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,Japon)1a Çine son bir mühlet verdi !Orta Avrupa müzakereleri 

Çin SUih şartlarını Kü~ük anlaşma 
bildiriyor Cenevreye ~~rşı 

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

Nasıl hareket edeceğını karar-
Çan Kay Şek Japon~a ile iktisadi" . Iaştırıvor 

iŞ biri İği yapmaga razı Romen hariciye Na~ırı dUn Belgralta 

Fakat Japonya bu teklifleri artık kabul etmigecekmiş Yugoslav Başvekili ile görU~til 

ibret ahnacak 
lav ha 

Geçen ı;iin Japon Dalı.Hyr: Bakanı 
Aıniral Suc~tth'll söz ara ında Jupuıı
Yanm Awupalılar \'e Amerikalılar 

hakkındaki siya etinin İç) üzüııü or
taya konrak: 

- Jieyaz ırk Uzak Şarktan elini 
Çekmtı1 i<li r:' 

Dcmi~ti. Uu söz hillıa _a fn;,?iltere 
\'e :Fran.ada heyecan ile karşılandı. 
~111911,1..ıu memleketlerin büyük gaze· 

öz üzerinde çene yoruyor
., ün 1.i. o özü: 
- ~lngiltcre Çine yardun etmek· 

~~n vazg~in. Yoksa kendisine har,, 
ıfan ede iz." 

1\Jana na anlayorlar ''e Uzak Şark 
i§lerinin hir unmıni harbe doğru sü· 
l'\iktı•mliğini ~örüyorlar. 

İçlerinden bazıları da: 

Japonya sullı tcl&lifinde 1m1ıırum 
Çin lıiilaimcıi ba~lwmnndanı 

lllarc§'ll Ç<rnğ Kny Ş<'k 

Vaşington 12 (A. A.) - İyi mahi
mat almakta olan mehafil, bitaraflık 

kanununun hakiki tecrübe ve imtihanı 
Japonyanın Çine harp ilan ettiği tak -
dirde geçireceği mütaleasında bulun -
maktadır. 

Şimdiki halde, Uzak şark meselesin 
de efkarı umumiye tarafından göste -
ıilmi~ olan aşikar müzaherettcn cesa -
ret almış bulunan Amerika hükumeti, 
sulhun muhafazası hususunun demok -
rasilerin enerjisine bağlı olduğuna ka
ni olduğu halde, hukuku !düvele riayeti 
temin etmek için azimkirane bir siya
set takibine doğru yavaş yavaş yol al
maktadır. 

Çine son mühlet 

Tokyo 12 (A. A.) - İyi malUmat al 
makta olan mahafil, İmparatorluk kon 
feransı münasebetiyle hükumetin Çan 
kay • Şeke bir telgraf göndererek ilk -

(Sonu Sa: ;f Sil. 5) 

ita/yanın yeni yapacağı 
iki 2 ıı hlı Dzerlne 

Oı·ta Avrupacla iki koldan ilerleyen siyasi müzakerelerin başlıca kahraınanlar: 
(Solda) Yugoslavya ve Romanya bat vckilleı·i, (Sağda) ltalyan harjciye 

nazın ile Avuı turya bftıvekili 

Bclgrad 12 (Hususi) - Romen ha - ı 
riciye nazırı B. Miçesku bugün başve
kil ve hariciye nazırı Dr. Stoyadinoviç j 
ile görüpnUştür. 

Yarı resmi mahafilden haber alın -
dığına göre, Prağda olduğu gibi, bura 
da da kiiçük anla~manın Milletler Ce
miyetine karşı olan vaziyeti göril§ül
milş ve B. Miçesku Milletler Cemiyeti
nin önümijzdeki toplantısında küçük 
anla§mayı temsil edeceği için, bu üç 
devletin orada tutacaklan hareket hat
tı g6.zden geçirilmiştir. 

Sofya 12 (A. A.) - Bulgar gazete
leri, B. Miçeskunun Prağ ve Belgrad 
seyahatlarının Çekoslovak efkarı u -
mumiyesini yatıştırmağa matuf oldu -
ğunu kaydediyorlar. 

Slovo gazetesine göre, Romanyanın 
Almanya ve İtalya ile dostça bir an -
laşma arzusu Çek hükumet mahafil -
lcrini endişeye düşürmüş ve B. Miçes
kuya Belgradda yapılan hüsnü kabul
Prağdakinden çok daha samimi ve yli
rektendir. 

"(Sonu Sa. 4 Sü. 4) 

- Biz sarı ırk tehlikesini biliyor· 
duk. Fakat l>u tehlikenin nizden eon· 
raki ne.-ıil için olduğunu dü§Unüyor· 

~ duk. \le~er yanılıyormuşuz. Meğer 
tel:likc bizim ha ımızda dönüyor
ı11u~ !" 

Dfrc şaJın şa§km söyleniyorlar. 
lJ ak iknten Uzak Şarktaki vazh-et 

fngihcre ye Amerika için ciddi bir 
l -!~1!ke n1'lıiyetini almt§tır. 'itekim 

Fransa Akdeniz vazi- Yekta vapurunu bafl
yetini tetkik ediyor 

.•an I' ,•ann ~elen ııon haberler hmm 
aç~ ı•n gii~teri ·or: Bnrada hir giin hir 
lngiliz poli~ine Japonların da ·ak at
tığı, erte. i giinii ,;ene Japonların hir 
fn~iliz otelini jc;~al ederek ''e f np:iliz 
hanağmı intlirerf"k yerine Japon hay 
l"eğr çektiklerini bildiri ror. nu hli
dicder ~Uphe iz miral Suetsuğu·nnn 
Yttknnya kn ·rlettisimi?. özlerinden 
daiıa az miilıim değildir. 1talyanm 
as.ooo tonluk gemiler yapmak ka
tıırma mii\'azi olarnk A,·rupadaki 
?niittefiki olan J aponyanm 46.000 
lrınluk gemiler yııpmak tc~elıbii"ü ic.f" 
'> sözler ile hn hareketlerden dahn 
tııücssir hir mımn\'I haizdir. 

Japonyanm hu· \'aziycti karşı .. mda 
İngiltere hir taraftan hariciye teı;ki· 
latrnı dr~i tirh·or,· eski lınrfoh-~ elsi· n ~ J '* 

l'rıi ıniistcşarı Sir Rnhert Van ittart'ı 
~ahine diplnrnnıik mi.i teQnrı ''nprynr: 
~iğer taraftan J nponya ile İtnlvanm 
)'eni harp p:cmilf'riue kar§ı o da 46 
hin tonluk iiç zırl11ı yaptırmak kara· 
"rrır \'erh·or. 

Akdeniz vaziyetinin kendisine 
ıe .. eği Fransız başvekili 

B. Şotan 
Paris 12 (A. A.) - fotersigcant ga 

zetcai, İtalyanın 35 bin tonluk iki yeni 
zırhlı inşası için aldığı karan mevzuu 
bahis ederek ezcümle diyor ki: 

İngiltere ve birleşik Amerika dev -
letle"9 bu karara cevaplarını vermekte 
gecikmemişlerdir. 

Fransaya gelince, bahriye nazırı B. 
Campinchi ile milli müdafaa nazırları 

arasında Akdeniz meselesi etrafında 

görüşmelere başlanmıştır. Mesele, bu
gün veyahut yarın başvekil B. Şötemp· 
se arzedilccektir. 

Dr. Galip Hakkı 
Sinop mebusu dün 

Ankarada öldü 
Sinop mebusu 

Dr. Galip Hakkı Us 
tünün Ankarada 
Nümune hastaha -
nesinde dün gözleri
ni hayata kapadığı
nı derin bir teessür
le haber aldık. 

B. Galip Hakkı 

B. Galip Hakkı 

Ustün, bir dimağ 

felci felaketinden 
Ankara Nümune has 
tahanesinde tedavi 

fh:iiç !ım;.)vryi. oJto.000- cm f föyp 
f'ranıı:a\'a t?;Plince. onlar lıcııiu: ye-

~~I l;emi ,:aptrrmak kararını \'Cr;me· ve n İ b i r altına alınmış, maalesef kurtarıla • 1 er. Sadece Rcrline hir diplomat 
ıı;·· • • ı · J altına alınmış, maalesef kurtarılması ka 0rıderı-rck rliı>lnma"i lıir nıanena 

1
ng

1 1 
z • ap on ~il bit olamamıştır. · rıma~ı diiciindiilcr. 

d 
~ikkat edilir i c Jap_onvanrn Çin· Dr. Galip Ustün, !stabulun uzun bir 

e}(, İilllİla pliim karşrsmıfo ar.marak Hadisesi! zamandanberi tanıdığı ve sevdiği bir 
~ll~i ·eu~ olan ysmlrz Çin değildir: şahsiyettir. İstanbulun en eski ailelerin 
"""""· } J ) 1 ] J 1 1 c ı j l \ \ ) ı> 1 ·ı· den Hacı Kayyum zade ailesine men • 
1 

· 4pa ı arın ıa i < a ıa ziync e j ıret .:;:ıııg ıny, :.. ( i . ı . - lCŞ n~ı ız 
~.1nncak bir manzara ı;(i,.,termt>ktPdir: romiiık(irüniin H~ on iki ma,,nunın suptu .Eski tıp fakültesinde muallim -
}'re heyaıı: ırka menı;np memleketler Japonlar tarafmdıın miisaılere eılile- lik etmişti. Bir çok hastahanelerde da
d llpo?larrn çok açık tehditleri iiniin- rek Japon ha)rnğı çekildiği lıalıcr a- hiliyc mütehassısı ve Gureba hastaha • 
'trte hırihirlerinin ı?Özlerini o ~akla lrnmaııı iizerinc f ngiliz bahriye maka- nesinde de baş hekim olarak çalışmış· 
h eşgnlcJiir; hatta he ·az ırktan olan matı Japon nrnirallığı nezdinde iıl<let tı. Bir aralık Hilaliahmer reisliğine se-

• 
gemı 

Köstenceden kaçmış 
Bu gece limanımıza gelecek olan 

gemige ,'ıaciz konacak 
Bir müddet evvel Köstence yolun -

da Yekta vapuruna çarpmak suretile ba 
tırmış olan Norveç bandıralı 1rava va
puruna haciz konulduğu halde dün 
Köstence limanından kaçtığı haber ve· 
rilmiştir • 

Keyfiyetten haberdar edilen Yekta 
vapuı u acentesi derhal faaliyete geç -
miş, ikinci ticaret mahkemesine ba§ 
vurarak bir yeni haciz karan almağa 

muvaffak olmuş 1000 liralık bir temi-
nat da yatırmıştır. · 

Diğer taraftan Köstence konsolos -
luğumuı, aynca bir telgrafla Istanbul 
ikinci ticaret mahkemesine v:ıziyeti bil ,.. 
dirmiş gece saat 24 de Norveç vapuru 
nun İstanbulda bulunacağı cihetle he· 
men tevkif edilmesi lazım geldiğini ha 
ber vermiştir. 

Bunun üzerine dün geç vakit liman 
da Yekta vapuru acentesinden Bay Re 
şat, bir icra memuru, liman kontrol da
iresi:ıden bir nöbetçi kaptan, acente -

1 

nin avukatı vapurun sigortalı bulun .. 
duğu Anadolu sigorta şirketi hukuk 
müşaviri Refet, beşinci JUbe müdürün
den müteşekkil bir heyet vapurun tran 
sit geçeceği Büyükdereye hareket et ~ 
m~~ 1 

Norveç vapuru saat tam 24 de prati· 
ka vermek üzere BUyükdereye yana • 
şacağı zaman ayrılmış olan heyet va -
pııra girerek haciz koyacak ve vapur 
kaptanını tevkif edecektir . 

Haber aldığımıza göre, Yekta 'Va • 
puru acentesi ilk partide Norveç va -
puru acentesinden 80 bin liralk bir taz 
minat mektubu istcmiıtir. Acente he
nüz istenilen bu mektubu vermemiıtir. 

Hadise, karasularımız dahilinde ce -
reyan etmiş olduğundan muhakemenin 
İstanbul ikinci ticaret mahkemesinde 
yapılacağı anlaşılmaktadır. Maamafih 
hakiki vaziyet bugün_ tebellür edecek • 
tir. 

Hepimize geçmiş olsun 

Dünya büyük bir 
kaza atlattı! 

Q in!lla ı k k 1·1 · • ı· d ı 1 t rilmiş ve bu teşkilatta hizmet etmill • lelı. nar sanır tan enuf'rmı ıprotcto n munnmşur. s s Gökten düşen bir yıldız parçası beş-
d' ~ıt erlen tarafa yardım etmekte- Bu te clıhiiııler neticr inde, huvi- tir. 
il;ker. Ilu mnnznrn, ç(;)cJe lıir tehlike yeti teııhit t>dilen iki fn~iliz romi.ir- Dr. Galip Hakkı Ustün, 1stanbulda bUÇUk Saat geç kal Saydı 
k nr .ıln~an rlenku,.nnun haı:::ınr kiiriinılen J nJHırı lıavrn~ı imJirilrrf'k Şehir meclisi azalığına da seçilmiş ve 
h~trılara oknuı mı F;Ül~Pde hırnkır \"Crıid"n İngiliz lıınt·:ıµı <;ekilrni~fir. en son şehir meclisinde daimi encümen K ıyarn et kopacaktı! 
lbtı gfttıtlıet le\'ha"ı ff"!lldl ı-tme,•or Diğerlerinin n"r,,41e lmlunduğu lıc - azası olarak çalışırken Sinop mebus -

? ASIM US nüz Le11i dtj;ildir. (Son" Sa. ' Sü. 4). :(Yana 4S JICldal ...... __________ ......_.=__________________________________ _ .. 



2 - KURUN I3 tKfNCIKANUN 1938 

Dünya silihlanıyor 
1938 yılı başında 

hakkında son 
devletlerin askeri vaziyeti 
neşredilen bir islatistik 

Dün de İ§aret ettiğimiz gibi. hütliıı 
nıillt•ııer alabildiğine silahlanıyor. 
Terkitı•cl;!ıııt konferansıuın çalı~nıa
ları ,,emcrt: iz kalmış \'e (lıak) ın 
( kuwet) te olduğu prensihi kahul e
dilmi:;:ti r. De, !etler (ımllıün mulıaf a· 
za ı) i ı,:in silUhlandıklarını SU) leye
rck harp Hnayiine milyarlar ııarfet
mektedir. 1937 yıh nilınyetinde Al· 
ımın kaynaklarınılan 'erilen malfıma 
la giirc. yalnız ] 937 yılı-içinde büyük 
devletler hu Jmsmta 35 milyar mark 
sarf etmişlerdir. 1913 yılma nazaran 
hu yekıin yih:de plJj fazladır. Bazı 
cle\'letlerıle hu ni bet yüzde yüz \'e 
daha raıladJl'. Japonlann lıazırlığr; 
yüzcle yiiz, So\'yetlerin ise yüzde altı 
yü:r.dür. 

Amerikacla Rendix Aviation expor
to co.'nu l'eieinin hazırladığı bir rapo
ra RÖre hilyiik de,·letlerin hava kuv
vetleri ~ rakamlarla hülisa edil
mektedir: 

Harp tayyırelİ 
8400 
8000 
6300 

Ruayı 
Framı 
İngiltere 
İtalya 
'.Almınya 
Japonyı 
~erika 

5900 
5800 
5100 
3800 

Sivil tayyar• 
1200 
3000 
2100 

300 
2000 

200 
11700 

Ayni rfapora göre, milletler bir 
yı) içinde :?8.500 tayyare imal etmeli
te olup bnnlarm beıte dördü harp 
tayyareaidir. 

Fransa harp bütçesini parlamento
ya aneden mebus Pol Bemiyenin ba
zırlndığı hir raporda, muhtelif 
ınilJetlerin silahlanmaları haklunda 
\•erilen izah:ıt §Öyle bülisa edilmekte
dir. 

lngiltrrenin Silahlan 

Bütün devletlel' arannaa ınn ıene
lcr içmde Ei1Ahlari1ılaya en bOytık e
hemmlyet veren de,·lct, İngilteredir. 
İngilizler heı senelik bir ıilıihlanma 
programı hazrrlamr:lardır. Bu prog
rama göre ııarf edilecelt para, bir mil· 
yar beş ,.iiı milyon fn~Jiz lirasıdır. 

1n~ilizlf'r de\'let hüt~elerindeki 
par-.brm yansını silAhlanmayı ayır
mışl.ırclır. 

Frmumıın 11azırlığı 

Frnnı;ıılar 1938 yıh için llazırla
nım devlet hütı;esinde] 3milyar frank 
talıqis etmi~lerdir. 19'.l7 ııene<1İmleki 
yekiln 1 J nıilvnr Mi. Fe,·kalarle tali
ııisatfor \'e k;edilerle birlikte bu ve
kim 18 - 20 miJyar franga yUkselm~li
tedir. 

Diğer milletlere naıaran, Fransa
nm silahlanmaya ayırdı~r para az 
,rörUnürse de, Fran!!ızlar Umumi 
Harp nihayetindenberi hir sistem da
hilinde silalılanmakta devam ettikle
ri için, e•aı1t'n, lıazırlıkhchrlar. l\fa
jino istihlCiimatı hep bu liazırlıklar 
arasında yapılmıetrr. 

iılmanyanın Hazırlığı 

A1manyanm haztrlıgr diğer hiiyük 
<Je,·letlerden rlaha az dt'Çildir. 16 
mart 1935 yı1mdl\ neırolunan kanun
da, daimi olarak 36 frrkanm te~kili 
derniş edilmi~ti. Geçt'n sene üç zırh
lı f H"ka daha te~kil edilerek f rrka
Jarm 111yrsr 39 a çıkanlmıştJl'. Bun
lara ilive olaralc daha iki (ırka teşkil 
edilmek Uzereclir. Mevcut fırkaJarm 
dördQ yeniden temik ve modem bir 
hale ,getirilecektir. 

Almanların hngün sil8h altında hu 
lnnan kuv,·etleri hir milvon asker
dir. Ritleriet rejiminin blitnn gayreti 
biitün orduyu moılern ıililılar)a teç
hiz etmeğe matuftur. 

Kat'i olarak hilinm~mekJe heraher 
de"let bütçesinde siliihlanmaya ayrı
lan para hir milyar he~ yüz bin mark 
tahmin edilmektedir. 

Pol Bemiyeye göre, Almanlar fev
liaHide kredilerle hirlikte her Yıl ~i
Jiihlanmaya 8·10 milyar mark Iıarca· 
mıldadrr. 'A ltnınlar harp gemileri 
için de hfüiik ~ayretler tıarf f"tmekte
dir. ~on ıist.-m ''e morlern Samhost 
ve Gn.,.eltıy hırp gemileri birkaç 
ıy eonn C1enize indiri1ece1'tir. 

Soı,yet Rusyanrn Si/ôlılan 

Sovyetlcrin ordu ,.e siHihlnrı hn1'
kında pek çok fcyler yazılıp söylen
miş olmacıma ra~men, tam ve kat'i o
larak bir miktar tayini miirnkün de
ğilı)ir. Fransa askeri menahii, dai· 
mi Rus or<lnsunnn llir milyon iiç yüz 
hin olduğunu Mldim1ektedir. Bun • 
dan ba~ka yedi yüz hin ki§ilik milis 
kuweti de vardır. 

1936 • 1937 yıh Sovyet hiifçesinde 
sillıiilanrnaya 20 milyar nıhle ayrıl
mışttr. 1935 yılma na:r.arnn hu yekun 
yüzde yfiz fazladır. 1937 yılında İn
giltere ile ynp1lan dc-niz anla~ma m
dan sonra So,ı·etler deniz siliilılan
masma da hü~·ülC ehemmiyet ,.P.rmİ~
ler ve hu makHt uğnma 1937 yılm
rfa selCız mn ·nr nıhle sarf r.tmi~lerrHr. 

'.AmerUc'ayn birçok deniz cıiliilılnn si
pari~i yapılmı~lrr. 1935 yılma nis.het· 
lr RıM·:ırım J936 y1lmdnki deniz 
harp ıtiliılılan be§ micli ortmı§tır. 

1938 yılı ha~rnda Rusyada deniz 
lıarp komi <'rlip te~kil eclilcrek Smir
nof hu konıh•rliğe getirilmiştir. 

Otoritf'r cfe,JctJer harp hazrrhk
larmı hHdirir mnlfımntı ılışarıva ı:ız
dırmaıhkları iı:in Almanya ' 'e İtalya
nın tıldıı~u ~ilıi. Rıı !';ynnrn JuızırJıkla
:'I huk"mıla da kut'i'hir yekun söyle
meli mümkfin de~ildir. 

lıalyanm Vaziyeti 

Faşist ltalya<la silah altında ](ırk 
hir fırka vardır. Bu fırkalardan biri
si Afrikadadır. Müstemleke askerle
d ile milis tefkilfitmı da bu yekuna 
ilih·e etmek lazımdır. 

1936 yılına nisbetle, 1937 yılı 
harp hiitçesi 662 milyon liret f az)a 
ile, 5,551 milyon lirettir. 

'Am~rihanın Hazırlığı 
Rcisirıımhıır Ruzvelt geçen hafta 

milli mfülnf an ya sarf edilmek üzere 
bir mih·nr dolar tahsis edilmesini 
kongreden i tedi. Amerikalılar hu 
kadar ~ok bir mehlit~ı l1arp silahlan· 
na sarf ederlerse, l>iİ iin diğer de\'let· 
ler arasmıia hirincili~i alacaklardır. 
Paney hfülisesind<'n gonra 'AmeriI<a • 
nm irra!ıma karar vercliği cleniz 
mane,·ralarma 14 kannmt!=linicle haş
Janal'ak ve manevralar ni<1an Jlihaye
tine kadar de,·am ederf'ktir. Ru ma
nevralara ] !lO lınrp sefinesiyle 500 
tayyare Ye 50.000 rleniz zahit ve H

kf'ri i tirsi( edecektir. 
Japonvanm deni:ı liarp ı:ı;emi1eri 

1.110.000 tondur. Ameril<anm ise 
1.4 rn.ooo tondur. Japonlar kırlC al
tışar hin tonluk iic •liretnot ile. 7 lın
fff k·nıv:ıziir, 4:\ n;ulırih. 8 tahtelba
hir in~n f'tmcktNlir. 

Malım11t Nrr.mP.ttin DPlinrmnn 

Günkciıt tu?Şinden : 

Zamanı durdurmak 
çaresi! 

Fransız kanımuc~asisine göre dculet biitr;csi her yıl Sonkanun ipti· 
da.~ında tatbih meı·hiinc girer; geno meı·cut u.mle göre bütçenin Mebu
san ve Ayan mecli.~lerinden mutlaka yeni sene girmRzden evvel tastik 
edi/mi§ olnuı.n şarttır. Onun için Fron.~ı: mebıulan ve ayan azaları her 
yılba§ında fasılrısız il~i giin, il'i gec<' mibıkere cderfor. mutlaka sona eren 
yıluı. son gecesinde saaı 24 ten evvel biitçe lumunrmun müzahere.sini ıa
mamlnrl-0r. 

Geçen rıl sene~in son g<'cc<:İndc nıiiznl;cre uzamı~, saaı 24 ii bir 
!oot luıdar geçmek tclılikesi bn~g;;,ıcnni<ıti; bunun iizcrine her halde 
akıllı parlamentocu/ardan birinin ldişifane bulu§u sayt>sinde miizakere 
!alonrmda işfoycn sooti tam gccemn.sında durdurmuşlardı! Kanunen 
eski sene içirıde tamamuınması icap eri"" l>ir l;anrm projesi mii:nhere
sinin '\·eni se11e lıruludunu p,<'çmcme.<ıini l>ö,·l<'rr. temin Ptmişl<'rdi! Di
ğer taraf tan Franı;ız nuılmsları ve ayan azası bir dalıa böyle tedbirlere 
başı•umuık mecburir<'tirıde l.-nlmm11ak ir;irı l>iitr;c miizn/,·('r<'lrrinin wmi 
.'1ene ~irm<'::.drn l>ir lıaf ta cnıcl bjfirif ,,fıilme.'ii i<;in lnrilıanrn 1ıaktindc 
geıirilme.~irıi hii.kfirr•<'te clı<'mmirrtf,. tmı.<ıfrc etmi<:ti. 

Fnlurt dildwtc cfr'::,.r bir 1ui·li ... ,.dir liİ ~nn p<>Ma i1t> ge!Pn Prnn~rz 
gnzPtelcri biit<;e miizahP.rt>lerinin uenc .<ıPncnin son giiniina 1-rıldığrnr, 
mebt1.'iforın 11c ayarı m<'cli i uznlrınmn i!-i l!İin t'C? i/;i ~<'C<' fn.~ılrm: mİİ· 
:al:erelcrde lmluru111ldnrm1, olmrurn , •. ,,rJtf,.l,.rin rw nlrlrığunu anf rımn· 
drm herh<'sin ellerini indirip lwldrrnıl.-Trrnnı wma ,·nl:ılrı ya..-ı·rorlnr. 
Yalnr.::. geçen sPrıe olduğu f!.ibi lm ~enr rlf' mii::.n/,·prp c:a1rırırmdnki [(a11tin 
gece,·armnila har,./;<'ti tutuldu 'Vun dnn Tınlı <ıt>tmfrorlnr. 

Fron~rz r,n::.Ptel<>rinin hu te'ü~forr 1•,, .,:,.a_,.,.,r<>ri hirn::. l!nrip d,,~il 
mi? Maclf'mki Framız parlumentomndr.Td m ii:n f;f're salonunun 'lrt11tirıi 
durdurmak $Urrriyl<" ::rrmamn tri<li .,i111 trıtm.111,· wı111 'mlımmu~ur: F'rnn• 
~rz1at lm rofd,, bira: ilrılur ilrri gttlcbWrlrr: fstl'rlersn pnrlamentodald 
:wmi S<'rıP. tnlmiminin ynprrıldnnrııl;oparr:uzma!l suretfrk nilıarctc eren 
eski ıeneyi bir değil., bir~ giin uzatabilirler. 

HASAN Kl.ThIÇA'YI 

Hasan Sakanın riyaseti altında 

Şehrimizde şark tü· 
tünleri konferansı 

toplanıyor 
Bük -eşteki 

S<ıVYET 

el~isi 
Memleketine çağrıl-

11ıasını istigoı ! 
BUkreı 12 (A. A.) - Kavas ajanıı 

bildiriyor: 
Sovyetlcr birliğinin Bükreş orta el

çisi B. Mişel Oktrovskinin geri alm -
masını istediği bilriliyor. Verilen ma -
liimata göre, elçi Romanya politikası -
nın aldığı şekil üz:erine Romanyada dur 
masının hikmeti kalmadığı kanaatini 
göstermiştir. 

Ruıya bazı milletlerin de konsoloalanm 
çekmelerini iıtiyor 

Berlin 12 (A. A.) - Moskovadan 
bildirildiğine göre hariciye komiser mu 
avini Potemkin, İngiltere, tııveç, Nor -
veç, Danimarka, Letonya ve Estonya 
diplomatik mUmessillerine birer nota 
vererek bu hükumetlerden iki ay zar • 
fında Leningrad konsolosluklarını il · 
ga etmelerini istemiştir. 

Sovyct, hükumeti Sovyetlerin hariç 
teki elçilikleri ve konsolosluktan ile 
diğer memleketlerin Sovyetler birliğin
deki elçilikleri ve konsolosluktan ara -
sında tevazün tesis eylemek arzusun • 
dadır. 

-o-

Yahudiler nere
ye gidecek? 

Hlller'Jn Yahudiler 
hak kında bir s6ztl 
Rumen BaşvekiJi B. Gc~ :.:.kaç güu 

evvel fransızca (Parisuar) gazetesinin 
muhabirine verdiği bir beyanatta 
memleketteki Yahudi meselesi hak • 1 
kında hükfimetin görüşünü anlatmıştı. l 

Gazeteye göre, Başvekil Goga, Ro
manyadan çıkarılacak Yahudilerin ne
reye gidecekleri suali karş111nda bir an 
tereddilt etmiş, sonra §Öyle cevap ver
miştir: 

"- Uzak bir yere gönderilebilir •.... 
Meseli, bir adaya. Öyle bir adaya ki, 
oradan bir daha çıkamasınlar. Adanın 
etrafını her milletin harp gemileri ku
şatır. Meseli, Madagaskar aduı •.• 
"- Filistin olmaz mı? 
"- Filistin olmaz, çUnkU çok var

dır. Yakında dolup taşaı.:ak. Uganda· 
da var y,.•,,., 'cilik cereyanm: kuran 
doktor Herzl de burasını dUşUnmü§tU. 
Burası havası suyu iyi, ekip biçmeye 
mUaait bir yerdir. İngilizler o vakıtlar 
bu hususta çok müsait davranmışlardı . 

"Fakat Cenubi Afrika ahalisi de İs
rail oğullarının istilbını istemiyorlar .. 
Ne yaparsınız, bu kavmm k~deri bu. 

'' Geçenlerde kendisiyle görüşmeye 
gittiğim B. Hitler de bana böyle söy
lemiş ve demişti ki: 

"- Bizim Yahudileri size gönder
diğim için çok müteessirim. Fakat on
ları aramızda görmediğim için de çok 
memnunum.,. 

-0-

Menşe şadelnamesiz 

ihraç olunan mallar 
Ankara, 12 (Telefonla) - Menşe 

§ehadetnamesi olmadan ihraç edilen 
mallara sonradan §ehadetname veril • 
mesini isteyen bazı mürat.=aatlar vuku 
bulmakta olduğunu ve bunların yerine 
getirilmesinin, mevcut mevzt·· t dola
yısiyle, mUşkil~tla karşılandığını göz· 
önüne alan tktısat Vekaleti, ihraç olu· 
r."n rnaltann gıllrnrllklcrde ;da bir kon
trole tibi tutulmasını kararlaştırmış • 
ttr. 

Bu karar alAkadar makamlara bildi· 
rilmlttlr, 

B. Hasan Saka 

Ayın 17 sine tcsaıdüf eden önümilz • 
deki pazartesi günü lstanbulda Trab ,. 
zon saylavı ve Cumhuriyet Halk Par • 
tisi meclis gurubu reis vekili Hasan Sa 
kanın riyaseti altında fevkalade bir koıı 
ferans toplanacaktır. 

Şark tütünleri konferansı adını t&fl• 
yan bu konferansa dost Yunan ve Bul
gar devletleri murahhaslan da iıtirak 

etmektedir • 
Aldığımız mallımata göre, konferan· 

sa memleketimiz namına Bay Hasan Sa 
kaldan ıbaşka İnhisarlar umum müdürU 
Ahmet Mithat Genel ile Türk Ofiı 11-
tanbul §Ubesi direktörü Suphi Ziya, mil 
şavir olarak da inhisarlar idaresi til • 
tün şubesi müdürü Adnan H&lit, Zira• 
at vekaleti dördüncü şube müdür mu ,. 
avini Remzi, Türk Ofis 1ıtanbul §ubeıi 
tütün raportörü Mümtu Kavalcı ve 
tütün limited tirketi müdürü Naci it'" 
tirak edeceklerdir. 

Dost Yunan devleti adına da Hara" 
lambos Teodoropulos ile Dimttrc. /\r • 
gyrudis 'in iştirak edecekleri haber ve· 
rilmektcdir. 

Konferansa gelecek Bulgar idelege " 
terinin isimleri henilz bildirilmemi§tir. 

10 gün kadar deva metmcsi tekarrür 
etmiı olan bu konferansta çok mühinı 
mesele1er üzerinde görüşülecek, bil -
hassa 1933 de toplanıp şark tütilnleri 
merkezi ofsinin nizamnamesini tetkik 
ile böyle bir ofisin teşekkülü üzerinde 
kati bir karar alınacaktır. 

!çtma mahalli olarak Boğazlar ko -
misyonunun ilgasından sonra ha:-iciye 
vekaletine devredilen Galatadaki Top
hane köşkü seçilmiş ve bu köşkte ica• 
belden hazırlıklara baş1anmııtır. 

Konferansa riyaset edecek Bay Ha· 
san Sakanm cumartesi günü §ehrimü:e 
~elmcsi beklenmektedir. 

Ev içinde ıiyileltilecelC ılb.el bir ' 
elbi .. 

; 



Dikkat edilecek bir nokta 

Dikiş kuiuları yerine 
manikür takımları 

Yazan: Hakka Süha Gezgin 

.. Dün, değerli bir dostla konuşurken, ( 
'<iz, yeni kadın nesline takıhp kaldı. 
Bu takılışın sebebi de fU: <lostum bir 
Yiibaşı hediyesi almak istemiş. fakat 
bu hediye, bir arkadaşının yetiş.kin kı
zına verileceği için, hususi bir dikkat 
gerek. 

t' Benim zavallı, ağırbaşlı dostum, bü
.. un lstanbulu aramı§, taramış, altını 
Ustünc getirm:ş; ama bir türlü istediği 
a~ınağanı bulamamış. Çünkü o, bir he
dıyedc bir teşvik, bir ikaz manası gör-
l?ıek isteyenlerdendir. . 
b .N.'.hayet yorgun argın, Beyoğlunun 
~Yuk mağazalarından birine girmiş. 
ağaza sahibi, tanıdığıdır. Ona: 

. - Canım, demiş, ne güzel, ne cici 
dikiı kutularınız vardı. Ben. böyle bir 
§~y almak isteyorum. Nereye başvur
'anı· 

-Yok! 
n:ıorlar. 
Diye sızlanı}"Or. 
tfağaza sahibi gülümseyor. 
- Onlann modası geçti. Artık kim

l e böyle şeyler istemeyor. 
-Nasıl olur? 
- Olur işte... . İstemiyorlar. Şimdi 

atanan, peşinden koşulan gözde ma1-
4r, dudak boysı kolleksiyonları, mani
kür takımları, tuvalet çantaları, pud
ra, koku falan gibi şeylerdir. Ama, du
t\ln hele, b:r bakalım. Galiba yukarda 
Pek eskiden kalma şeyler olacak, .. A
tanın"yor, diye tavanarasına atmıştık. 
Aratalım. 
. Tezgahtarlar koşturuluyor, kutular 
1ndiriliyor. Toıu, toprağı temizleni
Yor, maden mafsalları parlatıyor. 

Bunlar gerçekten güzel dikiş takım
ları imiş. Etrafı bronz ve nikel §erit· 
lerıe çerçeveli bu maroken mahfaza
ların böyle tavanaralannda ~iirünmele
tini qo;örüp te mallarına acımamak kabil 
0lıtı :ızm'ş. ' 

Meğer b'itün bu zahmetler boşa git
t'tliş. Çiinkü içi açıln1'.:a kiminin ma
kaslan eksik, kiminin başka bir aleti 
~ksan çıkıyormuş. Arkadaşım da he
<iiyesini alamamış. 

"' .. 
hk ookışta ebemmiyetsiz, basit bir 

ha:ı· .e gibi görünen şu vak'aya d:k
katıe e ğilirsek, altında içtimai bir ya
ta'!lın kana:iığını görürüz. 

n ugün, Türkiyede kadına verilen 
l'tıevki, büyüktıJr. Resmi, hususi haya
lıtrıızın her köşesinde yer alıyorlar. 
~ıthkemeden, ta Büyük Millet Mecli
''ne kadar hiç bir yer onlara kapalı 
tutulma yor. 
b' Mekteplerimizde ı'kadın,, lığı ayn 
ır cins gibi, düşünmeyoruz. Liseler
d~ programlar birdir. Univ:rıitcde ay
lll denklik hüküm sürüyor. Yet'şme 
la:zıannda devletçe, milletçe bir nok
'arı kalmamasına en büyük dikkat ve 
eırı~lı:ler harcanıyor. 

!erinin, gözleri harap eden mikroskop· 
Juk nalcışlariyle uğraşamaz. O da el· 
bisesini biz erkekler gi.bi terzilere dik· 
tirecek, saçlarını berbere kest:recek. 

Ah keşke bu o:işüncesi doğru olsay
dı ı.... Acınarak söyliyelim, ki acı ger
çek böyle değil. Hakikatin dili böyle 
anlatmayor. Dikiş kutuları, yerlerini 
manikür takımlarına niçin bıraktı! Ne
den sürü sürü boya koleksiyonları, tır
nak •.;ilaları, çeşit çeşit tuvalet aletleri 
şaşılacak lıir bollukla vitr:nleri doldu
ruyor 1 Süslenmek, boyanmak, tırnak· 
tarla uğraşmak, acaba dikişten daha 
mı az zaman yutuyor? .. 

Ne gezer!... Hayır ev kadını da ça· 
lışan kadın da korkunç bir süs uçuru
munda ç.ırp•nıyor. Çalışan kadın süs 
uğrunda uykusundan feda ediyor, ha
yatını veriyor. Ev kadını, aile sofrası
nın nafakasını tüplere doldurup suratı
na bulaştırıyor. Hem ne renklerle .... 
ne renklerle 1 Kızıl tırnaklı, salata e
tekli, kan dudaklı ve palet yanaklı ol
manın zevki uğrunda feda ettikleri iş
te bu ka.dar güzel ve değerli şeylerdir. 
Bu noktalar üstünde biraz durup ko
nuşsak, iyi olacak. Mesele de yalnız ah
lakçılara değil, doktorlar ve iktısatçı· 
lara da söz u:işer, hatta vazife olur 
sanırım. 

imla karışıklığı 
Kültür bakanlığı 

esaslı tedbf rler aldı 
Büt•J.n okullarda imla kanşıklığına 

meydan verilmemesi için Kültür Ba
kanlığı esaslı tedbirler almıştır. Okul
larda biribirinin ayni bir imla öğretim 
yolu takip edilecekitr. İlkokullarda im
la öğretimi tekli de tesbit edilmiş bu
lunmaktadır. 

Yeni Türk harflerinin kabulil üzeri
ne hep:mize terettüp eden vazife her 
kelimeyi dil kurumunun imla lügatm
da tcsbit edilen §ekilde yazmak ve im
la karışıklığına meydan vermemektir. 
Öğretmenler Dil kurumunun tesbit 

ettiği imla §ekl'ni esas olarak alacak
lardır. Gerek kendi yazılarında ve ge
rekse talebenin yazacağı vazifelerde 
imla karışıklığına imkan bırakılmaya

caktır. Her sınıfta mutlaka birk2ç ta
ne imla lügat? bulundurula+.:.ak hem öğ
retmen hem de talebe bir kelimenin im
lasında tereddüt ettikçe buraya baş • 
vuracaklar.dır. 

Diğer taraftan öğretmenler sık sık 
tereddilt ettikJeri kelimeleri Iügata ba
karak lügatta kelime arama ve tered
dütlerinin izalesi hususund:ı talebeye 
imtisal nümunesi olacaklardır. 

Kültür Bakanlığı bu vaziyeti bütün 
orta ve ilkokullara bildirmiştir. 
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ŞEHiR HABERLERi ~ 

Dirileri ölmüş 
gösterenler 

Onnik ve arkadaşları 
mahkôm oldu 

Beş altı ay kadar evvel O'nyon si· 
gorta şirketinde sigorta olan bazı kim
seleri sahte esrak tanzim ederek, öl· 
müş gibi gösterip sigorta parasını a
lan bir şebeke yakalanmıştı. 

Bu sahtekarların dördüncü asliye 
cezada görülen duruşmaları dün biti· 
rilmiş, Onnik 1 ,5 sene on beş gün, 
izmaro 1 sene, Dimitri 3 ay, doktor 
Leon 22, doktor Asaf 15 g\in hapse 
mahküm edilmişlerdir. 

Diğer suçlulardan Didar öldüğü için 
hakkın.daki takibat durmuş, Şemseddin, 
Karabet ve Viçini beraet etmişlerdir . 

-<>--

Memnu mınf akada 
bulunan çocuk 

Dün Yeşilköyde memnu mıntaka 
dahilinde gazete kağıdına sarılmış 6 
aylık bir çocuk cesedi bulunmuştur. 

Cesedi Adliye doktoru muayene et
miş, müddeiumumilik tahkikata giriş· 
miştir. 

-o-

Yeni açılacak teı kos 
musıuhlaıı 

Şehirde kapanan çeşmeler yerine ye 
niden 90 Terkos musluğu daha açıl -
masma karar verilmiştir. 

Bunlardan 65 i İstanbul, geri kalanı 
da Beşiktaş ve Kasımpaşa taraflarma 
taksim edilecektir. 

-o-

Bahçekapıda asfalt 
yol 

Bahçekapı!dan Yeni postahane önü -
ne kadar olan cadde asfaltla C:öşenecek 
tir. Asfaltın Meserret oteli önüne ka-
dar getirilmesi düşüntilmektedir. 

Ancak asfalt yokuşta kaydığından 

belediye önüne ka:dar olan kısmın as -
falt yapılmasından vaz geçilmiştir. 

--o--

Otobüsler 
l~lode müşteri var· 
ken durup benzin 

almayacak 
İstanbul belediyesi şehir dahilinde iş 

leyen otobüslerin seyriseferine ait se -
lamet ve intizamı temin yolunda bazı 

yeni tedbirler almıştır. 
Servisini bitiren arabalar şimdiye ka 

ıdar geceleri hattın iki başında sokak 
ortasında bırakılmakta idi. Bu araba • 
lar ceyriscfere müııaade edilirken yapı
lan fenni muayenede sağlam çıktığı 

halde böyle geceleri yağm:.ırda karda 
sokak ortasında kalmakta ve bakımsız
lıl:tan çabuk harap olmakta ve seyrü -
sefer esnasında bozulmak tehlikesi ar
zetı:ıektedir bu vaziyeti nazarr dikka -
te alan belediye şehir dahilinde işleyen 
otobUslerin servislerini bitirdikten &On 
ra mutlaka garaja çekilmelerini ve mun 
tazam surette bakıma tabi tutulmaları
nı kararlaştırmıştır. 

Şimdiye kadar görülen münasebtsiz 
hallerden biri de otobüslerin sefer es -
nasında içinde müşteri bulunıduğu hal
de herhangi bir yerde bir benzinci dük 
kanı önünde durup benzin almalan ve 
bu suretle yolculann beklemelerini vı 

vakit kaybetmelerini mucip olmalan • 
dır. 

Belediye bu ciheti de nazarı !dikkate 
almış ve otobüslerin mutlaka sefere çık 
madan önce kafi mıktarda benzin alma 
lan mecburiyetini koymuştur. 

İstanbul belediyesi Daimi Encüme • 
ninin bu husustaki kararı bugünlerde 
tatbik edilmeğe başlanılacakotır. 

Kıdem zamları için 

21000 lira tasar
ruf yapıldı 

\ 
I 

Tayyare 
piyangosu 

DUn biten S ncü ke
şideyl kimler kazandı 

Tayyare piyangosunun üçüncü ke -
ıidesi dün bitirilmiıtir • 

Yüksekkaldmnıda 169 numaralı dük 
kanda ı.obacı Yakuba kırk beş bin lira 
isabet etmiştir. 

Askeri tıbbiye dördüncü sınıf tale -
besinden Ihsan, Lüleburgazda köfteci 
Emin, Adanada !döşeme mahallesinde 
Sadi, Karagümrük Kabakulak cad • 
desinde 16 numaralı evde oturan Se • 
vime on beş bin lira, Kadıköyde A~tı 

yol ağzında tütüncü Cevat, Milasta or 
man mesaha memuru Kamii, 1zmirtıe 

Eırefpap.da kunduracı Nuriye on iki 
bin lira, Kaısımpaşada Zincirlikuyuda 
Ahmet, bmirde ıeyyar bayi Yako,.Ye· 
nipostahane caddesin.de Ağanyan han
da komisyoncu yanında Yuvakim, As
ma a ltında Maksudiye banın -
da 32 numarada Pavli ile Galatasaray 
lisesi talebelerine on bin lira çıkmış -
tır. 

Sonları 33 ile bitenler de ikiıer lira 
amorti alacaklardır. -o-. 
lglik yapayım 

derken 
Bir sarhoşu o iftira

sına uğradı 

Karagümrükte Kabakulak sokağın • 
da 16 numaralı evde oturan Şekerci A
dem evvelki gece sarhoı olmuş, köp -
rü üzerlıiden geçerken yere düşmüş • 
tür. 

Bunu gören çadırcı Sıtkı adamı kal
dırmış, tramvaya götürürken şekerci 

İlkokul öğretmenlerinin kıdem zam- yoldan geçen bir zabıta memuruna Sıt 
lannın verilmesi için biltçeye anı.:ak kı hakkında tikiyett~.bulunmuştur. 
üç aylık zam farkının verilmeıl için Şekerci Adem, kendisini kaldıran a-
tahsisat konduğunu yazmıştık. damın cebinden 14 lira parası ile ağzın 

Kültür biltçesinde yeniden yapılan daki altın di§lerini aldığını iddia etmiş-
21000 lira tasarrufla sekiz aylık birik- ıe de tahkikat sonunda bu iddi::-.nın doğ 
miş zamların verilmesine imkan elde ru olmadığı anlaıılmııtır. Şekerci A _ 
ed 'lebilecektir. 

Değerli bir konferansı Bu hususta tetkikat yapılmaktadır. dem mahkemeye verilmiştir. 
İlkokul öğretmenlerine mahsus ol- Ok -o- 200 gaz tenekesi bulundlJ 

mak •Jzere tertip edilen serbest kon- Um& "f (8pf 8rJOd8• Evvelki gece Samatya sahillerinde 
feranslara devam edilmektedir. Dün de 8 y rı l ık 1 & r 200 kadar ga.z tenekesi bulunmuş, ka-
Espekter Süleyman Edip tarafından yıkçılar tarafından toplanarak gümrük 

İlk ve ortaokullarda okunan okuma ilkokullarda imla ' öğretim yollan mev- kulübesine alınmıttır. 
zuu etrafında bir konferans verilmiştir. kitaplannda bazı yanlışlıklara tesadüf Tahkikat neticesinde bu tenekelerin 

Çok değerli olan bu konferans öğ- edilmektedir. Bunun sebebi de kitap- Karadenize gitmekte oİan Ankara mo-
retmenler tarafından büyilk bir alaka lann son tabılariyle eski tabı!arı ara- Ad d f 

ı'Je takı"p ed1·1 ..... :" ve bu yıl verı"len kon· sındaki farklardır. Mesela bir okuma törilniln atar açığın a ırtınaya tu· 
.. .. ~ tulmc:.'ıı üzerine motöt1den atıldıkları 

feransların en değerlisi olmuştur. parçasının ilk tabındaki kelimelerle i-

--o--
Utus t9 yatında 

Ankarada çıkan Ulus gazetesi 19 ya
şma girmiştir. Arkadaşımızı tebrik e • 
der ve büyük muvaffakıyetler dileriz. 

kinci tabındaki kelimeler biribirine anlaşılmııtır. 
uymamakta ve bir kelime, baıka bir BlR MtlŞTERl YtlZUNDEU - Sir 
keJime ile izah edilmektedir. keci otellerinde iskeleci Ahmet, Ali -

Öğretmenlerin karşılaştıktan bu ettin, Mehmet ve İzzet dün bir müşteri 
müşkilatı izale hususunda Bakanlık yüzünden kavgaya tutuşmuşlardır. 
meşgul olmaya başlamıştır. Bunlar birbirlerini döğdükleri gibi 

. l<adın, yükseldikçe, yaratılıştan ge
lırdiği birtakım varlıklara, cinsine 
~ahsus meziyetlere veda· eder diye 

!!11nııııı 111111111111111ıı111ııııııı1111111ınıı11111 ııı ııı ııuıııı 11111111111111111111111111111111111111 ııı 11111 ıı ı ıı 11 11111 111111ıı 111 111111ıı11 11ııı ınıı111111ıııı 1111111111111 ııı111ııııııı11111111 lllıııııııının ıı ı 111111ıııı1111111ııı 1111111ııt= 

~ ~ 

Mehmet çakısını çekmiı, cadde üzerin-. 
de diğerlerini kovalamııtır • 

ır düstur yoktur, ki böyle bir hal kar
§ ısında kendimizi avutabilelim. Doğ
l'tısu, tam ters:neciir. Kadının fikirce 
~ltselişi, varlığının manasını daha iyi 
vramasına yarar. Bilgi, hayattaki 

toı·· la Uı(in kutsallığına onu daha çok yak 
ltırır. 

"iani böyle olması lazımdır. Akıl 
"c trıantık yolu, adamı böyle bir neti
~'Ye götürür. Fakat şu küsücük hadi
~osteri}"Or. ki b:zde kadın uyaruıı 
da trıdır. Ve her yarım şey gibi fay -
~·:an çok zarar veriyor. Eğer yalnız 
d.~ 11 kutuları ortadan kalksa idi, ken· 

1
1 

ltendimize başka bir muhakeme yo-
1.t tutar: 

t\ - Evet, bu cı~ bir gerçek olabilir. 
d. ~. bir kayıp başka bir kazançla ö
d crıtniıtir. Eskiden evinde oturan ka-
ın d'k· &ıt ' ı ışte hem kazanç, hem zevk va-
~~81 bulurdu. Bugün çalışıyor. Vakti 
da tu.r. l<imyahane potasının başın· 
ti~· kUrsU karşısında, daktilo makincle· 
}'o ın Ö~:inde beyin ve kol gücü harca· 

r. 

lıu 'b' gı ı hayat zorluktan. ,-un -!öl 
~ınZ1' ıartlannı değiıtirdi. Parma
tı. A n YUkıUğünil, elinden iğnesini at

ttılt gergef batında " Antep ., İ!-

i 9 Gazetelerden akisler i 
1 5 
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TARiHÇiYE CORE 
Son Pos.tada Bürhan Cahit yazıyor: 
Büyük tari.lJçi Wels büyük harpten 

sonra insanlan mes'ut bir sulha ka
vuştunn:ık için Avrupa milletlerinin 
İsviçre gibi federal bir çerçeve içine 
girmelerini en kestirme çare bulmuştu. 
O zaman meşhur Vilsonun lırcnsipleri-

ne göre kurulan m:lletler cenüyeti üstada 
bu ümitleri vermişti, fa~t büyük alim 

daha eserini bitirmeden Milletler Ce
miyetinin bu işi başarmaktan çok uzak 
olduğu anlaşıldı. Wels bunun günahı
nı diplomatlara yükletiyor. Diyor ki: 
"Bugünkü dünya politikasını çeviren
ler be§eriyeti kurtaracak evsafta olını
yan haris insanlardır. Bunlar dar dü -
şünceli olmasalar bugün Avrupayı için 
için tehdit eden silah yarışı yerine 
milletlere refah ve saadr-t getirecek bir 
cihan banşı kurabilirler. Bug:Jn mil· 
Jetlerin mukr.dderatına el koyanların 

zafı m:.deniyeti kökünden ve içinden 
yıkacak kadar acıklıdır.,, 

Büyük müellif bu fikrini izah eder-

ken Fransa inkılabmı da misal geti· 
rir. Bourbon'larm sef~ıati ve cehaleti 
yüzünden halk tabakaları sefil düşmüş, 
sarayların ihtişamım temadi ettirmek 
için konan vergiler Fransız milletini 
perişan etmiş ve nihayet büyük ihtilal 
patlak vermştir. 

Wels'e göre bug:in Avrupanın bil· 
yük devletlerini tehdit eden asıl düş
man hudı.:dlarda değildir. 

İnsanlığın iki bin yıllık ma.:erasını 

hikaye ederek vak•alardan ahkam çıka· 
ra çıkara bugünün hadiselerine kadar 
gelen tarih üstdının tahminleri ne de· 
receye kadar doğrudur bilinmez. Fa

kat bugün siyasi teşekkülleri başdön
dürücü bir şiddetle silahlanmağa mec· 
bur eden umumi cereyan birkaç yıl 
daha devam ettiği takdirde neticenin 
nereye :varacağı da kestirilemez. 

FRANSANIN 
r:UFUSU 

Fransada son neşredilen bir istatis
tiğe göre, Fransız n:i!usu 1931 den 

1936 ya kadar, beJ sene zarfında, 81 
bin artmıştır: 

Fransada, 1931 senesinde 41.427.000 
kişi vardı. 1936 senesinde iıe bu nil
fus 41 .508.000 olmuştur. 

Ayni istatistiğe göre, Pariıin niifu
su bugün 2.792,933 kişidir. Franaız 

şehirleri arasında, nüfus kalabalığı iti
bariyle, ikinci olarak MarsiJya (913 
bin 520); üçtincü Lyon, dördüncü Niı, 
beşinci Bordo, altıncı Toulouz, ycdirıt.:i 
Lildir. 
AVRUPA SOCiUK DALGASINDA 

BüKin Avrupayı büyük bh soğuk 
dalgası kaplamıştır. Pariste, Berlinde, 
ve bütün Balkan memleketlerinde kıt 
ba~ıırmıştır. 

Avrupada en şiddetli soğuklar bu -
günlerde Lchistanda görülmektedir. 
Varşovada, son hafta içinde sıfırdan 

aşağı 30 derece soğuk kaydedilmiştir. 
Bundan sonra Fransa ile Macaristan 
gelmektedir. Fransanın bazı şehirle -
rinde ve Budapeştede soğuklar ııfmn 
altında 26 derecedir. 

Kavgacılar yakalanauıtır. 

• 
Şehltllklei I imar ce .. 

miyetl toplantısı 
Şehitlikleri imh cemiyeti senelik u

mumi heyet toplantısı 16-1-938 pa
zartesi günil aaat on dörtte Cağaloğ

lu Halkevi salonunda yapılacaktır. 
---o-

• Şehir mütehassısı Prost şehrin leşcirl 
için bir plAn yapmıştır. Şehir bundan son
ra bu plAna göre a#açlanacaktır. 

Ol Um 

30 ıeneye yakın memleket kültürü· 
ne hizmet etmit Sarıyer 40 ıncı okul 
batöğretmeni Hasan Tahsin Altan te
davi edilmekte olduğu Balıklı Rum 
hastahanesinde dün vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün saat 11 de bistaha
neden kaldınlarak öğle namazı Ey•:.ip 
camisinde lalmdıktan aonra Tokmak
tepeye defnediltt.:ektir. 

Ailesine tat!yet beyan ederiz. 

HlJRlJ~a abone olu
nuz ve abone ediniz 



4-KURUN 

ispanya sularında 

Meçhul 
tahtelbahir 

Bir gemi batırdı 
Valencia, 12 (A.A.) - Tabiiye

ti meçhul hir denizaltı gemisi, Yalen
cfonm 27 mil a~ığmda Hannealı adın
daki Holl::ında vapurunu torpillemiş
tir. l\Hir ttehatı Ja,·ca ka nhası balık 
çılnrı tarafından kurtarılmıştır. 

Franko Tayyareleni 
Bombardımanda 

L<ındra, 12 (A.A.) - Darselona
dan hHdiriliyor: Franko tayyareleri 
lmgi.in ~chir iizerinde bir uçuş ~ap -
ım~lar 'e n keri miie · e el eri bom -
hardımao etrni:.lerdir. Yirmi 'kaclnr 
ölü vardır. 

Bilhao, 12 (A.A.) - Knrtagenn
clan hildirHdi~ine giirc, hirçok Fran· 
ko tan ar !eri hu ahalı Ga telon ile 
Valcncin aracındaki §ark nlıillerinde 
muhtelif a keri mmtakalnrmr bom -
hnr<lıınan etmi§lcrdir. 

Muharebe. Devam Ediyor 
Temel, 12 (A.A.) - Tenıel mu

Juırebesi de ·am ediyor. lilliyetpcr
, ·erler, lıiikiımetçilcrin §iddetli tnar
rnzlarına ımıkm emct etmektcdirl r. 
1\fnharelıc §ehrin etraf mcla cer yan 
cbuektcilir. Hükfım<•t il r in taarruz 
!arma ağır tanklar da i~tfrak ediyor. 
Jjlliyetpcn·erler, kar ve soı;ı ~'lm 

Temele ı;innelerine mani olduğunu 
'e hiikfım t ilcr:e mevzilrini talıkiın 
imkanım '<>rcli~ini Jıildiriyorlar. 

Barsclon: 11 (A.A.) - ı lüdaf:ı:ı Wıknn· 
lı§ınd:ın teblii{ cdilmi!';lir: 

Cttmhmiyetçilcr l\fueln ve Ternel bolge
sindc1d menilerinl dil:ı:cltmlşlerdir. 19 
uncu kolordu, ileri Jınrekelinl hiı;hir mu
kavemete mnruz kıılınndıın ynpnuş1.ır. Di
i;cr cepheler <le knyda değer bir şey yok· 
tur. 

f.or.drıı, l 1 (A • .) - Ademi mildnh:ıtc 
tnll l>omitc inin lctimoını m-teııldp n 
redilen remıi tebliğde bildirildiğine göre, 
ı::ıınilllulerin geri cekilmcsi m sele in~n f. 
rl:ırl t:ırzı h:ılll hakkındaki etüdlcr iı;in 
bcşbin 1nı:Uiz. lirası s:ırfcdilmlştir. Gönül
lulcıin iaşesi için bir, sıhhat koruma iş
leri için Ufr mülehassı tayin olunmuştur. 

Enlcrn:ısvonnl mcmurlnnn scı;ilmeslndc 

çok tcrnkki kal dcdilmiş T"C bu hususlnld 
silçlıiklcr ~enılmiştir. 

Tnlt komitenin önümüzdeki içtimnmın 

perşembe gU--ıQ yapılmn ınıı karar vuil· 
mişlir. 

Şehit tayyarecilerln 
allelerloe ikramı ye 

Mecliste kabnl edildi 

Anknrat 12 (H1 u 'i) - Bü ·ük 
fillet l\foclh;i hugüllk-ü top]antı~ıııda 

\'llıife esnasında §chit olan devlet lıa
vn yolJarı pilotlarından Ekrem Er
mek ile makinist Sami Demirel'in kn
nnni mirasçılarına ycr:ilecek tazminnt 
hakkındaki kanun lavihnsmı kabul 
ctmi~tir. 

- -o--
Faiz haddi .~ehizbuçu

(ja inecek 
Ank:mı, 12 (Teclfonln) - Ban

kalar kanununa ek kanun Hh iha ı 
bazırlnnmr,trr. 

JAiyjJıa) a öre, ) üzd on iki faiz 
Jıad<li kiz buçuğa indirilm' itir. 

• FR NS ~ hariciye nazın İspıın
) ol milli) ctpcrverlerinin he, Yocc 
de I~spnna 'c Dinrio 'n t·o ı:;azctelc
rinin Frnn~ayn ~irıne ini yn ak ı>tıııi..,
tir. 

• 1\11 IR Pın·l:.mcnt iiç lfhaua 
fc ltolanncaktır. Yeni intihabat~ fe 
lıi takip eden iki ay içinde apıla-
cakırr. 

• IHLA 'D parlamentocu. hugiin 
ii;ı;leilcn oııra )Cllİ kımnne.. inin 
rMri ete p;irme;infl, ı h ri ilk defa o
larak içtima etıni tir. 

~ İ:\"G1L1Z 1 arhiyt: nazırı diin lny
~ rıre ile Şimali lrhındaya tefti•e çık
ım tır. Bn zi aret on be• Qcr.r.-ı1 ... nl e
ri hir t ıı;:dlz nazırının Şimal Irlnn 
rl:t•m la ilk zh ar<>tidir. 

Fransada 
Gizil lbtllAI komita
sının mensupları 
yüzleştirllecekler 
Paris, 12 (A.A.) _istintak haki

mi tarafından isticvap edilen Motenier 
Locuty'nin ithamlarını protesto etmiş. 
fakat kendisini tanımakta olduğunu 

kabul cyleıniştir. Metenier, kendisine 
"Ateş haç,, ın bir toplantısında takdim 
edilmiş olduğunu iliill'c etmiştir. 

Gece milli emniyet dairesi, Etolle 
suikastleri hakkında yeni hiç bir şey 

tebelluğ etmemiştir. Locutynin beye
can uyandırmış olan itiraflarının tet
kik ve tahkikine devam edilmekte ve 
bütün müttehimler arasında bir mUva 
cebe icrası için hazırlıklarda bulun. 
maktadır . . 

Paris, 11 (A.A.) - Havas bildiri
yor: 

Bu sabah reisicumhur Lebrunun 
•riyasetinde toplanan nazırlar meclisin 
de başvekil Chautem~. presbourg sui 
kasti faillerinin ara§lırmaları tahkika 
tındaki muvaffakryetten dolayı dahi
liye nazın Dormoy:ı ve polis idaresini 
tebrik eylemi5tir. 

Donnoy, tahkikat halinde bulunan 
meseleler hakkında nazırlar meclisine 
ycnjdcn ehemmiyet peyda eyliyen mü 
temrnim izahat vermiş ve bu meselele
rin neticesine intizar edilmesi lazım 
geldiğini bildirmiştir. 

--o--

Yunan Veliahfı 
Düğün müoasebetile 
fakirlere yardımda 

bulundu 
Atina, 11 (A.A..) - Veliahtm ev

lenmesi münasebetiyle kral Atinanm 
fakirlere 200 bin drahmi ve biz.zat 
veliaht dn 100 bin drahmi vermiştir. 

Ati.na, '1'1 (A.A.) - Yugoslavya 
elçisi Lazare\iÇ dün elçilikte Yunan 
kralı ve Yugoslavya naibi şereflerine 
bir öğle ziyafeti vermiştir. 

GeC't>leyin de İngiltere elçisi Yunan 
kralı ve kent dükü şereflerine bir zi. 
yafet vcrmi§tir. 

Romanya. vcliahtı Mişel dün yanın
da Romanya .elçisi ve yaverleri olduğu 

halde meçhul askerin mezarına bir çe
lenk koymu.5tnr. 

---o-

Bir t yyare kayboldu 
San F ransisku 12 (A. A.) - 19 ton 

luk Samoa Clipper deniz tayyaresi La
g09paos ile yeni Zelanda arasında kay 
bolmuştur. Tayyare Lagopagoldan dün 
sabah hareket etmiş sonra motör arıza 
yüzünden geri dönmüştü. Saat 20 den 
beri tayyareden hiç bir haber alınama
mıştır. 

Pagopago - Tutuila adası - 12 (A. 
A.) - Burada Samoan - Clipper tay -
yaresinin ateş almış ve infılak etmiş ol 
yirmi kilometre mesafe kadar bir nok -
maktan korkulmaktaldır. Tutuilaya 
tada u sathında benzin birikintileri 
görülmüştür. 

Evvelce adanın garp bumu açıkların 
da tayyarenin buraya dönmek için uç
makta olduğu zannolunan mahal civa
rında bir duman sütununun yükseldiği 
görülmüştilr. 

Tayy~re, telsizle vermi okiuğu son 
haberde denize inmeden evvel lrcnzin 
brrakmağa başlamış olduğunu bildirmiş 

idi. Bu ameliye esnasında benzinin İ§ -

tial etmi ve alevlerin motöre ve ben • 
zin hazinelerine sirayet eylemiş olma -
ı:tnclan korkulmaktadır. 

Bir odcniz tayyaresi ile, tayyarelerin 
i aşe ve mühimmatını tedaril:e mahsus 
tayyarelerden biri, benzin birikintileri .. 
nin meydana çrkanlmrş olduğu mabal
d• arattırmalar yapmaktadırlar. 

-o-

Ameı ilıa ile ticaret 
müzakereleı i ·ı iz 

DUn baş[adı 

Va~in;;ton, 12 ( .A.) - B. HulJ, 
Türki~ ile Amerika arn,mcla ekono
mik ı;örü:melere hugün ba§lanrlr~rnı 
hilılirıni ,tir. Görii~melt'r karşıhklr 

Hava kuvvetle
rine 21,5 milyon 
LAyıha meclis ruzoa

mesine alındı 
1\nknra, 12 (Telefonla) - .Mı:clis 

ruınaınelerine alman layihalar ara
~mda, lı:n a kun·etleri için 21 buçuk 
milyon liralık teahlıiitle girişilme i 
hakkındaki kanuna ek layiha da var• 
dır. Lüyiha esaJarnııı ~öre, 21 huçuk 
mil)·onclan ba§ka, hir milyon lirası 
] •>3i. altı milyon lirası da 1938 mali 
) ılınıla lıiitçeye komılacak tah isattan 
i.i<leın<'k iizere harbiye Ye fen ve teç
hizP.11 için lıeş milyon, inşaat için de 
iki milyon olmak üzere, cem"an yedi 
milyon liraya kadar teahhücle giri~
nıeye Mi!li l\fiiılafna Vekili ve hu te
diye Jı a,Heri d::ıhilin<le kalmak üzere 
bono çıknrma~a inliye Vekili mezun 
o]aeaktır. 

1918 (1934) dahili istikraz tahvil-
lerinin ikramiyeli 1938 tahvilledyle 
ve 1933 Türk borcu tahvillerinin de 
dahili L tikraz tahvilleriyle mübacle
Je ine dair olan layiha encümenler
den geçerek fecli ntınamc·ine alm-
mı:.tır. 

Dahiliye Vekaletinde bir mahalli 
idareler rei ]iği te kiline dair olan 
kamın lii:r.iJıaq Meclisin ruzname;;ine 
ginniı;tir. 

De\ let Demir} ollan idaresine dev
redilen hatlardaki noksanlarm ikma
li i çin İclareye verilecek olan 483.749 
liraya dair kanun lıiyilıası da 'Meclis 
ruznnme·irıe almmıı,trr. 

--o-

Deıs saalleıi az olan 
muallimler 

Ankara, 12 (Telefonla) - lık ve 
or:tn te<lri at muallimlerinin terfi ve 
tecziyeleri hakkındaki kanuna bazı i· 
liveler ynpılnıasma dair layiha ~Iec
Jis nıznamesine nlmmrştır. Bo ilave
lerle Gnzi Terbiye En titü ünün be· 
den terbiye i, resim ve elişi ~ul1csin
den mezun olanların asli maa lan 25 
liraya çıkarılmaktadır. 

Bundan başka, orta öğretim wiles
Ee~tlerinde resim, heden terbiyesi, 
rmı-iki. diki~ ,.c biçl<i dersi ,·ermekte 

olan ö";retınenlerin Üzerlerindeki ders 
ve müzakere saatleri sayısı te bitedilen 

miktardnn az i-e Kültür Bakanlığı hu 
vğretmenleri mütekabil ders aatJeri· 
ni münasip göreceği halkevleri gibi 
ynlerde ihtisa ]arı dahilindeki ders
lere vcrmcğe mecbur tutulahilcek
tir. 

Orman teşkilatında 
geni nakil ve tayinler 

Ankara, 12 Tel(efonla) - Orman 
müdür Ye memurluklarında §ll nakil 
,.e tayinler yapilmıştır: 

Orman ha~ ınünP.ndi i Emin Göre] 
tekafüle sevkedilrni , yerine Zongul
dak orman baş mi.ilıeııdi muavini İs
mail Hakkı, Zonı~uldak orman başmü 
henıli mnavinli~ine Kars orman mü
hendi muavini N zım, Batı orman 
miif etti Jiğine umum müdiirliik imar 
~uhesi yarclirektörii Halil Kutlak, i
mar mlı(~si direktiir1üğiine ağaçlan -
dırmn şuhe i yardirekt<irii Ccfiil Gfir· 
ı:;en. umum miicHirliik mlif ettişlerin -
den Fuat Talip a~ac; :mdmna şuhe i 
mfüliirlii~ünc, Ekoııoıpi Şlılıeııi rnC -
dUrliiğiincle çalı~an nıüf cttiş Sıtkı ,·:ı
zifeı:."ine iade olunarak yerine k11ruma 
şube~ mfid irii Koğan, Karahiıkte ku
rıılan devlet orman revir anı rHkleri· 
ne amenajman uhe!llİ miidürii Hil ui 
.ı\k)'nrnaç ile ayni §nhe ınüfetti,r 5 -
er, orman komi~eri IuzaCferYener. 

Zinı;al orman miilıendi lerinclen ~c

dp ve J\nkara onnaıı amennjnum 
ı:;n1p mühendi.-Ierinclen Adil ;\•lnk i~ 
letıne orman rnülıendi liğine. Kara-
n orman miihendisi İmlail SUtınen 

Pilorya n~a!:landırnuı i~lerincle çalış
tırılmak üzere Ltanlml orman müh~n 
ıli . li~inr nakil , .e ta\"İll edilmişlı•r -
dir. 

giimrtik tercihleri hah eden hir tica
ret an ln~nıasr ak tine matuftur. 

-........ 

Orta Avrupa 
müzakereleri 

(Üslyanı: 1 incide.) 
Roma protokolıı devletleri ,arasında 
Budapeşte 12 (Hususi) - Macar ha 

riciye nazırı. B. Kanya bugün Avus -
turya başvekili Şuşnig ve hariciye na
zın Şmit ile İtalyan hariciye nazırı 
Kont Çano şerefine verdi0 i ziyafette 
bir nutuk söylemiı ve Roma protokol
ları devletleri arasındaki sarsılmaz 

dostluğu işaret ettikten sonra demiş -
tir ki: 

İtalya ile Avusturya Macar hükfıme 
tinin teslihat meselesindeki hak müsa
viliğine dair olan ve artık o ;;amandan 
beri hiç kimsenin itirazına maruz kal • 
mayan notai nazarmın doğruluğunu 

ve meşru olkluğunu tanımışlardır. 
Ekonomi sahasında da, şimdiye ka -

dar başarılan iş dikati celbed,.cek ehem 
miycttcdir. Karıılıkli ticaret mübade -
lelerinde basıl olan artma, ayni zaman 
da Orta Avrupadaki diğer devletlerin 
ekonomik inkişafına da ehemmiyetli su 
rette hizmet etmiştir. 

ltalyan hariciye nazrmun sözleri 
B. Kanyadan sonra söz alan Kont 

Ciano na.zmn sözlerine i§tirak etmiş ve 
demi§ tir ki: 

Eserimizin iyi tefsiri ve hükfunetle • 
rimizin derin realite hissidir ki, Roma 
protokollarının Roma - Berlin mihve
ri ile ahenkli bir sw-ettc inl:işafma ve 
İta!yaile Yugoslavya ve Avusturya, Ma 
caristan ve Almanya arasında samiml 
bir anlayışa imkan vermiştir. 

En mühim menfaatlerimizin ötesin -
de, Orta Avrupada ve Tuna havzasın -
da müsalemet, adalet ve istikrar şart -
lan ilidasma daima çalıştığunızı mem • 
nuniyetle müşahede ve tesbit edebili • 
riz. Avrupa tarihinin bu karışık devre 
sinde, devletlerimizin duyduğu tcsanü 
dün Gağlamlığını ispat etik. 
Avuıtury• hariciye nazırı diyor ki: 
En ıon olarak, Avusturya hariciye na 

zın :a Şmit ayni esaslar dahilimi.C söz 
söyledikten sonra billıassa §U noktayı 
işaret etmi tir: 

'"Uç devlet münas betleri bütün sa • 
halarda mcsud bir hamle arzetıni§tir. 

Bu devletlerin t ·ki mesaisi Orta 
Avrupada ve Tuna havzasında sağlam 
bir terakki unsuru teşkil etmektedir. 
tfçlcr konferansı 

Frankoyu tanıyorlar 
Budape§te 12 (Hususi) - Uçler kon 

feransmm nihayet bulması üzerine neş 
roh:nan tebliğ.de deniliyor ki: 

Avusturya ve Macaristan delegeleri, 
komünizme karşı sarih mllilalefetlerini 
teyit eylemişler ve ayni prenaiplerden 
mülhe molan İtalyan - Alman - Ja
pon antikomintem paktmm sempati ile 
seUimlamı§lar, general Franko hüku -
metini İspanyanın ve bütün İspanyol 

müstemlekelerinin meşru hükt'.imeti o -
tarak kati surette tanımak kararlanm 
İtalyan delegelerine bildirmi§lerdir. 

lnglliz profcsöriloti 
öldürenler takip 

. ediliyor 
Kudüs, 12 (A. A.) - Profesör Star

key'in bir arab çetesi tarafından öldü
rülmesi üzerine bu sabah ~fakla bera
ber polis ve asker müfrezeleri çetenin ta
kibine koyulmuşlardır. Bu müfrezeler 
polis köpeklerinin yardunt ile ı;etenin izi 
üzerinde yürüyorlar. Bu mmta.kadaki 
köylerin birçoğu asker tarafından ablu
ka edilmiştir. Evinde silfilı bulunan bir 
adam tevkif edilmi_tir. Hebron civarın
da Tanas köyüne kadar çetenin izini ta

Çin şartlarını 
bildiriyor 

(Ü ıst:ranı birincide.)' 
k5nun sonunda gönderilmi~ olan Japon 
tekliflerinin kabulü için kendisine yeni 
bir mühlet vermiş olduğunu istihbara • 
tına atfen söylemektedir. 

Bu son mühlet olacak ve tekliflerin 
kati surette reddi, imparatorluk konfc• 
ransı tarafından takarrür ettirilmiş o • 
lan tedbirlerin tatbik mevkiine konul
ması neticesini verecektir. 

Çin sulh .-ırtlarmı bildirdi 

Tokyo lZ (A. A.) - Şark meselele
rindeki ihtisası ile maruf olan Sunkor\l 
Yoşkoyoka, Kaizo adındaki mecmua • 
da şöyle yazıyor: 

Çangay Şek, 2 sonkanunda AlınaJ1 
sefiri B. Trautmann1a japon hükUme .. 
tine aşağıdaki aullı tclı:liflerini gönder 
miştir: 

l - Şimali Çinin askerlikten tecridi 
2 - Japon ateylitan unsurlann kon 

trolu, 
3 - Çin ile Japonyarun iktısadi me

sai yapmalan. 
B. Y oşyoka, bu şartlann son teıriıı 

başında kabul edilebilecek olduğunUt 

fakat Pekinde yeni bir rejimin teessü " 
sü kati bir safhaya girmiş bulunduğu ilk 

kanunda bu şartların kabul edilmiye -
celc bir hale gelmiş olduğunu yazmak
tadır. 

imparatorluk konferansında ne 
konutuldu? 

Tokyo 12 (A. A.) - Düniü impa • 
ratorluk konferansmm neticesinin neJ 
ri hakkmda kabine tarafından ittihaz e 
dilecek olan nihai karar hafta nihaye· 
tinden veyahut önümilzdeki hafta ba • 
§ından evvel beklenilmektedir. 

Hariciye nezareti ve amirallik ~aire
si tarafından hazırlanacak olan beyan
name projesi ihtimal kabine ile impa .. 
ratorluk umumı karargahı mümessil • 
terinin aktedecekleri müşterek konfe " 
ransa arzedilet:ektir. 

Japon tayyareleri bombardımanda 

Londra 12 (A. A.) - Konghonk " 
tan bildirildiğine göre, Japon :tayyare fi 
]olan, Kanton mmtakasında beş Çiıı 

§ebrini bombar.diman: ctmi§ ve bir Çin 
tayyaresini düşürtr.ü§tür. 

lngiltere gemilerinin gidip ıeJmeaini 
koruyacak 

Londra 12 (A. A.) - İngiltere hü
kQmetinin Yangtse nehri üzerinde ,e
milerin serbestce seyrüseferine riayet 
eclilmesinı temin için Tokyo hükUmeti 
nezdinde teşebbüslerde bulunması mub 
temeldir. 

Japon memurları İngiliz gemilerinin 
nehrin menbaına doğru çıkmalarını rnı:: 

nctmişlerdir. Japon mcmurlan, yalnıı 
hata nehirlde bulunan İngiliz gemileri • 
nin aşağıya inmelerine müsaade etınd 
tedirler. Japon memurları, nehirde s'!'f 
rüsefaini himaye etmek ke:1dileri içiO 
maddeten gayri miimkün olduğundan 
bu suretle hareket etmekte olduklarını 
söylemektcıdirler. Maamaf ıh lngiltert 
hükumeti, Yangtse nehri üzerinde aey
rüsefainin serbestisini fiilen temin et" 
meğe azmetmiştir. 

lngilteren.in birinci ııruf tayyarelui 
iki misli oldu 

Londra 12 (A .A.) - Hava nezareti 
hava kuvvetlerindeki birinci arnif t.a}'* 

yareleri adedinin halihazırda, havai tef 
lihat programının attbi kmevküne 1co • 
nulması tarihi olan 1935 deki mıktarıt1 
iki misli olduğunu bildirmekteldir. 

kip ederek müfrezeler, araştumalanna 1--------------

devam ediy-Orlar. Prens Seyf ettin11 

Galip Hakkı den kalan miras Dr. 
(Üstyanı: 1 incide..) 

!uğuna intihap edilerek lstanbuldan 
aynlmıgt:. 

Dr. Galip Hakkı tlsttinün büyük bir 
hizmeti de İstanbulun fakir bir semtin
de Topkapı Fıkaraperver cemiyetini 
tesis ve yirmi altı 11ene devam ettirme
sidir. 
Topkapı Fıkaraperver cemiyeti yir -

mi altı yıl fakir halkımıza büyük yar -
drmlarda bulunmuş ve dalına Galip Hak 
kr 0-stün bu mesaiyi tanzim eve idare 
etmiştir. 

Bu müessesenin yapttlm.ast hükumet 
tar,. 'mdan dü~unUlmektedir . 

Dr. Hakkı Galip Ustün ailesine tazi
yetlcrimizi bildiririz 

Mısır kral hanedanına mensup prenS" 

lerin en zenginlerinden olup geçenlerde 
~ehrimizde vefat eden prens Ahmet Se1' 
feddinin bıraktığı bürük miras bu ay i• 
çinde Kalıirede varisleri arasında taksitıl 
olunacaktır. 

59 ~mda ölen prensin annesi pren
ses Nevcivan, dün, Daçya vapuru ile tıO 

miras taksiminde hazır bulunmak üzert 
l\!ısıra gitmi§tir. 

Galata nhbmmda zevci Feridun pa? 
tarafından teşyi edilen prenses Nevd· 

van Mısırda bir ay kadar kalacak, oğltl' 

mm terekesi tasfiye edildikten sonr' 
tekrar §ehrimize dönecektir. 
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OSMAN OFLAR 
YAZAN : Kenan HulOsi 

Tefrika: ti-------------
Bana döndü: 
- Hayvanlarımızı Gro~enkaya bı

rakmr§tuıı, di} e ilave etti; Ahmet Os
n_-ıanof un kı-.rağmı ancak o gezdirebi· 
lır! 

rasarlı'ya kadar uzayıp gidiyordu. 
Belki de, ne Zehra Osman of, ne de 
Gro~enka bu sesin nakaratından ken· 
di1erini kurtaramayacaklardı; her ıe· 
·re rağmen onu bozmak istedim: 

O--maııoflarm Karnabat panayırı - Gro~enka, dedim, en niçin gel-
etraf ında toplanan fikirlerini, kendi- mi yonun? 
leriyJe kar:.ı karsı} a gelıliğim daha ilk Gro:enkanm !Ö:r.iinil dudaklarm .. 
dakikalarda hana kabul ettirmek iste- dan hirdenhire Zehra Oımanof al -
diklerini daima hntırlamaya mecbu- ım~tı: 
llun: - Grigorofa vardım edecek: dedi. 

İçer:crine gf'li~imin hemen ertesi Ve sonra no~nıda~ clo~ruya Gro~en
Bahalıı Zelırn 0-.manofun da böyle kaya difodü: 
bir fikirle heni lıir gezintiye çağırdı· - De~iJ mi Groşenka? 
ğı şüphc>ı>iz<li. A} lar<lanheri huırla- - E'·et, eizin1e daha ba~ka bir H• 

llan panayır yalnız Karrıabat sabasın· hah Vf' ı:a1nr7. d11J11cımak iııtt"rrlim. 
da de~il, (),.,nıanof\arın i~ tarafların· · (D<'vam. ediyor} 
daki Lfrdik lıir saha ii1nimJf' de ay- 1----------------
tıi yapı hareketleri) le <1 .. , am eJiyor, 
ve daha ilercle anlntaca~ıın p;ihi. Os
ll'lanofların büyük çiftlikleri üzerin· 
de panayırın kurulaca~ı •;er adım a
dın1 te hit edilirken kf'ntli ruh mınta
kalarrnda dn huna yakın bir yapmm 
t;h i se leri i~ililiyorılu. Onun içindir 
ki ir,:erlerine ~elen lıir vahanrın kar
§1 bite bu imal l1areketini ı:ı;östennek· 
ten kendilerini alamn·orlar; ve hil
haıısa bu harc>ket Halil Osmanoftan 
daha ziyade Alınıet O ·mnnof un kan
•ında tekasüf ~tmiş ~i;züküyordu. 

Zehra Osmanofnn hir ubah ~ezin
tiainilt!n halı.,ettiği <lnkikalar. bir u
hiye hiitiin hıınlarr c1ü~iinüyor ve 
Zehra O manofla meşgul olmaktan 
kenılimi alamıyordum: 

Beyaz ve yiin bir kazak boynuna 
snnsıkı kapaım~tı: ayaklarınrla külot 
Pantalon ,.e ı;i1rneler bir erkekten o
llu farkettircmiyorrlu. Sadere tam 
Yiiz yahut profil inde ince bir bı
çakla ve usta l':r el ile almmr~ yon
t1ık bir inrelik unr.ak ayırabiliyor; ve 
~Berinin beyazlr~mda bir kadın ta· 
biati görüyordunuz. 

Karnalrndm hir !;abalı ~c?:inticine 

~ıkacağım ilk dakikalarında Zehra Os 
tnanof a niçin bu kadar clikkat ediyor
dum? Belki de hövle hir arzuda gizli 
bir sebep vardı: H~lil Ül!manofu ken
disine bağlayan di.iğiimii ~özmek isti
Yordnm. Ciinkü Halil Osmanofun kar 
~eşine intihap etti~i kaclmda hul<lu 
ı;u lıa~let Ornıanofların hir diinüm 
~oktasıJtlı; hi111asıııa Yuvanna l\liha
ıioviçten sonra ... 

Gospodin Grigorofnn odasma p;i -
den a~açlt } ol<la Gro~enkanm ayak 
~eRl P.rin i duy'111ğum zaman ikimiz de 
,0tıa bakıyorduk: Gro~enka {inde ve 
AhmPt o~ınanof un hir gt-7.inti için 
~Önclerili~i iki kı~rakla geliyordu; 
hayvanların genç yürüyüşü araimda 
a~eta kaybolmu~ gibiydi. Hayır; bi-
lak· ' o · ı· k <l .. du"'·· ıs.. nu şnm ıye ·:ı ar gor gum· 
den daha hü1 iik giirü ·ordum. Ve doğ
}'Yu siivlemek lazımgelir:;e, Aleksi 
k odorofların pnn"iyonunda Gro~en -
arım llliYiidii~iinü pek anlavamamış' 

11llı. Sn<lP.ce. cliirt ıoıt-nl' evvel bir ma
~at dilivlc konrnınn Gro11enka. şimdi 
r:n~ iki kı~ra~r~ önünd~ hakiki bir 
hka~ t"ye hPnıivorclu. 
N·Gro~enka ne p;iizel bir hoy atmıştı. 

J 
:tekim ayni ~evi Zc-hra Osmanof ta 

r tıvu k ı· .., h' . . I vor ''e ene ı n~ır ta ıatının va-
t ~tini ~i;züflden kaç1rmryorilu. Ya
'tıt, Gro~enka clıı uzaktan hile olsa 
rırıa h k ~ a ıyor \"e Ahmet Osmanofun 
ik~tuı ile Yııvanna ;\Jihailoviçin kızı, 
ııı 1 llP.lıir gihi, O"manoffarı kollarına 
ı-·-~rrık kendi İ;.terlik1ni bir tarafa t11Ü• 
ı~.~ı .. y· .. .. ... 1 • 1 d 

ıp gutıırc<"<"gc ıenıı,·or ar 1. 

c; lhtnunla bf'raht.r Zehra .Osnıanofa, 
tlt~o~Ptıkanm bfü iinıiiş ~i)ziikt>n tahi~ 
ttı~nı işaret r.tmcdim, nic:in? Burm bil 
~rk·oı-unı: sa'1ecf! Gri~orof un, fi aha 
,.

1 
a tarafa clü~en orln<ln. \'e ıııahah c:a

iç~ı hnnrlark"n hütiin Oıcmnnofları 
•li·~~ hir I'~ l!_İhi kapla' an ~nrkı•;ım e, nrrlnk: 

n,l(ı-ı- .. . . . . 1 '"m go::;/,.rı 1.-ırn:; gıbı .. 
Ve G · rar d' rıgnrof onu arka arkaya tek-

tıah e 
1 
'Yordu. Se . Jdc-ta hütiin Kar

cJ,,11a'
1
1 rl,?la~rYor; Bul~ar ınaha1l<'~İn· 

ların a ı,11 ;.;ı ayni ı;eslerle, ta o~manof-
araınnclnki nihnP.t vflhut Ka-

(Yeni Neşriyat 
.. AR,, mecmuası 

) 
Nefiı bir kapak ve kıymetli sanat• 

karlanmızın yazılariyle intitar eden bu 
yeıi.ne sanat mecmuaıınm 12 nci tayı• 
11 çıktı. Okuyuculannuza h..-aretle 
tavıiye ederiz. 

Halk b lg •I haberleri 
Eminönü Halkevl DH, Tarih ve Ede· 

bl)·at lı:omileıl tarafından her ay çıkarıl· 
makta olan (Halk Bilgisi Haberleti) adlı 
folklor mecmuasının 75 lnci sayın çık
mı~tır. Bu 1ayıda: 

Slnopta çocuklara alt halk fnanmalan 
(M. Şakir Ülkütafır). Cilt hastalıkları (Dr. 
Süheyl tinverl, İstanbul muallan (Naki 
Tezel), Etelli oalrleri (Sadi Yaver Ata
man), Bozkurt adet ,.e an'aneelrl (0. T. 
l\ieyreli) vardır. Biltün okuyucularımıza 
har:ıretle tavsiye ederiz. 

Yeni TUrk 
Eminönü Halkevinln ayda bir çıkar· 

dılı (Yeni Tilrk) mecmuasının 61 inci sa
yısı intişar etmlşıir. nu aayıda: 

Nafiz Danışmanın (İstnııbulun ima
rı), M. Halil Dayrının (Gül Zari), Raşit 

Gökdenıirln (Osmanlı Padişahları ve Ec
nebi hükümdarlar), VAhit Uıtfi Salçının 
(A.9ık Emrah). Naci Yünı;(fiJrln (Bizans). 
H. Turhan Dağlıoğlunun (Mezarlar) "şiir" 
İstanbul Bibliyoğrafyası, "Eski tarihte ka
dın", lfftot Orurun "Rlr.e" (Şiir), Necmel· 
tin Veysinin "Hatay" (Şiir), Naki Teı:elin 
"Üç mektup" yazılan vardır. 

Gençlerle münevverleri nlikadar eden 
yazıları toplamı, bulunan bu mecmuayı 
okuyucularımııa lov!\iye ederiz. 

Çocuk duygusu 
Çok faydalı yazılar ,.e resimlerle inti

şar etmekle olan haftalık (Çocuk Duygu
su) ıaz:etesi nin 16 ncs sayısı çıkmıştır. 

Sinema objektifi 
Haftanın film mevzuları ve film kri

tikleri ile en son sinema haberlerini yüklü 
olan bu salon mecmuasının da U lincü 
sayısı çıkmıştır. 

Bakırköu Sulh llukuk /ldkimltğinden: 

Yeşilköyünde Köyiçi mahallesinin 
Mirasyedi sokalında mukim il.en Yuoanls
taııa giderek verat eden Köse Lambonun 
terekesine mahkememizce ,·aziyet edilmiş 
olduğundan iddeayi veraset edenlerin ta• 
rih UAndan itibaren üç ay içinde ispatı 
verasetle müracaatları ve ölüden alacak ... 
tarı ve borçlu olanların da bir ay içinde 
alacak ve borçlarını defteri diyuna kay
dettirmeleri için mahkemeye gelmeleri 
n akı\I takdirde terekenin hazineye devr 
ve intikal edeceği ıılakaderlarının malörnu 
olmak üzere kanunu medeninin 53' ve 
561 inci maddelerine tevfikan IJAn olunur. 

Saat 
16 
9.30 
8.30 

20 

J8.30 
6.30 
il 

(V. P. 2150) 

ERTUCRUL SADİ 
TEK TİYATROSU 

Pazartesi: (Kadıköy • 
Süreyya), Salı: (Ba
kırköy), Çaroamba: 
( Üskfldar) slnemala· 
rında: SOT KARDEŞ· 
f.ER Vodvil 3 perde,. 
Çeviren t Galip Arean 

DUGÜN GİDECEK VAPURIJAR 
l'apurun adı Gltti4l yol 
Cumhuriyet Karadeniz 
Kocaeli tzmit 
Anafarta Mudanya 
Bur~a Bandırma 

GELECEK \'APURLAR 
Anaforla Mudanya 
Bandırma Bandırma 
Rırtın A,,·nhk 

5 - KURUN l3 ıKtNClKANUN 193! ,
'~1:1-0_R_S--A-~ Tarih sayfaları: 

1t • 
1 

• !J:?S ----· • k . . M h d 
,..:::.:-ı,~~~ ~mn: 1 1nc1 a mu 
... , 1J de IU&Pıwll •lif UJaUuı. tır. 
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• Dolar 122 lö •Zloti ~;a.-

•Uıet 106 • Peııao lı),-
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attkrazıar- ı an,u•ıer -
• ıeaa r.Hor ı ıaeırnu 
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• • • • o 187 .ô Rdltı1D 
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Zahire Borsası 
11 .. t •••• 

Buğday ;>ıımuşak 
Bulday ıert 
Arpa Anadol 
Arpa yemlik 
Ça,·dar 
Mısır beyaz 
l\hc;ır sarı 

Keten tohumu 
Kaplıca 

Nohut natllrel 
lç fındık 
Peynir beyar. 

Ge~e ı 

Kr. Pa. 

5 34 
5 27 
• 12,5 

' 2• 
5-
3 38 

4 25 
10 28 
s 20 
5 10 

34 -
40 -

Kr Pa 

6-
5 30 
4 15 
4 26 

Giden 
Buğday 360 Ton Tiftik 11,t/2 Ton 
Arpa 130 
Ça,·dar 15 •• Kepek 15 .. 
\'ular 80 ,, B. peynir 2,1/2 .. 
Susam 9,3/4 

" Un 14,1/2 " Z. yağ 62,1/2 ,, Tiftik 2 •• 

Öğle neşriyatı: Saat 12,30 Plakla Tilrk 
musikisi. 12,50 Handis. l:i,05 Plôkla Türk 
musikisi. 13,30 l\luhtclif plak neşriyatı. 

1' Son. 

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 Çocuk ti
yatrosu (Tiltil ile Mitil ormanda). 19 Ne
bil oğlu İsmail Hakkı ve arkadaşları tara· 
fından Türk musikisi ve halk şarkıları. 
19,30 Spor müsalıabcleri: Eşref Şefik. 
19,55 Borsa haberleri. 20 Cemal Kamil ve 
erkatla'>ları tarafından Türk musikisi ve 
halk farkıları. 20,30 Hava raporu. 20,33 
Öme rRıza tarafından orapça söylev. 20, 
45 Fasıl saz heyeti: Okuyan Küçük Safi
ye, İbrahim, Ali: kanun :\luammer, kla
rinet Hamdi, keman Cevdet, tanbur Selıi· 
hatlin, ut Ce,·tlet Kozan. {Saat ayarı). 
21 ,15 Bedriye Tüziin Şan: Orkestra re fa· 
katile. 21 ,45 Orkestra: 1) Lehıır: Cloclo 
potpourri. 2) Translateur: Valse re\'erie. 
3) Delibes: Mazurca. 4) Pjnoızl: Sercna· 
de. 22,15 Ajans haberleri. 22,30 Plakla so
lolar, opera ve operet parçnlnrı. 22,50 Son 
haberler ve ertesi gliniin programı. 23 
Son. 

ın~ijfımm 

111..11~ 
11111111~, 

KOMEUl; 

f stanbul Belt!diyl!si 
Şthir Tiyatroları 

Saat 20,30 da ERKEK 
\'E HAYALETLERİ 
Piyes 4 perde 16 tab
lo. Ynzan: H. Lenor
nıand: TOr'k~esi: t. 

Galip Arcan 

Sani 20,30 ıln: SATILIK KİRALIK ko

medi 3 Pt-rck. Yazım: Andrebirabeau; 
Türkcesl l\f. Feridun. Pazar günleri 15,30 
da matine. 

ŞEHZADEBAŞI 
TURAN TiYATROSU 
Bu gece saat 20,30 da 
San'atkar Naşit ve ar
kadaklan Harry Flem 
min~ Amerikan revil
sü, 40 artist sahncı:lo 
Tlerldnrova balet he

yeti XLOPHOX Kralı - filcmtng caz ve or
ke~trım. MoJist Jmlar. Teelfon: 22127. 

affetti? 
Pertev pa~a. nedense Sultan 

Mahmudun hışmına uğramış ve dama
dı Vassaf, biraderi Emin beylerle nef
yedilmişlerdi 

Bu arada Pertev paşanın ahpaplarm 
dan Mektubi zade Osman efendi de ya
nıyordu. 

O da Pertev paşa ile yakın dost ol -
duğu için tevkif edilerek İstanbuldan 
uzaklaştırılmıştı . 

Babı me§ihat ketebesinden Osman e
fendinin bütün kabahati, Pertev paşa 
ile sık sık temas etmekten başka birşey 

değildi. 

Pertev paşa Eldirnede, Vassaf efen
di de Varnada idam edilince, Osman e
fendinin etekleri tutuşmağa başladı. 

Kendisi de onlarla nefyedildiğine gö 
re nercıde ise idam edilecekti. 

Şeyhülislam Meki zade Asını efen • 
di, zavallı Mektubi zadenin günahsız 
olduğunu biliyordu. Bir yanlışlığa ge -
lip idam da edilebilirdi . 

Bir gün padişahm huzurunda iken 
hatrrladı ve: 

- Osman efendinin günahı yoktur. 
Af ve ıtlakt,, diye söze başladı. Fakat 
dinlenmediğini ve padişahın başını pen 
cereye doğru çevirdiğini görünce aö • 
zünü tamamlayamadı. Oaman efendi 
ıçın kendi başını da nara yaka
bilirdi. Bir daha onun ismini bile an -
madr. 

Aradan aylar geçti. 
Bir sabah Sultan Mahmudun musa

hibi Sait efendinin kapısı çalındı. 1h • 
tiyar bir kaıdın : 

- Efendi hazretlerini görmek isti • 
yorum .. diyordu. 

Bu kadın Mektubi zade Osman efen 
dinin annesi idi. Sait efendiden oğlu • 
nun kurtarılması için şifaate gelmi§ti. 

lhtiyar nine öyle ağlayıp sızlıyor, du 
a ddiyordu, ki Sait efendi dayanama • 
dı: 

- Peki, valide, deıdi. Merak etme bir 
çaresine bakarız. . 

Musahip Sait efendi ayni gün padi
şahın huzuruna çıktığı vakit hata aa • 
bahki kadını düşünüyor, oğlunu nasıl 
affettireceğini bir türlü kestiremiyor • 
du. Çehresine mümkün olduğu kadar 
hüzün verdi. Başını önUne doğru eğdi 
ve öylece sultan Mahmudun önünde 
durdu. 

- Ne var Sait efendi bugün miltcı
sirsin bakıyorum. 

işte tam fırsattı, Sait efendi ilci tara
fa döndi\. Yutkundu, kekeler gibi sö • 
ze başlayarak bütün talakati ile kadın
cağızın eve gelişini, ağlayıp sızlayışını 
anlattı ve sözlerini şöyle bitirdi: 

- Kadıncağız badehu Fatih camii 
avlusuna giderek veli nimeti efendisi -
nin selameti uğruna bir çok kuş azat 
etti. 

Mahmut bir an düşündü. Ayni rne -
seleyi Mekki zade kendisine rica et -
tiği vakit ne "la,, ve ne de ''naam,. de
mişti. 

- Peki ama deldi geçe gün hoca efen 
di de bunu rica ettiği halde reddetmiş
tim. Şimdi Osmam rtlak edersem Ho • 
ca efendi gücenir • 

Maamafih şimdi Sultan Mahmut da 
Oımanı affetmek istiyordu. Musahibin 
omuzlannı okşadı: 

- Öyle ise, dedi, sen efendiyi (Mek
ki zadeyi) bir kere daha ricada bulun
dur da bari af, onun iltiması ile hasıl 

olmu:ı o:;un .• 

Maksat Osman efendinin affedilme • 
si olduğu için Sait efendi eteklerini top 
layarak ıdoğru Mcki zadeye koştu ve 
ona bir daha Osman efendinin affe -
diJm~i için yalvartdr 

Bu suretle padişah da sözü yerine 
gelmiş, Osman efendi affedilmişti. 

Bu suretle padişahın da sözü yerine 
kadar yükseldi. "İzmir valisi Osman 
paşa,, diye nam saldı. iki sene üç ay 
24 gün şehir eminliği yaparak esnaf i . 
çin şiddetli cezaları ihtiva eden nizam 
nameler çıkardı. 

Eğer annesi ağlayıp mzlayarak Sait 

efendiye gitmeseyldi kimbili:r dah a ne 

kadar aiiriinecek ve belki bir gün idam 
edilecekti. 

Niyazi AHMET 

lsviçı e ile ticaret 
anlaşması 

Ankara, 12 (Telefonla) - Hükume
timizle yeni bir ticaret anlajma&ı mü
zakeresi için ayın yirmisinde İ&viçreden 
bir ticaret heyeti gelecektir. 

Manisa Valisi 
An harada 

'.Aiı1'ara, 12 (Telefonla} - Mani• 
sa vafüıi B. LutCi Kırdan vilayete ve 
belediyeye ait itleri takip etmek üze
re, Ankaraya gelnıi§tir. 

Manisada yeni h'astalianeye nalt
ledilerek bo§altılacalt olan eski hasta· 
1ıanenin bir kısmmda bir de "doğum 
evi açılması vali tarafından temin e-
dilmiıtir. 

Alınan diğer liararlara göre, Ma
nisa hagcılnrmm malisullerini zama
nında koruyacak: yer bulaıpamalarm
dan dolayı uğrnd1klan srlUntıyr gide .. 
recek bir yer de yaptırılaciktır. 

B. Krrdan cuma günü Aııltaradan 
l\Ianisaya dönrcektir. ' 

--o-

Blomberg evlendi 
Hltler şaldl oldu 

Bertin, 12 (A. A.) - Harbiye Nazt• 
n Mareşal Von Blomberg, bu sabah, 
Bayan Gruhn ile evlenmiştir. Mareşa
lin fahitliğini B. Hitler ile B. Göring 
yapmı§lardı.r 

Hoca paşada asr~ bir maliye 
binası yapıhyor 

Sirkecide Şahfnpaşa oteli yanında es 1 
ki bir medrese yıkrlmış, yerine asri bir 
maliye şube binası yapılmasına karar 
verilmi~ti. 

:~~ ... ~ 

Dün sabah binanın temeli atıtınıt • 
tır. Merasimde bir çok maliy:eciler ve 
davetlileı: buluruxıU§tur. 



6-KURUN 13 lK1NC1KANUN 193~ 

·--==-· 
Hava tünelleri 
yapıllgorl 

l Sonya Heninin 
başı dertte 

} Hepimize geçmiş olsun 

Dünya 
Büyük bir kaza 

atlattı 
Rüzgarın kuvveti çok büyüktür. Bu 

kuvvet, yeldeğirmenlerinde ve trenle
rin hareketleri esnasında çok iyi anla
~ılrr. Bunun içindir, ki otomobil, tren 
ve tayyarelerin inşasında rüzgarın 

kuvveti nazan itibara alınır. Amerika
da yapılan aerodinamik trenler.de rüz
gann kuvvet ve milmanaatı gözönaıt
de tutulduğu için bu tUrlü trenlerle en 
ton silrat elde edilm!§tir. 

Rüzgblar tayyarecilikte de en bü
yQk cndifeyi mucip oluyor. Rüzgirlar, 
tayyarelerin çok ıüratli uçabilmeleri -
ne en bü}"llk manidir. Bunun içindir, 
ki Şimal kutbuna giden Rus tayyarele
ri 4000 metre yüksekten uçmağa mec
bur oldular. Bir tayyarenin rüzgara 
kaqr mukavemetini ölçmek ve aiirati
ni anlamak için hava tünelleri yapıl -
mauna baıvunılmuştur. 
Tayyarecilik küçük motörlerle yapılır
ken mesele o der~.:e endite verici de· , 
fildi. Fa.kat, MakaimGorki, Do X. ve 
Çayna Kliper hava sefineleri yapılalı
danberi hava tıUnelleri meselesi de or
taya çıkmııtır. 

Amer'ikada Longrey Flid'de çok bü
yük bir hava tıJne1i yapılmıştır. Bu 
tilnelin gcni§liği 18 metre yüksekliği 
®kuz metredir. Bu tünel için 8000 
bey{ir kuvvetinde motör çalııtmlmak· 
tadır. Bu suretle meydana getirilen 
riizg!r aaatta 180 kilometrelik bir tu
yilc yapmaktadır. 

Bet sistemi telefon tes1 satı 
Amerikada Bel &istemi tesisatla ko

nuşulan 14.453.532 telefon vardır. Bu 
telefonlarla yalnu bir giln i~inde 65 
milyon mükaleme olduğu görillmüştür. 
Bu mllkfilemcler bir ayda 1.950 mil
yon, bir senede 23.625 milyondur. 

Londra ile Nevyork arasında telsiz 
telgraf muıhaberesi baıiayalıberi Bel 
sisten:ii tesisat 68 memlekette yaprlınıt 
tır. 6921 telefon merkez ve ıubeai fa. 
aiiyettedir. 404.161.bava hattı, 48 mil-

·yon 195 bin Jtilo-m'Cfre yeraltı kablosu 
vardır. Hava telleri 26.639.000 kilo
metredir. 

Bel sistemi telefon tesisatı 4 milyar 
259.263.000 dolara mal olmuştur. Belin 

Bir ô.şık 
• • 

peşını 

bzrakmı,qor 
Fey Vrey' de bir 
deli i e uğraşıp 

duruyor 
Biittin sinema dünya;;ı çok -~, il<'n 

iki artistin derdi ile ıne~gtıL. 
Bunlardan hiri Sonya Heni ..... Pa· 

tinai Periı:oi" i mini alan hu Ee\·imli 
yıldız film çe' irrıı~~e bıışlaılığı giin· 
drnlleri haşı derde girıni~tir: Sine· 
mamn tiçeklerine ari7. olan höcek
ler onun ıla pe§ini lıırakmayorlar ve 
miitenıadiyen iz"aç <'ıliyorlar ... 

Sonyanın lıizmetçileri her gün se
pet dolusu mektupları ne yapacağını 
ER~ınnışlnr lır: Bu mektuplar, artis· 
tin her gün n~1klnrııulan alıp '°:)epct· 
}ediği" mektuplardır! 

Sonya Heniye gelen mektupların 

hepsinde kenrli~ine fı~k iHi.n ediliyor 
' 'e izdivaç t~klif olunuyor. 

Fakat, patinaj pcrH hunların hiç 
birinden pek o kaclur şikayetçi cleğil: 
Çiinkü, ne de olsa, mektuplardan baş 
ka zararları yok. 

I~akin, Sonyamn öyle hir sırnaşık: 
aşı~ı \'lr ki ondan hir türlü kurtula
mıyor. Tomas i mindeki bu adam: 

"l'Iuhakkak bir giin Sonyayı öpe· 
ceğim !" el iye ahtetmiş: Nereye gitse 
yıhlızı takip ediyor, hir an peşini hı· 
rakmayor. Geçen yı1ha'ı 11ecesi balo-

en lbilyük hissedar olduğu bu tirketin 
640.991 hissedarı vardır. 38543 müı
tahdem hariç olduğu halde telefon ba -
şında çatrıantann sayıst 255.814 dir. ------------ --- ______ _.._ ____ _ 

··nün yada boksör 
kalmadı mı? 

Eski bir şampiyon olan Cak Conson 
hepsine meydan okuyor 

Eaki dünya ıampiyonu Cak Conson, l 
timcliki boksörleri hiç beğenmiyor, Cak 
Conaon belki de dünyanın eski ve ye
niler ar~sında Cjine raslanmayan bir 
müdafaa boksörü idi. Ona yumruk isa· 
bet ettirmek hemen hemen imkansızdı. 
Cak Conson bugünkü boksörler için 
f(>yle diyor: 

- Bugün ortada doğru dürüst bir 
boksör görmüyorum. Şimdikilerin için 
de en gözüm tutanı Henry Armstrong 
dur. Bu yirmi senedenberi gördüğüm 

yegane hakikt boksördUr. 

Cakıona nazaran J oe Louisin boks -
taki vuruı vaziyeti hatalıdır. Bundan 
batka Joe çenesini de açık bulunduru
yormuı. 

Şimdi 59 yatında olan Con Conson, 
Coc Louiıle iki ravntluk bir dövüt için 
ringe girebilse onu kepaze edebilece
ğinden emindir. Conson: 

- Bire kar~ı yüz bahse girerim ki, 
bugün jcss Villar\i'ı dögebilirim, di
yor. 

Conson ancak kırk yaşında göster -
mektedir. 

F11dbol ,amplyonluk mUsa
. ba"alarmın netlce1eri 

Avrupanm muhtelif memleketlerin
de futbOl ıampiyonaaı maçlarının bu 

haftaki neticeleri ıunlardır: 
tSVtÇREDE: 
Fc. Lungana - fc Berne 2 -o, Lau 

sanne spor - fc. Grenchhen 3 - 1, 
Y oung Boyt - k. Luzern 1 -1 . 

tTALYADA: 
Fc. Trieste - fc. Lucca O - O, Atalan 
ta - fc. Florenz l - ı, fc. Napoli -
fc. Torino 1 - 1, fc. Bolonya -Livar 
no 5 - 1, Juventus Torino - fc. MilA
no 2 - O, Ambrozina Milano - fc. Ba 
ri 9 - 2, As. Roma - Ceneve 9 - 3, 
Sampierdarena - Lazio O- O. 
ING1LTEREDE: 
Cristal palas - Liverpul O - O, Brent 
ford-Fulham 3- 1, Şelsca -Everton 
O - 1, Derbi Kontri-Stok Siti l - 2 
Buri -Brigton 2-0, Arsenal-Bonton 

Vanderes 3-1, Sunderland-Vatford 
1--0. Milval - Mançester Siti 2- 2, 
Tranmerc Rovers - Portsmut 1 - 2, 
Braı:iford Siti -Çesterfild 1-1, I...eeds 
United-Çester 3-1, Karton Atletic 
Kardif Citi 5-0, Mansfild Ton- Ley 
Çester Siti 1-2. Bradford- Nevport 
Kunti 7 - 4, Hudenıfild Ton-Hul Si 
ti 3-1, Midlesburg -Stokport Kunti 
2-0, Şefild Vednestay-Bumley ı-ı 

Birmingham-Blakpul 1-1, Nevbrlg
ton - Plimut Argil 1-0. Nervıc Siti 
Aston Villa 2- 3, 

Sonya Heni] 

da Üzl"rlerincle mum ynnan çam dal· 
}arının ura ına saklanmı~ ve artist ge· 
çerken iizerin_ atılmak i~temi~. Fakat 
Sonyanın ıla yarnıu\n <laiına polis ha· 
fiyelcri huhmu}or: Hemen adamı tut 

muşlar, giiıiinrıfi)er ... 
Adam öyle çaım;akızı gibi bir ~ey. 

ki, kenılisine mani olundukça i~i azı· 
tıyor '\'<' gayesine varmak için hiç hir 
§eyden çekinmiyor: 

O Jııldiı:eden sonra. hafi{ bir ceza 
ile kurtulan Trnnas, son günlerde 
Sonya Heni'nin bulunduğu aparlı· 
manıla bir claire tutuyor \ e hir p;rce 
merdh•ende yolunu kestiriyor. 

Fakat, gene yakayı ele veriyor ,.e 
hu sefer ucuz kurtulmayor: Otuz r;ün 
hapse mahkum ediyorlar. 

Bununla beraber, Sonya gene me· 
rakta: Tomse hir ay c:onra gene haşr
na bela kesilecek ... 

lhckinin Dereli ••• 

Fey Vrey de ahçm ile u~raşryor: 
Ahçı kadın nrtietin çok sevdiği bir 
ihtiyardır: İyi yemek pişirir, temiz 

i~ görür, çahşlian bir aliçr, f aICat, son 
zamanlarda tuttnnnu§: Senebaşmdan 
sonra gideceğim, imig ... 

Fcy Vrey ka<1mı bırakmak istemi
vor: Gillcrac onun gihisini bulama
yacak . .l\laııi olmak isteyor; olmayor. 
İ rar ediyor; ahçı <la gitmekte israr 
ediyor ve nihayet. .. 

•.• Çıldırıyor! 
Bugiin Fey \'rey hir deli ile uğraır 

maktadır? ~\Jıçı kacfın, çıldırdığı an• 
da, tuhaf bir §ekilde ~ülümseyerek 
arti-te yaklaşıyor ve: 

- Senin uratına hir tokat a~ayım 
mı? diyor. 

Fey Vrey )aşırıp kalıyor ve bir çığ
lık kopararak, odasına ko~uyor. Fa
kat, hn ırada çol'llğunun odasından 
bir giiriiltii i~itiyor: Deli kaılm ~imdi 
<le küçiik !;O<'H~a saldırnu~: 

- Hanıza atacağrm ! Boğacağım! 
diye bağırmaktadır. 

Rir taraftan çocuğun miirt>bbiye i, 
bir taraftan Fey Vrey ko~uyorlar ve 
güç.halle yavrucaf;rzr delinin elinden 
km tarıyorlar . 

Pey V rey çok sevdiği bu kadının, 

Londra 12 (Hususi) - İngiltere A• 
tronomi cemiyeti reisi doktor Martin 
Davidson 30 kanunuevvel 1937 günU 
bütün dünyanın büyük bir tehlike at .. 
lattığını haber veriyor. 

Yeryüzünde insanlar bulunalıdan .. 
beri ilk defa görülen bu kaza vukubul· 
saydı dünya için belki bir kıyamet sa· 
yılabilecek bir hadise olacaktı. Atlatı .. 
lan tehlike şudur 

30 Kanunuevvel gecesi, dünyanın ga 
yet yakınından bir yıldız parçası geç • 
miştir. Milyonlarca sene evvel gökyü • 
zünde, bir güne-şin etrafında <lönmek .. 
ten va:z: geçerek boşluğa düşmüş ve 
milyonlarca senedenberi düşmekte de· 
vam etmiş olan hacerisemavi o gece, 
dünyamıza doğru bütün süratiyle gel· 
miye başlamıştı. 

Hakikatte, bir yıldızldan kopmuş bir 
parça olan bu taş öyle pek küçük bir 
şey değildir: Hacerisemavinin kutrU 
dört kilometredir ve düştüğü zaman, 
bir ucundan öbür ucuna yürüye yürü
ye bir saatte gidilebilen bir şehri bat • 
tan başa kııplayabilir. 

Genişliği ve yüksekliği de bu ni• • 
bete olan koca taş kitlesi dünyanın ba· 
şına odüşmesine ramk kalmıştır: 

Yıldız parçasının yanı başımızdan 

geçtiği noktaya bizim dünyamız bet 
buçuk saat sonra gelıniştir. O halde, e 
ğer yıldız bet buçuk saat - ki bu müd 
det gök boşluğundaki sürat yanında bir 
iki saniye kadar bir şeydir - Yıldız: 

beş buçuk saat geç kalmış v~ya biziın 
dilnya o noktaya beş buçuk saat evvel 
vamııı olsaydı, koca taş kitle& batımı· 
za inecekti. 

Bu çarpışma vuku bulsaydı acaba ne 
olurdu! 

Alimin tahminine göre, bu kazanın 

yeryüzündeki en kü!Sük zaran bütün 
dünyada hissedilen dch§etli bir zelzele 
olacaktı. Fakat en büyük tehlike fil -
dız çarpmasının dil§tüğü krta Uzerinde 
görülecekti: 

Yıldız o kadar büyük bir süratle dil· 
gecekti ki dünyaya değer değmez, çar-

(Sonu 9 uncu sayfada) 

biraz da kendi yüıünden deli olma!!" 
na çok üziilüyor ve onu poJise teslirt1 
etmeye razı olamayor. Günlerce evde 
uğraşıyor. Fakat, etraftan duyanlar 
nihayet hnher veriyorlar ve polisler 
geliyor, za,·alh kadıncağrzı alıp g<>tii· 
rüyorlar ... 

Bununla beraber, Fey Vrer de dert 
ten kurtulmu~ dtı:~ildir: Iler g\in de· 
li kadın tımarhaneden kaı;ıp ge1ec~1ı 
<tiye korkuyor ... 

İ:ıı;te, Hclinıdnn yıldızlarmdan iki
~ini, fakat onlardan başka bütün Ro
)İ\'lıtlularr ,.e hu iki a.rti:ti evenlcri 
me~t>;nl e<l~n "ılertler"'! 

Artık merak etmeviniz 

Güzellik para ile ahnabiliyor 
İri, ve manalı gözler, bir çok kadın

lara servet ve şöhret kazandırnu~tır. 
Nisbeten küçük gözlü ve seyrek kir 

pikli kadınlar da, anlan güzelcştirmek 
hevesıne kapıldıkları zaman bir hayli 
ıztırap çektikleri gibi avuç avuç para 
harcıyorlar. 

Bugün bir Fransız operatörü, kendi
sine gelen müşterilerin gözlerinin dı§ 
kenanndan ufak 'bir yırtık açmak su -
retiyle o gözleri daha iri gÖ6termeğe 
muvaffak olarak dünyanın parasını ka 
zanıyor. 

Müşteri bundan sonra, ameliyat iz -
teri iyi oluncaya kadar bir yere kapa -
nıyor, hiç sokağa çıkmıyor, sonra bü • 
yük bir sııbır ve teenni ile gözlerine 
"kirpik diktirmcğe,, gidiyor. 

''Kirpik diktirmek,, ameliyesi ıçın 

dahi, his mevzii surette iptal edilmekte 
ve hastanın ke~di saçı kullanılmakta -
ö.u . 

İnsanın yaşını nüfus tezkeresi kadar 
açığa vuran bir işaret de, ağzının iki 
yanından çeneye doğru uzanmağa bat-

Jayan çizgilerdir. Bu suretle çenenin f· 
ki yanında gölgeler hasıl eden uzun 
köşeler vücut bulur ki, aşağı yukarı 

her kadının yüzünde otuz beşinden son 
ra beliren bir manzaradır. 

Bunu izale izin yapılan deri kesip 
germe ameliyatına tahminen iki yüzle 
bCJ altı yüz lira arasm<la para gidiyor. 
Ameliyat devam ettiği müddetçe du " 
yutan acı da, tuz biberi 

Gözleriniz büyük olup da kirpikleri• 
niz hafifse, bir çift "Kirpikli göz ka • 
pağı,, tedarik dmekle bu kusurunu%U 
giderebiliyorsunuz. Tamamen cild ren 
gindeki suni göz kapağını gözilnüzüıı 

biçimine göre seçtikten sonra, kendi 
göz kapaklarınızın üzerine devrim dev• 
rim kirpiklerle birlikte tesbit ediyor • 
sun uz. 

Güzellik ıdünyasmda en yeni icat o
lan bu "kirpikli göz kapaklan,, da çü• 
ti on bq liradan satılıyor • 

Kaşlanruzı çatar mısınız? 
Aman bu itiyattan vu geçiniz. Me· 

.(Sonu 9 uncu .. yfada). 



Milyoner kadınlar 
içlerinde devrialem seyahati yapan birisinin 

tek bir aı zusu kaldı 

Birgün aya gidebilmek!. 
Milyonerler d iyorlar ki: - Zengin 

ve servet içinde yaşamak, kolay bir şey 
değildir! 

Bu sözlere belki hiç tereddüt etme -
den inanabilirdik. Fakat, buna rağmen 
bu milyonerlerin acılarım, kim tatmak 
istemez. 

Bizlerden biri, mesela bu Amerika -
nın en zengin olan beş milyoner kadı -
l'lln çektiği acıları, kendi hayatımızla 
değiştirip onlar gibi acı çekmeğe razı o 
labiJirdik. Fakat, onların hayatlarını si 
nemalarda gördüğümüz dolar kraliçe -
!erinin hayatlarına benzetmek istiyor -
5<"k, çok yanlış hareket etmiş olurouk. 

Dünyanın en zengin olan beş kadı -
nından , yalnız, V oolivorth ailesinin a· 
ıaları Sinemalarda gördüğümüz Milyo 
netleri hatırl'\tmaktadırlar.. Diğerleri 
&essiz ve herkes gibi yaşıyorlar . 

Bu zengin kadınların bir çok tanı -
dtkJarı da vardır, ki bunlar şimdiye ka 
dar asla bir boşanma davası açmamışlar 
!imdiye kadar henüz tayyareye binme
llıişier, bütün bir gece sabaha kadar çıl 
gınlık etmemi~ler, çocukları yatmadan 
evvel öpmemişlerdir. 

Fakat serveti 25 milyon dolardan 
aıa~ı olan bir kadını, bunların arasın
da asla bulamazsınız. 

V oohvorlh - Milyonlarının variıi 
Voolıvorth ticaret §irketinin müessi 

•i Frank Voolvorth öldükten sonra 
muazzam serveti üç kadına kalmıştı. 

Serveti nakit paradan maada. 2.700 
tlıağazadan ibaretti. 

2699 mağaza, onun altmıı sene ev· 
Yel ilk olarak tesis ettiği muazzam ti
taret evinin bir kopyası idi .Bu mağa
tlların cazibeli bir hususiyeti vardı. 
~ağazada bulunan eşyalar:ldan her par 
~ının fiyatı bcı cent'en fazla değil -
eli ... 
. llir kiiçük tepsi veya küçük bir çanak 
!Sin, en fakir kadın bile beı cent verebi· 
lirdi.. • 

Frank Voolvorth·in cebinde böyle S 

tentlik sikkeler toplanıyor, ve genç a
dazn bunun üzerine hemen ikinci, onun 
cu, yUzUncü mağazayı açmaya muvaf
fak oluyordu. öldüğü zaman iki kızın
dan her biri senede bir buçuk milyon
luk vart::i" ta malik olmuştu. 

Bu iki kız: Y cssie ve Helen arasın -
da büyük bir fark vardı. Helen ciddi, 
teki ve çirkindi; Y essie hoppa, mağ • 
rur ve güzeldi. Helen yirmi dört yaşı -
tıa girdiği zaman, ileride meşhur olaca
ğı söylenen bir avukatla; Y essie de on 
Sekiz yaıındayken James Donahme is -
!?linde bir delikanliyle evlendi ki bu yal 
l'lıı yakışıklı bir delikanlı değil ayni z .. 
llıanda çok sevimli bir gençti. 

lielen ve kocası Vaşington'da kendi 
lerinc, bembeyaz ve muhteşem bir sa· 
tay, ve milyonerlerin sayfiyesi olan 
~ng lslanda'da ona benziycn bir villa 
ırı!aa ettirmişlerdi. 

Sessiz ve kibar bir hayat yaşıyorlar -
d·. Kızlan büyUdUğü zaman, ''onları 
da Amerikanın., "on bini,, bulan yük· 
•ek sosyete tabakasına katmııJaI':lr. 

1
. \'assie ve kocası kendilerine muhte -

1
11 §Chirlerde üç saray inşaa ettidyor -
:ıidı. Plam • Beach'ta kayalar şeklin-
e bir pto yaptırmışlardı. Verdikleri 

•lttaın ziyafetlerinde şampanya bir de-
te gf1...· ak . ~ al)ı ıyordu, mılyonlarca dolarla 
bi llıar oynanıyordu. Fakat yüksek "on 
<l'tı,, tabakasından kimse onların ver -
~i ziyafetlere iştirak etmiyordu. K::
Stl r rnasalarındaki oyunları ne kadar 
.., trn oluyor ise, Amerikanın yüksek 

be asil aileleri o dere::e evlerine avak 
) . 

11"1ryorlardı. 
di l<arı koca D onahme: - Zarar yok 1 
ı ~Otlardı: - Biz onları tekrar evimi -
c Celbcderiz. 

ın 80uthampton'da bir çiftlik satm al -
" 'tlardr. Çiftliğin hususi bir yüzme ha
lıı~zu Vardı, ki havuzun boruları. mus
rı:ı ları, ve süzgeçleri saf altından ma -
bi Uldu. Fakat bu da kar etmedi, ""On 
rıı~" denilen yüksek tabaka artık gcl
~Ordu. Bunun üzerine kan koca sa· 
._ ~ ~• Uıoarnl~unu kanıtın, yat 
~!l'I Clevrı 'alem seyanauna çxıtmışıaraı. 
rıirı erffta,._ c!&rt.!O!derl zaman, Y essie -

nıuhur prrlar.ta gerdanlığını üç ye-

ni yakut süslüyordu, bunlar Rus Çar 
ailesinin taç yakutları idi. 

Helenin kızları bu arada evlendiler 
ve anaları ile beraber bir çok doğum 

evleri, yetim evleri çocuk bahçeleri te
sis ettiler. Ycssie Donahne hiçbir za -
man bır hayır müessesesi kurmadı Fa
kat sokakta fakir bir adama rastladığı 
zaman, onu en yakın bir mağazaya gö
türüp, tepeden tırnağa kadar giydiri -
yor.fo. Sonra ona bol bol ikram ederek 
bir iş buluncaya kadar yordım ederdi. 

Noelde, Amerikan yetim çocuk ev -
lerine en güzel oyuncaklar, fakir evle
re de en iyi yemekler göntlerirdi. 

Madam Kameci 
Geçen sonbaharda yaşlıca bir ma -

dam Nev - York'un en kibar bir ma -
ğazasına girmişti. Bu mağazanın vit -
rinlerinde yalnız bir kaç kıymetli vazo, 
kavanoz ve sigara tablaları bulunuyor
du. Madam mağaza memuruna: Bana, 
e~ki ve klasik üsllıpda döşenmiş bir o -
da için, uygun bir paravana lazım, de
mişti. 

Şık giyinmiş olan mağaza sahibi, 
madamı tepeden tırnağa kadar süzmüş 
ve: Şu tarafa teşrif eder misiniz, (}iye
rek, en ucuz paravanaların bulunduğu 
yere götürmüştü. Madam: Bunlardan 
daha güzel bir tanesini almak istiyo -
rum: Meseli: 

- işte şu ,tarafta duranı, diye, işa
ret ederek söyliyordu. İşaret ettiği pa
ravan, gayet kıymetli ve öz Çin işleme 
Ji idi. Satıcı hafifcc gülümseyerek bu 
Çin şaheserinin fiyatını söyledi: Ma -
dam, bu paravan size çok pahalı gel -
mesin diye korkuyorum 1 

Bunun üzerine madam: - Bu para
vanı alıyorum, lUtfen onu evime gön
deriniz, dedi. 
Mağaza sahibi mil§teriyi bir defa da

ha süzdil ve: - Küçük bir kaparo lilt 
feder misiniz, dedi. Aldığı çekin al -
tındilki imzayı gördüğil zaman mahcu
biyetten kıpkınnm kesilmiıti. Milt -
teri, Andrev Karneci'nin ıdul kalan ka
rısı ve dünyanın en zengin kadınlann -
dan birisi idi 

Madam Karneci Amerikanın milyo -
ner kadınları i~inde, münzevi bir ha -
yat geçiren yegane kadınıdır. 

Yazın veya kı§ın bulunduğu yerin, 
hayır cemiyetlerine verdiği paralardan, 
gazeteler bahıetmeğe mezun değildi, bu 
hak ona devlet tarafından verilmiıti. 

Carnegie - Milyonlarının varisesi -
nin gazetecilere kar§r aldığı cephe, bir 
kaç ıene evvelden kurulmuş bulunu -
yor. Kocası Andrev Carnegie öldüğü 

zaman, dul kalan madama gezeteciler 
hücum etmiılerdi. Fakat Luise Carne
gie onlardan ıaklanmııtı . . 

Bu saklanbaç oyunu nafile idi. Gaze
teciler onu her yakaladıkları yerde, bir 
ağızdan: Terziniz kim? En fazla hangi 
yemeği seversiniz? diye sorguya çeki· 
yorlardı. 

Carnegieye bir gün parkın en yük
sek bir ağacının tepesinden, bir gaze -
teci bağırmıştı. - Hayır cemiyetlerine 
kaç para veriyorsunuz? Madam da on
lara: Mazur görün 1 Malumat vere -
mem, demiş ve nihayet onu ralılat bı -
rakmışlardr. 

Kitap ıatan milyoner kadın 
1929 senesinde Nev- Nork'atki Ma

dison • Avenue'de, bir yan sokakta, 
küçük bir kütüplianc açılmıştı Basit 
bir levha üzerinde "Yeni kitapçı., yazı
yordu. 

Bu di.ikkanın sahibi, Amerikanın en 
zengin kıdınlarından olan Madam Jo
an Vhitney Payson'a ait olduğunu, pek 
az kimse biliyordu. 

Babasından miras kalan milyonlar 
meşhur petrol menbalarındandx. Fakat 
Madam Payson bu milyonlara hiç e -
hemmiyet vermedi. Orta halli birisi gi
bi yaşıyordu. Kendisi dört çocuklu bir 
annedir, çocuktan kendi banyo eder, 
ve yazın ziyaretine gelen sinema yıl -
dızı Gary Cooper ve Fred Astairc, ona 
sevinçe yardım ederlerdi. 

Joanc'nin çocuklan maa.ılları çok se
verıcr . .ı:sunaan aoıayı anaları bir gün 
oturup bir masal kitabı yazmııu. Bu 

(Sonu Onunc-u acıyıfa<la) 
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Modern deniz harplerinde en şanlı 

menkıbeleri olan harp gemisi 

YAVUZ 
Bir İngiliz muharriri geminin 
ınacerah hayatını anlahyor 

Deniz tarihinde hüyiik f a,ıllar te~
kil eılen harp gemilerinin maC'eraln
rrnı neşretmekle olan ingi1izcc "'Tlıe 
Peoplc" gazetesi lm haftaki yazNnı 
"Yanız" un lıavatmn Juı;:;retrni,.t ir. 
!\l~hur İngiliz «h·niz mil\'errihi' K 
Kehle Clıatterton tıırafımlan yazılan 
lm yazı iiiyl<' haJ:wor: 

"Bnnılan hir miiılılr.t en·t'l. hugiin 
hfıla nızif eclC' olan f'n tarihi harp ~e· 
mic:i. a~ır a~ır '.\lnltn linıanma µ:irmi~
ti. 2~6 to ton lınmıinde ol:m hn ge
mi. Yanız admı ta~l\·orılu. Harhe µ:ir
ınf'miı; ~cnr np .. jl için hu ~eıııi. ca<lı•
re Tiirk <lon:ınmnc:ımn ıniikemmel 
hir nıulıarrhe l.:nl\'azörü ifli. Fııkat 
oalıa ,.a,.lı İngiliz halıri\'e znhit!cri. o 
~f'miyi gfüiinre derhal tamılılar 'e 
ı:ahık \lmrın J!:f'nıİ<:İ f.oehcn lıcyecnn
la ı:?;fizlı-rinılc cnnlanılı. 

Rirrok mar.naları olan ve telılikr.-ı 
lPrılt•n kurtulan gemi! 

Rn gemi :\Tallaya cloı:ıtane bir ziya
rf't i~in gı-1<\i. Fnk:ıt hir vakitler tam 
cliirt sı-ne ıniitı-madiyen lıiicnmlarclan 
kurtulmn~ Ye hi7.im i~in mfülıiş hir 
tehlike te~kil etmi~ti. Tiirkiyeyi 1n
~iltere Yf' Fr:mı:ava ka11r lıarhe so
kan Yf" hunun nf'tire!li ol:ırnk Çanak
kale ,.e Mc:ı:f'potanwa cıeferlrrini ynp
tırap, a\'ni :ınmnnıln hiz 1n:?ilizler 
irin ha<ıkn wrlnıle <laha rok lfıznn o
l~n harp ~f'mjlniıni:ıi E:?~ clenizinrle 
hnhııı.,,ıığa meclmr cclen bu gemi de· 

ğil midir. 
fnca f'dildiği tarilıtf"n itihnren Goe

hen lıPrk,.,.in dikkatini c;ekti. Ak
dr.ni:ı:clcki lınlıan'!İ fııı:;iliz gemi11in
ılen el alın ııHr~atl i 111 an Goehf'n. lırr
krı:in talulirini U\'a•Hlım1acıı için Ak
drnize Kayser ta.rafından giimleri] -
micıti. 

Sonra, Ltnnlmla geldi. A lmnn cıe
f arPti hizn=ıncla Bo~nıiı;iıııle dPtııirle
cli. 'iııkc:at Tiirklrr -Ozr.rincfo teı:ir ha
sıl etmf'kti. Grrf'leyin T~ık içinde 
vanıyordu . Geminin amirali Sonrhon 
~clırin en iifıızln riraline ~emicle ıi-
:ı. 

,·afetler ,·erh·orıln. 

. Amiral ~onrhon. lCahiliyetli bir 
hahrive znhiti olılnktan ha~ka elin • 
den ı;er ~"Y µ;elehilen ezki Ye hoş hir 
aclamch. Fakat Tiirkler. onnn imala
rına {<ulak ııcımayrp Goeheni 11atm al
maYorlımlr. Rnnn knrı:ıhk vaptlkla
n .. ·n olct11. Tiii· iik frd:ıkarlıklP.rla pa
ra ~oolndrlnr. 'lınany:ı<la clf'~il. f nı;il
terPıle in~a Nlilmi' olan 2~.000 ton· 
hık harp gemisini catm almaga karar 
,.,.rıl il er. 

Ilu geminin" mlı R":ndiye iıli 1911 
ııene~i trmmuznnıla in~a~ı ikmal olun 
mnfttt. 'Tiirk t:ıyfolan 1ngi1terr.ye ~el
cliler. Gf'miyi nı<"mlr.kı-tlerİM götiire
reklf'rrli. Fakat hirclrnhire harp hn
lntları ken"ini g(i.:terıli. nnnn:.! !;ze. 
rİnC' fnr-ih<-re lrnlırivr nnnreti '·Rcşa-
1. " · • · • 1 .... · 1· "F. ·n" ( ıye nın ı!'mını c rgı~tm ı. . rı 

yantt , .e t nµ;iliz <lonanmacına ilhak 
etti. 

Bn lıfülic:e Tiirkiwcle fııı;ilterf' a
levht:ırı ıluvf!lılnr ,;\'nmlırdı. Fnknt 
Alman sefiri Raron ~·on W anı?cnhcim 
im ''87.h•ett<'n krncli m('mleketinin le
hine 1"tifa<lr etmek ic:tivorcln ,.e et
ti. "{.lirih·orcumız ,.n. cleıli. f,,,.iliz
ler si7.in tal!arrnf Pttiğiniz pnrın a ne 
kndar lıh·anf't rtıiler. Şıı lıalıle hh: 
A lrnıınl ara. neılnı itimat etm ivorsn
nııı. Goelıf'ni satJn alacaktınız.'' 

Harhin patlaına~ı artık bir ~:ıat me
crlf'<:i halinr ~plrni~ gihiycli. Goehen 
Anıcturvanm Pola limanında bir ta
mir ~iiriiyor,lıı. G~ef> giindüz hnrnret
le <:alı~arnk onu temmuzun 29 unda 
yol:ı rıknrclılar. 

Adriyatikten inerken Rrinrliııi'yr 
uğra,lı. Oracla k('ntfüine Tire~l:ın ilti
hak etti. 4470 ton hacmincleki hu 
kruva7.iir ele, 23 mil yapabiliyordu. 

Guclwıı ile ayni senede yapılım~tı. nu 
iki gemi, Alııumyanın Akdeııizde bu
lunan yegane gemileriydi. 

llii<li~eler <;ok çabuk birihirini ta
kip etti. Anıiral Soudıon cenuba gel
ıli. ı\ğusto un birimle, civardaki Al
man gemilerine bir telsiz gönderili. 
Biiylece Alınan Şarki Afrika ~enıile
rinden General, di~er üç gemi ile hir· 
Jikte SüveH kanalma gitmekteyken 
1\fe~;inaya geldiler Ru Sicilya Iiına
nma Goehcn ile Breslau da geleli. O
rada alallicele kömür alclılar. 

Ağustoc;un üçlincii J?iinü gecenin 
birinıle iki gemi. ışıklarmr Eıöncliir· 
mii~ olclukları lıal<le Meııcıina hoğazı

nm ~imal mnhrf'~jn~t.n"' !lo~u ro.la 
çiktılar. l 7 mil üzerinden garba-"* 
ru ilerlemf'ğc haşlaılılar. Akşam 6 
da Amiral Şonclıon. Framn ile mnlıa
ıı:ınıaya hasJnınış olduğunu telsizle 
lı:ıber nlılı. 

Maltadnki lngiliz ha~kumaııılanı 
Amiral Sir Rcrkeley ~Jilne, "frufo .. 
mitohle" muharehe kru\'azürilnii "İn
clef atİA"ahle"' ile hirlikte yola ~ıkara· 
rnk, Alman geınilf'rinin lıarekatmı 
t?kip edip rapor etmelerini emretmi§
tı. Fakat Alman gt>milerininkindf'n 
daha az siirate malik olan İngiliz ge
milerinin hu i~te muvaff nli olma5ı ga· 
yet giiı;tü. 

Yirmi dört ant ~er,ti. ı\cıHocıun ü
!;iiıırii giinii :ınt 9 da 'ukar<la İ<;İmle
ri yaıılan iki İngiliz k~uvazörü tefc:iz
lr. i.i~renıliler ki, Amiral Soudwn Si
cilrnılan ayrılmı trr. Belki ,fe ı\kclc
nizılen ayrılmak ii7eredir. Bıııııın U
urinf' Amiral Tirf'kPlev. fn,.ifo: krn· 
' 'a?:iirlrrine \.eheliittarık'a clo~ru git-

! • r 
rnr crı emrini \'f'rıli. 

fn~iliz ~rmilf'ri .-iiratle harekete 
geç~ill'r. Alınanlan Atin~ denizine grç 
nırı.:e hrrakm1yarnkJ ardı. 

On iki ııaat ~onra tel~iz yeniden lıa
her \'erdi. Framanın Cezııir limıını o
lan Rona a~ııc;toc;un dör<liindi ~iinü 
'ahalıleyin erkenden homh:mlınınn 
eılilmiş. Rn lıaher, sahalıl('yiu clo
knzda geleli. 

Rn ırada f ııı?iliz ırernileri E?arha 
do~ru gidiyorlarılı. Fakat otuz heş da
kika Eonra "fnılomiıahle", dört hara
h ''Bre lan" ı giirdii. 

ln~ili z~C'1ı1İ,;İnin kaptanı KPnnedy 
"Goohene: dikkat eıliniz" ıledi. nu es
nada filhakika Amiral genıiıöi Goe
hcn g(iriinınü~tii. 

V azh·et ı:ok nazikti. f.er~i J?t'reya
rı rna kadar ıle,·anı etnıi~!le de '"imdi· 
ki lıah!e Jnı.:iltere , .f' Almanva' rpı;
men snllı lıalinde iıliln. AC'~lıa \1-
man amirnli lıar!ıin ilfinmm tııc·il e· 
decek miwti. Relki ederıli. Belki ele 
etme?.di. Her ıı~ lıal İ'-e, her lınlıle hir 
c;(irprİ7. knr,ı;ıında kalmak i i olrım·a
raktr. neniz ni?:amlnnna ~<ire e~er 
Gorhen nnıiral lıana~ı tacın·or.;a f n
ı?iliz tnnlariylr kenılini selamlamak 
la7.m1ılı. 

lnıı;iliz krnvaıii~innü kaptanı di-

k• "D 1 • 1~ }"" •• )Ü yor ı: un ınPsc eyı ~011.. c uşunc m. 
Zannıma giire, bizim selamnnıza Al· 
mani ar taraf ınılan mermilerle moka· 
hele edilec<'kti. Araba geminin üze
rinıle amiral fıayra~ı var mıydı? l\fü .. 
him me ele huyı.lıı. füitiin teletökopla· 
rm11zr, ılürlıiinlerimizi ,.e mesafe a· 
lcderiınizi Goehen iizerine çevirdik. 
Hiç hir hnyrak göriinmyordu. Bunun 
ii7.f'rine hirihirimize karşı hiç bir ha .. 
r.ekette hulnnmadan geçtik." 

Ilngiin (iğreniyoruz ki Goehen Ü"" 

ıerinrle <le ayni terr.cJdiit hissi Yarmış. 
Almanlar da ayni vaziyeti duynıu~-' 
lar. 

--~ *i t ı zu, 

Derken, buharın Jcadmdanheri gö· 
riilm~mi~ f ev.kaiadeJikte bir yarr~ ha~ 
Jıldı. fki İngiliz kru,·a:ıörii derhal dii· 
nii ~lman gemilerini takibe hnşl:ı(h
niip .A iman gemileri talımin ediJiliği 
gihi Atlas denizine de~il tle, şarka do~ 
nı yoll:ınmı~la~clı. Fakat niçin? Her 
halele Adrivııtik cleııizindeki A\'nstur· 
·a donanmasına iltilrnk eclecekti. 

H eylıat ! Biz, ağn,:tornn dördüncii 
~ünii ealınha kar§ı 2,30 de Amiral 
Sonchon'nn Nanen telsiz ista~yonun· 
dan bir haber alarak iki gün önce Al· 
manya ile Türkiyenin ıı;i7.lice ittif alC 
aktettiklerini öğrendiğini bilmiyor· 
duk. 

Goehen ve Rreslau Çanakkaleye 
gideceklerdi. Ru vaziyette 1500 mil 
ılalıa kalf"lmek Ye hunun it;in de ye
niclen 'Me. sinadan kömür ahnağa mec 
hımlular. 

Derhal yol \'erdiler. Fakat pek sü· 
ratli ~i<liyorlardı. Öğleden ewel 
11.30 da Jlreslan ufukta kavholdu. 
Kfiıniir alına tertibatını haz;rlamalC 
iizere daha ewelılen gitmi~ti. rakat 
iki fngi1İ7: muharebe knwazörlcri AJ,. 
man gemilerini takipte devam eıliyor
lardr. Goohen ile Ak~am dokuzcla, 
r;Mi lıava içerisinde sıvıştı, ka,·hol • 
chı. 

Tiirk - Alman gizli ittif akmdan 
lıfilii haberi olnıavnn inha hac:kuman 
danı Sir Rerekl;y iki İngiliz~ krun
ziininf' ~nrha doğru gitmelerini emret 
mi~ti .. Zira, Alman ~enıilerinin Cehe
Hittarığa döneceklerini Hnryordu. 

Rununla hernher Goehen ,.e Ilre.s
lau. ağu~to un hec:inci giinünü Messi
nada gece giinı1ii7. kömür almakla ge· 
çirfli. Oeh~etli yoruçu bir i~. Fakat 
tayfa, geminin hando11uyla neşelendi
riliyor ,:e t;atlaynn <luclaklarma buzlu 
limonatalnr sunuluyordu. 

Amiral Sonrhon'a gelinct', gelen 
f'mirlere itaat etmekten haşka yapa
cnk i' yoktu. Hele Kayııerden gel<'n 
a~ağulıık i telgraf. Yaıif eyi iki mi li 
kafi hir hale getiriyordu. 

Kayserin telgrafı şöyl~ idi: 
"He§metmaap Goehen ile Rres

lau'ın tehlike mmtakalarmı yarıp 
geçmekt~ muvaffak olmasını temenni 
ediyor." 

Ai!ustoımn altıncı günü ak~ann saat 
(&m" Onuncu Myıfada) 
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Ferenç KlSrmendi 

Çeviren: 

Vahdet GUltekin 

• -·-KAÇAK 
- Fmclık! Yamrom! Demek öl· Hizmetçi kız kahkaha ile güldü. 

medin hal Bayan ona banyor.u ısıt, demitti! 
Bir~ sonra çocuk içeri girmiş, ka- Hegedüs: 

pıyı arkumdan gürültü ile kapatmıt- - E~ et, e\'e~ dedi. Doğru, ben 
tı. ıöylemittim. 

Bayan Manttitt, a.ilr diler gibi, Neye töylemi§ti? Bilmiyordu. Fa-
gtl}Umaedi; fakat hakikatte memnun- kat banyo dairesine girdi, sıcak su 
da. Analık gururu ile 15ğaii kabara-! mualuğunu açtı ve banyonun dolma
nk: ımı beklemeğe başladı. Birdenbire, 

- Kö~n delisi! dedi. Sonra ili· auyun Gzerinde uzun bir siyah eaç 
n etti: - Bir mamume okudu ma, gördil, tiksindi ve. saçı sudan almağa 
hemen esberine alıyor ve ezberden çalqll'ken: "Bundan sonra banyomu 
okuyor ... Bir ginmisl Zanlb yav• ben kendim hazırlayacağım, dedi. 
-pm !... Batkaamm elini sokmasını istemem. 

Fakat, merakmı kaldırmamak için, Sonra, birdenbire hiddetlenerek: 
hemen ual JJ1eeeleye dlndfl:- Uyu· .. Her .UO vıkanmam ben, dedi. Bu 
...-, bay B~U., lr.oJar." kadar lükfi,. ya,amak hana yakı~n•ıuı ! 

- Rayla.,.. Demek ki etJalar •e Kim ev ıahibi banyo için ne ister!" 
f.uk pıpfı için yls bia koron ve- Kimbilir evaahibi banyo için ne is
ncell•; yani hepd lekia ytls bin ter!" 
Uı:on. ~yoya girmedi, yalnız sıcak 11u 

Kaclm: ile bir chq yaptı, sonra kurulandı ve 
- Evet, diye tudik etti. "1• p- kota koıa odasına gitti. Yatağa yatar

tirmeyecebeniz ve hemen bu akıam ken: 
odayı tutuyonunuz. - Oda ~zel, dedi. Yatak temiz ve 

- E\·et, efendim. Eıyalamm. ya• rahat~ helki ölen korasmm yata~ı. 
ni elhuelerinıi falan, yarm, yahut ö- Etrafta çıt yoktu. Açık penrereden 
blir gün bir bavulla getirecekler. ılrk bir hava ır;eliyordu ~ sonra biraz 

Bayan :Mıntaits içinden: "Bir ha- riizgir geldi, kahverengi perdevi kal
vul ha! diye düıündii. Az bir şey de· dırdr. Tuna taraf mdan acı acı iki ke-
ğil. Sahiden zen~n bir adam." sik dildi\k tııesi geldi. sokaktan da ka· 

Begediiae sordu: panan bir kapmm boğuk sesi. 
- Gecelik, diıfırçasr, yann tıabalı Gözlerini kapamadan, ~akin ,.P lıiç 

için değiıtirecek çamaıır falan getir- bir ~ey düşünmeden, yattyorılu: Ko· 
meJiniz mi? modinin fiz,.rindeki ufak lambcvı da 

Hegedüa: MGecelik mi? Di§frrçaH söndilnnemişti. Biraz sonra , y~nda
mı? diye dil~Ondl. Hiç aklnna gel- ki odadan, önüne bir dolap konmuş 
ın~tli dogruau. Acaba bu gece için, a-. olan kap..211ı kapmm arkasından doğ
:en locannm eski gecelilderiııua hi- ru, birdenbire bir havlama ve arka· 
rini isteaem nıi keıuliainden ?" nndan uzun uzun hmlblar iıitti. 
·~-~d~ı "Fmdık fen...W tllya ğônl'il R&li-

-.. ~et." onları. ... &abii getirece- b~ ~ıre düşüttdü. O ince. berrak 
~im hu u~arp .•• Şimdi !;idiyorum OD· seşi ile ne garip çocuk o! Onda bir ço-
Jarı almığa... cok çehresi de yok. Son sınıfa gidi-

Bayan Mantsits: yomın§, on, on bir yaşında olacak. 
- Pekali.. eledi. Sonra tam bir ev Hele annesi, Bayan Mantsits; parala

ıahihi ve .mahir bir it kadmı gibi ili· n eline almca gözleri nasıl parladı! 
ve etti: - Ben de gideyim odayı dtl· Dudaklannı ıöyle bir şey yaparak: 
zelteyim biraz. "Geceniz bayır olsun" dedi bana. E-

~onra, evine kiracı bulmak için ğer batıl itikatlı bir kadınsa, düşün· 
liay:ıllf'r kurd~ Eamanlar tf'krar et- mil,tür ki, inıınnm yeni hir odada. ye
tip ili le lime habnna Keldi: "kibar ni bir yata le: ta göreceği riiya... Yeni 
pansl'yon". Bunan &zerine, yerlere oda, yeni yatak, yeni hayat ... " 
kadar i~ıll!rek: Elini komodine nzattr, lambayı sön 

- Banvo hnırlayayım mı efen- dürdn. Karanlıkta yata~ma ~t"kilir-
Clim? diye.•ordu. ken: "Yeni haya~ diye dii~ündfi Ye-

Hegedfls'ftn aklma, ocağın bll§ma ni hayat. F.ski ne varsa hepsi öteki ev· 
otunnuı,ihtiyar parmaklariyle kıy· de kaldı." 
metli veya parlak §eyleri karııbrfl• Fakat, He~edüsün o ak~am kurtul
rak mlirellep kalemlerini, kurıun du~u ıey neydi? Eski evde kalan ney
kalemleri veya daha bunlar gibi yüz· di? 
lefte teyi ateıe atarken, masideki ha
bralarm ağırlığı altmda~ iki bükJüm, 
ağlayan Kıtalin anne geldi ... 

Dalgın l>ir vaziyette: 
....... KaLilse, dedi, Jütf edeninis. 
Ve hemen ptti. 
'.Aııdrassy caddt.sine dönftp dit fır-

9891 ile çama§ır mı alacaktı? Hiç o ni
yette değildi; bir ilaha eve dönene 
evden kaçın~ olmak nerede kala~ak
b? Eve ~tmedi. 
Kırtnma ilk çıkan eczahaneden 

bir diş f ntası, dii suyu ile bir sabun 
aldı. Sonra. birçok arkada§larma Rit· 
ti, evde bulamadı, nihayet Stefan Ba
lint İlmindeki bir arkıdatoıdan o 
ıeee için biru çamaşır aJdı ve ~aat 
onda MoJnar caddesine, Bayan Man
tsJtt'in evine gelmitti. 

( A rka.u var) 

KURUN::; 
GtlNDELIK SiY ASI GAZETE 1 

auetemıae g6ndertıa yazılar, gaıete 
,. rtrmelr • tee, aarlmnı keeeatoe ( 1r• 
1ete ı kellmeal vuıımalrdır. 

KarfJIJJI ı.uyen okurlu. mektupla.nna 
!O ırurueıuk puı lloymeJıdrrlar 

l::luıJmrvaıı yaJalan gen gön~nnekten 
ıayıınetıdS JOll&DlllJI mektuplarm ıctne 
konQlan parıd&:'1D lutJholnıuından. tılıı 

olarak çıkan )'&Zllar&n dolayı. dlrelct6r • 
IUlr, ftsUln~ •oru tlOJ'SU alaıaL 

• ltaaeleadzde oıkan yazılarla reaımtertıı 1 
iter baklu .aa kmdltıl loladlr. .J 

Kadm odayı açtı. Kiracm1n odayı • Otobüs tahkikatına ait fezlekenin mii 
temiz ve <ferli toplu bulmasından him bir kısmı hazırlanmıJlır. Fakat yeni· 
memnun oldu. Sonra, •arip bir hare- den bazı noktaların aydınlalılınası icap 

" eUIJinden, yeniden fncelemeleregeçilmlş-
ketJe ba~mı çevire.-ek. ldracmmm u- tir. Son dinlenen Kadrlden sonra, onunla 
sattığı yftzer bin koronluk sekiz han- blrllkte talı'8n iki kf!Jf daha dinlenmiştir. 
kanotu aldı ve, .. ~eceniz bayır olsun99 • Topkapı ııurlannın baıı kı!nmlarında 
diyerek çekildi. taşların düştOtn görülmüş, belediye müze-

Hegedtis, penc~reden dnan. karan ler direkU\rlllAllne müracaatla bulunmuş-
·-s tur. Keşif yapıldıktan M>nra buraların 

lık sokağa bakıynrdu, kapı açıldı, İ«:e- tamirine bnı11nnacaktır. 
ri bir himnetçf kız drdi ve banyo ha- • Romanyadan gelen gliemenlerden bir 
111' dı,. JiabW....-dL ' kııımı diin akşam Silivri kaıaıtH sevke· 

B.-1111, rfi)"ada1mıt gibi: _d_IJ_rn_iı;_u_r. _________ _ 

-BllllYO mu? diye tordu. Tf'{ek· ı HllRllftwa abone olu
ktlr ec1eehn. d .... hti ıurh•h m•n-
dml •uz ve abone ediniz. 

• Mersin liman işlerinde çalıştırılmak 
fizere alınan 25 tayfa birkaç süne kadar 
gönderilecektir. 

• Sirkecide Şahinpaşa otelinin yanında 
yapılmasına karar verilen maliye tahsil 
ıubesinin teınelalma töreni bu sabah sa
at onda yapılmıştır . 

• Kültr. B. balkın ve bilhassa talebe
nin okuma ihtiyacını karşılamak, onlann 
ihtiyaçlarına uygun kitaplar neşretmek 
üzere incelemelere başlamıştır. inceleme
ler tamamlandıktan sonra vekAlet bu yıl 
yüzden fazla kitap basacaktır. . 

• Gazi köprüsünün dubalan 15 şubattan 
fUbaren monte edilmiye başlanacaktır. 

• Müddeiumumi muavinlerinden Reşat, 
yaptığı teftişler neticesinde Fener nüfus 
memurluğunda bir suiistimal teshil etmiş, 
nüfus memuru hakkında vilayetten taki· 
bat müsaadesi istenmiştir. 

• Dün Türk borcu tahvilleri 18,85 Uraya 
yükselmiştir. 

• Deilerli tarih eserlerinden mimari 
kıymeti en fazla olan 14 tanesinin tamiri 
için istenilen tahsisat gelmiş, keşif ve plAn 
l:ırı yapılmıştır. Bunlar mimari kıymetle
rine holel gelmiyecek suretle tamir edHe
cek ve ilk evvel Fatihteki Hüsrev paşa 
türbesinden başlanacaktır. 

• l\lüddeiumumi muavinlerinden Neca• 
ti, lstıınbul tarafındaki 1,3,4,5 ve altıncı 
noterlerdeki teftişlerini bitirmiş, raporla· 
rını hazırlamaıla başlamıştır. 

• Aksaray vilayetindeki 50 bin hektar 
genişliğinde karasaz balakhlt tamamen 
kunılulmuş, ve burada yeni bir göçmen 
köyü kurulmuştur. 

• Yakında BeyoAlu mıntakasındakl nfl· 
fus dairelerinin teftişine başlanacaktır. 

• Tunceli halkından ıimdiye kadar gizli 
kalanlar, ölüm, doitum, evlenme ve,. boşan 
ma ve kayıp vakalannı yazdırmamış olan
lar hakkında neşredllen kanunlardaki ce
zat hükümlerin affedilmesi hakkında ha
zırlanan kanun layihası M. Meclisine sön· 
derilmiştir. 

• Sultanahmettekl arşiv binasının tamiri 
bilmek üzeredir, binanın orta boşlu~ il
zerine, aydınlığı temin etmek maksadlle 
cam konulacaktır. Dotre geniş bir sundur· 
ma ile yirmi dört odadan mllrekkeptlr. 

• Aılapazarının ana caddesi beton ola
rak yapılmıştır. Di{!er yolların da beton 
yapılmasına karar verilmiştir. 

• İ!llnnbulda mevcut 19 maİfye "1hesl 
için yeni binalar yaptınlmasına karar ve
rilmiştir. Bunlar için küçük, büyük, orta 
olmak üzere üç tip kabul edilmiştir. Kil· 
çükler 30 bin, büyük ve ortalar 45-50 bin 
liraya çıkaeakhr. 

• İstanbul defte1'4atı KAnm Ankaradan 
~ gelm14t\r .. 

• Devtet şdrnsı umomt heyet., polis.vazı. 

te ve saliihiyet nizamn:ımesi projesinin tet 
kikini bitirmiştir. 

• Muhtelif fakülte talebeleri tarafından 
şafr Mehmet Akif adına küçük bir broşl\r 
çıkarılmıştır. Broşürün basılatile şairin 
mezarı yapılacaklır. 

• BeyoltJu halkevi bir (!'laz ve se!'I) mO
sab:ıkuı açmıştır. Kayıtlara ayın on heıJln 
de başlanacaktır. 1 Şubatta yapılacak ele
mede kazananlar müsabakaya girebilecek· 
letdir. Seçim ile grup üzerinden yapılacak 
tır. 

Kim mesai 
Galata ve S11adet va· 
poru çarpışmalarında 
kaptanlar kabahati 

kabul elmly()r 

Galata tJapuru kaptanı. lsmail 

Galata vapuru ile Saadet vapurunun 
çarpqmaıma ait tahkikata dün de ehem 
miyetle devam olunmuıtur. 

Dün tahkikat Ue bizzat Deniz Tica
ret müdüril Müfit Necdet meıgul ol • 
mu§, ıdenia ticaret mUdtirlUğüne çağ'm 
lan Galata vapuru ıüvariai tamail Hak 
kı ve Suat vapuru ıüvariai Hilseyinin 
ifadeleri tekrar almmııtır. 

Her iki kaptan dün de ayni auretle 
kabahati birbirlerinin Uzerlne atat • 

Kaçırılan; IJldDrilldil mil, sa(/ mı ?/ 

Kaybolan General I? 
Pariateki "Beyaz Rus Askeri T qki
lab,, !eİli Millerin izi üzerinde ...... 

Yazan: Allred Berlgk ---Tefrika numara•• : ao 

"Derhal gidiniz!,, 
Kulyepolu ikaz eden GPU ajanı; Berllode 

UldUrtlldO ! 
7 aene evvel General Kutye

pof urı BerUrıie bulunduğu sıra
da olup bitenler ve bunlan ıa
ki.p edeıı safha: anlatılıyor: 

leri Berline geliyorlar. Berlin po& 
ıi, daha bu vaziyetten haberdar olma
dan Popofla dö Roberti, tam zamr 
nmda ikaz mı edilmişlerdi? 

Tahkikat komiserinin vardığı ne
Berlinde bu tarzda 3 boluıma VU• ticeye göre, General Kutyepof, Parise 

kua Relmişti. Ve konutmalarm birin- dönü~ünde Berlin seyahati hakkında 
de, Popof, Generali ikaz etmişti: k ·c ts ı k1 "T'h h ı-

- Kendinizi sakmmız, size karşı 

1 

P~ ~ ıma ız 1 
•
8 mu .. al azda ~Y~D e 

b
. "k 1 d T !!,_. ·ı•-L mıştır. Sekreterıne şoy e emııtır: 
ır sw ast tasar an L J....aAID, ı 1Wa- . 

hardan önce böyle bir teyden kork- - Oraya gıtmeye mecburdum; fa• 
m m 1 1 kat o histeyim, ki beni bir trÖtt içe~ 

a a mmız. . km k. w. d d·ı , 
Kutyepofun btitün hu vaziyette sıne çe e ıstegın ey ~ er: •• 

pek çekingen davrandığı açıkça görü- Kutyepofun sekreten, ızah edıcı 
lüvor. O gerçi "ROWS" denilen Be- olarak, şu malümatı veriyor: 
y~ Rus askeri teşkilatmm Berlin fU· - Tröst diye.' biz, Sovyet organİ"' 
besi reisi olan General Lampe ile bu· zasyonlarına dt"rız. Bunlar, Beyas 
luşmuş. ve her ftçti •.• Kutyepof, Say- Rus teşebbüsleri gibi görünilr
zef ve Lampe, Friydrihsştrasede bü- l~r. Ye adamlarım~ı k~a~ak çare
yük bir lokantada bir müddet otur- :,mı ara~ıJ~~ mı, ıoyle ıd~ı~. ede.rl~r: 
mu~lar, surnık yeyip bira içmişlerdir. ~?l.ıevıklı,~,e karşı p~k b~yuk hır~·~ 
Fakat §11 Sovyet Rusyadan gelen iki ~ırı§ıyo~~ · ~a~b~, hız,.. bu RJbl 
şahısla Kutyepofun yaptı~ konuşma· pek huyük hırı~ y~ll~ lakırdılara 
Jara dair General J~ampeye hiç bir kar:ır, çoktan emnıyetsızlik bealemek· 

' şey .;::rtlatılmamqtrr ! teyız · .. 
19 Kanunusanide, Doroteenttrase- General Kutyeyof°:° kiğıtlarmm 

deki kütük otelde milteheyyiç, meç- mahfuz h~lundugu hır dosyanın ka-
bul bir adam ıı;iSrünmilıttür: bmda fU ışaret bulunuyor: 

-Ben derhal General Kutyepona "Tröst ~r. 2." Bu arada izahat 
görüşmeliyim. Çok müataceldir ! mevcut de~l ! 

Kapıcı, Kutyepof a maliiınat veri· 
yor. 

Kabul salonunun bir köıesinde kar 
şılaşıyor)ar. Meçhul adam, General 
Kutyepof. Miralay Say.zef... Meçhul 
adam, fevkalade telıeyyiiç ifade ~den 
alAmtderlf. Generali ilmaa 411lltPJOJ': 

DemWJnnı.d•Al'alhıİ9.>~ 
şam Rerlinde kalmamalrsmız. Ren 
GPU ajanıyım. Buna rağmen size 
bir tavsiyede hıılonmak: arzmunda
yırn. E~er hu. ak~am Berlinde kalır
sanız, biç bir ter p;aranti edemem. 
Sizi sfirtildeyip götürmek iateğinde- -
ler. Size daha f azlasmı söyliyemem. 
Müteakıp iki saat içerisinde Berlin • 
den ozakJaşmış holunmahsmız! 

Öyle görünüyor, ki General Kut
yepof, bu m~chul adama itimat rrös
termiştir; çünkii, ayni akşam, Ber
linclen Parise do~ru uzakla,mııtır. 

Bu BerHn, l 930 Berlinidir. Şehir 
idaresinde daima yeni mevkileri ade
ta zapteden, polisin mnhafazaıı al
tında toplantılar yapan ve or~anizaı
yonlar kuran komünizmle •••• İşte bu 
komünizmle; hu :.1aldırJŞ1 haklamak, 
yere. sermek için veter derecede kuv
vete ıalıip bulunmayan burjuva • de
mokrat cumhuriyttin gayretleri ara
smdaki mücadelede parçalanan 1930 
Berlinidir. Kutyepof un alelacele mü
f arekatinden iki ır;ün sonra, Berlinde 
öldürülmüş bir adam bulunuyor; Be
yaz Rusların te_şhisine nazaran, bu ce
set, Kusyepofu bir an evvel oradan 
uzakla~ma~a tetvik eden meçhul ada
mm ceıetidir ! 

Kutyepofun Parise dönüşü~df.n 
sonra, dönüıünün 6 ncı günü orada 
kaçınlınaSJ üzerine, Berlindeki Be
yaz Rus Generali Lampe, Paristen bir 
telgraf alıyor. Bu telgrafta, kendi
sinden, Kutyepoaa oradayken görü· 
şen şu Popof ve şu dö Roherti ile 
meş~nl olması İRteniliyor. "ROWS" 
Berlin şubesi reisi, bunlan tarassut 
ettiriyor ve ikisinin de 8 şubatta Ber
linden uzakla§tıklannı tesbit ediyor. 
9 şubatta da Fransız polis enspektör-

lardır. 

teleri dUn mahkemeye ırıiracaat ede • 
rek birbirlerinden 5000 liralık tazminat 

Diğer taraftan her iki vapurun acen 
iırtedtklerini bildirmi§lerdir. 
ıai3 fbulucd--tıRe mb mb m m m 
Halcik fvadyet mahkeme neticesinde 

belli olacaktır. Deniz Ticaret mildilr • 
IOğü hUttladiğı tahkikata ait nporu 
diln lktnlt •eWetine göndermittk. 

O 1930 kış günlerinde, vatanper
ver Franı11z gençliği, Paristeki Sov• 
yet elçiliği üzerine doğru yürüyor. 

- Kutyepofu veriniz! 
- Katilleri alaşağı ediniz! 
- So'f'Yetterle rôıtayi ke1inis f 
ftlf'altTrabsa, A wupa 1ıft:fbiüJe

rinde? çoğu gibi Sovyet Rusyayla dip 
lomatık rabıtalar idame ediyor ve 
beynelmilel teahhtitlerine uy~ ha• 
reket etmiş olmai için Sovyet ıefa""" 
tini polii kordonuY.la konunak mec
buriyetindedir. 

O zaman 100.000 marlta yakm AJ .. 
man parası mokahili olan 500.000 
Fransız frangı tesbit eden bir çek, Pa• 
risin sağ cenah gazetesi "Maten" e 
gönderiliyor. "Bu meblağ, General 
Kutyepofnn ölü veya diri olarak tek• 
rar bulunmasına hizmeti ve onu kaçı• 
ranların izlerini tesbite yatdmıı doku 
nacak kimseye aittir." 

Bu satırlarla beraber, bir de be
yanname neşrolunuyor: "Eğer her
hangi bir kimse Moskovanm tazyiki 
yahut tehdidi altında, Kutyepofun 
kaçınlmaum mümkün kılmak için 
çalışmak zorunda kalmıpa, o kim~ 
şimdi vicdanını rahatlaştırabilir. Or
taya komdan hu mükafat. onun ittik• 
halini temin cderektir. :Moskovanm 
bir tazyiki ahında hareket etmiı o-
laıı her kimseye, Fransız mahkemele
ri önündP en iyi müdafaa b&hıolu• 

nacaktır. Muhtemel suçlu olan her 
kimee, düşünebilir, ki Franmı adale
tine boyun eğmek; yardmıcılarmı, 
artık kendilerine ihtiyacı kalmayınca 
ekarte eden Sovyetlerin eaaretinde 
kalmaktan daha iyidir." 

Fransız polisi de şöyle diyor: 

- Korkunç vakanm tesiri altında 
şimdi her tarafta hi99edilen korku, 
zail olunca, daha bazı mühim şahitle
rin ihbarda bulunacaklannı mnuyo--
ruz. 

Mart ortasında, Normandi sahille
rinden iki şahit ihbarda bulunuyor
lar. ffadf!Bini veren adam, '6yle ı6y
liiyor: 

- İsimlerimizi mekt&m tutuna. 
Ben, rmıça konuşan bir kadmla bir
likteydim. Ve onnn ismi zikrolunma
ması hususunda şahsi ve hUIUd ae
beplerim var! 

General Kntyepofun liaçmldılı 
~1n 26 kinunusanidir. Şahit, anlatı
yor: 



• • 
ızmır sokakları 

isimler kaldzrılıqor, yerlerine 
numara konacak 

Kısmen hasara uğrayan 

. İzınir (Hususı) - Bele-diye meclisi
~ı~ evvelce verdiği bir karara uyularak 
tınct~n it• ren İzmir şehrinin bütün 

~0kaklarında numaralar konulmağa baş 
da111llıştır. Sokaklara numaralar konul
r~kça sokak adları kaldınlacak ve bü-

tıın sokaklar, numaralarjyle anılacak ~ 
it, 

~ alnız Gazi bulvan, Celil Dayar bul 
\>arı, Dr. Aras bulvarı, ismet İnönü 
~il<ldesi gibi başlıca semt isimleri baki 
alacktır. 

d l3elediye memurlan UçkJyulara gi
erek ( 1) numaradan itibaren sokakla

~1 nuınaralamağa başlamışlardır. Uç -
ııyular sokağının numarası (1) numa

taır sokak olmuştur. 
bun on kadar sr luınara konul 

l?ıt.ı§tur. Büyük bir , .. e sokakların 
~lllllaralandmlmasma, oir plan dahilin
e devam edilecektir. 

t:ıı. ufak bir yanlışlığa meydan vcril
llıeııı~si için bu numaralama usulü sıkı 
lltırette kontrol edilecektir. 
ncıediye bu münasebetle, sokak nu

lll::ı.ralarına göre bir de plan hazırlamak 
tadır. Bu planda sokakların hem eski 
qdları, hem de verilen numaralar bulu 
nacak ve ala~tC\dar dairelerle posta ida
relerine vrilec ktir. 

1 Ayn a bu pıanlarda sokak ve mahal 
el~rde mevcut bulunan elektrik, bava 
gazı, telefon şebekeleri, yol (parke ve
~a haldmm), kanalizasyon, su işleri ·de 
1~ilret!i olacaktır. Bu suretle gidilecek 
iahalle ve sokak hakkında şehir halk? 
~ha kolaylıkla maliimattar olacak, ay

;1 zamanda belediye de bu işler üzerin 

1 l\ Çaltşabilecektir. Sokakların numara 

t~:ıllla:sı işi bir senede ikmal edilecek -
lt, 

•~:nirde yeni bir Lfse 
ta l~imirin tanınmış lisan muallimleri 
t'afından şehrimizde bir "Dil lisesi,, 

q~ıllllaı;ına teşebbüs edilmi~ ve bu te
§ebbU.:ı ıızun çalışmalardan sonra kuv
~'den fiile çıkarılmıştır. Bu teşel>büsülı 
illq~tnda, memleketimizin en iyi dil mu
t lıttıleri olan BB. Sait, Ali Kemal Ka 
~dilyx, Mehmet Şeref, Nevzat Cemal, 

ehtnct Ali gibi zevat vardır. 
h Vu~yet makamı da bu tcşebbUsU çok ,, . 
,/

1ncte bularak alakadarlan teşvik et-
s~1§.tir. Dil lisesini hazırlayan zevat, li-

l ~tıııı. çalısına sistemi. tedrisatı, spot iş er· ~ 

t 1 etrafında hazırladıklan bir program 
~."dik için Kültür bakanlığına gön<ier-
ı~ı~rdir. 

li biı lisesinde esas yabancı lisan tngi 
~Ce 1 . 

~ o acakt·.r. Fransızca, yardımcı Iı-
;~ Olarak kabul edilmiştir, Her talebe 
tıı.ınde bir saat Fransızca ders alacak • 

r. 

Ct~Ültür bakanhğınm münasip göre -
Si)gı '.11~cburi dersler (Tarih, yurt bilgi 
b· gıbı Türkçe okutulacaktır. 

ıl lise · · · · tlilJ . sının gayesı, Jısana aşına, garp 
tq) ~ınden birine iyi surette vakıf 
tahe. e Yetiştirmek ve bunlan yüksek 
aıı· sıı hayatına hazırlamaktır. Lisan mu 

Ltnler· d eli! ın en bir kısmı hariçten clf.Jc-
:tltte~ektir. Şimdilik bir de bina bulun
nes~ ~r. Mektep önümüzdeki ders se-

"'·ı a!'!ınct:ı açılacaktır. 
.uı 1" 

sırı.da ısesinde sınıf geçme şartlan ara 
cektı spor da büyük bir yer işgal ede -

r, Liseyi bitiren her hangi bir ta-

Rahmanlar köprüsü .. 
!ebenin, spor şubelerinden birinde mut 
laka derece alması temin ~dilcq:ktir. 

Bu suretle beden ve fikir terbiyesi, 
bu lisede müsavi olarak yürütülecek -
tir. 

Para ile güzellik 
(Altıncı sayı/atlan devam) 

sela düpedüz bir alnın üzerinde çiz -
giler vücuda getirecek şekilde iki yüz 
defa kaş çatsanız, o alında hakikaten 
çizgiler vücuda getir, sonra iki yüz li
ra da verseniz, o çizgilerden kurtula -
mazsınız. 

Alın çizgilerini gidermek için Av -
raupa güzellik müesseselerinin istediği 
fiyat bizim paramızla sekiz yüz lira 
kadardır. Bu iş için tatbik e:lilen ame -
tiye, çizgilerin bulunduğu nahyelere, 
terkibi gizli tutulan bir mayi şırınga 

etmekten ibaret, fakat en aşağı iki sa
at süren bu ameliye dahi, diğer güzel
leşme gayretleri gibi ıztırapsız geçmi
yor. 

Bu tarzda güzellik de, üç dört yil.z 
liraya satın alınabiliyor. ' 

Önce, yüzün neresine ne renk vuru 
lacağına, o nuntakanm haritası çıkarı -
lıyor. Sonra oraların hissi iptal edili -
rek elektrikli bir iğne ile eski nesicler 
açılıp her mesamey,e zararsız nebati bo 
ya aşılanıyor. 

Dudaklara da ayni muamele tatbik 
edilerek yanakların rengine göre bir 
renk ve biçim verilebiliyor. Enjeksiyon 
tariki ile dudaklara Küpidon·un yayı -
m andıran inhina verildiği gibi, onları 
daha dolgun veya küçi.:k göstermek de 
mümkün ola):>iliyor. Bunun da fiya -
ti, döt yüz lira kadardır . 

Ancak, bu renkler bir kere aşılandı 

·mı artık bir daha değişmiyor. Onun i
çin mesela elbisesinin rengine göre, 
hatta ye§ile kadar dudaklar nı boyamak 
isteyen bayanlar bu icat karşısında bi-
raz duraklasalar gerektir. • 

Geçmiş olsun 
(Altıncı sayı/ adan devam) 

pışmadan büyük bir hararet hasıl ola
cak ve btitün bir kıt a- mesela bütün 
Avrupa kıtası - Müthiş bir ateş için· 
de yanacaktı •.• 

Bundan başka, zavallı ihtiyar dün -
yanın başına gelen bu kaza, onu fena 
hnlde yaralayacak ve kafasını sersem 
edecekti. Yıldızın düştüğü yerde açı · 
lan büyük çukur dünyaya muvazemsi
ni kaybettirecek, aramızda bir taraf -
tan güneşin etrafında, diğer taraftan 
kendi erafında dönmesini şaşıraraş, 

günler eskisine nisbetle kısalacak veya 
uzayacak, mevsimler değişecek, yaz 
yerine kış, kış yerine yaz olacaktı 1 

Bunun için diinyaya ne kadar geç · 
miş olsun desek azdır. Fakat b'.)yle bir 

· kaza acaba tamamiyle atlatılmış mı · 
du? 
Kazayı atlattığımızı müjJeleyen dok 

tor, ayni şekilde bir kazanın daha dün 
yayı beklediğini haber veriyor: 

"Anteros,. ismindeki bir başka ha -
ccriı:emavi de dünyamıza yaklaşmak · 
tadır ve önümüzdeki bahara yanrbaşı
mrzdan .. geçecek veya .. 

Fakat temenni edelim ki bu koca taş 
parçası da bize dokunmadan yanımız 
dan geçsin gitsin .• 

NO. 6 
Göz alabildiğine U7,a.nan 30 metre 

genişliğindeki caddenin iki ta!"afını 
ik1şer, üçer katlı binalarla dükkanlar 
kaplıyordu. Büyük şehrin 60 - 80 kata 
kadar çıkan yüksek binalarına alışan
lar için Holivud bir cüce manzarası 
gösteriyordu. Biribirini takip eden şık 
ve süslü dükkanlar birçok hususiyet
leri ile göze çarpıyorlardı. İşte bir 
kunduracı dükkanı. Camekamrun iç ta
rafında gaye tşık, cazibeli, biribirin
den güzel beş altı Amerikan Misi size 
muhtelif, son moda iskarpinler gös
teriyorlar. Bunların zarafetini, meta
netini, elastikiyetini sjze işaretli lev
halarla anlat7orlar. Sonra pahalı ipek 
çoraplarla gazelenmiş ayaklarına is
karpinleri geçirerek camekanın önün
de kırıta kırıta yürüyorlar. Gözleriniz 
ister istemez ayaklardan, baldırlara, 
baldırlardan şahsiyetlere intikal edi
yor. Orada bir müddet kalıyorsunuz .. 
Artık satıcının maksadı hasıl olmuş
tur. Dikkatinizi celbetmiştir. Başka 
birgün dikkatle bakacaksınız ve niha
yet bir gün de içeri girecek ve siz de 
bir ayakkabı alacaksınız. 

Amerikan ilılncılı~ı ve satış kudreti 
başlıbaşma bir alemdir. Dünyanın hiç 
bir memleketi, reklamın ne demek ol
duğunu Amerikalılar kadar anlama -
mrş ve bu kuvveti onlar kadar mües
sir bir tarzda tatbik e<lememi!5tir. t-
18.ncıhğın bir manyatizme demek oldu
ğunu ilk defa anlayan Amerikalılar
dır. Nasıl bir manyatizmeci, gözünü -
ze baka baka sizi uyutur ve sonra her 
isteıiiğini, ihtiyarsız olarak, yaptırır
sa Amerika ilanları da öyle teshir e
der. Her dakika karşınıza <;ıkarak 
size telkinler yapar, beni al der. Bu te
sirden yakayı kurtarmak kabil değil
d~r. Ba.'llangıçta en manasız gördüğü
nüz şey size birkaç ay içinde yaptırır. 
Siz bile kendi kendinize şaşarsınız. !
tanların telkin kudreti o kadar kuv -
vetlidir ki bazı hamle1er bir tiirlü ak
lınızdan çıkamaz. Böyle büyüleyici 
cilmleleri bulanlar baza.n bir vecizele
rini yüz bin dolara satmışlardır. Ve 
bunları, yapan reklam mütehassıs

ları senede milyonlar kazanırlar. 
Hiç unutmam. Amerikaya geldi -

ğim zaman aşağı yukarı ciddi insanla
rın mütemadiyen Wrigleys denilen 
sakızlı şekeri dğnediklerini gördüğüm 

vakıt gülmi1ştüm. Ciddi tavırlr yaşlı 
birtakmı adamların. genç kızlar ve ço
cuklar gibi, miltemadiven çene oynat· 
ması tuhafıma gitmişti? .. Bunu ço
cukc;a bir şey bulmuştum. Fakat bir
kaç ay geçer geçmez nihayet birgün, 
ben de otomatik dolaba beş santim 
atmış ve Wriglev's alıp çiğnemiştim. 
Çünkü nereye gitsem karşıma çıkan 
ilanlarda şu yazılı idi: 

"Afiyet ve neşe, iyi hazımdan gelir, 
Wrigley's hazım usaresini çoğaltır. 
Sıhhatli ve mesut yaşamak isterseniz 
bunu çiğneyiniz .. ., 

Ağzınızdaki lfıabı mütemadiyen faz-
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YAZAN ı Turan Aziz Bel er 

Con Bols Holivutta 

lalaştıran bu çiğnemenin sıhhatinize 

yardımcı olacağını bu kadar kuvvetle 
size anlattıkları zaman onu tecrübe 
etmemeğe imkan var mıdır? .. 

-x-
Ne ise biz yolumuza devam edelim. 

İşte bir lokanta. Beyaz kül8.hlı za
rif Misler burada size, kendi kendine 
hamur haline gelen, kalıba giren, şe
kerli su havzuna girerek orada. piştik
ten sonra nefis bir hammgoöeği tat
lısı halinde çıkan yeni bir şey göste
riyorlar. Tatlıyı severseniz içeri gire· 
rek bundan bir tabak yemek arzusun
dan kendinizi alamazsınız. Zaten ister 
istemez birgün siz de buraya girerek 
bu tatlıyı tadacaksınız. 
Şurada büyük bir elbiseci. Hayrete 

şayan derecede güzel vücutlu güzel 
yüzlü genç kızlar en son moda elbise
lerle vitrinde dolaşıyorlar. Bunların 

arasında korseliler, iç çamaşırlılar, 

pijamalılar da var. Bir müddet de bu
rada duruyorsunuz. <:?öz okı,ayıcr man
zara dünyanın her tarafından gelen en 
son moda elbiseleri, Çamaşırları, ka
dınlığın zeka ve şeytanatla yarattığı 
bütün incelikleri size gösteriyor .• 

Dükkanlarda bir hususiyet daha 
var. Her dükkan kendisinden alış ve
riş eden yıldızların · isimlerini, resim
leriyle beraber, camekanlarına asıyor. 
Sevilen büyük bir yıldızın herhangi 
bir dükkanın müşterisi olmas1 halk ü
zerinde büyük bir tesir yapıyor de
mek. 

Tuhaf şey! Burada hep genç görüyo
rum; ihtiyarlara hiç rastgelmedim. 
Kendi kendime soruyorum: acaba Ho
livud insanı ihtiyarlamadan mı öldü
rüyor, yoksa yaşlıları mı gençleştiri· 
yor? .. 

Sonradan öğrendim ki bu 150 bin ki
şilik şehirde yalnız gençler yaşarmış. 
Hatta 4 O yaşını geçmiş olanlara Ho· 
livudlular ev ve apartman kiralamak 
i'3temezlermiş. Transit geçenler ve mu
vakkaten oturanlar onlar da, pa.nsi-

evinin bahçesinde 

yanlarda. kalırlarmış. Tabii bol para 
veren zenginler müstesna. İşte bu se
beble burada. ya§ayanla.rm büyük bir 
kısmını 16 ile 28 yaşındakiler teşkil 
eder. Hollvud gençlik memleketidir. 

tık ihtisaslar en doğrularıdır, diye 
bir söz vardır. Bu akşam ben kendimi 
bir cennette fanediyorum: Bu şehir 
bana dünyanın en mes'ut, en sevimli, 
en gamsiz şehri gibi geliyor... Acaba. 
ne kadar aldamyonım? Bunu ileride 
göreceksiniz. 

Sinema aşkı, servet ve şöhret hırsı, 
dünyanın en güzel en kabiliyetli genç 

kızlarmı yüksek dağlar ve derin deniz· 
1er a§ırarak buraya çekmiş. Burası ka-

dın gil1.e]Hği it~le dünyanın ıın 
miistesna bir Şehridir. Bir çirkine te
sadüf eamek hemen imkansız gibidir. 
Sinemaya koşan bu güzeller orada 
muvaffak olamayınca satıcılığa., gar -
sonluğa, diğer işlere atılırlar. Fakat 
birgUn bir tesadüfle tekrar sinemaya 
girmek ümidi daima onları sürükler. 

Artık karnnn iyice açıkmıştı. Gö
zümtln çabuk doyma.sına ihtimal yok
ttL Yorgunluk yavaş yavaş kendini 
hissettiriyordu. Bir yemek yiyerek er
kence yatmak ve sabahle'yin programı· 

mı yapmak karariyle ilk gördüğüm lo
kantaya girdim. 

\ 
Am.?ritradaki lokantalar Avrupanın. 

kilere benzemez. A vnıpada masa ba· 
şmda saatlerce otururlar, yerler, içer
ler, konuşurlar. Burada oyle şey yok
tur. Ancak bazı otellerde uzun müddet 
kalma.bilir. Diğerleri, hemen umumi-

yetle, beş on dakika içinde yemek ye
nilip çıkılmak üzere kurulmuŞtur. Bi-

raz fazla kalacak olursanız garsonun 
istiskaline uğrarsıruz. Çilnkü kıya
met kadar halk ayni saatte lokantaya, 
hUcum etmiştir. Yemeği yiyip fırlama-

Jr. Maazallah lokantada gazete kitap 
·okumak gibi şeylere girişmek kapıdı-
şarı edilmeğe kadar gider. . 

Zaten Amerikalılar, umumiyetle, 
bar biçimindeki dezga 1lar önünde ve 
yüksek iskemlelere oturarak sıcak, 
soğuk acele bir yemek yerler. Ameri
kanın bir garip adeti daha vardır. Ye-

mekle beraber mutlaka siitlü kahve de 
gelir. Bir yandan yemek yenilir bir 

yandan da kahve içilir. Bu adet, ilk 
muhacirlerin hep amele ve işçi olma~ 

smdan ve bunların öyle uzun boylu 
)'emek yemeğe ve kahve içmeğe va
kıtlan bulunmamasından kalmış olsa 
gerek. Büyük oteller milstesna olmak 
Uzere, bütün lokantalarda yemek işte 

Holivudun diğer bir gÖrÜnÜ§Ü 

böyle yenilir. Bu da bugünkü hayat i
caplarına uygun gelmektedir. Yeme
ğe ancak beş on dakikasını hasret

meğe imkan bulan Amerikalılar zaten 
boğazlarına düşkün değillerdir. Onlar 
yaşamak için yerler, yemek için yaşa
mazlar. Yemek meselesi ideta oröta
dan kalkması llzımgelen bir gailedir. 

.(Arkaşı var J 
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'Tayyare Piyangosunun dünkü keşidesinde ' 
kazanan numaralar 

Listede kazanan numaraların ikramiyelerini Eminönünde 
1 ekkoılu Cemal gışesı derhal ödeyecektir. 

No: 
19 
5ö 

252 
343 
361 
565 
566 
592 
689 
7 6 
839 
895 

1061 
82 

118 
152 
178 
244 
27l 
290 
378 

1475 
654 
672 
769 
7 
948 
956 
975 
997 

2133 
229 
347 
373 
393 
660 
713 
740 
917 
936 
943 
945 
086 

3001 
]5 

!Ara 
50 

500 
3n 

100 
30 
30 
30 
30 

500 
50 
50 
30 
30 
50 
'"'O 
30 
30 

500 
30 
30 

200 
30 
30 
50 

500 • 
30 

200 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
~o 
50 
30 
50 
30 
50 
5Q 
50 
30 
50 
50 
~o 
50 

No: 
435 
531 
533 
591 

7567 
606 
627 
763 
79-1 
79S) 
83 
923 
9~3 
95 
979 
991 
166 
2"2 
264 

66 
499 
523 

862n 
664 
681 
758 
860 
8.3.5 

9025 
163 
215 
239 
296 
309 
351 
393 
421 
61$ 
6.37 
664 

9677 
760 
770 
791 
819 
973 

Ura 
30 

500 
30 
50 
50 
50 

500 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
80 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 

100 
30 
50 
50 
30 

100 
30 
50 
30 
30 

No: 
223 
249 
248 
267 
338 
478 
645 
656 
703 
785 
800 
820 

Lira 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
so 
30 
30 

200 13884 
979 
951 
985 • 

10000 
50 
50 
50 14104 

167 
224 
385 
433 
535 
536 
552 
588 
950 

15110 
242 
252 
313 

15391 
400 
4.88 
539 
623 
672 
730 
912 

16059 
157 
191 
266 
:::62 
371 
386 
526 
555 
738 
824 

500 
500 

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

500 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
~m 

100 
30 

100 
50 
50 

No: 
736 
740 
747 

19 O:-> 
860 
&'« 
878 

20063 
87 

167 
350 
367 
37.2 
411 
4'\1 
587 
718 
751 
807 
859 

21053 
!194 
57 

101 
129 
131 
258 
323 
442 
487 
592 
599 
638 
644 
752 
839 
864 

21874 
970 

22011 

.Ura No: 
60 119 
30 124 

100 322 
50 
50 

500 
50 

200 
30 
50 

500 
30 

500 
50 
30 
50 

100 
30 

500 
50 
30 
30 

500 
500 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 

1)00 
200 
30 
50 

100 
30 
50 
30 

200 
30 
30 

500 
100 
50 

35~ 
356 
454 
460 
525 
54:1 
613 
664 
695 
720 
761 
762 

25827 
829 
876 
964 
983 

26061 
91 

207 
418 
5W 
628 
663 
701 
912 
941 

27035 
27040 

51 
88 
99 

480 
600 
748 
915 
953 
957 

28011 
199 
413 
428 
486 
550 
553 
624 
654 

Ll-:'3 
30 

100 
50 
50 
30 
50 

500 
30 
50 
50 
:~o 
30 
ao 
50 
30 
30 
ao 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
:-ıo 
30 
50 
:~o 
30 
50 

200 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
50 

l\'O: 

800 
32029 

53 
448 
589 
632 
737 
748 
922 
935 

33058 
83 

183 
503 
644 
683 

33832 
953 
978 
990 

34209 
231 
237 
385 
448 
492 
674 
7811 
837 
958 
980 

35006 
68 

142 
283 

35330 
385 
451 
667 
772 
864 
921 
'949 

Lira 
30 
30 
50 

100 
30 
30 

500 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 

200 
500 
30 

200 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 

500 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

YAVUZ 
'(7 inci Say/adan devam) 

he~ti. Goeben ve Breslau l\fessina 
hoğannm cenup mahrecinden çıktı
lar. Gemilerin fazlalıkları. General 
isimli Alman gemi ine yükletilmi§ti. 
O gemi de, iki saat sonra bacasını ı· 
yaha boyayarak \'e Lmini silerek 
yola çıkmıştı. 

Fakat Amiral Souchon öğkden "son 
ra saat 7 de 4820 tonluk Glonce ter 
İngiliz kruYBzöriinü görünce endişe
si arttı. Bu kruvaıör Breslau'a biraz 
faik ,.e fakat Goeben'den hayli aşağı 
idi. Lakin İngiliz kruvazörünün va
zifesi çarpı~mak değil de, düşmanı gö· 
zönünde tutmak ve Malındaki })ll ku· 
mandam vaziyetten haberdar etmek· 
ti. 

lalta başkumandanı Korfuda dört 
zrrhb knıvazör daha koyarak, Ami· 
ral Şouchon'un Adriyatiğe ge1me!i 
takdirinde onları yaknlamağı dii ün
mü§tÜ. 

Ortalık karardıktan sonra, Alman· 
1 ar C\'VClU Adriyatiğe gidiyonmış ı;i
hi göründüler. sonra, Yunanistan is
tikametine yo11andılar. Bu sırada, 
Goehen ile İngiliz kruvazörü arasın
da bir telsiz muharehcsi ha~ladr. Goc
h•~n, İngiliz kruvazörünün l\faltaya 
vereceği lıaherleri karıştırmak isti
yorılu. 

Bütün bir saat İngiliz knıvazörii 
td :nevcclerini dcjfütirmek suretiyle 
bu ınüdahnleden müteessir olmamağa 
c;alı~tı. Fakat, l!ünra İngiliz kruvozörii 
ıJaba zorlu mücadeleye haşladı ~e 
Breslau'a ate~ ederek onu su ke imin
den ynraladr. Bu. iyi bir isabetti. 
Zira, aratla yedi mil kadar bir mesa
fe vardı. Bu 11al Goebeni on kıymet
li dakika için geri dönme~e mecbur 
etti. 

Nihayet, Mataban burnunda İngi
liz kn1vıızörü ·kömlirü bittiği için
dönmeğe ve takibi bırakmaga mecbur 
oldu. 

Bu vaziyet, Alman amirali için mü 

forma tutulmamak mümkiin olaea1'• 
tı. 1 

Goehen ve Breslau hir pazar günü 
Boğazdan dısım ı;ıktıkJan zaman ha· 
anm pek sakin ve çok sisli olması 

ıla ayrıca lıir fırsat teı;kil etmekter· 
di . .'' 

İngiliz mulııırriri hundan onrsı 
tayyare tehlike mmtkalarında cert• 
yan eden çetin miirndeleler ewna mel• 
"Ya' uz" un, a~kadaşını kayhedere1' 
Tioğnza clC;nüşiinü, I~ozan rnuahede!!İ• 
Je de tamamen Türkiyeye terlı:o!untt• 
şunu lıikiiye P.derek makaleı:ini ~öyle. 
bitiriyor: 

"Hiç §Üphe yok ki Ya\'uz, hali faa· 
Jiyette hnlunan hnrp g milednin cıı, 
tarihi idir." 

Milljoner 
kadınlar 

(7 nci sayıf adan devam.) 

kitap çocuk aleminde büyük bir itibar 
kazandı. Bunu sıok geçmeden ikinci 
bir kitap takip etti. Bu kitaplar öyle 
rağbet kazanmışlaridı, ki Joane bir kil • 
tüphane açmağa karar verdi. KUtüp • 
hane o kadar iyi işliyordu, Madam Pay 
son kendi yazdığı kitaplaNlan ge~in " 
meye muvaffak olmuştu. 

Devri alem seyahati 
Darls DUke, anasırun,ve amcaları .. 

nm huzurunda yumrukla masanın il .. 
zerine vurarak: Mülkümü satamam, di 
ye, haykırdığı zaman, on !dört ya§ında 
idi. Doris'in, çok zengin olan babası· 
nın ölümünden sonra, bütün aile aza· 
lan toplanarak bu büyük serveti ara .. 
larında nasıl paylaşacaklannr konuşu· 

yorl:ırdı. 

Krzrn haykırışından dolayı dona kal 
mışlardr. Yalnız Doris'in varisi gülü • 
yordu. - Ben küçüğün arzusuna hür• 
met cı:liyorum, dedi .. 

79 
133 
175 
213 
295 
417 

570 
692 
702 
710 
"j\Sf) 

200 

500 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 

10114 
142 
148 
28!'.l 
346 
375 
378 
428 
445 
4 2 
488 
602 

200 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
60 
30 
50 
30 

30 
30 
30 
30 
50 
50 

17051 
56 
78 

107 
167 
212 
227 
272 
365 
492 
569 
589 
642 
649 
812 
857 
883 
891 

ıoo 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

41 
101 
138 
175 
198 
243 
335 
376 
554 
576 
606 
644 
780 
928 
956 

30 
200 
30 
30 

100 
50 

500 
100 
30 
50 
50 

28685 
802 
736 
780 
826 
835 
962 
971 

500 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

200 
30 
so 
30 
50 
30 

36178 
226 
294 
351 
387 
440 
277 
503 
510 

36561 
584 
665 
105 
814. 
863 
872 
873 
983 

100 
50 

200 
500 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

-·~=k'.e=nmı.el. ~~~laıwibu Ko
l{!Yhkltı sıvı abHdi. Ege denizinin tt· 

Ve böylece Nev • Jenıcy'deki birkaç 
bin dönüm büyüklüğünde olan arazi 
ona kalnuştı. Bu araziden biı:, P?,r~s;,nı 
alarak, ü.ı:erinde hasta fabrika arn.ı.ıcri 

i~in güzel bir şifa yurdu tesis e ir. 

74.5 
884 
897 

4023 
72 

141 
5065 
190 
246 
287 
367 
375 

' 56!) 
621 
636 
724 
826 
920 

60.~7 
7~ 
89 

100 
155 
197 
240 

62.53 
414 
431 
434 
470 
622 
658 
690 
711 
744 
7fi9 
776 
797 

7001 
141 
2rn 
2P8 

100 
50 
50 
?ıO 
50 
50 
30 
30 
50 
~o 

30 
30 
30 
50 

1000 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 

200 
30 
m 
:"O 
30 

.106 
50 

500 
~o 
50 
:ıo 

50 
~o 
;;n 
~o 

10717 
WS 
782 
950 
979 

1102~ 
115 
146 
159 
168 
306 
602 
704 
720 
780 
867 
874 

l1875 
948 
964 

12011 
63 

111 
144 
155 
21!i 
314 
3.1!) 
:-l52 
368 
471 
500 
62;} 
815 
853 

12 ~ 
864 

130Rô 
f\8 
g9 

li9 

Faşizm ve harp 
aleyhine cidal 

500 
500 
50 
30 
50 

lOO 
50 
50 
30 
50 
50 

100 
100 
100 
30 
30 
30 

500 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 

500 
30 
30 
50 
50 

100 
500 
500 

30 
~o 
30 
30 
30 
~o 

100 
50 

fo~ko\'ıt, l 2 ( A. . ) - o\'yet 
so yalist cumhuriyet1cri hirli~i mc • 
]eki scncliknlorı merkrzi mecliı;i, 

medi ini 30 ikincil.unun tarihinclc 

kendi mÜm" ilJeri ile ı;c!:rnlerde n. 
Jonhattxnun riy:ıcetincle Jo ko'\: n~ a 

gelmiş olan beynelmilel Amc:tcı·clanı 
sendikalm:r lıcyeti arac:mc!a nkıl ılil· 

m~ bulunan iıiliW tnc:djk ctmic: ol· 
doğunu hHdinnckteı:lir. 

Meclis, fa iznı 'c hıtrp alc) hine 

17933 
953 
979 

18024 
44 
79 

138 
159 
30!) 
342 
863 
470 
475 
521 
713 
722 
922 

19025 
30 
65 
74 

162 
20 
306 
318 
359 
412 
421 
426 
465 
60 
663 

~o 
30 
30 
30 
30 

500 
200 
30 
30 

J,5000 
1000 

30 
30 
30 
50 
50 
50 

23063 
98 

107 
178 
20 
260 
343 
362 
36,1 
378 
390 
511 
546 
808 
820 
855 
857 

23865 
966 

24016 
30 \ 242 
30 
30 

100 
100 

30 
200 
100 
30 
30 

500 
200 

50 
100 
50 
30 
30 
30 

200 
30 
30 

500 
50 

100 

319 
365 
391 
428 
521 
536 
622 
649 
685 
714 
726 
'l28 
759 
792 
795 
806 
903 
911 
997 

25076 
92 
93 

101 

500 
30 

500 
50 
30 

500 
100 
30 

500 
30 
30 

200 
30 

100 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
30 

200 
500 
50 
50 

500 
100 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
500 
30 
30 
30 
30 

200 

29084 
230 
265 
298 
433 
574 
700 
712 
853 
872 
888 

30100 
221 
345 
382 
413 
443 
444 
477 
623 
638 
656 
691 
783 
786 
952 
{)54 

31052 
59 

182 
199 
215 
216 
340 
425 
475 
495 
503 
r>01 
638 
781 

1000 
50 
30 
50 
30 
50 
30 

500 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

3000 
500 
50 
50 
30 
30 

500 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 

500 
200 
200 

50 
30 
50 
50 
30 

100 
30 
30 
50 

37021 
37058 

63 
114 
138 
281 
285 
333 
403 

37440 
611 
780 
786 
878 
940 
948 
966 

38101 
138 
177 
375 
452 
487 
558 
667 
671 
718 

38729 
945 
959 

3903.1 
63 

120 
231 
631 
345 
287 
470 

500 
100 
200 
500 
500 

30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
5() 

50 
50 

200 
30 
50 

550 
30 

200 
50 
50 
30 

500 
50 
30 

500 
500 
30 
50 

Almanya demokrasiye hücum 
yeni bir vesile buldu 

• • 
zçın 

Bedin 12 (A. A.) - Ludlov teklifinin 
Amerika meclisi tarafından red1:iedilme 
si, Alınan matbuatına göre, bu teklifte 
ki mantıkta ısrar etmek ve milletin ha 
kmiiyetini teyide matuf bir teklifin ret 

<lüny ada bir ciclal ·ılımw eı;n ma 
m(" İ"'Djt bevnelmilcJ bin t'DdİkaJar 
hirli"i vücu~]c r,P-tirrnek mak~adi~·l~ 
hu itilafa 'nzcdilrni~ olan esa"ı art· 
lan tn dik etmiştir. 

edilmesi ile prensipleri tezyif edilmi§ 
olan demokrasiye hücuın c tmek için 
bir vesile olmuJtur. 

Berliner Tageblatt gazetesi, demok 
rasinin teccrryt taraf tarlan ile birlikte 
mağlup olduğunu, Local Anzeigcr ga 
zetesi ise daha ileriye giderek cumhur 
başkam ile Amerika mümessilleri ekse 

rlyc.tinin. demokrasi hakkında hiç bir 
şey bilmek istemediklerini yazıyor. 

dalarla dolu havzasına doğru yollan· 
dL • 

Önden Bree]a,·'ı keşif için se,·k"edi: 
yordu. 

Yunanistandan gelen bir kömür se 
mi.s:inden de kömür aldıktan sonra 
General gemisine talimat vererek o· 
nu İzmire gönderdi. 

"General" i imli gemi oradan, İs· 
tanbuldaki Alman sefiriyle muhabe
re edecekti. Alman f!efirinin Bo· 
ğa!;İzindeki Corcovado gemisinde 
hu u i bir telsizi vordr. 

Goehcn ve Ilreslau Çanakl(aleden 
girdikten sonra birkaç sene, Karade
nizde haııkmlar yapmı;lar ve Ras fi· 
losuna rahat 'Ç'crmemif lerdir. Goehen 
hem memıi, hem mayin yemiş e de, 
ynilenip tekrar vazifeye girmiştir. 
Daradar kurtulmalarla y:t!ryor gihiy
di. Ve bütün bn müd<let zarfında. İn· 
giliz ktn""etlerine daimi bir tehlike 
teşkil etti. Herhangi l!ibzade, Çanak· 
kale B~azmdan dı~an çıkar ve sür'
atine giiv'tmerek Adriyatiğe girip bir 
teşebii e giri~emeyen nısturyalılan 
teşci ederdi. 

Doris Dukle babasını kaybettip za· 
man hen üz bir çocuktu. 

Babası Mister Jamea Duke, tesis et
tiği Duke - Univenıitcsinin muhafaza • 
sı için, 100 milyon dolar. hediye etmiş
tir. Bununla beraber küçük Daris'e, öy· 
le bir servet kalmıştır ki onu hi~ tc • 

reddüt etmdden dünyanuı en zengin 
kızlanndan biri olarak ıtayabiliriz. 

Daris ba~smın vasiyet:ıamesine ıö-
re, Duke - Universit~inin hfi.ınisi ol • 
mu§tU. Tesadüfı-n o da bu ünivenıite .. 

nin ta1ebesi olmuş ve böylece ciddi pro· 
f esö::ler kendisiyle beraber Univeraite• 
ı;ıin işlerinde müştereken alakadar olu· 
yorlardı. 

Birkaç sene evvel Doris Du.ke, Ja -
mes Cromvells ile evlendi. Kocasiyle 
beraber büyük ve romantik seyahatler 
yaptı. 

Genç çift kah Afrikanm göbeğinde, 
k!h kutupta gözüküyorlardı. Onların 
yalnız bir derdi vardr: Dünyanın kü • 
çük oluşu! 

Bu küçük dünyanın her bucağını do
laştıktan sonra, nereye gideceklerdi.!? 

Yalnız hlr ümitleri kaldı:, o da yalon 
da aya gidecekleri bir hava po!taSt • Fakat Goeben'in İstinye dokunda 

hu1undtti;'ll malumda. Onan için 
1917 eenesi temmuzunda Sa' ory i -
c:imli bir ıı;en~. bir filo kumanclanı KURUN --.-ı 
tnyyare·iyle gelip l tinye üzerinden ı .. --
dört honlha atll. Bu lıomhnlar., Ge
neral isinıli Alman ~enıisini yaraladı. 
f.ivarduki iki torpidoya geMi. Faknt 
Goehen kuvetli gih·erte zırhları do
Jayısiyle hundan lıcmen hiçbir zarnr 

~örmedi elenebilir. 
Birkaç ay sonra. Türk donanması 

Bo~azclan bir ~ıkı§a karar ''erdi. tn
gilizlerin hundan haberi yoksa da, 
lıir huruç hareketimle bulunnlacnğı 
çoktnnberi hekJeniyordu. Böyle bir 
imkana mani olmak için dJşarıla bir 
torpil tarla_ı 'üı·uda getirilmişti. Ay
ni 7..amanda f n~iliz muhripleri de bek 
leyordtL 

1917 seensi kanunue,'VeJind«! bir 
t ngil iz karakol gemi i, Snros kcirfe
z.incle karaya oturdu ve yaknlanrlr. 
Üz rinde bir bahriye haritası bulun· 
du ki, clışardaki mayin tarhısmı g<i&
terh ordu. Bu sw·etlc İngiliz tuzak· 

iLAN UCRETf~RI 

Tic.'lrct il!lnlarının sanliın • satın son~ 
dan illlıaren il"n snyfölarında •O, fc s:ıy
falard::ı 50 kuruş: cördüncü sayfnda 1, 
ıklnci ve ucilncüde 2, birincide 4, baş
lık l ant kesmece 5 liradır. 

Büyük, ı:c,k dc,•nmlı, klişeli, renkli ilAıı 
verenlere ııyrı ayrı indirmeler yapılır. 
fü";ıni iliınl:ırın snntim - salın 30 kuruş
tur. 
Ticorf mahiyetle almcuan kllriik llctnlar: 

Bir defıı 30, iki dcfusı 50, üc defası 65, 
dört dcf:ısr i5 ve on defası 100 kuruştur. 
Üç n) lık llüıı vcn·nlel'in bir defası bcda· 
\0:ıdır. Dört satırı gecen ilünlorın .bzJa 
sııtırlnrı beş kuruştan hcsop edilir. 

ane hl:mel l.uponu oelirenlere Jdi.. 
ctık ilan tarff tsi yü:de 25 indirilir. 

KURUN hem du~tın doğrttyıı, kCl'l
di id:ıre yerinde, hem Anknrn cnıtı:!e:!:ı· 
de Vnkıt Yordu altında KEı\fALEDDlN' 
lnEN il.in barosu cli:rle iliin kııbul eder. 

maronun 1clcfonn: 20335) 



" .' .De"~_le,t . PeiıJ1ryolltırl ve Limonlar{ .. işlrtme 
. · . Umum idaresi ilanları 

1. 2. 1938 tarihinden itibaren: 
1 - Sürat tircnJerinde muteber ol miyan tenzilli tarifelere tevfikan bilet al· 

111115 olan alelfımum yolcular tirene binmeden evvel istasyonlarda munzam ii'.:ret 
tediye eder k " · 1 • ah · · · '1 ' 
1 

e surat tıren enne m ıuı munzam bilctını almak şartı ~ bu tıren-
erde seyahat edebilirler. 

1 
. Sürat tirenler:nde muteber bileti olmıyan yolcular hakkında biletsiz muame

:sı tatbik edileceğinden saym yolcuların her halde tirene binmeden evvel bilctle
r:nj teı:nin etm·~ olmaları kendi menfaatlan iktizasındandır. 

2 - Sürat tirenlerinde muteber olmıyan tenzilli bilet hamili yataklı vagon 
~olculannm sürat tircnler:nde &cyahat etmek için tediye edecekleri munzam 
ucret, umumi tarife .;ıcretinin yüzde on iki buçuğa indirilmiştir, (202) 

Aşağıda ieimleri muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı altı 
lllUhtelif kalem tezg3.h ve makinalar 30 / 3' / 1938 Çarşamba günü saat 15 de ay
rı ayrı sm~ ile ve kapalı zarf usulU ile Ankarada İdare binasında satın alına
caktır. 

Bu i~e girmek isteyenlerin muvak kııt teminatlarile kanunun tayin ettiği 
~esikaları ve Nafia mU~ahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün sa.at 14 de 
adar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka rada Malı.eme dairesinden, Hayda.rpa.-
Şada Tesellüm sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (114). 

Malzemenin isim ve Miktan 

2 adet Bileme otomat ve tezgahlan 
3 ,, Takım bileme tezgihı 
l ,, Hidrolik perçin makinesi 
2 ,, Elektrikli perçin ocağı 
l ., Motörlü seyyar kazan muayene 

tulumbası. 

1 .• Takım torna tezgahı 

Vuhammen .Yuvakkat 
bedel teminat 

Lira Lira 
12000 900 

2200 165 
2500 187.50 
1800 135 

900 
9000 

67.50 
675 

Haydarpaşa ve Derince limanlarından Avnıpaya ihraç edilecek mahalli 
eınteaya ai.i rıhtım ücretleri 15 Kanunusani 1938 tarihinden itibaren % 50 
tentiJ edilmiştir. Fazla maJUmat almak isteyenlerin Haydarpa§a Liman ve 
llrhtım Başmüfettiı;liğine müracaatları ilan olunur. (62) (150) 

lsta nbul Defterdarlığından: 
. . Galata Gümrük karşısında Rıhtım ve Kılıç Ali Paşa Caddeleri arasında he.r 
ikı caddeye yüzü bulunan ve 1760 metre muraıbbaı saha üzerinde inşa edilmiş 
olup evvelce Tütün inhisan idareıint.:e Depo olarak kullanılan eski 3 yeni 
187, 189, 191 numaralı karkir İclaliyc hanı ile altındaki 193, 195, 197 numaralı 
dükkanlar parası peşin ve sırf nakit verilmek şartiyle elli bin lira muhammen 
bedel üzer'nden kapalı zarf usuliyle satılacaktır. İsteklilerin 37 50 liralık mu· 
"akkat tem.inat akçesi makbuzladyle teklifnamelerini 24-1- 1938 Pazartesi gü
r,a saat 14 de kadar Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan Komi&yon Başkanlığı· 
ıı.a veremeleri ve saat 15 .de mektuplar açılırken Komisyonda hazır bulunmaları. 

M. (29) 

ls~anbu!VakıflarDirektörlüğü ilan/arz 

Kıymeti 

L. K. 
80 13 

Pey parası 
L. K. 
6 00 

F.üstempaşa mahallesinin Büyük çukur han ikiı1.:i katta 26 No. lu odanın 

3/ 9 hissesine istekli çıkma::hğından pazarlıkla L,alesi 1 • 2 • 938 Salı günü sa-
at 15 de yapılacaktır. İsteklilerin Mahlü Iit kalemine gelmeleri. (197) 

Şeker satışı 
İstanbul Gümrükleri Başmtidıüdüğ ünAien: 
Edirne gümrüğünde tahmir.i değeri 5600 lira olan 400 sandık 23.000 kilo 

~ulgar şekeri 17 / 1 / 938 tarahin.de saat 16 da kapalı zarfla satılacakbr. 
. İsteklilerin ihale tarihi olan 17 - 1 • 938 günü saat 14 e kadar 420 liradan 
1~aret olan teminatlariyle teklif mektup larıru {Edirne - Karaağaçta) mütt§ek-
lt11 g-:imrük Komüsyon Reisliğin~ vermiş olmaları lazımgelir. (8.589) 
'--·~~~~~~~~~~~--~~~~~~~--~~~~~~~~--~ ---------Deniz,ıevazım sa-

'1na lma komisyonu 
iliin laı ı 

1 - Taahhüdünü ifa edem!yen mü

teahhit nam ve hesabına olmak üzere 

''13011,, adet ampul, 28 ikin•.:i kanun. 
938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 
~4 de açık eksiltme usulile alınmak 
1.lzere mı:inalmsaya konulmuştur. 

• 2 - İşbu ''13011.,adet ampullin 
•ahtnin edilen bedeli "6077., lira "94,, 
~uru~ olup, muvakkat teminatı ''455,, 
l:ra "85,, kuruştur. Şartnamesi Komis
l'oı1dan her giin parasız olarak alına
bilir. 

3 - tstekliJerin 2490 sayılr kanunda 
Yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün 
\>e saatte Kasımpaşada bulunan Ko-
trıis;-ona müracaatları. (208) 

~ * "' 
1 

1 - Bir metresine tahmin edilen ·be
f eı· 
('> 1 (25) kuruş (50) santim olan 
ı-~S.oco) metre Amerikan bezi 14. İ-
C t'lcikhun. 1938 tarihine ı astla yan 
li ~trıa günü saat 14 de kapalı zarf usu· 

:Y c alınacaktır. 

( a - Muvakkat teminat (535) lira 

1 
SQ) kuruştur. Şartnamesi, parasız o
arak Komisyondan her gün alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanuna 

Dokloı 

Hafız Ce aı 
LOKMAN IIEKlı' 

Dahiliye Mütehauıft 

Pazardan başka gUnJerde eğteden 90Dft 

aa.t ~ 2,6 taD e ya) kadar lıtantıulda Dtvu 
yolunda c ıot > aumanıtı rıu.u.ı kabtI?eatnM 
IJaııt&lıı.nn.ı kabul adet. Balı. cumarteııı g1lll 

teri uba.tl ··cı.!'1- 12 .. eaatıerl tıaklkl tukarayı 
m&bı-ıuııtuı. Aıfuayenebaııı ve e., telefon 
1".l39'l Kışlrk telefon: 21°"-

göre tanzim edecekleri kapalı teklif 
mektuplanm belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Kasımpaşada bulu
nan Komisyon ba~kanlığma makbuz 
mukabilinde vermeleri (8682) 

... . . 
1 - Tahmin edilen bedeli (6640) 

lira olan (800) a.det battaniy~ . 14- İkin

ı.:ikanun- 1938 tarihine rastlayan Cuma 
günU saat 11 de kapalı zarf usuliyle 
alınmak üzere münakasaya konulmuş
tur. 

2 - Muvakkat teminatı (498) lira 
olup, şartnamesi Komisyonda her gün 
parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını belli gün 
ve saatten bir saat evveline kadar Ka
sımpaşada bulunan Komisyon başkan
lığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

(8681) 

ırr- KURUN . Js tKfNCtKANUN 193\. 

Levazım amiıliği 1 
ilanları ....... _ ......... ... 1 

Harici Askeri Kıta-ı 
atı iliiı;/arı 

wş; 

Ordu hastahaneleri için 8000 adet 
Fildikos Fanila 28 • 1 • 1938 Cuma gü· 
nü saat 15 de Tophanede 1st. L. V. 
A. Satın alma Ko. da kapalı zarfla ek
ailtmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
5600 lira ilk teminatı 420 lircıdn~. Şart· 
name ve numunesi Ko. da görülebilir. 
hteklilerin kanuni belgeleriyle teklif 
mektuplannı ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Ko. na vermeleri. 

{381) (188) 

~ * "' 
İstanbul Levazım Yollama Müdür-

lüğü emrinde bulunan Cüret Romorkö
rünün makine ve göverte aksamının i- ı 
kinci keş.fi mucibince tamiri 14/1/ 938 
Cuma günU 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 Komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin belli saatte Komisyo-
ne gelmeleri. (380) (160) 

'f. * 'f. 

Ordu Hastahaneleri için alınacak 

23200 metre pijamalık bez 25 - 1 • 938 
salı günü saat 16 da Tophanede İstan
bul Levazım amirliği satmalma Komis
yonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı- ' 
lacaktır. Tahmin bed~li 5568 lira ilk 
teminatı 417 lira 60 kuruştur. Şartname 
ve numunesi Komisyonda görülebilir. 
isteklilerin kanuni belgeleriyle teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Komisyona vermeleri. 

(366) (56) 

:f. * ,,. 
Ordu Hastahaneleri için alınacak 

bin yedi yüz adet battaniye 25-1-938 
Sah günü saat 15.30 da Tophanede İs
tanbul Levazrm amirliği Satmalma ko
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 28900 li
ra, ilk teminatı iki bin yüz altnuş yedi 

-·-

Kırklareli ve Tekirdağ birlikleri için 
2000 ton buğday 26 / 2. Kanım/938 sa. 
at 11 ve 15 de ayrı ayn pazarbkla Te.. 
kirdağ satmalma komisyonunca satın 1 
alınacaktır. Tekirdağ buğdayının mU
hammen bedeli 62500 ve Kırklarelinin 
62500 liradır. İlk teminattan 937 5 lL 
radır. Şartnameleri görmek istiyenler 
satmalma komisyonunda hergün görü. 
lebilir. (684) (16) 

lstanbul RoLıutan-ı 
lığı satınalma ko-

misyonundan: 1 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 1500 şişe 

oksijene satın alınacaktrr. Açık eksiltme 
ile ihalesi 24 kanunusani 938 pazartesi 
günü saat 16 da yapılacaktır. Muham
men tutan 1200 liradır. Şartnamesi her 
gün öğleden evvel komisyonda görüle 
bilir. İsteklilerin 91 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplan ile beraber 
ihale günü vakti muayyeninde Fındık. 
lıda Komutanlık satmalma komisyonu. 
na gelmeleri. {12) 

buçuk liradır. Şartname ve numunesi 
Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni belgelerile teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Komisyona vermeleri. {369) (59) 

"' * il/o 

Or.du Hastahaneleri için alınacak 

on bin çift terlik 25-1-938 Salı gü
nü saat 15 de Tophanede İstanbul Le· 
vazım amirliği satınalma Komisyonun
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak~ 
tır. Tahmin bedeli on sekiz bin lira 
ilk teminatı 1350 liradrr. Şartname, ve 
numunesi Komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni belgelerile teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat ev· 
veline kadar Komisyona vermeleri. 

(370) (60) 

- or-- --- --

Çocuk esJrgeme kuru· 
mundan: 

Ç. E. K. Çocuk kütüphanesi menfa· 
atine 18 iki11.:ikanun 938 salı akşamı 

Beyoğlun.da Fransız tiyatrosunda veri
lecek mlisamere programıdır: 

1 - Çocuk oyunları ve çocuk festi-
vali. 

2 -Varyete. 
3 - Caz revüsü. 
4 - Konser. 
5 - Komedi (Şehir tiyatrosu sa

natkarları tarafından.) 

6 - Komedi (sanatkar Naşid) ta
rafından. 

..-KURUN 
ABONE TARiFESİ 

Memleket Memleket 
içinde dışında 

Aylık 95 155 Krş. 
3 aylık 260 425 ,, 
6 aylık 475 820 .. 
Yıllık 900 1600 •• 
Tarifesinden Balkan Birliği için ayda 

otuz kuruş düşülür. Posla birliğir.e gir
meyen yerlere ayda yetmiş be~er kuruş 
zammedilir. 

Abana kaydını bildiren mektup ve tel
graf ücretini, abone parasının posta ve
~·a banka ile yollama ücretini idare ken
di üzerine alır •• 

Yeniden 5 abone yazan veya 5 abone 
birden yazılanlara, mekteplerle köy oda
larına ayrıca tenzilat yapılır. 

Türkiyenln her posta merlce:indc 
KURUN'a abone uazılır. 

Adres değişi irme ücreti 25 kJtruştur. 

DOKT©~ 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan ackiz buçuğa 

ak~amları 17 den 20 ye kadar Lale 
ll tayyare apartmanları ikinci daire 

17 numarada haatalanm kabul eder. 
Cumarte!ll günleri 14 den 20 ye !la 
dar bastalanm parastz, Kurun. Ha 
ber okuyuculamu dakupon rrıuka· 

bilinde muayene eder. Telef: 2~953 

. - - - - - -~: -=--=""""' - .. 

• 1 



12 - KURUN l3 !K!NCIKANUN 1938 

HAZIMSIZSIK 1 Hayat•n zevkinılen intan• mah"'m eder 

PERTEV Karbonat komprimeleri 
Çok ten1i~ bi - K:ırbonattan ve to% karbonat almaktaki mü§külat 

gÖ% önünde tutularak yapılmııtrr. 

---.. ı--W• HER ECZANEDE SATILIR. MW ____ ıı 

,Jandarma Genel Komutanlığı 
Satına ima L omlsyonundao: 

Ankara 

l - Eldeki vasıf ve örneğine uygun olarak on binden on iki bin beş yüze ka. 

dar kilim ve bin iki yüzden bin beş yUre kadar portatif çadır kapalı zarf usuliy. 

le a:ağıd~ yazılı tarihte satın alınacaktır. 

2 - Satm alınacak bir kilime (350) kuru~ ve bir portatif çadıra (630) kuruş 

kJJ met biçiliniştir. Kfüme ait şartname (219) kuruş karşılığında ve portatif ça_ 
dır şartnamesi de parasız Komisyondan alınabilir. 

:J ..= Eksiltmclerine girmek isteyenlerin kilim için (3281) lira (25) kuruşluk 
,.e portatif çadır için de (708) lira (75) kuru~uk teminat makbuzu ile şartname. 

de yazılı vesikaları muhtevi teklif mektuplarıru dördüncü maddede yazılı gün ve 

:.-aatten evvel KDmisyona \'eI'IDİş olmala n. 

4 - J\ • Kilim eksiltmesi 19-1-1938 çarşanba günü saat (10) da. 
B ~ Portatif çadır eksiltmesi 20-1-1938 perşenbe günü saat (10) da. 

(4746) (8725) 

QANKAYA 
YATIRILAN DAQA ~Yi 

EKiLMi~ TOWUM GiQi V~RiMLiDiR, 

UOlANTSl OANr ONi ~: 
kARAKeY PALAS . ALAL~MCi HAN 

·~~llC":~:mı .......................................... . 

Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

Vakit yurdunun altında (ölen Franaız kitapçısının) yen ve arkadaki 
depolan kiralıktır. 

B::le~tirilmek ıuretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi
lir. tııteyenlcrin Vakit yurdu idare memuruna mUracaatleri. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Vasıf ve örneğine uygun ve on dört bin dört yüz yirmi lira kıymet tak· 

dir edilen iki yüz altı kilo metre ağır sahra kablosu 25 r 1 - l 938 salı günü sa

at (10) da kapalı zarf usulile satı:n alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız Komiıyond an alınabilecek, bu eksiltmeye girmek 

Ltiycr.lerin (lOSl) lira (50) kuruşluk ilk teminat ve şartnamede yazılı belgele· 

ri muhtevi teklif mektuplannı belli gün saat dokuza kadar Komisyon:ı vermiş 

olmaları. (20) (66) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. ncü keşide 11 Şubat 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan ~c;ka: 15.000. 12.000. 10.000 liralık ikramiyt'lcrle {20.000 ve 10.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce ki~hi zengin eden bu pi}·ankoya istirak ediniz. 

... ., . .. . . ... ..... ··~ 
. '. - ·. . _'-;'>· 

25 iNCE SiGARA 15 KURUŞ 
20 KALIN SiGARA 

.- . 
• - • : 'f '~' .... • -; .. ' • ' 

. ı. . . . ' -~ ,.> • . . 1 ••• , ' • ••• 
• f• ~~ T ' , f .~ - • • r , • , . .... .. :'~ ,. ' ·)J'": '". ~· . \.:, ~. 

• • "•;,, ,j " "'·' .,, . ... ..,ı ••. -
Türkiye Cumlıurl)1el Merkez Bankası 

811/ 1938 vaziyeti 

AKTiF .... 
A.ltıa ..ıs kDopaa 10 G~i 8411 

a.ıı&aoı. • • 
Ufa.k.ltJE. • • • 

DaJı.J.ldelc.I Molaablrler ı 

ıııra 11r.aı : • 
llarl;teld mu.bablrlu ı 

A.ltm satı kllograı 6 482 009 
Altma tahvW kabU eerbest 

dövi%1er. 
Dtger dllVU.IK •• borçtu 

kllrtng b&klytlen • , • • 

Oazlne t.ab\'lllerh 
Deruhte edJleı> evrakı oa.ktlyE 

k&rflltğı. 

Kanunun 8 ve f! uıcı macı. 

detertııe tevfikan Har.ine tar~ 
tından vnkl tedlyaL 

~nedat ctlı:ctaaı: 

Raı.l.ne bonoları. • • • 
rtcarl eenetter • • , • • 
Esham ve l'llbvtıtu cti7.dnnı: 

iOeruhte eclllerı eYrlllo oAk· 

i 27.60S.Ol0.44 
15.580.944.-
1.115.636.01 

ı ı 80:>.182.00 
1 

9.1 ıs.120.rKJ 

ı ~.~1.41 
21.2:;2.1ı5.2':' 

t:>ff.7 JR.rm.'l.-

14 .072.06!!. -

f ı .000.000.-
40.787.227.22 

& 1 ttyentıı k!lrşılıgı es hanı " 

11 

:ui.H11.ır,u.02 t tab"11At 1Ubar1 ıı:ıymetle 

:t "' ,., .. u .. Jıtuım "" tahvilat 

A ı tın " 'l r:ı ~1:ı: llzertne 
l'abvllAt ll%crtne n 

/ı 

{).20'7.72:5.47 

01.s-.:m.78 
8.0.'18.80;;.ı o 

Y~llna 

Lira i 
' 

44.300.500.:J:;I 
1 

805.182.60
1 

1 

1 
:J0.~70.6 t0.24 

114.U':'0.501.-

i 
41 .787.::!27.:!2 

44,078.8Rl.4 f 

R.700.680.U~ 

·tI>00.000.-
16.l'S21.102.l>O 

33;;.15;;. 702.43, 

PASiF 

knnaye. t t t 

lbtıyaı akcemh 
"" A.dl Ye fevk&lAda. • , 

a...uaı • • • • • 

t t 

'"'°ı I 

• • 
• • 

IedavWdeld B&nknotlu; 
Oeruhı. edilea erralu a&kt1ye 
Kanunun 6 re 8 lnd ~ 
ıerlne teTflkan tı.aztne ıa....ııa. 
dan yakJ tecii,Y&t., 

Deruhte edllen en&kı ııakU)"9' 
bakiyeal, 

I 2.105.172.40 
f.516.007.70 

158. 748,MS.

I u.01:.ooıı.-
144.6'10.501.

ı 0.000.000.-

Ura 

15.000.00 ı .-

6.621.180.10 

Karşılığı tamamen aıtm oıaraıı 
Ul.veten tedavWe vazedilen 

Reeakont mukabW UluteD ted 

•&Z'Ad. 

Ttlrk uraaı Mevctaaa 

ıs.000.000.- 110.616.501 ...... 

13.5 '7~.458. 79 
™Svtz faaJlbOdabı • 

Altına tabvfll kabil dlSYizler ı 1 .26-1.54 
Diğer dövtzıer •• alacaklı 

23.0ö5.61lt.OO 23.fl56.9~.~ 
kllrtnı: haldyelut • • • 

ı oo.~.6as.o• Hlllııtelll t 1 1 , t 

2 Mart 193~ tor lhfnden itibaren : t skonto haddi yazdc 5 1.2 - .'Jtm Oz.erlnı:ı anns ylb:de 4 ı~ 

Sahibi: ASIM US Neşriyat müdürü Refık A.. ScvenıtJ 


