukarıda isimleri yazılı olanlar .. 
rasmda bu Yıl Oda mecfüine intiluıPı 
edilmİ§ hul~nanlar Ziya Kıbacı, Ar 
mi Tozan, Hüseyin fuet Akurmanc 
Hüseyin Hüsnü Eczacı, Merkez B 
kası Müdürü Mahmut Nedim, Ham 
Başar, Beykoz fahrikaSI kimyageri" 
Nuri, Akay mildiirü Cemil, İbrahim 
Kemal Bayhuradır. ~ Diğerleri r;eçm 
sene de Oda meclisinde bulunuyor.' 
)ardı. 

Ö~rendiğimize göre, yeni idare mee 
füi fktısat Vekaletinin taııdikindea 
gettikten sonra ilk toplantJBmı VaH 
,.e Belediye Reisi MuHidin Üstibıd 
ğın ha~kanlı~mda yapılacaktır. 

KURUN-! 
iLAN VCUTl.EŞI 

Ticaret ilAnlarının sanlim - sabn aon. 
dan iUbaren ilin sayfalarında 40, iç 1117-
lalnrda 50 ku~; dördüncü sayfada t, 
ikinci ve üçüncüde 2, birincide 4, bnt
hk yanı kesmece 5 liradır. 

Bilyilk, çok devamlı, klişeli, renkli ilan 
verenlere ayn ayn indirmeler yapıhr
Resml ılAolann santim - satan SO kunıt· 
tur. 
Ticari mahiyette olmıuan kücilk lldnlar. 

Bir defa 30, iki defası SO, üç defası G3, 
dört defası 7S ve on defası 100 kuruştur. 
Uc aylık nan verenlerin bir defası beda
ndır. Dört aahn geçen Ulnlann lub 
satırlan beş kuruştan hesap edilir. 

10 ane hl:unet kuponu oellrenlere ldJ. 
çilk lldn larlf e•I uüzde 2S indirilir. 

KURUN hem doğrudan dotnı:ra. •eıı
di idare yerinde, hem Ankara caddesJn
de Vakıt Yurdu altında KEMALEDD1N 
lREN nan barosu eliyle ilin kabul eder. 

(Bilronun telefonu: 20335) 
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..... i~a 
Altın Cigara !? 

Yazan: Mehmed Selim 
Kamı Y3iııta &üçlük ç kmcıı.nın iç

teki wkıntıyı w1411;a atamamak ~i -
bi bır hal o!du~u yolunda l.ıU auıwıce
ye aaplaıulan yer; bu yer Sırke .. ıdc 
rtamvayla otobua duraklarının aruı .. 
birinin ıeLıiııde aorakilikle ray pcır -
dalmalı, oınırilnwı tepetaklak ol cası

D& durmuı ve her ıkıaının de Uklım 

tUdmı dolulu&u..· Bu aurekli bekleyı~ın 
karın yaıııda ıuçlük çekmClmlll i; -
deki aıkuıtıyı dışarı.> a atamamak ı,;ıbi 

tııir hal olduıwıu kluıundurmege yc.t
meai ıçin, iiatdik ~klenilen yer J du
rup duru;> bqlayan karın agartacak 
yerde çamurunu çıpıl çıpıl buabütün 
11va1tırdıiı kaldırım, artık tertemiz 
tüyleruu kirletiıle kedi .okuluılarının 
kıpırdatmayıp da bu%keaen rw:garın 

karıştırıp savurup da&ıttığı ılipi.ırun -
tiiler, el~rik lambaları bulanıklaşan 

camekan i~enlerinin, agır kokusu du -
"IDal1lı gönu:uşiınden belli agtllaşınası 

Ye aagd.ın sola, soldan sağa boyuna ı
tık akisle:i yıl pddırtadan geçişleri bu 
lrarmakaııııklık arasında itilip kakıl -
mal.. 

Böyle ve sürekli bir bekleyiı! 
Hiç değilse şu kar, lipa lipa yağıı 

ıerahlıgı:ıa kovuısa ve ıu ura sıra dük 
Wnlarda tc:k bir kedi bulunsa da dış;:ı
aya fırlayıp, karm bol bol 'kann terte
muligio pof pof yarüyüıle kaldınm -
da caııla cıdına 1 

Gözleri okşasa, okıasa 1 
!gdeki ııkmtmın artııı, ve böyle bir 
ıada karın yaiııta güçlük çekm~si-
içdcü 11kmtıyı dııanya atamamak 

• bir ha' oldugunu düıünmek, bir 
iWYllUAl~Uı ı .. 

Ben m için... Bekleyen bendim 1 
Derk:ı.ı •. Bir tamdık daha aölcün «:t-

tS. qte töyle bir aelamlaJtık, havai -
de tam mana11 ilet'- bir ild W, .. 

IOIU'a bekleme srkıntmnm bahsi ve o
buna ıdaha ilk dtrecedeyken iftira-

Şimdi de katar katar Yedikule Sir • 
; Topkapı - Sirkeci; Edimekapı -

kecı tramvayları ve Edirnekapı -
ecı, R:ıkı kciy - Sirkec~ Kocamua 
pap - Su Keci otobüsleri ..• Sirke • 

e beklemeyle artan sıkıntıyı kat kat 
rmağa aözleıruişler gibi, diye bir 
a6ylcmek, bir ''nükteler kusuru ,, 
ilir, lıtmen herkeıın dilinin ucuna 

ebilcc.:k bir lakırclıyı ben söylemiş 
yayım diye yutkunurken, tanıdık, 

uktanoiri olmakta gecikmedi 1 

Jtu aralık .. 

ıi semtine eötürecck tramvayi bekleyen 
tarudıgın besıni işittim: 

- Neden kaçul.iın? yer vardı bunda! 
; - Ha?.. Haa, evet 1 Bir dakka !. ..• 

Ona bakrnad m bile.. Kalabalıkta.o 
mümkü:ı olduğu k~clar çabuk sıyrılış 
la, §imdi kt'ndi ıni daha uzak, daha u -
farak ve a.: seçebHdiginı ve J)ir an aon
ra da hiç görmediğim o g~:lenin gittiği 
tarafa dogru yürüdüm. 

S inci Murad scbilinnin bulunduğu 

dört yol ağzında, hangi tarafa aapaca
gıru kcsfüemeyişte.1 gelme 'hır yavaş
layı§la etrafına bakınırken tekrar gör
düğüm cld?.ma, yetiştim. 

Seslendim: 

- Bira,: durur musunuz? 

Birden dondü, karşılaştık. Boylu pos 
lu bir delikanlı, traşı biraz uzalll!ş çeh
resi donuk ifadeli, kemerlice burnu ile 
iri gözle.i, hatta bu ıfad~ huşunet ka 
tıyor. Tirfil gWnlef;i yalralıbı.z, asık 

kurıuni yazlık ceketinin s1ft du&meauı
den biri ı-.opuk. .. 

- Bana mı aöylediniz1 
- Evet, demin.. 

Gözlerim, onun kaba hatlı elinin a
lınca iki parmağı arasında atamdan a
yınp, aonra tekrar dllllıklan a • 
rasına yerlcıtiı+.:l'iı c.igaraya &itti. O da 
bu bakııımdan anladı ıaliba.... Bana, 
silzerceaUıe bakarar austu. 

Hal•• tavn, beni tuarladıtım feyi 
birdenbire tddif edebilmekten alakoy • 
du. Dah:ı doiruıu kendiainl alçaltma
dan lcaıbul ettirebilmek tarzını arqtırı
yord um. 

O, daha evvel !davrandı. Dumanını 
burun deliklerinden UfilrdiliU cigara 
yı tekrar avından ayırdı, göz ucu ile 
gösterdi: 

- Bir kaç nefes çektim... a b bmb 
- Bir 1-aç nefes çekmiıtim. .• Ağzım 

da ıslatmıştım. ... ve •.•• bunu içmenizi 
istemedim! 

GülmetJen giller gibi bir ağız ucu la 
mrldatııla: 

- İçtim bile, :de:li, ne çıkar? 

- Ne öe olsa başka bir ağza değ • 
miı bir ciga'"a 1 ı Belki siz hiç içilmemit 
sandınız ı.. ihtimal cigararuzı tüketmiı 
tiniz ve bu civarda oa bu saat görünür 
de açık tütüncü yuk, diye ... Yahut da 
para cüzdıtnınınzı evde unutmuıtunuz 1 

Elim, paltomun cebindeki ldolu pa -
kette, te!anilledim: 

fSonıı 11 ncide) 

L __ K_••_a_H_a1111111~ ... e_r_ıe_r __ _.r 
• Şişlide yeniden yapılmaya başlanılan 

telefon santralının inşaatı uzayacağı anla
~ıldığınd:ın, Be~ oğlu tar:ıfının telefon ih. 
tiyacını karşılamak maksadile, eski san
tralın merkezinin kuvvetlendirilmesine ka
rar verilmiştir. 

• l'rofesör Nissen, Amerikada toplana
cak olan hasta~akıcı hemşireler konıresln
de bulunmak üzere Amerikaya ıidecektir. 
Profesör kongrenin ikinci reisidir. 

• HAiin yanında )'apılmasına karar ve
rilen sebze pnyonunun planı Nafia Veka
letince tasdik edilmiş ve belediyeye gön
derilmiştir. 

• Hı11de yapılacak olan, patates, yal, yu. 
murta ve limon satışı binasının projeleri 
h:ııırlanmış, tasdık edilmek üzere Veküle
te gönderilmiştir. Binanın yapılmasına 200 
bin lira prfolunaeaktır. 

• Sömestr tatıllnde Yunanı.tana ıltmek 
tasavvurunda bulunan tıp fakllltesi talebe
leri, pHaport ücretinden tenzillt yapılma
ması yilzilnden seyahatten caymışlardır. 
l\laamaflh, talebeler bugün bir milracaat 
daha yapacaklar JC> lira pasport ilcrelin
den bir miktar tenzilAt icrasını istiyecek
lerdlr. istedikleri kabul edllmedili takdir
de, memleket içinde ıezlye çıkacaklardır. 

• VilA)et ve belediyenin 938 yılı bütı;e
slnin varidat kısmı tamamlanmıştır. Ay 
başından itibaren, masraf kısmının teshil 
ve tetkikine başlanacaktır. 

• Geltcek tedris yılında, Aksara1, Kü
çükpazar, Beşiktaf, ve Maçka da birer or
ta okul açılacaktır. Buralarda okul kurul
m:ısına milsalt arsalar ve binaların tetki
kine başlanmıştır. 

• Şehrim iz l\lısır konsoloshı~una tayin 
edilen Hafız Ömer bey dün gelmiş ve va
zifesine başlamıştır. 

• Şehir dışında işliyen otobüslerin. ,eh
re tozlu, ıtiı Ye çamurlu olarak girmeleri 
fasak edilmiştir. 

• llu yıl içtima etmesi lAzım ıelen maarif 
şfirası gelecek yıl toplanacaktır. 

• Oiıretmen lhliyacı dolayısile bu )'ll 
da orta okullarda yardımcı öğretmen ça
lıştırılmaınna karar verilmiştir. 

•Halk Partisi nahiye ve ocak kongreleri 
bitmiş, dilek raporl:ırının teıbitioe başlan 
mıştır. 

• Trakya mıntakasındakl IJQmrüklerl tef. 
tişe giden, İstanbul ıürnrükler başmüdürü 
Mustafa Nuri dün şehrimize dönmüştür. 

• Karadeniz boilazındakl radyorer istas
yonunun, geı;enki büyük fırtınada bozulan 
cihazlarile kopan anteninin tamiratı bit
miştir.Duıün tecrübesi yapıldıktan .sonra 
çalışmaya başlayacaktır. 

• Liman idaresinin Tahsini bahri mot~
TO, fazla yüklü olduğu için su alarak dün 
Galata rıhtımının linUnde batmıştır. 

• Botaziçi lisesi izcileri, yılbaşında Ati
naya yapacaktan ıeziden caymışlardtr. 
Buna pasaport masrafında tenzlliU yapılma 
ması sebep olmuştur. 

• Yılbaşı münasebctile yarın öiUeden 
sonra mektepler kapanacak, salı ıilnü telr
rar derıdere başlanacaktır. 

• lzmlre ballı kaza kaymakamlan, vali 
Fazlının riyasetinde toplanmışlardır. İçti 
mada vıli'ıyelle ycnı kaılkınma prosramınuı 
tatbiki üzerinde konuşulmuştur. 

• Yılbaşı nıünasebetile yarın 13den son
ra, bütün resmi dairelerle mllesseseler ı... 
ti1 edilecek, pazartesi günü sabahı tekrar 
açılacaktır. 

• Cumartesinden itibaren Şehremini 
Halkevlnde parasız Almanca der5leri veri
leceklir. 

• Vali muavini Hildal, dnn gece fehrin 
muhtelif yerlerindeki zehirli ıaz kurs1an
nı tefli' etmiştir. 

' 

Kaçırılanı llldllrBldil mil, satl mı ?/ 

Kaybolan General I? 
Pariateki "Beyaz Rm Aakerl T8fld
lib,, reisi Millerin izi üzerinde.-

._.ezan: Alfred Gerlgk --- Tefrika numaraeı ı at 
' 

Şüpheli ot_omobil!? 
Otomobilden alınarak, vapura JDkletlleo 

saudık şOpbeyl arttırdı I? ... 
Parilte 22Eylül1937 çarıam· 

ba günü General MillPr; kaçırıl
dıktan .on.ra, bu vaka üurine 
vaziyeti ıüplıe uyandıran Gene
ral SkobLirı, kaçıyor ve karuı 
muganni ye N adyqda V aJlilyev
na Plcviçkaya da kayıplara ka
r~uruk, sonra ıelcrar me) dana 
çıkıyor, tevkif ediliyor. Bu sa

natktır /.adının macera dolu ha
yatı, bundan önceki birkaç tef· 
rikada etraflıca anlatıldı. V c 
ıimdi: 

Liman şelıri Lö llavrdeki Frnnsız 
emniyet polisinin hususi komiseri, 
Parise bildiriyor: 

"22 Eylülde, öğlenden sonra saat 
4 de, buraya ufak, gri bir yük otomo· 
bili geldi; içinde 3 ecnebi vardı. Hu 
otomobil, Sovyet Rus vapuru '"Mari
ya UJyanovna,, nm yana§tığı nhtımda 
durdu. Saat 7 .30 da, yük otomobili, 
içinde yabancılardan yı1tlnız ikisi bu
Junduğu halde, Paris istikametinde 
geriye döndü. Bunu müteakıp da, 
lıayret edilecek kadar acele, Rus va
puru Lö Ila\•r limanının terketti." 

22 Eylül saat 4 de, öğlenden son· 
ra? Paristen otomobille Lö Havra git· 
nıek için, 3 saat lazımdır. General 
Millerin esrarengiz rande\•mu, saat 
yarımda vaki olacaktı. Müddetlcı, ta
ıııamiyle, göze çarpacak der~cede hi
rihirine uygundur! Bir pofü f!n~pek
ıöril, bu iz üzerinde yürümrk1e, ~i
ma1e doğru uzayan bu izi takip et· 
wekle vazifelendiriliyor. 

Bu Sovyet vapuru "}!ariya Ulya
novna,, 19 Eylülde Lö Havr limanına 
gelmİ§lİ. Vapur, yo1cuda alan bir nak
liye gemisidir. Getirdiği deri yük.Unü, 
ancak kısmen karaya çıkannı§tL 130 
yolcu, bu \'apur1a Jimamlao ~itmiıııir. 
Yolcu li lesine gfüe, hun1ar, 127 Sov· 
yet Rus ve 3 fspanyoldür; Paris dün
ya sergisinden Rus' aya diinen muh!e
lif Sovyct komisyonları idarr.cilrri ve 
İspanyadaki dahili lıarhe iştirak rdcn 
askerler.. Mo~ko\i a - San Fran,,isko 
arasında uçu' yapan Sovyet tayyaresi 
de, hu vapura yükletilmi~tir. 

Şüphe uyandırıcr yük otııml)hili, 
saat 4 den pek az önce vapururı yr 
na~hğı yere soknlmuı1ıur. PHibsmda 
''CO • 2:l!i x •. İ0nrrti J.ı•h•.,•""ktevrlr; 

Çar ikinci Nilrolanın mkt•yle göğ· 
süne kendi eliyl6 pırlanta brOf 
taktığı muganniye P~çkayo 

bu, yalnız kor diplomatik mensupl~ 
nnın ta§ıyııbilccekleri bir numıaradır! 
Yük otomobilinde §oföriıo yanında 3 
kişi otoruyordu; başkaca da 1 buçuk 
metre boyunda Ye 60 santimetre enia.• 
t.le bir sandık getirilmişti. K:ıtiyetle 
tesbit edilmekteydi, ki bu 3 kiti, ıd 
Jığ1 rnpura nııkletmi~ler.li; aralarıll"' 
dan biri de, artık vapurtlan aynlPl• .. 
.m~tı! 

Bu öğrenilenler, Pari•te son dere" 
cede heyecan uyandırdı. Fransa payİ" 
tahtı, bu beynelmilel sergi aylan W 

nasında dünya efkinwnumiyeeİJIİll 
üzerine projektör ı~ığı tuttuğu ıehil'9 
dir. Şehir, bin1erce yabancının orat
bulunduğtı bir 1trada, oradan !ti!" 
sanın ]zi belli olmadan kayıplar• ka• 
rııma;11nı, sükunetle karıılıyamas! ·? 

Lö Havr limanına doğnı bir iz nıı 
Oradan bir Sovyet vapuruna doğra 
bir iz mi? Derhal hükumetten en ıid• 
detli tedbirleri almasını istemek, ..... 
lıiikfımete bunu teklif etmek, .. ,,
rek! 

- "1\lariya Uly anoYna,, nm arkaaJ 
sıra hir hsrp gemisi yollamak, milıll· 
kün miiclür? 

- Lö Hıl\ r limanında şu sırada tek 
harp gemi,.i demir atnuş bulunaıu• 

yor! 
- O lıalcle ondan sonraki harp li• 

man1arına ta1imat vermek icap edi • 
yor, demektir; Şerburga yahut U 
Bre te? 

;Sapılan tnk - trak açılır aayıh açık 
Udan biri, göründü. Ben, her iki 
• ayni teknede olan bu tramvay 

!lııhıalrımın gerisine giıcli§lerin böyle ıı-

Dünyanın dört köşesinde 
- Aradaki me~are, geni~tir. B• 

So,')'et gemisinin hangi rotayı takiP 
ettiği, bilinmiyor. Rnslara nerede yt!' 
ti~ilehileceğini hesapla, ıp kestinnek. 
"'~ t•• ' 

~iyetlerde .. bıle fazlalıgından 
rdalaıııa.rak ileri tarafta yer bulabile

' '.lir hayli denemeyle güvendim 
daha bmüz yaktığım cigarayı he

attım. Başka IK.mte giden yolun 
u taı.ıdıga bir ayrılıı selamiyle, .. 

lanırken ... 
~dınmdıln hızla ilerleyen biri, ileri 
atılarak bütün gövıdesiyle yere eğil
Kargaşahkta barizleşen bu harekete 

rimi çevirdim, onu süprüntü yığın 
eliyl~ kanştmr, bir şey araştırır 
Dır saniyede aradığım buldu, 

atbğım cigarayı kaldırdı; par -
n aruında ağz•na doğru götilr -
il, iCrmeden. dirsek bükuli.:ıun

anlad m. içim t.urkuldu 1 
Bu aırzda, tam da ön~lmde duran 

maaavayın kapı kanatlan takırdı ile a
..... baPamaklar inmişti. Fakat, b~n, 

beklemekten yorulc!uğum yerde 
Uf, k.ıldmm boyunca sağlam ba -

rJa ilerliyerek, t.iirü sürü gelip gi
er araıında gözden kaybolmak ü • 

olan tekillenir bakıyorldum. 
de enginden ynzhk olduğu belli 
geniı omuzlar n kastığı sırt, ger 

bir ense, dik bnşm çıkık gerbinl, 
tru giylfle e~d kapatan }'ine açık 
bir lr:\alret. .. 
Um:icki tramvayın kopı kanad!z.rı j 

yle kapandı. k:Iitlcndi. Kendi 

Yaptığım seyahat 
Yazan: ..Jean Coctau• Çeviren: Vir Gül __________________ , ______ ....,,____ 12 

Gemı ) "vaş yavaı donuyor ve ya 1 -

dan dönüyor. SargJJt, çöreklenmiş kuy 
ruğu, ön ve arka ayaklan ... Uzun ve 
mustatil il} aklarının arasından mermer 
döşeli bir kısım v;.:-. Bunnu üzerinde 
gögsü yı.ik .. cliyor. 

Devel:r stop ediyor ve Uç defa kırı
larak çokuyorlar. Yere atlıyorum, J·o
ıa koşa gidiyorum. Önüme dik bir ou
var çıkıy ..>.·. duruyo. um: 

Ç kurun duvarı. idenks 1926 da a
yakları ·ncydana ~ karıldıktanberi bu 
çukurda yatıyor. isftnks ayaklarını a
ııırlardanbcri, Ver& yd::Jci !sfenksin 
kolları gıbi, kunı1arın içine gizlemtş -
ti. 

iafcnks bir muamma değildir. Ken-
disinde bir sual aram k faydasız. O 
b:r cevaptır. ; 

" Ben buradayı:n. diyor. Eskiden içi 
dolu mc.ıaılar ;a bek ilik ederdim, şım 
di içi boş mezarları bekliyorum. Ne 
zararı var 1 Güzelliğin ıradesi, dehamn 
at~ i, insan ıcklindeld nadir kuı bu me 
ıarlardaki ~ ü1 rden mütemadiyen do
ğuyorlar. Hatt harabelerden yeni kı.Y 

vetler çıkarıyorlar. Biz düny ayüzünde 
bir iki hueı:d taşlarıyız ki oraya buraya 
dağılmıı ruhları toplarız. ölü inanı;la
ra ve sürate rağme:ı, onlara acyahatlcr 
yaptırır, <ııda hurda vakit vakit durdu 
ruruz.,, 

hfenksin gulütü 

Bir harabe yavai şekilde husule ge
len bir kazadır. Bunun içindir ki sade 
menin yavaı olması ölen aüzelliğin 

hazırlığını yapamadan heykel ıekline 

girmiş bir kadın, bareketsizleımi§ sü -
rat, sükuta çevrilmiJ &ürültU halini al
masına mani olamaz. Yavaılık yalıu.ı 

bu güzelliğin çehresinde birdenbire ge 
len ölümlerde ıörülen o çizgileri ve kor 
kuluk vazivetlerini almaaına mani olur. 

Bununla beraber etrafını bir ürkün
tü kapla:. 

lsfenbl~ Ehramlar hUrafelere ina • 
mr bir :nilleti korkutacak bir sahne 
tertibidir. 

Heyet ;}imlerinin yaptığı bu sahne 
tcrtib:nin } ıldızlara ve aya ihtiyacı var 
dır. 

Hava bulutlu oluıı.a, etraf günduı -
leri piyeıierin temsilini yaptıkları tiyat 
rolardaki gibi. zayıf bir ıgıltla ayldınlı\ -
tılıraa bu sahne güzelliğinden çok ICY 
kaybeder. 

İlfenka, kcndiai d ekör olmuı bir 
kör köpcğ;dir. Bu zavallı ehram bekçi
sinin de ş:mdi bir bekçisi var, bu bek
çi onu ~ir iki kuruı mukabilinde mağ
nezyuml.ı aydınlatıyor. 

Mağne~yum eski Mısırlı din adamla
na yakışır bir keşiftiı. Bu birinci sanat 
kimyagerlerin bunun yerine daha baı
ka suni lıir §ey kullanmaları lazımdı. 
Bir saniye i!iinde, bekçi isfenks kcn -
disinin bütün hududu dııma çıkarıyor, 
dünyadan tamamiyle ayırıyor, ona ii -
%erine bir deniz fen~rinin ııığı vuran 
bir kaza artığı manzarası veriyor. 

isfcnk<ıin gülümsemesi bir cep fene
rinin ııığı altrnda birdenbire butınlan 
bir casus tebessilmil gibi gl:Srünilyor. 
Mağnezyum sönünce, onun orada, 

§Öyle düj\inmckte olduğunu biliyoruz: 

(Devamı var). 

ı:ıuÇ ur. 
Çar~.ahuk müdahaleyi tavsiyeye t~· 

yan göstermi~·en nokta, sadece teknik 
zorluklar değildir. "Mariya Ulyanov• 
ııa,, çoktan açık denizde, çoktan FraJ.!• 
&ız suları dışarısmdadır. Buna r,.g" 
men, 'apura yeti:ı;mck tecrübesine te
şebbüs eılilınesi muvafık olup clıu•• 
dığr, ciddiyetle dü~ilnülüyor. },akat. 
Fran~ız harp gemisinin kumandalllt 
eğer so,1·et 'apunınu bulursa, ne r•· 
pahilirdi? Be' ne im ile) hükümler, O
nu açık denizde başka bayrak aıuııd• 
sefer yapan hir gemiye ka111 herhaıı• 
gi hir zorlu harekete giri~mekte~. •: 
koyuyortlu. Fransız harp 8em11ill 
kumandanı, sadece "Mariya Ulyaııo~ 
na,, kaptanından, ~ apuru muvaf akatr 
le aramak hususunda müsaade ric~ 
dehilirdi. BUyle bir müsaade v~ t
ıni ki? Ve ba§kaca, böyle bir "azıye.,. 
te, 'apurdaki suç teşkil edici be:Ja· 
yin önceden denize atılması, yok I 
mesi kabilken, açık denizde beyll;i; 
milel hükiimlere muhalif ba~~ac~dı
harf!ket, zorlu bir hareket goıe 
rılabilir miydi? _ J 

"( Arka-" ,, ... 

RVRUftta abone ota• 
nuz ve abone edili~ 



''Meçhul eller,, 
Birçok cinayetlerin failleri 

bulunamıgor 

Bundan kısa bir zaman evvel bir 
Amerikan gazetesi, Justice Crater i· 
simli bir adanın ait garip ve esraren
giz bır vak'adan bahsetmişti. 

Crater'in karısı, kocasının öldüğü
nün r smen ilan edilmesini ve onun 
hayat s gortası i:cretinin kendisine 
verilmesini isteyordu. 

Yedi sene önce, gayet tanınmı§ bir 
Amerikalı olan Crater, bir taksi o
tomobiline binmiş yola çıkmıştı. Son· 
ra. ne taksi otomobilinden, ne de Cra
ter'den haber gelmedi. 

Crater, kaybolmasından dört gün 
evvel, sayf iyelerinden birinde bulunu
yormuş. Nevyork şehrinden kendisine 
telefon ediliyor. Bunun üzerine Crater 
hemen knrısmın yanma koşup : 

"- Aman, beni acele ~.ağırıyorlar. 
Hemen gitmem 18.zrm.,, diyerek yola 
çıkıyor. 

Nevyorka gelince, oradaki apart
manına iniyor. Ve tam iki gün birçok 
C\Talq yırtmak, gera kalan uf ak bir 
kısmını da küçiik iki çanta içerisine 
uoldurmakla m~<>ııl oluyor. 
Kaybolduğu günün daha erken sa

atlerinde, Crater 1000 lngiliz lirasına 
b !.iğ olan iki tane çek bozdurmuştu. 
Aldığı p rayı da büyücek bir tomar 
halinde c~bine sokmuştu. Crater ak-

m üzeri meşhur bir lokantaya gidi· 
yor, orada bir nrkadaşiyle yemek yi
yor. Bu arkadaşı bir şarkıcı kızdır. 

S at dokuzu çe}Tek geçe, çantala· 
rını yanına alarak arkadaşına veda 
ediyor ve bir taksi içerisine g'rcrek 
kayboluyor ..... 

Bunun üzerine hemen zabıta, faali
yete geçti. Crater'i bulana veya nere
de olduğunu bilene 10,000 sterlin ve
rileceği vaadedildi. Onu aramak için 
umumiyet itibariyle tam 50.000 ster
lin harcandı. Öyle bir arama ki. bu· 
güne kadar hala devam ediyor. 
Tesadüf edilebilecek herhangi bir izin 

gölges'ni, veya kaybolan adamın ele 
geçme ine ihtimal verebllecek her
hangi bir mektup parc:asını bı:lan doğ· 
ru polise koşuyor. On bin sterlinlik 
mUkf tı ele geçirmek istcyor. ~~akat 
bunlaı ın hiç biri fayda vermeyor .. 
Kaybc-lnn adamdan tek bir haber bi
le yok. 

Acaba Crnter niçin böyle kaybolup 
gitti?. Onu götüren taksi otomobili 
niçin bir daha geri dönmedi?. Görü· 
nüşe bakılırsa bu sorgular, tamamen 
cevap ız kalacak. 

Mez la bu neviden bir diğer vak'a 
vardır ki, "Dordhy Arnold vak'a.sı,. 
denir; tam yirmi yedi sene meçhul 
kalmıstır. 

Itriyat Taciriııirı Kı::ı 
'Ne Oldu1 .. 

Uı ldrada 1910 senesiydi. Sokaklar. 
m u msanların çıkardıklarj şen ses
lerle çınlayordu. Meşhur bir ıtriyat 
ta"ırınin kızı olan Dorothy Arnold 
h men yakınlarda bulunan bir elbise 
ına ~azasmdaki elbiseleri tetkik etn:ıek 
tiz re evden çıkmıştı. Yolda giderken 
bir kutu çukolata ve bir de kitap al
nr tı. Fakat elbise mağazasına var
ın k asla kendisine nasip olmadı .. 

Rızı arayan arayana. Yalnız tngil
tcr de değil, dünyanın her tarafında 
ınumkitn olduğu kadar araştırmalar 
Yap·ldı. Birçok macenıpcrcst kızlar, 
ka~ belan kızın ilerde konacağı mira-

1 au unerck kendilerini o kız g bi ı;ös 
l rmck i tednerse clr. foyaları mey
d na ç:ıktı ... Mesut . zengin ve ka~·gı
ız Do othy Arnold'dan bir haber 

gelmedi.. 
Bu kızın ka~ınasma hiç bir sebep 

Şimdiye kadar blrQOk yerlerde l!}ltıh!n 
sa) ısız clruı~ etlerin fnlllerl bir tUrlll 
Plo g"çmedJ. Bu clna;ı;etler nasıl yapıl. 

mı1tı T Bu yanda okuyunuz. •• 

yoktu. Acaba hafızasını mı kaybetmiş 
ti. Dorothy'nin kaybolması etrafında 
o kadar yazılar yazıldı ki, artık her 
hafta bir umumi yere, yeni gelen her 
hangi bir kız biraz tereddütle hareket 
etse, derhal dikkati celbederdi. Her
kes, kendisini zengin ıtriyat.çının kay
bolan kızı sanırdı. 

Acaba kızcağız beyaz kadm tacirle
rinin eline mi düşmüştü? Onların da 
zabıtaca malüm olan bütün yerleri a
raştırıldı. Bir netice elde ed1lemedi? 
Acaba öldürülmüş müydil? Bu dahi 
öğrenilemedi... 

Kaybolan Kont 
Gelelim Kont Andrc Mira.no isimli 

İtalyan asilzadesinin esrarengiz kay
boluşuna ... Bu adam knnsiyle birlikte 
bir otomobil gezintisine çıkmışken, 

yolun kötülüğü yüzünden C'tomobili
nin lastiği patlaması üzerine dunnak 
mecburiyetinde kalmıştı. 

Mirano, büyük lüks otomobilinden 
~ıkarak tekerleği muayene etti. 
Kansına: 

- Tekerlek yamyassr olmuş, dedi. 
Değiştireceğim. 

Kansr: 
_ Sana yardım edeyim kocacığım, 

dedi. 
Kont Mirano cevap verdi: 
_ Lüzum yok sevgilim. Ben ken

dim yapabilirim. Hem sen otomobi· 
lin içinde kalmalısın. Çünkü, yağmur 
yağıyor. 

Kont Mirano bunun Uzerine otomo· 
bili askıya alarak tekerleğin somunu
nu söküyor, lastiği çıkarıyor; otomo
bilin arka yanında hazır bulunan ye
dek lastiği alıyor ve eskisinin yerine 
takıyor ondan sonra patlayan lastiği 
yuvnrlayor, otomobilin arkasına takı
yor. Karısı bütün bu işlerin yapıldığı
nı anlatan gürültüleri işitiyor \'e ko
casını görüyor. 

Fakat bundan sonra orta.lıkta tam 
bir sükunet hasıl olmuştur. Kadın me 
rak ediyor. Acaba kocası niçin dönme 
mişlir?. Otomobilin kÜGÜk pencere. 
si1den dışarı bakıyor; kocasından e
ser yok! 

Onun bir yere düştüğiinü ve bir 
yeri incindiğini dü§ünerek dışan çıkı
yor. Fakat kocasını ha.Iıi göremiyor. 
Kont Mirano tamamen ortadan kay
bolmuştur! 

Kadın korkmağa başlayor. Kocası
nın ismini müteaddit kerckr 11aykı
rıyor. Onu, o tenha yolun etrafındaki 
sık ağaçlarda arayor. Fak:ıt hiç bir 

eser yok... ı 
O za.mandanberi hala kont Mirann

dan cacr yoktur. Bütün İtalya aran
mışsa da, hiç bir yerde izine rast 'rı 
namamıştır. 

Bu esrarengiz hadiseyle alfıkı dar 

olarak iki şayruıı <likkn.t \'ak'ay:ı t e
sadüf edilmiştir. Lastiğin patladığı ye ı 
re birtakım Göpler yerleştirilmiş oldu-, 
ğu kcşfolunuyor. Bundan tlnlyan kon 1 
tunun otomobiline karşı bi r kast ola· 
bileceğine hü!cmeclilcbilir. Bundan 
ba~ka ayni kont. İtalyada mevrut 
gizli cemiyetlerden birine karş bır 

mUcndele açmış bulunuyormu~. 

Acaba kont, bu gizli cemiyet in n· 
zaları tarnfından yakalanıp l.ildlinil lJ 1ı mü? 

O csraren~iz hadisenin en makul 
izahı bu olabilırse de, en bcrralt ızahı 
de~il.... Çünkü kont Mfrano'nun iıkı

beti. yer yiizüncl(', Meçhul E!IC'r ,, ta
rafından iı:ılenmiş bir siirii diğer cir.a
yctlcr gibi ucu bucağı lıclirsiz h'r 
müphemiyet geçidi içinde buğulanıp J 
gitmiştir. 

9 - KURUN so BtRtNCIKANuN 19~ 

Jan Kipura. 
Bir avuk~t olacakken nasıl bir 

tenör oldu? 
"Şarkıyı ben süylüyorum; fakat 

herkes yanımdakini alkışhyordu,, 
Size mazimden mi bahsetmemi isti

yorsunuz? Peki: 
1902 senesinde Polonyanm Za

muritz isimli küçük bir kasabasında 
doğdum. Babanı birkaç apartıman 
sahibi ve orta halli bir adamdı. İyi 
bir hayat geçiriyorduk. Ben istedi
ğim her arzuma nail olabiliyordum. 
Okumağa merakım yoktu; fakat buna 
rağmen ailemin israrı üzerine Zar
vintz'deki liseye de\·am ediyordum 
'\ı karncfudeki notlarım da arkadaş
larıma nisbeten iyi idi. 

Bununla beraber mektepte yaptı- r 
ğım yaramazlıklardan dolayı za\'al· 
lt babacığım, hemen her hafta mek
tebe gelir, hocalardan muzip oğlu
mın marifetlerini dinlerdi. 

Bütün boş Vakitlerimde şarkı söy
leyordum. Birçok konserlere iştirak 
etmiştim. "Loheugim,, He (B:ıyaz

zo) operasının rollerine çıkıyordum. 
Bu uf ak tefek muvaffakiyetlcrim 

ü1,erine bütün tanıdıklarım ve arka
daşlarım benim konservatuvara git
mekliğimde israr ediyorlardı. 

Birgün Krakau şehrine gidip bir 
hoca aradım. Bulduğum üstad sesi· 
me hayran oldu ve gırtlağımın bir al
tın menbamdan farksız olduğunu söy 
ledi. Bu andan sonra yegane düşün
cem meşhur bir şarkıcı olmaktı. 
Babamın israrı üzerine bir müddet 

üniversiteye devam ederek hukuk 
tahsil ediyordum. Roma hukuku be
nim için bir işkence idi. 

Lakin size şunu söyliyebilirim ki 
dört imtihandan üçünü büyük bir mu 
vaff akiyetle vermiştim. Meşhur bir 
Tenor olmak sevdası içindeydim. Ve 
bu arzum bende o kadar geni§ bir 
ye ralmasaydı, hiç şphesiz ki bu· 
gün bir avukat olacaktım . 

Nihayet babamı kandırmağa mu -
vaff ak oldum ve ltalyan prof csör 
Yerinki ile Lelina'dan musiki dersi al
mağa b~ladım. Fakat babam şarkı 
dersleri yüzünden hukuk tahsilimi 
ihmal edeceğim korkusu ile, şarkı 
derslerime kat'i surette nihayet ver
di ve sanat sahasında inkişaf etmek- ' 
liğime büyük bir muhalefetle karı ge
lerek evvela doktor diploması alma
mı aksi takdirde beni evlatlıktan red 
edeceğini tehdit etti. 

BC§ Parasız ... 
O zaman babamı dinleseydim şim

di avukat olacaktım ve her hafta dost 
lanmı çağırıp onlan bir amatör gibi 
şarkı söyliyerek eğlendirecektim. Fa
kat ben her şeyi göze alarak, hülya
larımın hakikat olmasına çalı§tım. 

Babamla münascbetimi tnmamiyle 
kesmiştim. Parasız ve yalnız kendi 
k~nrma dayanarak V3r§ovada ya
yordum. 

Meşhur olmak isteyordum, fakat 
bunun için evveli para lazımdı. Bu 
parayı nereden bulacaktnn? 

Anlatan: 

'fenör ve Him yıldızı 

1 Jan Kipura 

Buz gibi soğuk kış gecelerinde ü
çüncü mevki trende seyahat ederek 
herhangi küçük bir kasabaya gider; 
konser veyahut tiyatro temsillerine 
iştirak ederdim. 
Aylık kazancım 20 - 30 lira idi ki 

bunun yarısından fazlasını yol mas
raflarına sarfetmek mecburiyetinde i· 
dim. 

Sonra bu şekilde kasabalara gide
rek şarkı söylemek benim için çok iz
tirap verici hallerdi 

Üç arkadaş ile beraber bir avlu
ya bakan bir odada oturuyordum. O
danın esas mobilyesini teşkil eden 
ild yatak vardı ve her birinde iki ki
§l yatıyordu. Bütün bunlara rağmen 
ümidim ve neşem beni hiç bir zaman 
terketmedi, hergün o fakir odamda 
sabah tan akşama kadar şarkı söyle
yor ve ilk takdir alkışlarını orada top 
la yordum. 

Biltün komşu evlerin aşçı ve hlz. 
metçi kadınları §arkılannu pencere
lerden sarkarak heyecanla dinleyor 
ve alkışlayorlardı. 

Fakat ben bu takdirlere hiç bir za
man mazhar olamıyordum. Ben şarkı
mı bitirdiğim zaman arkad~hırmı
dan biri benden evvel pencereye koşa
rak beni alkışlayanları selimlayor ve 
şarkıyı kendisinin söylediği hissini 
veriyordu. 

Herkes şarkıcı olarak onu tanıyor
lardı. Merdivenlerden beraberce in
diğimiz zaman, kızlar başlarını biri
birlerine Yererek gizlice parmaklan 
ile onu gösteriyorlardı. 

Bu aralık yaziyetim gittikçe fena
laşmağa başladı. Sonuncu bir tecriibc 
daha yapmağa karar verdim. Eğer 
bunda da muvaffak olamazsam ister 
istemez babanfın yanma dönecektim. 

Babamdan ayrıldığım hemen he
men bir sene olmuştu. Nihayet bir
giin Var§Ova operasına gittim. Şar
kı söylemek istediğimi anlattım. 
Şimdi hatırladığıma göre çok fena 

bir şarkı söylemiştim. BunurJa bera
ber şarkımı beğendiklerini gördüm. 

1 
Bana üz.erinde çalışmam için Faust 

operasından bir parça verdiler ve iki 

Kipura ve Marta Etmert 

gün sonra tekrar gelmemi söylediler. 
lki giln sonra gittiğim zaman veri

len parçayı rol olarak temsil etmekll
ğimi söylediler. Bu müjde il7.erine ne 
kadar sevindiğimi tasavvur edemez
siniz? Va.rşovadaki operada şarkı 
söylemek, bu ne büyük bir nimetti 
yarabbı. Rüyamda görseydim inan
mazdmı. 

Birkaç gün sonra beni tekrar ~ağır
dılar ve "Halk,, operyısmda küçük bir 
rol verdiklerini söylediler. Bu rol i
çin tam on lira almıştım. Sesim be
ğenildi ve angaje edildim. Böylece 
Va.rşova operasında tam bir sene 
kaldım. 

Bana büyük rol hiç bir zaman ver
mcyorlardı, buna rağmen sahneye çı
kışım büyük bir sillcse yapıyordu. 
İçimde taşıdığım sanat kabiliyetini 

vo iyi bir tenor olacağımı isbat et -
miutim. Nihayet ailem ile de barışma
ğa muvaffak oldum. 

Polonya Se3 Krallığı 
1925 yazında Varşovadaki büyük 

at koşusu meydanında senelik opera 
şarkıcılarrnm müsabakası yapıldı. 

Bu müsabakaya bir siirii tanınmış 
ve tecrübeli şarkıcılar ve ecnebi te -
norlar ''Polonya ses kralı,, 18.kabmı 
almak için iştirak etmişlerdi. Fakat 
milsabakada genç ve meçhul bir a
dam en fazla hoşa gitmiş ve alkış tu
fanı arasında müsabakayı kazanmıştr. 

Orada bulunan Parisli bir kum
panya beni angaje etmek istedi: ayni 
zamanda elime yol para.mı sıkıştırdı. 
Polonya operası benim Varsovayı ter
ketmek niyetinde olduğumu anlayın
ca hemen maaşımı 5,000 lira yaparak 
kontratnnı yenilemek istedi. Fakat bu 
teklifi reddettim. Babam bunu işittı
ği zaman bana ikinci defa olarak "de
li!,, demişti. 

5000 lira onun için çok fnzla gelir
di. Fakat ben seyahati tercih edip 
meçhullere gitmek isteyordum. 

Parisc giderken Viyanada arka· 
daşlan ziyaret ettim. Şerefime veri· 
len bir toplantıda israr üzerine bır 
şarkı söyledim. Bunun ür.crlne orada
kilerden biri Viyana operasına müra
caat etmemi söyledi. Kabul ettinl. 

Opera dirc.ktöıii Klepner ve Berlin 
musiki ajanı olan Saltlcr'in huzurun
da şarkı söyledim. Ertesi gün direk· 
törden bir mektup geldi. Beni dinl~ 
ıpek isteyordu. Ben şarknnı daha bi
trmeden direktör Sclıalk sordu: 

- l'oska operasını yıldız Yeritza. 

( A rka.sı 11 ncide 
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ciye vekilimize telgr f gönderdi 
eni Rome hariciye Nazırı hari-

Emniyet 
atasın 

Ankara, 30 (Telefonla) - Emsi· 
yet umwn mlltlilrlftğil tetkilitmda 
yeni yapılan tayin ve nakiller ıunlar
dır: 

8ari.:lye balrnlı&ma ta,mlm ma • 
... ıbetiyl19 ebellmlarma, ... ..,. lılr 

llllltlü bPIJariJle mabut ola iki man _.tla mBpcrek menfaatleri isin en 1- . 
lılr mrette ken:lileriyle tefrlld- me • 
edebUmekten mlltcvdlit derin mem 

mlftltimi anederim. Yal wu.ifemi nl· 
" &.anpa menfaatine olarak ıo -

•a.* isin ebcJlnamızm aJIDetli 
•rn1aet1ııdse p.ebibnekle bahti • 

latrate ~im 
Bu telgrafa Dr. T~ ROftil Araı 

apfıdaJd telgrafla cevap vcrmittir; 
Elaelin• B. lttnıe Mifeab, Harici-

Biknt 
.... tcJcrafJann'daıı dolayı ekle -••rma hanretle tepkkür ederken, 

te ett•ti yilkffk vuifeden dola -
• hararetli tebnklerimi arz De balı 

balanuyonım. 

ika münasebetle, çok aailam c!oetlak 
lıllllll'iJle birlqmi1 olan memleketle • 

.-ıfaatlerinin en bUyUk udi 
bndileriyle tefn1d meul etzne.kle 

4lrin znld ctuyaeatnm ebelln.ıa
'8yan ve kendilerine beynelmilel 

n tanı için olan pyretlerinin 
lll(lıllda tekmil müıaheret.min mu!ıak· 

oldutuna temm ederim. 
Doktor T. R. Ane 

ftldl•llspmaatakvecımlr 
~~ .. !O' (Huausı) - Baıvekil Go 

Upuı -t ZO do BWucı radyo • 
• n:ır dilecek bir natuk verecek • 
a. Goıa bu mıtkunda ha.kQmedn 

-~;ır aalıtac'akur. 
fi 30 (HUIUliJ - BafvekD B. 
•tbuat mtımcui]erıne bcya • 
ı.ı..aa& ..-ıttir-W: 

"".._ .. _.rhaJde kanwıuauı1• riayet et 
prua.. 

~~~-limcdD u. ünü Diyetinde ı. 
llllldlP tedbirleri. Jdbqı ıeceai racl • 

nrecc&Un bir aatmda bildireco -

.... dilik, pal d.Ylet idareünin iıW
~- ap tePil eyliyecek olan zih • 

Ubarila ettirmek iatcıim. 
ISJlllll emeller tatbik mevkünc kona 

• Deylet idarcaini. ''Romanya l<o· 
mdıı .. puoluı ilham ede -

J>iier tuaftaaı 1eni bari;iye naurı 
Mi511k" baric::l aiyuet uha nda tam 
~mana iyle B. Anuncakurnan 

olacaimı ıöylc.migtir. 

-ıııraıla pbadil9rin zenıWi:deri 

---- odilecekmit 30 (Huaual) - Loıulra 

.-mm nrclip bir habere ıö 
._,cn kabinesi memleketi la-

iatıalUS idare eckc;ektir. 
Devletir. yeni ~. rejimi 4'laat 

da,aaacaktır. Yeni lep1tD mc 
mocliM pprdmaya...ı..tır. G:> • 

9MJOMl biriMiyan part:ill ... 
!MlllN •=bııcak •• llusya ile Ro

Mıaaıılald ü.,..ı mimubata 
ft•teektir • .............. ,. .. ~ 

llllliltli.k ~ .n-Jra Jadnk C• 
DICllllekctte J&hudilere ıit bil • 

ve araz1yi mOsaJ:re ede • 

vcrdıkleri beyanatta: 
"Romen köylU.üniin YUiyetlni .tıl · 

ıcltmck üzere nuyc.nal biriatiyan par
tisi il: biri kte idare bqma geçmeyi ka 
bul ettµc" demitlcrdir. 
Siyuı ~andan en fula tatlan biı 

hale gdenler, naıyonal Saraniıtlcr ol· 
muştur. Hı..kumet blokuııdan IOlll& en 
çok reye bilhip olması mfinuebctiyle, 
bu parti kr•l tarafuıdu )iderlerinin cia· 
vet odilcuk kabiDCRın ~ lleaııhlen
ne •etilecetini b:klerlerkcn, kral Ka· 
rol Si ıayüd n acele ile Bilkreıe gdmiı 
ve Goaayı ptırarak kabine tqkiliae 
memur et~§tir. 

Yeni kal:ı&neyc bLidadaus aeWıiyet 

veıilmittir• 
En niha)et 15 klnunuaanl, yahut fU 

bat bire kadar yeni ir.tihapler yapdma
sı emroluna.;aiı aöylenmcktedir. 

tntihaplar yap&lmayaçak Oılu1-.a, yeni 
kabine memleketilmıl iradeleri ile ü
re cıdeccktir. 

Hsici aİ7U9l cleti..- mi? 
Bükreı 3!1 (Hua\lll) - Yeni kabiae

ys Iİ.reD DUJomJ llbptiJan partin Ji
dvlcrind.:n KuH, parlimentoda enel 
ce. vukubuluı beJI" .... , •0rm.ı hi 
riatiyan ı-a tisi hilkOmeti ele alacak o
laına, aki blkUIDetleda akdettikleri, 
ı.tikrulata ıra,. Romu)'llUll bir tek 
untim bile adtmiyecclini, Almanya ve 
balya De dtrbal cbtlq muahtde'ui 
aktedileceğinl ve Rcnaan11da ltomen 
llalkmm llı.tlnıku 7crine ptldlecelini 
tlylemifti. 
Kuaıun partisi Goganırı bafbnh -

tında idareyi ele almıt bulunmaktadır. 
BlnlıılllaJeyh Romanyamn dahil! ve ha
rici ıiyuetinde bur mtihbn deiifikWr
lere intizu olunmaktadlr. 

Yuaodn _...,.,, .... 
Bclgrad 'o (Hasud) - Btltiln YIJIOI'" 
'- matbuatı Romanya4aki llJMI bub
aıı betl~mcdlk bir hldlae ıeJrllnde b.r 
dediJorlaıj ve ~ aalıifelerinde bij 
;dk1W"ııUıe haber Yeriyorlar. 
~ auetea!, yeni kablneJe 

cfreıı nuırJarla ha1atlarma dair mal6-
mat vererek ıunJan yumaktadır: 

.. !Jaıvckil Goıa nki Avunku kalıl· 
nesinde dalaCiye nanrhfı ctmiftir. Bun 
dan 10nra Abrar partı.in1 telis Ctmİlt 
Uç sene sonra kendi partiainl aaa;yo • 
nal hriatiyan parti.& ilt birlqt:irmİf&İr. 
Nuyonal hristiyanlann lideri Kuza • 
dır. 

Bu partide Gogay• fWi rciallk mev 
kii veril:ııiıtir. • 

' Yem luriciye num Kiçeüu.. Bük
rcı avuicatlar meclisi rciıidir. Romaa • 
yamn en mümtaz avukatlanndaa olan 
bu .zat. evv ce libcr..l parüaiDde ua 
iken. aonra aynlarü naayonal .biriati • 
yan partisine ıesmiftir. 

Belıra:l gaz:etlerino ıwe, Goaa, ek 
seriyati aütmuaa parlamaıtoyu kapa· 
yaeU VC gobat ayJAda 7C11i mtbae İA • 
tihUs yap.caktır.,. 
YqoalaVJ'.ı1t Y••H e-. ............ 

" llcve•YIMIMi ~ıilllilııllr 
&ofya 30 (Huaual) - "Zora.. pae

tea Rcmaaı.,.Sakl uWnc clc~p 
ba.lskında &.t ıulr.aleeiDde ...ı.n yu
maktatla. 

.. y ..... lalı AJeı.ac1r. .ah 
yıl ene&. _.. Jlanıat muhaleftd!li ya 
mak ,..._., Be. hlropsiaeJl bpat • .... 

811 ın•ftkkattl. tôaldi Yq 1 na • 
da tedrici olarak kanwıue!Ul ile idare 
re,...._ ~ ptDmektedir. Ora 
Kral Ale1mndrm ~ ftrl1aLil.. 
... lllWir? Bmm ,... ~~ ...... ...... 

............. bet Jll .......,; 
Gll&IJlf. Yelçef De 
y .... ...... 

Nrat. y .... ,,, •• - ......... _.... . 
haJl~lı ,..... • ,,. 
abyll. ...-1 lılr ...., ........... .............. ....., ......... 

--·,;.,~ .... ......... _.. ......... . ..... ,..., ......... . 
T•--.111111111 ~jlim. G• ı hl Jhtü. 

•n1ı111& ..... mecllıti 

Evvelce de nuırlık etmittir. Muma 
filı diğer Balkan 6"1etlerinde belki 
de efleri bulunma.JU birind derecede 
devlet adam1an Romanyada vardır. 

Goga b:.i)'9 bir ~{;vlet adamı olmak 
la berabet brpamclald devlet adam • 
lan da onun derecesinde bulunmakta
dır. Bunlu Gogaya meydanı ıerbest 

buakmayaeaklardll". 
Parlamentosu ve aerbeatJiği ile ya • 

km %am&na kadar Mnen Roawıyanm 
tarihinde yeni sahifeler açılmaktadır. 

Bu sahifeler O.erin~ neler yurlaçapu 
yalımı bir istikbal bize g5atercccktir. 
M:ıhur Fran11.1 Sosyoloğu Tal'd 

tarih! bldlıelerin cereyanına çok bU • 
yük ehemmiyet vermektedir.,, 

Demokrat Gaztteltri Kapatıldı 
B<lkreş. 30 (A. A.) - Demokratlarm 

Dimineatıa, Advenıl ve Lupta adındaki 
aazt'teleri tatil edilm tir. 

Bu gazeteler, halihazırda iktidar ınev· 
kiinde bulunan sai cenah fırkasma kartı 
dafma hasmane neşrlr.ı a bulunmuelar
dır. 

Romanya Cnınredm .,, Ruıyada• 
Aynlatt1h111 

Roma, 30 (A. A.} - Tribuna suetesl 
dlJW ki: 
"SoV)~er Birli~. ~omanyanm slyad 

ittifaktan sisteminden dr§an bzrakdacalt 
gı"bi, bundan sonra Parla ve Cenevrenin 
hiç olmazsa dahill li)'Uette bu sistemden 
çıkan1ması da pek ziyade muhtemeldir. 

Budapeşte, 30 ( A. A.} - ''Esti Ujsag,. 
pzetesi. hakkında CÜJal' ki: 

"Romanya. barid liyuette Sov,etler 
Birliği ile dostlulu terbdecektir. Roman
ya ile Macaristan aramda bir anJaısma, 
bugün çokmOmkündGr.Böyte bir antant 
nasyonalist istDcameW Dd dn1et UlllD· 

da eok daha kolaydır. 
Rwa lıtillıı Tıili .... K.,,,.. 

Londra. 39 (A. A.) - R4Jter ... 
mn siyasi muhabiri, Romanya 'l8liytti 
Londra dphedelerine gara benlls ... 
• oHnlftlllda bRber t<niDl ımnlıı!ke
tla menflllıtl ,Wtmdl H t yatlı lmnlret 
ettfli \aı•inin meVCllt cMıluntJ IJlldi. 
riyor. 

Bwada taılnln dlclllne &&e. Demir 
Mahafua partitinln iktidar IDMLllue ~ 
amr diba tehliblf olacaktı. Kralm ~ 
1rtln 1* Ru1 iltJJIR teh1i1mlnden tWayı 
bmmıbm aleyhtarı tl,wte tema}'(ll 
.Wecıeli mmn itibara ahamô icap et
mekle beraber, bandln Roraanyanm di
ler kt1çllk antant dnletJeriyle teırUıt me
llien ftlleçmesi wvalmt tlındild harfd 
pcıtitikada derin dell,Hrıitter )'BJllDB t
cao edemll mana. Çlkanlaam-
Ba,nldlta lto11• A/Mllflll B,,.,,.,, 
~ 30 (A. A.) - Ban pleleler 

w bu lrlda Timpol guetest, B. Gaimmn 
İtalyan ajansana yaJ)bll lıiJdlrilfn 111 be
ynatmı netrediyorlat: 
~ karp olan lllkl dostluk hl.. 

1erfmhıl teyide J6mm fflzum gôrrnO.vo • 
nım, muhalefette iken m8dafaa etf;;tlm 
ttalya ile yakmJaema si}'Meti şim<fi ilc
tidarda bahındutum ıamand başlıya-

Emniyet iılerinin genel direktör· 
lüğü birinci uıuf llULllllolM ınemal"' 
luğana Ebem;.._..,__ .. . 
meamrluiuaa,,.. ... ..... 
amellt memurluklwma :iltup ~e ı.e. 
ki; betfaei muf ....... e111 ......... 
luklarma Muhlia, ad. Y 1m1a, Ner 
sat. Suphi; Genel clirektörllk kamr. 
ser mmmnliklerine K.dri ve Aııılnu ~ 
Ankara polis enlltitfttft ikinci emıl 
muamelat memurluğuna Ziya; Shacu 
muamelat memurluğuna Ziya; Sin • 
can polil memUT'luğwıa Edip; Elazığ 
polİI mernnrlukla1111a Halil ve Meh· 
met Nuri; Buna polis memurlnğuna 
Halil, l\fardin polis memurluklarına 
Mehmet Adalı, AH, Kemal Turan, Hii 
aeyin, Süreyya ve Süle)ı an; Urfa 
poliı memurluklarına Mustafa Neıet 
\"C Ak.tay; fzmir polis memurl~na 
Cemal. Gaziantep poJis memurlu!Çuna 
Ali tayin edilmiılerdir. 

Kutamoni 14 aayıb poliı memuru 
Muharrem. Kütahya 4 sayılı polia me· 
munı Kamil, T ek.irdağ 5 aayılı pnHR 
memuru Cemal, komiaer muavinliği· 
ne terli etmitferdir. 

----0--

Parlste grev bitli 
Paris, 30 (Huıuıi) - Belediye iş

leri ~evi bitmiıtir. Gece dahiliye na· 
nn B. Dormoy'e mtillki olmnt e~n 
marahbarlannm 'f"ermif oldukları İ• 
sahattan mutmain oldgpnu beyan e· 
den umumi mesai konf ederaSTUutı i
dari komitesinin bir karan herine, 
La aabafı tekrar işe bqlamııtq._ Yal· 
nız, hususi nakliyecilerin ~ t1~ 
Y'am etmekte 'f"e askeri kamfDnl2r. 
hallere ait mevaddm ve gazetelerin 
naklini temin etmektedir. 

BG§ka Yerde Grev 
Struburg. 30 (A.A.) - Tralll\'ay 

memarlan ve mfiıtahdemleri dün ak· 
taın gı"ev ilanına karar vermiıtir. 

Zam Y aptlma:iö ~Nasırlar 
Kabineden ÇelcilecelU 

Paria, 30 (A.A.) - Bamanita p 
selen bugiin öile vakti amme hiamet· 
!erinin tekrar batlamuı mflnasebeti· 
le netrettiii f evkallde bir ntbhada, 
gece konf ederal idar' komisyonunun 
heyetiyle 't'Y•liaı mebuslardan Dor
moy. Paul, Faure ve Monnet arasm· 
da cereyan eden görflpneler hakk.uı
da mı14mıt vermektedir. 

tlç nanr baıvekilin amme binneoti 
itçilerine de devlet iıçilerine yapıl
dığı ,pbi ayda 100 frank sam edilme
ıi için elinden geleni yapacağını, ite 
bu ıabah bıthnmasmr istediğini ve 
bu vaad ye 'ne Ketirilmedi~ takdl~ 
de 901Yalist mehuslann blok halinchı 
kabineden çekileceklerini heyete hil
dfrmittfr. 

Bunun üzerine itçi ınftrnes~i1Jerf 
lnı sabah 13at 5 de iıe tekrar bqlanıJ. 
masma miqrerelı:m karar vennitf er
dir. 

caktır. ed~en dolayı da ziyadesiyle mem-
ROflllln1tJ Kücii} Arrlapıatlf111 nmun. 

Çıiiltcık Mi? wrmittir: 
Pral ~ (A. A.) - HütGmet 18~ B. Krotta bu teltrafa ~ ~ 

olan --r.;~ Novinv,, )ltni omen kabm Dostane telgraftan w anannl teşrl1ct 
sfnden babsederek diJ'Or ld: mesaimiz için ilAve buyurduktan lftder-

Romanyada vukubulan kabine ~- dm dolllyı ebelamlarma samimlbir IU 

ı'kltlt Çek noktafnuarmdan hususi bir rette tewrkkilr edeftt, kendilerinin bi
ehemmiveti haizdir. ÇünkQ Goga, hiç bir zim için cıak ub olan bine e9eline ms 
w Kiçtik Ant8nıta -• cılm9""t- butiyetleıini büyük bir mauuuni,._ 
br. Va Ge11. Prams b11k ~ selAmlanm. Ebelanslarmm. taahhOOere 
1JllYa bir dostu defldir. l'lbt bandan riayete ve devletlerimbi birleştim> dotııt
Rl n ını•an Pw lttiflb llJ• 1 ndm luk bağ1armm ve bu iftiralı itibariyle bi-

f'ıcıcllt atiaısilj Pb! HFWMlr il- zi müşterek dolt1anmm baiJayan menfa 
....... Gap, llBlııltltWu ... .ıtm- a't ve hislerin kuvvetine olan merbutiyet• 
da Rıımlnya tıi1wtl ..-- bllh8 • bütan Jamretlerimle inanm>rUID. SatMd 
• ~·-- BIMllll .... Jllli münaaebata girmekle pek bahtiyar .. 
1-~ ... •:dlll '*'•llhllr· rak. en mütenM6 sahalardaki teeriki 

Dilm' (»' J1Z tılsl • lltlr ,.._. mesaimizi daha liyade takviyeye taım-
a.pl yalda ••rlaıttı w ... ,.,.... men müzaheret edeaiiJn, Küçük Anımı. 

Paı1. 30 (A. A.) - Y• .....,. tm gelecek içtimamı ve bize verec:eii me
ı.rlc:iJe mı B. ......,_ ~ sut neticeleri memn\IDİJetle derpiş et • 
•1t1w .-ı K Kr._. 1111• mktyim. 

~. Wırafl 111Ddaaf6: Dalıili:y Nazm Halılandt1 Bir Mıklufl 
llıllctte lllbdtn llJlallu mDne- Bükret.30 (A. A.) -Yeni Gop Jra.. 

llhattJle. .... ıBil *•ıw• bitim binesinda dahiliye naaretilli deruhte et
dlnlJI pek .,. .. ettfltml w blll miı olan nasyonal kövlü partisi liderle
.. , .... , .,_ w dalll'* ...,.., rinden c.aıme.:o partinin eaki reisi Mi
_...,. tllabr halache'a aderdiii bir mektupta, tim-

Fransız ltalyan 
ticareti 

Londra ao CI\--'> - Yem bir 
caret muJcavelem .akdetmek üsere 
Franm beyetinilı Romaya 
hab:r aJ.ıımııtır. 

Frana ile-~ arwNla 'lidıDdiJt .,.... ........ * 
Wn:aau•nirUn lP ~atma ... _.. 
caktır. 

INCl~nll iL& ALlıWft'M 
AaASJMl>A LOKllMBU8C 

MESELE• 
Londra M (A.; A.) - !Mf" ; rl 

Jaami, ....... ~ 
... ae-;lrg• w-... a.lllllDllC 
ili ...,..._..&' H•iJ ili', ...... 

' 1 u~'L-ıembtq .. ' pn 1a 111mnftJIMI 
zammnl ..,...tta bal• ' ;r . ...... 
da teminat ve~ 
\iulunma'dadır. tngilterenin ı.ma-ı 
burg aruıaane karp yapmc:M il 
gi bir teca•iire kartı tnpltereee 
lacak mümamıtllt Fransa ·taımz 
lapnalan ue temin c:dDmlf oldulu, 
rm bu ife l.Gkaembmga bM bir 
vermenin 1DUfthk olamıyacals, Ç 

böyle bir banketin Ingilfz 
mugayir olacap l1he eaDmektellr. 

Bu ....... Almuıyamt .. 
d Belçika baJdnnd11 yapdııq ola 
yanata miimuil olarak Bedia MUnl 
.neti tarafm4an beyanatta bal 
niyetinin bealenmek.tc o1muı ..,.._ 
serine mcv.ıuubabia o1mupr. 

YUGOl.AVYANIN Dl'.Ntz Vlı 
ORDU BtrrÇESl 

Belcrad 30 (A. A.) - Babrİ,e 
harbiye nuın ıeneral llaritch, m 
lar mccliai maliye encOmenhtte 
nezaretlerinin bütçeleri bakkmcla ba 
bat vcnmı ve 1938 • 39 ~için 
pit edilmit olan iki mil~ 712 mil 
dmann harbiye ve bahriye aeıımtJtlellll 

nin 1!>18 ~ .. --
çesini te~kil etmekte oWulU9 
etmiftir. General. ti•d1Jd bltQeJ8 • 
AraD 313 milyon dinU bir 
IDIYC\lt olduiWN ifaı'et ttmifdr. 

--~·'ile $upay 
rucdly nehrlma aaaıan mUnOe 
mevcut olan ihtillf, kıymetsis old 
bir kaç adamll Ud memlekettell 
sinin blklmiyetlne tabi okhılG -
lesifn halli için mOsa,kcreler cereJll' d 
mcktedlr. ~ 

• NeyYom adliyesi ~ ml1alm Dllll 

dolandmcılık vakalmı meydana çabt ~ 
mııtır. Son ıendcr 11rfillc!a Nevyodis 
Panailvan13 n Nevjeneyde yerlei:!! 
otan arari temin raauıda tl lllb • v
olan ısoo kadar Slt1vak. tdaada ..... 
terinde keıdilerine b\\y6 arul ~ 
edilecek diye aldatılarak kmdD 
lld mUyoa dolar abmnqtır. 

SaQlık 
Servisimiz 

..,, 1 • flliılD ed!rim. I diki ıeia Mania'mm partiyi Krala kaJ1I 
En Reç kOçük antantm gelecek içtimaı harekete sevketbvi için Cin kabiıımiDe l~~~===~W::~~~--:; 

vesilesiyle ebe1AmılariyJe phlen .... llıdilini bilclimmtir. 
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Jan Kipura 
(9 uncudan devam) 

ile söylemek ister misiniz? 
Yıldırımla vurulmuşa döndüm, fa. 

kat hemen kendimi toplayarak mem
nuniyetle kabul ettiğimi bildirdim. 
Oyunda çok muvaffak olduğumu sü
reksiz alkışlardan anladım. 

Bundan sonra Turandot opeı rusın
da meçhul prens rolünU aldım. Bu o
peranın ilk temsili iki hafta aonra ve
rilecekti; temsilin Viyana operasın
daki oynanışı çok parlak oldu. Vi
yana tiyatro aleminde bUyUk bir mu
siki hldisesi telikkl edildi. 

Opera dUnyumm §imdiye kadar 
hiç ismi i•itilmeml, ve meçhul bir 
ıtarkıcısmm yeni ve ilk olarak oyna.
nan bir operada bq rolU alması mUt
hiı bir fırtına kopanruştı. 

Bu aralarda Latle Lehman ve Mar
ya Nemeth arasında o zaman operada 
hangisinin oynayacalma dair bir 
ihtilf çıknıııtı. Direktör Scalk bu ih
tilatı şöylece halletti: Opera arka ar
kaya iki defa oynanacak ve her oyun 
ilk temsil ismi altmda illn edile
cekti. 

Slezak ite Lalette Lehman ilk oyu
nu oynayacaklar. Marya Sinemet ile 
de ben ikinci oyunu ve recektik. Be
nim için yabnncı bir lisan olan Al -
m nnca ile oyun oynamamın ne dere
ce gUç bir gey olduğunu tasavvur e
dersiniz? 

Fakat '3lih bana vine yar oldu. 
Toskayı Viyanada söyledim ve bu a
rada bir de konser verdim. Sonra ha
kiki bir musikişinas olan halk önün
de söylediğim şarkılarımın kusurları
nı gittikçe düzelttim. 

Direktör orkestrasını emrime ver
mişti. Ben Viyanaya geldiğim zaman, 
bUtün reperetuarım İtalyanca iki o
pera parçasından ibaretti. Bunlar da 
Tozka operasında Ka varadis'in söy
lediği dua veRigolette operasmdan 
"La. donna. e mobile ... ,, 

İtalyanca bir kelime bile bilmemek
le beraber bu operaların ttalyancala
ı·m ı tetkik emteğe başladım. Daha 
sonraları &rlinc gittim. Bir müddet 

sonra da Londraya bir seyahat yapa
rak Viyanaya dönif ilm. 1925 den 1928 
senesine kadar pil tün Avrupa §e

hirlerini dolaştım. Fakat yalnız Pa -
risteki operaya gitmek isteycrdum, 
Gidemedim. 

Dcavillede şarkı söylediğim günü 
hiç unutmam, oyundan sonra Paris 
biiyiik operasının direktörü kabineme 
girdi. Benden Parise gelmemi rica et
ti. Ondan sonra artık talih bana da
im:ı. güler yüz göstermekte devam et
miştir .. ,, 

Asma köprü 
- Sinci sayıfiulan rlevam -

bun:bı bir hasılat zuhura gelmiyect:ği 
ve hatta eUi seneye k .. dn bedeli mua 
rifini çıkaramayacağı dergardır. Zira 
hava lmıanlık olduiu halele herkes Lin 
bee yüz kadem yürüyecek yerele yine 
lcö~rü 'l'IÜruriyesi ti> ab ile kayıp rs
kip olur. 

Ve fayet köprüden ce~ kicabellc 
bile bir aclı\dan diğer aclaya nakletmek 
için ıimdiki hal günc:!e yüz ve nihayet 

yüz yirmi kişiden zjyaıle bulunmaya • 
cağı ve bir k\ç seneye kadar Heybeli -
adası ıcnlc:nir:ıe gün~e ancak üç yüz 
kiti miinır edeceği cihetle bu yüzden 
Yalnız araıice bir ticaretin zuhura p
leceği zan ve tahmin olunmaktadır. ,. 

• • • 
65 sene evvel yazılmış olan bu satır

hrı oku,.ktn ins:ın ne kadar acı duyu
yor. Parası elli senede ::ıncak öden:r 
diye enuiıe cd!liyor. Demek iki ada <>ra 
ıındaki asma köprü yapılmış olsaydı 

on beı cc.ııedenbed masrafı ödcnmİ§ 

bulunaetk ve iki nd3 kimbilir nasıl ş:n 
1cnecckti. 

Niyazi AHMf.T 
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Hikaye 
(8 nci acıyı/adan devam) 

-Ben, dükkinla:- kapanmad;;n 2 pa
ket alm .ştıın. Birini aize vermeyi dil • 
şünd.:m . .. Eger be~ görürseniz .. 

Delikanlının çehresi büsbiitün do • 
nuklaştı: 

- Cigara,n •vd• da tüketmiş değı -
lim, ııtörün8roe açı!c tütüncü !dükkanı 

da yok dclilr. Hım yok olsa da arayıp 
bulauk kdllfr bacaklanm sağlam , ltir, 
dofruau, ct:~de tek metelik yok! BL 1 
nu ıiz de biliyonunuz, ya! Nezaket ica· 
bı yapıyorıounuz, ama hediyenizi ala -
mam 1 .. Teıekkür elerim 1 

O &J\ için, buna kartı bir fCY bulup 
söylemek ıüçtü. Zaten o vak:t bırak -
madı: 

- Hediye de ne!i? Bu da sadakanın 
kibarcası l Açıkçası bu bir sadaka 1 rler., 
dilenmiyorum l 

- Yok, öy1e bir şey dem~dim, eğer ... 
Bu aefer, güler gfüi oldu değil de 

basbayağı gCldü: 
- De:neıine demediniz, ama .. Gene 

o demek, ya! 
Sonra, ::jhnirrJ:fen geçen bir ıeyi ~ak 

mııçaaına, dibine yaklaı:ın cigarayı Ua
tüste bir kaç nefes daha çekerek, yine 
parmakhn araaınd<t tuttu : 

- Afa ciiyeccksin:z, ki, dedi, benim 
yere att:ğım cigar.ıyı alıp içiyor da,. .. 
eline ver~: eğim paketi alıruyor t. .• A -
ma o başkar Bu ooşka ! 

Handiyse pamaklarını yakacak de • 
recede l:::ısal:ın cigarayı çevirerek: 

- Bu, dedi, hiç kimsenin cigaraıu 

sayılmaz'··• Ben yerden aldığım zaman 
sizin malınız olmaktan çıkmııtı artık ... 
Anlıyorsunuz ya?... Bir kere yere a· 
tınca,. .• ol'"tık it değiş!r l 
Acılqıp acılaımadığmı kesenkes Le

lirtmekte tereddüt ettiğim kendine nıah 
sus, ibhahb, sakin bır gillümaeyi§ yer
iden dudakları arasından çıkan sonraki 
sözleri de ~unlar oldu: 

- Kimbilir; belki bundan sonra tel 
lendirec:ğim cigaralardan bir çoğu da 
ıizinkilerJen olacak ... Bir değil, birkaç 

paket cig~ramzı i;cceğim belki de ... 
ArQa böyle itte ... Bu seferki eibi .. Sizin 
olmaktan çıktıktan eonra ..• Haydi ; ey
vallah! 

Ve çarçabuk sırtını dönüp sağlam ha 
kıılarla yol ortasına doğru adım attığı 
gibi, caddenin gürültü patırtısı, kalaba 
lığı arası.ndan ıeçti; geniş omuzların 
kastığı kül rengi yazlık ceketli sırt, ger 
gin bir cntc, yağlı saçlı baı gerisini ya 
na doğru eiyişle iğri kapatan gene kül 
rengi ka'lket .. 

O, ıeoil yanı karıı sokağın ka -
ranlığına karışırken, belki de o anda a
teşi dudaklarını yakan cigarayı hala 
çektiğ:n~ parmakları araıın·'a ağzına 
doğru t=ötUıdüğün~i gönneden, şimdi 
de dirsek bükült".şünden anla.dım! 

Beklem'! yerine döndügüm zaman, 
tanıdık, }:da oradaydı. Oldukça heye -
canlıydım. :Kı~aca anlattım. 

- Haklısınız, dedi, böyle bir vazi -
yette ret, §ll zamanda ola&an ıeyler • 
den aayılanıaz doğrusu! Benim de birci 
gara vakııı hatırımdadır. O daha baı
ka tilrlilvdil; fakat. daha az diltündilril 
cU denemez l Bakın anlatayım sbe. .. 
Bir akpm,.. Hah, İ§te ! Fatih - Betik· 
tagın yeı·l ıazü parladı 1 Hem de naaıll 
vallahi ıff edcrs'.niz, o kadar bekledim 
ki kaçıramayacağım! Başka bir defa 
buluşun:a batırlatıruz da ıize etraf
lıca .... Allaha ısmarladık 1 

- Gülegülel 

Bu tanıdığa pek seyrek rast gelirim. O 
alq:ımdanbcri bir caha rastlat:nad k. 
Bununla Leraber, ihtimal buraya yaz
dıkl;ırı:n i;özüne ili]ir de, beni arar, bu 
!ur, gelir, i'nlat:r. Eğer dediği gibi dü -
ıü~:iürücü bir şeyse, onu da ikinci bir 
cigara hik5ycsi olarak, burada ortaya 
korarımt 

Mehmet SEL'.~ 
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1938 
Matbuat 
Alnıanağı 

ÇJK.1 il 
Kütüphanenizin en ~el eseridir. 
1937 yılının tarihi, en mef}ıur mu

harrirlerin makalaeri - GündeJik, 
haftalık, •yhk gazete n mecmuaJa, da 
isimlerini aördüğünüz bütün muhan-ir
lerin resimleri, iıtatiıtilder, - faymb 
bilgiler. 

Fiyatı 50 Kuruştur -Hllllirı Jutapçllarda arayınız 

Toptan tabf yeri: lttaabul BASIN 
KURU!dU - Taluim. 

/s/anbul Romutan
lığı ll~nlaı ı 

GENÇ MEKTEPLiLERE: 
Bu mevsim ı.izler için çok tehlikeli

dir. Boğaz ağnlaı-ı hep bu mevsimde 
baılar. Ufak bfr tıoğuk alına sizin ba
demciklerinizi tiıirebilir. Buna karşı 

mektebe giderken bir kutu 

Pastil Midat 
alınız ve cebinizden eksik etmeyiniz. 
Tıpkı ıekcr gibidir. Kola7ca saku ve 
ıiklet gibi yiyebilin.=.niz. 

Selimiye kıılasnun Çatısının t!imid 
ihalesi kapalı .zarfla 4- KAnunuıani-

1938 Sah günü aaat 15 de yapıla~r. !•••••••••••••• .. 
Muhammen keıif bedeli 25,110 ıiradır. Denizyolları 
İlk teminatı 1884 liradır. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel komisyonda gö- 1 ' L E T M E S İ 
rülebilir. lsteklilerin ilk teminat mak-

Acentelerl: JtaraldS7 - KlSprlbaı. 
buz veya mektuplariyle ve 2490 uyıh Tel. 423~2• Sirkeci Milhllrdar Zade 
kanunun 2. v~ 3. Uncil maddelerinde 
yazılı vesikalardan maada Nafia Veklle- 111••• Han telefon: 22740 •••I 
ti Fen MüôllrJUJderinden alacaklan eh
liyet veıikalariylc beraber ihale ~Unil 
ihale saatinden en az bir saat eV?elice 
kadar teklif mcktuplanm Fındıklıda 
Komutanlık satın alma Komsiyonun'.\ 
vermeleri. (8398 

• • • 
İhale gilnU talibi çıkmayan Ekstan. 

ıiyon karyolası ile bir aJet dolabının i. 
halesi paz.ırhkla 7. ikinciklnun. 938 cu 
ma glinü saat 15 te yapılacaktır. 

Muhammen uttan 1150 liradır. İlk 
teminatı 87 liradır. Şartnamesi hergün 
öğleden cvve] Komisyonda görülebilir. 
hteklilerinin ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile beraber 2490 sayılı kanu 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

vesikaları ile ihale gfinU vakti muayyc.. 
ninde Fındıklıda Komutanlık Satma} • 
ma Komisyonuna gelmeleri. {8521) 

• • • 
lsta.nbul Komutanlığı birlikleri !;in 

70.000 kilo bulgura ihale gUnU tali
bi çıkmadığından kapalı zarfla ihalesi 
21- tkincikanun- 1938 Cuma günU sa
at 15 de yapılacaktır. Muhammen 
tutan 9450 liradır; Şartnamesi her 
giln öğleden evvel Komisyonda görü
lebilir. İşteklilerinin 709 liralık ilk te
minat makbuz veya mektupları ile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla ihale 
saatinden en az bir saat evveline kn
dar teklif mektuplannın Fındıklıda 
!' omutanıık Sabnalma Komisyonuna 
vermeleri. (8705) 

Mersin Cuma 
Postası 

Yalnız bu sefere mahsus olmak 
Uzere 31 BirlnclkAnun cuma gtlnU 
Mersin postasını yapacak Sadık 

zade vapuru Tophane rıhtımından 
saat 17 de kalkarak lzmlre pazar 
sabahı varacaktır. (8690) 

Levazım amiıliği 
ilanları 

1m ................. .. 

Topçu Nakliye okulunun elektrik 
tesisatının tamiri pazarlığı 4-1-938 
Salı günU saat 14 de Tophanede Leva
znn Amirliği Satmalma. Komisyonun
da yapılacaktır. Keşif lıedeli 335 lira 
99 kuruştur. Teminatı 50 lira 40 ku
nı..51-ur. Şartname ve keşfi Komisyon
da görülobilir. İsteklilerin belll saat
te Komisyona gelmeleri. (361) "8715,, 

• • • 
Tophane fmnmda birikmiş olan 

800 kilo kadar sönmüş kömür 4-1-938 
Salı glinü sa.at 14.30 da pazarlıkla 

satılacaktır. Tahmin bedeli 12 lira
dır. Teminat! 2 liradır. İsteklilerin 
belli saatte Komisyona gelmeleri. 

"360,, (8714) 

• • • !!"••••••••••••... İdareleri lstnnbul Levazım lmirli-x 9 n. n 1 ğine bağlı müesşeselcr için 125950 
adet limon 17 - 1 - 938 Pazartesi gü
nü saat 14.30 da Tophanede Satınal-

Macera ları ma Komisyonunda açık eksiltme ile 

Büyük bir cild halinde. Yalnız re. alınacaktır. Tahmin bedeli 2519 lira 
&imlerden ibareL içindeki kUçük İlk teminatı 188 lira 93 lı."Ul'uştur. Şart 
konuşmalarla hiç yorulmadan X 9 namesi Komisyonda görülebilir. ls-
un harikulade maceralannı takip teklilerin kanunt belgeleriyle belli sa.-
etmiş olursunuz. atte Komisyona ,gelmeleri. 

"358,, (8712) 
X9u ••• 

ıizin gibi çocuklarınız da çuk &e-

ver. 
Bu onların ayni zamanda eğlenc.ell 
bır okuma kitabı da olur. 

Fi,' ... 30 kuruetur 
Çocuklarınızı teşvik ediniz. Hafta. 
hklanndan ayıracakları kllc;Uk ye. 
kflnlarla bu kUçUk takamı kıaa bır 
Eamanda elde ederek 

X 9 un 
macera1anndan birer tane edinme. 
lidirler. 

. . •... 

Dikimevleri için 31 bin metre ha.ki 
mat:ra şeritf müteahhit nam ve hesa
bına 6 - 1 - 938 Perşembe günü saat 
14.30 da Tophanede Levazım amir
liği Satmalma Komisyonunda r 411'

lıkla eksiltmesi yapılacal..-tır. Te!urin 
beedli 775 liradır. tık teminatı 58 li
ra 12 kuruştur. Şartnamt' ,.e nümu
nesi Komisyonda görülebilir. İstekli
lerin belli saatte Komisyona gelmele-
ri. "357,, (8711) . *. 

Ordu ihtiyacı için 250 adet çadll' 
direği müteahhit namü heeabma 

•••• Dr. Ihsan Satni 6 - ı - 938 Perşembe günü saat 14 de 
"k U Ok b Tophanede Levazım li.mirliği Satmal-
u S r ŞU ru U ma Komisyonunda pazarlıkla eksilt-

Okaürük ve nefes darlığı boğmaca mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 325 
ve kızamık öksürükleri için pek re- 1 lira1ır. Teminatı 48 lira 75 kunıştur. 
<irli iltçtır Her eczanede ve ~c:zı j Şartname ve nUmunesi Komisyonda 

depolınnda bulunur. •••ı görlllebilir. İsteklilerin belli saatte' 
l Komlsyona gelmeleri. "359,, (8713). 
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Akay işletnıest MUdUrlilğUnden: 
Yıll>a.11 Gecesi 

Aşağıdaki yazılı ilave 

Kadıköyündcn Köprliy~ 

Haydarpaşadan KöprUye 

3 l-Birincikdnun-.937 
1-lkincif\ünım-19..,S 

seferleri yapılacuktır. 
S. D. 
2. 00 
2) 08 

Köp ilden Kadıköy ve Haydar paşaya 3. 00 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 
- ----------

lstaobul Defterdarlığından: 

üyükçarşı Terlikçiler sokağmdn eski 15 yeni 15 ve 15/1 sayılı dük
a.n mülkünün nısıf hissesile derunun da müstakar iki gedikten biri-

Lira 

inin tamamı: 75 
~sküdarda Sclamiali mahallesinin eski Gemici Ohamıe yeni Reisül-
ilttap sokağında eski 15 yeni 17 sayılı evin 1/2 payı: 200 

Yukarıda yazılı mallar 7 • 1 - 938 Cuma gilnil saat 14 de satılacaktır. Sa
rş bedeline istikrazı dahili \'e yilzde beş faizli hazine tahvilleri kabul olunur. 
iıliplerin yüzde 7.5 pey akçnlarını muayyen vakitten evvel yatırarak Defter
. ırlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil Satış Komisyonuna müracaat-
ıı. M. (8710) 

Allo Allo 
Bay eczacı siz misirıiz'l Harta 
lardanbcri ı;ektiğim knbızlı· 

~a karşı tı:.wiye cıtilğnız PÜR, 
c;oı.ı~t dün akşam aldım: 
llarsaklarım tcnıiılencli ve ka· 
rın nJırılnrımılan eser kalma· 
eh; teşekkür ederim, Bu fe\'k:ı· 
llid. lezzetli ve iı;iml kolay 
olan mil!ıhil ilacını herkese tn 
siye edecefim Allnhaısmarla· 

dık. 

DOKTOR 
Necaetun Atasagun 
Her gün sabahlan ı.elriz buçufa 

ak~amlan 17 den 20 ye kadar l..ile 
li tayyare apartmanlan ikiucl daire 

17 numarada butalanru kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den ZO ye .ca 
dar haatalanru parasız:, Kurun, Ha 

ber olcuyucularmı dakupon muka· 

bilinde muayene eder. Telef: 23953 

Sahibi: ASIM US 
Ne§riyat mUdüril Refik A. Sevengil 

biri 

ELEKTRiK 

S C P O \L ~ G E S i -
Har Ev Kadınına Llzım ideal bir AletUr. 

S A T i E 'd e 
VERESiYE SATILIR 

lstanbul Erkek r ~'"etmen ok' u Satı 
alma Komlsyonpncl ~~. t : 

Okulumuzun 937 maU yılı ıebz:e ihtiyacı hakkındaki ilAn bugünkü }l 

gazetesinde neıredilmiıtir. İsteklilerin mez:kur gazeteyi okumalan illn olun 
(8530) 

Mekteplllere, Çocuk veıııerı 
ne, Okul Dlrektörlerıne 
Melıtep lritaplannaı almadan •••• bir lıere •iri tanulıfınr• 

" VAKiT Kitabevine 
" afra)llnız. lllı, Orta, Liıe, Yükıek oe Meılelı ... H•r 0 hl1111, lwr 

anılı için, her dilden, her türlü maarif netriyatını hrnodan 
lıolaylılrla ue derhal. edinebilirai nd. 

Ratgele yerden almanın •onunda yanılrnaı )'Oralma, oa. 
kit kaybetme olabilir, üzülebilirsinü.. 

lhfuaa her yerde kıymet uameli: (V A1'1T KIT ABEVI) 
tle mektep kitapçılıfınJa ihtillU kazanmııtır. .,. 

Kitap üzerine gelecek ha ıorguya karftlılı oen ır. 
ADRES: lstanbul. Vakrt Yurdu. Telefon: 24370. Telıraf: 

Vakıt • lıtanbul Poıta kutuıu: 48. 

· • şaşmaz nlara karşı fesır1 

olduğunu isbat etmiştir. 

• • AS p 1 R 1 N in tesirinden emin olmak içf ~ 

lütfen EB markasına dikkat ediniz. 


