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Bir zırhlı muharebesidir başladı! 
Roma iliin ediqor: 
35'er bin tonluk iki zırhlı 

daha yaptırıyorum! 
{11.filtere cevap veriqor: 
Bende 52' şer bin tonluk iki 

zırhlı yaptırıyorum! 

Tehlike 
'ttlı1111111ııııı••-11111 .. ~llllf•11nı1111ııııı,.... ingiliz donanması 

SIJAhlanmak için 
•• uç sene sonra 

t1mniyel· Nekadar ı: ara sarfedl~ 
yorlar 

umumi haı pten-
uabfAlr&ç biı zaman bu 

·-.~1ıııu lıadaı tehlikeli 

anzaıa almamıştı 

ltalya yeniden 35.000 tonluk iki 
:rlıtı Yll!llıraca". Bu iki harp gemiıi-

lngilte.re her 7 güntie b:r: 80 mil. lira 
Amerika her 12,. ., : 80 mil. lira 
Fransa her 17 ,, ,, : 80 mil. lira 

Almanyanın silah masrafı gizli tu
tulmaktadır. ~ hesaplara göre: 

Almanya her 4 günde bir: 80 mil. lira 

Alman, italyan ve 
Japon do~anma-ı Şile açıklarındaki 
81 ~.ın y~kununa kaza nasıl oldu? 
musavr olacak "Galata,, ve "Suat,, vapurLarının 

(Ycuw ikinci sayı/ada) JQ Yapılınaı1 karan yılnn 1938 ıe
.tıeefo io .değil. dünya tarihinin en mil
hirn lıil<füeJrrinden biridir. Zira ~ 
f olioi'uin bu te-§ehbOsil f.ngihere ile 
talya ara~ında bir türlü payla§ılama

~lln Akdeniz lıikimiveti da\'asmm 
~er vakitkinden fazla 

0

büyük bir har
e d~rnı gittiğini gö teriyor. 

\r Çeçen sene İtalyanlar bjri Vittore 
Clleto. öteki Littora isminde her hi
~ ~;5~ tonluk iki zırhln·ı denize 

~ıcft-4l(leri zaman bellih~§h deniz 
n; nzman1ar:ı hu gemi1t'r ile f. 

k nın Akrlenizde İngiliz filQsuoa 
~t§ı faik bir vaziyet aldığını söyle

rı~lerdi. ltal ·anın böyle bir tef en·u
t Una asla razı olamayan İngiltere de 
.,t;'lyanm iki zırlıhsma kar§ı her biri 
... .:ı.00() tonluk he" hfi,·ük zırhlı vap-t • J ~ 

frnı:ıg';a ha-lamı•tı ,.e hu zırhhlarm 
ll"lı ~ 1 ayet bir buçuk yıl onra tamamla-
tıarak denize inme"i itin İcap ede.n 
~irleri almıştı. Diğer taraftan j!e 
tl' J;erniJer yapılmcaya lı:a(lar Akde· 
1>:de bir çarp1,maya mahal hırak

?tııırnak i«:in f ngiHz siya eti harekete 
geÇet-ek İtalyanlar ile Akdeniz<le hir 
•nlaerna yolu hulmağa koyulmuıtu. 
l Mnsolini İııe:iJtcre tarafoulan ge
l,.n bu teşehbü leri memnuniyetle 

IJllıı r .gibi GÖriiudii. Jki taraf ara· 
\l'l'ı<la tcnın lnr, .mU:r.n'°'cre1er oldu. Fa-

at hir netice çrkmadı. Her an1a~ma 
~ebbu ü hir hadise ile akamete nğ
r !. r '· ~ti ~ nziyetin me uliyetini iki ta
l~ hırihiri ibtüne attığı sırada İngi-
ı~ı 1Başvekili Çamherlavn bir nutuk 
'> erniııı • 

i - t~;ihrre ftah a ilr anlaşmak 
~t:Yor. Fakat hıı türlii bir anlaşma 
11 tt~ık .. reci halk kaJahalık1arına kar-
"'r ıövl k 1 •• 

}) 
enen nula lar ile o amH. 

errıi~ti. 

tıı lıu sözdf'n 'ken(liı!in~ ta~ atıldığı 
anacını çıkaran l\fnsolini iı;e: 

iki- Ben lıalka 'ka111 l!cncdf" an("ak 
lt 

1
• Oç nutuk sövlcyonım. 1ngihere 

a v-a ·ı 
e ı t> ıYerc;t"ktı-n anlıtcmak i~tevor-
a f'ahuk J • • • • rl Hr nı-tı<'t' e \'Rnnak laznn· 
ır. 'Yolt11a 1 ·1· • • · k" ka ngı 17. 111yHetmın ,.a ıt 
tannıak . . ü k 1 • rncd h ıçın m za f"re en ürünce· 

P.ira e rrakma ı oyununa gelemeyiz: 
keı,,1~rtl~"ma ~ıthuk olmazsa bizim de 
,.arı~rrıııe ~öre TRJla"nk i,l~rimiz 

ASIM US 
(Botav St1.; .J B&. 1) 

Japon - lnglllz manasebatı vahim glJrlllllgor 

lngiltere tekrar 
heyecana düştü 
Uzak Şarka gemi ve asker gön

derilmesi düşünülüyor 
Japonyayı Fransada protesto etti 

Romen haı lciye Nazırı 
liigoı ki: 

Türk-Romen 
iş birliği değerli 

net iseler 
verm~ştir 

Londra 11 ( A. A.) - Tokyo impa 
ratorluk konferansının içtimaa daveti , 
Londra siyasi mahafilinde heyce.an tev 
lit ctmi~tir. Bu mahafil, meclisin Çine 
harp ilanına karar vererek bu suretle 
Çin sahillerinin tamamiyle abluka edil 
mesini intaç cdiR ctmiycc.eği sualini sor 
maktadır. 

Siyasi mü§ahitler, Hong - Kongun 
Japon donanmasının abluka etmesi 
muhtemel mıntakaya dahil olmasından 

(Sonu Sa. 4 Sü. 4) 

Romanya bu siya.-ıele Doktorun:ın karşısıo-
saaık kalal~Bk da lnglltere 

Belgrat, 11 (Hususi) - Romen 
Hariciye Nazırı B. Miçesku, saat 9,30 
da buraya gelmiştir. Kendisini i~tas

(Sonu: Sa. 10 SU 4> 

Piyango 
Birinci lkıamiye 

bugüne kaldı 
Tayyare piyarıgo unun ütüncü ke

şide ine llün llaşlanmı§tır. Bu keşid&
nin en büyük ikramiyesi olan kırk 
beş hin lira çekilmemiş. hugüne kal
mııtır. 

ikinci büyük ikramiye olan on he~ 
hin lira 24413 numaraya çıknu~tır. 
Sonları 43 le nilın)ctlem•n hiletlc-r i
kişer lira amorti alacaklardır. 

Ketideye hu sabah dokuz buçukta 
41e.am edileeekth·. 

~--ı ı·:~'. / 
~ 1 b'1:d . ' 

Con llul (lngiltPrf>) - l/011g 
Kmıg'da sancı tar ... 

1 'an.~ittarı (Yeni lngili: llariciye 
Müsteşarı) - Bir :;artlık ba~langıcı 
ol.ocak ..• 

kııptanLarı kabahati b.iribirlerine 
buluqorlar 

Evvelki eece aabaha doğru Şile a -
çıklannda iki vapurun ~rpışması ile 
neticelenen bir deniz kazası daha ol -
muştur. 

Kaza hakkında 'u tafsl
llb aldıp 

Türk şilepçilik şirketinin 1460 ton • 
luk "Galata,, vapuru iki gün evvel kö -
mür yüklil olduğu halde Ereğliden Is
tanbula doğru hareket etmiştir. 

Galata vapuru evvelki gece sabaha 
yakın limanımızdan hareket eden Sa -
dıkzadelerin Suat isimli vapurunun Şi
le açıklarında uzaktan fenerini gör -
müş, herhangi bir kazaya mey.dan ver
memek için derhal icabcdcn işareti ver 
miştir. Fakat biraz sonra iki vapur son 
süratlc birbirlerine doğru yürümüş ve 
hemen çarpışmışlardır. . 

Müsademe o kadar ani olmuştur ki, 
Galata vapurunun baş bodoslaması san 
cak tarafına meyletmi§, Suat vapuru -
nun baş tarafı da bordasından içeriye 
çökmüştür. 

Buna rağmen her iki vapur da büyük 
hasara uğramamışlar, Suat vapuru is -
tinyeye gelip demirlemiı, Galataı.va -
puru da kömür hamulesini bopltmak 
üzere Kuruçeşmeye gelmcğc muvaf -
fak olmuştur. 

Deniz Ticaret müdürlüğü dün hadise 

ye el koymuş ve tahkikata geçmiıtir. 
Deniz ticaret müdürlüğü fen heyetin· 
den Hayri, Liman reisliğinden bir nö -
betçi kaptan kaza mahalline eitmi§, 
kazanın nasıl olduğunu tetkik etmiı -
lcrdir. Öğleden sonra 'da Galata vapu -
runun süvarisi İsmail Hakkı ve Suat 
vapurunun süvarisi H~yin Denu Ti
caret müdürlüğüne davet edilerek ifa
deleri alınmııtır. 

(Sonu: Scı. _. Sil. !) 

rm•/ik 

Veznedarın katili Abtullah'la 

Tevkifhaneden kaçan 
Antakyah Tevfik 

mahkemede 
Suçunu inkar ediyor: "Fransızların 

bana garezi vardı, onun için 
mahkum ettiler,, diyor 

(Ya.NI 3 u..oi ~ 
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E U bo 1 d m f Balar mevsiminde Romaya gilfiği zaman 

n uz n Y u a a •t 1 l ıı·tı b.. ··k 
Boyunu daha /azla •• uzat~ak için çalışıyor. l a yan ar' 1 ere en uyu 

Çunku: • • k 
üç metre olursa on milyon merasımı yapaca 

dolar alacak! 
Dünyanın en uzun boylu adamı 

Rohert Vadlo\' Lminde on dokuz ya· 
§ıııda hir Amerikalı gençtir, lıoyu, 
şimdiki halde, 2 metre, 63 ,antim ... 
Faka~ 3 metreye kadar uzamak iste· 
yor. Çünkü, boyu üç metreyi bulur· 
sa Rohert memleketinin en zeugin a· 
dnmı da olacak ... 

Kendisi şöyle anlatıyor: 
"Beni sigorta eılen şirketle bir mu· 

knvelemiz var. Eğer lıoyum üç metre 
olnra hana on milyon dolar \'t:recek
ler ... Boyumun ıla1ıa fazla uzamasını 
hunun için i teyornın. Baham nılihen 
dis: Uzar. diyor. Annem i temiyor. 
Amcnmm oğlu da bana reklam ya· 
pan adamla ortak: O da hu boyumun 
daha uzama mı isteyor. Bakalım ne 

"olacak ..• 
Riz he~ kardeşiz. Ben en büyükle

riyim. Doğduğum zaman öteki çocuk· 
Jardan pek farklı değil mi~im. Fakat, 

1 
altı ayhk olunca on beş kilo gelmi
şim. Rir huçuk yaşında da altı va~m
daki hir çocuk gihi imişim ... Altı ya
şına gelince de uzun pantalon giyme
ge ha~laclıgımı hatırlarım: Benim bo
yumdaki hiç bir çocuk kısa pantalon 
giymiyordu ki! 

Kamerayı Korkuttu! 

Dokuz ya ında, babamın tepesin
den hakmağa Jnı~lnınıştım; boyum 1 
metre 78 santimdi. Ağrrlığım da 82 
kiloyu hnlmu~tu. 

On lıir ya mda iken Kamera hana 
boks öğretmek istedi. Fakat, yanımda 
o kadar kfi~ük kalıyordu ki fideta ken 
disinden utandı, vazgetti. 

O tarihte 52 numara ayakkabı gi
yerdim. Bngiinkiine nl\,j':aran çocuk ıı
yakkahm kalır hunlar! 

Gene on hir ya§m a ilZen mektep· 
te hana 1111 u i llir ıra yaptırdılar ... 

Merak ehni~, doktor Vil 
Grohans i ıninde bir adam 
beni mııay~neye gelmişti. RC>ntgenle 
muayene etti \'e honımdan ha~ka, İ· 
çimrle de garip ~eyler olduğunu söy
Jcdi. 1\ ynklarımcla altı pnmıak ,·ar· 
mı~; f nkat altıncı parmak ayağımın 
içinde kalmış, dışarı çıkmamı~ ... Ga
Jibn iki beynim ,.e iki dimnğçem Yar
mı~ ! Olahilir. Her lıal<le fena bir ~ey 
değil. 

Y tı ln17., r.anımr sıl(an bir şey: Mi
dem ıle iki tane 'imiş, - yani, ökiiz
ler gihi ... 

Gene doktorun öylediğine giire, 
gözlerim iki tane ama, burun delik
lerim dört tane .. Kalhim de bir tane 
ama, akciğerlerim dört tane gihi. Ya
ni, akciğerlerimin delikleri tabii bir 
adaındakinin iki rni li ..• 

Altr ·a,ımclnnlıeri gii?.liik takarnn. 
Zararı ~u: Beniııı gözlüklerim herke
sin giizl üğündcn on misli daha paha
h. 

Şunu da siiyliycyim: Di~lerim de 
çifter çifter: Bir adamrn ağzıncla kaç 
tane kc İci diş \'e azı c1i§i ''arsa hende 
iki misli var... Galiha onun için: 
Şimdiye kadar hiç dişim ağrımadı! 

'"Daha Fazla Bii •iirsem 
Ne Olacak?" 

Her sene on santim kadar büyüyo
rum. Üç metre olur am sigorta şirke
tinin vaaclettiği parayı alacağını. Şir
ke~ mukavelede son olarak hir yaş 
tayın etrniJ değildir. Her sene on 
santim uzaılrğrrna göre üç metreyi üç 
dört senede bulacağım. Tabii, boyum 
daha 25 ya§mıa kadar uzayarak. İş
te, o zamana kadar da üç metreyi bol 
bol bulunun. .... 

Lç metre olur ela bir milyon lira· 
yı alırsam yapacağım ilk ~ey tah!ıili
me cle\'am etmek olacak. Baham bana 
bakacak halde değil. 

Sonra, hoyum \iç metre olunca hir 
de film çevireceğim. Filmin senarvo-
u şimdiden hazır: Orarla bir de ·iki 

buçuk metre hoynnda bir adam ,·ar; 
onunla heraber rol alıyorum. Fakat, 
rol ir.ahı benim boyumun onun boyun 
elan varnn metre hih·ük olma ı lazım. 
İşte, filmin çevrilmesi de benim bo-

HitlerinRomayaönümU~~ib~uf·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mevsiminde gideceği ilan edilmişti.. z 1 r h l ı m u h a r e b e s ,. b a ş 1 a d 1 

En uzzın bcnJlll adam annesiyle. 

yumun uzanın mı lıekleyor. Tabii, 
film<len de ayrıca para alacağını. 

Mademki sonuncln milyonlar nr, 
elhette boyumun uzama mı isterim. 
Fakat istemekle olmaz ki! Bunun i
<;in ~alı§ınak ta liizım. Çalı§ryorum 
da .•• 

Boyumun uzaması için yaptıkla
rım _funlar: 

Sahnlılf'yin, uyanılrğrm lıalde, ya
taktan kalknu ·orum. Karyoll}mm ho
yu üç huçuk metre. f~in<le, arkası üs
tii uzanıp, lıoylamnsma geriniyorum. 
Hani köpekler giine e yatıp gerinir
ler? İşte, onun gihi .•• 

Bu talime lıir saat rleYam ediyo
rum. Sonra gene sırt ii tii yatıp din-
1 eniyorum. Dinlendikten sonrn, tek· 
rar cimna tiğe ha~layorum: Ta,· anda 
hir demir var. onu ınçrayıp tntuyo • 
rnm ve muhtelif hareketler ynpıyo • 
ruhı. 

ISonra hanyo .... Banyomun boyu da 
üç buçuk metreye yakın... Banyoıla 
da hir saat kaılnr knlıyonım. Sonra, 
çıkıp tekrar tm·amlnki demire ı:ıçra
yorum. Fakat, lıu lınreketi bir iki dn· 
kikadan fazla yapma 'onun: Rırnyo· 
elan sonra insanın 'üruılunda hir ge\'· 
~eme olur: onun için lıiraz lıarPket e
ılip adnlelrri gennek Jfiznndır .•• 

Cimna~tik hittiktrn sonra kalı,·nl
tmıı eılerim ve iinİ\·ersitcyc giderim .. 

Fakat lıiitün giin boyumun m:aına· 
cımn yardnn eılerek ~eyleri hiç ilımnl 
etmem. fcsdn, ılnler ki ayakta 
ılurma~ hovn uznttr! Havır. Yanlıcı 
hir fikirdi; hu. Bilakis. inc:an avak: 
ta dımlukç:ı !lJrl kemiği Mikiilür. ''e 
lıovu kı alır! Onun için. hen, her 
fırsatta otıırma~ı. fnknt. oturılu~urn 
yrrife ılik dnrmn~ı terrilı ederim. 

Yemek yerken de hoy m:atmaga 
,·aravacak ilarlnr lnıllanrvonım. 

Hir. ko• rnnınnva da J?:ayret erlerim. 
Y nptı~ım lıir tC'k spor \'nrdır: Yiizme. 
TT er ~in ynrnn srınt kadar yiizC'rİm. 

Şirnrf i iiniversit,.rle ilk imtihanımı 
vermek ii?ercyim. 1kinriı:ini ele nrir-1 
cıem ıwnk~t olnrn~ım. Vnmez::;em bir 
caınhaı.lıane~·e girerim ... " 1 

Times gazetesi Roma muhabirinin yaz-
dığma göre, bu ziyaret ya mart veya 
mayrs aylarında vaki olacaktır. Hitlcr, 
Romadan sonra Napoli ve Floransaya 
dıt gidecektir. 

Şimdi başta İtalyan hariciye nazırı 
Kont Cinno olmak üzere, hususi bir 
heyet Hitleri karşılamak hususunda 
ne gibi merasim yapmak lazımgeldi
ğini tesbitle meşguldür. Söylendiği· 

ne göre, karşılama töreninin ana hat
ları c;i:dlmiştir. 

Bu sırada Roma makamları, ge. 
çcn aylar içinde :Mussoliniye Ber
tin ziyareti esnasında yapılan fevka
lade şenlikleri göze alarak, ayni suret
te mukabele etmeye fazla ehemmiyet 
ı.·eriyorlar. O sebeble bir "Zafer yolu,. 

• hnzırlamağı düşünmektedirler. Hitler 
ve maiyeti, :Romaya vasıl olur olmaz, 
bu yoldan geçirilecektir. 

Bu suretle Hitler, Romada, bu şekli
de karşılanan ilk yüksek misafir ola
caktır. 

-o-

Alnzanga ile ~ehislan 
arasında 

Casuslar müba
dele olunuyor 
Bir müddet evvel, Berlinde bir Leh

li kadın casusluk suçile tevkü edilmiş
ti. 

Kontes Marya Viel Polsk ismindeki 
bu kadın, Va.rşovadan Parise gidiyor
du. Kendisinin söylediğine göre, mak
sadı Puisteki büyük sergiyi ziyaret 
etmekti. Faktıt, Almanlar, Kontesin 
Fransa lehinde ve :Almanya ateyhfnde 
casuslult ettiğini ileri sürüyorlardı ve 
kendisini bu suçla itham ederek tuttu
lar. 

Berlinden verilen bir habere göre, 
Lehli Kontesin muhakemesine yakın
da baş!anılacaktr. 

Diğer ta.raftan, Almanya ile Lehistan 
arasında bu hususta bazı müzakereler 
yapıldığı haber veriliyor. Bu müzake
relerde Almanya I..ehli Kontesi mme
leketine iade etmeyi. fak at buna muka
bil, Lehistanda mevkuf bulunan ca
suslannm da serbest brrakılınasmı 
teklü etmi~r. 
Lehi~tan bu teklifi kabul etmiştir. 

Yakmda Kontes memleketine iade o.. 
lunacak, Lehistan da. Varşovada tev
kif edilmi3 bazı Alman casu.slumı Al
manya.ya iade edecektir. 

-o-

Bir lngiliz alimi öldül"iilmüt 

Kudüs, ıt (A. A.) - Büy5k İngiliz 
asarıatika Slimi Starkey Hcbron ı..:iva
rmda bir arab çetesi tarafrnda'!l öldü
rülmü~tür. Starkey Filistindcki asarı 

atika ara~tırmalan heyetine riyaset e· 
diyordu. 

(İiinlecin oeşinden: 

Uzuzseya af sanatı 
- Ucuz etin Y'!lınisi taısı:: olur, derler. 
Birçok ldmseler alı§ vcri~tc daima ucu:ulan ziyade palıalıya ehem

miyet rcrirler. Fakat bu /mide lıer yerde doğru değildir. Her ucuza mut· 
lôha tatsız dememelidir. Niteldnı ~cyalıatin en i)i §ekli mutlaka en palıa· 
1 l d ~ 'l . •• 
ısı o ma tgı gı n ••. 

Bu sözleri bana söyleyen <lostforım arosmcla "Yirminci asrın Ediya 
Çelebisi" diye tanmmı§ olan bir ar/wda~rmdır. ller s"cne böyle k~ gün
lerinde dünyanın bir l•Ö§e.~indc seyahat projesi hazırlar; yaz meı·simi gc· 
lince de yola çılarr. Senede en a§<rğı iki ay gezer. Onun tmısiye ettiği 
scyaluıı usuliiniln l>!;ası da §rıdur: Giindii:lcri üçiincii nıet"!d trenle git· 
mel•, gcrcleri nmtlôha bir ~elırin otelinde geçirmek, her inilen ~ehiri o-
tnmobildPn ziymle a ·ah ile gezmek! . 

'A. ri Eı:li ·a Ç<'lebi dosıu11ıun lıal•kı var: lstmıbulcla bir yatak· 
lı vagon treninin birinci nıeuldino girerek lıiç bir i.stasyona inmeclen t•e 
lıi.ç bir §CY s<?...mıc~cn ih·i giin içinde Parise gitmek mi, yok~a üçiincii 
mevki bileı ilP. giinciü~lcri l1rşer, onar s<ı7t girlercl.·. aradnlci Sof.ra, Bel
grnt, !ıtiliino, Pc§t<', Viyana, TJo:an gi'1i §"hirlerne inereh bir il.-i hafta 
seyahat etti/eten sonra Parise varmak mı, daha dnğr11drır? 

HAS.Af~ KUMÇAYI 

3 sene sonra ingiliz donanması 
Alman, ita/yan ve Japon donanma

sının yekununa müsavi olacak 
Bii.} ili• dcııl< tlerin silahlanması b~ 

dDrıdıirıicii bir siir'at ve lıeJbct almış
tır. Yapılan hesaplar lıer giin )"İiz 
milyonlarca lirmıın $iliilı ynpılmağa 
lınrcnrıtl:ğmı g(;~tcriyor. Bu balıi!itC 
bir Frnnsız muluırririnin lntrmı ga
zctl'-~indc çılwn yazısını aynen alı
yoru:: 

B. ~Tu olini ilan ediyor: 
- Her biri 35 hin tonluli iki zırh

lıyı inşa tez~ii.hına koyuyorum ... 

f ngiltere cevap ''eriyor: 

- Ehemmiyeti yok! Ben de h'er 
biri 52 bin tonluk iki zırlılı dalıa yap
tırryonnn. 

Demek ki İngiltere siyaııetini deği§
tirmeyor: )fazide oldu~u gibi, hugiin 
de <lcnizJerlleki Ustünlüğünü muhafa
za etmek nivetinde. 

İtnlya, hiJakis, siync;ctini değiştiri
yor. Dlin, B. Musolini, Akdenizden 
bahsederken şöyle dedi: ".Mare nost· 
rum" (Bizim Deniz). 

Bugün B. luso1ini'nin daha bü
yiik ilıtiraslnrı ''ar. Roma -Tokyo an· 
la~ması ona yeni ufuklar açmıştır. 
ltalynn hükfünet reisi bugün: "Akde
niz hana çok 1 Uçlik geliyor artık" di
yor. 

l\f emleketinin Jıarp gemilerine hu· 
~iinkiindcn tok ıhlın g o'iş lıir faali
yet Ealınsı temin cclw Duçe, yeni Ok
yanu hıra da el afmnk arzusunda ol
duğunu gösteriyor. 

Yeni Fetihlere Mi Çıl•ncak? 

B. Musolini yeni fetihlere lıazır1a
nıyonnu§ gibi lınreket ediyor. Fakat 
bu fetihleri kimin zararına olarak ya· 
pacak? 

Biraz e\'\'el gördü~ümüz gibi, İn
giltere lıu yeni . i15h yarışında arkadn 
kalmış değildir. İtalyan programm· 
daki gemiler yapı hı> bittiği zaman, İn 
giltere, ] 'HO ta, Alman, İtalyan ve 
Japon filolarınm topuna müsavi bir 
tonda clonnnrna çıkaracak. 

O lıaJılr., İtnh·anm yeni silahlanma 
J!ayreti yalnız Fran ayn kar~ıclır diye 
dii~iinmememiz 15ınngeliyor. İtalya, 
<;ok geçmeyecek, Fransa filosu ile bir 
oynra gelecek. Fakat İtalyanın mii
dafna t>cleceği lıir tek deniz hududu 
,·ar. llnllınki Fransanm üç tane (Ak
deniz, Atlas ve l\fanş sahilleri). İtal
yanın yalnız Afrikada miistemlekesi 
\'ar. lJ alhnki Fransanm beş kıt.ada 
da arazi~i hn1ıınuyor. 

Zırlılı Muharebesi 

"İtalya parayı nereden buluyor? 
Roma bu hu usta biç bir şey söylemi
yor." 

Kral Edvard'ın 
masalı çıktı 

İngiliz 1Kııılı Se
kizinci Edvard'm 
tahtını terketmes.i 
bugün lngilterede, 
çocuklara göre ya.· 
zılmış bir masal 
şeklinde neşredil

miştir. İngiliz ta
rihinin bu dediko
dusu sayfası çocuk· 
lara 3()yle anl&tılı· 

yor 
"Bir Va.rmitJ, bir 

yokmuş, Kral :Ed
vard isminde çok 
iyi bir kral var
mış... Kral bir Ba.

Virn1sor Dükü yanr seviyormuş ve 
evlenip daima onunla yaşamak iste-
yormuş ... Fakat, milletin bUyük bir 
kısmı ibu bayanr sevmiyorlarmış; onun 
kraliçeleri olmasmı i$temiyorlarmış .•• 

"Kral: - Peki, demiş, madem ki 
siz bu kağmr sevmiyorsunuz, ben de 
sizin kralınız olmam. Fakat mUteessir 
olma"Vın: !benim iyi bir kardeşim var. 
kralmt7: o olur. 

". • • • sonra ka.lKmrş. o ~a<ıar l!!eV· 
dfj:{i o lfay!'nla !beraber. ba..c:ka bir mem· 
lekete gitmis .. Memleketinden uza.kla.
şrrken de ismini d"ğiştirmiş ve Vind· 
sor dükii admt nlmrş.,. 

Masal. eski kralla karnımın çoculC· 
lan olduğunu ve mesut yaşadıklarmı 
da.lia ynmıayor. Fak"t. istikbalde ma.
!!Rla bu kısnnlnrm ilavesi mUmkU.n
dUr ... 

"lJmumi haı p başladılj 
Paris 11 (Hususi) - Çinin eski hl' 

riciye nazın doktor Şen Parise ıel • 
miş ve kendisi ''Universite kulübil,, 
ne misafir edilmiştir. 

Doktor Şen, uzak prk h&diseleri 
hakkında çok endişeli bulunuyor. Bu 
hususta yakında bir konferans vere • 
cektir. • 

Şimdiki halde kendisi ile göriiıenJe
re şunlan ıöylemiştir: 

- Umumi Harp başladı sayılabilir. 

Bu harbin büyUmesine mani olmak i • 
çin çalışmak Fransa, İngiltere, ve "K· 
merikaya düşen bir iştir. Bunun için de 
Vişingtonda yeni Brüks:l konf eranaı· 
nın toplanması lazmıdır. Emin olun ki, 
böyle bir konferans ilki gibi muvaffa • 
kıyctsiztikle neticelenecektir. 

f tnlyanm deniz siyaseti müstemle
ke siya etinin hir ılevamlflrr. Bu ı;u
retle, zırhlı mnlıarehesi ha§lamış bu
lunuyor. Fransa hu muharebeyi kay· 
lıcdecek olursa imırnratorhığımu da 
kaybetmek tehlikesine dü~ecek. O 
halde, hu JıfülLeden icap eden dersi 
almamız lazım. 

Alnca~ımız tlers basit: Fransrz - İn
giliz h:ı~larmı ılalıa fazla sıkılaştır • 
mak: Öyle ki, "Fransız ordusu naı11l 

Yoksul ~ocuklar men· 
faatlne verHen konser 

f ngilterenin orcluı:u demekse. t ngiliz 
halıri •e:;İ de gittik~~ Fransız bahriye· 
si haline gelsin. - }can Thouvenin. 

ltalya Parayı N~rcden Bulııyor? 

( Parisuar) gazete j de yeni deniz 
i1fıhlanma1arı hakkında §U küçük 

notla bulunuyor: 
"Amerika her hiri 35 hin tonluk 

iki yeni zırhlı yaprnnğa karar verdi. 
Bu haber kimseyi aşırtınayor; çün
kü, herkes hilir, Amerika zengindir. 

"ftıtlva ıln avni fekilcle bir karar 
verdi. HaHmki .biz İtalyayı paraı:ız bi
lirdik ''e iflas edecek zannederdik. 

C. H. P. himayeainde bulunan "ilk 
okul yoksul çocuklanru koruma cemi· 
yeti., nin ldileği üzerine, Beyoğlu Hal
kevi orkestrası bu seneki ilk konseri• 
ni bu cemiyete tahsis etmiştir . 

Hasılatı tamamen ilk okullardaki yok 
sul çocukların iaşesine sarfedilecek o
lan konser, bu akşam Saray eineına • 
amda verilecektir. l 

Bu akşam çalınacak parçaları Be • 
yoğlu Halkevinin elli kişiyi bulan orw 
kcstra heyeti bir aydanbcri prova et • 
mekteyditer. 

KlJRU!va abone olu
nuz ve abone ediniz 
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f Fikir ve ~debiyat 1 

Romancı ve alim 

3-KURUN 

ŞEHiR HABERLERi l 
• 

Kıdem zamlaı·ı Veznedarın katili Abtullah'la YAZAN: Sadri Ertem 
Roınancmın ku"lturu·· .. ·ı ~ı- • k"I tUrü ı e wımın u -

A .arasında ne fark vardır? 
hınlik 'b• lekr gı ı, romancılık ta bir mes-

ihr ır. Her meslek olanca kudretiyle 
to~sasa doğru gitmektedir. O halde 
da ;n:ı da ilim adamı gibi bir nokta
beıız:rın!eşecek, ve ilimdeki ihtisasa 
tunı/ ?1

: hudut içine girecek midir? 
hakik:kı ıhtisas umammızda büyük 
bir t sahasında teferruat sayılacak 
Yı nokta etrafında dikkati ve alaka
haı se

1
ferber etmektir denebilecek bir 

a rnıştır • Ar . 
rüy ırn hayatı teferruat halinde gö-
Uat~r d ve bu teferruattan bir tanesi 
cayo~ ~ 7.ekasım tetkik kudretini har
llıeçh · 

1 
~se!a, çiçeklerden bir çiçek, 

bir hu bır balığın kuyruğu, yahut 
keşif aşerenin gözü üzerinde yapılacak 
dem 1~nun zaferini temin eder. Mo
tuat . ~· kendini tahdid ede ede tefer
bu ta~1?~e hedefine varır. Alimin 
çıkar:rnlılı faaliyet ile fakat neticeler 
den .. ası tabiidir. Çilnkil o, her şey
'Yap;rıce. kanun keşfetmek, tecrübe 
etı:nekak ıçin bütün teferruatı kontrol 
tik b' nıecburiyetindedir. Böyle pra
alitet gayesi de olmasa o nihayet re
Yan .er arasındaki münasebetleri ara
tahri~?lsandır. Onun kendi kenJisini 
ıu nı ıt etmesi, ihtisasın çetin, telörgü-

z;- asası içinde kalma.sr zaruridir. 
Çe a~~at rornancı ihtisası derinleştik
bıerı ınıe nazaran tamamen zıt, tama-
!/Ykrrı bir rol sahibi olacaktır. 

Sina·trn kendini tahlilin telö~leri i
de 2 Sakladıkça muzaffer olduğu hal
\·e' :ornancı terkibin geniş, ufukları 
§ay avatı kaplayan vüs'ati içinde ya
ğı .arak eserini verebilecektir. Yaptı
birı~~.Ubariyle de lliminkinin Zlddma 
liteı uvıyet sahibidir. Romancı rea
fak e{ arasında.ki şeyleri inkar etmez. 
zik \ cnun vazifesi bir kimya, bir fi-

ti ... : atta bir sosyal meselc.nin hakika-
•ıt s·· . 

rnak o~:ell\ek, gerçek tahlilini yap-
O deJıldir. 

ha nuıı davası bir terkip işidir. Bir 
ı .. ~at halketme1ttir. Kıymet hUküm
'"rııe ti l'a~ayan bir varlık vUcude ge-
ai1ek vazifesini Ustüne alan romancı 
d~~ tnUcerret tabiatın kanunlarını 

'611 h biat ayatı, ya.~ayan, kımıldayan ta-
trr ı hayatın ta kendisini yoğuracak
llif lı~Yatın kendisi parçalanmış, tas
l'~"~ı~rniş gruplara ayrılmış muka
lta" erı Yapılmıa bir realite değildir. 
ta\Yat1?1 karma kanşıklığıdır ki, bir
lekltrn ınsanları sun'i bir surette mes-

er Ve ·ht' ~ ı ısaslar grupuna ayırır. 
l'at ornanrr, yaşavan, kımıldayan ha-

t ak • 
~ settiren insandır. 

hJlık'U?un için onun kültürü ilim adamı
ter:ın, tablilcininkinin zıddına olarak 
ğı ~P~! olacaktır. Hatta onun yapaca
"'i.Yethhllerde bile yine terkibi bir hU-
~ bulunacaktır. 

~lt~ll.un lçin romancının sentetik bir 
hQııt?a.~~hip olması ~arttır. Romanın 
ancaklllıgı, romanın ya.~attığı hayat 
bi}1·... bu Şekilde bir yaratma i~i ola-

' b·· Sikı~ ı~er taraftan romancrnm an-
biı- 'Y~edık bilgisi iş için ehemmiyetli 
dik b'ln1n tutar. Fakat bu ansiklope-

ılr.· .. . 
dltrın ,..ı uzerınde silr'atle ve f srarla 
dik b~;. Iazı'llgellr. Cünkü ansiklope-
da k 

1 
~1 .. kunkuru, kitap sayıfalarm

bira?.a tgı m:ıdoetçe can sıkıcı. hatta 
'Ya~an a gi.ilünçtür. Fakat bu bilginirı 
YU?il tna~ı, hareket haline geçmesi, 
tışrn ı:r.esı, hulasa insanın hayatına kR
biıgi~~· ile mümkündür. Ansiklonedik 
l"nııın ~rn-~z hayatımızda yalnız hafıza
tuıar h s~une abanm15 kul'§ımdan tor
bi~ ... ahnde kaldıi{ı müddetçe bumır 
cakt1~gıtlıktan ba!:tka faydası olmaya
de ~ · İdrakimiz kadar hislerimizin 
~ "a ile alakası vardır. 

zate;~nrnış ~ayat dooi~imiz 1..a.man 
karı asdedılen !)ey de hislerimizr 
dan ~n eıwa ve idraklerin vekfınun-
~ bir şey değildir. • 
ı1c1 ftaıyan ga7etet! ini Fran

Par· sa menetti 
ı· ıs, 12 CH .) uye n ususı - Fransız dahi-

ezaret · · 
~a"' y.. . ~ ının neşrettiği bir emre 
•• ' .... nıu • 
.s~P&, ~n naber verilinceye kadar 

lı lkf ttaİ -._ Gu.etta del Popolo isim
takların/an gazetesinin Fransız top
dihtu§tl.r ~ ısatılınası veya tevzii mene-

Kadın qüzünden 
iki kişi blrlbirlerlot 

adam akıllı d6vdUler 
Ramide Cuma mahallesinde oturan 

Mezbaha kesicilerinden Şevket arka
daşı Receple Arpaeminine giderken ~ 
ralarmda bir bıçak yüzünden kavga 
çıkmış, Recep bıçakla Şevketi sol ko
lundan \'e baldırından yaralamıştır. 
Yaralı Musevi hastahanesine kaldml
mı§tır. 

Şimdilik tedlyeslnıe 
lmk4n görillemlyo.\~ 

ilk okul öğretmenlerinin timdiye l;a 
ıdar verilmeyen kıdem zamlamun ve .. 
rilmesi için vilayet hususi idare bütçe· 
ııinde gelir aranmakta olduğu yazıl - 1 
mıştr. 

Bu zamlann tediyesi ancak tasar -
rufla ka:bil olacaktı:-. 

Tevkifhaneden ka~an 
Antakyah Tevfik 

mahkemede 

Bundan başka Beşiktaşta !hlamur 
caddesinde 54 numaralı evde oturan 
Aptüsselam He vatman Recep bir ka
dın yüzünden kavga etmişler, biribir
lerini adamakıllı dövüp yaralamışlar
dır. 

Bir f aleben·n yapllijı ı, 
Çapada kız muallim okulu talebele

rinden 17 yaşında Feriha evvelki ak
şam Aksaray karakoluna müracaat et
miş,Pertevniyal lisesi talebelerinden 
13 yaşında Salahaddinin kendisini döv
düğünü ve kaçarken arkasından silah 
attığını söylemiştir. Talebe yakalan
mış, tahkikata başlanmıştır. 

DALGIN KADIN - Laleli apart
manlarında oturan Recebin zevcesi 
Nefise evvelki gün Kapalı çarşıya git
miş, bir iki mağazaya girip çıkmış, 

sonra elindeki çantasını kaybetmiştir. 
İçinde yedi lira para ile bir tayyare 
piyango bileti bulunan çantayı uğradı
ğı yerlerde aramı~. bulamayınca poli
se müracaat etmiştir. 

Ş!ŞHANE YOKUŞUNDAN ÇIKAR
KEN - Tophanede Tavukçular soka
ğında oturan hamına} Bigalı Refik ar
kasında büyük bir künle Şişhane yo
kuşundan çıkarken 2504 numaralı o
tomobil çarpmış, yere diişürmUstilr. 
Ağır surette yaralanan ham.mal hasta.
haneye kaldırılmıştır. 

-o-

Fakat şimdiye kadar yapılan tetkik
ler neticesinde öğretmenlerin bu zam
larına karşılık olarak pek aT. miktar 
para bulunmuştur. 

Bulunan bu para ile ancak üç aylık 
kısmı verilebilecektir. 

Öğretmenlerin alacaklan zamlar 24 
aylık kadar vardır. 

Şimdilik bu zamlar ancak bütçeye 
konacak mühim bir para ite temin e· -
dile bilecektir. 

Kültür direktörlüğü ve belediye ya 
kmdan meşgul olmaktadır. 

--0-.. 
Müsadeı e edilen kaçak 

eşyalar 
Akdenizden evvelki ak§am Türk ban 

dıralı Burhaniye vapurunda gümrük 
muhafaza memurları tarafından yapı • 
lan araştırmada bir sandalya altında 
bir şişe levanta, sabun, pudra ve saire 
bulunmuş, müsadere edilmiştir. 

Yapılan sıkı tahkikata rağınen bu 
kaçak eşyanın kime ait olduğu meyda~ 
na çıkarılamamıştır. 

-o-

Para borsasında 
İstanbul borsasında dlin yine çok 

hararetli muameleler olmU§tur. 

Birinci tertip Türk borcu tahvilleri 
18.85 den muamele görmüştür. Bu fi
yat evvelki günlere nazaran 10 kuru§ 
kadar yüksektir. !kinci tertip Tilrk bor 
cu tahvileri 18.70 den, Anadolu mü -
messil tahvilleri 40.35 den muamele 
görmüştür. 

Antakyada amcasını öldürerek mem
leketimjze kaçan ve Suriye hükumeti -
nin müracaati üzerine yakalanarak a -
fi:ırcezada muhakeme altına alınan An
taıkyalr Tevfiğin duruşmasına dün öğ -
k"'1en sonra ağuceza mahkemesinde 
ba'}landı, hatırlardadır ki Tevfik ge • 
çe,ı;ı. sene veznedarın katili Aptullah ile 
beınber tevkifhane penceresinin par • 
malt.hklannı keserek Adanay:. kaçmış, 
bir ıı.ıüddet sonra yakalanmı§tI. 

Tcıvfi~ jandarmalar arasında sa • 
lona ~irdi. Suçlu mevkine oturdu. Hü· 
viyeti tesbit edildikten sonra ilk tah· 
kikat ~rarnamesi okundu. Bunda şöy
le deniliyordu: 

Antatyada amueasr Mehmed Saffe
ti öldürlp hududlamnızı: aşarak mem
leketim~ sığınan Tevfik Suriye hü -
kumeti ta:rafrndan yapılan ihbar üzeri
ne burada yakalandı. Ceza kanunu -
nun beşinc:i maddesine tevfikan hak -
kında ilk tahkikat açıldı. Tevfik, ge -
rek sulh hakimi, gerek polis ve gerek· 
se ilk tahkikat sırasındaki ikrarlyle 
suçu şu şekilde sabit görüldü: 

Tevfik 936 senesinin ağustos ayın.da 
Cerit köyünde amcası Mehmet Saffe
tin evine gitmi§t karısı Nedimenin mü· 
cevherlerini almak istemi" sonra iki 
el tabanca atarak amcasını kaburgala • 
rmdan vurarak öldürmüştür . 

Kendisi 450 inci maddenin 7 inci 
bendine tevfikan mahkemeye tevdi o -
lunmuştur. 

Tevfik kararnamenin okunmasından 
sonra inkar ederek: 

- Bu adam babamın amcazadesi • 
dir. O tarihte ben Türkiyede bulunu
yordum. ikrar ettiğim yalandır, dedi. 

Fransrzlann babama garezleri var • 

dır. Babam şimali Suriye milli hare • 
ket kumandanı idi. Ben de orada Türk 
lük camiasının ön safında bulunuyor -
dum. Bundan dolayı bana eşkiyalık, 

soygunculuk gibi suçlar isnat ederek 
üç sene hapse mahkfun edip zindana 
attılar. 

"Dört ay kadar Suriye ceza evinde 
kaldıktan sonra Türk arbdaşlannun 

sayesinde hapishaneden kaçarak Tür -
kiyeye geldim. 

- Peki burada poliste verdiğin ifa
de de suçunu ikrar ediyorsun? 
-tadei mücrimin kanununu bilmiyor
dum. Beni tekrar Suriyeye iade ede
cekler diye korktuğum için muvakkat 
bir zaman suçu üzerime almağa mec
bur oldum. Hepsi düzme ifadedir. 

- Peki buradaki tevkifhaneden ne 
ye kaçtın? Neye Suriycye gitmeğc 

korktuğun halde yine o tarafa gittin? 
- Buradan Suriyeye gitmek ıçın 

kaçmadım. Ben aslan Adanalıyım. Ora 
da akrabalarım vardır. Köylerden bi
rine giderek çalışacak, ismimi unut • 
turacaktım. 

"İstanbul nakliye taburunda 8 ay as 
kerlik yaptım. Muhtelif spor teşekül • 
lerinde bulunuyordum. 

Bundan sonra phit olarak Mehmet 
Saffetin hizmetçisi Emine dinlendi. E
mine h1discyi şöyle anlattı: 

- Efendi ile hanım içerde iken gir
dim. Tevfiğin elinde bir tabanca var
dı. "Mücevherleri verin t,, diyordu. Ben 
Ü§ak fellfilı Mchmedi çağırmağa gider 
ken odada iki el silah se9i i1ittim. 
Duruşma diğer phitlerin celbcdüı,.P, 

dinlenmesi için bir ba§ka güne bırakıl 
dr. . 

... 
Plaka ücı etleri yakın

da hallııyor 

Bundan başka Anadolu demir yolu 

tahvilleri 97,50 den, Sivas -Erzu. B "11 ı H · Ik • 
rum tahvilleri 95,25 den, Arslan çi - eyog u a e VI 
mento tahvilleri 9,85 den aatılmıtt bir 

Plaka ücretlerinin yakın bir zaman - Ingiliz lirasına Merkez Bankası tara - Ses ve saz müsabakası tertip elti 
da kalkacağı artık katiyet kesbetmiştir. fından 629 kuruş tesbit edilmiştir. 

Vali ve belediye reisi Muhittin Üs - Dün Londradan alınan malOmata gö ~eyoğlu Halkevi, musiki hevesklr ~ 
tündağ Ankaradan döntlükten sonra bu re, bir İngiliz lirası 147,55 frran Ü· tarını tanmıak, toplamak ve bunların 
işle uğraşacaktır. zerinden muamele görmil!, dolar da isti'datlannı inkişaf ettirmek için müm· 

Plaka ücreti yerine benzine bir mik- evvelki güne nazaran 50 6alltim ka • kün olan yardımları temin etmek su-
tar zam yapılacaktır. dar yüksek olmakla üzere 500,325 üze- retiyle musiki hayatına hizmet gaye· 

B. Muhittin Üstündağ Ankaraya git rinden satılmı§tir • eine mauf olmak üzere ''s~ ve saz,, 
meden evvel "Haber,, refikimizin mu· Dünkü muamelelerde umumiyetle müsabakası yapmağa karar vermiştir. 
harrirlerin.den birine plaka ücretini ya her tahvildeolınak üzere bir yükselme ~~bakaya iştirk etmek isteyen • ı 
kında kaldıracağını müjdelemiştir. · kaydedilmiştir. ler ıçın kayıt muamelesi 15 ikincika • 
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italqa ite Alman,lJa,qa altın 
.. 

Van Zeeland 

Eski Belçika başvekili Van Zeeland, 
bir müddettenbcri dünya iktısati ha · 
yatını düzclteceü bir plan hazırlamak 

la meşgul. 
Başvekil olmaı:ian önce Belçika milil 

. bankas::ıın direktörü olan Van Zec -

landa bu vazifeyi İngiltere verdi. 
Belçikalı maliyeci bu vazife ile İtal

yaya gitti, fakat Musolini görüşmek i· 
çin kendisini kabul etmedi. 

Van Zeeland, Londrada, başvekil 
Çemberlin ile görüştükten :>onra Pari· 
se geldi ve planını hazırladı. Bu plana 
göre, dünyada iktısadi vaziyeti can • 
hr.::hrmak ve buhrandan kurtarın.ık i
ç;n, milletler arası bir kredi bankası 

kurmak düşünülüyor. Sermayesine her 
milletin iştirak edeceği bu banka. sı -
kıntıda olan milletlere borç para vere
cek. Bu arada, müstemleke istemesin -
ler diye Almanya ile ltalyaya da para 
verilecek . 

Fakat, İtalya ile Almanyanın bu pa 
ralarla yine top tüfek yapmayacakla • 
nndan emin olunmadığı için verilecek 
paraların nereye sarfolunduğunu kon
trol etmek tazım diyorlar . 

Lakin, Italya ile Almanyarun bu kon 
trola razı olacakları da pek CÜ§Ünüle
me:ı .. 

"HINDENBURG,, YANGININDA 
KöR OLA TAYYARECi 

ı 

müştü. 

Kurbanlan ara -
• sında, balonu idare 

eden yüzbaşı Maks 
.B,"erne mMancüzerer m bm b mb m 
Prus da yüzü gözü yanarak, kör olınuı 
tu. 

Bugün Maks Prusun gözlerinin açı
lacağı haber veriliyor. O zamanlar ken 
disiuden hiç bahsedilmesini istemeyen 
ve yüzünün resmini aldırmayan tayya
reci, Almanyaya getirilmiş, Frankfurt
taki bir hasta.hanede tedavi altına alın· 
mıştı. 

nun için kayıt muamelesi ıs ikincika • 
kanun tarihinde bitecektir. 

Kayıt muamelesi için bu müddet i · 
çinde Beyoğlu Halkevi müdüriyetine 
müracaat etmek ve verilecek beyan • 
nameyi doldurmak lazrmdır. 

Müsabakaya igtirak edecekler, Hal -
kcvinde mütehassıs bir heyet tarafın .. 
dan elemeye tabi tutulacaktır. Eleme 
bir şttbat tarUıinde başlayacak 15 şu· 
bat tarihinde sona erecektir. 

Ses müsabakası iiç gurup üzerine ya 
pılacaktır: 

A) Gurubu: Bu guruba 17 - 30 ya
tında bulunan (30 yaJ dahil) kadın, 

erkek herkes girebilecektir. Bu mUsa
bakada yalım sesin gUzelliği esastır. 

B) vuru bu: Bu guruba 17 yaşın -
dan aşağı olmamak §artiyle kadın. er· 
kek herkes girebilecektir. Bu müsaba-

• 



Yahudijerin muhacereH 'ingil~erede yen~ 
Ve türkçe konuşmak mecburi- Seçı1m k 

eti hakk d k. 1- .h 1 yapı aca y ın a J ayı a ar Londra, 11 (Husuaf) - İktidar 
reddedı·ıd·ı mevkiinde olan muhafazaklr pattisi 

hükfunetlnin, harici siyasette bUyük 

Ankara, 11 (A.A.) - Jlllglnkü ·----------
Uluı gazetesi gü.ıeliğillde aşai.ıai C'taline kar.~ı 
yuıyın~: -"1 r 

Y abna memıe1te11eraen p1ecek ·k t 
Ttirk olmıym göpDea)er Tiirkiyeye SUl QS 
kabal edilememek, ATIUpa. Filistin, 
ve,a dinyaam laerhangi bir aoktamı
d• Jll1lleVi .llicreliae 111tiıaade olun
mamak, ecnebi tabiiyetindeki mue
viler, Türk tabüyetine .almmamak ve 
mlıJOmu ollUD olm•m, diğer ecne
biler Tirkiye tabiiyetine ahnmak i
çin bir yıl ıonra tilrkçe konu§mayı 
taalıhit etmek ve buı:aa benzer diğer 
bnı takJitleri ihtiva eden teklifler, 
din, aidiyetlerine pre, Hariciye ve 
Dahiliye Eodlmealeri tarafmaan reel 
dedjlmifrir. 

Endimaalerimisi hu red kararma 
ıevkedm 1D11eip .bepler maUmıdm. 
Milli" emniyet ve day•ıpn• ve kiltür 
birliği davalarmı temİD eclea bütiiıı 
i~lar, anayauda " diğer Tilrk 
kmanlarmcla Yardır. Ancak ve yal
na milU tart Ye menfaatlere göre hil· 
kim ko,.U Ye bu iltikW esumı bn 
Uba mllewlerde her dirlü ecnebi 
tesirlere ka11ı müdafaa etmek Kmıa
liet rejimin dayançlarmdanchr. Mem
leket içinde yqıya Türk vatandq
larmm hak, haysiyet, teref ve mm
fatleriai hedef tutan teclbirlerimia, 
recLlediltfiiiai elylediğimiı teklifler 
nevinden ifratlan hmlJnnl lilsumsna 
kılacak kadar yeıinde Ye kllidirler. 

Rtd ile brplanacaklarma §lphe 
dahi olmasa. bu tekliflerin yani• a
kitler bırakmak babnnndan, ayrı bir 
mabzurlan olduima da töylem~ 
doim- olm. B... h..U. mat.. 
daa hilİDmek llzmi'dtr iri, Türkiyede 
anayasanm ve TGrk kanunlarmm te
min ettiği hü ve menfaatlerden isti
ladf! ebnekte olanlar, onların temin 
etbği emaiyete tam bir itimat be81e
mekte a.ı. ,.u..r ... 

Kamutay enclmenlerfnfn Termit 
olduklan red kandarm.m humıi bir 
man•r ft «leamıl)Cd wnhr. 

Devimi •lr•11ndn tall 111 
.......... ıtır 
~ ll trlıleltala)-n.wlel 

ŞGrm .... ..,. ......... .. 
WıiJıc+ • 1 ..... 

1 k...U.. 
Jdni\M ..... i s.,a1 fıı' .. ut ; • ie6j.. 

mn.-Dss .... Wl&J 1 .... 
)aıu' al 1 'p J 1 

Uda ___ , ..... ··--
llU! ........ .. 

C)G 1 ı•sw' 17,...U 
afalı p' 1 ... ,.. ....._. .... 

herba p ı Sı ••· • • ı 1 

1 4 ea._.-ar ,. ......... . 
külnlll•T • l Ta Pı' ... . 
rek d ıs , 

A. • c s as ' ır ı n ln .. r 
c1a ıwt ••!: ı ı s ... .,... 
yibl' ........ .., .... 

mük ıl lılr ..... •ıSe ••. 
tkfn Sif iP ' aı ...., a,.a 

yetmif bet Hra oı.. aibd aı. h- kol 
saati mükafat olank verilecebir. 

Sa milaabaka jüri heyeti ıu zevattan 
mütqektifcBr: 

l[omervatuvar müdürü Bay Yusuf 
Zi~ muharrir B. Seıtmi I.zzet Sedea, 
Konservatuu muallimlerinden Bayım 
Rnıeııtat, Xoneenatuar mu.ıllmlerin • 
den Sayan Ren Baha Gelenbevi, A -
vukat Bay Suat, Konservatuar mual -
limTerinden Bay Seyrettin Aeal, Kon -
scrvatuar muaJJimlerincfen Bay Mu • 
hittht Sadık, Konservatuar muallmile
rinden Bay Mesut Cemil. Konserva -
tuar muaJtimlerinclen Bay Adnan Say~ 
gm. ltonservatuar maaDinıleıinden. B. 
Ferdf, Xonservatuar muaBimlcrinden 
Bay DtırrO, Mulird 81retmeni BaJ Ce 
mil, Jrmlki 5ğretmeni Bay Golden -
berı. 

lvlüaabab JUri heyetinin buırlayacafı 

propw l&hlit•• lllle•lhr. 

Birçok zabitler tevkil 
edlldl 

Franauca }Ult'Ull ga:etıea yazıyor: 
"Deyli Meyl'io Bigadao alarak 

nqrettiği bir habere göre, Sovyetle
rin mqhur gisli polis teşkilatı G. P. 
U. iki yeni ıuikaet meydana çıkal'IDJt' 
tır. 

Bmılardan biri Stalin, diğeri de; 
StaJia'in sağ kolu mahiyetinde olan, 
aevlet emniyeti genel komileri y~ 
jov aleyhine tertip edilmit bir ıui· 
kuttır. 

Stalin'in hayatma karp l1Iİbll ha· 
sırlıyanlar Motkova prrıisonuadak.i 
yüluek riiıbeli zabitlerdir. Bunlarm 
ırumda Oıipov, Smolin, Panikov ve 
Smagu.lin imıinde dört albay .ardır. 
Zabitler Lubyanka hapilhane!line 
konmU§tur; bu hapiahanedea pek az 
kimle aağ çıkar." 

"Sovyet hikibnet adamlan 25 za
l)iuen mürekkep bulunan ikinci ~ 
bu daha tehlikeli buluyorlar. Çünkü 
bu pııbu tetkil eden zabitler Moako
va cephaneliği.ilden ellerine külliyet
li mikılarda fiıek ve el bombası geçir
migJerdir. Halbuki bu cephanelik 
G. P. U. tarafmdan kontrol altında 
bulundunıluyorda. 

"Gene Deyli Mey) gazetesine gare, 
bu yeni .wkattlarm ıehebi Kremlia 
saraymm geçenlerde erd117a gönder· 
diği b1' tamimdir. Ba tamiınde Ye
jovun g~nel kOllliser tayin olunduğu 
ve reemi elLiaeönde bir marepl yıl· 
dızı bulunduracağı bildiriliyordu." 

Rıuy."1 Ziraat Programı Tfltbik 
Uletıe•it 

Franmca Jurnal gazetesinden: 
Sotyea pseteleriaba y•dlğıaa g5-

re. viJiyetlerin çoğunda ziraat prog
ramı tınlrik edilememiJtir. Me&eli, . 
Beya Rwtanya•da mnat makineleri· 
nin yihde yetmi§i bllanıhıuız bir 
halde hulu~adır. 

T..mfeclil9 ı; s ._ 
Moekon ıı (A.. A.) - JUSytcr: 
tkincitqriu IODUlla.beri 21 patrik 

Sovyeder WrUjiaia 1lllllatdif yainde 
tnidt e111nan11tur. ıı..ı. fapt ca -
Hsuluk tqkilltı ile alikadar olarak 
olmakla itham ediliyorlar. Moakova -
cuusluk merkezleri vücuda getirmit 
da tevkif edilenler arasında b8f Pla -
kopos K•olof da blllunuyw. 

Yugoslav Hıalı Naibi 
Metellr•s•a gtlrUtfll 
Atina, 11 (Hususi) - Bmadaki 

Yugoslavya elçisi Kriıltif Yu91>.Lw• 
ya kral naihi 'e se\'cesi gerefine bir 
öğle ziya{~ti vermittW. 

Kral ve prenelerin. U.u lıuluda
ğ• bu ıiyaf ette kraJ naiW Pıem Pel, 
Baıvekil l\ıfetak as ile - 'llliiıMct 
konU§llluttur. 

Kral naibi f ıkaraya •ai:?W.M a. 
zere Ba§Vekil emrine ytsW.• lı tıi 
bırakmı§tIY. Ayni makıat 'ela Kral 
J~rj iki yüz biR. ~eliaht da ,e. W. 
clra1ımi ''f'nDİ~tir. 

Şile açıklar:n 
kaza 
( tJ ıtynnı : 1 incidP..) 

Galata vapunrmm llaptnr verdiği i-
fadede, kabahatin tamamen Suat va -
purann bptamacla oldujunu, kcndi
ainitt f!antine cevap wnnedii{ni iddia 
etrni'ftü .Bana mukabil S.t •apmı:ı 
kaptaaı yine a,.ai suretle hbaltati Cia
Iata Hpunl •apUlnma ~· 

Bıt itibftle tülrilratnt deha fffla de
rinlettirilmetine lüzum görülmektedir. 

bir mavaffakiyet kuandığl takdirde, 
intihabatı yenilemek kararındadır. 

Seçiınlerin önüne harici elyaeeti 
kuvvetlendirmi§ bir halde çıkabilece
ği anda, eeuen bir müddet sonra ye
nilecek olan seçimleri bir an evvel 
yaptırmakla hUkfınıet dahilde de mev
kiini kuvvetlendirmek arzusundadır. 

HUkfımetin. harici slyaaette yakmda 
harici siyasette, b&kledtft gibi, bir 
muvaftakiyet kazanacağından emin 
görUnmelttedir. Bu muvaffa.kiyet ka
zanılacak saha bilhuu., 1taıya, Al
manya, İngiltere ve Fransa anamda 
bir dörtler misakı yapmak tuawu
nıdur. Amerika ile bir ticaret anıae
ması yapmak da hükfımethı harici ai
yasette bir muvaffakiyeti sayılacak

tır. 

Sellrlerln otomobil• 
lerl hakkında 

Yeni gtlmrtlk kanunuoa 
bllkilmlet kondu 

Ankara. 11 (Te1~on1a) - Giim· 
rülc tarife kanununu tadil etmek ti· 
zere hazırlanan .kanun projeaine ec
nebi sefirler Te diplomaıi me11111rla
rmm otomobilleri hakkında yeni hü
kümler konulmaktadır. 
Bu hükümlere göre, eenebi ıefir)er 
ve diplomaıi memurlan~ mütekahiliL 
yet şartile olmak üzere, eakimit o
tomobiHerl•I lô~ hir gfhrırtlt •e di· 
ğer resimler vermeyerek satabilecek· 
lerdir. Y alnu, bu eatıt otomobilin 
memlekete girdiği tarihten itibaran 
en u iki sene nihayednde olabile· 
cektlr. Daha evvel 'apı1S<".ak eatqlar
da oto~llhl 8'hnrlk Te allePJtıifaı= 
Jeri otomobil satın alandan alınacak· 
tır. 

Belediyelerin Gümrük Hisıen 
Ankara. 11 (Telefonla)-Dahlli· 

ye Veklleti gtlmrilk yfbde onlarm· 
dan belediyelerin hineshıe dftıen mik 
tan mahtt'lff belediyelel"e tltblnı et
mi§tir. 

Belediyelerin &inesin inbet eden 
miktar!• lnt81n BelecH,eler Banka-
81 taraf.dan mahallerine gönderile
cektir. 

Giiınriilcıerı il iMi/ Olan 
Maddelerin Konırolii 

:A-.a, 11 (Telefowla) - Sauyi 
müeeeeeelerin .imalitlan.da lmDaa
d:ukJan iptidai maddelerin bıttnla
nfi temin için iptidai madde muafiye
tinden İ!tifade eden müeHeselerin i
simleriyle Mrlikte gelen madd~lerin 
cin• ve miktarlarının gümriik.lenııe 
aynJ.ir hfterr 1...ıo-. IWiye v .. 
1ıtteti taTaf mdm .MkacfarJml:m _. 
tenmiştir. 

Jlall Ankar11da 
Temaslara baflıJldl 

A. ... n ll (T«ls011• - twt.n
Jml VaJM ~ Belediye Reisİ B. Mu· 
Jıiddin frslün.dağ. beraberiade bele
diye iktısat ve imar müdirleri oldu· 
~ halde~ lmgiin Aııkanya ıelmiı ve 
hildimetle temasa haşlamJfhr. 

Tunceli halkı 
Cnalanodao 
aftoluodutar 

Ankara, 11 (Teldoola) -Tunce· 
li ~ ilayeti halkından olup ta herhan
gi hir sebt!,)le Qhır,a olsun PaıJ.i) c 
blar gizli kalanlarla doğ'1Dl~ ölüııı. 
mentut'!, ho~nmua ve kayıp vakala.rı 
nı yaz<lınnamı~ e>lanlar hakkındakı 
ce.zalnr aFfofunmuştur. 

Bn kanunqn tathiki müddetince 
yukarıda 'azılı İflerilen dolayı taki
bat )apılmıyacak ,.e \eritecek nüfus 
('Üıclarılarımlan ciizdan h~t;li. lıarç 
'r <lanı~a resmi aluımıyacaktD'. 

Bn 'illiyet ahalisinden hane nak
lini ',.,.a mekan rtbeddülilnll kay
ılettinnemi~ olnnlardan alınması 11-
zımıı:den cezalar da aff edilmqtir. 

ingiltere heye
cana düştü 

(Ü.ıyonı: 1 incide.) 
korkmaktadırlar. Böyle bir hal tnai -
liz - Japon mUnasebatını vahimleı -
tirecoktir. 

lnailtlh ~n aulanna semi 
ı&adetecek 

Lorldra 11 (A. A.) - Gazeteler 
Totyodakl lnıparatorluk konferansı -
nı göze çarpacak eütunlannda mev -
.ıuu blhia etmekte ~e lngili.ı naarla -
rmın Çindeki vaziyetin İnki§Clfını dik -
katle takip etmekte old11klanru yu • 
maktadıı lar. 

Uulr prka asker! ve bahri takviye 
kıtaatı c&nderllmesi metelesi tetkik e
dilmektedir. 

Batfttril, Edeılle göriiıtü 
Paria 11 - Oeuvre gazetesi, B. Çem 

herlayinin flındi Cote d' Azıırda bulu
nan B. Edert ile uzun bir telefon g8 • 
rliımesi yaptığını ve Japonya Çine harp 
ilin ettiği takdirde B. Edenitı derhal 
Londraya ~8neceğh\l yuıyor. 

F,... .. da Tcıkyo,w protsto ediyor 
Pan. 11 (A. A.) - Rttımen bildi • 

rildilbıe gCSre Frama hükQmeti Ku .. 
angai ~yaletinde Manningde Fransıa 

katolik heyetinin J apoa tayyateleri ta
rafmdan bombardıman edilmesini Ja -
pon hUkOmetf neıdlnde proteato et • 
meet i~ln Tokyodaki Fransız ıefirlne 
talimat wrmiftir. ~man esna
m\da bir mlıyoner 81n\Uf, l;ıiri de ya
ralanmqttt'. 

Çialilv cena f81Wi7or 

Tokyo 11 (A. A.) - T.un&n -
Ts~ demir yolu boyunca Derle • 
yen. Japon kun.tllri 4üa Ueiı..ien'i 

it1al etmif]4trdit -Ttiactao'nun saptı 
n )aponlarm bu demir 1olu boyunca 
ilerlemeleri. ÇiaIUeria bu b6l1ede mu -
kuemetini kati mrette bitirmitt:ir. 

Çin kıtaatı MiratJe cenuba dofru s-
lciliywlar. 

1ta1yan1ftl', Aam a ,...._ ....._.. ---J a ponlum Um pıkta Amerikal' 
tOPSÜCri Pana71 batırmaları lıwpua
m~ Amerikahlann 1&terdilderl i · 

~~---·-~~flkıd etmektedir. 

Bu mti111tebetıe Amerika rciliGcmı • 
buru Ruzvelte hücum etlea •Popoıo 

dl Roma., gazeteei c1i.yw ki: 
"Ruzvcltin dahilt liyueti •n&in ile 

fakir ~ mltelıahil a~ itlen, bey ~ 
nelmilel aiyMOd 'Maaa ~ Bey
nelmilel siyaseti, sensin milletleri mUa 
temleked olmayan mflletlere bafla,.a 
muahedelerln bütla halmzllklan ile 
aynen kahmmnı lltinm ediyor. 

Ranelt, nutkunda, AMie:IDıa llaUı:a -
nuı ve hükfunetinin itidal meWleeluıe 

aahip oldlllmm gisterdiklerini töyli -
yor. Bizce, bu, itidal delil, belki kor -

ku " JmrlraJıdlktır. 
Ve bb bana tek bafuuvza ıiylailiye> 

ruz. 
R\tzvelt, bütün bir ruaıf küreyi teh -

idi tettifi sırada, Ameribıun ubı1: ha 
riciye nazm Stimlon. bu. hareketi, es
ki Amcrflwı cnaretlnln ,uyanmasına 

itaret &aymıf ve lft'kle karpllıauıtı. 
Fabt Japela)u1 Amerilma : iıinl 

b9tırMlln .... luud o1aa .wıa -
mel, Amerikan cesaretinin hali uyan -

IDllllllt olckıjuDu sa.tcl'llli. 
• balyan &azetesi bu hücumunda da -
·lla ileri &iduu y~ demokrat ol -
lll&JU Qle!D1Qedıerüı dtllJ, demokrat 
meml~ketlerin de dllnya ıulhune bir 
tehlike olahilecelW "11•ıkte " 
soıınuJacllter.,. l tı- 2411"'9 - -
zide wba ıeWt .. JIJ ...... 6-
çünclen ı.,tken• .... ....._. 
yazmdta6r. 

ç ...... , ........ . 
Haalma 11 (A. .&.) - M)'lılr mu

habiri WldblJ'Oif: 
Marepl Çalra7 telt "-1Un Lun • 

gay demiryola le ~ im.at et-

mittir· ..... , - ... ....., Çla -
man ''8111' IMel J a MtlFt cephe • 
lerde tlirllIEI talrW pPJıızesl tdtn · 
da._ .................. .. 
dilcc811 ft5811 ı' ................. . 
dır. 

Kaymakaınler ar .. nda 
deQlflkllk yapsl•cak 

.Ankara, 11 (Telefolıla) - Dahiliye 
Veklleti tarafından. yirmi bet kadar 
kaymakamın tayin ve nakli bakkmda 
bir kararname bazırlamD~. Karar
name bugUnJerde yUbek tudikten çı- 1 
kacalrbr •. 

Tehlike 
Beynelmilel f!mnigel-. """"""' 

sizlik amumt haıpter 
lleı i hiç bir zaman b' 
giinllil kadaı tehllk~ll 
bir manzaıa almamıın 

(Oaıyanı: ı incide.). 
Diye cevap vermitti. 
Mmolini'nin Almanya eeyıhatiıa" 

den ve Alman • Japon anla§Dlaıınt 
iltihalmıdan sonra töylenen bu sözlet 
hakikaten m6him idi. tıaltan Bar• 
kilinin: 

- İngiltere İtalya ile kısa bir tı1" 
manda lml~mayacak olursa bkim df 
yapacak i~lerimiz var!" 

Demesinin manau ~imdi biri C~ 
noH, ötf"ki Triyeste inıaat tezglhl .. 
rma 8ipari§ edilen 35000 tonluk nrh
lılar açıkça gösteriyor. Zira İtalyt 
bu yeni harp gem.isi sipariıleri ile: 

- İnpltermin İtalya ile anlaıac"' 
İız demeef ıamimt deifldir. Bu anlar 
ma teıt-bbilsJerl İn8iliz sillhlannu• 
programmm tamamlanmama kadıt 
f ta]yıyı oyalamak mak!ladile yapıl"' 
maktadır. Fakat hiz bu tflrlil oyala" 
ma siya etine aldanamayız. İ§te lıı• 
gilterenin yeni &iJAhlanma program!" 
na ka111 biz ae yeni ei11hJırr yıptırı'" 
yoruz." 

Deme1C isteyor. 
Hatta iı burada da ltalınayör. Mu

solini9nin organı olan Giomale d1ta'" 
lia bu yeni ıipari~lerden bahs~del"' 
keıı: 

- Bu ıemiler İtalya için liıtm
dır. Zira ltalyan imparatotluiu yal'" 
nız kf!ndi sömürgelerinin emniyeti ile 
alakalı dejildir; ayni zamanda Usd 
Şarkta Jopanya ile olan ittiCaknmzın 
icabıdır." 

Diyor. Bu aözler ile İngiltereye 
liarşı ltalyaam tek başma olmadığını 
anlatmak .iateyor. 

Diier ıaraftan İtalya 35 biıa tonlu1' 
daha iki .1~ •ırhlı üpar-ti verirkeıı 
Uuk Şaritd ~Jen a1tıtı iefgr'ınar'f 
Japonyanm <la her biri 46.000 tonl 
zırhlılar yaptırınak için hazulandığl 
haberini -1riyor ! 

İtalyanlar as.ooo ...t-, Japonlar 
46.000 IOlllak yeni ..Wdar yaptırır
lar ile. fggiJider bot ve harebteis 
dmarlar mı? Onlar ela '*'ll"sda 
yapıhrıakta ol• SUOO aonJuk J.et 
zırhbd~ Jft olarak _. btti 52..000 
tonls iki ,_.arblı daha JJPtırm•· 
ia karar veriyor! Amerikalılar da ba 
yanp brp hİtlis kabuyor. OnlanD 
yeni yapaıeakJuı harp gemileri ur 
amel. 46.000 tollhlk Jl1JhldJr bulıın8-
cağı bildiriJiyor. Do Y~dİ preD 
Fr81W8 ıaseteleri ~eyana geliyor• 
Onlar da: 

- Bu ıiWı y&n§mda biz ıae Y8P9'" 
cağız? Fr-•m Akdeaisdeki..;.. 
yeti telıJikede! Vakit~ yeai 
zırhblar ıİpariı ~liyis. .• ., 

Diye l~ryat ediyor. 
Şimdiki halde devletler armada 

hu dereceyi 'bu1aıı silah JanpDJD ab 
beti ınütJı4tir. hf-rnelmilel enmiye&
sirdik Uuaumi Ihrpteaberi )\iç. hir .... 
maıa b~kü kadar tehlikeli ltir 
manura almamlflr ..• 

ASIM US 

Fransız lı.aricige 
Nazın -Ankaraya ı Şubatta 
1relecek 

Surlye1e plmek Hılimallıde vaı 
Parla 11 (Huausl) - Yan reamt 

kaynaklann haber verdiğine ıcJıe, Su 
riye - Pnınsız ve Lübnan - 1'ran -
11.f muahedeleri l4 lrlnunusanide lfraıı 
su parloment01una verilecektir. 

Muahede hallhumta baridye en. 
cümeninde tetkik edilmektedir. 
H.rlcfte nazın s.n,..,. .--mit 

Paria 11 (Hasaat) - tyi hber a • 
Iaa ~ara ,are, 8n6mtisdeld p• 
bat .,..adı Ankarays ziyaret edecek o
lan ~ Jıarid)"e nazın B. De!bo • 
ıuıı Suriyeyi efe dyarete gitmeei naah 
temeldir. 

Bu .dyaret, Anlllrada yapılacak ko
nutmaJarla aJtkNJar olac:aktıt.. 



--- -, 
OSMAN OFLAR BORSA 

u . ı . s:a ----•• 
Blzalarmda J'ddta llU'etll alaDlu. QM 

fta4ıl n•emele sörel>.Jenll6• He'remıu 
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~-.------- Tefrika: 10 -----~--' • Bıerlba 8S pezeta 2JW 

- Şimdiye ka<lar yapılan Kama· 
hat panayırlarının en büyüğü, dedi. 

Halil Üı5mnnof: 
- En lı\h·ii7rii dh·e iliive etti·, ve 

•• " .n ' J 

§uphesiz en chcmmiveth i de ... 
Dalın sonra his cclÜecck bir !!Urur

la: 

- Bu seneki panayıra O-manoflar 
~aha büyük mikyacta iştirak ediyor
·~'. dedi; kı~raklanmızı teşhir ede
cegız !. 

Ve akalıinde henüz mevcut olrnı • 
Yan Panayırrn azametini gözlerimde 
~~8Yene etmek i ter gihi her iki~i de 
Yuıfüne doğru e~ildiler; sanki Os-

lltıanoflar benim tnsdikimde hareket-
erinin · 1 · · ·· k · · l d ı a ıetını gorınr · ıstıyor ar ı .. 

O hlanoflara, Knrnahat panaym
na hu ~ekil<leki hir i,tir,ıkin manası· 
nı 0tnıamakla beraber Halil Ocma
nor hııııu anlaııuş gibiydi. Omuzla
tını silkti: 

A Mecburuz!. dedi. 
Iechuruz!. 

'\'a~aliJ O manof kelimelerini hiç bir 
d ıt lartmazlı. Yahut, dudakların
trıarı çıkar çıkmaz manalarındaki yu-
1 uşaklık \·e sertliği anlar; -,:ok defa· 
'llarr da garip hir kaıf erle Halil O ma
tno Un dutlnklnrından çıkan bu keli· 
h·tler onun talıiatine göre en ölçülü 
~r rtıahiyet taşırdı. Nitekim l!On keli· 

n 'rYi ıle ilvler siiylemez, Halil Ü5ma• 
o b' d • llü ır snniye dur u; manasına yenı 

tirıfuı ediyormu~ ı:;ihi \"e belki de i
t' den tekrarlıyarak, onu o kadar ye-

111de huldu ki: 
• :- EYet, dedi, mecburuz!. Çünkü 

11 
ıaı;ı lıalkanlarıln Osmanoflar henüz 
Yakra duruYor1ar. 

n Bununla İ>crahP.r hemen hemen get.i 'Yni dakikalarda ''e az evvel yap-
1 1 {ekiJde bir yahancıya kal'§ı kul
Jc~~ılığr hu son cümleyi ele bir geri çe• 

1 ışle kısa llir tahlilden geçirdi: 
... - Ayakta duruyorlar, dedi, fakat 
"''sıl ? .. 
. Bitiyorum ki Halil Osmanof lien

:•ni hir taş ü-tünde bileyen bir adam· 
~ \•f" adeta en yakm bir f ıc:ıltı ı;ibi, 
d ınet OsmanofJa bana, cfaha ziya-
c hana okulnrak: 

h - ,.asıl?. diye yeniden Eordu, Te 111dnn da daha se siz - bir yalaz 
Sı İ 8CS8İı iki k.-limeyle: 

; SilaJı, dedi; silah \'e para .. 
trı e tulıa( konuşuyordu Halil Os· 

anor?. 

r ller '<'ye rağmen, HaHI O mano· 
~un ~öyleı'liklerini doğru buluyor· 
~um. A~ağı halk:ınların 1904 !Onba
h arr111J>clki de Hali1 Osmanoftan da
)l a tiyade anlayan yoktu: Si15lı ,.c 

11 
ara. Zaten Ualil O manof a dört ec

d e c~cl yaptığım ilk ziyarette de, o
O a. lnda bana ayni eyi öylemi§ ve 
ı. "'tnanofların niifuzlarmdaki eilah 
l\ltvvef • • .:ı k .. 1 . d k• k ını ışnrct cucr en ı:;vz erın e-
k 1 /"ılcrmm bir saluayı tutuşturacak 
~1 ar aleYle yamlığmı görür gibi ol-
U§tunı. 

d ~akat bütiin im konu rnalarımız· 
Jc~ •clıra Q.,mnuof \'e Jj~erlerİnİn SÜ· 

or tunu hatırlayorum. Hemen hepsi 
... 0;da~dılar. Hepsi \'C yalnız Grigo
~ct: h~~~en çok ötede, Groşenkaya 
l>l' ırdıgım kUçiik dikiş makinesinin 
h,0'.k nu yanmakla uğraşıyordu. Bu 
kor, etin Petr'l Grigorof u hu çetin 
du. nu§nıadan kurtardığını biliyor • 
hu~ Ç.iinkil Grigorof O manofların 
il, ahıl konuşmalarında Gro~enka 
GnJ°~:ııamayı tercih eder: Ye küçük 
İ\'j ~ınde kendi ini kurtaracak en 
f>et ır dost olıln~ıınu bilirdi. Yahut 

ro G • ı-8;; -.gorof lmnn da yapmaz; top· 
a. ark ·· ·· k l;Öı] • a ustu \·e upuzun yatara , 

>lıak Crıyle lıa\'ada uçan bir böceği 
lr~, d@atsız bir bakışla takip etmege ça-
~ r r. 

ErteA· b 
llY:rrd kJ 1 sa alı, Osmanofların bana 
deyi ~l arı orlada gün~e doğru per
kena·1 kk artığ•m dakikalar, he iki de 

1 e d' :ta göt.. n ırne. Gro~enkan m heni ~a-
hekliv Urtnek üzere od'tınıa ızelmesini 

· ordum· "k" k d h" • ııy3 ] ' ı ı ·apı an ırı. tara· 
:ı~ni ~ç~?n kapı nırulchı: \C hemen 
lalan " ıkn, pencerenin öniinü kap

ı;Ul fidanlarınnı arkasından 

Zehra Osmanof un yüzünü gördüm: 
- Ne uyku, ne uyku, diyordu; ya

rım saattenberi pencerenizin açılma
t!ını bekliyorum. Bir at ge7.intisi yap· 
mak i~temez mi~iniz? 

Kapıyı açtım ye Zehra Osmanof 
parıl panl parlayan kaim çizmelerini 
\'Urnrak odamın i~ine girdi. 

Zelıra O manof u, 0::-manoflara ge
lişimin hemen ertesi sabahı ne kadar 
konuşmaya mÜ!ait buluyordum: 

- Zannedersem çayı hu eabah 
Gro~cnkaya hırakmı§ olacaksmız, de-
dim. . 

- Hayır Grigorof pi§irerek ! 
- Go~podin Grigorof size yardım 

edebiliyor demek? 
- Şüphesiz! Goepodin Grigorofa 

her nkit muhtacimdir! 
Her \'akit! ... Zehra O-manof bu 

kelimeyi o ka<lar kat'iyetle söylüyor~ 1 
du ki, içerisinde saklanmı~ manaları, 
daha !azla açmak nezaketsizliğini 
ı;iUeremczdim, fakat Zehra Osmano· 
fa \'erdiği lakayt bir tabi atin yanıha· 
~mtla, Petro Grigorofun onun bir ta
raf mı i§lecliğini de anlamı~tnn. 

Birdenbire: 
- Hemen, dedi, haıırlanmanrz 13-

znn ! Öğleye kadar bütün Kamabadı 
dolaşmalıyız. 

Ve ayni süratle 1'apmm önüne· çı· 
karak: 

- Gro~enka, diye Jiaykırdı; Gro
§enka!. 

'(Deı·am ediyor) 

1! - K. evvel • 938 Çarşamba 

• Dolar 12J •Mark 2J,-
• Fraıık 106 • zıou :.?..>,-

• Lı!.ret 86 • Pengo 1i-
• BelctU Ft, lı'J •1A7 {)2,-

• Drahmi 680, • Otnar 
• laYlçre .ll"ı. 23 Yen S!J-

•LHa 70. • KrOD bYeÇ 650-
• lr1otto 8:4. • AJUll 1078 -
• KronÇek. 23 • Rnn 'kJ).ot 21'1-
Şlllıı AWWı 1---- Ç E t\ L E R ----1 
•PU1a 2S.l4S • KadrtO ıs Gi25 

• N•YJ'Wlı <ı,79,;0 • BerlJD l.1'722 

• K1l.bG 2S.f>250 • V&rpa ı.wo~ 

• BrUUel ı~. ısı:> • Budapettıl i,2':260 

•AUDa uo.w •Btıknl 4.,0'J.'i6 

•OeDeYN 8741 • Belcr&O 106 8910 

• Boı7a B."56:ı • !olu>bam9 3-lC>'löO 

• Am.s~ 14275 •Moskcml :UHı4 

•Prat ~U.•i.15 • Stokbalm 2J.uo21 

·~ 4. ;()21) •umara :!3iı!'lli 

ESHAM 

Anadolu 2:>20 ÇtmeDto 9 80 
" Banka.al u 80, şır. Bayr\:f -

ReJI ı 60 llerlUIS &.nır ll6. 

.atlkrazlar- fahvalleı -
• lW T.Bor. 1 Gektrüı 
• • • n ti6i:> rnmnJ 

e • • • D lll>l;, RıhtuD 
• • • m ıs~o • ~oıo • 

•Ersem lsWL ~1~ A.Udolu D 
a. 1tr&urwD ıo ~ AııadO•n m 

• laWLDabllJ \16 MtımeeaU • 

Zahtre Borsası 
11-t- 938 

Kr. Pa. llr ... 

Bu.Jday yumuşak 5 38 6 ' Butday sert 5 25 5 30 
Arpa Anadol '1' ' 15 
Cavdar 5 l,5 
Bakla ' 20 '25 
Yulaf ' 20 
Kuşytml 1 19 
Nohut nnUire1 5 12,5 
Jç fındık 34 - 35-
fç Ce\•lz 28 - 32 -
Peynir be;>'az 89 1' -40 -
Yapak Anadol 50 - 54-

Oe!e.1 Giden Öfle neşriyatı: Saat 12,30 PJAkla Türk 
musikisi. 12,50 Huadis. 13,05 PlAkla Tilrk 
musikisi. 13,30 Muhtelif plfık nefriyatı. 
H Son. 

Bultday 81 Ton Susam 20 Ton 
,. Kıl 19 .. 

Ak~am neşriyatı: Saat 18,30 PIAkJa 
dans musikisi. 19 Bimen Şen ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halk şar
kıları. 19,30 Konfernns: Doktor İbrahim 
Zati (Keyif verici zehirler ,.e alcoolisme) 
19,55 Borsa haberleri. 20 Mustafa ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 20,30 Hava raporu. 20,33 
Omer Rıza tarafından nrapça söyle\·. 
20,45 Nezihe ve nrkodoşları lorııfından 

Türk musikisi ''C halk şıırkıları. (Sıı:ıt 
ayarı). 21,15 Orkestra: l) ~forena: Pot
pourri viennoise. 2) Delibc~: Vahe de la 
poupee. 3) Li:ızt: Rrapsodie No. 2. 4) Sie· 
de: Fliıtervochen. 5) Scriabine: Prclude. 
22,15 Ajan~ haberleri. 22,30 PIAkla solo
lar, opera ,.e operet parçaları. 2,50 Son 
haberler n ertesi günün prosraınL 23 
Son. 

13 - K. ıanl - 938 l,erıembe 
Öğle neşriyatı: Saat 12,30 Plakla Türk 

musikisi. 12,50 Ha\"ndi • 13,05 PIAkla Türk 
musikisi. 13,30 luhtelif p!Ak neşriyatı. 
14 Son. 
Akşam neşriyatı: Saat 18,30 Çocuk ti· 

yatrosu (Tiltil ile Mitil ormanda). 19 Ne-
bil oğlu İsmail Hakin ,.e arkadaşları tara
fıntl:ın Türk musikisi ,.e halk şarkıları. 
19,30 Spor müsah:ıbeleri : E~ref Selik. 
1!},55 Borsa haberleri. 20 Cemal KAmil ve 
ark:ııJıışları taralın<lan Türk musikisi ve 
halk şarkıları. 2<.1,30 Ha,·a raporu. 20,33 
Ome rRıza tarafından arapça ~öylev. 20. 
45 :Fasıl saz heyeti: Okuyan Küçük Safi· 
ye, lbrnhim, Ali: kanun Muammer, kla
rioet Hamdi, keman Ce\"det, tanhur Seliı
haıtin, ut Cevdet Kozan. (Snat ayarı). 
21,15 Bedriye Tilzün San: Orkestra refn 
katile. 21,45 Orkestra: l) Lehar: Cloclo 

Fasulye •o,5 
Yapak 35 
Xohut 66,5 
Yulaf 77,5 

:\lısır 30 
.\rpa 35 

Susam 16 

KmlEUJ: 

• Tiftik :17,114 n 

" iç badem 6,3/' ,. 
.. tç fındık 2 " 

.. 
" 
" 

Afyon 160 Kilo 

Ca,•dar ~7,5 ,. 
K.tohumu 15,11' ,, 

lıtanbul Btl~dlued 
Şelılr Tiyatroları 

Saat 20,30 da ERKEK 
\ ' E HAYALETLERİ 
piyes ' perde 16 tab· 
lo. Ynzan: H. Lenor
rnnnd; Türkçesi: t 

Galip Arcan 

Saat 20,30 da (SATILIK KRALI.IK) Ko
medi 3 perde. Yazan: Andre Birabeau; 
Tilrkçesl: M. Feridun. Pazar günleri 15,30 
da matine. 
CACUK: 

Cumarle 1, arşamba saat 14 de (l\IA\'l 
BO~CUK). Yaz.an: Zeki Taşkın; Türkçesi: 
F. F.ge. ' 

ERTUGRUJ, SADİ 
TEK TİYATROSU 

Bu gece: (ÜskOdar • 
Hole) sfntma'.'iında: 

İTAAT tı,AMI 
Yeni vedvll 3 perde. 
Yazan: Muımhip zade 

Cell'ıl 

potpourri. 2) Trnnslntcur: Valse reTCrie. 1 1 

SEH7.AOEBASI 
TURAN TiYATROSU 
nu gece saat 20,30 dıı 
S:ın'atk:\r ~aşlt ve nr
k:ıdaşlan, Okuyucu 
Küçük Semiha '\'e Mi
şel varyetesi, (Kudu· 
ran adam) Komedi 

3) Dellbes: Mazurca. O Pinozr.i: Serena
de. 22,15 Ajans haberleri. 22,30 Plakla so
lolar, opera ,.e operet parçnlnrı. 22,50 Son 
haberler ve ertesi günfin programı. 23 
Son. 

14 - K. Sani - 938 Cuma 
OlUe neşriyatı: Saat 12,30 PJAkla Türk 

mu•ikisi. 12,50 Ha\·adis. 13,05 PlAklR Türk 
musikisi. 13,30 Muhtelif p!Ak neşriyatı. 

14 Son. 
Akşam neşriyatı: Saat l 7 InkıtAp der· 

si: Cnh·crsiteden naklen Recep Peker ta· 
rafından. 18,30 PJAkla dnns musikisi. 18, 
45 Saz eserleri: Kemani Reşat, Pi:ranist 
Fey:tl. 19 Konferans : Çocuk terbiyesi, Ali 
K:\ml Akyilz. 19,30 BcyolUu H:ılkevi gö~· 
terli kolu tarafından temsil. 19,55 Borsa 
haberleri. 20 Necmettin Rıza ,.e arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halk 
~arkıları. 20,30 Hn,·a ro.poru. 20,33 Omer 
Rıza to.rnfından nrnpça söyle,·. 20,45 Bn· 
yan Muzaffer Güler ,.c nrkarl:ışl:ırı atra· 
fından 'rurk mllsikisi ,.e ha.Ik şarkıları. 

(Saat ayarı). 21,Hı Orkestra: 1) Fucik: 

3 perde 

nUGÜ:\' Kı\T.KAC:AK YAPURLAR 

Srıal 

18 
20 
15 

15.40 
fi.30 

16 

Vapurun adı 
l\forsin 

Giflli';l 1101 

Barlın 
Tiursn B:ın<J ırmn 
Antnlya Ayv:ılık 

r.ELF.C:EK YAPURLAR 
Kocaeli 
RnNın 

İzmir 

l\fııclnnya 

nanctırma 
lz:mir 

Marr.he. 2) Tschnfko,·ı;ky: And:ıntino in 
mo<Jo c:ın:r:onne. 3) Drfgo: Pizıicato. O 
Ponchirlli: nanza dellc ore. 5) To'.'ili: Par
leıJ. 22,15 Aj:ın~ hnht>rleri. 22,30 PH\kla 
ı;o!olar, opera Ye opt>ret p:ırçaları. 22,50 
Son hnhcrlcr ,.e ertesi gün!in progrnmı. 
23 Son. 

Ahmet Emin, Recai 
Nüzhet davası 

Ahmet Eminin Recai Nüzhet aleyhine cilrllm 
tasniinden dava ikame edip etmediği 

tahkik edilecek 
Recai Nüzhet Babanın, Tan gautesi 

başmu.lıaniri Ahmet Emin Yalman 
aleyhinde, kendisine neşren baka.ret 
ve tcşhır edildiğini ileriye sürerek aç
tığı hakaret davasına dün asliye bi
rinci cezada devam olundu. 

Mahkemeye gCçeıı celsede gelmeyen 
Tan ga7.etesi neşriyat müdüıil Sabri 
Salim de gelmişti. 

Celse açıldığı zaman evvela Recai 
Nüzhet Babanın hüviyeti tesbit edildi, 
Sabri Salim ve Ahmet Emin Yalmanın 
da hil,·iyetleri sorulduktan sonra iddi· 
ana.menin okunmasına g~ildi, bunda 
Recai Nilzhet Ahmet Emin Yalman 
tarafından hakaret edildiğini, Ahmet 
Emine 480 inci maddeye göre ceza. ke
silmesini ve kendisine 2000 lira tazmf • 
nat verilmesini fsteyordu. 

Hakim Sadettin Ahmet Emine sor-
du: 

- Tahkir ettiğiniz iddia olunuyor. 
Bu yazıyı siz mi yu.dınız '! 

Ahmet Emin: 

- Evet, dedi, ben yazdım. Faliat 
kendisini tahkir etmedim. Bi1akis o 
beni tahkir etmek için muhtelif ~a.re
lere başvurdu. Hakiki suçlu kendisi
dir. Bu hususta mUddelumumiliğe bir 
istida vererek aleyhinde cUrüm. tasnif 
ve hakaret davası açtım. Hakikatin 
anlaşılması için her iki davanın tevhl· 
dini isteyonım. 

- Makalede ne demek istediniz? 
- Avni Bayer hakkında. ha.zı neşri-

yatta bulundum. Bu yazılan durdur
mak için tanımadığım bir adamdan bir 
protesto aldım. 

Protesto sahibi, mevzuubahis olan 
bin lirayı ben verdim hakkında ceza! 
ve hukukt birer dava açaca.ğnn, diyor· 
du. 

Bu protest.o Uzerine derhal d&va &O" 
tıktan sonra, haysiyetimi lekeleyen bu 
adam hakkında tahkikatta bulundum.. 
Delil ve şahitlerin ifadeleriyle IU n&o 

ticeye vardnn ve bu adamı aleyhime 
teşvik eden Recai Nüzhet Babandır, 

Makaleyi bu hususa dair yux1ım. 
Tan neşriyat mUdiirü Sabri Salim 

de Ahmet Eminin sözlerine aynen it· 
tirak etti. 

Bundan sonra Recai Nfu:het söz alıı
rak ~an söyledi 

- Ahmet Emin Yalman, aleyhime 
bir" tasni cUrllm davası a.çmrş. Benim 
ikame ettiğim dava doğnıdan doğnı· 
ya hakarettir. O davanm mevzuu, p.o 
hıslar her ne kadar ayni ise de, ayrı· 
dır. Davaların tevhidine hiç bir BUretı 
le ltlzum yoktur. 1 

Ahmet Emin Ya.lma.nm. vekili Naz. 
mi Nuri de: 

- M"üekkllim, kısa beyanatında da 
söylediği gıöl, davacı mamun mevkii" 
ne düşecektir. 

Bir suç mcvzuubahistir, ki suçlulu 
ve davacı aynidir. Mahkeme evvel e
mirde böyle bir dava olup olmadrğm.ı 
tahkik etmelidir. Davalarm tevhidi Ji.4 
zmıdır, dedi. 

Reis Sadettin mtlddeiumumt HalC· 
kı ŞUkr:Uye ne diyeceğini sordu. Hü
kı ŞilkrU; Ahmet Eminin Recai Nüz. 
het Baban aleyhine cUrUm tasnii vd 
hakaret davası ikame edip eemeaiğinin 
eonılmasmı istedi. 

Rc1s Sadettin bundan eonra mtıza.. 
kere etmek ~ celseyi tatil ettfc 
Kısa. 'bir mil.zakereden sonra mahke
me mtiddeiumumtnln isteğini kabul e
derelC dunı§ma.yı önUmUzdeld Salı gll
nU sa.at 14. e talik etti. 

1 EKONOMi 1 

Kuru üzüm, fındık ve 
portaka_I saflşları 

Hububat piyasamız sağlam vazi· 
yetini muhafaza ediyor 

İhraç mev imi olması dolayısiyle f miş ,.e bir kısmı da yurt için.de_ sarw 
mulıtelif ihraç rnalJarımızm piyasalar fedilmi~tir. Son günlerde İzmir bor
daki satı ı ı;Un geçtik~e memnuniyet sasma kaydettirilen ellemelerin kilo
verccek bir ~ekilde inkişaf etmekte • su 8-5,25 kuruş arasındadır. 
dir. Son gelen malumata göre Egede Bu sene mevsim başından son giin
tütiin satısı 33 milyon kiloyu bulınu§, ]ere kadar takriben 23 milyon kilo in• 
üzüm fiyatları on para yükselmiş ve cir ihraç edilmi~ ve inhisarlar idare-t 
satı"ı lınraretlcnmiş, incir piyasap i- si 4 milyon kilo kadar mühayaada bu· 
sc normal bir §ekilde inki§af etmiş - Junmıı§tnr. Elde bulunan ço1' u 
tir. stokun da inhisarJar idaresi ile satıı 
'Kurrı Üziim: kooperatifleri tarafından satın alma-

Noel ve yılba§ı bayramrann<ıan cağı ve bir ktsmmm da doğnıdan dog• 
sonra hariçten İzmir piyasa!'!ma vaki nıya dış ülkelere ihraç edileceği ha .. 
nıürarantlsr neticesinde üzüm fiyat- her ''erilmektedir. 
larında yP.niden artma temayülleri Son gelen malumata göre Ege mm· 
mii alıctle edilmektedir. fzmirdcn takasının 38 milyon kilodan ibaret o
ı:;t-J~n on telgraflara göre borsada lan tütün rekoltesinden §İmdiye ka
rnuamele ı;örcn çekirdeksiz üzümle • dar 33 milyon kilosu müsait f'iyatlU" 
rin Iiyatlnn §U seyri takip ettnekte - la satılmı§tır. Samsun mmtakası tii· 
dir: tünleri de peydnpey mübayaa olun· 

7 12.50 maktadır. Rekoltenin az zaman için• 
8 13,25 de elden çıkarılmaıı, müstelılikin yü· 
9 14,- zünü güldürmÜ§tÜr. 

10 15.25 Fındılc: 
11 17 ,50 Karadeniz liavalisinden verilen Iia 
12 22:- berlcre göre kahukhı f mdıklar 14, iç 

Hn eene mevdİnı haşmclan son giin- f'mdıklnr 33 kuru§tan !'!atılmaktadır. 
lere kadar İzmir limanından ecnebi Rekoltenin takriben yarısı §İmdiye 
memlekt..~lere takriben 20 milyon ki- kadar ihraç edilmi§ bulunmaktadır. 
lo kum üzüm ee\'kedilmiftir. Bugün Önllmüzdeki aylara tesadüf eden yor
müstalı il ve tiir.car elinde takriben tular ve çikolata f'abrikalarmm ihti· 
14-15 milyon kilo kadar bir stok yaçlan clolnyısiyle elcleki stoklardan 
mevcuttur. Bu toklnrdan müllim mühim bir kmnmın ihracı ümit edil· 
l>ir kı mmm (iniimiizcleki yortular do- mektedir. 
layı. ile ihraç eclileceği ümit edilmek· Fındıklarnnızm bu seneki ltuvı;et· 
tcdir. Bu itihnrla İzmir piyasası can· 1i ahcılan arasında İslCandinnv mcm• 
h vaziyetini muhafaza etmektedir. foketleri, Çekoslo\'akya, İn-l'tre ve 
Kum incir: Rirlcşik Amerika varflır. Son zaman· 

Y enilehilir incirlerin lıemen l(ımn ]arda Almnnyaya da kiilliyctli m~ .. 
nznmı ecnebi memleketlere ihraç edil tarda fmdılt ihraç edilmiştir. ~ 
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Meşhuı Rus akterisi 

Süzan Munte 
sefil bir şeklide 

öldü 

ıGülhane hastanesinde~ notlar :5 
1 / 

TUrktyemlze dair 
yeni bir eser 

Vaktiyle Rusya • 
nın en meşhur ak -
tristlerindcn olan 
Suzan Munte bugün 
bir hastahanede öl
müştür. 

Beş sene ayakları karnı-
"Kamal Atatürk,, 

Garpte Türkiyeye dair yazılan 

kitaplar arasında, .on zamanlarda 
Almanyada yeni bir eser daha katıldı. 

Frankfurt A. M. de ''Societöta Ver .
Iaı .• da basılan bu 305 sayfalık ve 16 
resimli kitap, iyi kağıt üzerir..e temiı 

bir şekilde basılmıştır. 

na yapışık kalan çocuk 
Süzan Muntc, bil

hassa Çar II inci Ni 
kola zamarunda bil

:tün Petersburgda !iOk meşhur olmu§, 
adeta Çariçeden fazla itiban olan bir , 
kadın haline gelınişti. 

Küçükken tandır içine düşen Muradın yanık derisi 
Kapağında Atatürkün itina ile yap • 

tmlmıt bir resmi bulunan bu eeerin fi· 
yatı, Gzl. R M 6.80 dir. 

üstüne başka bir deri yamayacaklar 

Küçük şöyle diyor: "Kamfil Atatürk,. adını taşıyan bu 
kitapta, "Türkiycnin in.kıran ve yük .. 
selişi., etraflı olarak aydınlatmakta .. 
dır. Aktris sahneden aynlırken Çar bile 

ayağa kalkarak kendisin şiddetle alkış
fardı. Süzan Muntc: bir kere, "Toska ,. 
operasının sonunda, seyircilerin alkışı 
uzerine on tlört kere tekrar sahneye çık 
mıştı .• 

1897 de, Rusyada itihannın düımek 
te olduğunu liisseden Silzan Munte, 
'anne Çariçenfn ısrarına rağmen, mem 
leketten çıkmış ve Avrupaya gelmişti. 

Rus - Japon haıbi esnasında, cep
hede ölen bir çok Rus askerlerinin üs
tünde aktrisin resmi bulunmuştur. 

Avrupadan sonra Amerika da da -
hil olduğu halde, bütün dünyayı dola
ıan Rus aktrisi Harpten sonra Parise 
gelmiJ, en son olarak da, "Yüz gün 
harbi, ,eserinde sahneye çıkmıştır. 

Siizan Munte ondan eonra unutul • 
muı ve ismi ancak sanat tarihinde kal
mıştır. Kazandığı parayı zamanında 

mtisrifcesine harcayan artist, son se
nelerde fakir bir hayat yaşamaya ba§ • 
lamı§ \•e nihayet bugün, 70 yaşında o
larak, bir hastahanede ölmliştilr .• 

"Ekmekçi kadın., rolünü en büyük 
muvaffakıyetle yaratnu§ olan ann~i Li 
na Munte de ayni gekilde sefil bir a
kibete uğramıştı. On altı yaşında an
nesinin eliyle sahne hayatına çıkarı -
lan Süzan da, bir vakitler Sarah Bem
bardtla beraber oynadıktan ve onun 

Ne yemek, ne içmek, ne de uyu -
malt isteyen sevimli bir çocuktu. BU -
tün arzusu sıcakta, soğukta durup din
lenmeden koşmaktır. Gezerken göz be
bekleri pınl pırıl yanan, yüzünde bü -
yük bir gururun izleri okunur. 

Onu hazan gezmekten men ederler: 

- Murat, derler, iki gün yataktan çık 
mayacaksın. 

Zavallı çocuk, derhal tasviri güç bir 
yeisle bunalır. Terlemeğc başlar, yü -
zilnün renki değişir ve bir hasta gibi ya 
tağmın içinde tepinmeğe başJar . 

Murat yedi ay evvel Boyabattan Gül 
hane hastahanesine getirilerek ameliyat 
yap;Jmış. Yedi ay yatıyor, bir o kaklar 
daha yatacak. 

Babası öldükten bir müddet sonra ko
caya giden annesi, Muradı yetim bı • 
rakmı§, beş yaşında büyük bir !ela.kete 
uğrayan küçük Murat, tam beş ıene, 

kendisini oturttuktan yerden köyi.inün 
kışını yazını seyrederek on ;aşına gel
mi§. 

Başınn gelen felaketi şöyle anlatıyor: 
- Ben beş yaşında iken ateş dolu 

tatidmn içine düşüp yanmışım. Etraftan 
yeti§ip yara içinde beni dışarı çıkarmış
lar, ayaklanmı bağlayıp yatırmışlar. 

çok takdirini kazandıktan sonra, bu -
gün büyük bir sefalet içinde hayattan 
uzaklaımış bulunuyor • 

Tenis ma~ları 
Almanlar Avustralya ve Ame

rikalıları yendi 
l 

Joe Louis 
Şubatla Noth1111 Mann 
ile <löğüşe hazıı lanıyor 

Dünya ağır siklet boks şampiyonu 

zenci Joze Louis 23 şubatta Nevyorkta 
Madison Skard gaııdende Amerikanın 

e:ı ileri gelen ağır sikletler.inden Not -
han Mann ile karşılaşacaktır. Maç şam 
piyonluk unvanı için olacak ve Mann 
kazanırsa Louise ile müsabaka tarihin 
den ıtibaren 60 gün içinde bir ikinci 
şampiyonluk maçı yapmak t.lecburiye
tinde oJacaktrr. 

Mann son zamanlarda Nevyork .e -
yalcti şampiyo.ıu Bob Pastoru büyük 
bir farkla ve puvanla mağlfıp etmiş ve 
Tommy Farr için ~n milnasip rakip o-

Avusturalyada Melboumdan bildiri
liyor: 

Almanya, Amerika ve Avusturalya a 
n.sında burada yapılan maçında iki 
ıalebeyi temin eden Avusturalya ve A 
ıtterikaya karşı dördt galebe ile Alman
)9. kazanmıştır. 

Alman oyuncusu Bromviç, von Gram 
mi, 6 - 2 ve 7 .5 tekrar yendikten sonra 
Amerikalı Donalde Budgeyi de yenmiı
tir. Bugdge, geçen pazar V.itr.bledonda 

kazandığı üç muvaffaktyettenbcri dünya 
nifinde başı muhafaza etmektedir. 

Von Gramm birinci seti 6 - 4 kazan 
mı!, ikinci seti 8 - 10 kaybetmiş fakat 
üçüncü seti ve nihayet finali. 12 - 10 ka 
zanmıştrr. Bu en iyi iki oyuncunun her 
karşılaşmasında olduğu gibi, maç çetin 
olmuş ve bu mükemmel maçta birçok 
seyirci hazır bulunmuştur. Von Gram
mın muv:ıfakıyeti hararetle alkışlan • 
mıştrr. 

Bir gün evvel ikinci çiftler müsaba
kasında Von Grnmm ve He-ıkel, dömi
final Budge - Makoya karşı i!ç sette 
6 - 4, 6 - 1 ve 6- 3 kazanmışlardı. Fa 
kat Alman oyunculan Henkelin ya
ralanması üzerine finalde galebeyi Kist 
-Bromviche bırakmışlar, neticede Hen 
kel, hakikaten nnıazzam bir mücadele 
ile, ıztırabına ehemmiyet vermeksizin, 
Kisti 6 -2, l 1 - 9 ve 6 -2 yenmişti. 

Almanya: 4 muvaffakıyet. 

Amerika 2 muvaffakıyeL 
Avusturalya: 2 muvaffakıyet. 

larak telakki edilmeye başlanmıştır. 
Monnun ecdadı İtalyandır. Kendisi ga
yet sert ve atılgan bir ıdöv~üdlir ve 
en tehlikeli yumruğu da kuvvetli bir 
sol krO§cdir • 

"Bizim köyde o
kadar çok yamalı 
elbise giyen 
var ki ... ,, 

Ya1an; 

Niyazi Ahmet 

. . . 
Kilçı1k llurat 

Kimsem olmadığı için beni öyıece ya • 
pa yalnız bırakmışlar, Sonra evimize bir 
komşu gelmiş. Ben komıuya: 

- Ne olur, ayaklanını aç .• diye yal
vanmırm. O da bana acımış, bağlı olan 
ayaklanmı açmı1- tıte ondan sonra yu
mak haline gelmişim. Ayaklanın kamı
ma yapı§mt§, bir daha aynlmamıı. ~ 
sene öyle kalmışım., , 

Küçük Murat bu acıklı macerasını 

herkese anlatmaz. Onunla ahpap olduk
tan sonra bana iııtemiyerek ve anlatır -
ken biraz da ıztırap duyarak söyledi. 

- Sonra tstanbula nasıl geldin?! 
Diye sordum. 
- Amucarn. Bin Kemali (Küçük Mu 

- Necai bey •man beyim ölüyorum. 
beni kurtarın .. diye haykırır •. 

Fakat Murat kurnazdır. Kendisini 
pansuman ayapacak asistanın gururunu 
ok§3mak ister. Ba§langıçta: 

- Siz hiç acıtmıyoraunu.ıı:. Gene öy -
le yapın olmaz nu? der. 

Küçük Muraldı hastahanede sevme -
yen yoktur. Bir gün koşarak yanıma 
geldi. 

- Beni yolda boca g~rdü. Bana: 
- Mucur n.aıtlun. dedi. 
Mucur ne demektir?. diye sordu. 

• • • 
'Murat, kendisini hürriyete kavuştu -

ran tıbba o kadar yakla§lilı§ ki ..• 
Gene bir gün sordu: 
- Doktorlarla bizim kafamız bir mi-

dir?. 
- Elbette birdir. 
- Ama biz onlar gibi olabilir miyiz? 
-Oluruz. 
- Nasıl oluruz. Cahil aldam doktor o-

lur'mu hiç? .. 
- Bu gördüğün doktorlar senin ka • 

dar küçükken onlar da bir şey bilmiyor
lardı. Sen şimdi okumağa başlarsan bü
yüdiiğün vakit sen de doktor olursun. 

Küçilk Mura:t, 
- Ben de Bin Kemal gibi doktor ol

..mak istiyorum ... dedi ve o gün!den itiba
ren okumak öğrenmeğe ba§ladı. Akşam 

• ilatü ismini kolayca yazıyor ve alfabe • 
nin on harfini ezbere okuyordu . 

• • • 
KtıçWC ya1ında olma.sına Tatman ee-

nelerdenberi çektiği mahnuniyeti, on • 
dan sonra yaraların ekserisi Muradın u 
~un müddet buhranlar içinde yaıatmı§ 
tr. 

Pansumanı yapılacağı günün geceli 
ekseriya korkulu rüyalar görür. Bir ge
ce hastahanenin yürümeğe ba§ladığıru 
görmüş. Bir gece de bir doktor bap, bir 
el ve parmaklar arasında sıkı§tn.IŞ bir 

pensle Murada doğru yaklaşıyormUJ. Ağ 
)ayarak uyanını§. 

- Eskiden diyor hep yatıyordum. 

Her gece böyle rüya görüyoroum. Ama 
onları şimdi unuttum. Şimdi bir gün ya 
tamıyorum. Canım sıkılıyor. 

Doktorlar, küçük Muradın yaraaım 

yakında tamamiyle iyi etmeği düşünil -
yorlarmıJ. Bu da, ba§ka bir insanın vü
e~undan çıkanlacak deri ile olacak. 

Bu deri, Muradın yarası üzerine ya -
manacak ve Murat artık taalamiyle kur 
tuJac:ak. 

Murada: 
- Yamalı olacaksın., 

Diyorlar .• 
O, bi.ına hiç kızmıyor: 
- Kurtulacağım ya ... Yamalı oldu -

Eserin muharriri Herbert Melzigdir. 
Muharririn yerli ve ecnebi bir çok me 
haze de dayanarak yazdığı eserin muh 
telif kısunJarı, §U serlcvhalar altında • 
dır: "Hürriyet ve vatan - Anbumu ga· 
libi - bmihlal - Milletin s~i - İstanbul 
mu, Ankara mı ? - istiklal harbi -
Sakarya muharebesi - Diplomatik in· 
termezzo - Nihai zafer - Büyük dev 
rim - Lozan sulhu ve cumhuriyet ila
m - Hilafetin nihai devresi - Deği§" 

me - istikbalin hazırlanışı.,, 

Eseri takdim yollu yazılan bir yazıda 
ezcümle şöyle denilmektedir: 

"Türkiye cumhurreisi Kamil Ata • 
türkün hayatına ve şahsiyetine ait olan 
bu biyografi, şimdiye kadar yazılınıt o 
lan bu gibi biyografilerden farklı bir 
şekildedir. Hususi ve §ahsi vaziyete nit 
betle §ahsiyetteki siyasi tekamill, siya· 
si bir fikrin kuvveti ve bunun tabak • 
kuk ettirilmesi ön plana alınmııtır. 

Türk dilini iyice bilmesi ve esas me
hazlara müracaat edebilemesi, muhar• 
rire, Türk milletinin milli istiklal hede 
fine doğru yürürken geçtiği yolu, kuv· 
vetle tesbit edebilmesi imkirunı vermit 
tir • 

Kamıil Atatürk, daha genç zabitken 
Osmanlı imparatorluğunun mazisi ile 
ulakaıının kesilmesini lüzumlu görmilt 
Umumi Harp sırasında en neticeye mü 
eair mevkide muharebeyi bu devlet i· 
~in, sonradan Türk vatarurun istiklfili
ni Yunanlılara ve müteliflere kar§t 
müdafaa ettiği ve yeni Türkiyeyi tesis 
ettiği vakit, olduğu gibi, ayni irade ile 
idare et~ştir. Gelibolu ve Anadoluda 
geçen büyük muharebelerin dramatik 
tasviri, fevkalade incediplomatik nes
cin teırihi, saltanatın ve hilifetin tari· 
ri rolilnün izahı, Arapların kültürel te· 
sirleri ve Türk milletinin kendini bulu 
şu aafhalan, Herbert Melzigin vuzuhlu 
tasnifi ve miltek!mil stilde tetkiki ile, 
esere bu mevzuda şimdiye kadar yazı .. 
lanlardan daha fazla değer temin edi
yor. Dolayisiyle eski ve yeni Tilrkiye-
ye ait resimlerle itinalı bir surette ha • 
zırlanmış olan kitap, hakiki manasiyle 
siyasi bir biyografi olmak üzere, bil • 
hassa dikkat ve alakayla kar:ıılanma • 
ya layıktır.,, 

ğumu kim anlayacak, ki. 
Diyor ve sonra ilave ediyor: 
- Bizim köyde yamalı elbise giyen 

o kadar insan var, ki .• Onlan herkes gö
rüyor. 

Niyazi AHMET 

rat Mi mKemal yerine Bin Kemal) der -"'-----------------.----------~---
duymuş. ona mektup yazmış. ..Böyle 
yanmıı bir çocuk var, iyi eıiebilir mi -
ıin,. demiş. Bin Kemal de "gönder,, di· 
ye mektup yazmış. Beni buraya gönder 
diler.,, 

Murat, ameliyat olarak kamına ya -
pışmış olan bacakları serbest hale ge -
tirildikten sonra aylarca yatakta kal -
mış. Ona: 

- Haydi dışarı çık biraz gez. Ayak
ların alışsın ... Dedikleri gün, azat edi -
len bir kuş sarhoşluğu ile etrafa saldır
ını§. Hal agezmenin doyulmaz zevki ile 
kendinden geçmiş bir haldedir. 

Maamafih, Murat tamamiyle iyile§ • 
miş değildir. Bütün karnı ve sağ aya -
ğının mühim bir kısmı yara içindedir. 
!ki günde bir pansuman yapılır ve sar
gıları yenilenir. Murat pansumandan 
sonra gcz~cği için tahammülsiiz ağrı -
Jara ses çıkarmaz. Fakat: 

- Pansumandan sonra gezmiyecek -
6in .. 

Denince, Kovuşlar onun yaygarası 

He dolar. 
Baş asistan B. Recaiyi daima Necai 

diyt: çağırır. O bulunmadığr zamanlar: 

lngiltcre lordlannın ı•e asilzadelerinin tasarruflarında olmı maliMne1.er
tlen bir çoğu lcralın malı sayılır ve ı~ral bu mülklerinden her yıl muay
yen bir 1..-ira alır. Bu lrira, sırf es!.i bir an'aneyi yerine getirmek için V8" 

rilir. Resimlerde de göriildüğii ii.zcre, bir balık zıphını, bir demet çalı, bir 
1.-ilo luıra biber, bir ayı pollU r;e bir çi/t ta:ı gibi birihirinc hi,ç benzemı.-

ycn ~ya, büyük mera.rimle her ~c ne kim ol.arak kralLı m"UJdilir-



Korkunç 
hastalıklar 

Birçoklarının ilacı mahkumlar 
Üzerinde tecrübe edilmiştir 

Birkaç ay kadar evnl, hapis ceza
sına mahküm olan bir Fransız cezası 
affedilmek şartiy1e vücudunda kan
"'er tedavisi tecrübeleri yapılmasına 
razı olduğunu hildirmicıti. Yani ken
Ji ine kan~er a!'ılanmas:ı.mı kabul et
tıı~jti ! Fakat hı; korkunç lıasta1ığın 
tnıkrohn henUz kcşf E>dilemediği, mik
roplu hir hıHalık olup olmadığı da 

1 
~~t'iyetl e an 1 a~ılmna<lığı için pratik 
hır fayda vereceği memul edilmeyen 

U talep reclcleclilmişti. 

Bu miinasebetJe bir Paris gazetesi 
eskidenheri mür.rim n mahkumlar 
lizetinıle vapılan tecrübelere dair tet• 
~klerde • hulnnmtı§hır. Bunlardan 
ı isine ~ok e ki zamanlara tesadüf 
edilmektedir: 

lı: 1474 seneı:ıinde Pariste birisi mu
adrles en·a urkati suçuyla idama 

?tıahkum e<lilmi§ idi. Ölüm mahkfıhu hir hayli zaman<lanheri safra taşı 
astalığmclan mul"tarip olup dok

f<>tJar ameliyat yaptırmasını tavsiye 
'hnişler. Fakat o zamanlar kimse 
111lleliyat olınrı~a yana§nıachğmdan bu 
adanı. Ja cloktorlnrm ta,·siyesini yal>" 
rarnı~tı. MalıkOmiyı>ti üzerine ame-
1Yat masasmclan enğ kalkarsa ölüm 
cezası aff ı>dilmek §artiyle ameliyat 
Yaptırmağa ran olmuş ,.e yapılan a
~eliyat netiı-csin~P. de hem lıastah
gtl\rlan, ht>m d~ ölüm cezasından kur· 
tiılnıu~rnr. 
. Aradnn yfö; sene geçtilrt~n sonn 

l>lUta benur diğer bir hadi3e hastl ol
lrlu~tur. O vnkitki Fransa kralı Do· 
°ll11zunr.u Karol İıpanyadan gı"tya her 
~ilr]il hastalık1en tedni edeıı '\"e bil-
a~a zehi:re kar~t kat'i muafivet te

tttin eden hir "Mndr.eli Tat" ~etirt~ 
fiııni;ti. l\Te~hur doktor Pare böyle 
hir ta~tan muci:r:elf'r beklemek cloğru 
?hnachğına kralı ikna edemediğinden 
l~ledi~i hiiyük bir suçtan doJayı ölüm 
ceza;;ma mnl1kfun olan llaray a§~ıla • 
trndan biri;;inin ür.erinde tecrübe ya· 
'Pllma~mı ileri sUnnilştü. Bu teklif 
k_abul oluncln. Malıkuma zelıir içi
l'"ılrli; Ronra da mucizeli taşla yapıl
~aı.1 Ia7.1m olan ~eyler yapıldı. Fakat 
ı~are aşçı ela öllür dünynyı boyla

lrlrştr. 

1750 de Alman profesörü Doktor 
~rnelin kucluz köpeklerin ısırmasına 
arşı nıii<".:~ir bir ilaç bulduğunda is

l'ar ediyordu. 

k Gmelin'in lmJrluğu ilaç ölüm malı-
ilrnları üzerinde tecrübe edildi. 
liuınmayi hahi eye karşı müessir ol· 
<luğu görüldü ise de kuduzu tedavi e
denıemi§tİ. 

Pastör 188 ı te Brezilya imparato
kllna yazdığı bir mektupta, kolera 'f'C 

n<luza kar§t yeni ke~f ettiği seromla
hrn öl~m mahkumları üzerinde tecrü· 

e eclılıne~ine mfü;aade edilmesini ri
ka. etmiş ve mahkilmlarm bu teklifi 
d ahuı etmeleri için iyi oldukları haJ
.e cezalarının aff edilme~ini istemi§· 

tı. 

it 18 inri asrın sonlarında Fransa 
tal ailesi mensuplarına çiçek aşısı 

l'aJ>rlmadan en·el c;ıra ile altı ölüm 
ltıahkumu üzerinde tecrübeler yaptl
i~ •e onlarn lıir ey olmadığı anla
§ı1dıktarı 51onra kral ailesi kiimilen a· 
§l <tnnn~lardı. 

ra malıklım dört sene daha ya§amış
tır. 

Birkaç .. ene e\' el Amerikada da 
böyle tecriihelcr yapılm~tır. 1934 te 
Amerika nıÜ5te\ li bir halde hüküm 
;oüren uyutucu menenjit hastalığı mik 
ropları sivrisineklere aşılandıktan 
sonra on mahkum üzerine ı;inisinek· 
ler salınım~ ve ısıtlırılımştı. Mah· 
kfımlar<lan hiç Lirisi hastalığa tutul
mamı§ , .e \•erilen vaat üzerine hepsi 
(le tahliye edilmiştir. 

İki sene sonra iki ölüm mahkumu, 
ken,lilerinin verem tetkikatına tutul
ıııal nrrm kabul etmişler ve kendileri
ne koh hac:illeri a~ılanını~tr. On heş 
av sonra hunlarda ha::talık eseri gö· 
rÜlıniyerek di~er mı malıkfım gibi 
~erhc,-t hırakı}mı~tır. 

Bir sene e\' d I cttonya'da filüıne 
malıkiıın Pdilen K rİ<ıtayin isminde bir 
çeteci Ri~acla prof e:'lör Snikros"un 
yaphğı <'Üzam lıastalı~T tecrübelerine 
kendi!'ini te:'lim etme~i kabul etmi§ 
ve idam eclilmiyerck doktor taraf ro
dan tccrilhelere ha~lanınıştı. 

Bu tecrübelerin neticesi henüz ma· 
Jfım olamann,tır. 

Iliitün yukarıda yazılanlardan bel
ki dal1a enterı•;nn h;r tecrübe var
dır: 1835 de N<>benhathe gelen Por
tekiz yelkenlisi tayf asmclan bir Arap 
ı_:ok feci şartlar içindl'l arkada~lann· 
elan üç ki~iyi öldiinnüştü. O arada 
Danimarka doktorları garip bir tez 
fü:erindııı tetkiklerde bulunmak ist~ 
yorlardr. Acaba insanı ö1diirecek de
recede şiddetli korku olur mu? cliye 
dii~üni\p duruyorlardı. Y elken1inin 
Arap fayf nsmm kenclilerine te8lim e· 
dilmeııini hiikiimettcn istediler. Tay
f an aldıktan ııonra kendisini satırla 
d~gi1, anr.ak bileklerinin damarlarını 
kesmek eureliy)e öldüreceklerini söy
lediler. Gözlerini bağlayıp bir iskem· 
leye oturttular. Sonra bileklerini, in
ciklerini hafif lıarif ~entmeğe haş
ladılar. Srrtmdan yavaş yavaş su a
kıttılar. Mahkum bir saatten daha 
az hir mü•lilf'tte ölmü~tü. 

Şanghayda 
Ruslarla Japonlar 
biıibiı lerinf! ateş 
açıyorlaı dı ! 

Şanghaydan Reuter ajansma bildi
riliyor: 

Bugün bir Çinli kadın Japon asker
leri ile bir Rus gönülJüsünü biribit"ine 
düşürdü. 

Çinli kadm, Japonlann yasak ettik
leri bir caddeden geçmek isteyor. Bir 
Japon askeri kendisini tehdit ediyor. 
Bımun üzerine, Rus gönüllüsü Japon 
askerinin kadıru dövmesine mani ol
mak isteyor ve iki asker çarpışrnağa 

başla.yorlar. Hadise büyüyor. Bir ta
raftan Japon askerleri, diğer taraftan 
Fransrz askerleri ile Rus gönüllüleri 
yardıma. koşuyorlar. Bu suretle, Rus
larla. Japonlar arasmda ateş açılmak 

tehlikesi başgösteriyor. 
Fakat, nihayet, hAdiscye sebep o

lan Rus karalrnla götütiilüyor ve ora
da her iki t?.raf anlaşıp ayrılryorfar. 

Haııat pahalıliğı ile 
mücadele :ı- Gene o aı:m1a Anupaya yeni gi

ik~ kalwe ve cikolata dü~mnnları "hu 
l l •nüellim neşenin,. öli.im mahkfım· İstanbiıl. belediyca ihayat pahalılığı 
ar:ı ı?__ • 1 · h d 1 • ile mücadele mevzuu etrafında tetkik-t w.crmc e tecrti c e i rnesıni is· 
eıniqf 1' \r .1 .• l .. . lere başlamıştır. Bu tetkikat idahiliye ik· .. . :" ı. crı en nıu~aı:u e uurıne . 

1 ı olum malıkılınu üzerinde tecrübe- vekaletinın emri üzerine yapılmakta -

~ı: Y3p1lılr. Bir~ok lınftalar birisi dır. 
·••lıtılıa k l tktısa tmlidürü Asım Süreyya Anka 

• !'ıran an e, di~eri de munlıa-
'ltan 'k ı · rı ı karadan döndlikten sonra tetkikata de-
o} cı o ata ile lıeslcndi. Pek tabii 

arak her ikisi ele iildü. va molunacak, neticede bir rapor ha _ 
l "'8 ı linde vekalete gönderilecektir. 

tlııJ 0 
' te doktor .Amiqk Ha' ana a-

ıti ar;nn koleranın sirayeti !!ehepleri- Ekmek fiyatı 
"1tt;~ ~'?'a~ ~çin yaptı~ı tetkikler .ara- •ı lstanbul Belediye3inden: 
lf'l'riilıı>i: olüm rnnlıkum~. Uzerınde .. ~!nunu~ninln on. ıkincl Çarşamba 
111 \t tıl~ hnlunnıak ıçın malıkfı- ı gummden ıtıbaren bırınci ekmek on 
ctrn~ re~aqrm nıüebbet hapıı;e tahvil jlkuruş yirmi para ikinci ekmek on ku 

~ ve Yapılan lecriibelcrden son· ruş fra.nceta on beıı kuniştur. 
1 
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Lübnan eteklerinde 
Yabancının farkına varmadan 
sarf ettiği, misafirin hissetme
den cebini boşalttığı memleket 
HDç lkDmse ~elfilgDn <dl<e@DO; lfaıkaıt 
lhıe~sn {ğen~ftlfilDn haıyarttnuııo lkeıril<d!D 
hayato nae bDrOeş©JDırmesn ~nunır 

·------------YAZAN:------------· 

Dr. CEMiL SÜLEYMAN 

Beyruttan şimal istikametine giden 
sahil yolu, portakal bahçelerinin, muz 
ormanlarının arasından geçer, ondo -
kuzuncu kilometrd:ie Nehrilkelbi at -
lar, yüksekte Gazirin yeşi lstrtları gö
rünürken, deniz kenarında Cunyaya 
vasıl olur. 

Beyrutun baş döndüren gürültillü 
hay<'tından uzaklaşıp burada, bir kaç 
gün sükun ve rahata kavu§abilmek, 
hasretle özlenen bir saadet gibi, gö -
zümde tüterdi. Bcyrutta, Şamda, hatta 
Halepte uzak yakın nerede olursa olsun 
aklıma eser esmez, bir otomobile biner, 
aile ocağına döner gibi, içimde sevgi ve 
sevinçle Cunya)'a gelir, üç gün beş gün, 
hazan bir hafta kalırdım. Çok eskiden 
tanıdığım bir Türk aile vardı. iki kar -
deş, ikisi de diş hekimi idiler. Be
ni candan yürekten severler, otomobi -
Jim kapının önünde durduğu zaman na
sıl anlarlar ve nasıl hisscl:lerlerdi bilini
yorum, kadınlar, işlerini bırakırlar, er
kekler yerlerinden fırlarlar, koşarlar 

boynuma sanlırlardı. Sakat bir anne -
leri vanir. Bütün günü, denize karşı bal 
konda, bir koltuğun üstünde ğeçerdi. O
nunla me§gul olur, hatırını alırd1m. Za
vallı kadın, beni çocuklarından ayırma
dığını söyler, yemin ederdi. O iki kar -
deş, bir samimiyet ve muhabbet timsali 
idi. Uzun zamanlardanberi !ıasret çe -
kilen bir öz kardet gibi, etrafımda dö -
nerler; arkama kuştüyü yastıklar yığar 
Jar: 

- Sen rahat et, derlerdi. Yorgunsun 
yoldan geldin ... 
Küçüğü, bana sezdirmciden sokağa fır 

lar, taze barbunya aramağa gider, ar
kasında bir hammal yükü yiyecekle dö
nerdi. 

Muz ve portakal bahçelerinin içinde, 
denize karşı aydınlık ve ferah bir evleri 
vardı. Ben geldiğim günler kendi oda -
larmldan çıkarlar, i~k bürümcükten ci
binlikler altında, beyaz işlemeli keten 
örtülerle süslenmiş temiz ve yumuşak 

bir yatak bazrrlarlardr. Yorgun bir baş. 

dinlenmemiş bir vücut için o temiz ve 
süslü yatak odası, daima özenilen ve ta
hayyül edilen bir rahat ve saadet köşe
siydi. 

Güneş doğarkı-n gözlerimi açardım, 
çam dikenlerinin arasından süzülen pen 
be ziyalara bakar:lım. Dağlaı·dan esen 
temiz havadan, gökten ve denizden ak
sdden renklerden ışıklardan içime nur 
dolar neşe doğardı. Iztırabın dindiği za 
man bağlayan sükun devresi gibi, yaşa 
manrn rahat nefes almanın zevki neıdir ? 

Bu mavi gök, bu engin denizin karşısın
da, insan bunu derinden duyar, hayatı, 
damla damla tadar, baş döndürücü bir 
usare gibi süze süze içerdi. 

Sessizliğin rahatın ruha şifa veren 
demlerini yaşadığım bu köyde, kendi e
vimde ken.li köşemde kadar hayatı lıe -
nimsedit im bu muhabbet ve samimiyet 
yuvasında, bilmiyorum, nasıl bir sihir, 
nasıl bir füsun vardı, beni daima oraya 
çekedi. !. . 

Evin geniş terasasında, ufka uzanan 
lacivert denizden, sahile yayılan ye§il 
bahrelerdcn renk ve h ayat taşrtığını 

gözle!"imle görürdüm. Altın renkli porta 
kalkar, güne!? ışı~ında gözleri alan gü
zel kokulu mandaI:nalar , ye~il yaprak
lann arasında bir süs bir çiçek gibi, ru
hun ze\~l:~r. i . :r.c:!!~!n: ok~:::. .. tl!.. Yz:Tla ... 
larda. yüksek dağ ba§larında, kaina tı 

bir felaket gibi saran kışın zehirli riiz
garları, burada baharın süslediği iklim
lerden geçer, güneşin aydınlıklarına bü-

rü~ür, çam kokulu topraklara sürünür, 
zehirlerini bırakır, anberlerin yasemin -
lerin kokularını alır, öyle eserdi. Yazın, 
kızgın bir demir parçası gibi, insanın 

beynini kavuran güneş, yüksek dağ baş 
larrndan esen karlı rüzgarlarla kıvılcım
lanru döke döke bu sahillerin semasına 
gelir, donları eritir, topraklan ısıtır, ta
biata renk verir, hayat verirdi. Lübnan 
bahçelerinin leziz meyveleri ile beslenen 

güllerin, karanfiJJerin arasında büyüyen 
genç kıılann kanını tutuıduran, gözle
rinin nuruna o sihri o cazibeyi aşılayan 
gene o idi. 

Karıncalar, güne§i sezer sezmez ıslak 
topraklardan çxkarlar, canlanırlar, zevk 
alıyor, neşe duyuyor gibi, başlarını kal
dırırlar; kendilerine can veren hareket 
veren kudretli ışığa bakarlardı. Kuşlar, 
tavuklar, dikat ederdim, onlar da tıpkı 
insanlar gibi. yaşamaktan, rahat nefes 
almaktan zevk duyarlar, neşe, alırlar, 

koşuşurlar, uçuşurlar, içlerinde sanki 
bir dalga taşar, dam.dan dama sıçrar, 

bir çılgın gibi kendini yerden yere çar
pardı. Bir odun parçaSJnın üstünde pi -

nekleyen horoz, neşeden kendi içine sı
ğamıyor gibi, koşar duvardan ıduvap 

havalanarak, uçma taklidi yapar ~i

ba, ııevinç hayvana fazla heyecan veri
yor, yüreğine sığmıyor, onu boşaltıyor .. 

Orada, son günlerini yaşan ihtiyar -
)ar gördüm. Oturduğum eve yakın bir 
komşu vardı, yüz sekiz yaşında olduğu
nu kendi söylerdi. Sabahlan çok erken 
uyanır, kendini sokağa atar, değneğine 
dayanarak, kapı kapı gezer, dünyayı, 
dolaşırdı. N eşesind.en bir zerre kaybet • 
memiş hayatında hep gülmüş, gam gör
memişti. Onunla eğlenirdik: 

- Ya havaca Halil ... Seni evleniyor 
diye işittik ... Düğün ne zaman?. 

Başrnı saIIar ve güJerdi: 
- Benimle eğleniyorlar ama .. derdi. 

İnşallah Allah söyletiyordur .. Nerclde o 
günler .. 

Gözlerini kapar maziyi hatırlar, içini 
çekerdi. 

-Ah .. derdi. O ne günlerdi? .. Şimdi
ki gençlere bakıyorum da halime şükre
diyorum .. 

Yumruklarını sıkar, beş on adım ko. 
şardr .. 

-Kimmiş bana ihtiyar diyen? .. Halt 
etmişler .. 

Hakikaten bir delikanlı gibi dimdik 
yiirliycn bir ihtiyardr. Dah a yüksekler -
de, daha çok canlılarına rastgeldim. Ha
va, su, gıda bolluğu .. 

Bcrut tXı<lde7.erlnden biri • 

Berutım umumı görilniişil • 

Lübnan bir defa aç kalmı§, Allahtan 
gelen o mukaddes cezayı, yüzlerle ev • 
ladını kurban vererek ödemişti. Havaca 
Halil, Büyült Harpten bahsederken, o 
acı günleri hatırlamamak için, ilci eliyle 
gözlerini saklar: 

- Kapatalım, o yapraklan.. derdi, 
Bu topraklarda yaşayan insanlar Ö• 

bür tarafı gUlliik gülüstanlık bir yoldu. 

Lübnan asker verınemiıti, Cizye ver· 
memişti. Osmanlı imparatorluğu içinde, 
kibar bir ailenin §ıtnank çocuğu gibi, 
yemiş, içmiş, gezmiıı, eğlenmiş, kendi 
zevkinde kendi havasında hlir ve müsta
kil yaşamıştı. Hü.kılmet içinde ayn bit: 
hükfimetti. Beyrutta insan öldüren ka • 
til, bir ayağının Lübnan toprağma atar 
atmaz, kanunun pençesinden kurtulmuş 
syılırldr. Bu ayrı rejim, Büyük harpte, 
imtiyazların kaldırıldığr güne k~ar de
vam etmişti. Lübnan sonunda hesabını 
ödedi. Fakat b.ize Jiar~ kin tutmadı. Şiın 
di orasr, hastalann, ihtiyarların sükUna 
ve rahata kavuıtuğu sessi% ve heyecan 
sız bir uzlet köşesidir. Gıda boldur, ısu 
hava güzeldir, tabiat zengin ve muhte
şemdir. 

Burada ya~yanlar, hayatta bir nevi 
mazhariyete malik müstesna bir cemiyet 
halinde ömür sürerler. Bir fakir baçıvan 

bir karış toprağın üstünde yuva kurar, 
refah yaratır, saadet bulur, düşüncesiz 

ve gailesiz yaıamağa muvaffak olur. O 
ne sakin ve vicdan rahatı içinc!e yaşayış 
tır. I .. Hiç biri zengin değildir. Fakat, 
hepsi, serveti kendi toprağına çekmesi~ 
ni, kendi hayatını zenginin hayatı ile 
birleştirmesini iyi bilir. 

Oturduğum evin bir sahibi vardı. Sa • 
ray hizmetkarlan gibi, kkacı ne yene 
onu yer, o nasıl yaşarsa o da öyle yapr• 
dı. Sevilmenin, cana göniile girmenin yo 
lunu iyi biliyot!du. 

Sabih Şevketin, denize karJr gen.it 
tepeli bir ihtiyar çamın gölgesine sak 
lanmış tek odalı bir evi vardı. Bir .et 
şeklinde ayn gibi duran bir tarafına, ta 
baklarıru, fincanlarını, tenceresini eaz 
ocağını yerleştirmişti. Burasıiu, büfe, 
kiler, mutfak gibi kullanıyordu. Ortası· 
na tahta bir masa koymuştu. Y eme&ini 
orada yerdi. Beri tarafa bir karyola, bir 
köşede üstü keten örtülü bir yazımasa
sı, raflarda kitaplar, gazeteler.. Bütün 
dekor bundan ibaretti. Fakat, ne ekono-

mik, ne muntazam bir hayat sürüyordu!. 
Yaşayışına imreniıidım. Sabahleyin çok 
erken kalkar, yıkanır, çam dalına asılı 

trapeıin üstünde jimnastiğini yapar, 
güllelerle oynar, kırlarda koşar, gelir, 
çam altında yemeğini yer, çayını içer
di. Yemeğe kadar onu ekseriya uzun 
7elken sandalyasrnın üstünde, gazetele· 
tini kitaplarını okurken görürdüm. Öğ
leden beşe kadar artık o dünyada değil 
dir. 

Dışarda yer yerinden kopsa, dünya 
birbirine geçse, dertliden öldüğü sevgi • 
lisi kapıya gelse, başını uzatıp bakma%, 
pencereleri sıkı sıkı kapar uyurdu. Gün 
döner dağlarda serin rüzgarlar esmeğe 
başla:, o bir tavşan gibi deliğinden çı • 
kar, ancak o zaman, çam ağ~cmm altın
da, uzaktan hayali görünürdü. Ona, 
m.mlcketten, ayda, yirmi lira gönderir· 

(Sonu Onuncu au.ytfaiia) 
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- Ne teeadlfa? Alker Apriyeee 
bqı U,.. etliği saman naailaaı. geı. 
mitti- Tep bniaadanı s...m •
....... lrir talp koydu -.e-SeD bkim 
baJnnW1111" diye balmk B.-U. 
lan bir lilrUnUn ilk r.altldtlı hata .. 
nlmalı ~I, ordu da oa• ... tadı. 

- Suzarbyı tamnm. Daymım 
tılftliiinde ahır lelllisleıdi. 

- Wm bal1 Amaia apği ta
mkadan bir adamdır .,.e böyle bir a-
- Firavunluk ,_.,...._ 

Bu dedikodular-'•m.la blıima 
pati. 

Y alimlarma ft lialU bir den•• 
wk ütedi. İatedi ki lrir ••em MI 
....... ip. prili W1I bir..,.. get. 
mit olmuı pıt dejlclir. 

Koaıman bir altm leiea 7apbo ... 
Sonra vesirler~an • 

na,1MMifA~~Y,ff ii
yafet verdi. l4eni siydet aalonu· 
an bpuma kOJlllllf, içine m dol· 
dartmuttu. Herkes içeti girmeden 
9"el orada ayaklanm yıbyerdu. 

Çalgılar çalmıyor, prblar alyle • 
Diyor, yan çıplak çariyeler ve köle -
W., lmamuı etleri, Nil babklannı, 
Jiamnrdan tetit ceıit yiyeceklerle Su· 
rlyenin taraplarmı mitafirlere 11111u • 
,.Jardı. 

"Aınait IOfl'Ullll bapada otma7or
& Onun ha inunbğmı da bot gö • 
lmlİyorlarcb. Kendileriyle bir ar • 
~ gibi9 bir kumanda ftJa veslr 
llbi konupnaa tuhaf~ 

:8ir Firavun halktan çok tllllla bir 
S'mn ( l) oldağunu her haliyle p 
llmeliydi. 

Anmü .. gıkumadı. . 
Ert.i Aln daha apiı tabanda o· 

lanlan, zabitleri. melD1U'lan orta hal· 
li tlecarlarla tiftçileri çaimlı. 

Glnleree ıdyafet verdi. 
Şehrin halb aramada Ammia 10f 

...... yemek y.my-"' bım.ch. 
Böylelikle Amasiain alta leieialn

ie hlttıa Menfı. ıı._lkı apkJ8nm .,._ :um.. bulim1ayorda. 
Birbg • IOlll'8 ....... ~ 

..,clanmda mennerdea bir dtn 
6dlade altnidan bir Oein. lleykell 
......._Bu o umau bclar 7apılauf 
elan tmn he,kellerinin eD gtlRl Te _.,....,. 

Qnfa Amasl.dlldlmtJtd. 
Ana.mı ara ma Nakt•n halkı.,_.. 

rediyor, içia ~ llJIDileyor w _. 
im 8Clyonla. 

Bir llbı ...-.,dan Çlkan Al teW.
lekll bir anBa, tnl'I h.Pellnin bu· 
hmdağa meydana doira Deri~ 
b8tla.tı. Arôada Ainuil vaıdı. Ba
pncta IDl'gllÇlu tacı; tırtmda .Jtm ~ 
lemeli, incili ve elma1fı, ipekten glmo 
leji; lıeliade yabtlu kemealyte laer 
•mnandan daha..,. daha yakqik. 
b Te ptafatb -rlılflyordu. 

Ama etrafa ka-.ıer ..-, flh
lanmak idn yerleri telQnel.,,... .,..._ 
........ ftll'qıt9 kmlemll .. cskarie 
~-·~ta elı,h bilaJ•d& YDMı· ,,. ..... ~--~ 
ltlr-41411-~ 

geliyorlardı. Onlara da eğildiler. biran evel çıkarılmasını lstemftUr. 
• Kllllllr bakanlılı umumi mllfettif}erln- Kutyepof; orara Moskovadan nelen iki 

Amaiı altın heykelin yanma ka • elen Mehmet Kadri ._ Halil Yedadın Tllrt e 
dar Kitti ve durdn. hususi llselerile azlık okullannda terbiye- klşlyle gUrDtmDşlO .... 

Halka ve kumandanlarla vezirle • YI, tedris ve idari vecheler llıerinde )"&P- GeuraJ llillerfn kacırılmmı ilerine 
re döne-L ım ~len· IÖ:y)-.ı1• •. tıklan tertişler tantamtanmışhr. Ecnebi la beraber kahv,.ltıya gitmİ§dr. 

• "li. :ıı- ....... 'e\I labldltal ll"Pılırlten, o larlhluı 7 ,.ne ,,,_ 
_ Benim için bir yığm dedikoda okullann terlltlerl tamamlanmak llzeredlr. ,,.1 tlfOlı llııkarı gene aunl ıekilde /tQfırı- Miralay Sayzef, bu gelenlerden 

yapıyonunuz. Firavunlar ıoyundan • Otobls 1•1 hakkında teddkatta bula- lan General Kut11epofa alı tahkikat do111a- Popofa ıormuıtu: 
~elmemğim için Mmr tahtına J.i...L. nan mlllkiye. tef.Ut heyeti bentlz mubala· ları teltrar acılarak, bir malca11ue l/OPıl· - Bizimle birlikte böyle dqanda. 

,.. ıını billnn8"11,ttr. Komtsnıııca Kadri a- malt lılenill11or. Simdi 7 ıene ewelld o h --'- . .. n 9t a-d ..x----L• 
olmadığmu, ıöylüyonunuz. Bunda dında biri dlnlenmlıtlr. el"li.e&lD gozu un11&1& e &vnuauıaue 

lahldltatın Fnuuıs pallı ena,,etıörlerlnln k "h · h k • ı 
yanılıyorsunuz. lnaan ancak akıllı, • Memleketlmlıde 711pılacak lblde ve Alman pollılerlule bel'(lber Berllnd• llGI>- pe 1 tıyataızca are et etmi§ 0 m11"1 
cesur ve iyi kalpli olmakla diğerle- heykellerin evvelA bir Jllrl heyetince tet· tıltları ıa/lııuında; ölrenllenler: yor musunuz. Alebey Nikolayeviç? 
rinden tlstfln olur. Günlerdenheri kik edilmesine karar verllmlttlr. Bu-mak- Fa.kat Popof, bu töz tlzerine 1ade-

d 1 L d ... sana daimi btr 1ftri heyeti lnmılacaktır. ce gülmil•til• önün e yer ere &apan ıgmız 111 altm Kutyepof meeelesinin tahkı'katı, ıı • • 
heykel daha önee neydi, biliyor mu· •Irak v' lran demJeyoll111Je, demlryol· komiıer Fo Panm elın" e tevdi olun· -Bizim için kendinizi UmıeyiniL 

larımızı blrleıtlrmek üzere hatlar llıerln· M k d b" • daka 1 • h dl-l• ıunuz? Si&µa 1araydaki ziyafete ~l- de yapılan tetkikler bltmlt •e sllze1'1Ah muftUr. O, General Kutyepofun KA.- 08 ova a ızı, ııa ten er''"" u 

cliğiniz saman içinde ayaklarınızı yı· tesblt edllmittlr. nan1118Dİ ortaamda Berline gittiğini 1Upheden münezzeh bilirler! 
kadı~ız allm leğen!... Onu erittir- • Dahlliye veklletl b)'mabmlar arasın ve kaçırılmumdan ancak 6 Kftn ön· K!lhvaltıda Popof' pek açık ı6yle-
Jim ve bunu yaptırdım. Dün ayakla- da, yeniden delltlkll1der yapacaktır. Bu•· p · dö" d a b" · · miıtir: k ce arıse n ü:5iinü tes ıl etmışur. _ v _ıl ordud-L! hoanu•--1--c 
rmDJ yıkadı~mnı leğen bupn nasıl rada bot kayma amlıklara da yeni tayin- Bütün ihtiyat ksvetini de ortaya ko- .n.ız ıuu :ıı- ...... UA. 

( ') 1 b·ı· d ler yapılacaktır. Buna dair liste hazırlan- -&.o.-
1- ""' F at mn·aı"t olun--tann • o a ı ıyona ben e dün ruı yarak Rueyayı bd tasyikçilerinden anUli.Ça a.-,or. ırs ue _, 

~e bir kumandanken Firavun ol- mıştır. kurtarmak için uğra§an Beyaz Ruı bir ayaklanq hareketi temin edilebi· 
mur.ımdur. Bu heykeli:ı aslını han· Generalinin Berlindeki bu mftsake- lecek derecede ilerlemiı bir vasiyet 
~niz ıordu v., aradı? KUR UN relerine ait olmak &zere komHerin karınmdayız. 

Herkes ıa,akılmııtr. ı.--- ·--ıııı gösleri 6nUnde hU8111iyetli bir fihn General Kutyepof, hiç bir vlkit 
Aruaziı •rabı-ımı uraya doKnı çe- ILAJr OCllll'nılllll teridi toman açılıyor. 1iam hayallere kapılan bir adam ol.-

,.ir-1i n dortnal ıürdii. Halk yeniden Ticaret UAplanıua 1a11Um • abn ton- Do m81JU1tır. Yaveri, kenduine Bulfn.. 
ftrlrre kapanıynı:<lu. dan illbarea 11An u1falannda 40. ıo uy. roteen ıokağmda ldlçfllt bir o- de yaptığı hllZD'hk konupnalarmı tel• 

falarda 60 kW'Uf; d&rdllnctı u)'fada 1, tel. General Kutyepof, bu otelin ıağ ~ana biltlirrnit, temu ettiği bu iki 

KURUN 
GtJNDBLIK BIY ASI GAZBTB 
Quetembe ı&aderllea JUllar, p.lete

,. ~ lcln .... wfmm k8 ....... (p
llÜ) bttmeiııl yam1inatıdlr. 

-Karplık latf1eD olnarlar, aıelst1lplarma 
'IO~pal~. 

..... ...,.. ~ ..... s&ıdermeldm. 
..,...... ,.,.,...... mektuplanll ... 
.......... piualum uybolmUmdan. D&a 
olanJı cıkD ,...ıardaD dola71- dlrelıtllw • 
ID. tlltlne eora _...,alma. 

ikinci ve Oçllncllde 2. birincide 4, -., ve 801undaki odalardan incecik du • kiıi hakkında fena bir intiba edindi.-
tık yanı kesmece & liradır. varlarla aynlan, peneerelerinin Bnll gini yazmqtı. Ve Kutyepof fmattan 

Büyllk, çat devamlı. klltell, renkli llln nra diğer odalardan da çıkılabilen her halde ietif ad_; zaruri ıa-akla 
verenlere aın Qn indirmeler ppıbr. a.&n k 1 b" _ı _L ~ 1 • ı -
Resml UAnlanD unum • 18bn 30 °"* UB'u apa 1 ır taraça uzanan lllaClli. beraber, mtlzakerelıeri f evkallde ~ 

bir odumda. General, en yalandan kingenlikle idare etmitd. General. ba 
Tlcarl malıluett• olmı,,..,. Hcft tMnltır: itimadma mazhar olan biri tarafm. gelenlerden ıağlam esular ietemifti. 

Bir defa 30, lki defuı IO. Bç defaaı 11. dan bu Berlin eeyahati için seçilmiı Muilerinde1d ban ahval acaip gl-
dört derası 'IS ve on defuı 108 kunqtur. olmalıdır. Kendisi, Yaveri Miralay rUnmekle bereber, BerUnde bulUt-
Oç aylık ilin •erenlerin bir defuı beda- Sayııefi Bndea yoO~ .,.e kendin de tuğu bn iki adam, Jtenditialn meçhu.-
vadır. D6rt satın ıeçen utnıann fala l 7 Klnanmanide onu tUiben Derli· lft değildi; bunlardan dö BolieTtl, ... 
ubrlan bet lmruflan helap edllil'. ne varmqtır. biU ha""' ---da bir mftddet Kut-

aae hümeı iııPona Mllnnlen iri- • r .. aa _ua 

çlJlt Jldn larl/ut l/4%de ~ ifullriltr. Orad~ bu ot.el oda1m.Cla, meçhul yepofun harp erkim 1ieyeti arasında 
KVRU)J ı_. ~ ...,,,,....,. ve ıqltemet adamın tavıiy9'i tberine ve maiyetlndt1 b~laıun~ Ve Bm-

tur. 

dl ldan nrlncle. um lüan. ~- mW~ p~ fMl. ;"mi1 .. ~t-ı'fiifi _.. ... tl1I J • gi.-
, •t "' , ıı • de Va~'' Yiırdu altında ·~ J4tfyl, 8GYyet 1fueya4'an ~ime 1 ı· rlnee, afttk btı Robertinin para nfewe-

OUeteGdde oakall .rwıllarıı. l'J!flıplerfll 1R8N ıtAn belrosu elly1..-llta lfabuJ 14et. şiyi kabul etmi§tir. Her ikisi de Moı· leledn(le itinıat edilemiyecelt vniye-

• 

.... llliiiiilillalllaiiiiiiiili9ıiliiiiiilt iiiıa.dlafii11iiiiiiilcıladlriiiiiiiii.iiiliiiiiiiil&il .. •--·'•Bb"r.onll!lu•it•t•eJ•ef111on•u•: .20.3 .. ss.>--.-ı. kov"dan ~len Popof dö Roberti ad- ti ve bdm maeeralan ile hayli fut.. 
larmda iki Goııpodin; ve 10Dra onlal'- ea olmak tlzeN ınbJthır nmhidncle 

Asrın Çocukları 
Yazan: Ferenç KUrmendl •Çeviren: Vahdet CIOltekln 

Sonra, H~gediia'ün kirayı hiç pa
zarlığa giriımeJen kabul ettiğini dil· 
ıiindil; hem o zaman enalarmı d~ 
!'"ıireceğini eöylemi§ti. Madem ki 
daha bu dünyada iyi insanlar vardı, 
iyilığin ka11ıJıkb olmuı lôundı: Ki· 
raJI f aflala§tırmaması doğru olacak· 
tı. Çok ıükür Allaha 1 Bu dünyada 
henüz doğruluk ta vardı, doğruluk· 
tan ayrılmamak iııteyenler de. Şu alt· 
mq iki bin koronluk harp istikraz 
tahvilleriyle, eski devirde Ujpeıt'de 
veya Rakoıpalota•da küçük bir ev. 
yahut da Buda'da küçük bir çiftlik, 
timdi İle iki kilo elle biraz ıüı alma· 
bilen emniyet ıandığmdaki sekiz bin 
koronu harcamuay~ belki ... 

Zavallı 1.oltan'm zamanmda giiç
Jtlkle biriktirilen ba paraların, koron 
delatetli dt1§6nee, hem• hemen bet 
,.... lttlbntı kalmqtı. 

zav.uı 7Altan -Allati nbmet ey
...,., :.nki d8'yanm hagBiaktl Jaa. 
llıiil ~· için kaçarı 8il»f, ..,,. 
.....,..eiejdi 't'ef8, ıı.e-mıe. .... 
hii'14a Retek eaddelindeti b~• 
...... bltbtb lı:llçGk evı:t: 
.-. 1aMP ltoftlarma ya 
.ıı.;. At liijlym koronluk:chll~ 
.... c. Dala8 .. tlkltl &!it ...,..... 

B.,.. ._llitl, ftiDden gelm bİr 
'*+15.P .-~ lnmlm cllltl
IJllJWa. S6nN, lMipnı •ir tarafa i
{wllı 

..., Baı •• mesell ytb elli bin 1'0-
na.. .. y.ıa.t... ytls .bin koron daha ve-

rin- Bllh-· ,.atak prpfı için... 
~..Pncli aüıe yatak çarp-
fı .ı. ......... -

11epdls imim libl hemen cevap 

. ... .............................. _. ............. .. 
-·-·KAÇAK 

- Evet, ıatak Ç&11afı da verecek· 
ıinis bana. 

Bu aırada brııki kapı açıldı ve ay· 
dmlık içinde, zayıf bir gölge halinde, 
ıarıım, pel, kiiçnk bir b çocuğu ga. 
riln. 

Antitambırdaki yabancmm farkm· 
da olmadan ağlamalı seeiyle: 

- Aniıe t dedi. Çabuk gel, anne! 
Fmdık kanepenin altma girdi çıkamı 
yor ••• Sıkı§lı kaldı ... Aniıeeel Nefee 
alamayor ... Ölecek zavallı Fm4t 

Annesi gülüımeyerek kızım teskin 
elti: 

- Ah, canmı benim! Merak e•e. 
Ölmez ıenin Fmdık. Ağlama, timdi Gf 
karımı bne~ altından pnu. Sen 
timdi gel, baya ıelim ver. Bay Hege
dfis bu .•• Bu gece bizim eve geliyor • 

Küçük bz, l;irdenbire ve gayet ta· 
bil bir halde: 

- Babamm yerine mi? diye ıor-
du. . 

HegedU.'le çocuğun annesi gfl)dtı· 
ler. Kadm, gayriihtiyariğ -elini ıaçla· 
ıma götUrerek: 

- Havır, yavrucuğum, dedi ve, 
"anki Udtr dilemek iateyormuı gibi, 
ilhe etti: 

- lmmm babuı bir tane olur. 
Bu bay odayı kira ile tuttu, bizde 
yatıp kalkacak. .. 

pyor 1 dedi. Gel bmaya, f&vraın. 
Küçük b, Gabak çabuk admılarla 

HegedUse yakla§b ve, inCeeik ıesiyle, 
nuik bir ,.ekilde: 

- Buneuvar, dedi. 
BepdU. çocağa doira iğlldi: 
- Adın ne tenin, kllçflk? 'Çolt ter

biyeli bir çocubmı ten. 
Jtıçftk b, eerbest bir tavırla ve 

nezaketle cevap -verdi: 
- Benim adım, Maria Mmtsite. 
Sonra o gevezueeiyle illve etti: 
- Birinci 1mda gidiyorum. •• No

elde bana mtiktf'at olarak bir eliP. ıe
peti ile. Sandor Petafi'niıı manmme 
ldtabmı verdiler, Jyl maJimme oku· 
dulnin için. 
karpmıda durup gklerini opa dik 

mfi, gtlmlt gibi çmlar &eliyle konu· 
tan bu kil~ JJe gatfp bir cOcaktu t 
En1e1inden 8§aP., 11çan b,..,.P gibi 
iki ince NÇ lrglletl iniyordu; derin 
bakqlı, iri mavi gk)eri vardı: Be • 
men hemen hic reaıw. olan kam 
çehrttinde h\ceelk ,JucLikl~ bptm
mızı ga>ıe çarpıyoı;Jaa 

Hepdtb, .. prip bir çoeak!" diye 
düt8Jıdfl ve OtJmıla bir doet gibi .b
nupnaia devam eUiı 

-Merin. demek een iyi bir çocuk 
mn, Maria. E, ne manzumesi okudun 
da ıana böyle ROsel bir maklfat •er
diler bakayım? 

Kftçfikbz: 

Ba arada keaik bir 1inlama daytal 
du ve açık duran kapmm etiiinde 
kannakantık btıyük bir tlf yumağı 

' görUndl. K&pek mGthiı bavlayordu. 
- Kiracı mı bu? diye 10rdu. 
Gegedfts gene' ~lefti: 
Kadm, bapnı iki tarafa sallayarak 

fakat i{tthar ederi })ir vuiyefte: 
-~ıne ~neler bmi• 

Xm, kllpelin havJadıfmı ltltlnCf'., 1&n· 
ki bir yayla harekete p;elmiı gibi, da>n
dtl ve ona d~ koftu. Gfhnllı gibi 
ıeü7le haJ.kırdı: 

'Clı'mmiJ. 

mtlvaline m9ftml tfJt)dl ..... hir 
mtlddet ipn Ull1itahMk gerekti. Po
pofa ~- o «la, Geaeral&: bu Ber
lln iob11pnft111dan ikt ıene llHJ8 
Fran111dı meçlıul mütemet adam •a
ırtasiyle kendisini takdim ettirmlfti. 
Ve bu Popof, aradan geçen •aman 
sarfmda ~zli yollardan Generale SOY 
yet Rusyadaki vaziyetlere dair haber
ler g6ndermittir; evet, hatta 3 defa 
Kutyepofun bir ajanmt Moekovaya, 
Popofa p;öndermelde JDUTaffakı,.et 
elvermiştir. 

Biltin bu tabddtım eden alivale 
rainıen, ICtıtyepof, temkinli &ma
mqtı; bllh_. Popof bhdWne ID 
aöaleri eöyleyince: 

-Tabit paraya ihtiyacmllıl nr. 
Kml ordu lçeriıindeki, Sovyelleri 
devirmek için çalqan kimteleıe ieal 
eden bilttln iplerin uea, elimi.dedir. 
Fakat, pıru11 o1mu. Eier IİI; C.. 
neral, ecnebi hilkftmetlerle temua gl• 
renenis, llmn~Jen vaeıtalarm ıenDo 
ni imUm halmMlr. 

Xateyepof, ha teklifi recLletmil-
tir: 

- Bolşevimıe brtt .......-we, 
bb ecnebilerin parasını bit.,.... 
mahym; çllnldl o takdirde, hl ola
rak delil. eQDebi devletler..;.. oı.. 
rak faaliyete PÇIDİt olun& 

Popof, tu teklifi yapınca, E_,.. 
pof ta daha fula itimatml& lmnt 
tiı 

- 50 kadar Beyaz R111 ..Wıhd 
Sovyeı Rueyaya Rfindermekt .._... 
dur; kızıl orduda htlcteler JrıanWl. 
meleri için! 

ICulyepof, bu ,teklifi de Y9Dlt 
hüıl bir ironi ile 10rmuttu: 

- Y oba ıb CPU tetkilltiyle mi 
allkadammz? 

Popof ta "endiaiııe aynen lılJJe.,.. 
np venniıti: 

- Pek tabii; ben GPU afllilylm. 
Yukanda itimat kazanmn h11M11tdt
da, bu biricik 11111ld6r. Fabt ._, 
beni Kremi ıaraymdaki ~~ 
ka"rtı faaliyet ga.termekten alık.,,-· 
mu! 



Sular altında kalan tarlalarda 
bütün mahsuler mahvoldu 

lznıir, (Hususi) - P4e mmtaka
sındaki son seyli.bm husule getirdiği 
zarar, geçen seneki kadar olmllll\akla 
beraber çok fazladır. Bilhassa Manisa 
- Menemen ovalarında mezru tarlalar 
tarnarnen su altında kalmış ve kışlık 
ll'laJısulat mahvolmuştur. Gedizin Me
~~rnen ovasında kapladığı saha, beş 
d~.n .?önüm, M:ınisa ovasında da. 8 bin 
onurndUr. Bunun bir kısmı bağ ol

tnakla beraber, ekseriyetini buğday, 
~P~a, Yulaf tarlaları teşkil etmektedir. 
di~'!lar fazla zarar görmemiştir; fakat 

ger tarlalarda mahsulat hemen be
?11 en tam'llllen suların §iddetli akıntısı 
ı e ... 

suruklcnmiştir. 

1/~\?:liz suları Manisa oval!ında dört 

1~0Yii tamamen kaplamış, vaktında a-
~.,n tedbirler sayesinde nüfusça za

[1at ve hatta hayvan telefatı olmamış
}r. Anclk Bakırçaydan geçen bir ka
"ın · b· Ş!ddetıi akıntıdan kurtulamamış, 
k r köylü de bağındaki kulübesinden 
a~:ı.rnıyarak ölmüştür. 

li Gediz sularının istill ettiği eski 
~"l"'•1ndalı, veni Hannandalı, Vezir-o"'l . 
"' u, Hüseyinler, Bedir köyleri halkı 

~ı:ndal!arla kurtarılmışlar, diğer köyt'e ve Manisa.ya nakledilmiş1erdir. 
~ 'Zılay, seylapzedelerc yiyec;k ve gt. 
i eeek temin etmiştir. Bakırça.y, yeni 

3~a edifcn Dikili - Ayvalık yolunun 
ll'lctrelik bir kısmını ve Bergama 

§~Sesinin 66 ncı kilometresindeki köp· 
lilYU tahrip etmi~ir. 

1 ~Ur.ilk ve Büyük Menderes nehir -
etinin taşması da, bu havalide epi za
rarlı olrnuştur. Bilhassa, Cellat gölü-
~iln kurutulması için açılan kanalda 

l>
1
anan suların bUyUk seddi yıkması. 

~t 1t ~hlikeli olmustur. Sed devrildik-
en • ın l!oıtra. sular tamamen ovaya yayıl-
.. ış, Ftaıımetı-. .-:tekj bUyUk beton köp-ı' 

ttinün-ayaldvmclan iki taneeini .Urük-

lemi§, şose Jle köprll arasındaki irll
batı kesmiştir. Eski taş köprü ise, 
suların şiddetli hücumuna. mukavemet 
edemiyerek yıkılmıştır. Kanalın iki ta. 
rafına çekilen duvarlarda da yarıklar 
husule gelmi§tir. Tire ovası ile Söke 
ovasını kapla.yan sular, mezru arazi 
de hasarı mucip olmuştur. 

Bahçe, Tulum, Yorgan, Akkoyunlu, 
Mahmutlar, Giritli köyleri halkı, ge
ce gündüz çalışarak nehir boyundaki 
sedleri tahkim etmişler, bu suretle 
köylerini seylap felnketindcn kurtar -
rnışlardır. Mahmutlar ve Akkoyunlar 
köyleri tahliye edilmiş, köyün bir kıs
mını sular kaplamış, iki ev yıkılmıştır. 

Şimdiki halde yağmurların arkası 

kesilmiş ve şiddetli soğuklar ba§lamış 
bulunmaktadır. Dağlar, tamamen kar
larla örtülüdür. 

Sular nehir yataklarına çekilmeifo 
başlamışlardır. Buna rağme.n Mende
res kıyılannda halk yeniden scdler 
yapma~a çalışmaktadır. Manisa ova
sında tahlivc edilen köyler halkı da 
korkudan ,:erlerine dönmemişlerdir .. 
Daı!lardakl karların erimesiyle, yeni .., 
bir f'cylap felaketinden korkulmakta
dır. 

Şiddetli so~uklardan Tirede iki kişi 
donmuştur. Bunlardan biri ihtiyar, 
fakir bir adam, diğeri ise 14 yaşında 
bir cocuktur. Bu donmalarda soğukla 
beraber, kömürsüzlüğün de tesiri var
dır. lki evde de yakacak kömUr na.· 
mına bir fey bulunmadığı anlaşılmış
tır. 

Soğuklar ve seylap hadiseleri, gerek 
şehrimizde ve gerekse civar kamlarda 
kömtir fiyatlarının yilkselmesine sebe· 
biyet vermi~tir. Birçok kazalarda, 
yUksek fiyatla bile kömUr bulunama
maktadır. 

Ege tütünler i memle
ket içinde işlenecek 
lıtnir, (Hususi) - F.ge mmtaka

llında istihsal edilen tütünler, son iki 
~e z1rfında işlenmeden ve balye ha
ınde ihraç edilmektedir. Bundan ev

";1 de bu şekilde ihracat yapılırken, 
;

1layetin bir karariyle mahsullln lzmir 
t e işletilmesi ve TUrk işçilerinin isti-
ldcsi temin edilmi§ti. 

lzrr. ir tUtlln işçiler birliği idare he
feti bu meseleyi tetkik için bir top
. antı yapmış ve tUtUnlerin işlenmeden 
lhracına .mUsaade edilmemesini vila· 
~tten istemiştir. Verilen karar, Tica-

t Odasına da bi1dirllml1, Odanın te
~bliste bulunması Web edilmiştir. 

'I'iıtün ihraç eden kumpanyalar, mah 
~ıu işlemek için !mirde depo bula-

~ıı.dıklanru, işçi adedinin ihtiyaca ki· 
1 gelrnediğinl ileri stınnekte ve lşlen

l'llenıış tUtUn ihracına meobur bulun
duklarını iddia eylemektedirler. 'Maki· 
ne ile balye haline getirilen ve bu SU· 

~tle işlenmeden sevkolunan tiltUnler, 
18rnen 1Wyada ve kısmen de Yuna-

~latanda tıtetilmektedir. TUrk işçisinın 
'kkı yabancılara verilmekte ve tabiat· da1Yle rnemleketimbde kalacak para 

harice akmaktadır. 
t" '1'apılan tetkiklere göre, İzmirde til· 
~n i~lenebilecek depolar ve tUtUn iş

~~ııi de mevcuttur. Vilayetin buna ma-
1 olrnak üzere teı;ebbUste bulunması 

lhuhternetdir. 
1 
• a ! neden beri devam 

eden lhUllJ 
lırnır, (Hususi) - On iki ithalat

~· İle gümrük idaresi arasında on sen: devarn eden bir ihtili.f, Şurayı 
l'ii v~et karariyle balledilmi§ ve güm-

k idaresi lehine karar alınmıştır. 
trı lhtuu. 12 idbali.tçının Brezilya_ i: kahveleri Felemenk malı diye 
2il-~~trneleri, ve 14 bin lira tutan 
--uııg resmini vennemeleridir. GUm-

rük idaresi, bu kahvelerin gelmesin
de ikiı:ci bir ameliye gördüğünü, hal
buki esasta Brezilya malı olduğunu 
tesbit etmiş ve gümrük resmini tacir
lerden istemiştir. 

926 -- 28 senelerinde adliyeye inti
kal eden ihtilaf, idart safhalarla. bir
likte tam on sene devam etmiş ve ni
hayet Şurayı Devlet karariyle gümrük 
idaresi lehine neticelenmiştir. Şimdi 
12 idhalatcı, bu parayı vereceklerdir. 

-0--

izmir vllllgel billçesi 

2,5 milyon lira 
İzmir, (Hususi) - Vilayet daimi 

encümeni, meclisi umumiye arzedil -
mek Uzere yeni yıl vilayet bütçesini 
hazırlamıştır. Bu yıl bUtçe, geçen se
neden yUz bin lira noksan olarak 2,5 
milyon liradır. Marnafi, varidat fazla
lrğiyle, bütçenin genişletilmesi mecli
si umuminin kararma bırakılmıştır. 
Hatta bu sene daha mühim işlerin ba-. 
şanlması için istikraz akdi de teklif 
edilece1ctir. f 

Ye.ni bütçedeki tahsisatlara göre, 
25 bin lira sarfiyle verem hastahanesi- , 
ne bir pavyon ilivc edilecektir. Beledi
yenin yaptıracağı ~ocuk hastahanesi
ne 10 bin lira, fuara 20 bin lira, eski 
İzmir hafriyatına da bin lira verile
cektir. İzmirl Balıkesire bağlayan 
Bergama • Ayvalık yolu derhal inşa 
edilecek ve 938 nihayetine kadar biti- ı 
rilecektir. 

Teklif edilecek istikraz akdi meclisi 
umumicc kabul edilirse, Ağamcmnon 

ilçelerinde yeni, modern tesisat ve il
çenin islihı işi de bu yılki programda 
yer alacaktır. Turfanda mahsul yetiş
tirmek için Ç'.e.'!me ilçe1erinin suların
dan istifade edilmesi, büyük serler in
şası da dilşünWmektedir. 
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Holivudun en eaki ve en 
meşhur oteli bu Hotel Hollywood i
miş. Geçici ve ecnebi yıldrzJar da bu
raya. inerlermiş • 

Zenci otel Boylan çantalarımı kap
tılar. Arkada§larla beraber otelin bah
çesinden geçerek binaya. giMik. Beni 
otelin müdürü Mister J. w. !.le. Lel
lan 'a. takdim ettiler. 

- lşte Mister Mc. Lellan sana. bir 
gazeteci getirdik. 25 sene<lir oteline 
ayak basmamış bir milletin gu.eteci
sidir. Bil ba'.kalım bilmezsen ceza ola
rak odanın kirasını yarıya indirece
ğiz. 

Müdiir düşündü başını salladı: 
- Hayır! Bizim otele gelmiyen hiç 

bir millet gazetecisi yoktur. Yalnız 
Merih yıldızlatından daha. kimse gel
medi. Bu Bay oradan mı? 

- O halde bilemedin Mister Mc Lel
lan. Bu Bay bizim küredendir. Türk
tür. 

Şimdi şaşırmak sırası Mister Mc 
Lellan'a gelmişti. Gözleri açıldı. Dün
yada oteline uğramayan bir millet 
gazetecisi olabileceğini hakikaten ha
tırından geçirmemişti. 

- Evet kaybettim. Fakat hiç ol
mazsa kolleksiyonumu tamamladım. 

Sonra bana dönerek: 
- Siz de bana tilrkçe öğreteceksi

niz. Ben her bir lisandan biraz bili
rim ama türkçeyi henUz işitmedim. 
Si7.e ikinci katta 210 D\!maralı odayı 
veriyorum. Haftada, yüzde elli tenzi
lat ile, yalnız yirmi dolar vereceksiniz. 
Arkadaşlarla veda ettik. Beni tek

rar görmeğe geleceklerini vaadede
rek otomobillerine atladılar. Ben de 
odama çıktım. 

.BuruJ l delil 2 oda lmil. KilçtUC 
bir yatak oda81 ile, salon hizmetini 
gören geni~ bir yer. Banyosu da 
var. Pencereler bOyUk ve geni§. I>ıp. 
n baktım. Apğıda limon poı:ta.kal. 
muz, okaliptos, yaban nanesi ağaç. 
lan görünüyor. Uzakta k2.l'lı dağlar 
beyaz tepeleri ile ufukta teressüm edi
yordu. 

Bu güzel manzara, bu latif bava. bu 
temiz otel ve nihayet Holivudda bu -
lunmak saadeti beni gaşyetmişti. RU· 
ya görmediğime emniyet peyda etmek 
için Uç beş defa sıçradım. Saçımdan 
birkaç tel kopararak hakikaten Holi
vudda bulunduğuma ve tahayyül et
tiğiın saadete ermiş olduğuma inan 
getirdim. 

Ey aziz okuyucularım. Siz de benim 
gibi bu kadar hasretten sonra Holivu
da kavuşsaydmız da.ha f azta sakin ol· 
mağa muktedir olabUir miydiniz? 

-D-

i LK DUYGULAR; HOLIVUIYDA 
KAPICILAR DA, ANAHTARLAR 
GiBi ZARIIITIR; AMERiKA ILAN-
0/LIQI iNSANi NASIL BtJYtJLER' 
GENÇLER DIY ARI; DtJNY A KIZ
LARININ AKILLARINI BAŞLA
RINDAN ALAN BOLIVUD MIK
N ATISIYETI ,· AMERIKADA NASIL 
YEMEK YERLER; KAHVEHANE. 
LERI OLMl'Y AN BiR MEMLEKET; 
PANT ALONLARIN tJ T tJ S tJ NE 
NEREDE DiKKAT EDiLiR 1 .... 

Çantalarımı çabucak yerleştirdim. 
Bir diiş aldım. Bunların hepsi on da
kika içinde ol~. Yorgunluğuma rağ
men hemen sok~a fırlayıp Holivudu 
daha. yakındar: görmek "hevesinden 
kendimi mencdcıırıemiştim .• 

Anahtarı bıralur:ıak üzere kapıcı da
iresine uğradım. Burada bu şekil va
zifeyi gayet gür.el ve nazik bir Mi~ 
yapıyor. Bu da HQJivudda bulundu.~
ğumu göstc·cn bir yenilik. Hatırıma 
A vrupanm iri ~ apılı pos bıyıklı kapıcı
ları geldi. Odalar \'e ~ apılar koca koca 
anah•Arl:ırl:ı açıldı~ı aıman belki bun. 
hım ih•i\·aç vardı. BuAiln her tarafta 
kücük parmak bUyUklt\ğ'Unde Yel ve
ya Zayzlkon anihtarlan var. GUze1 

YAZAN ı Turan Aziz Beler 

• Güzel yıldız Jll§el JlorgonJ 

ellere yakışacak şeyler. Şimşek gibi 
hatırımdan geçen uu mukayeeeyi ya
parken kawcıyr da tetldk ec!fyorCIUiL 
Ma.nikUrlU, rujlu, pudralı ipekler için
de bir çiçek. Anahtan verirken sor
dum 

- Holivudda ilk görülecek şeyler 
nelerdir? BüyUk yıldızlara nerelerde 
tesadüf edebilirim. Çok uzaktan gelen 
bir yabancıyı irşat eder misiniz? 

Mis, Amerikalılar has olan inci 
dişlerini tatlı bir tebessümle göster&- · 
rek: 

- Ön kaprda.n çıkar çıkmaz kendini
zi Holivud Bulvar'da bulaca.ksmız. A
radığınız her şey bu caddenin iki ta
ra!mdadır. Burası Holivudun goöeğl
dir. Oteller, mağazalar eğlence yeri~ 
ri, sinemalar, güıelllk salonla.n. Beau
ty Parlour - hepsini sağda ve solda 
göreceksiniz. Büyük yıldızlara gelin
ce bunları yalnız stüdyolarda görebi
lirsiniz. Onlara sokakta. pek nadir te
sadüf olunur. 

Sevimli kapıcıya teşekkür ettim ve 
dışan fırladım. Otelimin tam karşı
sında, Kaliforniyanm en meşhur ve 
Holivudun biricik tiyatrosu El Tapitan 
bulunuyordu. Tatil mevsimi olmak 
mUnasebetıyle kapalı idi. Tiyatronun 
sağında Holivudun yeni otellerinden 
Roosevelt oteli var. Tiyatronun so
lunda köşebaşında bir Drug Stor, yani 
eczahane, şekerlemeci dUkklnı, bar 
iskemleleri üzerinde kahve çay içile
cek veya hafif yemekler sadoviçler 

yenil~k lokanta. heriliaaa eczane
ler i§te böyle yerlerdir. Buralarda h~ 
men her .,eyi buJablllndnlz. 

Dikkati ilk çeken eey caddenin ta
mamen otomobillerle kaplanmış ol
muı old1L Nevyorkta uzun müddet 
bulunduğum için bu memlekette he & 

men hemen yUrtlyen imanlar kadar 
tekerlenen otomobiller görmUştUm.. 

Fa.kat buradaki fazlalığa hayret et • 
mek:ten kendimi alamadım. Sonra öğ
rendim ki Kalffomfya, Amerikanın 48 
cumhuriyeti içinde, en fazla. otomobl· 
le sahip olanı imiş, burada her 3 kişi• 
ye bir otomobil isabet ediyormuş. 

Yaya kaldmmm sonuna gelmiştim. 
karşıya geçmek istedim. Birkaç admı 
atar atmaz ortada duran polisin sert 
dUdUğil ve el fp.retl beni geri döndUr
dU. Amerikanın diğer şehirlerinde, 

meseli Nevyodrta insan, tehlikesi 
kendine aft olmak il7.ere, mUnakallt, 
devam eyledi~ sırada da. sokağın bir 
tarafmdan diğer tarafma geçebilir. 
Kallfomlyada bunun yasak olduğunu 
polisin dUdU~den ve halkın kaldı • 
nm kenarmda fntlzarmdan anladım., 
Her tM!ne otomobil kazalanna 15 bin 
kişiden fazla kurban veren Amerika· 
lılar için bu kazalarm önUne geçmelC 
mUhlm bir mesele olmuştur. 

Biraz sonra otomatik bir zil sesi i· 
§itildi. Yolun dört köşesindeki lamba
lar kınnmya yeşile döndü. MUsaade 
çıkmıgtı. Ben de diğer tarafa ge<:tim.ı 

(Arkası var), 
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'Tayyare Piyangosunun dünkü keşidesin-de , .Türk-Romen İŞ birliği 
kazanan numaralar değerli neticeler 

1 

Listede kazanan numa~aların ikramiyelerini Eminönünde 
1 ekkoılu Cemal gişesi derhal ödeyecektir. 

No: 
138 
150 
220 
271 
298 
550 
498 
607 
672 
693 
700 
891 

1165 
243 
318 
37{ 
562 
586 
635 
663 
782 

1837 
855 
881 
922 
949 
984 
20~1 

79 
103 
127 
181 
289 
380 
420 
434 
482 
485 
514 

2658 
688 
690 
780 
829 
835 

3030 
160 
31,7 
!l80 
.5ll 
620 
681 
741 
988 

4020 
430 
4~ 

465 
523 
674 

11768 
805 
975 

5012 
l.8 

231 
354 
360 
!49 
518 
rn 
782 
895 
906 
926 
932 

'6010 
220 
~ 

'31S 
"329 

&.153 

Lin:ı 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 

500 
30 

100 
:50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
50 

.200 
50 
30 

100 
30 
50 
50 

100 
30 
30 
30 
30 

100 
.200 

50 
00 

J.00 
30 
30 

200 
,5() 

ıoe 

30 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
50 

500 
30 

100 
50 
50 
30 
50 
30 

200 
50 
50 
50 
30 
00 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
80 

"No: 

628 
671 
7J?,5 
814 
916 
990 

7021 
49 
71 

240 
128 
323 
422 
535 
685 
590 
595 
597 
711 

7846 
883 
999 

8049 
107 
129 
1S2 
[58 
280 
329 
386 
891 
489 
610 
615 
687 
715 
831 
'893 
990 
997 

9060 
99 

270 
~ 

515 
,534 
597 
605 
ı-635 

654: 
8l1 
832 

10008 
169 
264 
530 
532 
704 
740 
761 
784 

,10817 
856 
908 
909 
937 

11067 
328 
383 
136 
471 
:558 
612 
858 
997 

12077 
79 

:129 
262 
290 
'B&i 
886 

Li.ra 
30 
30 

200 
30 
30 
50 

200 
200 
~o 

30 
30 
30 

200 
30 
30 
50 
30 

500 
100 

30 
30 
30 

100 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 

100 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
50 

100 
50 
50 
30 .ı 
30 
50 
30 
30 
so 
50 
30 
50 

100 
50 
30 
50 
.30 

100 
100 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

100 
100 
50 
'30 
30 
50 
30 

200 
100 

30 
30 
30 
30 
80 
'50 

U.00 

No: 
12481 

611 
735 
741 
756 
926 
944 

13047 
ll3 
255 
329 
337 
531 
532 
573 
5 6 
638 
853 

14242 
249 
276 
278 

14437 
'487 
531 
558 
566 
572 
640 
708 
'7'.56 

15081 
130 
185 
210 
291 
398 
465 
493 
519 
563 
926 
943 

16001 
69 

903 
94 

il03 
:1.49 
J65 
l.78 
.235 
884 
1163 
d71 
492 
506 
542 
580 
633 

16705 
173 
837 
911 
943 

17042 
64 
67 

109 
146 
.240 
362 
547 
695 
920 
922 
~46 

955 
18232 

lAra 
30 

200 
50 

100 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
50 

200 
50 

500 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
50 

100 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
50 

1000 
100 

50 
30 
3o 
30 
50 

500 
30 
30 
30 
50 
ı50 
50 
50 

.;,BD 
-:J.00 

30 
50 
30 
30 
30 
50 
:50 

200 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
30 
.30 
50 

200 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
50 
30 

100 
50 

No: 
547 
557 
565 
568 
620 
638 
737 
901 

19001 
167 
2~9 

264 
311 
353 
370 

19402 
418 
431 
562 
553 
649 
681 
690 
690 

20058 
68 

170 
232 
391 
399 
456 
495 
517 
548 
562 
637 

'20074 
722 
741 
160 
781 
896 
911 
988 

:21°'8 
1 

ı61 

88 
148 
260 
271 
318 
411 
423 

2H72 
480 
534 
648 
656 
657 
711 
737 
767 
779 
888 

22020 
82 

132 
'145 
242 
279 
317 

22384 
'W3 
470 
597 
617 
751 
810 
858 
886 
921 
990 

Ur.o 
200 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
~o 

50 
30 
50 

100 
no 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 

.500 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

200 
30 
50 
30 
50 
50 \ 
30 

100 
100 
30 

100 
30 
30 
.30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 

100 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
ao 

'IVo: 
23078 

149 
170 
314 
489 
510 
524 

23562 
883 
919 

2~094 

103 
196 
215 
256 
264 
389 
443 
460 
482 
514 
541 
545 
585 

24578 
818 
878 
885 

25030 
102 
105 
138 
142 
282 
551 
608 
635 
649 
655 
613 

25779 
820 . 
867 
893 
:954 
959 

26053 
60 
93 

U5 
150 
303 
488 
602 
62.7 
684 

26743 
700 
786 
826 
D33 
938 
950 
964: 
985 

27003 
90 

101 
ll5 
128 
124 
145 
212 
326 

274.97 
520 
679 
755 
874 
890 
967 
971 
964 

Liro No: 
30 28035 
30 38 
50 191 

500 2i2 
200 
100 
100 

30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
50 

100 
15000 

50 
50 

200 
100 

50 
30 

100 
30 
30 

100 
100 

30 
50 
50 
50 

200 
.5Q 

100 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 

500 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
30 

JOO 
200 
50 
30 
50 

.100 
30 
50 
30 
50 

100 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 

100 
50 
50 
30 
30 
50 
30 

317 
325 

28354 
380 
436 
438 
493 
~14 
683 
660 
726 
729 
832 
867 
933 

29029 
99 

136 
224 

29241 
257 
327 
415 
455 
47S-
503 
589 
714 
790 
895 
929 

30154 
223 
303 

30351 
422 
701 
789 
824 
879 
882 

B1024 
30 

1ô5 
189 
"427 
440 
268 
685 
fl30 
1155 

32018 
32 
58 

176 
258 
494-
530 
556 
595 
687 
657 
679 
840 
880 
904 
972 

33100 
166 
n9 
460 
458 
506 
607 
774 
q22 
943 
963 
966 

50 
50" 

500 
500 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
50 

100 
80 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 

200 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

200 
30 
50 
30 
'30 
30 
30 

100 
'200 
200 
30 

500 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

2QO 
200 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
50 

100 
50 
30 
30 
30 
50 

500 
10000 

3000 
100 

50 
100 

30 
30 

ı.vo: 

981 
992 

34158 
227 
300 
411 
456 
469 
853 
900 
931 

35027 
155 
163 
305 
390 

35425 
570 
653 
677 
698 
731 
756 
776 
813 
859 
887 
920 
928 
955 

36026 
30 

361;1> 
198 
280 
415 
430 
433 
545 
571 
620 
635 
1811 
853 
~ 

37022 
117 
.149 
191 

37359 
398 
419 
429 
423 
441 
5H 
6 o 
705 
74!5 
852 
877 

88011 
23 

170 
171 

38190 
395 
431 
529 
595 
713 
853 

39032 
79 

330 
360 
879 
440 
557 
630 

39741 
780 
822 

Lira 
100 

50 
50 
30 

30 
30 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

1f000 
30 
50 

100 
50 
30 
30 
50 

5Q 
30 
50 
30 
50 
30 
30 

500 
30 
50 

200 
30 

100 
100 
30 
30 
00 
50 
30 
'30 
30 
30 
50 
50 
30 

100 
5o 
so 
50 
30 
30 

100 
50 
ı50 
ıoo 

50 
30 
30 

200 
50 
30 
30 
30 
150 
30 

200 
'30 
50 

aoo 
50 
30 
50 
50 

vermiştir 
'(Üstyanı: 1 incide.) 

yonda R. Stoyndinoviç kar ılaını~tır. 
B. Stoyudinoviç, Romen Hariciye 

Tazırını liğle yemeğine alıkoymu:ı;
tur. 

R. Stoynclinoviç, \'erdiği ziyafette, 
B. 1\liçe~ku'ya ziyaretinden dolayı te
§ekkür etmİf, bn ziyaretin Bnlkan 
ı\ntantı ile bu de.rece iyi suretle ta
mamlanan Kiiçük Antantm geçmişte 
olduğu gibi i tikhalde de Romanya 
dış politikasının miihim bir unsum 
olarak kalacağım g(irmeklc luılıtiyar 
oldu~ımu bildirerek demi tir ki: 

"Kiiçiik .Antantm Yugo lav hiikfi
meti tarnfmdan tııkip edilen dış po
litikada nyni clıcmmiyeti lıaiz oldu
ğunu size temin eeclhilirim." 

B. Miçesku verdiği cevapta ezcüm
le şöyle demiştir: 

"Bu ziyaretlerin Kiiçiik Antantm 
müttefiklerini tem~il ile lrnlıtiyar ol
duğum konsey mib:akereleri için Cc
nevreyc hareketimden e\'vel 'uku
bulma;;mn ehemmiyet verdim. Yu
ı;osl:ıvya'ya olan bağlılık ve sar ılmaz 
do tluğnmuz, Kiiçük Antanta olan 
sadakatimiz içinde Tiirkiye ve Yuna
nistan ile teşrikimnsimizin çok kıy
metli neticeler Yerdiği Balkan ı\n
tnntr ile lm derece iyi bir surette ta
mamlanan siyac:etimizin ilk tf>melini 
teşkil eden h;t l>e}'1)elmi1e1 te:;ckkülü 
lıiitiin lcun·etimizlc mulıaf azu ve dai
ma takviye hakkındaki azim ve arzn
ınmm l>ilhac:sa kaydederim. 

Saat 19,15 de B. Stoyaaino,iç ile 
Miçesku'nun Romanya elçiliğinde ga
zetecilere verdikleri tchli~cle tlenili-

"" yor ki: 

Lübnan 
etekf erinde 

- Bu, Cunyarun tıırrı!dır., derdi. Be -
nim gibi yaşayabilmek için mutlak o 
rurra ermiş olmak lazımdır •. 

Patlıcanını domatesini, evinin altın -
paki bostandan alırdı, ev ~ahibi, ona, 
hcrgün !bir bardak süt, üç yumurta ve
rirdi. Nadiren pazara iner, bazan et, ba 
ı:an balık alırdı. Tuzuna biberine kadar 
her şeyini yoluna koymu§tu. Yani ora. 
da, herşeyini yoluna koymak, mümkUn 
olan bir işti. Birbirine yardımı, biri di -
ğerinc hürmeti bir yaşama J>rensibi ola
rak kabul eden insanlar, burada sanki 
bir araya gelmişler, el ele vemıişler, 

başka cemiyetlerin ya§ayış tarzlarına ay 
kırı bir yol bulmuşlar, yan yana yUrU -
mcğe, ba§ka bir cemiyet halinde yaşa -
maya alışmışlardı. Bir n-in hastası ile 
bütün memleket alakadar olur, bir &c -
vinç etrafında bin kahkaha çınlardı. On
lardan pek çoklarını gözlerimle gördüm, 
üç elin i~nde yü.ılerce.aiyle tanıştım. 
Anladım ki refahın sırrı tatlı dilden, 

menfaatin sermayesi l>ir güler yüzden 
ibar-ettir. 

Burada yabancı, farkına vannadan 
sarf ediyor, misafir, hissetmeden cebiı;ıi 
boşaltıyor, Cunyadan öyle dönüyor .• 

ç * • 
Alqam oluyor, burmaların gölgesi, 

parlak asfalte vuruyor, pencerelerin cam 
tarından kutl bir da1ia geçiyor. Gök yü
zil renk renk harelenmiş, ~eniz koyula
şa koyulap mcnek§C rengi almış .•. Bil -

Göı 'işmeler e nn mdn jki ııazır, 
gerek Homaıı~ a ilo Yugo l ın ya ara· 
smdaki karşılıklı m\inaı;eoçtlcri aHi· 
kadar cclen. gerek tnnunıi iy~sel va· 
ziyetini ve hillın~;;tı iki memleketin 
Kii~iik \ntant Ç"rçcvçı:ı İ i~iııde i :ı bir· 
Ji~ini nlfıkaclar eyleyen hütiin me e
leler ii:r.erimlc tam fikjr l>crahcrlik
lerini mii~alıecl~ etıni:ı;lcrclir. 

l'alıudi llf<>s<'lcsi C<'ncıırecle 
Görii~iilcch 

Hiikrcf, 11 (A . . ) - Romanya 
hi.ikiıııwti , Jınrptenhcri Romanyaya 
hicret etıni§ olan "e adetleri re nı'i 
ic:tnti tiklere gtiro yarnn milyona ba
liğ olıııı YnlındilP-r mcscl<'· ini 'Millet
ler Ct}nıiyetinc bizzat se\ kccleccktir. 

B. l\liçec:ku, ınutn an·er tedbirle
rin ] 919 sç.ne İn<le Romen toprakla· 
rmdn }ınlunnıaktn olan Yalıuılilcrc 
kar;;ı rnfü•amalıasızlık malıil etini lıa
iz olmıyaçağım izalı edecektir. Yal
nıı o tJrihtenlıeri ikti;;ap edilıni~ o
lan tahiiyctler ycniclen gözclcn geı:i· 
rilccrktir. 

Diinya l'tıhwlilrrinin K(lrarı 
Ceıı cue, 11 (A.A. ) - Diinya Ya"' 

hmli kongresinin icra koınite-i, Mil
letler Cemiyeti fııasma ye \mer.ikaya 
tehli;; crlill!n lıir kqrar sureti kalıul 
ctnıi,.tir. 

Komite, yeni Romnnyn )ıükfüncti
nin Y oh neli a fo, htan politikrl'sll!I ifl .. 
detlc protesto ~tmcktcdir. 

Romen Nazırı Pragdan Memnun 
Il1Hlupefte, 11 ( .A.) - Pragdoıt 

gelen n. l\fiçe iku, gece :yarısı llclgra
do tloğrn buradan ı;eçmi§tir. Roman
ya 1ıarich e nazın gnzetcollere heya" 
nntnııla, Praı;dun çok mü ait bir inli• 
bala nyrılıhğmı öylemi tir. 

Pcıtedc De Görüşmeler Devam 
Edi ·br 

Budapcşte, 11 (A.A.) - lw ya • 
Avuı:.turya - :Macaristan görüşmeleri· 
ne bugün ijğledcn sonra ı;ııat l·ı e ka· 
dar de:yaµı olumnu~ ve 14 te Avustur
ya el~iliğin~e d~l~el~r şerefine bir 
öğle zi) ııfetı verılınıştır. 

:M..ıcaı ist.m hariciye naz1rı, delege
ler §eerfine hu ak am bir ziyafet ıvcr
mİ§ ,.e ziyafeti bir kabul re mi takip 
eylemi§tir. 

llıtiW.J ÇıT;tı 
Buc1a11csıe, 11 (A.A.) - Havasa• 

jan x. muhabirinden: 
5ıılalıi) cuar :mıılıafil, Budape.te 

miizakcrelCJ"inhı bazı müjkülata te· 
.sa<liif etmiş olduğunu beyan et:mekte
ı<Jir. Bu malınfil, bilJın sa A'\iusturys 
!ile faç.aJ"istanın ideolojik cephede 1-
tuJyayıı jJtilı~ clnıcğe mütem:ıyil oJ .. 
Jnadıklannı, çünkü lıöy)e lıcıre}cet ~t
likleri tnkdirde ı;arp deYlcıleri il~ 
(ılan miiııa cbcılermi ihlal çtmekten 
korktuklMrmı tasrih etmektedir. 

reler Kmuışulu) or? 
Roına, 11 - Kont Cinano He bir .. 

likte Budapeşteye gitın~ olan Gaydı.ı, 
Uudnpc tc :müzakerelerine dair Gi
ornıde d'İtaHa gautc indeki makale· 
~inde ıöyle di}or: 

ı\ vrupa Lakmnucln'l Bm1apeştede 
t'>J>J:ınmıı olnn hariciye ııazırlarm111 
önfüulc dört mühiın lne ele hu
Jmuıyor: J-:panyu hadi rleri._ İtalyaıı 
- Jupon antikomüni t paktı, İtalyanın 
fil!etlcr Cemiyetinden (•ekilnıi§ ol

m~ı"r 'e 1foma - Bcr]iıı miln eri. 
,62 

251 
us 
136 
481 

50 
30 

100 
1 .. • ..- \ •' . 1 ..; •••••• tün sahil boyunca uzanan bahçeler-den ha Görin~ l.,clıistamı Gidivor 

:latanbtil mıcadıKlaontlaki ttjlar ınu 
manilanırsen ".tesadüf :eailecek tarihi 
merarlardan iJ.Alüt e kenilk1eri mev -
cut 'dlaıilar ıha:ırlanacak lbusuai bir y~ 
re mOilıilunacaktıt. 
y;ilnrz ttajlan llnilunuaa .bu taltdirde taş 
lar ımıibafua ri1tına :=Blınacıtktır. 

tA Harici H•berier J 

• J.1J.FON hiıltumeti erkek. çocıuk

lıırm :meıfuuri tnhsil :müddetinin iki 
ımialinc .iblağına karar vcrmi3fu. BiHi.
hara 1uzla.r i!;in mecburi tahsil müd
deti de temdit edilecektir. Bu tedbirin 
.milli .müdafaaya daha elveri.§li genç
lerin ;vErt.i~esine ~·adlım edeaeği ü
mit olunuyor. 

0 .B. lilTLER sefirlerin yılbaşı tek
~ llli&i..~ ıitlin akpma kndar Tjkini tiün .kabul etmiştir. 
ç~. ~ imundc bir zat ile l :cı tHOLLA.lt.1).A Prensesi Julia.nanın 
on otobtıacUyU üinlemi§lerdir. bir iki aya kadar dünyaya bir çocuk 

90 hişige ceza 
'.Evvelki gün Eminönü ve Beyoğlu 

mıntakalannda belediye nizamlarına 

aykırı: hareket dden 90 kişiden para ce 
zası alınmış, 190 kilo ekmek, 22 kilo 
kadaif imha edilmiş, iki kantar müsa
dere olunmutşur . 

getirmesi intizar edilmektedir. 

• 1NGIL1Z asarfatikn filimi Starkey 
Filistinde bir Arap çetesi tarafından 
öldiırülmüştür. Starkcy Filistindeki n-

sarıatika aragtınnalar:ı ileyeüno riya
set ediyordu. 

yat taşıyor, renk fıtkmyor, güncıin 11Son 
~ıkları altında kalan portakall r, bin
lerle elektrik ampulü gibiğ altın sarısı 
bir zi}·a neırooiyor, enli muz yaprakla
rr:ıın arasında binlerle saranın§, be -
venklerden binlerle avize, -renkten J§lk· 
tan bir kubbe altında, idrake hayran -
lık veren büyük mabedi süslüyor. bin - 1 
terle bakirenin, binlerle azizenin başına 
nur yağan bu atlas kubbe altında, genç 
ler, .ihtiyarlar, kadınlar erkekler, akın 

akın ge~iyorlar ıı!ukda parçalanan bü -
yük fanusun ışığında uzaklaşa uzaklaşa 
seçilmez bir bayat, görünmez bir riiya 
oluyorlar •.• 

1 - 1 - 938 - Taksim 

Berlfo, ll ( A. . ) - B. Göring, 
l'olouy.a Heisimmlnırunuıı kaDUllU"' 
snni sııııuııcla ,· eyulıut ~uhat lı:ı~langı" 
t>Mda Binlwısza·dı yapdncak olan 
:ıvl:ırn i ~lirak için 'aki olan daveti" 
n i kahn 1 ctmi tir. 

Macar raibi ])~ Gidi.yor .. 

'Rel'lin 11 { A.A.) - Deutsclıe A.n .. 
zcrnr•iııe Zritung'un Uuclapeftecleki 
uıulıabiriııiıı ~ulahi' cttar lıir memba" .. 
dan a1clrğı malıimata göre, LebistaJJ 
Cınnlınrha~kanı, nııiıl Amiral Hort)'"' 
yi şubat orhılarma <1oi;ru Bialo~icztt 
ormanlarında re mi l>ir 8\"ft davet et" 
mi§tir. 



Devlet Demrryolları ve Limanları işlt'tme 
Um11m ldare$i ilanları 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mıktarları aşcğıda ya.zıh 4 grup 
le6isat, ayrı ayrı ihale edilmek şartile 25 - 3 - 1938 Cuma günü saat 15 den 
itibaren sıra ile Ankarada ldare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek isteyenlerin 8.§ağıda gösterilen muvakkat teminatla.rile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia. mUteahhiUik vesikası ve tekliflerini 
~~i gün saat 14 de kadar her grup için ayrı ayrı zarf halinde Komisyon Reis
lıgine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Mabeme daireeinde, Haydarpa-
§ada Tesellüm sevk şefliğinden dağıtıl makta.dır. (177) 

llfüham~" Muookkat 
ISIM be.deJ temmat 

Lira Ltra 
l - Oksijen ve asetilen te!fsatı 
2 - Muzayak hava tesisatı. 

36.000 2.700 

3 - Kereste kurutma tesisatı 
35.000 2.625 

4 - Tav ocakları ve hava gazı tesisatı 
17.000 \ 1.275 
65.000 4.500 

Muhammen bedel ve muvakkat teminatları apğıda yarılı muhtelif clna »
konıotif aksamı ayrı ayrı ihale edilmek şartile 8 - 3 - 938 salı günü saat 15,30 da 
Ankarada İdare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek istiyenlcrin aşağıda yazılı miktarlarda teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan ve nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni ıUn aut 
14,30 za kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 165 kuruı mukabilindeAnkara ve Haydarpafa veznelerinde ta-
tılnıaktadır. • 

Eksiltme Kalemin Muhammen Muvakkat 
No. Eıyanın cinsi miktan bedeli teminat 

l 

II 

111 

Pistonlar, piston kollan, tir
var kolları, muylular, dingil 
ve kontrmanivcller 
Emniyet süpaplan, regüli
tör, kros, glisyer, pndel ve 
emsali armatürler. 
Buvat agreeler, tampon gre
sörlcr ve buvatgrea mahfa-
za levhalan. 

lira lira 

92 65000 4500 

74 52455 3872,75 

68 33150 24St5,25 
(8742) 

Bedeli muhammeni 60.609 lira 37,5 lıı:uruı olan 1346,875 m3 muhtelif cb'at
ta Çam kereste 24 - l - 938 pazartesi günü saat 10,30 da Sirkecide 9 uncu tılet
~e binasında eksiltme komisyonunda kapalı nrf uıulile satın almacaktır. 

Du işe girmek istiyenlerin Nafıa ve diğer kanunı veaikalarile birlikte ve ytiz· 
de 7,5 nisbetinde pey akçelerile komisyona mUracaatlan ilin olunur. 

Şartnameler 303 kuru§ mukabilinde Sirkeci ve Ankara Vemelerinde aabl-
lllalctıclır. (110) 

'• 

:.. ·< f~tanbul Belediye~i ilanları 
( . .... ı ·, "· _. ,. :- . 

.r.;.. ·~ ... _ 

Ke3if bedeli 7416 lira 27 kuruş o lan İbrahim ağa .Prevantoeyom 70lunun 
eaa.sıı tamiri açık eksiltmeye konulmuş tur. :Ketif evraklle prtname.t Levazmı 
tlUdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. 1ı kanunda yazılı welkadan 
başka Nafia rr.üdürlüğünden alacaklan fen ehliyet vP.ıikulyle M6 Ura 21 ku
l'Uşluk ilk teminat makbuz veya. melrtu bile beraber 20 • 1 • 938 P~ gU-
ı:ıu saat 14 de Daimi Encümende bulun malıdırlar. (İ) (70) 

Geceleri saat 22 den sonra taksi otomobiline binenlerden alınmakta olan 
25 kunış gece zammının 20 kuru §& indirilme.si ve gece zammı eaatin
d~ 24 den ba• hyarak saat 6 nihayetine kadar de\'am etmesi Daimi EncUme
llın 23 - 12 - 937 T. li içtimamda karar altına almınıet.ır. lli.n olunuır. 

..___~--~------~--~~~~~~~~~~~~-CB_._)~(-165~) 
........__---~----------------~~~~~~~~---~~~~~~~~~-

lstanbul Deflerdarhj'ından ı 

) . B61Joğlu11drı: Kurtuluşta Direkçlba ıı eokağmda eeki 36 - 38 
elli 36 sayılı evin 25/128 payı ... 

) Orta köyde: Eski KürkçU yeni SUn bül aokafmda eeki 27 /29 
elli 3 ve 5 sayılı ev arsasının 5/18 payı ... 

Lira 

180 

62 
. Arnavutköy: Yeni Set sokağında klin eski 13 yeni 8 aayılı 
~ 9 /48 payı. 1125 

Yukarıda yazılı mallar 8/2/938 u lı gUnU saat 14 de kadar pazarlıkla sa
~ktır Satı" bedeline istikrazı dahi 1i ve %5 faizli huine tahvilleri de ka-

olunur. 
ı:ı Taliplerin rc,7,5 pey akselerini yatırarak bu müddet zarfında haftanm 
~h ve Cuma günleri saat 14 de kadar Defterdarlık Milll Emlik MUdUrlilğUn-
~teşekkil satış Komisyonuna mil racaaUan. (F.) (175) 

ııanıarınız ıçin yalnız 

20335 N o. !~1i:',:0 

~ 
l...l:::: ... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 

Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri Y'c arkadaki 
dcpaıan kiralıktır. 

1. ~'.:-Ieıtirilmck sı.tretiylc 150 metre murabbal:lc bir mesaha elde edilebi-

-

Levazım ~mirliği 
ilanları ........ =-

İstanbul Levazım Yollama Müdür-
lüğü emrinde bulunan Cüret Romorkö
rünün makine ve göverte aksamının i
kinci k~fi mucibince tamiri 14/1/938 
Cuma günü saat 14 de Tophanede Le
vazım amirliği Satmalma Komisyo • 
nunda. pazarlığı yapılacaktır. 

Keşif bedeli makinenin 367 buçuk 
lira Gövertenin 2185 lira 41 kuruştur. 
Makinenin teminatı 55 lira 12 kuruş 
gövertenin teminatı 164 liradır. Şart
name ve keşfi Komi8yonda g&illebi
llr. ht.eklilerin belli saatte Komisyo-
ne gelmeleri. (380) (160) 

Bııkr:-l:öu Sulh 1/ukuk llcJklmliğinden: 
Müddei: Nimet Pobt 

-

lstanbul Asliye 4 üncn Hukuk llahke-ı 
me&lnden: 

Yani Raka vekili avukat Fuad Şükrü 
tarafı~dan 1stanbulda Balıkpazannda Taş. 
<;ılar caddesinde 12 No. da Makarna T. R. 
(Fürköti) tüccarı Avrnm Horasanidis ya
nında bulunan Nikola 1''ürköti aleyhine 
938/1215 nuınnra ile ncılan Rober apar
tımanının kirasından 960 lira nlnctıi!ın 
tahsili dn\'nsından dolayı bu Lablaki dava 
arzuhali müddaaleyhin ynzılı adresine 
gönderildiJji hahle mumaileylıl tanıyan ve 
bilen olmadığından bahisle tcbli# edilme
den geri ('evrildiği mfihaşirlnln yazısın
dan nnln'5ılmış ve mahkemece de mlidde
ruıleyb hakkında ilônen tebfüıat yapılma· 
sına \'C kendisine bir ny mühlet verilme
sine ve tahkikatın 8-2-938 s:ılı günü 
saat U de talikına karar verildiAinden yu• 
karda ndı ve adres yazılı müddııalcyhfn 
ynzılı sUn ve sn:ıtte mahkemeye gelmedi· 
fti veya bir vekil göndermedilU takdirde 
hakkında gıynp kararı \'Crilece#f ve bu 
lıablaki davetiyede mahkeme duvarına a· 
sılmış olduğu nrın olunur. 

Osmaniye köyOnde Cemiyet sokak 14 No F. 9 
Müddeialeyh: Dursun i Askeri H. ıfa-

Osmaniye köyünde Aralık sokaftında 4 

No. evde. f I /Jaı.Jar 1 
Milddel Nimet Polatın ale~·hinize ika· 

me eylediAl sulh teşehhüsll daYasının ya- !••• .. •••••••••••••..; 
pılan muhakemesinde gösterilen adresle 
bulunmadı~ınız ve elycvm bulunduA\Jnuz 
m:ıhalll ikametinizln meçhul kaldığı mü· 
ba,ir tarafından davetiye ıahrrna ''erilen 
meşrühattan anlaşılmış ve müddei illınen 
tebligat icrasını talep etmiş ve mahkeme
ce 15 gün müddetle ilanen tebliı::at icrnsı
na karar Yerilerek duruşma 28-1-938 
cuma saat 10 talik edilmiş olduğundan ycv 
mi mezk(lrda mahkemede lııııır bulunma
nız ve ynhut 'ekil göndernıiniz H. U. l\I. 
K. 141 inci maddesine isli na den iliinen J 
teblil olunu•. (V. P. 21'8) 

1 
DOKTOR 1 

Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan 11eklı buçuğa 

ak;amlan l 7 den 20 ye kadar Lale 
U tayyare apartmanları ikinci daire 

17 numarada bastalannı kabul eder. 
Cumarteıi günleri İ4 den 20 ye ~ 
dar baatalanru parasız, Kurun, Ha 
ber okuyuculamu dakupon mub-

Her bir tanesine tahmin edilen 349 
kuruş olan 20.000 tane ·kilim kapalı 
zarfla eksiltme gününde talip çıkmadı. 

ğmdan tekrar kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Jhalesi 20-1- 938 per. 
şembe günU saat lldcdir. tık teminat 
4740 liradır. Evsaf ve şartnamesi 349 ku. 
ruş mukabilinde M. M. V ekAJeti Satın. 
nlma Komisyonunda alınır. Eksiltmt".. 
ye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncU maddelerinde gösterilen vesa 
ikle teminat ve teklif mektuplariyle bir
likte ihaleden en az bir saat evvel An. 
karada M. M. ''Vekfileti Satmalma Ko. 
misyonuna vermeleri. (681) (8717) 

Çocuk ruhiyat.na dair 
konferans 

Eminönü llalkeuinden: 

ır. tsteycnlerin V;ıkit yurdu idare memuruna müraeaatleri. 1· b:linde muayene eder. Telef: 2J!i5J 

Bu s~ne için tertip elliğimiz (Halk 
konferansları) serisinden (Çocuk ruhiya
tı \'e terbiye) mevzulu olan ikincisi Bay 
Sabri Esat Siyn' nşgil tarnfınrlan 13-1-
938 perşenlıc güqü saat (17,30) da EYiml· 
zin Cağaloğlundnki merkez salonunda ve
rilecektir. D:ı.vetiye yoktur. -Her arzu eden 
gelebilir. 

lstanbul Roı;ıutan
lığı satınalma lıo

mlsgonundan: 
......................... 

thale gUnU talibi çıkmayan 250 ill 
300 Araba. GUbrenin pazarlıkla ihalesi 
14/ tkincikB.nun/ 1938 Cuma günU 18.· 

at 15 de yapılacaktır. -
Muhammen tutan 180 lira.dır. tt1C 

teminatı 13 lira 50 ~. Şa.rtna.
mesl ber gUn Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerinin ilk teminat makbuz ve
ya mektuplariyle beraber ihale günil 
vakti muayyeninde Fındıklıda Komu· 
tanlık satm alma Komisyonuna gelıne-
leri. (8652) 

/&tanbul Mahkemel Adiye Altıncı Ha· 
kırk Dairesinden: 

Aksaray Sülüklü C. Tumruktu sokak 
11 numarada Şefika tarafından Aksaray 
snınkın C. Tumnıkçu s. ı ı numarada ko
ca!ll Seltıhaddln nleyhfne atılan boşanma 
davasının icra kılınmakla olan tahkika· 
tında müddeialeyhin lkametgAhının meç

huliyctine bln:ıen dava arzuh:ılinin on 
gün itinde ce\'ap vennek üzere on bef 
gün müddetle llAncn tebllltlne karar Teril· 
miş vo dava an:uhallnin bir nüshası da 
mahkeme divanhanesine talik edilmiş ol
dulundan on gün itinde 937/31'3 numa· 
nh dosyasına cevap verilmek fizere llln 
olunur. (24268) 

Çocuk esirgeme kuru
mundan: 

Ç. E. K. Cocuk kütüphanesi menfaa· 
tine 18 lkincikAnun 938 salı akşamı Be· 

yo~lunda Fransız tiyatrosunda verilecek 

müsamere programıdır: 
1 - Çocuk oyunları ,.e cocuk festh·nll. 

2 -Varyete. 
3 - Cu revüstl. 
4 - Konser. 
5 - Komedi (Şehir Tiyatrosu san'• 

atkllrl:ırı tarafından). 
6 - Komedi (Snn'atkar Naşit). tam• 

tından. 



1 Z - KURUN 12 1K1NC1KJ\NUN 1938 

Maalesef §U yirminci medeniyet asrında hala birçok bayanlarımız tuvaletlerine verClif<Jeri eJi'emmfye{fn binae liirİDI İç fuvalef ve Jiıf" 
zıssıhhalanna vermezler. Adet zamanlarında haya\'. kaynağı olan en nazik uzuvlarına ya temizliği daima tüpheli bezleri yıkayıp korlar ve
ya en korkunç bir şekil olan pamuk (tampon) kullanarak bütün hayatlannca tedavisi güç, korkunç hastalıklarla sıhhatlerini, aile s~adetle
rini sekteye uğratırlar. 

Halbuki: Bir kutu (FEMIL) gerek kendilerinin ve sıerekse yuvalartJlm sağlık ve neı'esini ebediyen si2orta eder. Cihanın müne\f" 
ver baynnla.rı tarafından takdirle karşılanan: 

• 
ve BAG 

Kam emici ve muhafaza edici beyaz, kırmızı hususi iki cinı pamuktan kimya harikalariyle yapıl mı! ufak, sıcak, yumuşali, miliro~ 
suz el çantalarında bile taıınması kolay en ince elbiseler altında çıkıntı yapmıyan, cildin \ara velini boz mıyan evde, İ§de, vazifede, sporda, 
mektepte, seyahatte, baloda, yazlıkta, kı lıkta gayet pratik bir §ekilde seve ıeve kullanılan ve kadınlığı ıaadete kavutturan bir idealdir •• 
12 lik ve 8 lik yeni nmbalajlar piya·ada hizmetinize amadedir. 

Umumi Deposu : ismet eczane ve laboratuarı, lstanbul Ga1nta. Tele C>n : 492 7 

Adresini bir kartla lulfeden sayın Bayanlara daima kıy e li 
hediyeler göndereceğiz. 

""' 

• Neden 
r A • • .? 
'1spır:ın . 

Çünkü-ASPiRiN -seneler· 
denberi her türlü soğukal-' . "' 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz_'bir_ilaç olduğunu . ~ ,~ 

ısbat etmiştir. . 
A S P_ İ R .. i N i~·tesirinden 

emin ··olmak için lüffen ··~•sı [marka:1· . EB . "'\ 
· '!!il :f Cl 

sına dikkat ediniz. - -- ----

MUzeier Arttırma ve eksiltme komlsyo
un r.lyaselioden ı 
Yapılacak işin cinsi 
\"C mahiyeti 

Mozaik döşeme, kaldı. 
nm, rapse ve kurşun 
tamiratı 

Keşif bedeli Muvakkat Eksiltmenin nerede ve hangi 
Lira Kuru~ teminatı tarih ve saatte yapılacağı 

2517 82 

miktan 
Lira K.. 
189 00 Asarıatika Müzeleri Genel Di. 

rektörlüğünde 17 - 1 • 938 tari. 
hinden Pazartesi günü saat 
14 de. 

....___ - ' 

Birinci sınıl Operatör -l 
{)r CAFER TAVYAH 
Umumf cerraht ve sinir, dimaO estetik 

cerrahisi mütehassısı 
Paris Tıb Fakültesi S. asistanı, erkek, 
kndın ameliyn!l:ırı, dimağ estetik 
") ilz, meme, karın bunışukl~ 'fe 
gençlik ameliyatı". (Nnsaiye ve do~m 

mülehnssısı.) 

-

Topkapı Sarayı Müzesi dahilinde Si nan mutf aklariylc tarassut kulesinde ve 
diğer bazı kısınılarda bcnnucibi keşif yap tınlacak olan tamirat yukarıda yazılı gün 
ve saatte açık eksiltme ile ihale ediletek tir. Kesif ve şartname ile yapılacak tami 
ratı mahallen görmek isteyenlerin Müzeler Mimarlığına, talip olanların da en az 
2500 liralık bu işe benzer İ§ yaptıklarına dair Nafıa İdaresinden alacakları mütc_ 
ahhitlik ve ayrıca ihtisas ve Ticaret Odası vesikaları ve muvakkat teminat makbuz.. 
imiyle ihale gününde komisyona müraca at eylemeleri. (8728) Muayene nbahlnrı 

8 den 10 a kadar Mecconen 
.. 

l-IUSUSI ŞARTLAQIMIZ ~Al(~IND~ 
GIŞELE:l2iMiZDEN MALUMAT. ALiNi z& 

o· mrük Muhafaza Genel Komutanlığı ls
tanbul Satına ma Komisyonundan: 

Öjllcdcn sonra ücretlidir. Tel. 44088 
Ueyo~lu, Parmakkopı, Rumeli hnn • 

....... imi ............ ... 

--- Dr. lhaan Sami --
BAKTEIYOLO jl 

LABOHA TUV ARI 

1 

Umunu kan tablllatı. Frengi noktai 
nazarından (Wasserman ve Kahn 
tcamUlleri) Kan kUreyvatı sayılm&-

1 

sı. tifo ve sıtma hastalıklan te..<Jhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su !.ahlılatı Ultarnıikroskopi, kan. 

1 _Gümrük Muhafaza Genel H:o mütanhğı Deniz vasıtala.nndan 45 sayı- ı da Ure, şeker, Klorür kollesterin 
it motörün makine tamirinin pazarlığı 14 - l - 938 cuma gUnü saat 15 de ya- miklarlarınm tayinı. Dh·nnyolu 
pılacaktJr. J No. 113 Tel.: 20981 

2 - Tahmini tutsl.n 465 lira ve ilk teminatı 35 lirad1r. Şartname.si Ko- fiiiliiill:ıliil:azı1BIP:il5l:llBIBll:!IJ!!::llll•lllti_. 
mbyondndrr. Göriilebilir. 

3 _ fstcklilcrin glln ve saatinde ılk teminat makbuziyle Galata F...ski lt-
haliıt GUmrilğü bınnsındaki J{omisyo na gelmeleri (126) Sahibi: ASIM US 

Neşriyat mUdürü Refik A. Seveneil 


