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Hariciye ve Maliye Vekille
rimiz izahatta bulundular 

Dahili istıkraz tah
villerinin mübade

lesi kabul edildi 

Memlekete tahvil 
ithal oiuna

biLecek 
.............................. 

Atatürk 
Haı iciye hö,şhünde
ki lop/anlıya şer+/ 

oeı aıleı 

Ankara 14 (A. A.) - Hariciye hu
susi kalem mıidUrU Refik Amir Koca
m~:ın kızı Hatice Kocamaz ile lktı -
sat vekaleti genç memurlarından En
ver Yelkencinin nişan mera.simini te
sit için hariciye yekili Dr. Rüştü A
ras tarafından bu akşam Ça.nkayada 
Hariciye köşkUnde bUyük bir kabul 
resmi yapılmıştır. 

Zirai istihsalde 
devletçilik 

Bu defa Bü> ük Millet Meclisinde 
kabul edilen de' let ziraat i:.lctmeleri 
kununu kanunu ile memleketimizin 
ekonomi hayatında hiiyük bir nok. n
nmı te1ı1fi ~lıııek imkfınmı \"eriyor. 
Zira bıı kanun ile rumlıuriyet lıüki'ı
meti zirai j tilıııalde ele muayyen bir 
proı;raınln fuali} rte t:P<;nıck yoluna 
giriyor. 

Şimdiye kadar hiikfımet doğnıdan 
<lo~rura dcnıiryollan yapıyor ,.e i~
letiyordu. Etihank \"C Siimcrhank n
wa·iyle hfiylik fahrikalar kunıyor, 
madenler İfletiyorrlu. Köylüden Zi
raat Banka ı vnı.rta iyle lmğday ala
rak ihrııcatta hulnnuyordu. Da1ıa 
dognıqu ticaret ve sanat <lcnilen bfi
tün istilı n) snhalnrmdn miJJi kalkın
ma için Hizumlu oldu~u halde fertle
l':İn ve §irkctlerin el viinnt-Cliklni mü
him feErhhii lrri hnııımvordu. . . 

Yalnız r.nmlınriyet lıiikihneti 
memlt>k~tin zirai knlkmmaı;ı '·olun
da doğnulan doğruya hiiyiik m.iistah
f!İ) rolii a1amavor<lu. Bu da df'vlet e
lindeki me,•cut kanuni n ıtalann 
kif ayetı:>İzJi~inrlen ileri geliyordu ki 

1 
devlet ziraat i letmeleri kurumu lınk
kmdaki kanun d"' Jetin hn t1alıada 
dahi lıarekctt> ve fnaliyete ge~t>
hilınr!iıi irin irap rden tt>~hizatt Yer
tni!! olc1n. 

Kamına g(ire clevlet zirnat i letme- 1 
r~ri kurumu lıiikmi ~alı iyeli haiz o
larak her tiirlii :r.ir.aat ve zirai Mn'
at i~leri ile mecr:t1l olacnktır. Ata
tilrkün ] • 6 - 19~7 tarilıJi mektupla· 
"'ile dP,·let hnzİnt> İnC' tf'brrrii rttik
!eri f.:İftliklPr ilr rli~er miiecQpt::f"lni 
ıdare f"df"rek. tı\•ni znmnnrln bn rift
liklerin memlek!'t i~inde hulunduk
ları höJg,.Jer(le zirnnt ~f'~itln.ini. 11-

~unrrini ''C enn'ntlnnnı fenni hir 
tarzda vaparak hnlka gö trnnekte w 
Yaymakta nümune Ye rf'hher olacak
tQ', 

ASIM US . 
?Sonll Sa. 6 Sü. 3) 

Hariciyemizde mil
li teşekküle doğru 

" tekemmül ediyor 
Şanlı Tiirk ordum m.anetıralarda., • 

Bazı yerlere geni 
sefaretler 
açılacak 

Devletlerin ordu 
vaziyetleri nedir? 

B. Tevfik Rü1-tü Araa B. Fuat 'Ağralı 

Ankara, 1 ı ( llusu~i) - Meclisin bu
günkü topluııtı .. mcla, Hariciye Veka· 
lt>tİ te'ikilutt hakkındaki kanuna ek 
kanun laviha. m rn rrıib:akeresi esna-

smda Hüsnii Kitapçı (Muğla) bu ICa
ııunla dererelerin yükseldiğinden 
bahisle bu kabarıklığın sonu ne ola-

(Sontı Sa.6 Sü.4) 

Fransız kabinesi 
istifa etti 

Bu yüzden Cenevre toplantısıda 
on gün sonraya bırakıldı 

Yeni kabineyi eski Malfye Nazırının 
kurınası muhtemel 
Pariıı 14 (Huıu - ----------------

si) - Dündcnbcri 
süren öuhrandan son 

ra. kabine gece ya -
\. : nsı topla11mış ve u
~ \ zun munakaşalar ol / h muştur. 

Bu arada, Sosya-
• list ve Komünist 

Kabineyi kurması nazırlar, hükume -
mutemet olan tin içtimai ve mali 

B. Bonnet siyasetini tenkit et- f 
m'şler ve başvekile şi.ddetli hücumlarda 
bulunmuşlardır. 

Başvekil Şötan kendisini ve progra
mını uzu uzun müdafaa etmiş ve niha

yet komunst nazırlara dönerek: 
"- Hareket serbesttiğinizi mi isteyor
sunuz? demiştir. O halde, veriyorum.,. 

Başvekilin, kendilerini doğrudan 

doğruya istifaye eden eden bu söz
lerinden eonra. komünist ve sosyalist 
nazırlar, bizzat B. Blum'un yazdığı bir 
mektupla ist"falarını vermişlerdir. 

Sabahın saat ljıcşinde, B. Chau
temps cumhurreisine bildirmiş ve ken
disiyle saat 7 ye kadar görüşmüştür. 

Cumhurreisi B. Lebrun, yeni kabine
yi teşkil etmek için temaslarına bugün 
saat on.da başlamıştır. Evvel§., Senato 
reisi B. Janeney'i, sonra meclis reisi 
B. (Eryo) Herriot'yu kabul etmiş-

tir. (<\onrt Sn. 6 Sii. 2) 

Türk- Fransız 
münasebatı 

f ransızlaıa mem
nunigt!I veı iyoı 

Paris, 14 (Tlususi) - Ôt'1 
rı.azetesirıde Bn. Tabw, Tiirkiyı· 
ile Fran.~a ar<ı.~rnda son ::aman
d11 Tıaldhi bir ya/;ınln§m<ı lııuııle 
~elmesinderı doları mcmnımiyn 
gÖ.tr>rmPl<t(' t·e Cencrrede yapı
lacak öniimii:drl.-i toplmıtıd<ı. 
Tiirl: t'l' Frmısı: luıricire rrhil
/,.ri arnsındalri görii~nı.eumlrn 
onra, ihi m<!mlrket miinas<'ba

trnırı /;at'i ~<'1.-lini nlana~nı iimit 
"fmr>la<>dir. 

--------------------.... ----

Çcımaıtı Tuzlasında tramvay hattı 

ıve büyük tuz yığm'ları 

Tuz fiatlarında 
geni lenzilô.t 
Pabcr etldığımıza göre, tnh;sa.rıar i

daresi, evvelce Tuz fiyatlarında yaptı· 
ğı tenzilata zamimeten bu sene batın· 
da mutfak tuzlannda yeni bir tenzilat 
daha yapmıştır. 

Bu tenzilata göre, şimdiye kadar 
toptan fiyat olarak kilosu 5.25 kuru
şa satılan mutfak tuzları, badema 3.80 
kuruşa satılacaktır. 

İnhisar sofra tuzlariylc mutfak tuz
lan hakkında, ev idaresine nazım va
ziyetinde olc.n kadın okuyucularımıza 

müfit olabilmek düşiinıv:siyl:, bazı ma
tnmat vermeği faydalı bulduk . 

Sofra tuzu imalindcki bususiyetten 
dolayı çok ince ve akıcıdır. Tuzluk
larda topaklanmaz ve daima kuru kalır. 
Bu keyfiyetten dolayı soframızda sof
ra tuzu bulundurmak k5.rlı "e zevkli 
bir şeydir. 

Mutfak tuzlanna gelince; 90fra tu
tuna nazaran daha iri taneli bulunan 
bu tuzun da, iriliği ve tuzluluk ka
biliyeti daha fazla oldulundan yemek· 
!erde kullanılması do~ru bir şeydir. 
Çünkü alışkın bir el bir kere ayarını 

bulunca, artık tuzun fazla veya eksik 
kaçmasına imkan yoktur. 

Bu tuzlar fabriJ<ada tamamiyle fen· 
ni ve sıhM şeraite uyularak. el değ
meden ve tertemiz b!r şekilde hazırlan
makta olduğundan fiyatca olduğu gi
bi, sıhhi bakımdan da diğer tuzlarla 
kıyas kabul etmezler. Bunun i~in bil
hassa kadın karilerimizin nazarı dik
katlerini tuzlann bu hususiyetlerine 
celbeder ve kendilerine cidden mükem· 
mel olan İnhisar tuzlaruu tavsiye ede-
riz. 

Türk ordusu bütün dünlJada 
yedinci olarak geliyor 

(Bir Framı.ı g4216tesinin OütUn ~ı etlerin ordu'ları 'hakkındtı ~ettiğ1 
listeyi bugilnkü ildvemizde oku:yacaksı nız.) 

Denizbank. 
Umum müdür Yusuf Ziya Öniş 

tetkiklerine devam ediyor 

Bazı memurların kadro harici 
kalacağı doğru değil 

Biltiln deniz mUeseselerimizi takvi -
ye ve 11lah edecek olan Deniz bankın 
kurulması ile al!kadar tetkikler her 
gün biraz daha inkişaf etmektedir. 

Deniz bank umum müdürlüğüne ta • 
yin edilen htanbul iş bankası müdürü 
Yusuf Ziya öniş evvelki gün Deniz -
yollarında bazı tetkiklerde bulunmuş, 

müdür Bay Saadettin ile uzun uzadıya 
görüşerek idarenin teşkilatı ve ihtiyaç
ları hakkında izahat almıştır . 

Deniz Bank umum müdürü dün de 
tetkiklerine devam etmiş, öğleden son
ra ıaat 15 de liman işletme direktör -
lüğüne gelerek 2 saat kadar kalmış, li-

wwwwwwı 'it&Mjt:=:w ımss .. 

1 Doktor Galip f~ 
p Hakkı' nın ı= 
lf ölümü f 
~ mUnasebetlle ~ 
:: Topkapı Fıkaraperver cemi - X 
:: ı: 

ll
:CI yeti müessis ve reisi Sinop say- İi 

lavı Dr. Galip Hakkının ölümü ii 
haberini teessürle dercetmiştik, !i ü

1 
aziz doktorun cenazesi evvelki ji 

I: gün Ankarada defnddilmiştir, İl 
H Galip Hakkırun senelerce yü • I; 

1 
rüdüğil hayır ve hasenat yolun İ 

•• da çalışan Edime saylavr Dr. (! 
Fatma Memik tarafından bu• a- :! 

il 
:İ cı ölüm münasebetiyle yazılan !i 
I: bir makele bugün üçüncü say • !i 
il famızdadır. n 
ımn-==ı:mı:nnıa:namcc:a:aa:c:::::::: 

man işletme direktörü Raufi Manyas -
tıın idarenin bugi.ınkil vaziyeti ve ihti
yaçlarını ldinlomiş encümen odasında i
darenin diğer müdür, şef ve memurlan 
ile tanışmıştır. 

Yusuf Ziya Öniş bugün de tetkikle
rine devam edecektir. 

Deniz bank umum müdürü dün öğ -
leden sonra kendisini İş bankasında zi
yaret eden bir muharririmize tetkikle
ri etrafında şunları söylemiştir : 

" - Deniz bankın kadrmu ve tcşki • 
lab için aldığım bir emir üzerine tel • 
kuderde bulunuyonım. Evvelki gün 
Deniz yollanna dün de liman iıletme 
direktörlüğüne gitlim. Her iki idare • 
nin vaziyeti hakkında etraflı malumat 
edindim. Yarın da Havuzlar idaresine 
gideceğim, tetkiklerim 20 gÜn kadar 
sürecektir. Bu tetkikler neticesinde ge 
nit bir rapor hazırla~ lkb&at ve • 
kaletine verecek, bundan sonra Deniz. 
bankın kadro ve teıkilabnı kuracağım.. 

"Deniz bankın kurulması dolayisiy
le bazı memurların açıkta kalacağı hak 
kında çıkrnıı olan haber tamamen ya· 
)andır. Böyle bir ıey katiyen mevzuu 
bahis değildir. 

Bilakis kadrosu geniılemesi dola:Yi • 
ıiyle yeni memur alınacağını ıöyliye • 
bilirim. 

Ben tayin edilmeden evvel, deniz 
müesseseleri muhasebe müdürlerinin 
iştirakiyle burada birl<omisyon toplan
mıı, ve muhasebelerin tevhidi etrafın-

( Sonu Sa. 6, Sü 3) 

iki renkli güzel bir kapak içinde 

KURUN ilavesi 
1105 Numaıraoa sayoyo 

blUJ~lYın veırDycırYız 
Küçülen parlamento: - Yazan Hakkı Süha, Kddiler arasında Con Krav!ort: 

H. M., An di1li Adam ''İngiliz edibi Bemav Şov hakkında Madam Bernar Şovun 
fikirleri,, insan yiyen telefon, Bir kartalın eve dönüşü: İngilizceden çeviren: Vir
Gül, Meşhur yıldızlar, Simon Simonun resimli hayatı, Ankarada eflence yerleri, 
ve diğer resim ve güzel yazılar, ayncaı 

insan yiyen telefon 
Sayısı her yerde 100 para 
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Orta Avrupada sil}asl. vaziyet 

Peşte konfer ns 
niçin toplanmış ı? 

A abistan üZerinde ingiliz 
italyan radyo düellosu 

-sıga-Romanya tereddütten sonra 
setini değiştirmigeceğini bildir.di 

1ngilterenin arapça radyo neşriyatı
na başlaması beynelmilel neşriyat file· 
minde bir hadise olmuştur. Bir müd -
dettenberi Bari istasyonunda ayni li -
san üzere ve bazan İngiltere aleyhine 
neşriyat yapan İtalyanlar, buna çok 
asabileştiler. İtalyanlarla bir çok nok -
tatarda müşterek hareket e:len Alman 
ya dahi, ayni suretle sinirlenmektedir. 

Romanyada Oktavyan Goganın baş
vekfüete gelmesi, Almanya ile ltalya
da büyük limitler doğurmuş, Triyanon 
sulh muahedesinin tadilini isteyen Ma 
caristanda ise, büyUk endişeyi mucip 
olmuıtu. 

Triyanon muahedesi Macar toprak
larından bir kısmını Romanya otprak
larına eklemiştir. Transilvanyada iki 
milyona yakın Macar ekaliyeti vardır. 

Bu topraklarla azlıklar Uzerinde hu
kuk iddia eden Macarlar, Goganm ik
tidar mevkiine &clmesini hoı &örmedi
ler. 

Diğer taraftan Romanyanm Umumi 
Harp nihayetindeki en büyük kazan -
er, Macaristandan aldığı topraklardır. 

Binaenaleyh, Macaristan ile Romanya 
arasında 19 yıldanberi devam edip du
ran anlaşmazlık Triyanon muahedesi -
nin Macarlar tarafından tadilinin is -
tenmesi, Romanyanm ise bu siyasete 
tam manası ile muarız olması jilziln -
dendir. 

Romen başvekili Goga, iktidan ele 
aldığı gün verdiği beyanatında, İtalya 
ile çok yakın dostluk tesis edecegini 
söylemişti. Bu sözler Budapeştede en
dişeler uyandırdı. Çünkü, Roma pro -
tokolları namı verilen anlaşmaya im
za koyan Macarlarla Avusturyalılar, 

İtlyanlann ötedcnberi müdafaa ettik -
leri reviziyonist siyasete bel bağlamak 
tadırlar. Romenlerin İtalyanlarla dost
laşması ise, bu siyasete soğuk su kata
caktı. Çünkil, Goga, Romanyanın ta
mamiyeti mülkiyesini müdafaa eden 
faşist bir partinin lideridir. Faşizm me 
todlarmı keıldi partisi programına ko -
yan Goganın, İtalyanlarla yakın dost
luk tesis etmesi, Macaı:ları Roma pro
tokolları anlaşmasındalı, bu sebepten 
dolayı soğutacak bir ebeptL 

Diğer taraftan, 1936 yılında Berline 
giden Goga, Hitlerle görüş:nüş ve Bük 
reşe döndükten sonra verdiği beyana
tında, Romanyanm tamamiyeti mülki
yesini Almanların emniyet altına al -
mağa hazır olduğunu, fakat. Romen 
harici siysetinin Almanya tarafına mey 
letmesi icabcdeceğini söylemişti. 

Triyanon muahedesinin tadilini, Ro 
manyadan arazi almak ve iki milyon 
Macarı bimayet etmek, i~in isteyen 
Macarlar bu itibarla, Gogayı bittabi 
cvemezlerdi. Binaenaleyh Budapeştedc 
İtalya, Avusturya ve Macaristan ara -
11nda toplanan konferans, Romen -
Macar siyasetini Roma Berlin mih -
veri etrafındaki siyasetle telife çalı! -
mak, bu olmadığı takdirde, Roma pro
tokollan anlaımasının geV}ememesi i
çin Macarlan temin etmek içindi. 

Esasen Goganın iktidan ele aldığı 

ilk günleı1'deki tatlı heyecan Roma ve 
Berlinde zail olmağa başlamıştır. Bir 
devletin ııiyaset diımenini elinde bu • 
lunduranların, işba§ına geldikleri gün
den itibaren, nazariyat ile fiiliyat ara -
sında derin farklar bulunduğunu an -
layacaklan tabiidir. 

Netekim, Romanyada da ayni vazi· 
yet görülmüştür. 

Parti ve eşha değiştiği halde, Ro -
men harici siyasetinde değişiklik olma 
yacağı iki haftalık bir tereddütten son 
ra, temin edilmiş ve Kü~ük ltilafa ve 
Fransa devletleriyle bin bir türlü bağ
lantısı olan Romanyarun, Roma - Ber· 
lin mihverine yakınlaşmıyacağı ve kü· 
çük Antantla, ·Balkan Antantııldan u -
zaklaşmayacağı resmen tebliğ edilmiş
tir. 
Romanyanın Fransa ile çok büyük 

mali menfaatleri vardır. 

Romen ordusunu Çekoslovakyanın 

Şkoda esliha fabrikaları techiz etmekte 
!ir. Binaenaleyh Romen hariciye nazırı 
Mi~esku ilk seyahatini, Küçük İtilafa 

dahil Çekoslovakya ve Yugoslavya dev 
!etleri merkezlerine yaptı. Bir kaç gün 
ıonra toplanacak olan Milletler Cemi
yeti konseyinde, Küçük hilaf devlet -
lerini Miçesku temsil edecektir. Bu 
toplantı münasebetiyle Cenevreye gele 

cek olan ingilız ve Fransız hariciye na 
zırlanna lda Romanyanın harici siya -
seti değişmiyeceğıni ve Tataresku ka
binesinin ayni olacağım temin edecek-
tir. 

işte bu hakikatler gözönünde durur
ken, Budapeşte konferansından fevka -
lade bir karar bekleyip Orta Avrupa si· 
yasetinde yeni bir değişikliğe doğru gi 
dileceğini zannetmek doğru değildi. 

Macarlarla Avusturyalılar tarafından 
Frankonun tanınıp tanınmaması key • 
fiyeti ise, ikinci derece ehemmiyeti olan 
geri planda bir mesele idi. 

Avusturya - Çekoslovakya siyasi mü 
nasebatı da bu konferansta konuşma 

zeminini teşkil etmiştir. Fakat, Roma 
ve Berlin hükOmetleri bu türlü bir 
anlaşmaya pek, pek taraftar değildir. 

Binaen aleyh, bu hususta da hiç 
bir neticeye varılamamıştır. 

italya ile uzlaşan Yugoslavyayı Ma
carlarla anlaştırmak isteyen İtalyanın, 
Küçük İtilaf paktı baki kaldıkça, bu 
iki devleti nasıl anlaştırabileceği hay -
li merak edilecek bir meseledir. Hüla
sa olarak söylenecek şudur: 

Berlin - Roma mihverinin harici si· 
yaseti, Roma protokoluna dahil Maca
ristan ve Avusturyadan sonra, İtalya 
ile Yugoslavyayı, Almanya ile Lchis -
tanı, Yugoslavya ile Macaristaru dost
laştımıaktır. Bu plarun bir kısmı ta -
hakkuk etmiştir. Budapeşte konferansı 
bu uğurda ileri doğru hamleler yapma
ğa çalışmıştır. 

M. Necmettin Deliorman 

İngilizler ise, bu ne~riyatı, Italyan 
propagandasına mukabele için yaptık
larını inkar etmiyorlar. 

Manchester Guardian gazetesi di • 
yor ki: 

"Biz arap~a neşriyata başladık. Zira 
yakın ve orta §arkta İngiliz: menafii a
leyhine telsizle yapılmakta olan İtal -
yan propagandası ısrarla devam edi • 
yor.,, 

Neşriyatın ilk günü, Yemen kralının 
İngilteredeki oğlu, mikrofona bir kaç 
söz söyliyerek, Yemendeki bab~~rna se 
lfim gör*lerdi. Veliaht şöyle diyordu: 

''Şu dakikada, hükümdarım Yemen 
kralı hazretlerinin beni Yemendeki sa
rayından işitebilmesi büyilk bir saadet• 
tir. Kendisine en derin hürmetlerimi 
sunarım.,, 

Arkasından Suudi Arabistanm Lon
dradaki elçisi Şeyh hafız Vehbi, mik
rofon önüne gelerek kiedi ki: 

''Şark şarktır, garp da garp. Bu ikiz 
asla olmaz bir kalp ... demişlerdir. Hal
bu ki bugiln bu ikiı: Londradaki bir rad 
yo istasyonunda birleşiyorlar., , 

İngiltereden ilk defa olarak Arap di 
li Uzere yapılan neşriyat bunc!an sonra 
günün havadislerini ihtiva cidiyordu. 

Ingilizlerin arapça neşriyatına hU -
cum eden ltalyan gazetelerinden Gi • 
omal d' İtalianın baş muharriri ezcüm 
le şunları yazdı: , 

(İüıtfecin peşl"de" : 

10 o isler! 
Fransız ga::ctclerinde okuyoruz: PariMe kadm polül-er artık re.5mi 

polis ıc~l.-ilfiıı içinde gcr~e/;tcn bir uarlık lıalinc gclmeh üzere imi~. 
Evvelce il>idr.n ibaret olan ka dm polisin adedi. §imdi iki mi.5line çık
mı§. Sonra l:ndın polislerin tıazif e lui evvelce belli değil ihcn §imdi ken· 
dilerine muayyen va::ifeler t•erilmiş ,·ani kadın polisler bundan sonra 
bnlediyc poli i 1·azfisei görcceldcrmİ§. Şclırin anacadclelcrini gezerek ka· 
dınlar ile çocul:hmn suç İ§lemelc rine mani olacaklar, öniine geçileme· 
yen lmdın uc çnr.111• suçlarını da rahip edere/; suçluları odliyeye teslim 
edece/der; çocul: dilenciliğini kal dırmıı'E,a t;nlw1cnl-lnrmış; hiiltlıa kiiçiil• 
çoculclar ile gt>nç kızlan 1ıimayc tf'dbirleri nlacnldarmı§.·· 

Snnrn Fransada 1-:adm pofü ferin f·,.ndilr.rine mnf,~rıs bir iinifor
malan da varmış: R11 da mari hir tm· ·iir rn bir fi.~tan ile l'a~lrtrında ma
tıi ve miideı•tıer bir şapka imi§. Gi)ğiislerindc de PJris ~e1ıri:rıe malısıu 
arma huluruır..nl• imiş ... 

Rbfo lwdından lıtilcim. 1.-ndı rıclnn ml'mrtr, 1.-ndmrlan 'dnl.-tnr o1clu-;;rı 
gibi lradınrlrm polis de uar. Fnhnt f,i:::im lwnın polislrrin Pari.ır:tt>hi lw
dm m1isfordm bir farla t nr J.·i so fmldarda gÖrt>mi ·nm:. ITıtimal ki .ır:itıil 
oldu/darı ir:in farl·cd<'mf>\'or11z. A nrnh !n1wfdarrln lmflrn ııe çnc11klffl'1t 
ati :abıtn VP içtimai ·wdım işfo rinde. Mllıns~n hatim 1·r t;nr.uhların 1ıi
ma ·e incle iirıiformnlı lmdm polis 7r-rin f nwlnlr nfol,ilcceldcri haflro gcli
~·nr. Bizde r1r Tıit; olmnzsrr Tıir. 11..i ft>criilu> ·wıpılSfl! 

Rek örün dünkü ziyafe i 
IT [. 

üniversite rektörü Bay Cemil Bilsel 
her sömestr tatilinde muhtelif fakülte· 
lerin talebeleriyle görüşmek üzere bir 
çey ziycfeti vermektedir. Bu ziyafetle
rin üçüncüsü öün Tıp fakültesi talebe-
sine verilmiştir. • 

Üniversite rektörünün çayına bütün 
son sınıf talebeleri iştirak etmiş ve top 

lantı çok samimi olmu§tur. Talebeler 
gerek staj hususunda gerekse muhtelif 
derslerde gördükleri zorlukları anlat -
mışlaıijır. 

R"ktör talebelerin arzularını tesbit 
etmiştir. 

Resimde ziyafete iştirak eden tale -
beler görülmektedir. 

ltalya, telsizden daha önce istifade 
etti. Hem de büyük öküde .• 

Fakat, İtalyanın, Filistindeki Arap • 
lar üzerinde İngiltere aleyhtarı pro -
paganda yaptığı doğru değildir. Fakat 
İngilizce anuayan bütün medeni dünya 

şahittir ki, Ingiliz gazetelerinden bir Jm 
mının yaptığı gibi, bir gazete, İtalya 

aleyhine bu kadar hicap aver yalan
lar uydurmamıştır. 

O yalanlar, italyaya karJI organize 
bir ingiliz emperyalizmine hizmet et -
mek maksadı ile hazırlanmıştı.,, 

Yine bu münasebetle İtalyan muhar 
ririnin yazdığı diğer bir makale, Al -
man gazetelerinde de aynen intiıar et
mi§tir ki şeyledir: 

"İngiltere, İtalya ile Akdeniz etrafın 
ıda yaptığı anlaşmanın da e!ias §artları
nı infaz etmemittir. Halbuki İtalya o 
anlaşmayı tam bir samimiyetle imzala
mıştı. 

imza üzerinden tam bir sene geçti. 
Fakat şurası gayri kabili inkardır ki, 
iki memleket arasında temin edilmesini 
bütün Avrupanın beklediği iyi ve §e -

refli münasebat hala temin edilenıemiş 
tir. 

Mutasavver olan teşriki mesaiye baş 
lamak üzere İngiltere tarafından hala 
kati bir teşebbüse geçilmemiıtir.,, 

İtalyan muharriri bundan sonra 1tal 
yanın Filistinde İngiltere aleyhtarı pro 
paganda yaptığı ve Alddenizdeki kor -
sanlığın İtalyan tarafından idare edil
diğini bir kere daha tekzip ekliyor. 

Alman gazeteleri ise ayni mevzu et
rafında heyecanlı eerlevhalar neşret -
mektedir. Mesela, bazı gazeteler " A • 
rapların İngiltere istasyonunu dinleme 
yip, İtalyan istasyonunu !dinledikleri -
ni,. yazıyor. 

Bazıları doğrudan doğruya (Yeni 
bir yalan hareketi,, diyor. 

Bazı Almnn gazetelerinin, bu mevzu 
yo ncm}!ntr-' yapacakları yerde>- adalet 
etrafın1aki serlevhası şöyledir: (Rad -

tevzi etsinler 1) 
(İngilizler, dinleyicisi olmayan bir 

ra!tlyo neşriyatına baıladı.) 
Angrif gazetesi, Arapların Bari 1tal 

yan istasyonunu tercih etmeleri karıı· 
sında İtalyanların duyduğu memnuni
yetten bahsetmektedir. 

Paı is sergisi filmi 
Daima yenilikler peşinde olan Sa

karya sineması Müdüriyeti pek yakın
da, yalnız kendine münhasır olmak Ü· 

zere: Pariı Sergiıi'ne ait Fransada ya· 
pılan yegane filmi gösterecektir. Bir 
saat, hayran kalan gözleriniz önünden 
Paris Sergisine §ercf veren harikalar 
geçecektir. 

Pavyonlar, garip ıeyler, ihtiralar, 
fişek alemleri, eğ7er1.:eler ..• ifa lh tama
miyle size gösterilecektir. 

Milyonlarca kimseler, bunu görmek 
için yorgunluğa, sıkıntılara katlanmış
lar, avuçlarla para sarfetmişlerdir. 

Siz, bunu, koltuklarınızda rahat ra
hat oturarak cüz'i bir para mukabilin
de seyredeceksiniz • 

-o-

''imtiyazlı şirketler,, 
labiı i hakkında 

Ankara, 14 (Telefonla) - Hizmet
den ayrılan nafia memur ve müstah • 
demlerinin yapamıyacaklan işler hak
kındaki kanunda yazılı ''imtiyazlı şir

ketler,, tabirinin tefsirini hüklımet mec 
listen istemişti. 

Adliye ve nafia enı.:Umenleri kanu
nun bu noktadan tefsirine müteham -
mil olmadığı kararına varmıı ve ka -
nunun birinci malddesinin B fıkrasının 

şu tekilde değiştirilmesini umumi he
yete teklif etmştir. 

"Hizmetten ayrılan nafia memur ve 
müstahdemleri sermayesinin · tamamı 
veya nısfından fazlası umumi hususi 
ve mülhak bütçelerle idare olunan dai

re ve müeıseselcre ve idare olunan dai
olanlar müstesna olmak Uzere, nafia 
vekaletinin kontrolu altında bulunan 
imtiyazlı şirketler ntzdinde !hiç bir hiz 
met görmcldikleri gibi bu şirketlerde 

idare meclisi reisi ve murakıp dahi o
lamazlar "it 

lki mevkuf ev
lendiler! 

Bazı polis romanlarJn·da1'i gibi he· 
kiir !Jir hırsız olan Serj de Lenz is
minde bir Fransız hapishanede bu
lunmaktaydı. Fakat, kendisine evlen• 
mek için mü aade verilmi~ ve mera• 
simin yapıldığı giin serbest bırakıl· 
mıştrr. . 

İşin gnrihi, evlendiği kız 'da tevkif'· 
lianede hulunmnktaılır. Olga ismin• 
deki genç kız, Serj'in tC§\'İkleriyle fe
na yola sürüklenmek üzeredir. Fakat 
hnpse girmesine kendisinin sebep ol• 
duğu bn masum kızı hakikaten s~ 
ven ı:;enç n<lnm, onunla eYlenmeğe 
k"nrar Vt'nnİ tir. 1 

Külhan pence
resinden 
girmek isterken 
Merdivepden düşen Ali 

ağu· yaı alandı 
"' Sirxeciae Hocapaşa hamamında ça
lıpn 42 yaşında Ali evvelki gece fazla 
sarhoş olmuı, gece iki buçuğa doğru 

yatmak üzere hamama dönmüştür. 
Ali kapıyı uzun müddet çalınış, se • 

sini duyuramayınca arka taraftaki kfil· 
han penceresinden içeriye girmek is -
temiştir. Ali uzun merdiveni pencereye 
!dayamış, çıkarken merdiven devrilmlı, 
Ali yere düşilp ağır surette yaralan • 
nuştır. 

Feryadını öekçi duymu§, zabıtaya ha 
ber ·vemıi§, otomobille Cerrahpaşa hu 
tahanesine kaldırılmıştır. 

HUSAMETT1N YAKALANDI -
Küçükpazaröa oturan N~ri, iki ay eT• 
vel tanıdıklarından Jl üsamettin ile gö
rüşürken kendisine bir ilk mektep ıe
hadetnaınesi lazım oldu~unu söylemit
tir. Hüsamettin bunu temin etmeyi va· 
ldetmi~ • .850 kuruı istemiştir. 

Aradan iki ay geçmesine rağmen 

şehadetnameden ses çıkmannca Nuri 
polise 00.ı vurm~ş~ H üşamettini yaka • 
la ttırmış tır. 

ROMORK ÇARPINCA - Arabacı 

Şevketin idaresindeki çift beygirli a • 
raba Kısıklıda Rifatın fırını önünde 
dururken 18 ~umarah tramvayın arka
sındaki romork bey,girlere çarpmış, 

hayvanlardan birinin ayağı kınlmıJ • 
tır. 

Vatman yakalnnuştır. 
KAMYONI;A ÇARPIŞTI - Vat • 

man Arifin itlaresindeki 60 numarah 
tramvay arabası Samatyadan geçerkC11 
22 numaralı kamyonla çarpı~ş. tram
vayın ön tarafı hasara uğramıştır. Yol
culara bir şey olmamıştır. 

Geçmiş Kurun/ar.· 

115 sene evveD 
b lYI ~ lOJ ını 

Tramvay 1~azaları hemen her gfin ta. 
kerrür etmekte ve bllalstlsna bütün araba. 
ların bo:uk old~{ju tesblt edilmektedir. 

Du gene biri 3'opkapıdo, dl{jeri Fa
llhle iki ka:a olm11şt11r. nu ikl kazayı ya. 
fJtın tr;nmvnyların her iki ootmanı da ara
balarırı flrcnlerinln bo:ııl' oldu{junu $ÖU• 

le.mlşler, f nkal şirket nldırmamı5lır. 
Şehremanell tramvau meselesini altı 

ag içinde 1ıalledeceğlnl vaadelmlıllr. . . 



Dr. Galip Hakkı' nın 
ölüınü münasebetile 
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EDiRNE SAYLAVI 

Dr. Faitma Memnk 

Tıb alemi bugün hayata gözlerini 
kapayan Doktor Galip Üstiin hoca· 
trıızın ölümüyle mühim hiı"' uZ\·unu 
daha kayhetmi bulunuyor. 

Onun kısaca yazacağım tercümeİ"
lıalini okuyanlar memleket için ne 
kadar büyük hir kayıp olduğunu öğ
renrni~ olacaklar. 

1899, 14 Mayı ta Tıbhiyerlen me
tun olmu~, IT a~eki hastahanesinde 
hir müddet para ız çalıştıktan sonra 
rerrahi tıhbi muamm nma,·in1iğine 
0~il olarak tavin edilmi~, hu ,·azifeyi 
11ört ene ifaılnn sonra 190:1 yılı 23 
Ririncikiinununcla Gureha lıa talıa· 
ne.,i t.ıhilıliğine tayin edilmi~, geceli 
gijndiizlü kendine ha me lek aşkiy
le 1917 1kincikHnnna kadar bu lıa.;;· 
lahanecle doktorluk vaı>mr~. hu tarih 
te lıastıılıanedcn ayrılım tır. Hnnclan 
sonra ela Vakıf pıf'ktenleri sthhiw 
l'lliif ettic;]:~inde, Dariilevtam tahahe
tindı-. KJZtlay ha tahakıcı nıPktehi 
nuıallimli"incle, birçok eneler Kızıl
av miif ettişlik \'C merkezi umumi a
zalr~rncln, VP roruk esirgeme kurumu 
f~tanhul merkf>:rin<l,. hulnnmnş, f'n 
on umumi meclis iizası iken ha dev

tNle Sinop saylavı olarak seçilmi~
tir. 

Doktor Galip hocam Gureba has
tahane_i doktorln~unu üzerine alc.Jı
:;ı zamanlarda 1909 enesinde ken-
e 1 .. 
dini çok eHlirdiği Topkapı mu 11tın-
cle fikarapen·er hayır cemiyeti tı:ıınİ· 
le bir te<ıekkiil \'Ücncla getirmi~ \'e :. 
maddi hiç hir menfaat ~özetrneksizin 
o mUternzı ym·ada tevazü için<lf' tam 
29 ,ene ı;:alışm1ş, mm:tarip he~eriye
tin ı tırabmı dindirmi~tir. 

'f'ikara , .e '1ii~kiinlere vardımı vic
dani hir horı;: hilen \'C o civar halkı a· 
ra:.-.nıda Fakirlerin Ilaha<ıı aclmı alan 
Doktor Galip lıocam uf ak tdek ha!'
talıklnrı arasmıla hile iilümii hatırına 
p;etirdi~i zaın:ınlardn. kopmaz bir hağ 
ile hağlnndr~ı im,," anın ' 'azivetini 
dii ~iiniir. iizüliirdü. Hakikaten hu. o
nun irin ikinci hir iilüınılü. Onun r,_ 
lümü hu •rinılen de çok derin bir 
ho.:lnk bırakım~trr. 

Hocam hu~lin aranm.:dan avrılmı~
hr aına: Onun vo'' ul ,·e dü~kün 
ka1plerclc hıraktı~ı izler eheıliyen 
~e\'~İ \'e say~ı ile anılma:.ma sehf"o o
lacak ,.e hu yuvayı vaqataraklar 
hnnd:m ~onra onnn izinde ayni bağlı
lıkla çalı .. aC'nklardır. 

Edime SaTla'-ı 
Doktnr FC1lma Menıik 

Kösfencede batan 
vapur hadisesi 

Norveçli kaptan hadisenin Türk 
haricinde olduğunu 
sögiügor 

kurasuları 

Köstence limanında Tilrk ban.drah 
lekta vapurunu batıran Norveç ban
dralı İrania vapuruna haclı vazedile
rek on gün müddetle limanımızda alı· 
konulduğunu dünkil sayımızda yaz
tnıştık • 

Norveç vapuru acentesi dün bu ka
r.ar üzerine derhal faaliyete geçmi,, 
hac'.1. kararı veren İkinci Tiı.;aret mah
kemesine tevdi edilmek üzere bir layi
ha hazırlamıştır. Uyha bugün sabah 
ıaat 10 de İkinci Ticaret -:ıhkemesine 

Verilecektir. 
Öğrendiğimize göre, Norveç acen• 

tesi bu layihada h!disenin kara ıulan
ıntz haricinde olduğunu söylemekte, 
hMiseden doğan ihtilafın lıadisenin 
\'ukua geld!ği mahalle en yalan dev· 
letin adliyesi tarafından el konmau 
laz-ımgeldiğini iddia etmekte, Montrö 
tnukavclesi ahkamır.•.:a transit geçen 
Norveç vapurun:.ın yolundan hiç bir 
•uretle alrkonamıyacC?~ını ileri sürmek· 
tedir. Bu layi:.'laya, Norveç acentesi 
il.yı-ıca bir de gerek Yekta gert>ne Nor
veç vapurunun l..aptanlarınrn müştere
ken imzaladıktan bir ,.mukaveleyi ekle
tni4tir. 

Mukavelede de Yekta vapuru ıliva
tisi Tabii" ve Yekta vapuru aah;bi Bay 
\' ektaya ı S bin liralık teminat veril· 
diği de yazılmaktadır. 

Oiin Norveç vapuru zcentedne uğ
rayan bir muharririmiz lranLı. vapuru 
ltaptaniyle konugmuştur. 

1rania vapuru kaptanı Peder Myre 
!Unları aöylemiıtir: • 
"- Benim burada alılconmam, doğ· 

~~ değildir. Köstencede 1 S bin liralık 
ır teminat vereceğ~mi gösterir bir 

llıu• t .tavele imzaladım. Vapurumda 2480 ;n gaz, 570 ton da benzin vardır .. 
b Unları giinlerce bura.da bekletmek 
eni - ' 1 debil" B · · · fi •ues u e ır. unun ıçın bu ı-

r n bir an evvel halledilmesini isteyo· 
i tını., Mahkemenin burada olmasına 
~kan yoktur : çünkü hadise tamamen 
c r~ k:ıra sularının haric:nde cereyan 
ltııılitu. 

d ~atan Yekta vıı., •runun Köstence· f:: bulunan sah;'ıi B:ıv Y<:ktnnın bu -
.ı~ !e-hritniz: gelmesi beklenmektedir. 

ekta vapurunun acentesi ve avuka-

tı da diğer taraftan bu hususta yeni 
bir layrha hazırlamıgtır. Bu da bugün 
ikinci Ticaret ma.hkem~ine verile -
cektir. 

(·aı pışan vapuı /ar et
rafınaah i tahkikat 
Birkaç gün evvel Şile açıklarında 

çarpışmış olan Galata. ve Suad vapur
larının tahkikatına devam edilmekte
dir. 

Her iki vapurun acentesi biribirini 
protesto ederek beşer bin liralık taz
minat istemiş, bu hususta İkinci Tica
ret mahkemesine mUracaat edilmişti. 

İkinci Ticaret mahkemesi, her iki 
vapura vaki olan hasarı tetkik etmek 
üzere Ticaret mahkemesi azasamdan 
Bay Nazifi tayin etmiştir. Bay Nazü 
dün Suad 4"t.puruııa gitmiş. bir müd
det kalarak vapurun hasarını tesbit 
etmiştir. 

Bay Nazif bugün de bu husustaki 
tetkiklerine devam ederek Galata va
puruna gidecek ve bu vapurun aldığı 
yarayı gözden g~irccektir. 

-o-
OkuHa~a a·ınan kimya 

a1etlerJ 
Öedcnbcri Ese ve orta mekteplerde 

noksan olan kimya dersi aletıeriıfin 

tamamlanması için Kültür Bakanlığı 
tarafından 300 bin liralık kimya alet
leri sipariş edilmişti. 

Fakat bunların gilmrüksilz olarak 
memlcketlmi1,c sokulması için müsaa
de çıkmadığından Aletler tsta:ıbul 

gilmrüğünde beklemekte idi. Dlin güm
rük aş müdürlUğüne Anknradan res
mi bir tebliğ yapılmış, Vekiller Heye
ti karariyle bu aletlerin gümrtiksUz 
olarak çıkarılmasına mpsaade edildiği 
bildlrllmiştir • 

--0--
Çocu'< kUfDl?lra,esl me:t

taatl;ıe mtısaıT.ere 
Çocu;.; Esirgeme Kurumu ve ç-oc:.ık 

kütüphanesi nıenfaatine Vali ve B::l::
diyc Reiı;i Muhiddin Ustlindağ'ın hi· 
nuyes·n:ıe 18 ikin "' 0 ' :d.nun Salı ak:. mı 

saat yirmi buçukta Fransız T:yatrost:n· 
da temsili bir müsamere verilecektir. 
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HABE LERi' 
ilkokul müfre- 1 Londraya gf de- ı 
dat pıoğramı cek heyet ızammı 

Yeniden kıdem 
alacaklar 

iki yıllık neticeler 
MÖzdeo geç:rilecek 
Geçen yıl hazırlanan ve tatbik edil -

meğe başlanan yeni ilk okul müfre -
dat programının iki yıl içintde verdiği 

neti;eler üzerinde bakanlık tetkikler 
yapmaktadır. 

Bu arada her vilayetten ilk tedrisat 
ispekter ve bag öğretmenlerinin de mü
talealarını sormuştur. 

Bu mütalcalar toplanarak bir" komis
yonun mütaleasına arzedilecektir. 

Program beş yıl tatbik edilmek üze • 
re yapıldığından şimdiden değiştiril -
meyecek yalnız aksaklıklar tesbit edi
lecektir. 

Dergide bundan başka muhtelif ilk 
tedris işlerine ait malfımat da buluna· 
cakttr. 

Kitap Sergisi 
Beyoğlu Halkevinln 
açlıgı sergi büyük 

rağbet gördü 
Beyoğlu Halkevi tarafından açılan 

"kitap sergisi,, dün kapanmıştır. Bu 
sergi büyük bir rağbet görmüş, pek 
kısa bir zaman zarfında 27300 kişi ta -
rafından gezilmiştir. 

Sergiyi ziyaret edenler uzun müddet 
kitapları tetkik ettikleri gibi yüzde yir 
mi tenzilatlı kitap almak üzere de Hal
kevi müdürlüğünden 1500 den fazla 
kart ahnmrştır. 

Sergide teşhir edilen ilmi ve edebi 
eserler fazı bir alaka ile gözden geçi -
rilmiştir. 

· Beyoğlu Halkevi bu rağbetten cesa
ret alarak her senenin ilk ayında böyle 
l;>ir kitap sergisini asmaya 
miştir. 

karar ver -

Yeni gelecek 
seyyahlar 

Bu sene İstanbula İngiliz, Ameri· 
kan ve Alman seyyahlan fazla gele
ı.;ektir. Belediyede kayıtlı tercümanlar 
az görülmüştür. Y enfden tercüman 
kaydına başlanmı~tır. Bilhassa ingi~iz
ce bilen kadın ve kızlar aranmaktadır. 

İlk seyyah gemisi bu ayın sonuncu 
g:inü gelecektir. General Non Ştoy-

bcn ismindeki bu transatlantik ile Alman 
seyyahları gelecektir. İkinci seyyah va
puru olarak da Roma vapuru gele
cektir. Bu gemi de İngiliz seyyahları 

getir~.:ektir. 

--o-

~aı pışan vapur dava
sında son .~afha 

Dün İkin'.:i Ticaret mahkemesinde 
birkaç ay evvel Çanakkalede Nara bur
nunda çarpışln Kaycpirıo ve Magel· 
lanos vapuru kazasının hukuki ba
kımdan tazminat davasına bakılmıştır. 
Duruşma geçen sefer her iki tara

fın müdafaalarını yapmaları için kal
mıştı. İsp.ınyol vapuru avukatları m!.İ· 
dafaalarını yapmış ve: 

- Biz deniz ni-::-•"•melerine uygun 
ılarak Boğazın sağından gidiyorduk i 
demişlerdir. 

İtalyan vapuru acentesi avukattan 
da bunun dvğru olmadığ,nı ç-jnkü ka· 
zanm boğazın sol tarafında meydana 
g-eldiğini ve yer·nde tetkikler yapılma

sını istemişlerdir. 
N: ticede mahkeme ÜS 1d"ilik bir 

~!ılivukuf teşkili ile yerinde tetkikat 
-·-n·lmasına karar vererek dı;ruşmayı 
b~şka bir giln~ bırakmıştır. _ ,, -
ço~an 'ehmet menfaat'

ne mil amere 
Şubat.o sekizinci giinü gecesi Şeh· 

zadebaşmda Turan t iyatrosunda Ço -
ban Mchmedin meni':atine Şehir Ti
yatr.n:u arristler:den Hazım, Vasfi ve 
Nc:~idin iştirakiyle bir müsamere ve
ril ::::-:ttir . 

Prcıgramır. hazır:ıklarına ba~lanmış· 

tır. 

Müzakerelerin 
esası Ankarada 
görüşülüyor 

Şubatın yirmi beşinde banka direk -
törlerimizden bir heyetin Londraya gi
deceği anlaşılmaktadır. 

Yeni sanayi planımız etrafında Türk 
- İngiliz teşriki mesaisi müzakere edi
lecektir. 
Müzakerelere hazırlık, bundan 2 ay ka 

lar önce İngiltere hazine müsteşarı Vey 
li ve ihracat kredi dairesi §efi Nikso -
nun gelmesiyle Ankarada başlamıştı. 

Son defa sabık Ingiliz müstemlekat 
nezareti sabık daimi müsteşan Sir Con 
Maffey ile maliye nezareti mü~ehas -
sıslarından mühendis Klark, şehri -
mizden geçerek Ankaraya gitmiş oldu
ğundan konuşmalar daha çok inkişaf 

edecektir. 
Heyetimizin Londraya muvasalati 

sıralarında, şimdi seyahatte bulunan 
"fngiltere bankası,, genel direktörü 
Montag da Londraya dönmüş olacak, 
heyetle bizzat kendisi de görüşecektir. 
şecektir. 

Bugünlerde Ankarada bulnan İngi
liz mütehassısları, hükumet merkezi -
miı.ı:te temaslarını bitirdikten sonra, 
mütehassıslanmız refakatinde Kara -
büke ve Anadolunun diğer mıntaka • 
lanna giderek bazı tetkiklerde bulu • 
nacaktlardır. 

Eti bankla yapılacak temaslar 
Ankara 14 (Hususi) - İngiltere 

müstemlekat nezaretinin eski daimt 
müsteşarı B. Maffey, yanında bir mü • 
hendisle beraber, bu sabah Londradan 
şehrimize gelmiştir. . 

Eti banka kendisinin temsil ettiği bir 
gurup namına temaslarda bulunacaktır. 

-o-

Yüksek lktısat 
ve Ticaret 
mektebi 

55 nci yıllnı kutlu
ıavor 

Memleketimizin en eski irfan mües· 
seselerinden olan Yüksek fktısat ve 
Ticaret mektebi, yarın, kuruluşunun 
55 inci yılını kutlulayacaktır. 

Bunun için cazip bir tören hazır -
lanmıştır. Saat 14.30 da mektepte top
lanti.:ak talebe ve öğretmenler, mekte· 
bin tarihine ve bugünkil faaliyetine 
dair nutuklar söylyecek ve 1'ribirlerini 
tebrik ettikten sonra Perapalas oteli
ne giderek, yıldönt:mU dolayrsiyle ter· 
tip edilmiş olan ''çaylı dans"da bulu -
nacaklardır. 

Memleket:mize çok yüksek ve mu· 
vaffak şahsiydler yetiştirmiş olan mek
tt'bin bugünkii talebe ve öğretmenleri 
ni bu vesile ile tebrik ederiz. 

--o--
Sanayi blrl:ğ! topıant:sı 
İstanbul sanayi birliğinden: 

Nizamnamemizin 12 inci maddesi 
mucibince senelik heyeti umumiye 31. 
1. 938 pazartesi günü saat 15 de adi· 
yen birlik merkezinde toplanacaktır. 

Sözü geçen gün ve saatte birlik aza
lan:ım teşrifleri rica olunur. 

Ruzname: 

1 - Senelik mesai raporu, 
2 - Hesap raporu, 

3 - Yeni sene bütçesi, 
4 - idare heyeti intihabatı 

- o-

TUnel ilcretlerl 
Tramvay ücretleri hayli ucuzlatıl • 

dığı halde tünel ücreti çok pahalıdır. 
570 metre tutan bir mesafe için halen 

birinci mevkide üç kuruş otuz para, i
kin: i mevkide yüz para alınmaktadır. 

Belediye bu ücretlerin indirilmesi et 
rafında yeniden tetkikat yapacaktır. 

Fiyatlar illi~irilirse günden güne a • 
zalan tünel müşterilerinin de çoğala -
cağı muhakkak görillmektediı' 

Bin öğretmenin r <: ... 
porları tanzim edildi 

İlk okul öğretmenlerinden 936 },İın
da kıdem zammı görmeye bak kazan -
mış olan bin kadar öğretmenin rapor
ları tanzim edilmiştir. 

Bu raporlar ve listeler önümüzdeki" 
pazartesi günü kliltür yar direktörlerin 
den Bay İzzet Ataçok tarafından An· 
karaya götürülecektir. 
Kıdem zammını hangi öğretmenle • 

rin alacağı bakanlıkta aynca tetkik e
dilecektir. 

-o-

Ecnebi okulları için 
müşterek 

talimatname 
Ekalliyet okulları için bir müşterek 

talimatname yapıldığını yazmıştık. 
Rum, Musevi ve Ermeni okullarına 

ait müşterek talimatnameler bastmla • 
rak alakadarlara gönderilmiştir. 

Bundan başka şehrimizde bulunan 
ecnebi ilk, orta, lise ve ticaret kısım -
tarı için de müşterek birer talimatname 
yapılması bakanlıkca düşünülmektedir. 

Bu okulların bugün tatbik ettiği ta : 
limatnameler ayn ayrıdır. 

Bakanlık müşterek talimatname du· 
romunu kabul ettikten sonra türkçe ve 
kültür derslerini resmi okullardaki ta· 
limatname hükümlerine göre yapacak, 
ayni zamanda okullan ilgilendirecek 
diğer maddeler de alınacaktır. 

-0-

Aıhk öGretmenterlne veri· 
lecek zam 

Ecnebi ve azlık okullarında vazife 
gören öğretmenlerin lddem zammı gö· 
receklerini yazmıştık. 

Bu öğretmenlerlıi zamlan huausunda 
kültür bakanlığı özel okullar direktör
lüğü tetkiklere başlamıştır. Zamların 
ders saati üzerine mi yoksa toplu bir 
şekilde mi olacağı henilz belli değil -
dir. 

Zam işi tahakkuk ettiği takdirde ge
lecek ıders yılı başından itibaren me
riyet mevkiine konacaktır. 

-0-

Halıcıoğlundaki 
cesedin esrarı 
Mektup yolhyı nın izini 

kaybettirmek ı sllyen blr 
sabıkatı olduğu anlaşıldı 

On gün kadar evvel Halıcıoğlu is -
kelesinin ilerisinde, ağzı kopanlmıJ. 

gözü oyulmuş, boynuna bir gemici ha· 
latı ile taş bağlanmıı olduğu halde de· 
nizde bir ceset bulunmuştu. Cesedin 
hüviyeti yapılan sıla tetkikata ve bir 
çok kimselere gösterilmesine rağmen 
anlaşılamamış ve blr cinayet olmasın • 
.dan şüphe cdilmeğe başlanmıştı. 

Tahkikat bu yolda yürürken birkaç 
gün evvel zabıtaya bir mektup gönde
rilerek cesedin altın diı Sami isminde 
hırsız ve asker kaçağı birine ait oldu -
ğu haber verilmiştir. 

Bu mektup üzerine hemen harekete 
geçen zabıta kısa bir zaman içerisinde 
altın diJ Saminin ağ olduğunu ve 
kendisini ölmUş gibi göstererek izini 
kaybettir-Jikten sonra rahatça gezebil
mesi için zabıtaya yolladığı meydana 
çıkarılmııtır. 

Tahkikatı müddeiumumi muavinle • 
rinden Hikmet Sonel idare etmektedir. 
lşin bir cinayet eseri olması ihtimali 
k;.ıvvetlenmekte ve bu yolda bazı izle· 
re tesadüf cdilmekteldir. 

Diğer taraftan morgta cesede otopsi 
yapılacaktır. 

-0--

Prost ve şehir p'ilnı 
Şehir mütehassısı Prost §Ubat niha

yetinde !Chrimize gelecektir. O zama
na kadar hazırlanan plan alikadar yük 
sek makamlarca gözden gcsirileceğin -
'den Prosta gelince tafsillt projelerini 
hazırlamaya ba§layacaktır. 
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Ferenç Körmendi 

Çeviren: 

Vahdet Giiıtel<in 

[===K_ı=s=a==-H=a=b=e=r=ı_e_r ____ J~ 
• ltalyndan şehrimiz ticaret odasına blr 

mektup gelmiş, İtalyanın Mililno şehrinde 
beynelmilel büyük bir serginin açılacağı 
bildirilmiştir. 

• Bir müddet enci Ereı;ıli lim:ınıuda k:ı
raya oturan Ta\'ilzadclcrin Tavil Yapuriy. 
le Kırzadelcrin Sinop ,·ııpuru dün kurla-11 

____________________ ...... 
• rılmışlır. 

SAF 
DU -

HAVAT 

• Sullnnahmctte ynnnn :"-elliye Sarayının 
yeri ndcki tuğlalar miilC'ahhit tarafından 

kaldırılmış, fakat toprak ve molozlar ol
du~u gibi bırakılmıştı. 

lıte garı ve sıcak bir ı§ı~ çizgisi ... gii
ründü kar,iki duvarda; hır de boğuk 
bir ıes: 

- Uyuyor musun, Eva? Çocuk ne-

ye bağırıyor? 
Oh, artık memnun bir halde konu-

şabiliriz, .ne korku ka!d.r,. ~e .u~ku ! 
Biribirim.ıze kızarak, hırıhırunızı ok· 
§ayarak, yavaş sesle konuşabiliriz: 

- Anne! 
- Uyumayor musun, ya,·rum? 

.Akşam az mı yemek yedi? . 
- HaVTI', efendim, her zamankı 

# 
ıı;ibi yedi. ~ 

- Anne! Buraya gel.. Gel yata~nı 
kenarına otur ... İndir perdeyi! 

- Şimdi olmaE, yavrum! Hadi u
yu ~imdi ... Her akşamki duanı oku
dun mn? Hacli yanma dön, uyu. 

- Anne, gel ı;en ev,·elii huraya ... 
Neredeydin? 

- Tiyatrodaydım, yavrum. 
- Tiyatroda mı? Tiyatro nerede, 

tivatro ne? Tivatroya neye gittin? 
· - Sonra eBylerim... Sen hiiyil, 

seni de götürilrüm tiyatroya. 
-Ne zaman büyüyeceğim anne? 
- Yakında. Hadi een şimdi uyu. 

Bahan duymasın hala uyumaclığmı ! 
Evet, şimdi uyuyabiliriz ... 
Öteki odada evin erkeği ıııoruyor: 
- Ne var? Neye gittin çocuğun 

yanma? 
- Seni işittim, gittim baktnn. 
Adam arkasına picamasmı giyiyor, 

smokinini lıizmetçi kıza veriyor, sö
r.üne devam ediyor: 

- Çocuklan rahatsız etmemeli. 
Eva odada onlarla beraber yatıyor, 
hir ~ey isterlene verir. Ben onlara 
gittim, "Allah raYİathk versin" de· 
dim, te"krar gitmeye JüZum yoktu. 
Györ~ de uyuınayor mu? 

- Y o, uyuyor o. 
Sonra masaya otumyorlar. Hizmet 

t;i kız Foğuk yiyecek getiriyor. Kadın: 
- Hadi sen git yat, Hona, diyor. 

Kal:ınları ben götürürüm muthağa. 
l\[a,ayr sabahleyin temizlersin. 1 

- Peki efendim. Allah rahatlık 
\erı;in. 

İkisi yalmz kalıyorlar ve yemek yi
yorlar. Erkek tiyatrodan hahsediyor: 

- "Dokumacılar" ismindeki bu 
piyes bir ~aheserdir. İyi oynadılar. 
EHsen nasıl oynarlana oynasınlar. 
gene falıeserdir o. İçinde ho~ lakır
dı olımyan bir drama. 

Kansı: 
- Evet, diye ce,·ap veriyor. Ama, 

ben o mUtemadi~ heyecana dayana
mıyorum. Tiyatrodan çıkm«a kendi • 
mi fena hiseettim. 

Adam, bir vanılan vemek Yİvor, 
bir yandan tiyatronun ıı;ayesinden, 
manasından bahsediyor. Tiyatronun 
da fikir n cemiyet sahaı-ıncla bir va
zif et1i vardTl"; !!P.yi rci. n.- ~(irdü~ünii 
ve ne İ§İlti~ini bilmtmekle heraber. 
içeri girlliğinden ba~ka türlii çıkarsa 
ani o ıaman tiyatro ıı:aHsine \'armış 
demektir. Bunlar ciddiğ dramlar ... 

Bir 'anclan yiyor. bir 'anclan ko
nu§mağa devam ediyor. Karıilı onu 
dinleyor ama. rorul!ıın Pllrri ne ka
dar ~nraktr, övle fakir dokırmarı ka
rıları var ki <:O<'uklan açhilaı: ''ahvor 
div,. dU~finüvor. 

Koraın yemeğini bitirdi. Kamı ela 
hir iki lokma Heli. F.rk"k mııc:adan 
kalktı: 

- Hadi ı:iclelirn ,·atnlmı. karırı

~rm, derli. Dur h"n J.ir rır.ar:ı ":*'· 
'im. hiraz yorgunum. 

'"flıtiur \ntalffi heni <liiı<iin<liirii • 
'or. Do~ru!lunu c:öyleınr1c lazım gf' -
li~e lıavatınıda Jıi:dc hir l•11c:talıkla 
daha lıiç karşılaşmamıı:tmı. f\; lıafta
ılanh~ri sıtma niihetleri İ"İntlı-: hiitiin 
f(•.ahi~ln hi<' hir rıetirf' wrnıcdi: ha-s
talıi!r anlavama<lım ızitti. Bizim 
Sarlı~'a göre ... M. 

\rkada~ı Sad1c:"m rikrin" f!iirı· lıa~
tııh-;"I "'" oldui1_1.,11 anlattrkPn. bir 
}lando da, Temek odasının limbaııı-

nı ve salondaki lambayı Eöndürdü; 
ı&onra yatak odasına gir<liler. Adam 
ı•ahucak soyundu; uzandı, bir cıgara 
;aktı. Kadın daha hanyo odasm<la i-
di. . 

Karısı: "Bugün günüm iyi geçtı, 
diye clü~iinclii. İyi de eğlendim. Şim· 
eli ,]e yatar dinlenirim." 

Adam. yatak odasına doğru: 
- Gelmiyor musun, karıcığım? 

dive seslendi ve, cıp;ara!lrnı tablaya 
ba.sllrarak söndürdü . 

Simdi her tarafı bir ı;essizlik almış 
tı. Odavı uvku ve istirahat kaplamı~
tT. Dakikalar ~esııiz see~iz ,.e çabuk 
çabuk geçiyor, ertesi ı;inü, lŞI ve 
p;nçeyi hazırlayordu. 

. GERÇE . . 
KÜÇÜK VE BÜYÜK MÜLK 

Küçük ev, caınlariyle beyaz bir 
ı§ık içinde parıldayor. Sade ve ho§ 
bir ev; sanki daimiğ bir hafif uğultu 
içinde çmlayor. Güneş doğar doğmaz 
pencereden içeri giriyor: Ev,•ela pen
cerenin arah~mdan, sonra beyaz per
Jerden ve on binlerce küçük küçük ı
şık noktaları halinde; nihayet, sütni
ne Eva pencereyi açınca, canlı ve ta§· 
km bir ı~ık halinde içeri giriyor. Ge• 
Jiyor tam oyuncak dolabının üstüne 
konuyor: Beyaz kuynıklu san may· 
mun Filli'nin üstüne, ayı Muki ile 
ya~rularmm üstüne, Palyaço Janoş'· 
la üçüzlerinin üstüne, eğerli beyaz a• 
tm üstüne, ufacık ahırm üstüne, i
çinde maymunlar, filler ve züref al ar 
bulunan lıayvanat bahçesinin üstüne, 
kauçuk kamıelenin Oetilne, çocuğun 
kundakdayken oynadığı \istik kuşla· 
rm ilstnne. 

na dolap oyuncakçı dükkanı gibi
dir. Orda he~ey yerliyerinde, her
f ey temiz ve güzel. yalnız, olması la
zım geldiğinden biraz daha giizel; bu 
da. dolabın kapısı camh da ondan. 
Kapının camlı olması bir baknna da 
iyi: Canım arkasından herşey yepye· 
ni ~örünüyor. İkincisi, oynadıktan 
sonra oyuncakları dolaba kopnak la
zım; içerisi karanhk olursa hir şey 
bulup alamam; halbuki şimdi camın 
arkasmdan bakıp birini sf'çehilirim. 

Şunu da söyliyelim ki, dolaba bit:' 
oyunrakçr diikkanı diyemeyiz: nur
da demirden yapılmış bir şey yok, a• 
r.ıtacak ,·eya kesecek bir şey yok, ne 
asker \'ar, ne tüf ek var ne de asker 
,apkası. Do~nısunu smt>mek lazımge
lirse, evde doha fazla harp oyuncağı 
olan oyımcaklar ve hunlar kadar asil 
olınaY~n şeyler rle var. Fakat hunlar 
(lrşarda. c,•iir;zv'nin oılasmda. 

Györg\' lıüyiik bir çocuk. Dikkatli 
ClaHanmaı;ım biliyor. kurşun aPl.:er
lni a~zma ~okmayor. Zaten artık o
yunl'aklariyle oynamayor ki o. Nere
•l""'"f' knlıhrır ararlar hensini. Bur
rlakilrr (i,·le onrncak rlc~il. Rıırdaki
ln giizel 've t;miz oyuncaklar. Her 
giin onların bc>zle ,.e tü,· sünür~e ile 

Belediye bu toprakların kaldınlması 
için yeniden tcşebbüsııta girişecektir. 

• Yeni bronz on paralıkların basılma

ı;ına bır aya kadar başlanncnktır. On pa· 
ralıklar eski beş ''e on kuruşlukların hali· 
lnc;ınrlnn yapılncaktır. l\liktnrı rno milyon 
olacaktır. 

UN1VERS1TR rektöril eltin hukuk fa· 
kültesi son sınıf t:ılehelerine lıir çay ziya
feti vermiştir. 

• Bazı st>mtlerdc ger~lerl sırı hamallıiı 
yapılı!ığı ı.ıörülmiiştür. Belediye bunun 
men'ini otakarfarlara lıildirmiştir. 

ııı Belediye. teftiş csn:ısınrla pis oldukla· 
rı görülen ahçı, lokanta ve buna mümasil 
yerlerin derhal sccldedı l cbilmesi için tali· 
maln:ımede def."(işiklik yapacaktır. 

• Türkiye, Efgan. lran ve Irak arasında 
tanzim edilen ademi tecavüz muahedesi· 
nin tasdikine dair kanun Jayihusı Meclisin 
hıı,ııünkii toplantısında görüşülecektir. 

* Topkapt sarayı mfizeslnde yeni bir 
ıı:ılon açılacaktır. Burada 16 ıncı asırdan 

19 un<'u asır nihayetine kadar dört asır
lık zamana ait Türk ellşlerl teşhir edilecek 
tir. 

• Vilayet hıfzıssıhha meclisi dün •alt 
Yeklli Hüdainin ba~kanlılında toplanmış, 
vllıl:rctin .ı;ıhhi vaziyeti etrarında görOşnJ
müşti.ir. Valide bamnın boşaltılmHı me~ 
lesi de tetkik edilmiştir. 

• Dcnizbank wnuml heyeti ilk defa ola
rak bugün saat 14 de toplanacaktır. 

• Uludalda kaybolan kayakçı Süley
manın cesedi donmuş bir halde bulunmut 
tur. DaAcıların ilk kurbanı SOleyman bu· 
gün merasimle gömülecektir. 

• Belediye köprü başındaki dört ku
lübeyi yıktırmala karar vermiştir. Bun
dan başka Galatada ziraat bankasının 6-
niindekl yaya kaldınmı da daha ıenişleU
lecektlr. 

• 1937 yılı içinde Ml111aya 18 btn kl1o 
balık 1relmlş ve fstihJAk ediJmjştlr. Balık· 
lar Köycelfz dalyanlle ct•anndan tel· 
mt.ıır. 

Osman iyede 
bayram 

Kurtuluş yıldlJnflmU 
merasim le kutlulandı 

Omaniye, (~usi) - 1 kanunusa
ni Osmaniyenin kurtulq günüdür. 

Bir hafta evvel başlayan hazırlıklar 
tamamen ikmal edilmiş 7 birinclkl -
nun sabahı daha erkenden davullar 
çalmağa başlamış, etraftan gelen köy· 
lüler Cumhuriye meydanına doğru yol 
almışlardı. Tam törenin başlama saati 
olan 10 da müthiş bir yağmur boşan
mışsa da hiç kimse neşesini ktrmaIJltt 
yağmur altında Okullar, İzciler, me
murlar ve biitün halk bir saat devam 
eden tören ' e resmi geçide iştirak et
miştir. 

Öğle vakti köylülere parti tarafın
dan bir çay ziyafeti verilmiş her ta.
raf da günün şerefine sabahlara kadar 
eğlen ilmiştir. 

Hızı/tepe güzelleşigoı 

teizları ahmr; hu hezle siipürge mah- Kızılepe, (ususi) - Mempotamya-
sus oyunr<ıklarm tozunu almak için nın eski medeniyet merkezlerinden bi-
yapılmrş. h:ı,.ka kimı;r <loknnrna~·or. risi ve mlihimmi olan Koçhisar sonra.-

Hüyük hir oyun hazırlarken --:ıı dan pek harap düşmüş ve ufak bir köy 
hiziın aramızda "hiiyük hir oyun" haline gelmiştir. Koçhisar Artıkoğul-
dediğimiz .:ey hakikaten biraz karı~ık larınm birçok medeniyet eserlerini de 
hir ~ey- hiiyiik bir oyun lıazular- bu gün de topraklarında taşnnaktadır. 
ken, en·elii, kuth bulundu~n kii~edcn Cumhuriyet hükumeti Koçhisa.rı Kı-
beyaz mn~amba çıkar, yereki kalın ııltcpe adiyle kaza merkezi yapmış ve 
h"'nz halının üzf'rine yavıhr: oyun bu deği5meden sonra Koçhisarda te-
ornarkenlfoz kalkmaıım diye. ı;onra rakki ve inkişaf başlamıştır. 
ma~a haşka yne ka"1•rılır: a,·:ı'<ları- Kızıltepe çok geniş ve mahsuldar 
na çaromamak için. Sonra <lolapt:>n bir ovaya sahip olduğu gibi gayet isti-
hirn h=rer ('Tkarıla"l ov •n~ ·ıkh-rn !'•'- fa.deli dağ parçaları da vardır. Bu ara-
r·i!ııwo::i ha .. Jar \'C niha,·et ven• ı hını- da bilhassa ortagors adı verilen mm-

lıır... taka tütün ekmeğe müsaittir. Orta-
Onırıa ba,l::ınadan e' vel in.:a111 gurs mm takasından her yıl on binlerce 

hir ;n,lio::r nl~r. İnı;nn bRznn. lıiç ıne- tütiin istihsal edilmektedir. İyi cins-
ra~ ir1c lihını kıJlın:ıdan. ~<·li~i Jriiul Jeri Samsuna rekabet edebilir nefa-
hir oyunrak alıp cynamak ister ama, settedir. 

1 'A ' • 1 b• o 1 ====================== rıuna evve a annemızın tat ı ,.e ızı 

kandırıcı c;esi, sonra l'Ütninenio dalıa 1 
~ert ve kati~ yasağı mani olur. Bunun 
itin, "küçük oyuncak.. daha fazla 

kullanılır. çiinJsii onun o kadar çok 
1"1ernııiıni yoktur. 

(Arka$ı var 

.................................................................... 
Kaçırılan; IJldliFtildü mil, sağ mı ?/ 

Kavbolan General!? 
Pamteki "Beyaz Rus Askeri T eşki
lah,, reisi Millerin izi üzerinde .•.•• 

Yazan: Alfred Berlgk Tefrika numarası: 32 

El(ilik binasında 
Sorguya çağırılan BeHsedovskl, içeride 

tabut g6rllnee, kaçmıştı! 
1937 E lülünde l'ariste Ge- ları bulmasını lıileceğiz! 

neral Mill~ri.n kaçınlm.an üze- Fransız polisi, inceden inceye tet" 
rine, bundan 7 sene evvel, 1930 kikat yapıyor. Şahitlerin, dört ki§i -

• ~-J maka nin örtiiye sarılı bir insan vücudunu Kanunllsanısuıae, onun • 
mında sP.fofi General Kuıyepo- motorbota götürdüklerini gördülr.Je • 
f un da, hemen hemen_.~!".~ şe- ı rinden bahsettikleri Nonnandide ka
ı~ilde kaçınldığını gozonunde yalık sahilin bahis mevzuu yerinde, 

F ~-Lk·kırı'len' "'"'ra'- oraya hemen hiç bir otomobil ge1me--rutan ransız ıaıı ı ..., , ~., " 
k . d l ı- si mutat olmadıg"'ı halde, aimdi filha-mahzeninden es ı osya an ç ~ 

kartarak, 0 vakumın cereyanına kika eski otomobil izleri bulunuyor. 
ait biitii.n teferriiaıı, gözden g4: Denize inilen merdiven, ağır bit ytlk 
t:irtyorUır. Arada yapılaoak ~ır Rürüklenerek indirilirken husule g&o 

ld d le len izler gösteriyor. Esrarenıı;iz va-mukaYl'serle, ipucu e e e ı • 
· · •- B. "d pur hakkında da oldukça etraflı ma· l)ile<"eğini snnıyoruır. ır mıı • 

f ., __ ,_,ı_ liimat eJdf'! ediliyor. Bizzat gemi kapdettir arada geçen te rılÔl(ıw.ın..uı., 

0 eski t•afaa tafsilatı anl.aııldı. tanı o1an bir c§ahit, hafızasını yok· 

d .. ··ı k " e- hyarak, kaçrnna günü bir aşağı bir T <>krar ,·cnisine onu me uz 
re, es1zi.~inin an.latılışına ait son yukarı sahil önünde dönüp do1a,aru 

nöbet bekleyen bu vapunın hattl bir 
.~afluılar: · · k B' ki" resmını ortaya oyuyor. ır na ıye 

Deniz kıyısmda Villcn köyünde, vapum, tahminen 1000 ton hacmin-

dört kisinin yükleriyle motorbota de, 60 - 70 metre uzunluğunda, yük-
• sek tekneli. bindikleri sahilin o noktasına p;ayet 

yakm bir yerde. bir villa bulunmak- 150 polis ajanı. ev aramayla vui· 
tadır, ki tam da bu 1930 Kanunusa- felendiriliyor. Yüzlerce garaj ara-

dı b. nıyor. Gri Limozin "·e yahut da kml 
Dl• ...'lnlen"nde Yanovir a ı ır gos· 

ırıu ~ taksi ile herhangi hir benzerliği bu .. 
podin kiralamıştır. y anoviç, Fransı:z lunan 25.000 otomobil muayeneden 
polisinin meçhulü değildir. O vaktı-
le bir defa Paristeki Sovyet eef aret- geçirili yol'. Lakin sonra bir an geJi ... 

yor, ki h'itün al'.:ıma tarama atalete Jıanesine gönderilmiş ve umumiyet· ... 
d . b 1 'k . 1. olı'sm' 1·n ugrav-or, duruyor. Birırok şahit jf a • le ken isme oışevı ~ız ı p ' -s 

' b · cles ine, tesbit f'dil en vaziyetlere. ara-
yani GPU'nun şeflerinden irı na-

ma tarama teclhirlerine rağmen. Kut-
zariyle bakılmıştı. yepofa k ac:rran ~ahıslardan, hatta bir 

Yanoviç, herhangi hir suretl~, a- tanesini hile yak:ılamak. kabil dt"ğil ! 
cafp bir hidise olan Be!'ıed~ııt? hi- ( 
dieeeine karışmıştır. Beıısedovekı, Pa· ı---------_,;:...A_r_k_as.:..ı;... v,;.,ar~)
riıteki S-avyet mthneettiUiğtnin h~· 
dan hiri. günün hirim!e GPU komı· 
eerl Rovzenman tarafından sorguya 
çekilm~k üzere Sovyet elçiliği bina· 
ıma çağırtlmıştı. O da, "vicdanı ra· 
bat" olarak, Sovyet elçiliği binasına 
gibnit ve birkaç merdiven yukan çık
mıştr. Bir koridor boyunca yürürken, 
odalardan birinin önünde bir .... tabut 
durduğunu gönnUştn. BesRedovsk.i, 
irkilmiş, ürkmü§tÜ. Bir GPU komı· 
seri tarafından ifadesi alınmak? Sor· 
guya çekilme yeri So,·yetsefareti bi
naeı? Sefaret binasında bir tabut? 
Merdivenleri diirclcr dörder atlıya· 
rak acele tekrar aşağıya inmeği ve 
Sovyet elçiliği binası avlusundan bi
rihiri arkası sıra iki bahçe duvarı a
grp başka bir sefnretin parkına iltica• 
yı tercih etmişti ! 

Bunun üzerine Y anoviç, Paristen 
kaybolmuştu. Sonra da birkaç sene 
Berlindeld' Sovyet elçi1i~i binasında 
bulunmn§tu. Ve §İmdi yeniden ..... 
1930 haşlan(tcmda ...•• ,;ene Pariste 
Sovyet Mrliğinin tiraret miimessilli
ğinde ~örünmüştii ! 

GPU adamı Y anoviçin işgal eniği 
Villen köycüğünün villasında, 25 
Kanunusanid~, yani General Kutye
pofnn katmlmasından bir gün evvel, 
hararetli bir faaliyet mevcut oldu
ğunun farkına varılmı§tı. Geceleyin, 
~aharasmdan ta bodrum katma ka
dar ışıklar, milteaddit otomobiller, 
hirçok kişi. Ve bundan iki gün son
ra da, Y anoviç, Sovyetlerin Paristeki 
ticaret mfüne~ı;ill i~i hinasma naklet
rni§ti. 

Acaba Parif! Sovyet mümessilliği
nin diplomatik muhafazası altında 
bulunan bu gosnodin Y anoviç, kızıl 
takside miydi? Bir ~ahit, bir resmine 
~öre, Yanoviçin kızıl takside otur· 
dnğunu ileri sürerek, onu teşhis et· 
mektedir. Fakat hövle bir tek ifa
devle, pek az şeye el atılabilir! 

Paris istintak hakimi. şu izalıati 1 
veriyor: 
' - Kaçırmayı planlqtrran ve ha
zrrhyanlarJa tatbik edenleri, ayrrtet
mek lizımd1r. Hazırlıyanlar topye
kun Sovyet Ruslardı; onlar şimdi 
Fran~a <hııarısında olmalıdırlar. Sui
kastı tatbik ed~nler arasında, Fran· 
IJZ te 

TeşekkUr 
Çok gayretli bir tedaviye rağn:.: :ı a

ramızdan kaybettiğimiz eşim ve baba
mız, Sinop !aylavı doktor Galı"b Üstü

nün Ankara nUmune hastanesinde yat 
tığı müddet esnasında başta başhekim 
doktor Rü§<IU Çapçı olmak üzere btt
tün mesai arkada.elan ve hemşireler 
tarafından gö t erilen candan ihtimam 
ve gayrete ve cenaze merasiminde ha
zır bulunmak 16tfunda bulunmuş olan 
saybtv ve meslek arkadaşları ile tanı-

dıklarına ve bu acımıza tel ve yazı ile 
taziye etmek suretile iştirak eden r.e-
vatı muhteremeye ayn ayn minnet ve 
şükranlarımızı sunarız. 

Eşi 

Tevhide Vstün 
Çocuklan 

Gümn Ataman, Afif 
Vstün, Kemali Vatün 

Çocuk eslrııeme kuru
mundan; 

C. E. K. Çocuk kiltllpbanesi menfaa
tine 18 İkindkAnun 938 salı ıkşamı 8fl9 
yoAlunda Fransız tiyatrosunda verilecek 
müsamere programıdır: 

1 - Çocuk oyUnları ve çocuk festivali. 
2 - Varyete. 
3 - Caz revüsü. 
4 - Konser. 
5 - Komedi (Şehir Tiyatrosu san'• 

aıkarısrı tarafından). 

6 - Komedı (San'alkAr Nqit) tara• 
fından. 

lstanbul Asliye ! üncü Hukuk Mah. 
kemesinden: 

Galata Asikürnsyonl Cenerali han 
26127 No. Iu yazıhaneyi kanunl ikamet. 
g:\h olarak gösteren Naciye tarafından 
Balyada Balya maadin şirket ocaklarında 
amele Kahraman oğlu Hasan aleyhine mab 
kememizin 03711823 No. Iu dosyasiyle a. 
çılan boşanma daYasından dolayı müd. 
dei aleyhe gönderilen dava arzuhal sure. 
ti mumaileyhin mezkör adresi altı ay ev. 
,.el terk ile çalışmak üzere Ergani made. 
nine gittiği şerhile bilA tebliğ iade edil. 
rncsi üzerine Erganiye gönderilmiş ve Er. 
gnnl maden şirketinde de bu namda bir 
kimse olmııdığt bildirilmiş ve vaki talep 
iizerlne H. U. M. K. nun 141 ve 142 ncl 
maddelerine tevfikan i!Anen bir ay mfid. 
cletlc tebligat ifasına karar \'erilmiş ve da. 
,.n arzuhali sureti de mahkeme divanhane. 
ı;ine talik kılınmış olduğundan mumaileyh 
Basanın bu müddet zarfınt.la mahktmeye 
mllraeaatJa dava arzuhalini tebeJ!üğ ve on 
gün içinde cevap layihası verme~! Uizıı. 

mu tebltl makamına kaim olmak üzere t. 
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OSMANOFLAR 
YAZAN : Kenan HulOsi 

Tefrika: ts-------- ---~-··~~ 
Ve gözleriyle kocasını ara~tınyor-ı 

du; ilerde tahta hir kemeri tarif eder
ken onu bulduğu zaman: 

Yusufun oraya girer girmez birden
bire değişmiş tabiatinde altfüt olu
yor; barakanın içerisine atılacak lıer 
adını ziyar~çileri oldukları yere 

iLK TüRk GAZETECi 
,4 ti 1 

mılılamek için kifayet ediyordu. NO. 8 
- Ahmet O ınanof ta babamı ha

ltrlanm, dedi~ onda da iki tabiat var
dı; haşin ve sakin iki tahint !.. Ve 
dainıa babamda olcluğu gibi iki tabi
atten iki i de birihirine ~alebe ede. 
trıiyorlar. 

Yusuf Osmanofu altın barakası • 
mn hemen kapısında vakitsiz iki zi • 

Zehra O manof kocasmm tahiati
ni anlatırken yanlı .. bir tahlil yapını· 
Yor, fakat ek ik öyliiyordu. Çünkü 
hu lıaşin ve sakin iki taltiat, Kama
hadın hir takım gizli hndiselere lınzır-
1andığr giinlerde, yalnız hüylik Os
llıanoftıı rııc:gelinen hir tnhiat değil· 
dı; aşağı yukarı O maPoOarm hemen 
lıepsi ayni hir ıahiatin kalılu içindlly· 
dıler: 

O~mnnoflar ara ıra ha:.indi; ve 
Yalnız hunu kendi içerlerinde birisi 
olan Yusuf O manofn knrşı açığa nır
lrıuyorlı:m}ı; Halil O mıınofun cin bir 
silah reJdi iizerine titrevPn tahiatin
deki nokta hu huşunPtt;n ha~ka ne 
01ahilirdi? Dal1n sonra Ocınanoflar 
8akindil('r; ,.e zaten, ancak hu za • 
l'tıanlarda icli ki, O::manonar her -
han~i hir ,·akavı itiıfol ile ınnlınkemc 
edı-hitiyorlardr. 

Hay\•anlarımızrn üzerinde şimal 
tarafının hüyiik inşantmı bırakım~, 
§aı:_ka \'e daha ziyn«le DeHkamçıya 
do~m akıyorduk. Birclenhire vuknrı 
halkan tnraflarınclnn, O man~flarm 
~İftliğini i tilii ederce"'ine sür'atle 
i'iirüyen hnlutlnr, neretlf'yc:e boşan -
llıak Cizere ·eliler. 

Yusuf O manofun altın harakaSt 
Yeniden sağ tarafımıza ı:;eçıni ti; ya· 
J>r sesleri uzaktan uza~a. i tac:yoımn 
tıc noktac:ında töplanan Kamabada 
Ynyıhyor w O manofların kac:abayı 
;~:an hayatı ~ihi. Karnnhadr kendi 

ynretçiye karşı hazır bulduğum daki
ka dörtköşe tahta rnnsn etraf mda ko
nuştuğum Yu uf Oı:manoftan daha 
ba:.ka hiri i ile karşılaştığmıı anlamış 
tım. Kii~iik karcle~iyle vakit vakit 
me) dana çıkan mikaclele~inde Zehra 
O mnnofun ihtivatlı hareketleri sa -
Y"~inde rlahn il~ri gitmeyerek duran 
·ve çok kereler Hnlil o .. manofnn ö • 
niinc1e ric'at hile Yapan Yusuf Os • 
manof, harakıınrn kapı~ında her şeyi 
göze almış ltir adamdım fazla yırtıcı 
hir lıav\'an:ı lwnze 'orch. Çünkü Yu-
uf O~nanof ora,·n hiç kimseyi ya

na tırmıyor ve birçok meselelerd.e 
miinnkacnya hazır hir tahiat gö~tcrdı
~i hnlılf'. İ<'nt etme!ie çalı~tr~ı §~Y 
etrafında a~ız hile nçıırııııyordn. 0-
mın içinılir ki Osmunoflarda. Ynm
fun ale,·lıine lır.r enlen hahsı-«lili
yor; fakat hiç kimı:~ altrn kapriı;i ile 
Jllec:!!nl olmaya ce .. aret edemiyordu. 
Bir -d"fa mıJ:ı harnka İ':inrleki hare
kı-tleı ini pıpyd:ma çıkarmak iizere 
!';Üıı: Yllrf'n Halil Ol'nıanof. daha ora
va vak lnı:ır vaklaQına7. hir te1ı l ike
~in 'amhr.ı:mcla kmnl<laıh~ım hir 
lın'"':nn siirath·le an lavan Yu. uf Os
mnnof. olurcln~n i keı~leyi hir<lenhi· 
Te Halil Osınrınofun kaf asınn fırlat· 
mı_ş; Vf' on urla. oraya J:İrmcğe hazır· 
!anan Halil Osmnnofn hu tehli!·eli 
harek('tten ancak ıalihi kurtarahilmi~ 
ti. Tfottii. Hnlil O~mnnl'lf tı-k bir ha· 
rcket lıile ynn'l'lnke•z111, olcluifo yer
rle lrnJmıoı, Ye Yusuf OsmanoCun kii· 
fiirle knnşık .r;eı:i kcsil,li~i zaman hi-
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• laUk.Oa.hUI i3 MUmeastl A 94 
'tık-"'lii :ılıında hırnkmavrı çahQıyor--

du. Zelırn O manor: " le, hiitiin :ıtaklı~ına ra~nıen gı-ne tek ı•--··------------
- Geriye d<inmezce:ek ıc:lanacağız, 

dedi: halhnki en az on heş .. lnkika ıa
trnı? 

. Ve ı?Öriiniirdr, altına ııığrnnhilmek 
1Çin. O mnnofJara doğnt yeşil ve u -
2:110 hir höcek gihi, ·ercle siirüne c:ii -
tiin(' ~iclen hir sırn n::adı volclnn haQ. k n ~ " 
a hiç hir ~ey yoktu: aclC'rc rlökiiJ· 

trıeµe hn lavan kalın d:ımlnl:ır altında 
~~oraklar hı._ılclavor; p;arip lıir höC'c· 
l;ın lıomuı-tuı:unn hcnzeyen hu c:eslf'r. 
:.ı.11.~·rzılr'd lınn :ırlan ~rri ı;cri ~(i-
ııı·u,·nnlıı. z,.J1rn Osman o(: 

h - fstcrı=eniz Yu nf Osmanofun 
arakurna ~idrhiliriz; elin• konuıı • 

tu. " 

lı Ymuf O~ınaııofnn hnrnkacı ... Hnl-
ıı k 0 

.. ~ ı. en r,oı;u daha yarım saat e' vel, 
tı~ur o .. manofmı harnka nıclnn ka

~·or<luk. 

A'tm ve toprak 

lı İki nniye sonra krndiınizi Ym an-
anın kocaıır yanında huldn"umuz 

l>aJı:·r., Z 1 O n ıJ 1 ,e ıra mırnoftnıı daha ziyn-
l e hen, Yuc:uf OQınanofo karcı duvu-
ıııı hliYiik korku için ele) elim. • 

} 1Iakikatre. Yu~nf Oıırnanofun altın 
~ 'r>rna,·a rnlı lı~ı harakadrı belki de 
~rlculacak hir §ey voktu; bu korku
'\> Osmanoflar kendileri ivmal er i
JOl"Jar· • ·v f O d ~ 'e ı u 11 smanof un lı11rn-
h;.hrn ı:ıgul ol<ln~u !?Ünler. Ym anna 
l'aı ai!oviçin kocasmcla, tekın ... ~-ua
ğe 11 hır adnmm ~arip JınJini gifrme-

"alıı:ırvorlardr. 
lca~~Uta bir drfasw<l:ı Halil Osman of 

1 a katıla ~ilmfü;: 
tı:r: -Altın cl<'rni ti; piif! .. Runn inn

"0r nın~unuz? 
Sonra l • 1 h. . . , ••• J lırr "" ır<' rıddı!Pı."n hir 

. ''" e: 

li·-Y o manonar. (Ji\"f• İIÜH rtınic:. 
el,::; u nfon ornrl" flt-\'lt- ,...,.. "'n 1 ol-

1tn11 h n1- ·k t k. 1· re-kJ •Ki l1 ff' ·nfıven ll}Cmf'\'C• 
er ... 

lı·· llnlbuki Halil 011nnnof yanlı öv
t 'Ord 0 

J,.ri • u. nrıanorlar orta1•rrı kardec:-
lı .. t0h1? orada ne innal etti~ini. va-

... ın h' · aL• h ır seyJ,. me ~nl olmavarak 
,.·,ra'~ ... fr m.:trle kara mttıın nf'lı>r c:e
' ıgın· h'J• O 1 ı ıvorlarch. Runu Zehra 

nıannf tı1 "1ilivoriln: fak at lıer @"v 

hir hart>krtte lmlnnaınnınrıtr. Bu· 
nnnla lı,.raber. Yusuf Osmanof İ4't 
kencli.;iııi ı:iizf'tleyf'n hu mütecessisi 
eHeriyle yakaJııyıp ortava ç1karmak 
liizumunu duymadan iı:eri ginnt>~İ 
tercih etmiı:ti. ı 'için? .. Çiinkü Ymuf 
Osımınof nrava kadar c:okulahilmek 
re.:arctini ~ii teren adamın kim ola
hilf're~ini cok ivi bilivor Ye daha ile
ri ,ıc ~itın<'k istf'mivordn. 

İ.,;te lmrncln. Ymnf O m:ınofa e -
lırnınıiYct \'rrıııPıııeklr hnaher, Oı: -
manoflarrn, onunla i._tf'r istemez a • 
liikıul:ır oluşlarındaki ırrı nnlarnr -
dnm. . 

Yalnız Yu-uf Oı.manofnn altın ha
rakaı:rncla Osmanoflar için afaha hir 
telılike '"ar nm•dı? 

Osmanonarm dii iinrlii~ii e;ihi hiiy
le bir tehlike varsa hile. ram pöln· 
larıla f'rİYcn tooraklnrtn altma i ti
hale f'dehilecek tcrkihinclr <le~ildi 
hu: - Yu-uf O manof oı·,. 1111 zelıir 
yamvnr ! O·manoflar höylr ~övlü
'·orlar. ve hnrnk:ımn lı<!mrn lıf'r. da
kika irin O. ınannflnrr mall\'etmei!e 
mii ait riliim trlılikr ine i~aret edi-

m111mrn111 

111...11~ 
IHllHI~ 

K0,11.!Jı 

l.stanbul Belediyesi 
St!hlr Tiyatroları 

Sanl 20,30 dn (Erkek 
ırc llayalttleri) piyes 
.ı perde lG tablo. Ya. 
1on: H. Lenormnnd; 

Türkccsf: r. G:ılip 
Arcan 

S:ıat 20,30 da SATILIK KİRALll\ kome
di 3 perde. Yazan: Andrebirabeaıı; Türk. 
cesf: 1\1. Feridun. Pnr.or ı:ıünlcri 15,30 da 
matine. 
ÇOCUK: 

Cumnrlcsi. Ç:ırşıımh:ı saat 14 de MAYi 
BONCUK .•• Yar.an: eZkl Ta$kin; Türkce
si: F. EJtC'. 

--o-
Turnn tiyatrosunda 
ıcündfiz talebeye Sa. 
n:ıtkAr Naşi! ve ark:ı. 
<l:ışlnrı HARRI FLE
\tlN: Amerika revüsil 
hrynelmilcl dansözler ı 
. molist kızlar, 40 kişi 
"i&hnede: Flemfng caz 

, .. <• t · ı ı '· (, ı•ı<tuz: Eski muhakemeler. 
Düyuk krmcdl. GerP: nnkJ.:nhn derdi. Bü. 
yiik komedi.. 

Zahire Borsası 
14-t- 938 

Buğday yı,ımuşnk 

Buğday seri 
Arpa Anadol 
Bakla 

Kr. Pa. 

!i 32 
5 23 
4 11 
4 20 
4 10 
7 28 

lir Pa 

5 35 

4 13 

M,sır sarı 
Kuşyemi 

Ku.)yemi dökmıı. 
Ceviz ici 
Tiftik clerl 
Z. ya# yemeklik 

O.ele 2 

7 4 
28 -
;7 20 
37 -

31 -

·12 -

Giden 
BuRclay 572 Ton Arpıı 400 Ton 
Arııa 390 .. tc fındık 32,5 .. 
Un 11G 
Fasul~e 43 

" Tç CC\'IZ 18 
" .. 

~ohut lG 
fç fındık (!4,5 
;\fısır 120 

.. 7.. ya# 9,5 ,. 
,, Susam 6 ,, 
.. K fıiıdık 11,3/4 ,. 

15 - K. sani • !J,,8 Cumartesi 

Öğle ncşrirntı: Snnl 12,30 Pliıkln Tiirk 
mıısıkisi. 12,!iO Hnvncfü. 13,05 l'l:ıkla Türk 
musikisi. 13,30 J\hıhtcur pldk neşriyatı. 
U Son. 

Akşam neşri) alı: S:ıat 18,30 f>lükl:ı clans 
musikisi. 19 Safiye: l'i)ano ,.e keman r~ 
fakatlle. 19,30 Konferans Selim Sırrı Tar· 
cıın (Spor Pedagojisi). J 9,55 Borsa ha· 

bcrleri. 20 Sadi Hoşses Ye arkadaşları la
ra fından Turk musikisi ve halk şarkıları. 
20,30 Jln\'ll nıponı. 20,33 üıncr Rıza tara· 
tından arapcn söyle\', 20,45 Semahat Oz
denses Ye ark:ıclaşları tnr:ıfındnn Türk 
musikisi Ye hıılk şnrkıl:ırı. (Sani ayarı). 

21,15 Orkc~tra: l) Offenhııch: La helle 
Helene l'otpo urri. 2) Yollslcu: Frercs 
Joyeııx \'alo;!!. J) llorodin: Dans l<>s slep. 

pes de l'n sie C'rnlr:ıle. 4) Gro~'mann: 
Csardııs. 5) Rıııncnııx: Menucıt. 22,15 A-

jans haberleri. 22,30 Plıikla sololar, ope
ra \'e operet parçaları. 22,50 Son haber
ler ' ' C ertesi güniln proı.:r.ıını. ~3 Son. 

öHTUÔR\;L SADt 
TEK TiYATROSU 

l'azıırtesi: (Kadıköy_ 

Slircyyn), Salı: (Ba. 
kırköy), Çarşıımba: I 
(( sküdıır) sinemııla., 
rınıla: SPT RAROES. 
ı.ım \'odvil 3 perde .. , 

Çe\'iren: t. Balip Arcan 1 

YAZAN ı Turan Aziz Beler 
4 Eylül 1781 de bir akşam vakti Phi

lipc de Neve, küçük kafilesiyle, bu· 
gün Amerikanın beşinci büyük şehri 
olan Los Anoelosun bulunduğu yere 
vasıl oldu, ve buraya El Pueblo de 
Nuestrn Lcnorn La Raina de Los An
g{'Jes gibi kocaman bir isim takarak 
yerleşti. Bunun manc.sı "Melekler kra
liçesi hazretlerinin halkı,, demektir. O 
zaman buı ada Amerika asli ahalisi -
!ndian - denilen kırmızıderililcr sa -
kindi. Arkadan birçok misyonerler 
sökün etti. Bunlardan Padre Juniper
ro Serra arkadaşlariyle beraber bugün 

ki Holivudun bulunduğu yerde ika· 
met eden Cah11enga kabilesine misafir 
olarak buraya Holy \\'ood yani "Mu
kaddes orman,, ismini verdi. Ve 00. 
yaz ile kırmızı adamın arkada.şlrğJ 
sembolüniln aynını yaptı. Holivud bu
günkn ismini o zaman almı~tır. Yal
nız Holy yerine iki l ile Holly yazılır. 

Şehir 1900 senesinde inkişafa baş -
tadı ve 190;l de kendi başına bir bele
diye dairesi kurdu. Gittikçe \'e ı=;ürat
le genişliyen belde 1910 da Los Ance-
1osa kadar uzandı Bugün Holivud 25 
mil murabbamdadır. 

Amerika Birleşik hükfı.metleri hava 
idaresinin 17 senedenberl yaptığı tet
kiklere göre senede 334 gün güneşli 
geçer. Vasati dokuz saat güneş vardır. 
Güneş te ilflçlann kralı sayılır. lfl20 
senesinde Holivudun 40 bin nUf usu 
vardr. Bugün bu rakam 156 bine çık -
mıştn. Uolivudda 475220 aite yaşar. 
Bunların vasntivnridatı 4,903 dolardır. 
Bu da ayda - orada bulunduğum za -
manki para kıymetine nazaran - 900 
Jirn tutar. !s merkezinde 5 mil mesa -
fcye kadnr nUfus 350 bine b11iğ olur. 
Bil tün Los Ancelosta sehirdc 1.800.000 
kişi vardır. 

Yiyecek, içecek pahalıdır. Fakat e
lektrik ile 1,2 ile 5 sent arasındadır. 
Suyun 100 metre mikabı 13 sentdir. 
Telefonlar, sokaktakiler müstesna o
larak ayl.kbılır. Küçük bir ücret ve
rerek telefona senelik abone yazıl
dıktan sonra. istediğiniz kadar görU
şebilirsiniz. Bunun için bakkala varm
cıya kadar bütün siparişler telefonla 
verilir. Belediye, ~ehir, ve hükfunete 
ait bütün vergiler dahil olarak 100 
dolar için 4 dolar 50 sent vergi verilir. 
Senevi beş hin dolardan !azla irad için 
müterakki bir nisbet mevcuttur. 

dir. Amerikanın en ileri gelen Univer· 
sitelerinden biri olan University of 
Southern Calüomia de 6322 alobet ili 
tahsil yapmaktadır. Burada (300) e 
yakın profesör ve mUderris mevcut· 
tur. 

Bu sinema payıtahtı 18 sinema ile 
3 tiyatroya maliktir. Sinemalarm yal
nız ~ tanesi yeni diğerl~ri ikinci de.. 
receyc dilşmüş olan filmleri göster -
mektt>dir. 12 katlı bir bina içinde bu
lunan "El Capitain., Holivudun en bü
yUk ve Kalifomiyanın en güzel tiyat
rosudur. Sinemalardan ikisi origina -
litcleri ile bütün öteki Amerikan sine
malarını geçmektedir. Bunlar daGrau
man'sın Çin - Ch"nese. ve Mısır - E
gyptlan - sincmalarıdrr. Çin sinema
sında hep Çin resim ve eşkilini diğe
rinde ise Mısır ve nakışlarını bulursu
nuz. 

Holh'Ud mason locasmda 7200 aza 
vardır. Sinerr.a. klUpleri azası bunun 
birkaç mislitlir. Altmış go!f sahası 

vardır. Bunlardan, belediyeye ait olan, 
altı tanesi bedavadır. 

Dünyada en çok parkı olan ve bu 
parklarda en nadir çiçekler yetiştiren 
şehir de Holivuddur. Buradaki bahçe
lerin 1etaf etini yazmakla ve anlat
makla tasvir kabil değildir. Uzaklar -
da Sierra Nadra ve San Bernardino 
dağlarının yilksek tepelerinde kar yı
ğınları görünürken Holh ut bahçele.. 
rinde dilnyanın en nadir çiçekleri ye
tiştirilir. Bütün Amerikadaki beledi· 
ye parklarının en büyüğü buradadrr. 
Grif th ism verilen bu park yirmi bin 
dönüm vüsatindedir. 

Içinde ormanlar, havuzlar her §CY 
vardır. Holivudun yillasek alanlann -
da bulunan bu parkın yanı başında Ja 
pon çay bahçesi bulunmaktadır. 

Yer yer Pogodlarla sUslenen bu balı 
çenin içinde Japonyanm btitiln huau
siyetlerini görebilirsiniz. Bir de Bern 
heimer Oriental Garden isminde şark 
bahçesi vardır. 

(Arkası ı·ar) 

Konser 
Şehremini Halkevinden: 
17-1-1938 akşamı saat 21 de evi

miz salonunda değerli folklorcumuz 
tamburi ve bestekar Malatyalı Fa.hrl 
Kayahan tarafından orta ve Cenup 
Anadolu halk musikimizi ilgilendiren 
bir konser verilecektir. Da.vetlyelerin 
ev sekreterliğinden alınması. 

Los Ancelosta Sontlıern Pacific, U
nion Pasifle, Sante Je isminde ~ç şi
mendifer kumpanyası 4 tramvay ve 6 
o'tobUs şirketi bütün münakalatı ida
re etmektedir, 

Holivudda 19 stüdyo ve film yapan 
134 Prodücing Co - ~irket - vardır. 

Bu kumpanyalar mc·:..:ut stüdyo· 
larm muayyen kısımlarını muayyen 
müddetlerle kiralamakta ve muayyen 
bir zaman için oralarda çalışmakta
dırlar. Şehirde ekserisi giyecek ve 
yiyecek eşya satan 386 dükkan ve ce
man 1500 odayı muhtevi 18 otel apart
man şeklinde büyük 24 bina vardır. 

Ahali ekseriyetle İstanbul mimarisin
de yapılmış 'illalarda veya Bunglow· 
larda oturur. 

KURUN-. 
,--

ABONE TAR1FES1 

Memleket Memleket 
içinde dışında 

Aylık 95 155 Krf. 

Bolivud dünyanın en dinsiz şehri 
olmakln maruftur. Buna rağmen tam 
46 kiliseye maliktir. Bunların her 
birinde binden :r.iyn.de mukayyed aza 
bulunmaktadır. Amerikada kiliseler 
de, k!Upler gibi, aza kaydederler ve 
senevi muayyen bir ücret alırlar. A
merikada nakit para pek çok kullanıl
maz. İşler hep çeklerler yürür. Para
lar bankalara. yatırılır. Bunun için §e
birlerde birçok banka şubeleri bulu
nur. Burada da 37 tane var. 1925 se
nesinde Holivud bankalarına yatırı

lan mevduat yckönu 381,110,785 mil
yon dolar imiş. 

Umumi kUtüphanenin dört şubesi 

vardrr. Bunlarda. 90000 cilt kitap bu
lunmaktadır. 23000 talebe okutan 27 
mektepte 793 muallim ders vermekte-

3 aylıl 260 425 • 
6 a:rlık 4i5 820 ,, 
Yıllık 900 1600 ,. 

Tnrlfcsinuen Bnlkan Birliği için ayda 
otuz kunış düşülür. Posta bJrliğJne ılr· 
meyen yerlere ayda yetmiş beşer kurut 
zammedilir. 

Abona kaydını bildiren mektup ve tel
graf ücretini, nbone parasının posta ve
:ra banka ile yollama ücretini idare ken
di üzerine alır •• 

Yeniden 5 abone yazan veya 5 abone 
birden yazılanlara, fnekteplerle köy oda
larına ayrıca tenzilı\t yap.ılır. 

Türkiutnfn her posta merkezinde 
KUIWN'a abone uaıılrr. 

Adru delU~tirme ficreti 25 kuruştur. 

RUGON KALKACAK VAPURLAR 

Saat \'aporun adı Gitli~i yol 
18 Dnndırma Bartın 
20 Dursa Bandırma 

15 Barlın Ayvalık 

GELECEK VAPURLAR 

10 .Mendn Barlın 
15.40 Anafnrta Mudanya 

fUiO Bandırma Bandırma 
9.30 Sadıbade lılenbi 
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Meclis kı' taUHna girerken 

Başvekil 1 Atatürk 
Nuıuk söyleyecek 

Ankara 14 (Telefonla) - Büyük 
Millet Meclisi kış tatiline pazartesi gü
nünden sonra başlayacaktır. 

M celisin pazartesi günkü toplantısm 
da Başvekil B. Celal Bayar bir nutuk 
söyliyecektir. 

Parti gurubu içtimaı 
Ankara 14 (Telefonla) - Pazartesi 

günü saat 14 de Parti gurubu bir i~ti
ma aktedcccktir. 

-o-

Yugosıav Başvekili 

Beı lıne gitti 
Belgrad 14 (A. A.) - Stoyadino

viç diın akşam Bcrline hareket etmiş 
tir. 

Bir tavassutta mı bulunacak1 
Prağ 14 (A.. A..) - Narodny Poli

tica gazetesi, Çekoslovakya ile Alınan 
ya arasında halih:ız.ırda cereyan eden 
milzakerelerin yakında net!celenece -
ğini bildirmekte ve Stoyadınoviçin 
Prağ ile Berlin arasında tavassuttat 
bulunacağı hakkında dolaşan şayia -
lan ekzip etmektedir. Gazete diyor 
ki: 

"Çekoslovakya diplomatik müna • 
sebetlerini bila tavassut kendisi tan
zim etmiştir., , 

Lehistan hariciye nazırı Bitlerle 
görü§tii. 

Berlin 14 (A. A.) - Führcr bu sa
bah Miralay Beki kabul etmiştir • 

--o--
Alnıanga Amerikayı 

pro. esto elti 
Vaşington 14 (A. A. ) - Alınan 

bUyük elçisi bugün hariciye nazın 
Hullu ziyaret ederek Amerikl.nm eski 
Berlin büyük elçisi Hodd tarafından 
dün Almanya ve Hitler aleyhinde söy 
lenen nutku protesto etmiş ve nutku 
(bir dost memlekete yapılan baka • 
ret) sözleriyle tavsif etmiştir. 

--o--

Haı icige köşkünde
ki loplantı.ııa şertf 

veı aıleı 
1 

(Üstrnnı: 1 inddP..) 
Davetliler arasında başvekil Ce-

ıaı Bayar, bütün vekiller, generaller, 
Ismet Inönü, pek çok mebuslar, bü • 
tün hariciye erkanı ve kor diplomatik 
hazır bulunmuştur . 

Reisicumhur Atatürk, gece harici
ye köşküne gelerek vücutları ile bu 
toplantıya §eref vermişlerdir. 
Atatürkii.>ı devlet reislerine tebrik 

telgrafları 

Ankara 14 (Hususi) - Yunan Ve
liahdinin evlenmesi münasebetile Re
isicumhur ile Yunan kıralı arasında 
tebrik ve teşekkür telgraflan teati 
olunmuştur. 

Diğer taraftan, Reisicumhur Ata -
türk ile Saudi Arabistan kralı ma -
jeste Abdülfıziz 3 lbni Suudun culus 
yıldönlimü münasebetiyle telgraflar 
teati edilmiştir. 

-o-

OlçU nlzamnaTıes·nın bir 
maa1o;esl de~ışti 

Ankara 14 (Telefonla) - Ölçü ve 
ayar nizamnamesinin değişen otuzun· 
cu maddesine göre, memlekete getirile
cek ölçü, tartı ve aletler yalnız Ankara, 
İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Trab 
zon ve Zonguldak: gümrüklerinden ge
~i riJe bilecektir. 

Nizamnamenin bu hükmü yarın (bu 
gün) tatbik mcvkiine girmektedir. 

Türk - ıran hud t anlaşması 
Ankara 14 (Telefonla) - Türkiye 

ile İran arasında hudud hattının tashi
hine mUtcallik anlaşmanın tasdikine 
dair olan layiha, hariciye ve miIJi mü
dafaa encümenlerinden geçerek, Mec -
lisin ruznamcsine alınmıştır. 

-o-

Fransada 

Yeni bir sHah 
deposu 

Paris, 14 (A. A.) - Guerlande -
Puy de Dome nahiyesi hudutları dahi· 
linde mühim bir silah deposu meyda· 
na çrkartldığı emniyeti umumiye tara· 
fmdan bildirilmektedir. Depoda bil· 
hassa Uç makinelitüfenk ve binlerce 
mermi bulunmuştur. 

-4•·-

Zirai istihsalde 
devletçilik 

(Üstyanı birincidf!.) 
Bundan ba§ka icap eden yerlerde 

yeni ziranl i~letme ~erkezler~, f ab
rikaları ve atelyelerı kurup ıdare e
derektir. Un suretle bizzat de' Jet 
te~kilfıtı memleketin istilı.-al hayatın
da" geniş semereli bir faa1iyet vazife· 
si nlacnktır. 

Anc:ık de\ let müe!'seselerinin hu 
türlü hir istilı~al uzifesinde arzu e
dilen mm aff akıycti g()sterehilmeleri 
için cli~er idare ci1ıaz1armdan ayrı 
bazı husu i salahiyetleri haiz bulun
ması iktiza ederdi. Hükumet bun~ 
dü .. iinmii~, devlet ziraat işletmelerı 
k.u;unnınun nıuhasehei umumiye ka· 
nunu ile eksiltme ,.e artırma ve iha· 
le kanunlanna ve in§ant dolayı5iyle 
2:t.13 ve 2799 eayıh kanunlar hü
kiimlcrine nihayet sarfiyatında diva
nı mulıasehatm vize ve mürakahe~ine 
tabi bulunmarna·mı teklif etmi~. Ka
mutav ela kanun ile hükumetin bu 
teklifini knhul eylemİ§tir. 

Giiriiliiyor ki kanun devlet ziraat 
İ!iletmeleri kurumunun rnuvaff ak o
l;hilmesi için her tiirli.i kolaylıkları, 
vacıta ve snlfılıiyetleri kendine ver• 
m iştir. Y nkancln ı::aychğımız sala· 
lıivctlt'rİ 15 milyon lira itibari eer· 
m~'·e ile ku\'Ctlemlirmi~, lilmnıu ha
linde Maliye Vekaletinin kefaleti İ· 
le tahvilat çıkarmak mezmıiyetini de 
vermiştir. Bnnd:ın sonra cumhuriyet 

eclis e dünkü 
müzakereler 
(Üstyanı: 1 incidP..) ( 

cağını, l1ayat ucuzlar ve vergiler de ( 
inerse hu kabarıklığın böyle devam 
ederek gidip gitmeyeceğini ve yeni 
elçiliklerin nerelerde açılacağına da
ir vaki mütaleası ve Ltizahrna ceva· 
hen Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rü§
tü Aras şu ce' ahı \'ermiştir: 

"Arkada,,larım, Bay Hüsnü Kitap
tı arkadn,.nnın e' vclemirde heni ilti
f atzede eden tevecciilılerine te~ekkür 
ederim. Arıu hu\'urdukları noktayı 
derhal tnniha cahşac·ağım. 

nu kanunun .ruhunda clnerelni 
yükseltmek esas drğildir. Bu kamı· 
nıın mlıu <loğrncfan doğruya 'ekalr
te idare ve meslek diye ayrılan m~-
nmr arkaclaş!arınıız içincle mesle~e 
inti:-ap etmiş olanlarrn ayrılma mua
nıelfüını itmam etmek vardır. Rir de, 
tahmin buyurdukları gibi, te~kiHitı 
geni~lctnıck varılır. 

Cçiincii hir noktayı da huna ilave 
r<lt>rsem kanunu tamamen lıiila"a el
miş olaca~ım ki, o da ~udur: De~ let~
mizin pek çok ~uhelerinde oldugu ıtı
hi lıaricive de milli te~ekkiile doğ-' . . 
mm safha saflın tekemmül etmı~, 
ve hu tek'aiilü de,·am etmekte bu
lunmuştur. Bu sebeple haric;te avrı 
bir mektchi olmayıp ta kendi ,·ekale
ti ,.e kendi İ§i içincle nıünte:liplerini 
yetiştirmekte olan harİC'İye 'eki\lrti 
ilk aldığı ve sinesinde yt-tiştirdiği ka-
dar derecede ve onunla mütena!!İp 
memuriyetler muhafaza etmiş yetiş
tirdikçe ilave eylemi~tir ve edecek
tir. 

Ru itiharla dahilde ve hariçte ye
ni ihdas edilen memuriyetler vardır. 
Derhal nrzularmı tatmin için, hariç
te yapılacak sefaretler meyanında 
Cenubi Amerikada da ticaret itibari
le miinaschatımız ehemmiyet keshtt
tiği kısımlarcln ,.efaret tesİ!İ nıutat1av
vcr olduğunu arzederim. 

Annpnda <ln senelı-rdenheri yalnn 
maslalınt~iizarlık ile idare olunmakta 
olan delegasyonlarımrzın bazılarının 
sef arde kalbedileceğini bu münase· 
betle arzcderim. 

Nominal kıymet lizerİnf" mnlC'ayeıı 
se yürütülür e yine rle~ letin ietifr 
desi vardır. Ünitürklerin itibari kır 
mı>tİ 25.5 l i rndır. Dolar üzeriudf'O 
bunu 20 liralık itibari kıymeti olaO. 
istikrazı dalı ili tall\ ili ile de~iitiriyO" 
ruz. De, Jetin 5.5 lira istifadesi ~ar
dır. 

Yalnız rayi~, kıymeti gözöniine r 
lır .. :ık . bu~ı~n 1 ı.5 1 iradır. işaret f't .. 
tiklt:ri gibi, veJ,let<'D, de, let 14.5 li
ra rr.y iç kıı meh olun hit tahvil alı: 
yor, da ytrine 19 lira rın·iç kı •ıııetı 
olan lıir tahvil \eriyor. Rurarla 4.5 
5 li.-a hir zarar ediyor J!'ilıi hir mııo
zıırıı 'ıırd:r. Bıınuu hakiki olmadı
ğını i,lı1 ia edeccjrim. Bunun i~inrle 
ınii.-anıle bnvnrulur-:a şunlar1 aruJe
ce~iın. Yani hu 11.5 liraya lıakikateD 
ılcvlPtİıı k\rmı, z::rarım h<>ı:ap etıııek 
içh k:ıt'i f'eas tt>~kil eılehileı·ek hir 
rakanı ıınzarivle bakı.ıak do:.!nı mu" 
rlur~ de~i] miclir? Ilunu ınün:ıka~a et .. 
mf"k kin §Unu aned0cf'~İm: 

Ünit:irk'iin Kı)'meti Üzerinde 

E~a en cliiyunu umumiye ile 9:l3 
encsinde aktettiğimiz muka\'elenarne 
ıralarmcla Ünitiirkiin va ati kırnıeti 

27 lira \di. Bu muka\'elenameye 8a" 
dakmla merbut kaldr~ımız için 934 
11enf'!!incfe 2'> 1 iraya çıktı. <)~;} t'rnrıoin• 
tf,. ahiren cliinmu unmmive ve Fran
sız hükıiınetivle yaptığımız anlaşma 
nıiina <>hetyle yani horcun yüzde 50 
sini döviz ve yiizde 50 sini dt malla 
ödemeyi kabul ettiğimiz için Ünitürk 
lerin kıvmeti 25.5 ğa dü~tii. 936 se
nesintle 22.75 e tenezzül etti. 937 
senesinde -hu ı::eneyi aylık olarak 
arzedeceğiın- haziranda 18.50 Fran 
sız franı:ınm sukutu dolayısiyle te
vali eden devaliiaı;;vonlar netiC'esi 
olarak temmuzda 15.80, ağm•tosta 
15, eyliilcle 14, te~rinienelde yine 
M, te!!rinisanide H.30, kanunuevvel
cle 14.50. 

B. Cevat A. GUrer 
Ka llreye hareket ~lli 

Ankara 14 (Telefonla) - Mısır kra 
lı 1 inci Farukun düğün:.i münascbct:ıe 
kendisine Atatürk tarafından gön.deri
len hediyeleri götüren B. Cevat Ah -
bas Gürer bu akşamki Toros ekspresi 
ile Kahircyc hareket etmiştir. 

Fransız ka.binesil 
istifa etti 

hiik\ırneti memlekf'tin zirai ic:tilı~al 
cıalrn.;mclaki kahiliyetlerini inkişaf 
ettinnek için emniyet ile faaliyete 
geçebilir. 

Tahii olarak ilk a<lımda devlet 
ziraat i letnıeleri kurumunun vazi
fesi Biivük Önder Atatürk'ün lıazi
nrve telıerrü ettikl<'rİ <:İftlikler ile 
di~er miie esclerin, f ahrikalarm ,:e
rimli surette iı;lemelerin, hundan 
lıem devletin, hem de milletin fayda· 
lanmnc:ma çah.,mak olacaktır. Fakat 
kanun metnincle i,aret olunduğu ıı;ihi 
hn ilk maksat hir kere yerine geldik
ten sonra kurumun kendH için yeni 
i tilısal sahaları bulacağı da §Üpheı;;iz
dir. 

Maliye 1' ekilimizin izahatı 

1918 • 1334 dahili istikraz tahvil
lerinin 1<>38 ikramiyeli tahvilleriyle 
''e 1933 1 iirk horcu tahvillerinin de 
dahıli istikraz tahvilleriyle mübade
lesi, hakkındaki kanun layihaları da 
hn"iinkii toplantıda müzakere ve ka
lnıl ~·lilıııi~lir. 

Görü liiyor ki, bu teşrini evvele ~ka ... 
dar tedenni etmekte idi. Teşriniııa• 
nidf"n itih:ıren tereffü vardır. M,30, 
14.50 gibi. Çünkü muka\'ele nmci
hince düvunu umumiye meclisi lıer 
önümüzdeki tediye devresi. altı aylık 
devre için ikinci bir para intihap et• 
mek ırnlfilıiyetini haizdir. Frnn;;ız 
frnnı;r mütemaclh•en devnlüe olıln;;u 
için hu da sukut • etmekteycli. Önii .. 
miizdeki tcdive devresi için, tedive 
devreleri teşrinisani ile mayıııtır, rlii· 
yunu umumh·e meclisi doları inti .. 
hap ccliyonım, dedi. Çünkü dolar 
FranJ?:ı nazaran daha az dcvnliie ol .. 
muş hir pnraılır. Dolar yüzde 40, 
frank yiiule 50 dnvelüedir. Arada 
vüzcle 10 hir fark \'ardır. Ru itibarla 
dolan tercih etmi,lerdir. Bu. derhal 
huracla ela te•irini gösterdi. Onun j .. 
çin H.50 ve 14.30 a doğru gitti. 

-o-

Defleı daı lıkt a 
Yeni tayin Vl1 terfiier 

Ankara ı:ı (Telefonla) - Defterdar 
lık ve malmüdürluklerindc yeniden şu 
tayin ve terfiler yapılmıştır: 

Merkez hazine avukatlarından Gü -
zide, Kastamonu muhasebe müdürü Zi 
ya, Kadirli malmUdürü Hasan, Erzin
can muhasebe müdürü Refik, Ulubur -
lu malmüdürü Nafi, Manisa muhasebe 
müdürü HaUI, Muğla tahsilat kontrolu 
Oğuz, Isparta tahwılat kontrolu Kamil 
Kırklareli tahsilat memuru Orhan, Sö 
kc malmüdürü Süleyman, Bin~öl mu
hasebe müdürü Hilmi, Karamürsel mal 
müdürü Nedim, yerlerinde terfian, Kor 
kutelinden Şükrü Fethiye malmüdür -
lüğüne, Erzurum muhasebe müdürü 
Tahsin Of malmüdürlüğünc, tahsilat 
müdürlüğü muavinlerinden Riza İnce
su malmüdürlüğünc, Kars muhasebe 
müdürü Münür Hopa malmüdürlüğü -
ne, Vezirköprüden Hilmi Gölköy mal
müdürlüğünc, Fethiye malmüdür ve -
kili Hikmet Denizli muhasebe müdür
lüğüne, Tokat vczncdan Mazhar ts -
tanbul kontrolluğuna, serbest avukat 
fahri merkez hazine avukatlığına tayin 
ve terfi edilmişlerdir. 

--·--
Ye:-.1 taylnler 

Ankara 14 ( Telefonla) - Şoseler 
merkez {en heyeti baş mühendislerin -
den Mahmut Cemil Manisa nafıa direk 
törlüğüne, Kıf§chir posta direktörlü -
ğUne Güm::şhanc <lircktörü Ali. Gü - ı 
müşhancye de Ankara posta servisi şef 
]erinden Baki tayin edilmiılerdir. 

(Üstynnı: 1 incide.) 
Sureti umumiyetle zannedild'ğine 

göre Lebrun, radikal • sosy:ıli&t parti
si ricalinden bir mebusu kabineyi teşkile 
memur edecektir. Bu· mcya:v:la Herr:ot, 
Sarraut, Daladicr'nin isimle:-i ve ter
cihan parlamento reisinin ismi zikre -
dilmcktedir. 

B. Lebrun, yeni kabineyi teşkil et
mesini B. Cbautcmps•dan istemiş ise 
de eski başvekil kabul etmemiştir. 

Kabineyi Bonnet Mi Kuracak? 
Paris, 14 (A. A.) - Rcis!cwnhur, 

maliye nazırı B. Bonnet'yi yeni kabi
neyi tcşkile memur eylemiştir. B. Bon
net, •.:cvabını reisicumhura yarın ve • 
rcccktir. 

Paris, 14 (A. A.) - B. Bonnct, yarın 
reisicumhura cevabını verebilmek için, 
Elizcden ç:kar ~rkmaz derhal istişare
lerine başlamış ve ilk olarak B. Chau
temps'm evine gitm'ştir. 

Milletler Cenüyeti T oplantm 
Tehir Olundu 

Paris, 14 (Hususi) - Fransa hükU
meti, dahili buhran münascb~tiylc, 

Milletler Cemiyet nin pazartesi günkü 
toplantısının tehir edilmesini istemiş

tir. 

Milletler Cemiyeti bu isteği kabul 
etmiş ve toplantıyı, Fransanın istedi
ği gibi 26 kanunusaniye bırakmıştır. 
Hariciye Vekilimiz Yarın Gitmiyor 

Ankara, 14 (A. A.) - Cen~vreyc 

hareketi mukarrer bulunan Hariciye 
Vekili Dr. Tevfik Rüş~·:.i Aras, Konsey 
içtimaının tehiri üzer'nc yarın hare
ketten sarfınazar etmiştir. 

Eden De Londraya Döndü 

Grassc - Cenubi Fransa · 14 (A. 
A.) - Burada istirahat etmekte olan 
B. Eden, ~!illetler Cemiyeti K'Onseyi 
içtimaının tehiri üzerine, Cencvreye 
gitmeden evvel Başvekil, B. Chambcr
lain ile görüşmek için bu akşam Lon
draya hareket etmiştir. 

.Me·elii Karadenizin Rize - Hopa 
!alıillerfocle çay istihsaline ha~lana· 
hilmek için lıiik\ımetçe iiç yılclarıheri 
halk ara mda te~vikler yapıldı~r hal
de bugiine knılar istenilen netice ah
namarm~trr. Ru çay iı:tih-:ali i:i dev
let ziraat işletmeleri kurumunun e) 
ataca~r miilıirn faaliyet mevzuların· 
dan hiridir. 

Sonra memleketin garp Ye cenup 
mıntnkalarmda milvarlarca yabani 
ze •tin a1!111•1 Yarılır. Hıı~iine kadar hu
rn. i tc;;ehhii~lcr ile hir tiirlii a~ılana· 
mayan hu mil) arlarca :ığaçlar tedrici 
ııretıe ele' let ziraat ic!,.tıneleri ku

rııımı ''a~ıt:ı ivle nc•laııahiJir ve hu
ı?iiıı yalnız hir Tiılilli adasınm 7.ey
tin i ıilıc:n!i ile knrı:ıla11amnyan Tür
kin• zr,· tincil:~i onrfan onra hirinri 
ı:;•1ııf zc' tin müc:talu:ili ı 1 ,.rrcr.::nr, ge-
l . A~l '11 US ır. 

Deniz bank 
(Ustvam birincide) 

da bazı letkilderde bulunmuştu. Bu 
komisyon şimdiki halde faaliyetini ta • 
til ctmişt:r. 

F.:-kıit, bu hususta yaptddan İ!leri 
tetkik cdecc:!im.,, 

Deniz bankta bazı intihaplar 
Ankara 1.; (Tciefoniaj - !:!"ski Zon

guldak mebus:.ı B. Yusuf Ziya Deniz 
bank meclisi idare azalığına, Cumhu -
riyct Halk PartisirJ:ien B. tskender mu 
rakıphğa intihap edilmi§lerdir • 

flu son kamın layiha mm nıüzakc
resi enasıTJrla l\laliyl! Vekili Fuat Ağ
rah, Halil Mente§e ve Buç Türkerin 
nıiHa:,.alarma şu cevabı ,·ermi,tir: 

Arkada•ıınuz Halil :\lente§e kanun
da, bugiin \eclavül fiyatı 14 buçuk li
ra olan Ünilürklerin tahvil dolayısiy
le rayiç kıymeti 19 ve itibari kıyme· 
ti 20 lira olan bir tahville de~fütiril
rnekte hazinenin zararı buluncluğun
clan dolayı tereddütleri olduğunu \'e 
bu hapta izahat vennekliğimi arzu 
ettilt-r. 

Rıı kere şurasını arzedeyim ki, 
yaptrğınuı kanunun en birinci hede
fi Ünitiirklerin, Türk hamillerinin 
Fransız fran~ınm dcrnHia-:yonundan 
dolayı gi)rdükleri zararı teliifi etmek
tir. 

İkincLi de kendilerinin dahi işa
ret ettiği veçlıilc piyasada s!?ekülii.s
yon tcmevvüçleri yapan hu Unitürk
lerin dahi Anadoluda yaptığrmız gi
bi kaldırarak piyasada bir istikrar 
teminidir. 

Ünitiirkleriıı htıJ?Ün devlet itiha· 
rma Ltinnt ederek itibari kıymetleri· 
ni nmlıaf aza etmekte olan, 5ahit bir 
halele hııhınan c1i~er tahvilat ile mii
badelcyi temin etmektir. Sonra hükii· 
metin menfaati noktnı;ına ~elinre, hir 
kere f aizılen istifade var,hr. Bugün 
Ürıitürklere \'erilen faiz 180 kuruş• 
tur. Yüzde yedi faizli yirmi liralık 
hir ılahili istikrnz tahvillerinin de 
140'1 \'eriliyor. Aradaki kırk knruş 
fark devlete kahvor. Binaenalf'ylı hir 
sene içimle l 00 hin tahvil mübadele 
edersek 40 hin Jira istifade edilmİ§ 
olaf'aktrr. 

Tin'!ihı fr,.,itiirkler 570 hin ldi
sur te;;hit .•ılili~or. E~er 500 hin Ü
nitiirk tehdil olunursa <levletin faiz· 
den karı stnede 200 bin lira eder. 

1/arit;tl'n Tahuifôt Girebilecek 

l\laliye Vekili h6ndan sonra düyu• 
nu uınumive ile son yapılan anlaema· 
dan balı etmi~ ve ikinci mf'seleye ge .. 
çerek ~öyle demiştir: · 

Tiirker arkadaşım diyor ki, tahvil 
ithaline hiikfimet müc;aade etsin. Ede· 
ceğiz. Bu kanun kabul buyunılduk· 
tan sonra. Hakikaten bugün Tiirki· 
yeye tahvil ithali memnudur. Fakat 
bazı mü aadelerde hulunarr~ız Bu 
im us hükfımetre tekarn1r etmiştir. 

İkincisi vergi hakkındaki temenni 
veya arzularına, gelince, Şefimizin 
heyanatmcla, hükumetin programın
da huna ic;aret varılır. Y aptığrmrz 
tetkikat netice!linde hu arzunun fiile 
getirilmesi için yine llüyiik irşadmn• 
dan kuvvet alarak muvaffak olahiJe. 
rr~imizi tahmin ediyorum. (Atkı§· 
lar). 

Haı•a KııvtıetTerinP. Tahsisat 
Kabul Edildi 

Hava kuvetleri için 21 hin beş vnz 
liralık taalıhiide girişilmesi hakkın· 
daki kanunun birinci maddesh·le ' 'C-0 

rilen salahi ete iJi~·eten levaz..:ın ve 
tedıizatr lır.rhiyc Ye Fenniye için ye. 
di hin liraya kn<lar taahhüde ~riş
rne\'e mitli miidaf aa ,.e bu teılivatı 
hmlleri daJ.ilinife blmnlc iizerf' hnno 
<'ı1rnrmaya M'tlliYe Vekaletlerint me-
zımivet verilmesi hakkındaki kanun 
Jiyıhuı da kabul edilmittir. 
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Her vakit garanti markasına 

dikkat ediniz. 

Gözlerinizi muhafaza etmek 
için hol ışıga ihtiyacınız var
dır. Osram EJ bu ihtiyacını
zı tatmin eder. Asgari istih· 
lak temin ettiği cihetle daha 
bol ışığın tedarikini teshil 
eder. Gözleriniz dahi muha-

faza edilmiş olur. 

Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 
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. :~: Devlet · Dem~.ryolları ve Limonları işlrtme' 
:. · · .. - · Umqm idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 7140 lira olan 3X70 eb'adında 1000 adet ambuvatman .. 
h dökme boru 7-II-1938 pazartesi gUnU aaat 15 de Haydarpa~da gar bina
sı içinde toplanan Komisyon tarafından kapalı sarf uıulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 535 % liralık muvakkat teminat, kanunun tayin 
ettiği vcsaikle resmi gazetenin 1-7-938 G. 3645 No.lu nUshasın.da intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde alınını§ ehliyet vesikalarını muhtevi teklif zarflarını ay
ni gün saat 14 on dörde kadar Haydarpapda gar binası dahilindeki aatmalma 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyon.dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(251) 

Evvel.:e ilAn edilmiş olan Ankara Gannda Reviı8r1Uk binası ile umumi 
hela binası inşaatı yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmu§tur. 

I - Bu işlerin keşif bedeli 43.000 liradır. 

II - İsteklileri bu işe ait ıartname, proje ve sair evrakı Devlet Demiryol• 
larmın Ankara, Hayadarpaşa ve Sirkeci vezneelrinden 215 kunıı mukabilinde 
alabilirler. 

III - Eksiltme 31-1-1938 tarihin de Pazartesi gUnU saat 15 de Ankarada 
Devlet Demiryollan Yol dairesinde toplanacak Merkez birinci Komisyonca ya• 
pılacaktır. 

IV - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mcktubiyle birlikte a• 
şağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün ayni saat 14 de kadar Komisyon riya• 
setine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 3225 liralık muval&at teminat. 
b) Bu kanunun tayin ettiği ve tart namede yazılı vesikalar. 
c) Nafia Vekaletinden musaddak ellliyet vesikası. (108) (239)' 

Yerli ve ecnebi mala ait muhammen bedeli ve ismi aşağıda yazılı muhtelif 
ebonit malzemesi 2-3-938 Çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf uaultl 

ile Ankarada tdare binasında satın alınacakttr. 
Bu işe girmek isteyenlerin teklif edilecek malın yerli veya ecnebi oldu

ğuna göre hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika• 
lan ve Nafia Müteahhitıik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14.30-a kadaç 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazım dır. 

Şartnameler parasız clarak Ankara tla Malzeme dairesinden Haydarpapda 
Tesellüm ve Sevk Sefliğinde dağıtılmaktadrr. (206) 

YERLt MA LA AiT ECNEBİ MALA '.AlT. 
Muhammen Muvakkat T Muhammen Munkkal 

bedel teminat l>edel teminat 
t SMI Lira Lira Lira Lira 

Vagon alCkUniülatörlerl için 
ebonit kutular ve muhtelif 
ebonit parça çubuk ve lcv· 
halan. 

23365 1752.SS 18500. 1387,5 

Aşnğıda Jslmlerl muliammen bedelleri ve muva.kxat feınlnat.ıan yazrlı altı 
muhtelif kalem te:tglh ve makinalar 30/3''/1938 Çarşamba. gilnU saat 15 de ayoı 
n ayrı sıra ile ve kapalı zarf usulUJJe Ankarada İdare binasında sa.tm alm&.
caktır. 

Bu i§e girmek isteyenlerin muvalç kat teminatla.rlle Jianunun tayin ettiği 
vcslkalan ve Na.fia müw~Wk v_cWkası ve tekliflerini a.'tjıffi gt1ıı saat 14 afi 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri Uizım.dır. 

Şartnameler parasız olarak Anka rada Malzeme datresinden, 
şada Tesellüm sevk §efliğinden dağıtılmaktadır. 

Muhammen 
Malzcm.C1ıin i3inı tıe Miktan bedel 

Lira 
2 adet Bileme otomat ve tezg&.hlan 12000 
3 " 

Takını bileme tezgahı 2200 
1 " Hidrolik perçin makinesi 2500 
2 " 

Elektrikli perçin ocağı 1800 
1 " 

Motörlil seyyar kazan muayene 
tulumbası. 900 

1 .. Takım torna tezglhı 9000 

Ho.yda.rpa
(114). 

Muvakkat 
temiMt 

Lira 
900 
165 
187.50 
135 

67.15Q 
675 

Muhammen bedeli 78~0 lira olan 65500 ldlo 14 ve 20 m?m lilt yuvulali 
demir 27 - 1 - 938 Perşembe günU saat 15 de Haydarpaşada Gar binası dahi• 
tindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satm alınacaktır, 

Bu işe girmek isteyenlerin 589 1/ 2 liralık muvakkat teminat ve ltanununı 
tayin ettiği vesaik ve resmt gazetenin 1 - 7 - 937 gUn 3645 No. lu nushasm&i 
intişar etmie olan talimatname dahilin de almmı§ vesika ve teklifleri muhtevi 
za.rfJann ayni gün saat 14 on dörtde kadar Haydarpaşa gar binası dahilin
deki Komisyon Reisliğine vermeleri ll zımdır. Bu işe aid §artna.meler Kom.ia-
yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (151) 

1 istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan 1 --------------lstn.nbul Komutanlığı emrinde bu Junan kıtaat ve mUessesat eratı ihtiya§
ıan için satın alınacak kuru soğanın miktarlan ile muhammen tutarları illi 
teminatları ihale günleri ile ihale saatleri ve münakasa şekilleri aşağıda gö&
terilmiştir. 

Muhammen ilkte- lha'T.6 1hal6 MünakaM& 
Cinsi Miktarı tutan minatı gllnil 3aati §ekli 
Kurusoğan 8000 400 30 19-1-938 15 Pazarlı)[ 

" 6000 300 23 " 15.30 
" 

" 2800 147 11 ,, 16 " 



15 1KtNCtltANUN 1938 

Avrupa ve Amerika ve lstanbul 
üniversitesine talebe 

gönderiliyor 
1 - Maden mühendisi yetiştirmek üzere 13 ve madenler için jeoloji tahsil 

ettirmek üzere 7 talebe Avrupa ve Ame rikaya ve kezalık jeoloji tahsili için 6 

talebe de fatanbuJ Universitesine ıönde rilecek ve talipler arasında müsabaka ya
pılacaktır! 

2 - Jeoloğluk müsabakasında 1 den 7 ye kadar sıra ihraz edenler Avrupa ve 
Amerikaya gönderilecek ve 8 den 13 ün cüye kadar olanlar ise Enstitü hesabına 
İstanbul Universitesinde okutturulacaktır. 

3 - Taliplerin aşağıdaki şartlan haiz olması lbımdır: 

A - Türk olmak. 

B - Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyeti ve sıhhati tam olmak, "sıhhi 
muayene Ankara:da yapılacaktır", 

C - Olgunluk imtihanı venniJ olan lise veya kollej mezunu olup F~·ansızca, 
~imanca ve lrtgilitcc dillerden birisini okuyup yazabilmek. 

D - Yaşı 18 den aşağı, 25 den yuka n olmamak. 

1 - Mühendislik için milsabaka 3 - Şubat - 1938 perşembe, Jeoloğluk için 
müsabaka 4 - Şubat· 1938 cuma günleri An'·- 'a M. T. A. Enstitüsıinde yapı

lacakür. Talebelerin imtihanda üssü mizanı doldurmuş olmalan şarttır. 

S - Maden mühendisliği imtihanı hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, 
kimya ve yabancı dillerden biri "İngilizce ,Fransızca, Almanca". 

J eoloğluk imtihanı: Riyaziye "hend ese, cebir'' hayvanat, nebatat, jeoloji, fi
zik, kimya ve yabancı dillerden biri "ln gilizce, Fransızca, Almanca". 

6 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar mecburi 
hizmete tabi olduklarından bu hususta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir 

taahhütname verecekler ve bunun i~in de muteber kefil göstereceklerdir. 

7 - tstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal varakast, mektep §ebıcdet

namesini veya bunlann tasdikli birer su retleri, 4 kıt'a fotoğraf ve dilekçelerini 

29 - Kanunusani - 938 cumartesi günü öğleye kadar Ankarada M. T. A. Ensti

tüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve 31 - Kanunusani - 938 pazartesi günU 

aıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere aab ahleyin saat 10 da Adliye Sarayı karşı-
amda M. T. A. Enstitüsü Dairesinde bul unmalan ilan olunur. (8622) 

TD RKIVIE 
Şi ev Cam Fabrikalan 

Anonim Sosyetesınaen: 
Pa~ahahçe fabrikamız, piya st>om kullandığı kavanoz fiatlarmı 

indirm'i oldu~nnu muhterem mil ,terilerine ilan eder. 

100 dilzloeden aşağı olmamak Uzere 
Paşabahçe tesllml flatlar: 

1/2 Numara Kavanoz ka pnksız Düzinesi 60 Kuruı 
ı 

~ 

" " 
,. ,, 70 •• l 1/2 ,, 

" •• h 90 ,, 
2 

" .. •• " 110 ,. 
:l 

" " " 150 ,, ., 
Mii§terilcrimi:in Tirymctli sip<rri§l~rini bclderiz. •. 

Türk Hava 

.... -

25 iNCE 
20 KALll\J 

ÜZEIR GARiH 

ÇAGLA YAN' da 
Büyük fedakirJddarla celbine muvaffak 

olduğumuz metJıur rakkaaeler 
MISIRLI 

Amlra c aı 
VE 

SUDANLI ~ ZEYNEB 
t(l.t.938 pazar ırünil ak~amı seanslarına ba~lıyacaklardır. 

SiG RA15 KU 
Si GARA 

Beyoğlu TabslU\t MUdUrlUğUodeo: 

Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. ncü keşide 11 Şubat 938 dedir. 

Dit muayenehanesinde sabahtan 
öğleye 2 den 8 e kadar kabul eder. 
Beyoğlu f stiktal caddesi Tokatlıyan 
sırasında. Kapısı Mektep aokak 
Hamdi Bey han birinci kat. 
Tel: 21721 

Ortaköy Rum İlk Okulunun BeJik tq Maliye Şubesine kazanç vergisindetl 
olan borcundan dolayı Ortaköy Aya - Fu ka ve Aya - Yorgi Klise, kabristanı ~ 
mektebi vakfı namına olduğu anlaşılan Or taköyde es.ki Ortaköy mahallesi Mecid•' 
ye ve yeni Divan Yolu mahallesi Mual tim Nacı sokağı yeni 78 - O ve 82/2 Jel' 
pr numaralı dükkintarla methali tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan alt' 
ni müzayede ıuretiyle satılacaktır. 

~alip olanlann aon ihale günü olan 20 - 1 - 938 tarihine rastlaya:ı Pet'§cııı~ ill•••••••••••••llil günli saat 15 den sonra Beşiktq kaza sında müteşekkil idare heyetine %7· 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) 

liralık i~i adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyankoya iştirak ediniz. 

. · _ 1-.tanbul Belediyesi ·· Iİaöıa·~ı ··~;~.t=~<~ .. 
- ... • '. : ·· t · · ~· 

Vesaiti nakliye rusumu:ldan olan borcundan dolayı haciz alt:na alman Doc 
markalr ve 22JS numaralı taksi otomobili Şişhanede Anadolu garajında 2ı-ı.93ğ 
Cuma gilnü ıaat 11 de açık arttırma ile satrlacağı ilan olunur. (257) 

Vesaiti nakliye nısumundan olan borcundan dolayı haciz altına alınan Fi
at markalı ve 1903 numaralı takse oto mob:li Kadıköy Kuşdili l.:i>ddesinde 37 

18-J-938 salı günü saat 11 de açık arttırma ile satılacağı iH!n 
i (258) 

1 
Harici Askeri Hıta-ı 

atı ilaı.ları 
4 

Üg:incü Kor birlikleri için 300 
tonu yumuıak ve 700 tonu sert 
olmak üzere bin ton buğday ka • 

palı zarfla mubayaa edilecektir. !ha
lesi 24- lkincikanun- 938 Salı günü sa
at 16 dadır. İlk pey parası 4500 lira-

dır. İstekliler şartname ve evsafını An
kara ve İstanbul Levazım amirlikleri 
satın alma. Komisyonlarında ve Çor

luda Kor Satmalma Komisyonunda 
görebilirler. İstekliler kanunun 2 ve 
3 Uncli maddelerin.deki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarını Komisyona 
vermıı bulunmaları. (682) (8718) 

pey akçeleriyle mUracaatları ilan olunur. (236) 

lstanbul Aıliye J anc/1 1/ukuk Mah. 
kemesinden: 

lıtanbul l inci icra Memıırlu6undaft: 
Mahcuz TC satılmasına karar TeıileJ' 

kapalı bir takse otomobili 17-1-938 ••; 
rihine mfisadif pazartesi gfinil dokuıd~1 
dokuz bucuAa kadar Divanyolu Tfirbe ... o• Gilven garajında hazır bulunacak mew 
ru tarafından acJ• arttırma sureU) le fi' 
tılacaktır. lsteklilerin mahallinde mcrrııl' 
runa mllrncaatları nrın olunur. (24299)ı 

Hüsnil Tokay tarafından Yenlköyde 
Vapur iskelesi Malako sarı asma sokak 
Hikmetin 3 .. N. lu evinde oturan Fatma 
Lem on aleyhine 938/14 73 numara ile acı
lan tashihi kayıt davasından dolayı müd. 
daaleyhe gönderilen dava arzuhali mu. 
maileyhanın mezkılr adresi terk ile bir 
semti meçhule gittlAlnden bahisle bllı 

tebliit i:ıde edildiği mübnşirinin yazısın. 

dan nnl:ışıldığındnn tahkiknt htıkimliAln
ce: Mumnlleyha Fatma l.emana llı'lnen 

~ıwam .... ana.aa.aaa•wm111aaa .. u~:m::!!lll======~ .. 
:: 
:: 
:: tcbliğ:ıt yapılmıısına ve kendisine bir ay :! 

mühlet ,·erilme5ine ve tahkikatın 8-2- •• 
938 sıılı günü sont u de tnhkına karar ve. n .. 

Diş Doktoru 
CJJbeyl'c CDcçer 
Y&ruzCUMARTEStGUNLERİ 

rildiğinden yukarda adı ve adresi yazılı :! 
müddnalcyhn yazılı gün ve saatte mah. :: YALOVADA. aaı. günler Kara· 
kemcılc hazır bulunmadığı veya htr ve. n güm .. ;:k tramvay durağındaki mu· 
kil sönclcrmcdll',!i takdirde hakkında gıyap :i ayenehane&ı.nde hastalarını kabt.11 
kararı vrrikcdti ,.e bu bnbt:ıkl davttlye I :: eder. 
ile dava arzuhali mahkeme duvarına asıl. ,illlllll_l!!W!Z_" .. =:n==~ 
IDif oldufu fiAn olunur • .(2'300), 
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Fikir ve Edebf.gat~: 

Bir kil8.P ve. bazı . 
düşüıiceler 

...._ ... .. lf"' - .. ~ 

YAZAN ~= · Sadri Ertem 
:Mcnmet Behçet Yazar bir şiir kitabı 

eşretti. Kit,abın adı Yumaktır. Yumagı 
ben dikkate layık bir vesika sayıyorum. 
Perçi, "Kainat tasavvurlartmdan· iba
rettir.,, diyen bir Jıihniyetin gÜiel eseri 
!'u çapta olmayacaktır. Çi:inkü o, örnek· 
lliı: bir cihan yaratacaktır. Bu cihan bil· 
t-lin realitelerin üstündedir. Ruhun halk· 
ettiği bu ı.:ihanda en güzCl sayılan ıiir, 
~un kendini tasavvur ettiği cihana 
stirlikleycn eserdir. Yumağa bu cephe· 
(len değil, başka bir zaviyeden bakmak 
üaha cnterc5CU1 olur. 

Bu ·ıema mutlaka ferdi pir bakımın
\iaıı ·cizip olmasa da bir kiinat tasavvu· 
runu cihanda yapımı bir görüş tarzım 

labcttirmektedir. 
· F.aki Yunanın Sitoiklcri kendilerini 
[bir küçük kainat sayarlardı. Bu Jruçük 
r kainat ezeli ve ebedi varlığı:ı bir minya
ttiirü idL Tezatlar, ahenkier, · zulümler, 
bayırlar, ıerler bu ilemde yanyana ve 
llruUk kucağadır. Küçük dünya ezeli, e-
1bedi olanm küçült•:ilmüş örntğidir. 

Yumağa bakınca insan bizim otuz se
nelik pir ve edebiyat dünyamızın min
yatürleşmiş ruhunu görmekte güçlük 
çekmez. 

Onda kih Avrupai bir zevk, kih 
Şark egzotizmi, kih bir dergahın ne 
ölen geçmişe, ne de doğ::t.:ak geleceğe 

inanmayan ancak yaşadığı anın saade
tini arayan ruhu, kah, istirabmı vey<!hut 
nqcsini söyleyen halkın bam tefekkü· 
rü, kah bir dil tasfiyesinin en keskin 
hamleleri göze çarpmaktadır. 

Mehmet Behçet otuz t.en'!.dir, şiirin, 

edebiyatın ortasındadır. Bizzat şairdir; 

ediptir. Ve edebiyat hocasıdır. Bu Uç 
v~yle de Behçet sosyetenin temayül
lerin:, istikametlerini, değişmelerini en 

· çok aksettinneğe m:isait bir ınevkidooir. 
Otuz senelik sosyete Be:ıçetin kita
bında oldu{;ru kadar bol tenevvü göster
miştir. 

'Sosyetenin dinamik[ği, Behçetin ru
hundaki dinamiltliiclikle imtizaç edince 
bir deviı:ler ve estetikler revüsü hal!ni a
byor .. 

Bu revünün her parçasıqdıı, tanıdığı
mız, aşinS olduğumuz çehreler vardır. 

Bu çehreler arasında , dekoılanmızdan 
silinmiş ve kaybolanlar da me·.rcuttur. 

Onlan hazan eski bir hatıra gibi yid· 
ederiz. Bazan za.man .zaman odalanmıza 
bir ba§ka devrin ruhu gibi akın ederler. 

Beton bir b:nadan, asfalta ut sesinin 
CJökülmesi ne kadar garip fak.3t tabii ise 
bu pirlerdeki geçmiş günlerimizin hatı
ralannı yaşamak ta buna benziyor. 

Kafesli bir ev, çarşaflı ka.dın. a~ 
boyalı kötk artık bizim için sadece pito-

8. 2 KURUN'un h~A vr.~t 

resktir. Mehmet .Behçet de Yuı:lağiyle 
J>unu mısralar haline koymuştur. Ben. fi· 
irin tekniğind~ veyahut halis değerin

den bahsctmeğe ve tenlddini yapmağa 

salahiyetli bir adam değilim. Bir kitap

taki aşma çehrelerden babsediyonım. Bu 

~ehreler bizim otuz senelik dclrorlan

mızdır. 

ARMAGAN 
İmkanı geniıleten lıapanJa ne derindin! 
RÜya)anmcla artık yeni güller açmayor. 
Sen ıpksız göklerden ıbir yıldız goi indin, 
O .ıalak aülütlerin liaannu bans sor. 

Bir hayalet yağmuru akar düıüncemize, 
eçmiı lah:zacı~rrn yorgun gölgelerinden. 
T eaadüfler günleri gamsız göndermez 

bize, 
Dinlersek ağlayan Arz duyulmakta derin

den. 

Cörünüıe imrenme, aonrau an serper. 
Böyledir lru hayatın bağrındaki ber d.. 

mar; 
Garurun desteğini IDIZlr bir kurt gibi 

yer 
Dipsiz uçunımlan andıran k.jl!hkabalar. 

••• 
REALiST 

'Gizli bir haz sezmektesin bu hayatın ta-
dında 

Hangi sabah uzaklan düşünceyle tarasan, 
yeni sesler filiz verir derinleşen yadında, 
Bir taze kız bakışını içmiş gibi hafızan. 

Sevgisine inandığın insan azmış ne çıkarı 
Efya bile en müşfik bir kadın gibi yumu

pk, 
D.>ğacak gün ışığının ufuklarda rengi var, 
Eyi bir çağ bekleşerck, ne güzel ıey ya

pmak! 

lsmall Safa Esgin 

TAYYARELI TALEB2LER 

Yapılan bir istatistiğe göre, Ameri • 
kada hususi tayyaresi olan 312 mektep ta• 
lebcsi vardır. 

Bu talebeler mekteplerine hususi tay • 

yare ile bitmekte'dir. Her sabah bir şehir

den diğer bir şehirdeki mekteplere devam 

eden talebeler hergün 180 kilometre yol 

almaktadır. 

Küçülen bir par, 
lô.mento! 

Ya2an; 

HekB(o SlYıha 
f®et;gsıDn 

''Hasan Kumçayı", iki gü:ı evvel yaz
~· "ıdı,ğl;bir:.fıkrada zamanın nasıl durdurul

duğunu, eğlenceli bir lisanla gösterm_iş.
ti. Mesele şu: 

Fransız bütçesi, mutlaka senenin son 
günü biameden, meclisten geçmek zo
rundadır. Bu yüzden çok kere mebus
lar, durup djnlenmeden geceli gündüz
):i toplantılar yaparlar ve bütçe mad
delerini müzakere süzg~inden geçirir· 
ler. Bu yıl da. ayni gayretle çalışmışlar; 
fakat bir de bakmışlar ki müzakere bit
meden senenin son günü bitmiş. Kanun 
çiğnenecek, anane bozulaı.:ak diye titre
mişler ve ihayet denize düşenin yılana : 
sarıiması gibi, bunlar da kendilerini al-' 
datmağa avunmuşlar. Saati parmaklayıp' 
durdurmuşlar .. 

Bizim kapı yoldaşı, hidiaeyi plta 
menşurundan süzdüğü için ciddi müta
lealara lüzum görmemiş. Fakat doğru- · 
aunu isterseniz, ben, o şaka içinde bile. 
acı gerçeğin yüz buruşturduğunu gör
düm. 

Koca bir parlamento, yüzlerce mebu
su, bir sürü nazın, yığın yığın dosya• 
lan, nizamlan ve daha bilmem nelcriy• ' 
le, zamanı durdurmak hevesine kapılı- ' 

yor. Hem de niçin? ... Vaktmda davra• 
namadıklan, tahminlerinde yanıldık • 
lan için! ... 

Çocuklar1 köşeye koyduklan bir tat 
·parçasında bir arkadaş siması, bir oyun 
yol.daşı bulabilirler. Onların bu türlü a• 
vunuşlanru yadırgamayız. Fakat ayni · 
gafletin büyüklerde görün:işü, bizi si- -
nirlendirir. Hele memleket idaresini o
muzlanna alan, kanun yapan, hayati 
hükümler veren koskoca bir heyetin, 
böyle giilünç çarelere başını vurması 

hepimizi çileden çıkarsa yeridir. 
Beni en çok korkutan noktayı da an

latayım: 

Kol"kudan büyümüş gözlerle demok
rasinin tehlikeli bir kayışla uçuruma sa
rüklendiğini seyrediyoruz. Dünyada 
millet haklannın bir tek ferdin fermanı-

na boyun eğdirmek isteyen siyasi 
akışlar var. Onlar kendilerini haklı 

göstermek için demokrasinin çürüdü • 
tünü, ilerleme zamanının daha ile • · 
rl rejimlere muhtaç olduğunu söy-o 
leyip duruyorlar. Daha ilk adımlarında 
zekanın, tct.:rübenin, tarihi donelerin 
(~Qti) göğsüne çarpıp sendeleyen bu 
aykm fikirler gerçi zayıf ıeylerdir. Fa• 
kat eğer parlimentolar, ıu yukarda ıöy• 
Jediğimiz "saat parma.klamak., gibi fe
ci CSmekler vermekte devam ederlerse. 
o zayıf fikirler; hak kazanırlar. Biri çı• 
kar da: "Böyle kendini aldatmakla avu
nan parlamentolar, demokrasilerden ise 
uyanık bir diktatör, bin kere daha jyi
dir f. • ., diye bağınna, ona verilecek ce
cuı. bilmem bulunabilir mi? •• 

KARiKAT ıCR 

~nada ka.an meraklı - \ h....; -·ra& 

yiiksek sesle kavga edin de neler aöyle
clijinizi biz de itilelim! 

h:lWn - Dötemeyİ bu bdar parlalma 
diye sana kaç defa aöyledim! 

.. ,. . ,. .. : ..... 
..... 

- Bizim .~at(a:ai<, hak'kmai' yaptıiJ~ 
panlarla ödenmesine razi · değil 1Ue ~ 
iateyor_ 

,. 
4,,,~,, 

..--

Banyo aabcıaı - T ecrübeııni yaptı§• 
tan sonra ıber .halde be.ieıuniı olacakaı· 

- Tüfek nerede,?.,, Ben sana ••Kc.ebt" 
avınt ç.kıyoruz,, dememiştim!. 

t; tf/~ 
~r 0 

.....-

Kadın - Ben aana demcnııı miydim, 
evin eıyası bizim otomobile sığmadı iıte.. 
f\loden ıöziimü dinleyip de bir kamyon 
çağırmadın? 

Tarihi film çeviren aJctör - Yahu 
tam on sekizinci defadır ki idam ediliyo
rum batım ainmaia batladı I 

- Allo Bay Komiser. Sihirbaz .bınaa 
nihayet yakalandım! 

-Fransız Karikatüril -

S. H KU'RUN'!ı- H "VF.'~t 



e;:~~v v0 .Kd~&fJ 
r ·ovaletiniz fena oldu ise, güze 

süslenemedinizse bilin ki: 

Kabahat aynadadır 

Karş•sıncJa hıvaJetinh; yapttğı,...ız " I 

bi::eni.ı:i g iydiğiniz ayıu::n.n sizi olch:~u -
mı1. cian gfü:el göstermesi;ıi i::. teyem~..:o. :.:·z 

Hayı:: , arn:ını:! , "dev :-.yr.:ı:ı., c ! ıı:a

sm ! Fakat, h i~ degilse yalan söylemesin. 

Evet, ya l:?n r.ôvlı:,rc-n :ıvn:ıkı \'1fdır : 

Onhrsn karşısında siz saatlerce ut;::=-ş:r -
sınız, tuvaletin' zi lıi r tü ı lü iyice yapa -
ma~sınız, cl biseniı>.i üzerinize yakıştıra -
ına.ı:sınız, yalnız bir dakikac'a, tt:vnlc~in.i

nizi.ı mükemmel <.Ulığ n ı ve giize:c gi
yindiğinizi za ·ne 'C'rsiniz hıl bu ki soka 
ğa çıkınca !ı e kes size gi.h ı. 

Kab .. h.ıt kimde? <"ynij ua ! 
F~ lrnt, a~ lwa tı ·•k ~nk olJ rrnr ·z, ka

bahat yine •wna la le;'· il sıı:c1 c: : f ü rı idi n ı.·
nayı c-.~:ıva sh arl''l!.pını .. 

1-1 akik<o~~.ı n. ıun.:ı !.:.:.:,,.· ... ti ıy: t-!r 

yere asılma~ış olmasıdır. O dada öyle bir 
yere asmışsınızdır ki, yüzünüzü aynaya 
dönünce .ışık arkanızda kalıyor. Aynadan 
Çhrpan ışık gözlerinizi karnaştınyor ve 
yüzünüzü .iyice göremiyorsunuz. 

Yahut da ışık yandan geliyor: Yü -
zünUzün bütün çizgileri geniş gölgeler 
yapıyor, kendinizi pek çirkin görüyorsu
nuz. 

. Aynanm sizi olduğunuzdan güzel 
göstermesi de sizin kabahatinizdir: Bu 
takdirde ayna, l§ığın pek müi.ekasif bir 
surette girdiği bir yere asılmıştır, meseli 

bfr pencerenin önüne, siz ayr:am=ı karşı
sına geçirf.:e, ışık, bir proje. '··ör gibi ön

den yüzlinüze vuruyor ve siz kendinizi , 
tıpkı sinı ma1&, kL:vvetli ı:.oj C'iı:+örlt:r n 

J:arşı::rnda çalışan yıldızlar gibi, çok gü
zei görüyorsunuz. 

O halde aynayı nasıl asmalı ~ 

Bir kere, oda çok aydınlık olmalı. Öy
le ki, sokakta bulunduğunuz zamanki gi
L' her tarafınız bol ışık görs5n. Sonra, 
aynanın, yukarda söylediğimiz gibi, ne 

taın:lmiyle ışıktan mahrum olması lazım
d ı r, ne de tamanliyle ışık ak~ettirmcsi. 

Bol ve her taraftan ayni miktarda 
g'!le:ı ışık altında bulununca, yüzü.nüzü 

ve vücud ı.:n:ızu bütün kusuriarı veya 
Lü tün · - ; i e görebi!irsir:iz : 

Evde aynanızı iyi bir yere yerleştir
meniz hem sızin için lazımdır, hem de 
mi!>afirleri~iz ir'n: eviniz(' g elip gderken 

szin aynam karşısında aynen veya tu
valetini y:-!pdn bir arkadaşınız. eğer ay

nanm kabahatinde;1 dolayı fena giyindiy-
sc aynanıza kızmakta çok haklıdır. 

---0---

eni avakkabı 
ve eldivenler 
Şimdiye kadar modanın peo: fazla ken

dini hissettirmediği yerlerden biri ka
dınların elleri ile ayakları idi: Yani, el
divenlerle ayakkabılar pek o kadar bü
yük bir değişiklik göstermezdı. 

Bu sene bilhassa kadın iskarpinlerin· 
de biiyilk bir dcğiş:klik oluyor: yeni Ç!

kan bir moda kadınlara, daha fazla ge
ce tuvaletlerinde, masallardaki periler 
gilıi . rengarenk ve küı;i,:ı.:ük rı2sır .ayak
kah•lar giydiriyor. 

Kırmızı, mavi, ye§İl , sarı ıenklerde o-

lan bu hasır örgü iskarp:nlerin lizeri in• 
cilerle, boncuklarla da süslU. ipeklerle: 
klaptnnlarla işlemelidir ••• 

Bu iskarpinlerin siyah hasır üzerine 
san işlemeli olanları sokakta, baloda. 
diğerleri salonlar.da giyiliyor. 

Eldivenlere gelince, onbrda da bu. 

renk fantazisi görülüyor: alı var, moru 
var, yeşili var, sarısı var; hutasa, b:itUn 

renkleri elinize geçirebilirs;niz. Eldiven• 

lcrih potsüet olması. böyle her renge 

:..Oyanmasım mümkün kılmaktadır. Eğe~ 

öyle çiğ renkleri sevmiyorsanız, bu el• 

clivenlerin en ağırbaşlısı "buadroz., 
renklileridir ... 
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Siyah ipek marokenden bir rop ... Ro
bun arka tarafı d·:.izdür. Ve Ledene ya
pışık gibidir, Yaka devriktir. Ayni ku
maştan yapılan kemerin gi.:müş vcy.ı 

madeni bir tokası var.dır. 1 metre enin
de kum::ıştan 4 metreli kbir ; ıarca ister. 

1 Lt KllRlJNun iLAVESi 

Kediler arasında 
''Con Krofo rd 

Bu başlık sizi şaşutacaktır. Fakat 
inanın ki İstanbul kedileri arasında bir 
.. Con Kravford,, vardı. Amerikanın o 
pek tarunmıı yıldızının iri ve yeşil ol
duğunu z:annettiğimiz gözlerini pek 
andıran gözlerile bu kedi, şimdi her 
uman gördüğümüz yerden kay boldu. 

Kaybolup gitmekle iş bit~: iyi ! Fa
kat arkasında bir de çocuk bıraktı : Göz 
leri açılmamış bir yavru .• Ve b u yavru, 
insanlar kadar hayvanlara .da teveccüh:.i 
olan bir arkadaşımızı büyük yorgun
luklara düşürdü. Sonunda nem yavru, 
hem arkadaşımız rahat etti ama . nasıl, 
bakın anlatayım : 

" Con Kravford,. nedense .• vu yavru
yu doğurduktan sonra başını alıp git
miş. Belki de bir ruh kırgmlığı .. Çünkü 
geçen yıl da " Con Kravfcrd., gözlü ke
diciğezimiz bir yavru dürıyaya getirmiş 

·ve o yavrusu ölüvermişti. Hayvanın 

içine yeis mi çöktü nedir; bi:- cahiUik 
tir etti. Bu defa sıvıştı gitti. 

Fakat arkadaşımız, "Con Kravforö., 
un bu geçici dünyaya bıraktığı, henüz 
gözleri açılmamış armağanını ı,,ek düşti

nüyordu. Önt.:e en belli başlı ~knnev
lerinden başlayarak hastahanelere ka
dar geçmiş. Herbirinde bu yavru için 
sığınacak bir yer aramış. Hastahaneler 
bütün yatakları insanla dolu bulundu
ğu için olacak· yüz çevirmişler. Yalnız 
bir tanesinde denilmiş ki: 

''- Sizin, iyi yürekli bir ir.san oldu
ğunuz anlaşılıyor. Yine yüreği sizin 
kadar yumuşak bir bayan tanıyorı.:z . 

Böyle açıkta kalmış veya hastalıklı 
hayvanlara hem çok para :ıJmaksızın 

bakar, iyi eder ve bir müddet sonra 
yetişmiş bir hayvan olarak : diploması 
ile birlikte yeniden size verir . .. 

Sen misin bu öğüdU veren 1 İyi yü-

Ye~ll göz:u yı'dız ~ 

Cvon Ktof ord 

reldi ve insanlar kadar kedileri de se
ven arkadaşımız, hemen kadıncağızı 

bulur. Kadın , k ediyi gözd:n geçirir : 
"- P eki, d er. Yerim. yoktu a ma, 

madem ki çok acınacak haldedir: ala
yım. Bun.dan ör.ı.: e iki tane c!e böyle 
yavru köpek getfrmişlerdi. Dört ayak 
üzerine duramıyordu. B•ıradan iki 
ayak üzerinde cambazlıklar yaparak 
çıktılar ... 

Arkadaşımız sorar: 
" - O köpekler için ne ;Jdınız<lı?,. 

" - ikisine bakmak için !5 lira al-
mıştım ... 

Arkadaşımız, yüreğinin en ins:ıni kö
şelerinden gelen bir hesapla: 

"- Bu yavrunun bal:ılmrlsma 1~ 
lira verirsem olur mu? .. 

" -Olur ... 
Ve arkadaşımız, yuvasınıla anasr 

" Con K ravford .. un - bir zımı-ara kağı

dı gibi dilinin tatlı sürünüşlcrinden 

mahrum mahrum yuvarlana~ı - gözleri 
açılmamış yavruca ğızı, bir tiitün kutu
su içine koyarak, on liralık bir banknot 
la birlikte, dün, " Hayvanlar lıakımcvi,, 

ne götürd:.i. 
H. M. 
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•• nya ve si l ih l arı 
Fransızca Pari. - Soir (Pariıuvar) 

gueteai, bugün dünyadaki ba§lıca dev -
letlenn ordu vaziyetini gözden geçiren 
çok mühim bir liı;te ne§retıniıtir.. Rak -
kamlar silahlan brrakmadan bahsolunan 
1931 ı:cnesi ile mukayese edilmiıtir. 

Listeyi ay.nen alıyoruz: 

Ala manya 
NUFUS: 67.105.000. Çıkarabileceği as 

ker: 13.000.000. 
Milli müdafaa bütçesi: beş milyar li

ra (5) (asıl rakkam malçm değildir. 

Bu, harice bildirilen rakkamdır) 1931 de
ki milli müdafaa masrafı 300 milyon li
ra idi. 

KARA ORDUSU 
Silah a1tmda bulunan daimi mevcut: 

1.000.000 (13 kolordu, 36 piyade fırkası 

on beşer tonluk 650 zırhlı otomobilden 
mürekkep 3 fırka; 1 dağ ve 1 süvari liva· 
'Bı. 

1931 deki ordu mevcudu 105,000 idi. 
DENiZ: 
147,271 ~on: 6 zırhlı, 6 kruvazör, 

85 torpito, 36 tahtelbahir, inşa halinde 
r;lanlar: 4 ıırhh, 2 tayyare gemisi, 7 kru
razör, 27 torpito, 25 tahtelbahir. 1931 
aeki tonilato 139.91 o idi. 

HAVA: 
2 .600 tayyare, 5,500 ü zabit olmak 

fızere 130,000 tayyareci l 931 de hiç bir 
tayyare yoktu. 

. Umumi mülahaza: Deniz tezgahla
rında ve tayyare fabrikalannda büyük bir 
"aliyet vardır (Ayda iki yüz elli tayyare 
(Clpılıyor). 

• - KURUNcn lLA VES\ 

1937 de toplanan askerle ordu mev
cudu yükselmiştir. 

Bugün bir milyonu geçmiş olması la 
ı.ımdır. Yeniden iki {ırka daha teşkil edil
mekte oldıığu zannolunuyor. Dört piya· 
ie fırkası motörlü fırka haline getirile -
;ektir. Askeri cihaz kuvvetlidir. İhtiyat 
~Iradı sitah altına alınacaktır. 

Amerika 
NUFUSU: 128. 430.000. Çıkarabile 

teği asker: 20.000.000. 
Milli müdafaa bütçeıi: 2 milyar lira. 
1931 deki milli müdafaa masrafı: 1 

. nilyar 500 bin kadar. 
KARA ORDUSU: 
170,000 kişi: 3 piyade, 3 süvari, 8 

topçu livası. (Aynca bir de 140,000 kişi
lik bir .. milli muhafaza,. teşkilatı vardır) 

193 ı" deki ordu mevcudu: 140.000. 
DENiZ: 
ı. 163.240 ton. l 5 zırhlı, 4 tayyare 

gemisi, 216 topito, 85 tahtelbahir. 
inşa halinde veya inşası düısünillen: 

4 zırhlı, 2 tayare gemisi, 10 kruvazör, 
36 torpito, 22 tahtelbahir. 

ı 93.l deki tonilato miktarı: bir mil
yon 21.970. 

HAVA: 
2.885 tayare. 2.500 ü zabit olmak ü

zere, 32,000 tayyareci. 
1931 de: 1,732 tayyare vardı. 

Umuıni mülahaza: Son günlerde Ruz· 
velt kongrede büyük akisler uyandıran 

beyanatta bulundu. Memleket hava ve de 
niz kuvvetlerine görU!memiı bir ebemmi
'•et veriyor, 

Harp halinde Amerika derhal 4 yÜ2 
bin, otuz gün için 5- 600.000 kişilik bir 
ordu çıkarabilir. 

Hava kuvvetleri büyük bir kıymet • 
tedir. 900 tayyare, 900 de deniz tayyaresi 
en son sistemdir. 

Son olarak öğrenildiğine göre, de • 
niz programı daha fazla kuvvetlendirilCL~ 
cektir. 

ra. 

Belçika 
NUFUS: 8.300.000. 
Çıkarabileceği ' asker: 1.350.000. 
Milli müdafaa bütçeıi: 8() milyon li-

1931 deki milli müdafaa masrafı: 5 
milyon. 

KARA ORDUSU;· 
65.000 kişi. 6 piyade fırkası., 2 sUva

ri fırkası, ı 4 topçu alayı, 2 zırhlı otomo • 
bil bölüğü. 

1931 deki ordu mevcudu: 87.000. 
Deniz kuvveti yok. 
HAYA: 
250 tayyare, 100 ü zabit olmak üzere 

250 tayyareci. 1931 de: 195 tayyare. 
Umumi mülabaza: ~ kinunuevvel 936 

tarihli kanunla askerlik müddeti, eskiden 
8 ve 1 i aya mukabil 12 ve 17 aya çıkanl
mıştır. Silih ve tahkimat için bütçeye ye
ni tahsisat konmuştur. 

Çekos.luvakya 
NUFUSU: 15.187.000. 
Çıkaracatı asker ımktan: 2 milyon 

500.000. 

Ankarada . eğlence yerleri 
Ankaralıların en büyük dere; eğ

lence yerlerinin azlığı ve hemen hemen 
de yokluğudur. YaLrn, havaların sıcak ' 

' olduğu zamanlarda memuru, ,esnafı, 
zengini, rençberi kendini orman çiftli
ğine, yalıt sesiz, sedasız, bir yer ara
yarak kayap. atar. 

Çiftlik, bir nefes almak ve kısa bir 
tren seyahati yapmak isLyenderin gi
Öeceği kapaş harabat chillerirln kulak 
lannı akan bir su şınltısma dayayarak 
bir iki kndeh iç~ekleri tir yerdir. 

Fakat kış gelip de eoğuklar b~ladı- . 
mı,. ne o kısa tren seyahatinin, ne de 
Yetil otlar Uzerinde yan gelip bir iki 
nara atmanın tadı kalır. Herkes yuva
aı~ çekilir, lıayat sanki en ağırprtJ.a. 
nru ve zaruretlerini bu mevsimde göc
termiştir. 

Sokaklarda ne oyakaaı, b:Ağn açık 
gezen genç erkeklere, ne de genç kız
lara rastlanmaz. 

Kış mevsiminde Ankaranın eğlence 

yerlerini bir iki kalemde hulasa edebi
liriz; 

Sinemalar: Sinema diye söze başla
yabilirdim. Fakat birden fazla, yani iki 
olduğu için sinemalar dedim. Ankarada 
bir "Yeni,, bir de ''Halk,, sinemas: ol· 
mak üzere ilci sinema vardır. Bu sine
malarda ikisi arasındaki mesafe yüz, 
iki yliz metre kadar bir şey var ya 
yok. Fakat bir dehergUn biraza daha 
genişliyen Ankarayı düp.inün. 

Haydi uzaklıktan vazgeçtik, fakat 
&inemalarda fiyatlar da bahalıdır. Her 
iki sinema bir §İrket halinde idare edil 
dikleri için fiyatlar kaç oluna olsun 
gitmeğe, gösterilen filmi de neoluna 
olsun giirmeeğ mecbunu:. Tıpkı qev
lerine tabildon olan müşteriler gibi. 
Lokantacı bzim uvlrimizi, mizacımı .• 
ne dereceye kadar dUtünUyor, bu pek 
belli değil. 

Fiyatlar bahalı dedim. Her iki ılnc-
mada da duhuliye .30, hususi mevki 
50, balkon 70 kuruştur. Bu fiyatlar 
lrarpsmda ıunu da hesap etmek lazım 
dır ki Ankarada sinemalara hiç gel
miyen kimse yoktur denemez. Çünkü 
başka gidcı.:ek bir yer yok. Evlerimiz 
Cebecide • . demirli ~ede bile ol&a 

buraya gelmeğe mecburuz. Hele Türk 
çe sözlü veya tanınmış br artistin fil
mi gelirse biletler bir g:.in evvelden 
satın alınır, telefon o giin akşama ka
dar işler, odacılar, kapıcılar saatlerce 
sinema gişeleri önünde baylanna bilet 
almak İ!fin nöbet beklerler. 

Hemen her cumartesi pazar günleri 
Halk sinemasının önü bilet gişesinin 
önünden karşı kaldırımdaki f ş bankası 
nm önilne kadar çoluk çocuk, asker 
başıbozuk doludur. 

İçeri girmek, duhuliye, hususi, ne 
olursa olsun bir bilet almak öyle her 
babayiğidin kan değildir. Ailenin en iri 
yansz, en çok bazusuna güvenen kim 
ise parayı eline alır, ya medet .! diye 
o kalabalığın içine şöyle bir dalar: 

Kapının önu hakikaten bir alemdir. 
Çekirdek, simit, fındık üzı:im satanların 
feryatları arşı 51aya çıkar; leblebi tab
lası lizerinde inı.:e bir borudan tüten 
dumanın mis kokusu etrafı alır. Siz 
bUtUn bu manzaralan seyir ve bu ko
kulan teneffüs ederek bir biletahr, 
muşambası kopmuş, yayı yerinden 
fırlamış koltuklar üzerinde Greta Gar
bo ile başbaşa bir iki saat hasbıhal 
edersiniz . 

Kısaca söylemek lazım gelirse bu iki 
sinema eğ'lence yeri olmaları bakımın
dan ihtiyacı karşılamıyor. Yüz yirmi 
beş bini aşan bir şehirde sadece iki 
sinemanın oluşu hiç yok oluşu gibi 
bir ıcy. Bu şirket eğer istene Saman 
pazarında, Yenişehirde de pekala birer 
şube daha açabilir. Fakat henüz hiç de 
böyle bir teşcbbasU olmadığını :zanne
debiliriz. 

Bu, Ankara eğlence yerlerinlıı birin
ci faslı; fimdi gelelim ikincisine: 

Tabarin bar: Ne tesadüf, bu da Halk 
- sinemasının hemen yanında. Eğlent.:e 

yerleri bu acizleri karıısmda birlik 
yapmışlar gibi bir türlü birbrlernden 
ayrılamıyorlar. 

Bahis mevzuumuzu teşkil eden bar, 
Ankaranm, en eski eğlence yerlerinden 
biridi:-. Bir .katlı bir bodrum, kapıdan 
birkaç merdivenle aşağıya doğru inilir, 
genitçc, duvarları boyanmış, bir aalon
ağız; pudra, allık ve .rujun ne hale 

soktuğu üç beş zavallı çehre; fokstrot 
ve tangolann klasiklerine meftun bir de 
caz, işte Tabarin bann bi1ançosu. Fiyat 
ların ucuzluğuna (?I) burada da işaret 
etmeğe hiç lüzum gönniyarum. En 
ucuz bir içki, bir şişe bira veya bir kah 
ve, bir çay 160 kuruştur. Oturursunuz, 
11aksafon ı.:anhıraş eedasile ahenge baş· 
)ar, tıa!flan briyantinli baylar, parmak
lan manikürlü bayanlarla elele tutuşur 
Jar, fileın başladı demektir. Saat 24. 
Variyete numaralarının başlayacağı 

.zaman gelmiştir. Yine o hokkabaz ha
valan, 'yine o inip kalkan porsumuf 
bacaklar. yine o soğuk soğuk sıntma
lar, ve yine o çılgınca bravo, yaşa, ae
dalan .. 

Her neyse, daha fazla tahammUllinü
zü tüketmiyelim. Saat üç olmuıtur. Es
niyerek birbirlerinin koluna giren genç 
ler köşeden kaybolurlar. 

Başka., Ba~ka Ankararun eğlence 
yerleri yok. İki $inema bir de bar, bu 
üç eğlence yerinin de tam yüz bine 
yakın müşterisi var. 

Şimdi halkın dilinde, kulaktan kula
ğa dolaşan yeni bir §3yiayı fabırsızhk
la bekliyoruz: Ankara tehir tiyatl'08u 
kuruldu. 1stanbuldan gelen kıymetli 
birkaç artiste Ankara bcled;yesinin ve 
partinin de yardımile büyük bir ihti
yaç karşılanmış oldu. Temsillere hemen 
başlanılmak üzeredir. Ümit ederiz ki 
bu da geçen senelerde hemen kunılup 
ve hemen dağılan heyetlerden olmasın. 
Şimdi bütün ümit bu değerli heyetin 
faaliyetinde. Hele fiyatlar da biraz 
kese1erimize uygun olursa sevincimize 
payan yok. O vakit sinemalar ve bar 
avuçlarını yalasınlar. 

YEMEK MOZESI 

Pitburgsk'daki me1hur tatlıcı Core 
Şelder dünyada mevcut alaturka ve ala
franga bütün yemek ve tatlıların bir mü
zesini yapmıştır. Kendi doğruğu mem
leket Belediyesine bu mUzeyi hediye e
den tatlıcı, yemek ve tatlılara ait bütlift 
reçeteleri de hazırlayarak ıeyiıt..ileriıı 

gözü önüne koymuştur. 
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Dünya ve 
silah ,ları 

'(10 unclldan deııam1 
ZSO tayyare. 1.lQO il zabit olmak ü 

• ..,ı:e, 10,000 tayareci. 

Umumi mülahazn: Bir milletin milli 
müdafaası bugUn külliyetli masraflan 
mucip oluyor ve bu masraf, küçlik devJet
ler için çok ağır geliyor. Romanya da or
dusunu kuvvetlendirmek ve mümkün ol -
duğu kadar modernleştirmek gayretin • 
dedir. 

Rusya 
NUFUSU: 170.000.000. 
Çıkarabileceği asker mıktan: 35 mh 

yon. 

Milli mÜ<lafaa bütçesi: 80 milyar li-
ra. 

1931 deki milli müdafaa masrafı: 1 
milyar lira kndar. 

KARA ORDUSU: 
1.300.000 kişi: 87 piyade fırkası, 32 

'süvari fırkası, 3 motörlü k~olordu, 24 ma
kineli liva, 50 tayyare 1ivası, 3,500 <len 
fazla zırhlı otomobil. 

1931 deki asker mevcudu: 522.000 • 
DENiZ;· 

250.000 ton ( ?) : 4 zırhlı, 4 kruvazör, 
~ 5 torpito, 130 - 1 t:O tahtelbahir. 

İnşa halinde olanlar: 4 kruvazör. 
1931 deki tonilato: 160.000. 
4.500 tayyare. 100.000 tayyarecı. 
1931 deki tayare mıktarı: 750. 
Umumi mülahaza: Ordu mevcudu 

.ı'ek yüksektir. Bununla beraber, kadrola
rın ve münakale yollarının kifayetsizliği 
~ibi bazı zayıf noktaları gözönünde bu -
lutı:durmak lazımdır. Bazılarrna göre, or
dunun motörleştirilmesinde son derece i
leriye varılmıştır. 

Deniz kuvvetleri pek malUm değil -
dir. Yalnız, yabancı bi!:_ memlekete yakın
da iki zırhlı siparişi verileceği kabul edi -
liyor ... Tahtelbahir cihetinde fazla gay -
ret görü1mektc1ir. Tayyareciliktc kuvvet
bulunuyor. 

Türkiye 
NUFUSU: tG.201.000. 
Çıkarabileceği asker mıktan: 3 mil· 

.. 235.000. 

Milli müdafaa bütçesi: 100 milyon li
ra kadar. 

1931 deki milli müdafaa masrafı: 30 
milyon kadar-.. 

KARA ORDUSU: 

194.000 kişi: 66 p:yade, 29 süvari, 
34 topçu alayı. 

193 l deki asker mevcudu: 194.000. 
DENiZ: 
53.000 ton: 1 harp knıvazörii, 2 kru 

·aıör. bir çok hafif dizütamlar. 
ı 931 :l::ki tonilato 41.000. 
HAVA: 
l 60 tayyare. 400 za!>it olmak ü1erC' 

?:l'Qo tayyareci. 

1931 deki tay}are :n:l:ıarı .: 370. 

(:! - KUHU:'\un IL.l.\\'E.SI 

Umumi n1üliih1tV1.' Tür kordusu mev 
.:udu itibarile, ilınuıJ edilebilecek bir kuv
vet değildir. Gayet çabuk kuvvetlendiril
miş olan bu orduda insicam vardır, ta • 
Umli ve iyi techizatlıclır. 

Yugoslavya 
NUFUSU: 15.174.000. 
Çıkarabileceği asker mıktan .: 3 mil

yon. 

.~ili müdafaa bütçesi: 100 milyon 
200 bin lira kadar. 

1931 deki milli müdafaa masrafı: 
100 milyon kadar. 

KARA ORDUSU: 
110.900 kişi: 17 piyade, 2 süvari fır-

kası, 206 topçu bataryası. 
1931 deki asker mevcudu: 110.000 • 
DENtZ: 
9.300 ton. 

1931 deki tonilato mıl:tarı: 3.000. • 
HAVA: 
300 tayyare. 800 ü zabit olmak üzere 

10.000 tayyareci. 

1931 deki tayyare mıktan: 63 7 ( ?) 
Umumi müliılıaza: Yugoslav ordu -

su, asker mevcudu ve silahları itibariyle, 
Romanya ordusuna benzetilebilir. 

Yugoslav askerinin büyük meziyd -
lcri vardır ve cesareti ile tanınmı~tır. 

Yukardaki listeye göre, ordu mevcu· 
du itibariyle sıra şudur 

1 in :i Rusya ( l.300.000). 
2 inci Almanya ( 1,000,000) 
3 üncü İtalya (350.000) 
4 üncü Fransa ( 415.000) 
5 inci Lehistan (266.000) 
6 ıncı Japonya {232.000) 
7 inci Türkiye (194.000) 
8 inci Çekoslovakya ( 1 71.850) 
9 uncu Amerika (l 70 000) 
10 un-:u Romanya (141.000) 
11 inci İngiltere ( 115 00) 
12 inci Yugoslavya (110.000) 
13 üncü Belçika (65.000) 
14 ündi İsı;içre ( 15.000) 

-- .... zw ıcws""'"" 

.~ovun karısı 
·' 

(Altıncı Myıf a<~n <l.eva.m) 

;\li:;İ.;; Bı~tti Şo,·, onun en iyi ark:ula· 
~1 't~ akıl iiğrı~tiri:-iılir; .... iaın .p~rimle 
hayran olıııusını ,.~ 1:1111 ,·cı·in,le ten
kit f'tme~ini hilf'n knılmdır. Kı-ndisi· 
ne ta'7.\0 İk aznhı lıisscllinniycn ,.e hu· 
na r:ı~ıııen. şnjr fnrkma ''amıadan onu 
kollavnn. kullnnnn, sevk ve iclnre eden 
karı1'ıdır! 

Çiiukii G. B. Şo,·, kul!nmlmak, kol· 
lr.ıulmak, ""''k , .e ·irlnre <"dilmek i~ter. 
O. kolnv telıer,·iicc kapılnn. f'ksantrik
liklrre ku\'\'ctli t~mayiil f!fü;term hir 
!\1istf'nl.ir. ki hiiyle hir eidclt>t ~ınınrla 

lıir "Hrça ileri gilmP~t> ıniistaittir! 
Ona niifuz ,,~ tesir irra eclı•hilcn lıi

l'İf'ik i11ı::n11. kıırrsulır: karrsrnın ~iiliiın
ı;n·t"ıı ivilii!i "" ilıntnlr k:ın:ın~ı. ko
c:ı~ınm hiitiin ıık!'iJiklrriııi. lıuy.mzluk 
lı~rtm \'ntı~tırır. Koc:ı-r. farkına ,·ar
ıııatbıı kar.ısının yohıncl:ın gider~ oıııın 

pc§İ sıra yüriJr; keı;ulisine genç rulirı., 
nun dikte ettiği, Jiikin BO'lik bedeninin 
artık kaldırmağa müsait, miitclınm "" 
mil olmadığı çok defa pek cüretkura ... 
ne te§clıbiislerini, karısının sözünü din 
leyerek, ona kurban eder! 

l\lisis Betti Şov, kocası hiiyük ten
kitc.iniıı, tenkit etmeksizin karşısında 
&usaılnrduğu biricik insandır! 

Karısının lıayatına dair, yukurıda 
da söylediğimiz gibi, anlatılacak çok 
§CY yoktur. O, şaire bütün seyahatle
rinde refakat cclcr, kol'asmm lıayatı ve 
sılılıat iyle yakından alakadar olarak'., 
onu konar. Muharrir, yazclıgı biitün 
ererleri, bir haşkasr görmeden ,.e ya
hut işitmeden çok daha en·el karısı
na okur, dinletir ''e karısmm kritiği, 
koca için knt'idir. Bettinin lıayatı, G. 
D. Şo,·, ,Jemektir ve böylece Retti me
suttur. 

- Benim hayatını, G. Il. Şov, de
rnektir! 

Hiç değilse kendisi, Betti Şo,•, haya· 
hm a~zmclan dinlemek isteyen lıerkese 
böyle sii~·Ier, hunun böyle olc1nğunu 
temin eder ve yn§lı kadrom müsterih, 
miitehessiın yiiziine h3kan lıerkes, o· 
mm tloğruyn s(iylc(liğini anlar! 

Bir kartahn 
eve dönüşü 

(9 uncudan devam) 

uıusıııı? diye karş1ladı. 
- Kim ı:;elc1i? 
- :\1arynrım kartalr ... 

- Yn? Fakat asıl ı;en l\Tnryannı hn-
~ınu ııı> ~l'ldi~ini biliyor musun? 

- Ne: ne olmuş? 

- ÖlıHirınüşJcr kızca~ızı... Fnknt 
katil hdli değilmiş ... 

Boıınivcl halı:ı o anda. kartalın pen
~csirıcle ~e!İrmiş olclu~u tnhancanm 
munmmıı nnlaclı: Bu, zavallı kızca~ızı 
i)ldiircn tahanca ·idi. Kartal. kuliibe
dcıı kaçnrkı>n im korkunç öliim iiletini 
ı;:m!!i se,·gili kızcn~ızm karalı ~özleri
lı• hile l!iinneınt':İ için, alınış. ,·anın· 
dan m:aklaşt rrmıştı ... 

PAPACANLARA KOFOR 
OCRETMIŞ! 

Amerikanın San Fransisko şehrinde 

papağanlan konuşturmağa mahsus biı: 
kurs vardır. Zengin ailelere mensup ka· 
ömlar bu kursa papağahlarmr gönderip 
konuşmayı öğretmektedir. 

Fakat kursun müdürü doktor Merton, 
seviilisinin kursa gönderilen papağanla· 
ra, kadınlara küfür etmeyi öğretmiştir. 

80 papağanı bu suretle her saat başında 
birer kere bütsn kadınlara kiifür etme· 
ğe başlamıştır. Papağanların sahil;leri 
bu vaziyeti görünce mahkemeye miirac~
at etm:şterdir. Şimdi mahkemede bu 80 
papağan şahit mevkiinde bulunacaktır! 

şlıca devletlerin /Juqün 
ordu vaziqeti nedir? 

~ôır IFrran~u~ ~<§l~G~®$Dn1lftliil 'lftt~ırn: 

,_fürk O,rdusu ihınal edileıniyecek bir l(UVVettir: 
insicamhdır; talirrilidif. ve eyi teçhiz edilmiştir. 

Asl{eri m.ev,cudu itibarile otdun1uz 
dünyada yedinci geliyor 

Milli müclafa bütçesi: 8C milyon lira 
Jcadar. 

1931 deki milli müdafaa masrafı: 75 
milyon lira kadar. 

KARA ORDUSU: 
171.850 kişi: 12 piyade fırkası, 2 

dağ, 3 süvari ]ivası, 1 zırhlı otomobil ala
yı. 

1931 deki ordu mevcudu: 138.788. 
Deniz kuvvetleri: yok 
HAVA: 
500 tayyare. 900 ü zabit olan sekiz 

oin bes vüz tayyareci. ' 
1931 de: 546 tayyare. 
Ur.ıumi mülahaza: Hududlan. geniş

dr ve harp halinde hepsinin müdafaası 

mümkün olamıyacaktır. Fakat, Çek or -
dusunun yüksek meziyetleri vardır ve 
fevkalade bir şekilde mücelılıe.ıdir. 

Fratts:ı 
NUFUSU: 41.906.000. 

Çıkarabileceği asker mıktan: Sekiz 
nilyon. 

.\filli müdafaa bütçesi: 1 milyar 500 
lıin lira. 

1931 ıdeki milli müdafaa masrafı: 
7 50 milyon lira kadar. 

KARA ORDUSU: 
41 .5 000 kişi. 86 piyade alayı, 11 zırh 

lı otomobil alayı, 27 süvari, 70 topçu a
layı. 

Anavatandan dışarda: 145.000 kişi. 
1931 deki ordu mevcudı,?: 371.000. 

DENiZ: 
511.817 ton: 6 zırhlı, 1 tayyare ge· 

misi, 19 kruvazör, 6 3torpito, 75 tahtel -
bahir. 

İnşa halinde olanlar: 3 zırhlı, .2 tay 
yare gemisi, 2 kruvazör, 10 torpito, 11 
tahtelbahir. 

1931 delc.i tonilato: 554.192. 
1,500 tayyare, 3 000 i zabit olm;:ıl: Ü· 

zere 5 Obin tayare. 

lr•31 Ceki tayyare mll:tarı: 1.210 . . , 
Umumi mülahaza: Oruu kuvvetli ve 

iyi techizatlıdır. Kadroları mükemmeldir.• 
İtalyanların yeni zırhlı inşaatı ka -

rarlarına cevap olmak üzere tezgahlara 
yeni zırhlılar konulması icabcdecektir. 

Bugün hava kuvvetleri 1 .500 tay}·a
reden mürekkeptir. 

1938 de birinci sınıf t:ıyare mıktan 
2.400 o!acaktır, 1939 da da 3.000. 

Deniz tayare kuvvetlerinin de der· 
hal fazlalaştırılması lazımdır. Çiinkiı, ho
niiz pek zayiftir. 

ita 1 
NUFUSU: 42.801.000. 
Çıkarabile:eği asl:er mıktnı: Sekiz 

milyon. 
Milli müdafaa bütçesi: 1 milyar 800 

bin lira kadar. (Bu rakkamlar 1936 mas
rafıdır.) 

19 31 deki milli ml.chıfoa lıütçesi: 4 
yüz milyon lira kadar .. 

KARA ORDUSU: 
3 7 - 38 kış devresinde: 550.000 ki~i. 

29 piyade fırkası, 3 motörlü fırka, 3 seri 
fırka. 5 alp fırkası, Trablusa tahsis edil • 
miş 3 fırka, Traolusta bulunan 2 fırka, 

1 motörlü makineli Iİ\·a. 
Şarki Afrikada: 1 beyaz fı.ka. 1 ka· 

ra gömlekliler fırkası. l 2 ye:li liva 
1931 deki asker mevcudu: 385.0000. 
DEN.iZ: 
429.243 ton: 4 zırhlı, 22 kruvazör, 

114 torpito, 28 tahtelbahir. 
inşa halinde: 4 zırhlı, 42 torpito, 

v:: en aşağı 30 tahtelbahir. 
1931 de tonilato: 303_000. • 
HAVA: 

2 .100 - 2,200 tayyare. 5.000 : z.:bit ol· 
mak üzere. S0.000 tayyareci 

1031 deki tcıyyare mıktan: 1 501. 

Umumi mülahaza : Ordu mıltt>""1a<H 

in\:io;a: halindedir .Bilhassa mctörlii kuv
vetler iııkişai ediyoı. Kara J?Ömleklilcr mi
Jh;i kara miidafaa(;ında ı;itt : kçe l·li}ük 
bi.- rol oynamakta -ıır. 

Deniz kuvvetlerinde italva -;affı hapr 
fi!ornnu iki 7ırhlı ile lwvvt"t't"n<1irmcye 
karar vermi;; bı1lunuyor. 

ltaly:ımn hava k·ıv\'et~~r· çok insi -
enmlı ""e mü!<t'mme!dir. 

Deniı tayyare 1 ~ri Fnmsanınk!ndcn 

r Sn'I'' () ıı ,,...,, :çnıııfada~ 

Cı 1-.L'HUNun lLA\'ESI 



Onn ''Giilp;c(leki kadın" clc>rl er: o 
'ufocık ıefocik, nur.in y;ı~lr kaılına.~ gn
)'el sntle ' 'e sakin Ye ıniiteva7.ı, arkn 
'plfıncln durnn ve huna rağıııc>ıı de lıü
yük şairin lınyatında en miihim iiınil 
olan kndııın .. 

Corc llcrııard Şo,, hir giiu hir ~a
t:etcciyc onun için ~iiylc tlcmi~tir: 

- O, hcnirn hcııliğimin en iyi tarn
luJır; çevr<'sindc kanat a~arak diiniip 
'doltıftığım dinlcni~ noktam ''e kutlnıın, 

6 - J<URUN11n JLAVESI 

Herkesi dili.le sokan arı di.lli adam ; 

Corc Bernar Şovun 
dizginleri, karısının 

elindedir!? 
4() sene evt:el bir 

velosipcı ka::.ası ne· 
t ticc.tfindc sevgi ile 
i evlenmi~lerdi; el•-
1 santriklildere miit~· 
nuı)il kocasını 40 
senedir his.•wtıir· 
meden seı·k ,,,. ida
re eden Mi.~k Retti 
Şov: frO<'<Ll(L bİİ\'İİk 

tenkitçinin, tPnkit etmeh.,i::in 1.-ar~ı

smda .msa durd11ğ11biricik in.mndır! 

Hocası, onun için "Bii
tün yaşayuı zamanın<-a 
se11meklen asla vazgeç
miyeceğim !,, derilen, 
karısı da, "Benim ha
yatım G. B. Şov, d.e-

nıehtirl" digoı. 

YAZAN: 

ANA TOL 
RAVAN 

heni sc,·k ve iJarc eden k.m·,·et \'e hii
lün yaşayış znmanm1cn sevınf'kten asla 
\'az~eçmiyereğiııı kadın! 

Eksantriklikleri bütiiıı Jünyaııın <li· 
]ine destan olan bir aılamın ağzmdan 
çıkınac;ı hir parça mutat hiliifma olan 
lm sözler, esası kuruldu kurulalı, ya
ni 40 seneden fm~la zaınantlarıheri asla 
ciıldi surette ~iilgelenmeycn im f evka
lilllc mesut ,-,·!enisin ,·asfım harizle~ti
rır. 

Onun hayatnıa 'hıir anlatarak fazla 
hir şey yoktur. l\tis Betti Tavnsend, 
yüksek hir memunm kızıdır \'C orta 
halli lıer 1nı:tiliz kızının ~iirdii~i tahsil 
,.e terhiveclen iııtif ade etmiştir. M us i
ki ve hirka«: füıan, c1ans ''e idman iiğ
rt'nc1i ve annesi. hahası ref nkatirıde ha
rice bazı sevalıatlere ~ıktı. Fakat. mu
lıihht>lrrinin aksine olarak, kenclisi 
sporla flörtten c:ok daha zivac1c. kitap
lnra ve mu"ikive ka~ı alaka heslecli ve 
lıu surt'tle de hiitiin vahuH·ı memleket
lt'r f'dt•hivıttmı ivire tanıdı. 

Bir J?iin ailesinin vu·lan ıtec+rdi~i 
tondra tlı!\arısındnki eYio verancla11ın
cla otururken, sokakta hir kaza nıkua 
~rlcli. Vt•1osnrt ı,. t?reen hiri. o hular 
ılelı_!ctli hir fckilde '9e.re de\'rildi, ki 

bir bacağı kınldı ve hir kolu çıktı; ha· 
r.ı kimı:eler, kazazedeyi doktor ziva• 
rete ı?elinceve kadar evde yatırmak Ü• 

zere, içeriye getirmek itin müsaade ri• 
ca ·ettiler. 

Mis Retti ile annesi, tabii derhal ra• 
~: oldular vf' hatta. hirkaç dakika ~on• 
ra gelen doktora. hastayı kendi evlerin 
de alıkoymak ve ivileşinr.eve kadar 
bakmak teklifinde holnn(Jnlar. HaFta 
kt>ndine malik halele olmarlr!hndan ve 
doktor ela hu lıal<le bir nftkilden irti• 
nap edilıneı::ini J?avet muvafık huldu• 
~unılan. hövle yanıldı. Sonradan an• 
Jnsıldı. ki ,•olosoetlc eezerken kazava 
u~rnvon hu atlnmak1lh sahırcıız hasta, 
o zaman henüz birkaç mnvaff akl)'P.t te
min etmi~ olan J?CDÇ hir ı:airdir .. Corc 
Bernard "ov! 

Retti Tavmendin iizerine aldı~ı işi 
hr.~annak. kolav dt>r,ilcli. Ha11tnnm te
da,•i;i kencHı:ini tamarnivle İıtl!':ıl eıli• 
yordu ve ııonra .• artık ikisi ele. birihir
lt-rine ei,Jclc>tlr tntnlılııklarım ııakhya· 
nıaılılar! 

Bununla lırraber, daha o zanıamlan 
• ahililç ilımrnn tntarnk hPr ef"vin ZHMt· 
nrı dtınPk i.::teven Corc Tiernarıl Sov, 
),iivle lıioılrrinin haı::kmrna n!?ramn~ı 
''e mııknılrlerata hövle haı::it hir etkil .. 
clr vn1<sı1nnm;ı:;, '1iinedfö: ciilihu: lmla
rıık. clalıa koltuk ·rfevnekltırivle Pf'ke 
geke \•iiriin},jlfl;~i haltl,.. ı-i7firp k:ıç• 
m:ı!!n karar vrrcli. Vr hu lrnrarm1 lıa· 
kikatf'n tathike l!İricıti!!i ~ıratl11. lıtıniiz 
nıerrl:,·en<l,.vkrrt öv)p hir rlii11iicı ılfütü, 
ki tekrar h::ırn:;, lonltl,: hu sef Pr ev• 
''"'"" t., .. ,lnn ,-1 .. :;n. ıırn:;1ıımr! 

Drrin hıı'''"" hk lısı 1imlP ''atarke~ 
hir :ırnh1< kPnrline eeli'l 1?ih•lPrini arın· 
f"a. kı>n,Hı::ini "*'"e oradsı. karmak i11te
dii!i vPrrlf'. M;, Tnvnııenılin 11f''1<11tli lıi· 
mavf'c:;İncle hnlarak. 1?enr ktz. hu !lef'fr 
f.!(i:drrine i>nrr1dn'1Pn ,lnlrn rnv.İn ~öriin 
clii . "i'ltl"•H rır.nfor çekivor'1n w• ken• 
Cfİı::İnt nf'k ""'"1'Rt lıİ!l!lf'rllVOrfl11 hinci 
hir hav,.mlı;;a tlnha n:!ramadıtn. ııon 
ktwvı>tini tnnJıyaraJC. hir J?avretle çar
çahnk 11orcl11: 

- Tiı>nİm karnn olmak ister misi~ 
niz? 

Ar:uf:ın hirkar av ı:erinee pvlf'ntliler 
\'e Corr llernarıl Sov. hn intllrnlnnrlnn 
dnlavr. aslsı nf'"Omt't f!etirmptlj <'iln1rfl 
hiv.7.Af hnrt:ı;İnin ı::övlrı1;r.j (!ll.l . hlrH'k· 
tf'~ hn lrntlAr İmt:7.sırlı hir Pİ1P hnvntı 
ı-iir,.1,;ı,.r,.r.i ve kPntliQinr kana' hu ka .. 
tlnr anln,•1cılr ve salın·lı ılnvrrnah;ıerelt 
;ı.; .. ,.; l1ir 1~n'1rnm mpurnt olabilece~ 

ni 11emen lıiç 7.annetmlyordn' ...... 
· - (Sona 12 nci .. yıfada) 

Yarnn tath mele~, yarım olg n kadın: SIMONE SIMON 

Holivudda Cennetin Yedinci katı fitnıir.i çeviren yıldızın bu iki tayanı dikkat pozun<la bir çocuk tabiatındaı 
bir ayda iıtırap gönnüş bir kadın .tabiatına inti:W ed:şin sihirlirr.anasınr okuyabilirsiniz ••• 

Otomobil ve ıpor yirmi yaşındaki 
bu genç kız. kalbinin çok sevdiği 

ıeylerdir. Fakat Simon Simon bun· 
larla meşgul olabiliyor mu? Stüd
vodaki meşguliveti bittikten sonra 

ve belki bir iki .aat ... 

1 
Meşhur 

Yıldızlar 

Ağırbaşlı bir lc:ldın tabi"tmm 
tenuili Simon .Si •• ..one şirin 

bir kız tavrı kndar g iizcl ya• 

kışır. Burada gördiiğünÜz iki 
resim biril:iri arknıırıa alın

mıştır?. Ve son çev~rdiği Aşk 
ve ı~lıklar filmirıde göıteril• 

mclttcdir. 

11 -- KURUNt..-n n_·A VF.SJ 



(Bc§iiıci sayı/adan dcoom) 
aşlrir surette Ustündilr. Fransa harp büt
ı;esinin raportörü B. P. Bemier'in vazıh 

şekilde ifade ettiği gibi, İtalya, her ne ka
dar tabii hudı.idları ile mahfuz bulunuyor
sa da "ordusuna öyle bir bünye veriyor 
ki, bu ordu aşkar bir sıırette hücum aclti 
haline geliyor." 

r.'"giltere 
NUFUSU: 47.098.000. 
Çıkarabileceği asker mıktan: 9 mil

yon. 
Milli müdafaa bütçesi: 3 milyar 500 

bin lira kadar (Fransanın bütün bütçesi 
aşağı yukarı bu kadardır). 

1931 deki milli miliafaa masrafı: 
7 50 milyon lira kadar. 

KARA ORDUSU: 
115.000 kişi: 69 piyade taburu; 5 

zırhlı otomobil taburu, 14 süvari alayı, 

137 topçu bataryasr. 
Müstemlekede: 90.000 kişi. 
1931 deki asker mevcudu: 114.000. 
HAVA: 
1.296.353 ton: 18 zırhlı, 6 tayyare 

gemisi, 59 kruvazör, l 69 torpito, 54 tah
telbahir. 

inşa halinde: 6 zırhlı, 5 tayyare ge
misi, 17 kruvazör, 73 torpito, 18 tahtel
bahir. 

ı 93.1 deki tonilato: 1.090.635. 
DENiZ: 
2.000 tayyare: 5,500 ü zabit olmak 

üzere, 65.000 tayyareci. 
1931 deki tayyare mıktarı ·: · 1,701. 
Umumi mülahaza: Orduda büyük 

bir inkılap görülüyor .: motörleştirilmiş 

ve makincleştirilmiştir. Erkanıhnrbiyede 
büyük bir degi~iklik yapılmıştır. 

Deniz inşaatına büyük bir ehemmi -
yet veriliyor: inşa halinde bulunan ve be
şer zırhlı olm:ık üzere 80 cüzütama beş 
saffıharp gemisi daha ilave edilecektir. 

İngiltere Honğ Konğ'da ve Singa • 
purda büyük müdafaa tertibatı alryor. 

Bütün bütçenin üçte birine yakın bir 
ınıktar hava kuvvetlerine tahsis olunmak
ta-lır. Anavatanda 1500 tayyare vardır. . . 

~s·v·nçre 
N UFUSU: 4. l 63.000. 
Çıl:arabileceği asker mık tarı:_ Sekiz 

yuz bin. 

Milli müdafaa bütçesi: 50 milyon lira 
1931 deki müdafaa masraf.r: 25 mil

yon lira kadar. 
KARA ORDUSU: 
15.000 kişi: 3 kolordu, 9 fırka, 5 

dağ livası. 

şi. 

1931 deki asker mevcudu: U.250 ki· 

Deniz kuvvetleri yok. 
HAVA: 

200 tayyare. Tayyareci yetı§tirmek • · 
te kullanılan 31 zabit. 

1931 deki tayare mıktan: 125 
Umumi mülahau: .isviçrodc daimi 

ordu yoktur . . Isviçre ordusu bir milis or
dusudur. Bununla beraber İsviçre milleti 
milli müdafaasrna büyük bir ehemmiyet 
vermekte ve tahkimat yapmaktadır. 

Japonya 
NUFUSU: 71.000.000. 
Çıkarabileceği asker mıktarı: 13 mil

yon. 
Milli müdafaa bütçesi: 2 milyar 500 

bin lira kadar (bu rakkam tahmintdir). 
1931 deki milli müdafaa masrafı: S 

yüz milyon. 
KARA ORDUSU: 
232.000 kişi. (geçen seneki rakkam

lar) : 17 piyade fırkası, 4 süvari livası, l 
ağır topçu livası, 2 zırhlı otomobil alayı. 

Son hadiselere göre, Japon ordusu
nun mevcudu 400.000 olarik tahmin edi· 
lebilir. 

• 1931 deki ordu mevcudu: 255.000. 
DENiZ: 
802.262 ton: 9 zırhlı, 4 tayyare ge -

misi, 35 kruvazör, 112 torpito, 51 tahtel· 
bahir. 

inşa halinde olanlar: 2 zırhlı, 3 tay
yare gemisi, 3 ~vazör, 15 torpito,• 5 talı 
telbahir •• 

1931 deki tonilato: 725.123. 
HAVA: 
1.670 tayyare (bu rakkam, Çin -

Japon harbinden evvele aittir). 21.000 
. ' 

tayyareci ve altı bin tayyare zabiti. 
ı 931 deki ta yare nuktan: 1.500. 
Umumi mülahaza: Japonya hugün, 

hem para, hem adam bakımından kendisi
ni fazla zayiata.sokan bir harp yapmak • 
tadır. Bununla beraber, seferde bulunan 
orduıaınun mevcudu pek o krorlar fazla ol
masa gerek. 

Deniz kuvvetleri gittikçe fa.zlala§ • 
.maktadır. Bugün tezgahlarda en aşağc 
40 - 45000 tonluk iki kruvazör bulunuyor. 

Hava kuvvelerine dair olan rakkaJ:Doe 
lar tahminidir. 

Lehistan 
NUFUSU: 34.221.000. 
Çıkarabileceği asker mıktan: ~1~ 

• .ıılyon 500.000. 
Milli müdafaa bütçesi: 300 milyOQ 

lira kadar. 
1931 deki mil il mi.i:lafaa masrafı: 

150 milyon lira kadar. 
KARA ORDUSU: 
266.000 kişi: 30 piyade fırkasr, b.lc 

fırka ve 12 liva süvarisi. 
193-1 deki asker mevcudu: 265.000. 
.DENiZ: 
8500 ton, (bir iki hafif cüçütamdan 

tahtelbahirden mürekkep bir filo), 
1931 deki tonilato: 6.000. 
HAVA: 
500 tayyare: 1.200 ü zabit olan 10 

bin tayyareci. 
1931 deki tayare mıktan: 700 (?)~ 
Umumi mülahaza: Oıtdu Fransız 

Arzında teşkilatlandırılmıştır. Kadrosu 
iyidir ve mali tahsisatın az o1masma rağ .. 
men, gitikçe daha iyi techiz edilmekte .. 
«lir. 

Deniz kuvvetleri azdır, fakat yeni 
program düşünülmekteidir. Tayyareciliği 
mükemmeldir, fakat 500 tayyare rak:ka -
nu biraz mübalağalı görünüyor. 

Romanya 
NUFUSU: 19.423.000. 
Çıkarabileceği asker mıktan: 3 mil

yon 500. 
Milli müdafa..'\ bülçeai: 1 milyar 200 

bin lira kadar. 
1931 deki milli müdafaa masrafı 80 

milyon kadar • 
KARA ORDUSU: 
141.000 kişi: 2 piyade, 2 avcı, 4 

süvari fırkası, 4 zırhlı otomobil, 19 top • 
çu fırkası. 

193 l deki asker mevcudu: 17 5.000. 
DENiZ: 
10.000 ton (bir iki hafif cüzütam v,. 

talıtelbahirden mürekkep bir filo). 
1931 deki tonilato: 6.000. 

(Sonu 12 .ncidc) 
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ınsan 

K ~rınetli J>iyes muharriri Ce,·det 
Unat, telefonunun yamyam ol• 

duğmıu anlamağa meydan kalmadan, 
bu fani dünyaya gözlerini yumdu. 
· "Gözlerini ylinıdü" demek de pe" 
Cloğru olur mu bilmem. Çünkü muhar
rir Cevdet Ünal'm, dünynnm ııeresin• 
lle ı;fü:lerini ynrn.luğunu kcstireıneyo· 
nız! 

Yakanın nasıl cereyan ettiğini anin• 
tnyım. Cevdetin telefonunun çaldığı 
andan, kansının odaya girip onu, bir 
elbise, çorap Ye ıskorpinden ibaret bn§
sı:r. hir külc;e hnlinde lıayr,-tler içinde 
gördiigii IUfo~ayn kadnr bütün olan bi· 
ten ~mlur: 

Ce\'cletin telefonu talıyor. Cc,·det, 
ller zamanki gihi yazı masasmm hıışm• 
'.da mc~lmr piyeslerinden birini yaz· 

1 
maktaylCen bir eliyle ele telefona n:r.a• 

1 narak onu a~zma giitüriiyor. 
Telc(onnn öhür yanında ismini ve· 

ren :ulnm, tnl1~ilini .ı\ rnerikncla yap .. 
mnkla iştihar etmiş Ekremclir. Beri 

. yanıla ynkı~ıkh, miitennsip ve yumu• 
~ak huvln piyes muliarriri Cevdet! .. , 

1

. Zaten Ekrem de onu hu vasıflan için 
tcniihe5İne k1ırhan •eçmiş ya ... 

: Ekrem, ihtimal Cc,·detin telefona 
, yiiziinii dnlıa çok yakfa~tırması i~in bir 

k'ere da ha: 

- Kim konu~uyor? diye soruyor. 
Cevdet yaklıı:JYor ve işte o zaman 

-Amerikan tahsilli- Ekrem, her .ne 
§ekil ele ise, gciriinıneyen fenni kanca• 
snu atarak' ?.avalh Cevıleti, hir tek ıce.o 
lime dnlıa söylemesine fırsat vermeden 
fiiizüp haştnnkarn telefon ]çerisine ç~ 
kiyor ... 

Şimdi tdefonnıı haşı ucunda Cev· 
detin ,·Ücnt kmmlnrı!.. Fakat işin hil· 
mcı:Hğim tarafı, Ekremin hu murizeye 
nasıl mm·aff ak olc1n~mlur!? 

Telefon lıfiHi <lnnıvor. Cenletin kay 
l>0lan hoytıundaki lm-ııvatın iizerinde 
hnlunan elmas iğne hile elan yerinde 
llnrııyor. Elbiseler, çornplnr ''e tEkar
,piıı 1 er! .• 

Uu Amıda Cevdetin kansı içeri gir
ıni~ti. İçincle "zerrece endişe olmaksı
zın" hir şnrkı ımnlılanarak odnya gi
riyordu. 

O nııc1n lıiç bir kederi olmnclığınr bi
liyorum. Çünkü yarnn snat sonra, hn· 
ha, ~özy.rışlnrr ir.inde vnk~ıyı anlatırken· 
bnnlann Jıepsini söyledi. 

Evet ... Odanın içinde ıiocm;mm hoş 
e1hiseler'ini, eJhiseler.İn -izalır mlim· 
kün olmıynn- va7,İyetini göriiyor. 

Telüşln: 
- Ncrcflesiıı Cevdet?. diyor. Cc,•

~ct ! Ne )·nrır)·orsmı? 
Gnyct zengin ve ııek n:ızik olun '.ko· 

rnsınm hiiyle yazı odasmclıı soyuıırııası
ırn f ıiı· :-ıkıl erdiremiyor. Te'lefon ku-

• 
yıyen tele on 

("" 

...------Nakleden • 

HiKMET 

lııklıgınm masa üzerinde, kağıtlar a
rnsında yattıgrm ve ı;ene masa üzerin· 
de yarı yazılmış kağıtlar bulunduğunu 
görliyor. İskeml~ halfi sıcaktır. 

Onun sokağa ç,.ıkması ihtimalini ak· 
in getirerek hizmetçilere soruyor: _ 

- Hayır Layan, diyorlar. Bay, bu
gUn l1iç sokn~a ~ıkmndı ••• 

Ve pencereler, içericlen sünneli! 

B ayan Cevdc~ kocasının gittiği· 
· ne; -l1er ne §ekildc olursa ol· 

sun- §İmdi buradan ayrılım§ olıln~u· 
na, onu terkettiğine kanaat getirince, 
kemlini mütlıi~ korku sarıyor. Ailenin 
en yakın arkada~r olduğum için hana 
,telefon ediyor. 

Telefon çalıp ta, arkasından Hayan 
Cevıletin lıelecanh sözlerini İ§itince, 
fıirdeıılıire lıatırnna bizim almncriken 
Ekrem geldi: Riyoşimi ve Radyoloji 
miitcha~mst Ekrem! ... Kendisinin, ha· 
na, hundan üç lıafta evvel, dünyanm 
en hiiyiik keşiflcrimlen hirini yapma1' 
üzere olduğunu söy.lediğini hatırlayo .. 

"Z'J . 1 . 1 l • rum: ,ı ıaynt nesı<: erı, eeyya ur e .. 
ncrji Jıaline gelirehilece~im" diyor .. 
c1n. Bnnu, en seri hayvanlar olan tav· 
§anlara hile tatl1ik cdchiiccegini s(iy .. 
1 ii yorrl n. 

Bu kadar si.iylemi~ti. Ren de o dnki· 
1'ada heyecanlanmı~, lıattfi alfıkatlar ol
mu~tnm. 

Fakat, Bayan Cevdctiıı, bana göz • 
yaşları içinde, telefonla anlattığı fa -
clayı işitince, alaıneriken Ekreıııin, a -
rmnaktn olduğn şeyi huldu~'luıa, keş -
fini tmnaınladığııın lıiikıncttiın. 

Demek uznk mcsaf el ere knılar tcsi
:riııi '\'ardıracnk hir makine ihtira et• 
mişti. O derecede ki, umumi telı>fon
kri bile istimal eclchilirordu. Jfouil 
şinuli iyi hatırlıyorum. Henden, Ccv· 
det Ünnl hakkımla sıkı fıkı bazı sual
ler hile sorrrıu~tu ... 

Jlnyan Ce\'detin evine gitmeden ön
ce, Ekreme hir telefon ede)'im dedim. 

Iliitlin .işittiklerimden sonra im ynp· 
tığım delilikti. Fakat ne çare ..• 

Ekrem de evifüle voktu. Belki ele hu 
işleri c,·inden iclare ~tmİ\·ordn. Yor:ıh· 
bi, ncaha ıncre<l('yıli? Liıhorııtmırı ne
redey<li lıu adnnıtn? 

.Keııdi C\'İrııe diiııdil~iiııı nıııı:ııı, .hc.
:rıim tr'lefonu,nmıı çalındığını i~ittim. 

Titrt•yerck Lı>IH oıın 111.:ınılınt 
Pkrrıııiıı ~C'~i ! . 

MÜN!iR 

- Hikmet! Sen misin? diye spnı4 
yor. 

- Orası ııeresi? dedim. 

- Y arnyamlnr istasyonu. Sıfır tııCır 
çift sıfır bir! diye cevap ,·erdi. : 

Ilımdan sonra telefonun kulaklığın• 
dan alaylı bir kahkaha koptu. Fakat 

ayni zamanda dudaklarnnın, telcfo • 

mm ağzına do~nt fıdeta zamklarııyor • 
mu~ gilıi yupı:ınakta olduğunu lı isset 1 

tim. Birden ~eriye atıl<lnn. Ve tele "' 

fonu ha~lr olt.lu~u yerılcn, yani Ekrem· 

,den, korkonlarile birlikte koparıp al~ 
clım. 

Fakat yüziim kuııaınıığa lıaşlaıııı~tı! 
Derimin bir kısmı kayholmu§tu! 
Acaba Ekrem, henden sonrn kime 

telefon edecek!? •. 

Naldedcn: HfKl\IET 1\IÜN1.R 

HER öPOŞTE 1000 MiKROP 

Amerika doktodanndan bir gurup, 
öpüşler hakkında tetkiklerde bulunmuş -
Iardır. Bunlar, en temiz ve güzel kaldın 

garsonlardan 12 sini bir lokantaya top -
lamışlardır . 

Trbb'ın icabettirdiği tarzda temizle
nen bir kaç tabak bu garson kadınlara 
\•erilmiştir. Bu kadınlar bu tabakları öp -
müşlerdir. 

Öpülen çini tabakları doktorlar ala -
rak muayeneden ,geçirmişlerdir. Bu mu ._
yene neticesinde, çinilerin üzerini 600 le 
bin arasında mikrop bulunmuştur . 

Bu tecrübeden, bazı insanların her 
öpiişte binlerce mikrop s:ıçtıkları neticesi 
çıkarılıyor. 

SERENAD ÇALARKEN 

SEVGlLISINt ÖLDORDO 

Bı,ıdapeştede çok hazin bir öKim Jüi.di
sesi olmuştur. ' 25 ya~mdaki 1mre Gcra 
ismindeki .bir Macar genci sevgilisi Yliş-' 
kaya geçen hafta bir gece yorısı sercnad 
ça."'huştır. 

Budapeştede iyi keman çalan birkaç 
çingene ile birlikte sevgilhinin pencere
~i altına g:dcn 1 mre kızlın pencereye çı
kıp teşekkür etmesine ,kanaat getirmiye
rck ikinci defa görünmesini istemiş, kız 
içinde dolaşırken bir kiremit parçası bu· 
larak pencereden içeri ntmı~tır. Kiremit 
kızın alnına isabet ederek .öl dürmüştür. 
Zavallı sevgiiilerin bu , hazin m:•.;erası 

Euclapeşted.! birç~:: ilcı!>lı s::hnekrc ve· 
'>İle olmuştur . 

7 . 1-:(IU''\Jıın llt\\'F.Sı 



Daima dalgaların gürültü ile döv
diikleri bir 1ahil... Fırtınanın hiç hir 
an eksik olmadığı bir kayalık ... Deniıt 
~e büyük dalgnların, lıa,·ada kartalla. 
mı kanat ı;enlikleri, seslerin dehşet i
çinde dondukları bir yer. 

Bina olarak bir deniz fen eri ,.e in· 
ean olarak iki kişi: Fener l>ekçil'-i ile 

kansı. 
Fener bekçisi o akşam, yiyecek bir 

iki §ey ,,tnnak için gittiği aYdan eli ko
lu hoş dönmiiştü: 

- Rir şey \'Urnmadnn. Geç ölclu, 
döndUm geldim. Feneri yakmak Hizım. 

, - O ne o, koltuğunun altındaki? 
Bonnivel, geniş kaputunun önünü 

açıp koltuğunun nltındaki şeyi çıkarır
ken: 

- Jlir kartal yavrusu, cleıli. 
Sonrn, knşu yere hırakarnk ilaH et

ti: 
- Yohm kenarında hulılum. Uç -

mak isteyip yere dii~mii~, yaralnnınıı 
olacak, kıpmlanamayor. Şim<li onu 
bir kafese koynlnn, çok geçmez iyi 
olur. 

Kadın, ev(lekilerden yiyecek hn:ıı 
teyler hazırlamayı diişiindiiğii .için baş
ka hir §CY sornıaıh

0 

' 'e kocasının son söz 
krini hile dinlemeyerek mntfnk tara
{ma doğru gitti. ' 

Ilir hafta knılnr sonra Boıınivel kar· 
tnl knf esini eline aldı: 

- Götiireyim ~unu Mnryan~a ,·ere
yim, tledi. Kızcnğız ne znmanclmıhcri 
henden hir kartal ya\'rusu .isteyortln. 
Dnlgnlar ve kayalar arasmdn hüyiiyen 
çocuk eUıctte kartal sen•r, kanarya sev 
mu. ya ..• 

Maryan, fener bekçisi ile karısının 
l>iiyiittükle.ri hir kızcağızdı: Bir gün, 
civarcln hir vapur lrntrmş, Bonni,·el f e
)iiketliler arasından yalnız küç.ük hir 
kız ·çocuğunu knrtnrnbiJmi§tİ. Annesi· 
,ni clalı;alar arasmila kaylıeden altı, ye· 
<li ynflnrmclnki hu kızr.uğı7. onları ana, 
)rnba hilmİ§ \'C on altı ya~mn kncJnr f e· 
ııerıle ynfarnıştı. 

1\laryan ile lıahahğı bir giin, c.ivnr
'daki kHye gelen cnııılrnzlan ~önneğe 
gitmi§lcrdi. Genç kızı cmnhazlar .ara-
mda hir delikanlı tok nlaknclar etmİ§

ti. Maryan, camhazlnrın oynaJıkları 
rıslmım korkun~., fnknt sıcak gi;zleriyle 
bu ya~ız (lcliknnlmm gözleri nrasmda 
lıir lıenzerlik bulmuş Ye hn ate~iıı ken
.lisini tckti~ini lıissetmİ§ti. 

J>ol, cıırnbazlar arasında lıalkm da 

Bir 
Kart8lın 

eve 
dönüşü 

Ya; an: 

Stephan IFUııDDnps 
Çeviren: Vir Gül 

en (azln alfıkadar olduğu hir nclamdı: 
Yaptığı lıiincrlcr herkesi hayretle bıra
kıyordu. 

Pol, l)ir arahk salıneye çıktı ve elin· 
tleki kırhaci ~nklntarak: 

- Bayanlar, haylar! deıli, hen bu 
kırbacı ye.re yntımş ve gözler.inin Uze
r.ine birer para koymuş olau hir h.nyıı-

nm yiiziintlPn ge~irecegim: i"c ı:;füii· 
ııe, ne yüziiniin her hangi hn~ka l>ir 
yerine lıir şey olmmlan, hir k1lı k9p
miış ı;ihi hile acı lıis!'öettirnH~\lı'n, para· 
lıırı kırhaçla <lü~üreceğim. 

"Tecriiheyi yapmak isteyen hir 'ha
yan var mı? Korkınaym, bir ~ey ol
mıyacağına ı-:izi temin ederim ... 

Seyircileri arasındaki biitün ka~ın
lar, korkultır.ını kapatmak için, işi a· 
laya Yerdiler n .höyle (leHce hir ~ey o
hır mu, diye kahkahalarla ı;üldiiler. 
Hauii, Polii alaya nlantar oldu ... 

Yalnız Maryan ~iilmemiş, işi dd<ii 
telilkki etmişti. ıÇiinkii, hu ııte~ gözlü 
delikanlının tecriihede muvaff nk ola· 
~nğmn ,.e dedi~i ~ihi kcndi5in~ hir f e-
ıınhk cimiyect-~ine emindi. · 

Tiirdcııl>ire herkes, 1\f aryanm Rahne
ye sıçrndığmı ~tircliiler \•e lrnyret etti· 
ler. Iloıınh·el lıalın (la ne oltluğ\mun 
:f arkma \'arınnmış: hir<lenhire kızl 
cnmlıazm yanında görmüştii. 

Pol, lıeniiz bir çocuk denecek yn~ta· 
ki im genç kıza, hem şe.rkaı: hem sevgi 
Ye lıem lınyreı tn~ıran r~ü:llnle haktı 
ve: 

- Siz mi? ""ili. P"kiıHi... f:,.ı-:arcti
ni1.i ıchrik ederim. Fakaı, _gi)rrecksi· 

nhr. ki .bir 'ey 01mıyacaK' •• ı 
Genç kız, ' 'Ücu<lu tİti'eyerelt, sal\ne

ye sırt\istü yattı. Pol eğildi, ~farynn o 
antla yüziine yakla§an ilk erkek nefe
ıini hissetti ve gi>zlerini kapadı. 

Cambaz, cebinden çıkardığı iki ma· 
deni parayı, J?enç kn:m knpadığı göz• 
kapakJarmnı üzerine yerleştirildi ve 
rar doğrularak, kırbacını eHne aldı, 
mrkaya <loğru bir gerildi.,. 

Herkes, gözleri dehşetle açılmıtt 
Juılrleri çarparak, bekliyorlarclı. 

Kırbaç ~akladı ve .. ~ene; kızın yü ~ 
ziinden geçti: 

J>nralnr dii-:memişti ... Maryan, göz • 
]erini açmak İBtedi, paraların lınlii giiz• 
kapaklannm fü:erinde oltluğunn hie
ıetti.. 

Kırbaç ikinci defa eakladı. Genç knı 
hunun aert hir rüzgarın yüziinden da .. 
}ıa yakın gec:tiğini dnyıln. Fakat pa~ 
ralar gene dü~memi~ti. 

Üçiinr:fü:iinde, delikanlı nihayet, hu 
gü7.el çehreye kırhacım hiraz dalın yak 
la~tınnak cesaretini kf':ndinde lmlmut" 
hı: K ırlrnç üçüncti ~aklayışta, l\fnryn•. 
mn yiizünden bir iki milimetre yukar-~ 

dan geçti ve paralar sev,ircilerin nrnsı-
ua fırladı... · 

Genç kız. halkın lıeyecnnlı hağrıtm 
arasm~a ~i,iılerini aı;tr. K~rşısmdnki 
erkf':k, J;ene c~i1mİ§, onu kolunıl:m tu• 
tup kaldırıyordu. 

Fakat, bırakmadı ve yüziinii salın~ 
ye do~~u dönerek: 

- Gitme, c;en benimle ht>raher kal, 
dedi. 

Donnivcl kızı bu camhazlıalıe}·e hı
rnkrnnzdı ·belki. . Bilhassa hu sert ha: 
kı~h delikanlı pek hoşuna gitm·emişti. 
Fakat n5lnn inürebhivesi 7...oro, isl".ar et• 
nti~ Ye kendisine iti~at ,·ermişti. "7h
ro, haha .hir atlanuh ve Ilonnİ\'el, 'kızı 
ona teslim dti. 

Mnryuu, Bonni,·el haha ile son gö
rii~tiiğü zaman; hir kartal yavrusu iste
tl iğini tekr~r etmi~t.i. O ~in hahah~ı~ 
camhazhn!leye 'elinde bir kartal kafesi 
He geldiği zmtiari çok &evin(H \'f' ·der
hal bQymma atılarak: 

- Ilnbacığnn ! dedi. Ne kadar mem· 
nun ettin heni bilivor musun? 

6 giinc1cn sonra kartal camhnzhan~ 
nin en Se\'İlen malı)l'ıku olmuştu. Mar
yan hiitiin ~in ontt'11a rneşgul o-luyor, 
'""" h:t7.ı hiinerler ii.~rt>tıne~e c;nh~ıyor
<lıı • 

Pol, nrknda~ı Gay'la Jıernher hir ka-

.. 

ilh ahşam lli oyun<\a 

Mar.iya11la Har/alını o
lii yoklu; Pol uy1Jnun 
u.11 nayacağı yere daha 

evvel gilmi.~li. işle 
eıahel 

uhaya gideceklerini sürlı>di~i z:ımıın 
l\lary .ı:ı : 

-·Benimle beraber h..ızıhiir de gc-
leı·ek, deıııi~ti. · 

Pol enelU: 
- Çok hiiyiik oyunlar \'erecek tle· 

iili:r., eledi. Kuliihe u'rahaıııızla gidet>e
ği~. Jki iiç giin kalıp gclecc~iz. 

.- O_lsun ... Hem lıen kart:ıla öyle 
~iizf'l hiinerler ö~r'ettim ki! 

Kasabaya Pol, Gay, 1\laryaıı \·c Kı
zıhüy hernl>er gitmi~lerdi. Maryan 
Jrnrtalın kaf esiııi arahaıım tavanına as
nu~tı ve hiiHin ,yol ı:ııiiddetinee onunla 
nıe~ı;ul olı.ln. 

tik ak~aınki oyunda l\lnryaııla knr
tnlın rolü yoktu. Pol , oyunun oynaııa
,c:ığr yere daha evYel gitmi~, Gay da 
arahada haznlnnınnğa ha~laınıştı. 

.Bir aralık, Gann göziine yerde ılu· 
l'an Poliin kıdJ&cı ilişti. Giiliiıııscycrek 
bir kırhaca haktı, h~r Maryana "e sor
«lu: 

-~ - Seni d<h·iiy9r değil mi Pol hu 
Jnrhaçla? 

:Maryan, gijz}erini hayretle açarak: 

-''\t\')"\T'. \\~\\\. ~\~'\n \\\)"l:~~n.Y~ '~"~ 

medi hiç! 
- Yalan sliy)üyorsun ... Pol E<eni hu 

kırbaçla döviiyor... Sana yazık değil 
mi ·J Senin ~ihi giizel hir kıza ... 

Cay, hıınlnrı Föyleyerck Maryam 
km·,·et.li kollarmm arasma alım~ ve 
bünik bir ~efkatlc ~ö~siiniin iizcrinde 
sıkım~tı. :Maryan o anda, Gayı se,·clii!i
ni lıi:::s<'lri "e lıa~mı ı!Ct~t"iine lnrakh. 

Fakat, Ganu clndaklarını dııdakla
rnıd:: lmsetti~i zamnn: 

- Bırak, dedi, PoJ öldiiriir seni ... 
Smi de, beni de öldüriir ... 

Ve sert llir hareketle aclamm kolla
rnHl .ın kurt u 1 el u. 

Hıı sırada arabmıın kapısı ııçıldı: 
İı;eri J!İıen Poldii. fürdenhire içer<leki 
ı;alıııeyı tamarııiyle farkeılenıe<li. Esa
sen ıdi:~ i~imknii. Nefes ncfc:e: 

- llaıli Gay! (liye bağırdı. Vnkit 
!!•·lıli. ~eçi,·or hilt•. Alınli hekleyor. Ko~ 
ff'Jı ,. . Enf'lii ı;erıiıı rolün ... Ren de şfoı 
ıli J!Pl i) ornm ... 

;3i:;:lcıhıi .hitirtliği zanıım, kuliihe -
nin lı. i:r ti} dınlı;ma gözleri nlı~nıış hu
hınııyordu. O zaman, içeri gircli~i an" 
rta Mnryanla Gnym hirihirlcrincleıı ye
ni ayrılmış olduklarını farkeu~: Yiizle
rimleki ifncle hunu gösteriyordu. 

Jlidıletle nrknsma dihıiip Gayı nrn
dı: Vakat cnınhnz, arkacln~ı iı:i fnrket• 
medi diye tlii~iinc>rck , lıcnıcn cıktp ~it
meyi miirmsip lmhnu~t11. 

Pol , durdn, ır<.i:t.!erini kısıırıık. kinle 
Mnn·ana haktı , ·e : 

- Onunla hn:ılıenliıı, ı lc·;!il ıı ı i? 
diye ı;ordu. 

~'\ıı'C")\\n ~tv-a" v~nne~tn~ '-\\\T~~~\..,.\-ı. 
baktı. 

Pol, cebinden tnhanr:ısmı çekerek 
ona doğmlttu: • 

- Demek itiraf ediyorsun, lıa? 
Marynn, ~rıyel tahii hir hnlde l'c\'ap 

verdi: 
- İtiraf ediyorum ... Fakat. neyi? 
- O ve sen! ... 
- Evet, o ve ben hirihirimizi St!\i .. 

yonız. Bunu itiraf ediyonıın ... 
Poliin tahanea tutan eli hirclenhire 

yana ineli ve tahancn yere diiştii. Adam 
ayni lıarecktle ha:ım öne eğip tahnn• 
canın dii:;tii~ii yere hakmca kırbacını 
gör<lü. 

Birdenbire ~özleri hir §imşckle par
laı.11 ~·e derhal eğildi, kırhacı nldı ve 
knliibenin kaprsınılan fırladı ... 

Maryan: 
- Onu ki>r edecek! diye diişiindO 

' ' e kendini yarı .kaylmlerek arkasına 
yıkıMı ... 

Gö?l!"rini11 önünden, ye.rde_ yatan 
Gay Ye knr~mnda, J!(jzkapaklarının ü
zerindeki paraları -Clii~ürmeğe çalışa· 
rak kırbacını kaldıran Po'lii ~i.irdii. Fa
kat kırha~., paralara değmekle kalma
yor. Gaym güzlerini de çıkarıyor ... 

Pol, pek fılfı lıaıHseye kaza şekli 
Yerehilirdi ... 

Maryan, hu ılii şiiııct>lerlt>, deli ol • 
muş gihi yerinden f ırlııtlı \'t>, yerde dn• 
ı an tahancap eline alarak, kaınya tloğ
rn koştu. 

Bn sırada kııpmnı topıız~mn dıf:ır
ı ları lıiıi tuıuyoı·tln: Maryan kapıyı içe
r i lfo~ru açnw:ı kı.:r~ısmda J;crl c Polü 
hulıhı. 

Pol, kadııını elinde tnhancnyı µör
.11ii~ ve (lt>rlıaJ cJine yapı~nn~tı ... K.a
dın n•nıı~k i;:;tı>ınNli ,.e ... hir mii<ldct 
hoğnflular ... 

Dıştmla tahnnca sesini duynp arnha 
kuliilıeyc koşu~tukları znnuın Mnryanı 
.1lii lınlclnlnr. Ilıı ş m :un<ln d11rn11 Pol: 

- Kendi elindeki t::ılınrıcadıın çıkan 
İrnrşunl:t <ihlii, diyorılu . Tnlrnurayı e· 
!imle giir.:Hiıı1. nlmnk isteılim. tetiği 
çı:kti... ' 

Hüılisı• lı ııkku:ıln ınnlfımatmıı müra
,·aat edil~n Gay, biraz cvnlki sahneyi 
:uılalma~; lıeın kendi virdanı. hem 
!\Jary:mn ı r;ı'!ıu için Jıir borç lıihl i. 

Iluııuıı üıeriııç, polis, Polıleıı şiir>
helcıınıck! t? kendisiııi haklı giird\i. Ya
r.mm \'aziycti <le şiiplı ey.ı kun-etlendi· 
r ccek lıir Jelilcli. f"akal, asıl. tnhan
ı'nnırı trti~indl•ki JHll mak i?.ini ınıınye
rıc etmı>k liiınmlı. 

Tıılıuurayı nnıdılar, lnılaıııııdılar. 
'follıuld, !;fi.liseıl~n sonra kııliilıeclen 
khns~ çıkın::ıını~tı . Y nlm1, knrtn1m, 
tiinerniş hulımdıı~u yerden. o korkunç 
ses ile hir 1ıaykırış kopar:ırak indiği 
\'C açık jlCn<"'rf'ılrn çıkıp gitti~i gi.iriil
mii~tü ... 

iki iiç giin sonra fener hekı:isi Bon
nivel bnlıa, karısı kasahnclan dünıliij:iü 
~mnnn, kentlisini: 

- Kim ~ehli lıize hıı~in hil.iyor 

(Sonu 12 nci aayıfada) 


