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Muhtemel bir tecavüze karşı 
Rusyada örfi idare 
ilan edilmesi ıozunılu görülüyor 

Sovgetlerde süratle yeni harp 
gemisi inşa edecekler 

Amerika Japonyanın nakadar gemisi olduQunu sorup 
ona göre gemi yapmak istiyor ı 

Har~c~ğ borçla
rın sonu B ÜYÜK Millet Meclisi harici 

Türk borçlarının dahili istikraz 
taJıViUeri ile değiştirilmesi hakkında 
hUkfunct taraf mdan yapılan kanun tek 
lifini ka.bul etti. Fakat hükumetin tek
lif· ı kanun haline gelmezden evvel ge-
rek ıencümenlerdc, gerek umumi heyet 
te birçok münakaşalar da olcf u. 
. 933 tarihli anlaşmaya dayanan Uni-

1 tUrkıer dolara nisbetle bugünkü itiba
~ klymeti 25,5 piyasadaki rayiç kıy

lbe\,14,5 Türk lirasıdır; bunlann de.. 
iletiiilecekleri tahvillerin itibarı kıy-

• ~ti 20, rayiç kıymeti de 19 liradır. 
• ~~ ~in hUkmetin teklifine karşı iti-
/'J!iT e<fnler: 

111 ~ ademki Unitilrkleri 14,5 liraya 

~ sahhftor. '91fff ,ıs~ 
!i 'it~ a 1ivF811 i)Chı 1 f ,5 liradan 

!~, ~·n satılamayan tahvilleri almak 
·~ hesabına mühim bir zararı göze 
l! ·tır. İki tahvıl arasındaki 4,5..5 

• İfratık fiyat farkını devlet zarar ede
tek ~eıncktir.,, 

• ~Yorlardı. 
°\ ~ • ' lıfaliye Vekili Fuad Ağralı zahirde 

. :oğru gibi görünen bu itirazların haki
. atte kıymeti olmadığım uzun uzadıya 
12:ı.h etti: 

r ~ Hükumet Unitürklere 180 kuruş 
f'~ız veriyor. Onwıla değiştirilecek olan 
~ 7 .f~izli 20 liralık bir dahili istJkraz 

vılıne verdiğimiz faiz ise 140 kuruş. 
~ ibarettir. Aradaki 40 kuruşluk 
ı;'rk hazine lehine kaydolunacak bir 
~~teşkil eder ki 500,000 ünitilrk de
r~t.Irildiği farzolunduğu takdirde faiz 
arkı olarak elde edile.cek olan bu ka
ıancm mlkt.a.n 200,000 lirayı bulur. 
$oQ.ra. dahili istikraz tahvilleri için 
~erdlfimiz faiz Türk pa.rası ola.rak 
~UYoruz. ÜnitUrklerin taksitlerini ise 
a 0 50 nisbetinde döviz ile ödemek 935 
li nıa.şması icabıdır. Demek ki biz ha.. 
lı·ct '!'ürk borclarına ait tahvilleri da-
01111 istikraz tahvilleri ile değiştirecek 
~ ltrsak bir kere faizden kazanacağız. 

nra da her sene yekiınu mühim bir 
~r tutan döviz tediyatı mecburi
tah .~en kurtulmuş olacağız. Her iki 

81 
\'ıiı değiştirir iken hükumetin kasa

balıdan on para çıkmayacaktır. Bu iti
~a~ ile piya nda tahviller arasında !'i
let . f~rkı bulunmasından dolayı dev-
,.A1_ 1"1n en küçük maddi bir zarar ola
._ .. dc~·ı t>e gı dk" 

di. 
Bu · sozlere karşı: 

li~ Mademki yirmi liralık dahili is
lfUkUnı tahvili on dokuz liraya geçiyor. 
SUk ]" et iptida piyasadan on dört bu
tA.._ ıra Uzerinden harici Türk borcu 
-nvuı~r· . 
1 " ını toplasın, ondan sonra bun k:n Yerine dahili istikraz tahvili çı
~" denilebilir. Fakat hükllmetin bu 
1eın ~ bir muameleye giriştiğini giz.. 
haı e~e irnka~ v:ır mıdır? O vakit der. 
teıc· P Yaaa fıyatlan fırlayacaktır. Ni-
. ıın b"""'n d .. 
~n ta "";'" . on ort buçuk liraya ge. 
dok hvtllerın birkaç yıl evvel yirmi 
'll'ı,m~z !ıraya k:ıdar yükseldiği de ol-
~ ur. ASIM US 

(Sorıu Sa. 4 Sü. 1) 

Fransız kabiııesini Leon Blum da 1m
ramayaoağını bildirmiştir. Eunun üze
rine Cumhurreisi kabhıcyi kımnak va. 
o:il"""""11itw. iati/a M.,._~jc)laNa 
V6rmiftir. Bald ~kil bunu kıal:mZ 
etm~tir 1'6 kabinesini k ırnıağa çal~
ma.ktadır. Bu husustaki son haberleri 
4 iincü say/ amı::da bulacak.sınız . 

Moskova 17 (A.A.) _Mebus Gor
kin, bazı m:ıhallerde ve icap ederse 
bütün Sovyetler birliğlı.de örfi idare 
ilanı hakkının yüksek Sovyet meclisi 
reislik divanına veriL"lle.sini teklif e~ 
miştir. 

Raportör, bunun memleket müdafa
ası için elzern olduğunu söylemiştir. 

Raportör aynı zamanda merkezi ko
mitenin ve halk komisc..ırleri konseyi
nin bir mekanik inşaat komiserliğile 
bir de bahriye komiserliği ihdası hak
kındaki kararını bildinniş ve ziraat 
mahsulleri stok komitesinin de komi
serliğe tahvili projesini anlatmıştır. 

Mebus Kossyor, Gorkinin örfi idare 
kanununu mUd:ı.faa ederek demiştir 

ki: 
"Sovyetler birliği, burada casus 

ocakları kurmak istiyen düşmanlarla 
çevrilmiştir. Faşist, ocaklan, halk ko
miseri Ejofun idaresindeki kıymetli 

S. ~s kıUhlauat aerviai •,...mde 
tahrip edilmi tir. Sovyet hudutları ge
risinde tam emniyet istikbalde de te. 
min edilecektir.,, 

(Sonu Sa. 4 S. 3) 

Bir Japon -Amerikan 
veya Rus - Japon 

Harbi olabilir mi? 

Yul..-arrfa konferama İ§tirnk eden Rulgnr mrırnhha.~ları ve Hasan 
akanın riyasetinde içtima • .• 

Şark Tütünleri 
konferansı 

Türk- Yunan ve Bulgar murahhas
ıannın iştirakile 

Dün ilk celsesini aktetti 
(Yc=n 4 QncU ~) 

Telgraf a4rest: ıruftiü : fsfintiul 
Telef. 21413 (Yazı), 24370 (lda~) 

Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

,1---------------------------------------~ı Parti Grubunda: 

Bulgaristandaki 
Türkler hakkında 

Hariciye Vekili izahat verdi 
Türklere yapıl~cak muamele Ttlrk ·Bulgar mllna
aebatma tesir edecek Amillerin bqmda gelecekli 

Mecliste: 
-... ................ ._. 

Halk Bankası 
Kanunu kabul edildl J 

(Ycuslan .J tMdi -ılada) -

Para Borsasının Ankaıaga nakli hakkında . 

Borsacılarımız ne 
diyorlar? 

Karar bütün Borsa acentala
rını memnun etmiştir 

(Ya:ı8' ıa uncu fltJY!Oda] 

/$t<rrı1,,ı1 lıay"t rıcıt:lıığrı için Bnşt•e 1.ilin riwı~rtind~ toplanan 1ı~yet • •• ~ 

Etin ucuzlaması 
Belediye varidatına dokunuyor 

Buna mukabil Elektrik, Havagazı ve 
telefon ücretlerine zam yapılmasını 

teklif edildi 
Ankara 17 (Telefonla) İatanbulda 

et fiyatlannın ucuzlatdması hakkında 
görüımek Uzere Ankaraya gelmit olan 
vali ve belediye reisi B. Muhittin '1ba -
tündağ bu akşamki ekspresle tatanbu
la hareket etmiıtir. 

İstanbul valisi ve belediye reisi iataa 
yonda dahiliye vekaleti ve Cumhuriyet 
Halk Partisi erkiru tarafından ufur • 
lanmı!tır. 

Et fiyatlannda yapdalak on kuru! 

tenzilit, beı kuruı mezbaha resminden 
beı kuruı da hayvanlann nakil ve sa
tı! ücretlerinden indirilerek elde edile
cektir. 

Mezbaha resmi halen kilo batında 

sekiz kuruıtur. Resmin üç kuruf& in • 
dirilmesi ile belediye varidatmda hay· 
1i tenakus olacaktır. Bunu önlemek için 
belediye, havagazi, elektrik ve telefon 
ücretlerine bir mıktar zam yapılma11 -
nı tekli( etmittir. ' 

Kumarda 
arkadaşını öldiirdü 
tmıir 17 (Huauıt) - Bugün kumar 

yüzilnden Kuruçay nahiyesinde bir ci
nayet olmuıtur. 

Yapr, Nuri, Bcijrl, Şevki ve Yuıuf 
adlarında bet kiıi kumar oynarlarken 
Nuri tabancasını çekerek Yaıann ağ -
%Jna doiru atq etmiıtir. Bu ateı esııa-

(Sorw. Sa.. :1 SA. il 

Y edikulede bir 
tren kazası 

Tesviyeci ism~ll 
parçalanarak 61dQ 

(Y- ... 
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J,ilic 6.al'ıisfeci : Yugoslav Başvekili ve Göring 
Tercünıe işinde Ziyafette birer n .utuk söylediler 

Bindif imiz ·dalı 
Berlin 17 (Hususi) - Berlin yakı. 

nmda Karinhal'de B. Stayadinoviç şe
refine tertip edilen avda bir öğle ziya
feti verilmiş ve B. Göring söylediği 

bir nutukta demiştir ki: kesiyoruz I 

Almanyada, menfaatlerini müdafa
aya ve barışı zaman altına almağa ha
zır bir devlet buluyorsunuz. Her ta,. 
rafta Alman milletinin sempatisini ve 
dostluğunu bulacaksınız. Aramızda 

hi~bir. siyasiı kültürel ihtilat veya 

Yazan: Hakka SlYılhaı @ie~gıDın 
l\fcmlckette bir terciime dü~manlı

ğı } aralrnnk İı;teyenler için bir yazı 
yaznu~tnn. Bunu '"Haber"' de 'urul
lalı taç kar ıladı. 

Her fikrini açıkça yazan, inandığı 
-yanlış 'eya doğru- lıer §eyi olduğu 
ı:ihi ortaya atan bu dost, lıu yazmn
da dalgalı bir tereddüde dü~mü~ gö
riiııih·or. 

N1~rnl1nh Atacın, irf anile hi~c:i ara
smrla lıir r;nrpı~ma olduğunu gö:,terrn 
hu iirkek yazı, lıana ce,·aptır, deni
l~ez. Çiinkü İ!;inde hep henim söy
lccliklerinıin <lo~ruluğn la~clik edili
yor. Zaten nkıJ icin yol, bin<le o].;;a, 
en kı~n.:ı ç:ene hirllir. 

l\Tıınyycn lıir bilı;i seYİyec:ine va
rnnl ar, memleketteki irfan ihtiyacım 
da birlikte \'e e§ bir hüyüklükte gö
rürler. Bunun i~iıulir, ki "Nunıl
Jalı" m şu ter füne davacımda henden 
ayrılncağına ihtimal veremiyorum. 

Nurullah Ataç. okuyan hir aılnm
dır. Qiinyaclnki fikir ve san'at akış· 
larmı ı:;öziinclcn ırak tutmaz. Güzeli. 
deı·ini. gen İ'li knvramı"ttr. Iliiyle olan 
bir aclom, keneli yuşarlı~ı topraklar 
ii~tündeki kafa ver.imlerini de ister 
istemez ölçer. 

On yedinci O!!Jrdnn ımnra hiiyiik 
hir fikir kuraklı~ı gcçirı1i~imiz, el
het!c omm ~özünden kaçınnmıştır. 
Ilu kurnklığm neticelerini ele bir bir 
incelemiş, el1c11leri ü tiinde durmuş
tur. 

"Ilntı~' nın ilerleyişindeki tıll'n, 
seztli~imiz giindenheri. onun peşin
deyiz. Kı~lamız ona, dniremiz ona, 
mckt<>lıimiz ona lıenzemek ~ııyretini 
gfüliiyor. Ü tiinlük, gUneş gihi<tir. 
İnkilr hnlçığiyle f!n•annma7.. Ellebi
yat, «>n yerli ve eti milJi bir varlık 
oldn~n halde, onun tesirindtn kurtu· 
lamaclı. 

tikin öğr<"nmek' için Batıdan e@er 
tercüme <"ttik. Sonraları zevk almak, 
yiik t-lınrk için de hunu ynpınnğa haı
lndık. Geçen yazımda da Eöylcmiş
tim: Diz, henüz mektep kitaplarnmz· 
da hile tercümeden lmrtulmuı deği
liz. 

Karayı he lcyecek' Jiangi gıdayı 
Batıvn mulıtaç olmadan yaratalıiliyo
ruz? Bizi ren, ilim, felsefe. san'at 
hükiiınlrrinclc hir ölçii salıihi y:ıpan 
"külıiir" ii tahlil ettirsek, içinde ha
fıza ve mulıakemeden başka bize ait 
ne çıkar? 

Nurullali Atar:. hen de Hakkı Sü
ha Gezgin fikrinde}dim, ama sonra 
caydrm. Çünkii fena eserler tercü
me ecliliYor. E~!er kitançılar. patron
lnr, terriime için Garplı miielliflere 
telif Jıakkr ''erirlerse, seçmeye mec
bur olacaklar. 

Diyor. Bu uvanık; fakat ta~km 
do~tıın lıir pire için hin •orr;an yaka
cağını hilirdim. Ama, ~n "tercüme" 
d:ı,·n mcla hiiyle a~ kırı hir ciü§ÜUC'eye 
kııpılacağıııı nmnınzclıın. 

f .in samimi hir taraftarı olılıığuna 
heni inandırmak için ''ne -atılacak 
romanım, ne hikfiyeın \'ar?" cüınleı;i
ni makale ine eklemiş. nu rünıle. 
hana hir ynınn kadar çirkin ı;öründii 
Çünkü hen, 'unıllah J\tacm ~ahı:~ 
mPnfoati u~nınıla lmkikattf'n a nla· 
rn~mn zaten inanmam. O. helki inat 
irin, helki hac:kalarma bf"nzememek 
iı:in karava nk. ha ·rama Yortu der; 
fnkat mcr;f aı:ıt için a~l:ı lıii}·le hir ~e' 
yapmnı. 1 

Bf"rı, lıiitiin ,Jii~iinrtiikleriıni sayıp 
,Jiiktiikteıı oıırn. ~ıı terdime da\ asın
da, hir tek fn~da ıımıılur. o ıla ıelif 
lıakkı ''ermrmck iı:in lıalka mal ol· 
muıı ~·erlerin re,·rilmesine yarrlıını· 

dır. cl~nıi tim. Tıırııllah Ataç. lınnu 
lıe~t"nıni~. llav Allnlı razı ol;:;ıın ! f~te 
hen de hunu j teyorclnm. <li~·or. Ö il' 
aınn, ben, hunu ancak en c:on rikir. 1 
"On hir tecelli olarak ijylemi~tin ı 
nu kfiçüriil· fııyrla ·a mııkahil "ı.aro
lr terrilm1o. .. nin mf'mle1 ete vapara~ı 
zarar,' han~ ölçü,·e sığar? B.unu dü
§Ünmeyor muyuz? 

İşin içindeki Lüviik haksızlıklar
don biri de ~u: · Frenklere "ka
lem hakkı" vermek i:~teyenler, lliyor
Jar, ki: Eger tercümeler para ile sa
tın nlmır a, yerli malların siirünıü ıır
tacak. 

Nıırullalı taç. buna inanır mı bil
mem. Fakat ben hu tli4iiniişte hiç bir 
i ahet g(iremeyorum. Diinyanın han
gi ülke~incle hir "Bahıiili"' cacldr·İ di
mertl i~i 'ar? Kitapçı dlikkfınlarınm 
canıekiinJarrnn yaslnnnn telif e~erJe
rin, yüzde kaçı gerçekten cleğerlitlir? 

Ilnşka nlf'rıılrketlercle "tahı" J:ırın 
hem kendileri lıir kitabın krvrnetini 
tartnf':ık lınlrle<lirler, hem de ~ıiie _e
selerinde fikir ''e an'at ekı:perlerine 
yer vermi~lerdir. Gelişi güzel • eser 
basmazlar. 

Terciiıne işinde lm sıska noktalara 
§u lıir nef e.ste devrilen kökr.üs yerlere 
Etaplnnıp kalmnktanc:a, daha sağlam 
lıir yolda yürföneli ·iz. 

fllitçede bir "terrüme fazlı'" nm 
yer nlmaı:mr isteyelim. Çevrilecek" e· 
serleri se t-lim. Tiöliimlere ayıralım. 
Diinya şahf'sı>r1eri. kla.•iklf"r, am:iklo
peitiler, tarilıler. ilim. fen, felsefe a· 
kı§1arını en püriizıtüz hir miikem· 
meJlikle incıınh~a armağan eden ana 
kitaplar milli kiiti.iplıanemize mal e• 
dilsin. 

Yaratma çağma hunlnrm Jinzmm· 
dnn !ıoııra km'll"alıiliriz. Bu~ka çıkar 
hiç hir ol yoktur. Terciimeyi para· 
ya hn~laınak. hn memleketin irfanını 
haltaln?rnktnn hn!;k·a netice vermez. 

Rıhtımda elektriksiz 
halan bir meydan 
Galat' tilltımı Uzerinde liman işle~ 

me direktörlilğil binası ile deniz tica,.. 
ret müdürlüğü binası arasında bir 
milddettenberi yapılmakta oJan asfalt 
meydan bitirllmiştir. 

Yalnız meydan biteli bir hafta ol. 
duğu halde ~e~üz elektrik konulma
mış olduğundan bilhassa gece vakti 
gelen yolcular rıhtıma çıktıktan son
ra bir zulmet içinde kalmaktadır. 
Bunlann içinde ilk defa !stanbula ge.. 
lenler bulunduğu düşünülürse elek
triksizlik yüzünden ne kadar mil§kü-

· toprak anl~mazlığı yoktur. Bilakis 
iki milletin menfaatlen mesut bir su
rette birbirini tamamlamaktadır. En 
candan temennim iki millet arasında,. 
ki bu dostluğun istikbalde daha sıJu 
hale gelmesidir.,, 

Yugoslav Başvekili B. Stoyadinoviç 
verdiği cevapta kendish'ıe gösterilen 
iyi kabulden dolayı teşckkilr ettikten 
sonra e7.ciimle demiştir ki: 
Geçmişte memleketini:t.e olan hay. 

ranlığım, Adolf Hit!crin idaresinde 
başarılan muazzam terakkiyi gördük
ten sonra bir kat daha arttı. Almanya 
ile Yugoslavya aras:ndaki dostluğt;n 

daha sıkı olmakta devanı etmesini ar
zu ediyorum. 

Dostluk münasebetlerimizin inkişa. 
fma führcrin talimatı dairesinde sizin 
teşriki mesai etmenizi bir §Cref nddedf 
yoııız.,, 

Hassas ferazilerin ayarı 
Ölçülerin kontrol ayarlanmala.rma 

ay başında başlanmıştı. Bu arada ec
za.hanelerde bulunan hassas terazile
rin de ayarlanması icap etmektedir. 

Ec7.acılar cemiyeti, eczacılara ko
laylık olsun diye beyanname vermek 
işini üzerine almıştır. 
Yakında ölçUler müdürlüğünden blr 

zat ile cemiyetten birisi eczahaneleri 
dolaşıp hassas terazileri ayarlayacak
lardır. 

--0-

lstanbulun muhasara 
ve fethi 

Emin.l>nil Hallwvin<üm: 
Dil, Tarih ve Edebiya;t ·§1!.bemizin 

tertip ettiği (İstanbul hakkında kon· 
f eranslar) serisinden (İstanbulun mu.. 
hasaralan ve fethi) mevzulu olan 
üçüncüsü üniversite tnrih d<><;:enti bay 
Mükremin Halil tarafından bugün 
18/1/ 938 salı gUnU) saat (20,30) da 
Evimizin Cağaloğlundaki merkez sa. 
lonunda verilecektir. Davetiye yoktur. 
Her arzu eden gelebilir. 

lata uğranıldığı anlaştlmı.~ olur. 
Belediyenin bu hususu göz önüne 

alacağr beklenmektedir. 

Gantecin ~nden : 

Bir Remiz 
Romaıı wla Go!{a hi.ildimeti totnliter bir program ile i~1ıaşına geçer· 

krn 1500 ki~ili/~ Romanyalı bir seyyah im/ile i ita/yaya gitıni~lcrdi. 
Orw/,: bih :;k niit11tıyi~lcr İle laır§ılanmı§lardı. lıalyan ga:::cıelerinin 
t·erdihlcri nuılıimatn giire, bu Romanyalı ziyaretçiler Romad.11!.i Trajau 
siitunıırıttn bir par~·a.mıı afoml• Riil•reşc güıiirrnii~lcr... Bu sütun par
~<m ornıln )'f'ni tlildforı. bir nnıhn temclin-e honncnk, bu par.çanın nrnl·a 
lmnmrm tla Ra;:wnytrldar ifo İta! mnlar nrosınclahi tnrilıi akrabalığa 
mmltliji bir remiz tc~hil rrlecc•h miş. 

A rıla~dıyt>r ya: l' f"ni RomPn lıiil•ı"mırt rrisi Go~n il:tidar meddine 
grçrr gr~·mr:. nru~nlinfrc t<·fgraf ç<'l•rr<'k lıalyan 111ill<'ti11e har.~ı dost
lııhtan ,.,. hrmfo§lil:terı ınTısetmcsi sadece *nlısi bir s<'mpati hııdud11nd11 
l:r,.'mnynr... HASAN Kl ICı\ YI 

-
Ankarada b.ya7c 3por1arı bu ha/at r.o1: büyli1; bfr rağbet 1MZanmıştır. Resim. 
de haf ta içimle kayak sporlarına i§tirak ccleıı bir grup görii.rilyor. 

Japonya harp ilan 
-edece·k ·mi ? 

Uzak şark vaziyeti bug··n her 
vakıtdan daha çok merak 

edilecek saf hada: 
Bugünlerde Londra, Paris, Vaşiııg- ı 

tonun siyasi mahafilinde büyük heye
canlar ile konuşulan mesele budur: HATAY' DA 

-:-;- Japonya Çine harp nruı edecek Nüfus dalavereıerl 
m';lki bu suale karşı gülecekler var- deva rn e d 1 yor 
dır: 

- Japonya Çine karşı altı aydan
beri, filen harp yapm&.ktadır. Fazla 
olarak bir de harp ilan ediyorum de
miş olmasında artık mana var mıdır? 

Diyecekler bulunur. 
Fakat Japonyanın Çindeki vaziyeti 

tetkik edilecek olursa bu sözün ve 
itirazın doğru olmadığı derhal anlaşı
lır. 

Hakikaten Japonya Çine karşı harp 
ediyor. Fakat şimdiye kadar bu mem 
lekete karşı her türlU harp usullerini 
tatbik etmiş değildir. Bu cümleden 
olarak Japonya henüz Çinfn sahilleri
ni a;bluka etmemiştir: 

_ Yangtsc nehrine yab::.ncı gemi
nin girmesi yasaktır. Kanton sahilleri 
Japon ablukası altındadır. Hong • 
Kong İngiliz limanı da bu abluka içe
risinde dahildir.,, 

Diye bir ilan yapmamıştır. Daha 
sonra Japon askerleri Tonkin körfezi
nin yolunu kapayan Ha.yman adaları
nı da henüz işgal etmemiştir. 

lştc Japonyanın Çine karşı resmen 
harp ilan etmesi şimdiye kadar yapıl
mamlf} olan bu tiirlll hareketlere .sıra 
gel~ s:östermış cı.IacaJdn-. Bu bıt 
reketlerlii tatbiki ise bilhassa !ligiltere 
nin Uzak Şarktaki nilf uzuna ,aynı za. 
manda ticaretine en son darbeyi vura
caktır. 

Bu ihtimal birçok defalar İngiliz 
Avam Kamarasında konuşuldu. 

_ Japonya Hong • Kong limanını 
abluka ederse hükfunet ne yapacak?,, 

Diye mebuslar tarafından sualler 
soruldu. Bu suallere karşı tngilterenin 
harici siyasetini idare eden devlet 
adamları: 

_ İngiltere hükıimeti Hong - Kong 
limanını müdafaa edecektir.,, diye 
cevap verdi. Yani millet vekillerine 
karşı taahhütlere girdi. 

Onun için .Taponyanın Çine karşı 

harp ilan etmesi Uzak Şarktaki vazi
yetin tamamen yeni bir safhaya. gir
mesi demek olabilir. 

Vakıa son cefa Tokyoda Mikadonun 
riyaseti altında toplanan imparator
luk meclisinin kararlan henUz anlaşıl
mamış ise de bu mecliste harp ilfi.nı 

tedbirinin de konuııulduğuna dair ri
vayetler çıkmıştır. Onun iGin Uzak 
Şark vaziyeti her vakitkinden ziyade 
merak edilecek bir safhadadır .• 

A.U. 

BELEOİYEOE 

Ekmek fiyatını 

ucuzlatmak için 
Ankarada ekmek fiyatlarının ucuz.. 

)atılması için de tetkikler yapılmakta

dır. Evvelce İstanbul belediyesi bu me

seleyi tetkik etmi§, ekmek fiyatlarının 

ucuzlamasının buğday fiyatında yapı

lacak tenzilat ile kabil olacağı anla§ıl 
mıştır. 

İstanbul belediyesi !stanbulda e.k

mck meselesinin halli için bu işi ken

di lizcrine alnı.ayı düşünmektedir. Bu 

takdirde birçok fırınlar kapatılacak, 

Antakya 17 (Hususi), - Hataydı 
yaklaşan seçim dolayisiyle, nüfus da •, 
laverelcrine devam edilmektedir. 1 

Kendilerini Türk olarak kaydettir • 
mek isteyen ve o .suretle müracaat e 11 

iden Eti Türkleri hakkında tahkikat t!f. 

raklarma nahiye müdürleri tarafındatl 
"tayf esini, Türk ; mezhebi islam - Ha • 
nefi diye iddia .etmekte ise de hakikat 
halde kendisi alevi tayf esinden ve mel 
hebi islam • alevi oJ:iuğu tahakkuk et• 
miştir . ., gibi garip ve gülünç kayitlet 
konmaktadır. Bu kayitlerle, Eti Türk ,. 
!erinin evrakx mahkemeye sevkedili • 
yor ve o şekilde karar veriliyor. 

Haklarında bu suretle karar verilerı1 

ler arasında öğetmcn Ati Rıza Sczctıı 

Harbiye nahiyesinden Ali. Reşit, Ha • 
san, Mehmet ve Şaban vardır. ı 

Amerikan radyosunda 

Bugün sulh senfo• 
nisi çalınacak 

Londra 17 (Hususi) - Milletler &'" 

rası ticaret odası Amerikan radyosun'" 
da bir konferans serisi tcrtinp etmiştir• 
öğtedetı gece ycırısı'rıa kadar d~V1hı e;;ı 

1 \!..... fi' • -rti ,.., r.rf 
oeee ulan bu neşriyatta tanmmı§ bit 
çok şahsiyetler, milletler arası ticareti
nin arttırılması ile sulhun teminine da 
ir konferanslar verilecek ve Amerikaıı 
hariciye nazırı B. Hull de aynca mü • 
him hır nutuk söyliyecektir. 

Bundan sonra Vittorio Giannini'niıı 
hazırladığı "dünya münasebatının a • 
hengine ve sulhun terennümatma,, da"' 
ir b ir senfonisi çalınacaktır. 

Neşriyat V. i. x. al. işaretli 11790 ki
locikl ve 25.4 metre üzerinde çalışan 

istasyon tarafından yapılacaktır. 

~ Bayan ~i;;ışeSI! 
= ---Senenin ilk hasır 

şap haları 

Krşm aldntıcı glineşli liavalan llk• 
bahar modalarını daha şimdiden dil
şilnmeye imkan vermiııtir. 

Bahar için yeni şekillerle hazırlanall 
bu seneki hasır şapkaların bazı modeı.. 
leri çıkmıştır. 

Burada gördüğünüz şapka, siyali 
hasırdır ve önündeki kenarı benekli 
ince tül çehreye güzel bir şekil verme1' 
tedir. 

geri kalan fırınlar ıslah edilecek, bel- ı--------------
ki ekmek fabrikası kurulacak. Şehrin 
her tarafında. çıkarılacak ekmekler 
aynı kalitede ve aynı fiyatta olacak. 
tır. 

Kl.JRUNa abone olu
nuz ve abone ediniz 



1 Şehir haberleri 
-----------~ »-----------

Yardımcı öğretmenler 
Muvaffak olanlar esas 

kadroya almıyor 
Son Ytllarda orta okulla.nn artması !:ine muhtelif ders zUmrelerinl okut 

l{ .için öğretmen ihtiyacı çoğalmıştı. 
daUltür bakanlığı bu vaziyet karşısm
öğr evvelki yıldan itibaren yardımcı 
b etınen almağa başlanır§ ve bugün 
Uıı.ların miktan iki bini geçmiştir. 

ı:n ~ardımcı öğretmenlerden tedrisatta 
ili~Vaffa.Jdyet gösterenlerin bu yıldan 
1 &.ren esas kadroya alnunaları karar 
liŞınıştır. 
tı ÇOCUKLAR tÇtN DIŞ KL!Nt(;t _ 

1 k Okularda okuyan çocukların diş
erı · 

1 • nın. muayene ve tedavi edilmesi 
~~ kUJtUr direktörlUğU faliyete geç-

Ştir. 

Stıı.'Bu ~1 Üsküdar ve Fatih mmtaka. 
CU dakı çocuklar için eli§ klinikleri rtl-

da getirilecektir. 

to F'atih kliniğinde tanmmLs diş dok
.a rlarrrnızdan bay Hayretin Uras te-
1.1a,~ 

·• işite meşgul olacaktır. 
l • İlk ve orta okul öğretmenlerinden 
~kişilik bir kafile 11 şubatta Ulu
~ a kış sporlan eğlencesi yapmak 

re gideceklerdir. 

ti"~ Üniversite talebelerinin tertip etr 
b gi Atına seyahatine bugünden iti-
aren ba.şlanacak4:r. Bu ıseyahate işti
~~ edecek kafile bugUn şehri.miuien 
1 •naya mütevecihen hareket edecek
~r kendilerini üniversiteli arkadaşla. 

Uğ\u.layacaktır. 

Se; Üniversite rekförü bay Cem.il Bil
li ın llıubtelif fakülte t:ılebelerine ter
§ p ettiği çayların sonuncusu dün ak
;:{1 ~t 17 de bütUn fakültelerdeki 

1~~ talebelere verilmiştir. 
• Ö" 
~ gretmenler için tertip edilen ser-
la t kuı:s1ara bugiinden itibaren baş
k naca1ttrr. llk kurs beden terbiyesi 

Utsud ö ur. 
\' ~le:len sonra İstanbul kız lisesinde 
erilecek tir. 

M -o-
OrE'"'E'?HİK 
~ -:-
'il~ 3.n vapurunda 

kaçak eşya 
bulundu 

~ liarsuyadan dün limanımıza . gelen 
?tt dan vapurunda gümrük muhafaza 
~~urları tarafından görülen lüzum 
ltactrıne bir ara§tırma yapılmış, birkaç 
~ ın ve erkek muşambası, ipekli bir 
lel'i boyun atkısı, kravat, masa örtil.. 
Çık ile elbiselik kumaşlar meydana 

arıırnı§tır 
ıı . 

tn u kaçak ~m meydana çıkarıl
~ı Yine gilmnik muhafaza memurla
~o ~Zdan birinin çok şayanı takdir bir 
sıA l'ilııü ile olmustur. Çünkü bütiln bu ""l.Yd ~ • 
lteı 1IDrnız eşya vapurun yanında is. 
l>ıı~Ye Çarpmasına mnni olan ipten ya-

l{ 1ıı balonlar arasında bulunmuştur. 
ltırı açalt eşyanın bulunmasını mütea
d~ Yapılan sıkı araştrrma neticesin. 
Old~anın Mustafa adında birine ait 
l'a]t ~ a.nlaşılmıç, Mustafa yakalana
lnl§t akkmda kanuni takibat yapıl-

ll', 

}> -0--
0l,l~tle 

flo~ 
r~ YüzUnden "ayb· 

olan adam 
~~~ıni§te kuruyemiş satan Aksekili 
ans

1 
ara isminde birisi dÖrt ay evvel 

tın rt 
lard b'o adan kaybolmuştu. O sıra-
~o; ır gece evin anahtarını cebine 
ktu-b p çıkan Mustafanın bir kazaya 
ltıası a~ gitmiş veya intihar etmiş ol. 
ta!ıkı: la gelmi~. her iki noktadan 
tı.euc at Yapılmış, fakat müsbet bir 

"'he ahnarnamıı:ıtı. 
uort -

~iııd aydanberi zabıta bu işin talık~ 
en va- " . 

tUtı M -...... çmemış, nihayet evvelki 
~·esiııd llStafanın Aydn.m Köşk nahi
ltıııdu~ incirci Osmanm yanında bu. 
Yasa,; anlaşılmıştır. Mustafanm pi
bır . borcu olduğu için esrarengiz 
~diI:e11tılde ortadan kaybolduğu tesbit 

... §tir. 

~ÔAVNt DöQOLno Mü? - Sa-

matya Abdi Çelebi mahallesinde otu. 
ran 23 yaşında Ağavni dün zabıtaya 

müracaat etmiş, kom11usu Vahramın 

kendisini döğdüğUnü ve başından ya
raladığını iddia etmi§tir. Vahram ya
kalanmıştır. 

• Fındıklıda dere içinde oturan 50 
yaşında Berto ismindeki kadına k~ 

mür ç~mış, baygın bir halde Bey
oğlu hastahanesine kaldırılmıştır. 

• Ka.dıköyde Mühürdar bağında Ek. 
remin bahçesine 13 yaşında Yakup. 
12 yaşında Cemal ve Nuri isminde Uç 

çocuk girmig, hurda demir çalıp Yel
değirmeninde hurdacı Mehmede sa~ 
mışlardır. Çocuklar yakalanmış, ba
balannn. teslim edilmişlerdir. 

• Pangaltıda M~tiyet mahallesin

de oturan tuğlacı Kirkora hamam is-
tasyonunda ııoför Suphlnin idaresinde. . 
ki 2216 numaralı otomobil çarpmış, 
yere dilşen Kirkor muhtelif yerlerin
den yaralanarak hastahaneye kaldırıl 
mıştır. 

• Diln sabah Sirkeciden Salkmı.sö

ğüde doğru giden 167 numaralı tram.. 
vay ile 5oför İsmailin idaresindeki 
3284 niımarah otobüs ça.rpışmIŞlar
dır. 

Otobüsün bazı yerleri h~ t'O ~ 
mıştır. 

-<>-

'fOPT. ı\ NTIL AR 

Per.evnlyal llses'ncfen 
yet.,ert1er bir kurum 

ıe,kll etll 
Pcrtevniyal lisesi mezunları, 15/1/ 

938 cumartesi gUnil saat on dörtte 
EminönU Halkevinde toplanarak me
zunlar cemiyetinin kurulmasını karar-

laştrrmışlar ve müteşebbis heyetten 
Naki Tezclin cemiyetin gayesinin ne 
olacağına dair verdiği izahatı dinle

mişlerdir. Bu izahata göre cemiyetin 
gayesi, bütün mezunlan bir çatı altın. 

da toplamak, kardeşlik bağlarını kuv
vetlendirmek, mali vaziyeti iyi olma-

yan arkada.~lara madcli yardımda bu. 
lunmak ve senenin muayyen günlerin-

de balo, çay, İnUsamere ve gezinti ter
tip ederek bUtUn Pertovniyal ailesinin 
bir arada eğlenmesini temin etmek, 
konferanslar tertip etnıektir. 

Verilen iz:ıhattan sonra hazırlanan 
nizamname okunmuş ve kabul ediL 
miştir. Yapılan intihapta: Fahri reis
liğe mektep mUdllrU Edip Ergüven, 
reisliğe Necati Volkan (hukuk mezu
nu), umumi kltipliğe Naki Tezel (hu. 

kuk talebesi), mub'Ulipliğe Necmi 
(maliye memuru), veznedarlığa. Ke
mal Gürboy (kimya talebesi), azalık

lara Kavi (hukuk talebesi), Necdet 
(tıp talebesi), onör heyetine de lise 
başmuavini ve felııefe hocası İhsan 
Raşid, coğrafy:.ı. hocası İhsan tılıami 
ve müdür muavini Fazıl seçilmişlerdir. 

Kurumun merkezi PE'rtevniyal lise.. 
sidir. 

- Bi::lm <lr Mr bhlldrl/nıl: ol!ıa ne 
111/ olurılıı, korcıc 101111! Rc11 11rka11a otırrur
dırm ve 11n11a11 ııiirıimrk :urı111da /.:alma:· 
drkl Sl'ninle her gün böyle ralıat rahat 
aezerdlkl 
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Pariste öldürülen 

azeteci · kardeşlerin· 
katilleri bulundu 

" f 

Rus iktısatçısı Mavşin'i de 
onlar mı öldürdüler? 

Parlıte muhtelif binalara bomba ko
yarak birçok suikast hazırlanuı olan 
tethişçilerin tahkikatında Loküte is 
mindeki adamın itiraftan ile çok mü
him noktalar aydınlatılmıştır. 

Bombalardan birini bir binanın ka
pıcısına bizzat kendisi vermiş olan Lo 
kt:iti arkadaşlarının ismini birer birer 
söylemiş ve yaptıktan su::kast hareket
lerini olduğu gibi anlatmıştır. Bu taf
silattan sonra da birçok kişi tevkif 
edilmiş ve bunların, yalnız EKn bomba 
ha.diselerile değil, aynı zamanda, da
ha evvelce yapılmış ve meçhul kalmıt 
cinayetlerin faili olduklan anlaşılmış
tır. 

Bundan bir mUddet evvel, Pariste 
Rosselli kardeşler isminde iki İtalyan 
gazettt.;isi öldtirülmüştU. Bu cinayetin 
faili veya failleri 1!mdiye kadar mey
dana çıkarılamamıştı. Bugün, İtalyan 
gazetecilerini de bu giıli ihtHal komi
tesi mensuplarının ö:.dUrdüğü a.ıJa:ı! 
ıruştır. 

D:ğer taraftan, btJtün gizli ve yarı 

aiyast cinayetlerin de bu komite men- .. 
auplan tarafından yapıldığı §Üphesi 
uyanmııtır. Bu arada, yine bir müC:d-t 
evvel, Pariate, beyaz Rusta-d~n Nava 
şin isminde bir adam öldiirülmüştü. 

Faili meçhul kalan bu cinayetin de bu 
gün, gizli ihtilal kom:tesi tarafından 

yapılmış olduğu zannedilmektedir. 

Lökütinin verdiği isimler üzerine 
tevkif edilenlerden iki kişi Rosselli kar 
de§ler cinayetini itiraf etmişlerdir. 

Giıli ihtilal komitacilanndan Filhot is. 
mindeki birisininde Navaşin cinayetin
de parmağı oldulu anlaşılmıştır. 

BugJ.n, gizli ihtilal komitasının ese
ri olduğu anlaşılan cinayetler ve sui 
kastlerin başl.•.:ası şunlardır: 

1 - Silah kaç:ıkcılığı ve devlet em
niyetine karşı suikast: 

Komitacilann birçok gizli silah depo
lan, bentonistihkimlan, gizli rapbhane 
leri bulunmuştur. Suçluların bazılan 

bu hususta lt=.rafta bulunnwşl!ll'· Fakat 
yapmak iste1ikleri §eyin, J<0n "nistler 
ıin ihtilal tehlikesine karşı bir müdafaa 
olduğunu söylemişlerdir. 

Bu suçta 34 kişi itham edilmekte
dir, bunların yirmi· beşi mevkuf bulun 
maktadır. 

2 - Pariste iki binaya konulan 

Oldıirlllen ltalyan ga:~etecileri 
R-0$seUi karde§ler 

bomba hadisesi (11 EylQI 1937): Bi
na tahribi ve cinayet suçu. 

Bomba hadisesinde iki bina yıkılmıt
tır. Bilhassa Lokütinin son günlerdeki 
itiraflan ile, bu işte kendisinin, Vok
lar ve Vojel ismin.deki daha iki kişinin 
başlıca suçlu olduğu anlaşılmıştır. Ha
disede alakadar olarak Loköti taı:ıfın 
dn isimleri verilmiş birkaç kişi suçla· 
nnı inkar etmektedirler. İki kiJi de 
henüz tevkif edilememiştir. 

3 - Rosseli hadisesi: 

11 Haziran 937 de işlenmi, olan bu 
~inayette Karto Rosselll ile karde1i 
Sabatino Rossclli öldürülmüşlerdi. Kar
lo Fransadaki faşist aleytan 1talyanta
nn şefi bulunuyordu. Turin de edebi
yat profesörü olan kardeşi Sabatino
nun siyasetle meşgul olduğıı pek zan-· 
ncdilmiyordu. 

Bu cinayet hakkında Buvye ve Foran 
ism'ndeki iki gizli ihtilU komitesi men 
subu itirafta bulunmuşlardır. Yalnız, 

Bııye, Fran aynr hadisede alakadar olduğu söyle-____ 

- nrnırn 'ff.merikn ufaref/11drn lrle
/btı e!lilrr! 

,_.Ve ~ere(! l'tki. ne ı.~ti11orlnrciı'! 
- llir: bir ,eu! Numarada bir yanlış

lık olnıu 

- <Jf11r ,eıı rll'/;ft~ln! nıın 11nbancr bir 
delikanlıya kendini ~appadak öptürdün ue 
bugün gene, hdl 

- Bııel, am'1 o bunl1n bana artık ua· 

nen Pilryö iımindekf difer 1'frl inkAr 
etmiştir. Diğer suçlular esasen başka 

had~elerden dolayı mevkuf bulunmak 
tadırlar. iki kişi henüz tutulamamıştır. 
Hadisede alakadar olduğu görülen bir 
kişinin de henüz hüviyeti t:sbit edile-
memiştir. 

G!zli ihtil!t komitesinin alakadar ol
duğu zannedilen, fakat tamamile tes
bit olunamayan ci!).ayet ve auikastler 
de §unlardır: 

1 - Rus iktisatçısı Dimitri Mavaşkin 
a:nayeti: • 

Hadise geçen sene 27 kanunusanide 
olmuıtur. Cinayetin faili hakkında şim
diye kadar hiç kimse kati olarak itham 
edilmemiştir. 

2 - Muhtelif tethişçi sLiikastleri: Bir 
tltyyare karargahına yangın çıkarıcı 

}:w.lmba konulması v. 11 .. 
3 - ttalyada İmperia'da Juif imün

de birisinin öldlirülmesi. 

4 - Jan BaptiÇt isminde diğre biri
nin katli. 

4 - Öldürülen bu iki kişi silah kaçak 
çısıdır ve suçlarının meydana çıkarıl
n1ası tehlikesi ilzerine öldürülmüş ol
nlalan zannedilmektedir. 

lKtİSADİ MA '-' AFİJ.OE 

Deniz.bank 
müdürü 

Tetkiklenne dün 
de devam etti 

Denizbank umum müdürü Yusuf Zi
ya Öni§ dün de Denizbank etrafındaki 
tetkiklerine devam etmiştir. 

Umum müdür, sabahtan öğleye ka
dar lşbankasmda meşgul olmuş, öğle
den sonra liınan işletme hanına gele

rek, tahlisiye umum müdilrlüğUnc çık
mış, umum nıüdür bay Necmeddin Er
ol ile bir saat kadar görüşerek idare-
nin ~kilii.tı etrafında malümat nl

~§br. Bundan başka fenerler idare
sinin de Denizban.k teşkilatı içerisin
de tahlisiye umum müdürlüğüne bağ
b•.nması etrafında bazı esaslar üzerin
de görüşülmüştür. 

Fenerler idaresi, 15 kanunuevvelden 
itibaren De.nizbanıt hesabına çalı§llla
ğa l'8Şlamış mersule de Denizbank n~ 
mma Sümerbanka yatınlmağa ba.şl~ 
mıştır .. 

Den.tıbank umum müdürü Yusuf Zi
ya öniş bugünde aynı suretle tetkik
lerine devam ederek havuzlar idare
sinde m~gul olacaktır. 

-o- · 

flearel bayatımızcıa 
bUyUk inkişaf var 

Bu sene zarfında şe.hı·imizde iktısat ve 
ticaret hayatına yeniden n.Wan birçok 
kimseler olduğu memııuniyetlc görül
müştür. 

Yapılan bir istatistiğe göre, geçen 
yıl İstanbul Ticaret odasına kaY.ıtlı 
521 ticarethaneden 421 i kapanmış, 

204 U terki ticaret etmiş, 37 si yefat 
etmiş 30 u iflas etmiş, 17 si fert hali
ne inkılap etmiş, 122 §irket haline 
gelmiş, 25 i §irket halinden küçük 
tüccara inkılap etmi§tir. 

Buna mukabil yeni olarak 591 ferdi 
müessese, 25 simsarlık, 263 muhtelü 
şirket olmak üzere İstanbulda 8330 
müessese kurulmuştur. 

Bu da geçen yıla nazaran memleke
timizde ticaret hayatına atılanların, bu 
işten bilyük yardımlar beklemekte ol

duklarını ve memleketimfade ticaretin 
heran inkişaf ettiğini gösterir. 

• Türk - İtalyan ticareti inkişaf e~ 
mektedir. Son defa iki devlet arasında 
yapılan ticaret anla.smasma göre, !tal 
ya. 938 yılmm ilk altı aylık kontcnini 
vermiş. buna alt liste blltün lktı.ışadt 
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Parti grubunda 

Bulgar·s andaki 
Türkler ha kında 
Hariciye veki i ·zahat verdi 

Ankara 17 (Hususi) - C. H . P. 
Meclis gurubu bugün fevkalede bir top 
Jantı yapmıştır. 

Bolu rnebusu B. ismail Hakkı Uz -
may Partiye vermiş olduğu takriri i -
ıtah edctc'k Bulgaristandaki Türk Ckal 
Jlyetler'i hakkında fena muamelenin de 
vam ettiğini ve hala Türk mekteplerine 
türkçe hurufatın girmediğini ve tnham 
ınül edilmez tazyikler altında varını 

yoğunu atarak Turkiyeye gelmek iste
diklerini ve bo) le binlerce Türk ailele
rinin .yok pahasına mal ve arazisini sat
tıktan sonra hicret intizarile elinde ka
lan bir kaç parayı da bitirip manen ve 
maddeten sefil bir hale geldiklerini an
latarak bunların bu elemli vaziyet -
ten bir an evvel kurtanlması için ne -gi
bi tedbirler alm:iığmı l!lhbat ve içtimai 
muavenet vekili İle hariciye vekilin -
den sormuştur. 

EvvCla, Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
vekili Doktor Hulusi Alataş şimdiye 

kadar yapılan iskan ve göçmen işleri

ni anlatmış, 1934 tcnberi Bulgaristan
dan, Romanyadan ve diğer yerlerden 
gelen göçmenlerin 138,428 nufus ol -
duğu, bunlar için 17 .016 ev yapıldığı
nı, kendilerine 9.542 öküz 16.444 pul
luk, 1059 araba ve 937 senesine kadar 

gel~n göçmenlere tamamen ve 1937 se
nesi içinde gelmiş olanların üçte ilcisi
ne arazi tevzi edildiğini ve mevcut ka
nuna göre bir ailenin iSkanı 800 liraya 
mal olduğunu izah etmiştir. 

Hariciye vekilimiz-in izah.atı 
Hariciye vekilimiz Dr. Tevfik! Rü§ -

tü Aras Bulgaristaniliiki Türklerin ve 
Türk mekteplerinin vaziyeti ve muha
ceret mc,elesi iizt!rinde son senelerin 
biitün m::ıcerasım ve ) apılan teşebbüs
leri ve a1ınan vaitlerin çok kısır neti -
celerini hü15lıa ettikten sonra §imdiki 
Bulgat h;"kOmeti ba§veldlinin Tiiı:k 

mekteplerinde türkçe hurufattnın mec
buri ve eski arap hurufatınm ihtiyan 
olması hakkında emir verdiğini. öyle

mi t:r. 
Dr Aras şimdiki Bulgar liilkfimeti -

nin şikayetlerimizi daha iyi kabul ve 
telaitki ettiğini ancak tatbi.katcr intizat: 
etmekte olduğumuzu ve g_örülecek ne
ticClcri olduğu gibi fırkaya arzedece -
ğini herhalde ötcdenben kendileriyle. 
iyi ve dostane ge~irunck başlıca emeli
miz otan bu komşumuzla münasebatı -
mızın üzerinde müessir olacak muay
yen amillerin bapnda Türklere yapda 
cak muamelenin bir esas teşkil edece
ğini de söylemiştir. 

Halk Bankası kanunu 
kabul edildi 

Meclis kış tatil devresine girdi 

HarjcJğ bor la
rın sonu 

(Ü$l)anı: 1 incide.) 
Onun için maliye Vckilipin sözlerine 

tamamen hak vermek lazrmdır. Ve 
eğer hUl."'fınietin dü,.cmndüğü ı;fbi mec
listen çıkan kanunun istihdaf ettiği 

maksat hasıl olur, ecnebi dövizi ile ö<lc 
nen Unitürklerc Türk paraı:ıı ile ödenc.n 
do.bili istikraz tahvilleri ile değiştiri
lecek olursa Cumhuı iyet maliye.cıi yelli 
bir ~ali zafer elde etmi§ olacaktır. 

Bu zaferin kıymet ve ehemmiyetini 
takdir etmek için uzun uzadıya. düşün
meı;"C de ha.cet yol-tur. Ta Loz:m kon
f eransındanberi hlik'iımct ile düyunu 
umumiye hamilleri arasında cereyan 
eden münakaşa.lan, bu yüzden devletin 
maruz knldığı :zorlukları göz önüne 
getirmek kfıfidir. 

Hn.kikatcn Lozan konferansında atıl. 
hu tehlfüeye koyan belli başlı sebepler 
den biri düyunu umumiye meselesi idi. 
lsmet 1nönü Tiirk borçlarını Türk pa
rası ile ödemek istiyordu. Düyu.'lu umu 
miye hamilleri hesabına hareket eden 
devletler ise borçlaı·m altın para ile 
ödenmesinde ısrar ediyordu. Sulhun 
imz:ısı ancak düyunu umumiye mese
lesinin ayrılması suretile mUmkUn ola 
bildi. 

Lozan konf eransmdnn sonra düyu
nu umumiye mcsclcsin!n gcçirmi§ oL 
duğu safhalar yine malün:.dur. Hükfı.. 
met bUyiik bir hüsnüniyet ile bir an
hışma imza etmiş ise de bunun tatbi. 
ki kabil olnmamış:tır. 930 cihan bıilı
ranı Ur.erine yeniden müzakere açıl

mıştır. Büyük ekonomik buhran 1 ~inde 
clUyunu umumiye mcselcşi ayn bir 
buhran sebebi olmuştur. 928 anlaşma. 
smdan sonra bir kere 933. bir gere 
de 935 senesinde nnlnşmalar y:ıpılmış
tır. 

Evvelce senede 2-3,5 milyon :ıltm 

liraya ka.dn.r yükselen düyunu umumi. 
ye taksitleri en son anla.§ma mucibin<:f! 
6-7 yüz bin liraya kadar inmiş, bunun 
da ancak yarısı döviz olarak tediye 
edilmek mecüuriycti kabul olunmuıı
tur. Kamutayın Uı.sdik ettiği kanun 
tatbik olunduktan sonra bu son anlaş.. 
ma da rm olarak ortadan kalkmış ofa
ca.kt.Ir. D&vb ile ödenecek olan Türk 

Ue ödenen dahill 

Ankara 17 (BuswJl) - Büyük Ma 
Jet Meclisinin bugünkii toplantrsmda 
Halit bankası ve hallt sandık1armm 
sermayelerine dair kanun liyilıa.SJ mü
zakere ve kabul edilmiştir. 

Müzakereye başlaı:ıadan evvel mali
ye "ekili B .. Fuad Ağrıdı bu kanunun 
halk bnnkasma resmi menabiden ya_ 
pılacak ynnlımrn sureti icrnsmı tesbit 
ettiğini ve mevkii icraya konulmasmm 
ahali için de faydalı olacağım söylc
mi§tir. 

Bcrç Türker Af.yon Kara.hisarın bu 
bankanın tesisi etrafındaki mütaleala
rından sonra İktısat Vekili B. Şakir 
Kesebir beyanatta bulun.arak bilhassa 
demi tir ki: 

Halk bankası ve halk sandıklan na
mı altrnda küçUk esnaf ve sanat sahip
lerine 20, 50 ve ru"h.ayct 100 liralık kre 
di verecek müesseselerin t~li mev -
zuu bahistir Bu müesseseler 933 sene
sinde Büyük Millet Meclisinin kabul 
etmiş olduğubir kanuna müsten~en 

kuruacaktır. Bu kanunla kurulacak bu 
müesseselere hazine iştirakini temin 
edecek karşılıklar gösterilmiş oluyor. 
Ber~ Türker arkarlaşımızm bazı es -

ki bankaların maruz kaldıkları müş -
külatı mevzuu bahis etmesini yerinde 
görmedim. Yalnız ifadelerinde noksan 
kalmış olan bir ciheti huzurunuzda te
bariiz ettinneğe lüzum görüyorum. 

istanbulda adı geçen Esnaf bankası
nın yolsuzluktan mütevellit mcsulleri 
mahkemeye verilmiılerdir. 

Onlar hakkında takibat yapılmıştır. 
Bunlar yüzüstü bıraöılmrş değildir. 

M.,clis kıı taliline girdi 

Ruznamedeki diğer layihalar müza
kere edilip kabul olunduktan sonra 
Meclis içtimamın 2 mart 938 çarpmba 
gününe taliki hak •ın'daki takrir reye 
konmuş ve kabu! edilerek, toplantıya 

nihayet verilmiştir. 

istikraz tahvilleri ile değiştirildikten 
sonra hem devlet haz.inesinin bugün 
vermekte olduğu fnizler eksilecek, 
hPm de harici T .. rk borçlan dahili 
Türk borÇlanna ÇC\Tilm.iş bulunacak
tır. Bu muamele neticesinde harict 
borçlar için verilmesi iktiza eden dö
vizler drvletin diğer mühim ihtiyaçla
rına tahsis olurubilecekt"r. 

ASIM US 

Yedikulede bir 
tren kazası 

Tesviyeci ismail 
parçalanarak öldü 

Ycdikuledc şimendifer imalathane • 
inde çalışan tesviyeci İsmail, dün Ba

lıklı ile Yedikule arasında, tren hattın
ıd.ln ge~erken kazara ayağı kaymış. ray 
]arın üstüne düşmü~tür. 
İsmail bu sırada Sirkeciye gelmek, ü -
zere gc~en, trenin altında: kalmış, başı 
vücudundan aynlnıış, kollanı ğöğsün -
den itibaren kapmuş. bacaktan dizle -
Tinden parçalanarak derhal ölmüştür. 

Hadiseye mildeiumumi muavinlerin· 
den Hikmet Özdeş vaziyet etmiş, adliye 
doktoru Enver. Karan ceaedi muayene 
den sonra defnine ruhsat vermiştir. 

Rus .. lJada Örfi 
ıaare 

(Üsıyanı: 1 incide.) 
. TENi HARP GEMiLERi 

YAPILACAK 
Mosko,•a 17 {A.A.) _ Tas ajansı 

yüksek Sovyet meclisiııde :Molotofun 
söylcdiğj nutuk hak.kında tafsilat ver
mektedir. 

Hatip ezcUmle şöyle demiştir: 
''Bütçenin kabı:ı.nk olması maliye 

komiserliği devlet bankasının müsta;. 
kil bulunmasını icap ettirmektedir. 

Banka bundan sonra. doğzııdan doğ
ruya Sovn:ırkoya merbut bulunacak 
ve §efinin: komiser ~ fa.tile müzakere 
için bir reyi bulunacaktır.,, 

Bir deniz harp komiserliğinin ibda.o 
smdan bahseden Molotof Sovyet b2lı
riyesinin dört filosu bulunduğµnu ha.. 
tırlatmı~tır. Baltık, Karadeniz, şimal 

denizi ve Büyük Okyanus filoları. 
Molotof demiştir ki: 
"Harp filomuzun in.~a ancak son 

seneler zarfmd:ı bilfiil b~laya.bildik. 
Yeni fabrikaların inşası bittikten. so.n.
ra sarf ettiğimiz gayrct!ere nihayet ve
receğiz. O z:unaıı süra tle kuvvetli de. 
niz birlikleri in§a ctmcğe ba§layaca,. 
~" . 

Molotof bwıdan sonra bilhassa bü
y "ik deniz devletlerinin in§aatla.ruu 
d . ınadan inkişaf ettirdiklerini ve em.. 
peryalist devletlerin sil§.hlann tahdi-

' di için en kUçUk bir anhşmağa bile 
varamadıkları noktasında ısrar etmig
tir. 

Mooltof nutkunu bitirirken yUksek 
Sovyet meclisinin riyaset divanma. ör. 
fi idare ilan etmek hakkını veren tadil 
teklifi hakkında da şunları söylemiş
tir: 

"Emperyalist mUtecavizICTin sehc
biyet verecekleri bazı ihtimalleri der. 
piş etmek mecburiyctind<:yiz.,, 
AMERiKA YA.PTIGI GEMiLERi 

BILDlRMIYEOEK 
Va.~ington 17 (A.A.) - Salahiyet

tar mahaf ildcn alınan maH'lmatn göre, 
Amerika bahriye neza.'"Cti bundan böy
le bahriye kuvvetleri hakkmda mutat 
olan istatistik neşriyatını yapmaya .. 
caktır. 

Diğer taraftan iyan bahriye encü
meni de bu hususta. hiçibir şey bilciir
miyeceği gibi Milletler cemiyetine de 
bu bapta katiyen m:ılfunat verilmiye
cclttir. Bununla. beraber Amerika de
niz in§aa tı hakkında ngiltere ve Fran
saya mnlfunat vermekte devam edecek 
tir. 

Nantes 17 (A.A.) - Fransız bah
riyesi yeni bir mayın tarama. gemi. i 
denize .indirmiştir. "Commandant du
roc,. adındaki bu :,eminin boyu 75 m"t
re, genişliği 8 metredir. 

K umarda 
(Üstyam : I incide.) 

ınnda Bedri de kendisine yardım et -
miştir. 

Ya~r. aldığı ağır yaranın tesiriyle 
derhal olmüştür. Nuri ile Bedri tevkif 
edilmiştir. 

Donizden çıkanlan cesedin hüviyeti 
aAlatıldı 

İzmir 17 (Hususi) - Kordanda de -
nizden çıkanlan bir cesedin hüviyeti 
tesbit edilmiştir. Cesedin, bundan Qç 
hafta evvel, deniz kenarında dolaşarak 
sarno§ olduğu için muvazenesini kaybe · 
derek den~c düşmüş olan kereste tOe
carı Mehmede ait olduğu ınlatılmııtır. 

Şark Tütünleri 
konferansı 

"Şark tütünied konfeıansr,. dlın 

saat lv de Galatadaki Tophane kö§
kllnde Trabzon saylavı ve Cumhuriyet 

' Partisi meclis grubu reis muavini bay 
Hasan Sa.kanın riyaseti altında top
lanmıgtU'. 

Konferansa, dost Yunan devleti 
adına Yunan başkonsolosu Gaios, Yu
nanistan milli iktrsat nezaretinde mü.. 
dürli umumi Haralambos Teodoropu
los, tütün §Ubesi direktöıil Arburodis, 
Bü.lgar devleti adıruı. Bulgar başkon
solosu, Slivenski, Bulgaristan Ziraat 
bankası mlidürli Vi~ memleketimiz 
n:ımma da iııhisarlar umum mtldürii 
Ahmet Mitat Genelt Türkofis İstanbul 
§ubcsi direktörü muavini Necmeddin 
Mete, inbisatlar idaresi tütün §ubesi 
direktörü Adnan Halid Zira.at Vek.ru.e.. 
ti dürdUncU §ube mlldür muavini Rem
zi ve İstanbul Türkofis §Ubesi • tütün 
raportörü Mümtaz Kavalcı bulunuyor
lardı. 

Konferans, bay Hasan Sakanın bü.. 
tUn toplantıda ha.zır bulunanların son 
derece alakalarını celbeden bir nutku 
ile açılmı§Ur. 

Bay Hasan Saka birka~ defa alla;r 
larla. kesilen nutkuna şöyle başlamış
tır: 

"-Memleketimi::e :tafa, geTdini:: de
mekle balıtiyanm. 

Memleketimizi bi r ryabancı memle· 
ket olarak a<ldctmemenizi rica ederim. 
Çiln1ı..'"il, siz bııraya bir dostane te~ki 
m~ai filı.-ri ile geldiniz. 

Filhak"i1ca, hü7cümetlerinıizin Anmn 
iizerine üçüncü de fa olarak mü.§terek. 
m.cnf aatlerimizin, bağlı bulımduğu bir 
meselede umumi ve mil.sb6t bir tWtice
'!16' w7'1114'k için toplamyoruz. Bir şcır'k 
tütünleri ofisi te:ıis ctımek fikri ço'k 
es1ddir. Ha1.."ikate.n. 981 de riY®ct et .. 
tnek şerefi ka::andığım ikinci Balkan 
konf eransırıda. bu fi.kir o konferansta.. 
ki milli Tilrk gnılm tamfından tekıi1 
edilmi§ti. 

O zamatıdanberi hii1ı..-Umetimi.rin ımı .. 
nU3ssillcri lstanbulda iki defa toplan. 
dı'lar. Ve ofis için bir nizamname pro
;esi hazırladı1ar. Ben bugü~ size bu 
projeyi vermekle büyük bfr zevk duyu
yorum. Bu suretle baylar; bundan ev. 
vellı.i 93!-933 toplantılarınm f ayiltı.stz 
olma~ §ijylc dursun bir proje hMır
Zmımasıoo yardıın. etmi.,~ir. Bu proje 
gimdiyo kDdar Ubm. gcldiğ,i §e]..ilde 
mÜMT.~cı edilmiş ve tıihayct üzerhı.de 
nıut.!ıbık k"Clltnml!'ttr. Söylemcğc lü.zıtm 
yoktur ki bu kadar iyi tetJ,,"ik oZunmu§ 
ı'l)e ölçiümii.§ bir proje bugünkü oo1ı§ .. 
m.amızı kolay'W§tıı'Gl'aktıt. 

Şimdiye kadar J10rf edilmi§ değerli 
gayretlari ~kU.t ge~k değil, hild .. 
ki8 teoorüa ettirmek isterim. 
Bımdan cvuc1ki çalışm.a1.arımızda 

kıymetli w tilt'ilıı tüccarı ol.an mösyö 
Palcyef ile, bize çok yardımı dokttn• 
MU§ o1aıı inhi,,arZar 1dare8i genel di. 
rektöra kıym.etli arkadaşımız Ahmet 
Mita.t Genel gibi ~l~mıa arkıılda§'l4rı.. 

m.ı.zın isimlerini anmayı 'bir vazife bl-
lirim. 

Bundan b~'kn Balkım 'konferansJ 
için. flk ~alf.§tnı§ olan ve bütan tutil1' 
gal~rı114 i§tirak etmi§ olan eskt 
nazır möstJö Bakllnlba§:mın ismini 01'
rada an~k isterim. 

Bu. '2izamname pr.ojesinin gayet dfl>
kat'/e. Jı.azır.'lanmı§ olduğunu 8Öylemİf
tim. Fakat bu nizamnameyi tekemmül 
ettirmc1c için aramızdan birinin yapa
cağı teklifi varsa hiç ı1ilp1ıesiz 1.-i, onuı.ı 
f ikri>ıi tetkik etmek ve benimseme~ 
isteriz.,, 

Bay Hasan saka bundan sonra pro
jelerin tetkik edileceğini ve tesbit oltı
nacak kati bir projenin tatbiki içiıl 
her mümessil bulunan hüknıetten is
tenileceğini söylemi§, §ark tütünleri 
ofisinin maksadı ve faydası hakkındf. 
şöyle demi§tir: 
"- Unui7JU1111tmz ki tesis eileceffe 

me milesscsenin bizim. için. mı'Zlet'lt--f 
ar.an bir. kıymeti .olacaktır. Çünkü bd 
torA7c1dil tesis ed.erken milletler cemi
yetinin bir teklifine ocuap wrmi,? ol»
yoruz. 

Milletler emniyeti ttıtün mü8taksiJi 
olan b-iz 1..i.g devletin mi4 cıoa.atı 'il.* 
rine eksperler komitesinin mpom t16 
üç taraflı. Qir tüt'ün ofisi teşis cailn~ 
sini &av.siye ctm~ti. 

bin4enaley7ı, düşi!.nülen bU tcşckkill 
tesis edilince Milletler oemiı;ctinderl 
vcuıdcdildiği gibi m~terek hakZan.mt
zın muhafazasını istemek haklcımt: 
okırAktır. 

Trabzon saylavı sözlerini §Öyle bi
tirmi§tir: 
"_ Te is etmek fatediğimiz tC§e'k

Tdil, §ftp1ı08iz le; milletlerimiz ara8ıt1dtl 
iktısadi mi4n<&8ebeti k1wootlendirm6" 
ğc ve bu suretle c?ostlulc l?ağZarınııZ' 
dalıa fa2"/n, sıkla§tıNnağa yardım. edll

oektir .. 
lktısadi yollar, milletlerin yakın'l!J4,, 

malaN için emin !tollardır.» 
Bay Hasan Sakadan sonra söı al~ 

dost Yunan del~i mösyö Ge.fôl 
memleketimizde.ı bu defa cm gördUkl4'!" 
ri büyitk mısafin>cfvexliğe mü~ldt 
bulunduğunu söylemiş, bay, Hasan S.
kaya_. ~lil J38.ya.ra şUkran tel,crraflatS 
çekilmesini teklif e4tıi§tir. A~ tci'
lüi Bulgar del~esi SlivenJJki de tela1ot 
C'Qqi§, bu tel~ toplan~ mUtelY 
kip Ankaraya çekilmiştir. 

Bundan sonra, nizamnaıne projetl 
üzerinde bir miktar görüştükten sonr6 
toplantıya nihayet verilıni§tir. 

Bug1P.l aaat 15 de yine müıakerel~o 
devam olunacak, Yunan d .. l~csi Ga
f os tarafından wk tütünleri m~vzu1l 
etrafında baztrla.nınta olan ra.,por okU
nacaktır. 

Toplantıya ahvali sıhhiyesi dola.yt
sile iştirak edememiş olan kıyıp~tli bit 
tütün tUccan ve mütehassISI Bulglf 
delegesi mösyö Paleyefin bugün. ~ 
rimire gelmesi beklenmektedir. 

il Dandan bir müddet evvel Haber gazetesinde 

AL T I N TO L GALI 
SAR I ŞI N CASU S 

ıerlavhasile tefrika edilen, Fruuıun en büyük ıeref ni§aJtlariyle ta} .. 

tif edilm, vatan ••ıİ•inİa ve ciir'etin on yüluek kahraıMOlannd.a 
biri olan 

M art Rü~aır 
ma~:,:' ~~da S A K A R Y A liaeaıumcla 

Gör meye hazı r l anınız 1 



OSMAN OFLAR 
YAZAN : Kenan HulQsi 

Tefrika : ıe- I 
'{usuf 0:-ınanofun bu dakik.alan yip giiziikiiyorılu. Yusuf Ldki de böy ı 

İ:r ~~~,ı~clka lıiitün kullandığı kelime- le gtizükmiyecekti. Fakat kaf asmdnki 
a il ·ulaklarırndadır. Çok daha feyler adeta birer birer canlanıyor 

lonralar .... 1.... 'h" ,r 
tab· 1 ogrent ıı;ım gı ı ı usufun lar; , .e ate~le g()Jge arasına düştük· 

d "•.atında karısına ktırft gösterdif.i leri zarnan, Yuvanna l\lihailovirin 1 
l'.gı~·kı 'k t " ... 

.. •' ı te .. nkcdoııyndn wıralandr ken<li kenıline fekil al mı' kini gibi ı 
f~ ıarnanlar olınu.,. tı1. Y ar~lr Yu uf, bir takını lııı)·nletler meydana getiri-
ır arahnnın i~cri in<lc ve YuYanna- yorcln. ' 

tnın kolları arasında ona son ıkı tu· 1 un k Yusuf Osmanof altm yapmaya ça-
,.. ara ve in leye inleye döndüiFii za· 
... ,0 k '" lış trğı kiitük bir makine başında söy-
ı . . an~rnın rniiifik karakterinde h k b ] l["rıd 1 • • h" 

1 
k leıliklerinden daha :ış a nna ne er 

l'u ını ır mıc a nylıetmiş, yahut anlattı? Hanki mevzu iizerinde ko
• hV~nna Milıalioviç Yu urun asil ııll sıvct' . "ld" .. .. 

1
, nuşnrfn konu,sun daima. Karna-

r:ıorı;r •n.~ 0 kur;nu tu ' akut O ma· hadın altın imaline ~alıştığı topra· 
hi a gore ·ne mm fedak!trhğınıfa ~rnılan halı ediyor; , .e siizü Yuvan-
y r fllak at vnrrlı: 1 t~ Y.1s1ıfun anin· · J'"'' b' J h' k" 
llhıad ., k nnva ı:;etırr ıı;ı zaman ırt en ıre u-

0 ıgr no ta ... Ve l'u, yıne Halil çiik karıle~ine geçerek dii~ündükleri-
b 

8 
.. rnanof a giire, hert-._ ... ı· ' · .. nıl ı',.,'ıne h ~ u "'" - ni kilrtirle karı§ık lıir ıslık gi i yii-

• l\glarnaktan cl:?lıa z"ı• ıı 1e tnk lıı"r 'ın· .. r 1 l k' •. a • 1 
' zuıııe ır :ıtıyor; ve ıer va ıt ıçın 

'i:ı kenclicıine hağln~n. ı~tı. t"Unkü, "Ym an nayı onlar uzakla~tmlılar; 
d vanna O manofJnrm hepsini lıenıl- tli,_·ordn, '·okııa hareketlerinde Osma-

e ern iv ., . • 1 • , 
iet d .. :.f'r.egını an amr~tı; koca mı ıı:e .-"flar için korkulacak hiç hir fCY 
al~ •1~1 her şekilde avuçlarmm içine yoktu. 
lo a >ılır; hele hir çocuk ta yaptıktan 
~·~? O manof1arrla kemli ine haki
,! ır yardımcı hulahilirdi. Zaten 
ı ıı,·a J 
hııdd nna ıer ne yapacaksa Karn:ı-
d" a ancak fnkeclon"a hn!!kınmm 
onu i'ıncl 1 . ., . 

h ~ e vapmı ·, ve nrer ıKı"er 
0 ul · • • " • 
l gar aılelerı ,·anıc; etrarmda lıir -
C§tn ... ~ 
'-' e:ge lıaQlamışlarclı. Daha sonra 
"'ııva l trı nna mnn vnpmakla ela ka1ma-
I ış, Karnahatlıl~ O manoflara yapı
r~k hir komiteci akmım hizzııt ken-

151 lııızırlamıı::tı. Yu uf Osmanof: 
SU - Fakat, decli. huna inamvor mu
.... nuz? .. Un nac:ıl olabilircli? DiiQiinü-
.. llı k' . 
,.

1 
ı ktzı aramt7.da ya~ıvordu Th-

ın:l'lanın !.. Rnnu hi7.zat Ha HI dii~ün
ltı § \·e hövle hir yalanı bulduğu za
'ttı~'Q hlıiatma o kmlar uvgun gel • 
lll~tti ki, lıemen, hu yeni elhiı::eyi Os
lllı 110flarrn hepı::ine ~iydirme~e ~ah~
ııorı"' daima pe~inden gelen Osma -
t 11 .ar da ona inanrmşlardı. Yalnnf.. 
rl~h arınam hen im üzerime gittikçe 
kana dii5tüi:(iinü görıliiğii ?.aman kıs -

'Uı§tır. Halil Omrnnof! .• 

"n•ufun çalrşma odasından dı,an 
çıktt~ım zaman Karnahadm birden• 
hirı- ya~mur altmıla kalan yeşilliği 
yeni \'C taze hir hahar gihi ı;özükü· 
yor~ ilerde. hataklık g(iliin hisarları 
etrarrntla siiğiit dalJarı bir ımyun j. 
~cri;;indP. oldu~u kadar uzun ve yu
nmşnk duruyorlardı. 

Bununla herahe:r Yu\'anna Mil1a· 
ilo\'it;le karde~i irin hana söylediği 
~evlercfo, Ynsnf Osmanofun hain ho
~almamış hir hali \'ardı. Her ikisi 
lıakkrncla ela, aradan tlalıa iki ı::ani
ye geçer geçmez, o kıular fazla söy
leyecek f'vler hi~ ediyordu ki. i~in 
en tuhaf t, bo~·unn geçe:n hn derin m 
i~inde Yusuf un ho~u1madan nasıl 
ya§aclrğma harret ediyordum. 
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Buğday yumuşak 

Buğday sert 
Arpa yemlik 

Arpa Anndol 

Mısır sarı 

Kuşyemi dökme 

Susnııı 

Nohut Konya 

Haşhaş tohumu 

Peynir beyaz 
Peynir kaşar 
Pamıık yağı 

Ge:a ı 

K.r. Pa. 

:; 25 

5 2-i 

4 22,5 

lir Pa 

5 30 

4 8 4 11 
4 10 4 25 
7 5 

16 10 l6 20 
6 35 

21 -

39 14 .co -
57 -
33-

Glden 
§ 

Titekim Zf!hra o~manof u yeniden 
gördüğü zaman lın rnyun içerisinden 

dışarı çıkmak isteyen bir hareketle 

konn~mak üzere olduğunu gijrüyor· 
dum. Adeta, Ymmfun kafan içerisin
de, Yuvanna l\lilıailoviçle Halil Os
rnanofu yanyana ge:tirerek hiribirine 

çarpıp ö~lincn, yahut lıer ikisinden 

başka hiç hir fikir imal etmeyen ga· 
rip bir değinnen işleyordu. 

Buğday 480 Ton Arpa 500 Ton 

ç /1un11nla ht!rahcr altm yapmaya 

2 il ı~tı~, barakanın i~ine girdiğim 
-nıı1n \" el } k 1 1 , • rı ıı ufu a ıa az sa in m mu· 
f~~luın. Hikayemin hn ka hir tara • 
d a ıla eöylcdi~im gihi, Kamaba· 
ta~ altın olaca~ma :innnahildiği top
§ "ını hir notada eritmek üzere kar-

hle ınn geçti~i dakikalar, eline nlclı~ı 
lı\ r 1~evf! O mmıorlnrın gciz koydu~u-

1 (Ü •• T 
l> b' ,ımen '\ n~nr, lıelki de altın ya· 
laa ılrıwktrn ,Jnlıa 7.İvaıle, O manof-
u~' kendi lıaherleri hile olınokı::ızm 
!ii :acalt garip hir ateş yopmay:r dö· 
di~~!ord11. Yulınt hövle hir ateş ken· 

~ınden hir oluverseydi! ... 

~t~l!fllcınof1arm ve hilha- n JTalil ve 
tle ra Osnuınorl:ırm harnka içerisin
~İtı 0 ~adar merak ettiklrri altm ma· 
8İrt~sı, hakikatle hir clikiş makine -
f u ~n haşka hir ~ey (fe~ilıli. Sadece 
ı ur O· rı 1 ·· ··k · k nil· ' "ınano arın ıu,· ıı - ıcat ·a· 
l ı''"tle . ·ı k' l ' 1 .• "";1 " rı ı e. ma ıne a et erınm top-
'ttıadıg, ''ere kiit;iik hir knz:m gihi 

en- h' daJ ı ır pota otnrtmu~tı1; ve pe· 
da"~~Yak hasar hn<:maz tekerlekler 

'ltıg"" ~1- u vakit, <lalıa alt tnraftn lıa· 
deti ~~'~ ateşe karşı açılıp kapanan 
tecey ır kiiriik, kiimiirii rn kt7.gın de
de e : getiriyor ve potanın içerisin
!tıa";ıhleğe yüz tutan toprak kayna· t a~layordu . 

'tıak ~sur Osmımofa giire altın yap -
ttı1,,.a;~ı u unda tertip etti~i planları 
l'ıiha" ak olmak üzere,,·di. Belki bir, 

Jet "k' " }(ar ı 1 ay sonra Y u uf O munof 
ı llahaılrn t ., 1 . 1 ·"· • e de el opragnu an ı tec wı ı:evı c el ·ı n ,.. tll ur l u r.cckti. Fnknt ne yapacaktı 

elde et l.tı altınları? ... Sadece hele bir 
~i 1 sın! ... Belki hiç bir fey! ... Bel· 
b<eınak" · . 
Qa)iJ ıneyı hılc kmtcnk ve Yalmz 
""k O hlanof .. ·· " k" ııU. h' un unune atacacrı u-
te'krarır al.tın kiilçc inılr., Yu\'a"nnayı 
l'ağ, 'dgderıye getirdiği zaman Yura· 
d şı eti· 1 ı arhe . ı c ar ıc kadar veni bir 
\. Jn<lirec kt' , .. ı · 
qill'ek6-· 1 e 1• ı a nız peıla1Jarırı 
• ,ı_, .~~ e nıakine işleme:;e ha larh-

.,....,~ ·- b' " 'tJı oL _, ır odadan daha fark· 
1-· rmıyan ha k · . . ıp 1.1. rn anm ıçerıo:ıncle tra· 
•ur ~Ydınhk kmulda ·or; ,.c Y~ -
aya:tııı ... ankof kır sakalı ile hu garip 

ıga araı hir §eytan kadar aca· 

- Yedi sene eY'\'el, İstanbula gel
diğim zaman Gro!!enka için bir O\'UD

cakçı mağazasına" girmiştim, detH. 
Neler yoktu orada ..• Gemiler. kiiçük 
toplar, ~irnendif er, ve sonra mağaza
nın hir köşesinde tenekeden hir siirii 
tıiHihlar .• 

Sonra hana döndü: 

- Ara sıra, kiiçiik karde~imi rii
vacla giirüyorum, dedi; ne tuhaf §ey! 
Daima hu o uncakçı mağazasının i
çerisinde dola~ryor! 

Zehra O~manof hirclenhire: 

- Miihaliiğa !.. diye atıldı; Halil 
Osmanofun lıiç tc fe:nn hir yolda ça
lıştığım iirııit rtrniyorum. 

- Fena hir yol!. Daha Na!!tl ola
bilir hu? .. Bir e:ürii masraf ve sonun
da hi~!. 

- Fakat unutınnnmz ki bu sene-
ki panayırı o hazırl~madı? 1 

- Daha ktitü :Siiylüyorsunuz? .. 

1

• 

• Ke~ki o hazırla ayılı. Biitiin iyilik ve 
fenalıklnrınılan yalnız o me ul olur
du çünkü .. Ya §İmdi?. Ahmet Osma

nof lıiitiin siiylecliklcrine inanryor; 
panapn Ahmedin teklif etti~i mu
hakkak! Fakat hu teklifi ona yaptı· 

ran kim? .. Ya panavrr fena hir netice 
\'erirı;e.. 'e djyec-<-k Halil O.mıanof 
o ,·akit?. Tahii lıütiin me uliyet ko
çanda olacak! .. 

Zehra Osrnanof siikfmetle asabiyet 
ara~mda miitcreddit: 

- Ya siz, dedi; siz ne yapryorm
nuz huraıla Yusuf O::.ınanof?. 

Yurnf Osmanof bir sanive durdu. 
ılü:iindii; ve Osmanoflarm' çiftlikle: 
rini ateşe vem1ekle onları hiitiin telı
likelertlen kurtarmak araı;mda deği
:ebilecek bir miiphemlik içinde: 

- Hen, ıle<li, 

linmeı ! .. 
Geri döndük. 

ben; hilinmez, hi-

(Devam ediyor) 

ArJJ;t 342 
Çavdar Hı 

Un 45 
H. peynir 22 
Mısır 83 
Yular 85 

.. .. 
•• 
•• ,. 
n 

nnzmol 96 .. 
Kuşyemi 10 n 

Susam 20 .. 
Nohut 17 n 
Darı 5 .. 

lstnnlml Tielediyesi 
Şehir 'fiyatrolıırı 

Sııal !20,30 dn 
PETlfiÜ:\1 

Drnm 5 perrle 
\'ııwıı: Henrik fbsen 

Türkçesi Seniha Hed· 
ri Göknil 

--o-
ERTUCRUL SADİ 
TEK TlYATROSU 

Bu gece: (B:ıkırköy -
Miltiyacli), Yarın ge
ce: (t'sküdıır - Hale) 
sinemalarında: SÜT 
KATIDEŞLEn. Vodvil 
S perde. Çeviren: t. 

Gnlip Arcan 
--0--

Sıın'ıılkiır Xn~it ve :ır· 

ku dnşl:ırı, Okuyucu : 
Xum:ın İçli.;es gecesi, 
<>kuyucu Fikriye ,.e 
l\fü; iik Semih:ı, D:ırüt
' ılim mu.;iki heyelile 
fıı nhıırt Fııize hirJlk
le (Hi\lleci) komedi 

4 perde. 

n_ 

SINEMAJ..ARDA: 

Melek Ateş böceği, 

ipek: Ateş böceği 

Sakarya: Bir saadet gecesi 

IHJGC~ KAT.KAC \K YAPl'Rr • .\R 

S:ıat 

12 
9.30 
8.30 

20 
19 
10 

14.30 
6.30 

11 

\'npunın ndı 

1\ııradeııiz 
Koc:ıeli 
Antnl)a 
Bur :ı 

Se:rynr 
Anaforla 

Gittiği :rol 
K:ırnrlenl:ı: 

İzmit 
Mudanya 
Bıındırma 
Kıırnbige 

l\fersin 

GELECEK VAPURU.R 
t'lgen 
Dursa 
l~ge f 

Bartın 

Banrlu-ma 
Karadeniz 
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Norveç vapuru 
davasında karar 

lrenia 30,500 lira teminat verdik
ten sonra gidebilecek 

Köstencede Yekta vapuruna çarpa- ( 
rak batıran lrenia isimli Norveç va
puruna konan ihtiyat tedbirinin kal
dırılması için vapur tarafından yapı
lan itirazı üzerinde dün ikinci ticaret 
mahkemesi kararını bildinni§tlr. 
Duruşma sabah saat 10 da görül

müştür. Dinleyiciler arasında Norveç 
sefiri ve Norveç fahri konsolosu Dap
koviç de bulunmakta idi. 

Evvela İstanbul ve Kankard sigorta 
girketleri vekili söz alarak dedi ki: 

_ Ticaret usulil mahkemelerinin 
16 ıncı maddesi ile hasar ıebebinin 
ve teminat hükmünün halen bulundu
ğu mahaldeki mahkeme tarafından VE> 

rilmesi icap eder. 
Yekta vapuru vekili de: 
- Yekta vapurunun irtibat limanı 

İstanbuldur, bundan dolayı hakkımızı 
lstanbulda aramak mecburiyetinde 
yiz dedi. 

Muteriz Norveç vapuru vekili ise: 
-Bu hadise bir salahiyet mesele

sine dayanmaktadır. Evvel eminle .bi
zim mevcut kanunlarımızı bu hadiseye 
tatbike imkan yoktur. Esasen bu ha
dise Montrö mukavelesinin ahkamına 
da mugayirdir. Sonra bizim Köstencc
de muamelei kanuniye yaptığımız id
dia olunuyor. Dosyada mevcut tarafı
mızdan ibraz olunan talimatname bu
na bir cevap teşkil eder? demiştir • 

Bunun Uze.rine sigorta şirketleri VE> 

kili : 
- Maddeler sarihtir. Bize teminat 

vermesi lfızımdır. Hatta İngilterede 
böyle bir kaza yapan kaptan teminat 
vermezse cezaya çarptırılır, dedi. 

Mahkeme on dakika fasıladan son
ra, beynelmilel bazı kanunlara istina
den geminin ancak teminat verdikten 
sonra limanımızdan hareket edebile
ceğine karar verdi ve duru.,mayı tc> 

işaretler: 

minat miktarını tayin etmek üzere öğ
leden sonra sant dörde bıraktı. 

()(;LEDEN SONRA 
Cesle açıldıktan sonar. sigorta şir

ketleri vekili mn.hkemcyc beş kıta 

protestoname ibraz ederek hamuleler 
kıymetinin 24 bin lira olduğunu söy
ledi. 

Bundan sonra limandan gelen tez. 
kere okundu. Bunda, Yekta vapuru
nun kıymeti 42 bin lira. gösteriliyor
du. 

Norveç vapuru vekili söz alarak: 
- Vapurun ankazı nazarı itibara 

alınmalıdır. Tekne kurtarılarak demir 
satılabilir. Vapurun kıymeti ancak: 
4-5 bin liradır. dedi. Sigorta işine ge
lince, bu ancak muhammini tarnfmdan 
yapılır. 

Non·eç vapuru vekilinin bu sözleri 
Umrine Yekta vapuru vekili kalkarak: 

- Arkadaşımız vapurun krymetinl 
indire indire nihayet 4 bin liraya in
dimi. Diyorlar ki tekne mevcuttur. 
Evet mevcuttur. Fakat tahlisine im
kin yoktur. Bütün teı,c::ebbüslerimiz 
boşa gitti. Hakiki zararımızı versin
ler tekneyi onlara bağışlayalnn. 
Aynı zamanda vapur her seferinde 

4 bin liralık navlun getirir ve götU
rUr. 

Bunu mUteakip her sefer için Tilr
klye kibrit ve ç3.kmak şirketinden 

alacaklari 4072 liraya alt bir mukave
le ibraz etti. 

Bundan sonra mahkeme teminat 
miktarı hakkında verdiği karan bil
dirCli. Karara göre Norveç vapuru 
Yekta vapurunun kıymetinden ancalC 
22 bin lirasının tehlikede olduğu 

için bu miktr..rla İstanbul sigorta şir· 
keti için 8500 ve toptan 30500 lira te
minat verdikten sonra limanrmızdan 
hareket edebiJecektir. 

Napolyona dair 
YAZAN: Sadri Ertem 

.Ameriknh arnkat Geofforg G~ld· 
rnıitlı Nnpolyon hakkmıla yeni bir 
icldia ile ortaya çıktı. Amerikalı mÜ• 
ellirl' giirc, N:ıpolyon Yaterluda İn
gilizlere esir olmamıştır. "Senle· 
len" e göntlerilcn imparator de~il
dir. 

Goldsmith, df\vasmı ishal için ~u 
delilleri ileri ürmektedir: 

l - aı>olyonun ho),t 1.57 dir. 
Tlnlhnki Sentelene giden adamın bo· 
yıı l.iO ıli. 

2 - Napolyonun Sentelenden gön 
derdiği çekin inunsı imparatorun a~ıl 
inıza~mdan f arklulır. 18!.!5 ele eks
perler<lcn hiri hır yazının Napolyo
ıııın nncak çocukluk yazısına benze· 
diğini ~iiylenıiştir. 

3 - Napolyon zeki hir adamdı. 
l lalhuki St•ntPlenıleki nılaınnı hiç ze· 
kfı:.ı Yoktn. Hatta ]ıarl"ketlt"rİ bile 
ha.k~ idi. imparator gayet babacan 
hir atlnrıı olılu~u halde St"ntelenıleki 
aclnnı ya\'cr!erinin kernli:ıine seHiın 
durnıalarmı emrediyordu. 

•1 - Napolyon İtalyancayı unut· 
ıııu~tu; lıallnıki Sentelendeki adanı 
italvanca konu.uyorılu. 

5 - Napolyon dindar df>ğildi. 
Sentelendeki adam dinılnrdı. 

G - Nupolyon 'Elbe adasına eli
riildii~ii zaman akrabaları alaka gös
tcrmi~ler<li, ı. ~apolyon Scntf'lene . ii· 
riilrliikten sonra onn hiç alaka göste
rilıncnıiştir. 

7 - ÖJ.:lüğü zaman alman ·üz ka· 
lılıı ~apolyona benzemiyordu. Bu 
zamanda Napolyonu tanıyan maruf 
lıeykcltraşlar hıınıın N'apolyonun yü
züne benzemediğini söy1emi~1erclir. 

8 - ·apoh onun ölümünden son• 
ra r.eı;edin çabuk çiiriimesi temin e
dilın.İ§tİ. 

Amerikalı rnüellif e göre Napolyon 
\

1 aterluda zekfısiyle miittefikleri bir 
kerP. claha yenmi~tir. Kentlisine ben
zeyen birini İngilizlere teslim etmit
tir. İmparator hir gemi ile Amcrika
ya hareket etnıi~~ fakat Yeni Diinya 
ile eski ortasında karaya ayak has~ 
madan öliimiin Okyanusunda kRy .. 
holmu:tur. 

Amerikalı miiellifin ~,.\tz tezine 
de inanmak miimldincliir. Dertler, 
f elftkctler insanı o kadar çöktiirür, 
bedenini öyle şckHlere sokar ki, in
san ı;iizii J?iirclii;":ii ~eyin eh'admı kil· 
rülıiip, hiiviitehilir. 
~ Toplıı hir aclarm kıc:a boylu farz et• 
tiren ~öriinii~ii, kı a hoylu zay1f ada· 
ma <la mı:un ~il. tcrchilir. 

f nııan hih iik ihtirasların öli.imiinll 
j?İİrıliikten ı::onra y::Jnız yazıı-mı de
ğil. lıiitihı lıatınlarmt unutahilir. Ra· 
zan lıir ihtirnıım ölüı:fı örıiinıle insan 
çok f't.ki lıattr:>larma dönehilir. 

Çocukluk v.nnJ,.rinin dilini sövler .. 
Akıl. zeka ılıtira• irin hirer ~tta· 

,·in ku~·vettir. thtira:mı kavheden 
hir nılıta akıl , ukfı, espri lıi;er ma· 
nam: yüktür. 

Ri.iyiik ilıtira lar arkn~mda 1'o~aıı 
atlam tc\'nznnn kusvasmdadır. fhti• 
ra!'!iyle kendi :ırasında mesafeler gö
riir. insanlara ilahların mahlt'.'ıkları· 
na lıaktığı gihi merlınmetle, ~efkatle 
hakarlar. Fakat hüyiik ilıtira~Jara •· 
lışmış lıir nılı ihtirasın ölümünden 

Eonra hamha~ka bir insa?l'lrr. 
O artık ordu yerine tek neferi 

lioymuştur. 

Halhuki eııkiden ona ordular ne
fer ~ibi ızöziikiirılü. Şimdi artııi ordu .. 
lardan hekl~diğini neferlerinden·, 
mah·etinılen hekler. 

Biitün bunlar cesedi ya~ıyan, f'altat 
(&mw Onuncu at13i'l-W 
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Askerlik bahisleri 

Akdeniz ve Or
ta Asgada ln
giliz kuvvetleri 

İngiliz askeri muharrirlerinden ge
neral Timparli, Akdeniz ve Orta Asya
daki İngiliz kuvvetleri hakkmda çok 
rr.-:ihim bir makılie neşretmiştir 

Deyli Telgraf gazetesinde basılan bu 
enteresan makaleyi hülasa olarak a~a -
ğıya alıyoruz; 

"İtalyanlar Habeşistand.a fazla dere
cede angaje oldukça Süveyş kanalı ile 
münasebetleri o nisbete artyorou. 

Bu şartlar altında İtalyanlarla İngi
lizler arasmda bir harp vukubulmuş ol
saydı, biz italyanlann şarki Afrikadaki 
imparatorluğunu boğc:t.;ak biı vaziyette 
bulunuyorduk. Bunu yapmak için Sü
vey kanalım kapamak kafi gelecekti 

Ayni veçhile, Akdenizdeki filomuz 
hak:m.iyeti elinde tuttukça biz İtalyan
ların Libiye müstemlekesile elan mu
vasalasını da elimizde tutabil:riz. 

İtalyan erkanıharbiyesi, İtalyanın iyi 
olmayan bu istirateji vaziyetini çok 
iyi biliyor. Binaenaleyh, İtlya ıçın 

en doğru askeri tedbir İngiltereye Fi
listin, Süveyş ve Mısırda mü§külat çı
karmaktır. Çünkü, vaziyeti idare eden 
anahtarlar oradadır. 

İtalyanlar bu vaziyeti anlamışlard.n 
Mısırda bUjı:.ik nüfuzu olan İtalyan 
ahali vardır. Bu ahali İtalyanın Habe
şi..tandaki muzafferiyetinden ve orada 
mühim mıktarda müsellSh kuvv.:tler bu 
lunma:ımdan İtalyan prestiji için sonu 
na kadar istifade etmesini biliyor. Filis 
tinle Arap memleketlerinde büyük 
Arap birliği propagandası vardır. Bir 
yıldan daha kısa bir müddet içinde 
ltalyanlar Libiyedeki askerlerini iki 
m!slinc çıkarmışlardır. Onlar Hayfa, 
lskenderiye ve Kıbns:ı darbe indirile
cek bir mesafede Lerosta donanma üssü 
tesis etmişlerdir. 

Fa'kat, Akaeniz:, daha başka mesele
lerinde foksudur. Yalnız muvakkat ol
masrnı ümit ettiğimiz, İngiliz İtalyan 
münasebatının gerginliği değil, meac -
la işte, İspanyadaki harp, Filistin ah
vali, İslam alemindeki galeyan .. 

Bu yerlerde bizim ihtiyat kuvvetle
rimiz yoktur. Fılistin ve Mısırdaki gar
n· zonlar yalnız mevzii vazifelerini ifa 
edecek kadardır. Orta Asyada ciddi ka 
rışıklık çıkacak olsa bizim ihtiyatlan
mızın başka yerlerden gelmesi icap e
de::ek. 

Bu sırada. do:ıanmamız, va.zif csi ka 
bı başka yerlerde dağınık btr halde bu 
lunacak o'ursa. Ak.denizin dar yerle 
rindcn -ıs! er'.: dolu gemilerin :-eimesi 
sok müşkül olacaktır. Çünkü Sicilya 
ile karşıki Afrika sahili arasındaki me
ııafe yalnız yüz mildir. 

Filhakika, Mısıra Basra vasitasiyle 
Hindistandan ihtiyat kuvvetler celp e 
ldilebilirse de, Filistinden geçirilecek 
olan bu kuvvetlerin yetişmeli uzun :za 
mana mütevakkıftır. Kap - Suveyş yo 
luyla yardırrJ.:ı kuvvetler getirilmesi ise 
daha bati olacaktır. 

Vaziyet bu şeklide deği§meltte ilcen. 
bütün bu zikrettiklerimiz, İngiliz kuv
vetlerinin de yerlerini .değiştirerek ye
ni tahşidata tabi tutulmayı icabcttirmez 
mi? .. Fikrimce Rilistin ve Kıbrısta bu
lundurulacak startejik ihtiyat kuvvet -
ler istenildiği zaman emre amade bir 
halde olmalıdır. En mtihim cihet kara 
ihtiyat askerleri meselesidir. Hava kuv 
vetleri vaziyeti başka türlüdür. Kara 
ihtiyat askerlerini olduklan yetide hazır 
hulundurmak için evvelden tahşit et -
•"lek icabeder. Hava kuvvetlerinin de 
0öyle olması iyi olmakla beraber, onlar 
en uzak mesafeden de süratle celbolu
nabilir. Maamnfih, hazırlanmış depo ve 
tayyaıe istasyo'lları bulundurmak la -
zımdır. 

Hallcl::leceğimiz mesele, bir buhran 
anında. kuvvetlerimizi süratle harekete 
geçirebilmek işidir. Binaenaleyh, kuv
vetlerimizi vakit ve zamanı ile bizim 
geçitlerimizde hazırlanmalıyız.,, 

lzmlr s!!rg1 slnde aı., 
poU gonu ya:;ııll vor 

İzmir 17 (Hususi) - önümüzdeki 
yaza açıl:ıcalı: olan İzmir sergisinin ha 
zırlıklan devam etmekteıdir. 

Sergi sahasında büyük Dir atış po -
ligonu yapılması kararlaştınlmıştır. Po 
Jigon 1500 liraya ~rkacaktır. 

Yerli film sanayiimiz 
Ne zaman çocuk filmleri hazırlal}acak 

Manevi bir ccza1ı gibi mıları maim< miııet dııva1ıııa dötıdiirüp bıra1cmıya1ım 

Çocuklarımız için mühim bir me
sele mevzuu bahs oluyor. Vaktile 

hepimız çocuk olduğumuz ıçin, bu me
seleyi yakından duyup anlayabiliyoruz. 
Bunlardan başka bazılarının çocuk 
sahibi olması, yine ayni meseleye kar
şı içerimizde ailevi bir alaka uyandır -
maktadır. Hadise şudur: 

Çocuklarımız on altı yaşına gelme -
dikçe sinemaya gitmemelidir 1 Bu yol-da 
Kırklareli saylavı ve .. Çocuk Esirgeme 
kurumu,, genel başkanı B. Fuat Kamu
taya bir kanun teklifi sundu. 

Sinemalann on altı yaşındaki çocuk
lar için değil - bir maarif müfettişimi -
zin dediği gibi - daha yukarı yaştaki 
kimseler için dahi hazan zararlı bir ma 
hiyette bulunması umumiyetle esef e
dilecek bir hatdir. Çocuklar, gençlik 
çağlarını bulunca, sinemada gördük -
lerini daha çok tatbik edebilecek bir 
vaziyete giriyorlar. Bu itibarla eski 
Fransız maarif nazırlarından biri, nasıl 
olmuş da: 

"On tane mektebimiz olacağına beş 
tane fazla sinemamız olsaydı,, diyebil· 
miş acaba?! 

Bununla beraber bu sözden anlıyo -
ruz ki çocuklarımızın dahi görebileceği 
filmler vardır ve gençleri gündelik ha
yatında seciye bakımından koruyabile
cek eğlence vasıtaları mevcuttur... Şu 
halde yapılacak iş, sinemaları bu vakur 
esasa irca etmek, diğer taraftan yal -
nız "çocuklara mahsus,, filmler hazır· 
lamaktır. 

Bunlardan birincisi, beynelmilel bir 
hareket ister. Çünkü bazı memleketler 
sinemacılık da geri oldukları için, bu 
sanat ve sanayide ileri gitmiş m~mle -
ketlerin metaını kiralamak, göstermek 
zaruretindedir. Gerçi bunları milli öl -
çüye vurabilmek mümkünse de, yüzde 
yilz istenilen kalıba sokmak kabil de -
ğildir. Eser, yabancı düşüncenin ve ba
zı defalar havai as::-i cereyanların mah
sulü olmak özünü muhafaza e:Ier. 

Bazı memleketlerde bunun kısmen 

önüne geçebilmişler. Mesela 
0

Japonya, 
her sinemada yabancı bir filmle bera -
her, bir de milli sanayi ve sanat malı -
sulü olan bir Japon filminin gösteril -
mesini mecburi kılıyor. Demek ki bari 
ci tesire karşı bir mukavemet vücuda 
getirmiş oluyorlar. Yahut biri ötekisi -
ni alt edebiliyor. Fakat gel gelelim film 
sanayii heni.iz tekemmül halinde olan 
memleketlere ... Hc.riçten sinema kanalı 
ile gelen tesirler karşısında, yeni nesil
lerin milli seciyesini dııima beslemek 
ve böylece muhafaza etmekten başka ça 
re yoktur ki, buna, şimdilik küçüklere 
sinemayı yasak etmekten başlamayı dil 
şünüyorlar. 

Fakat, küçüklere dünyayı haram et
memelidir. Manevi bir cezalı gibi onla
rı mahrumiyet duvanna döndürüp bı -
rakmayalım. Bir taraftan tatil günleri
ni iyi geçirtmek ilzere onlar için park -

lar, kapalı oyun yerleri, enteresan kil -
tilphaneler vücude getiriledursun, di -
ğer taraftan da çocuk filmleri hazırla -
mak faydasız değil:lir. 

Bizde sinema a:ınayü mevcuttur. O 
sahada çok ileri gitmemiş olmakla be -
raber. az çok eserler ortaya koyabil -
dik. Lakin büyükler için hazırladığı -
mız filmlerin, rakiplerine nisbetle he -
nüz ideal şeklini bulamadığını da kabul 
e:liyoruz değil mi? Acaba küçükler i -
çin film vücuda getirmeğe uğraşsak 

nasıl olur? .. Fakat şunu da hemen söy 
tiyelim ki, 

"Cocuk filmi,, ni,büyiikler için yapı
lan filmler1den, gerek teknik gerek tem 
sil bakımından daha basit olmadığını bi 
liyoruz. Çocuklarımıza zararlı filmleri 
yasak ederken, faydalı veya "zararsız 
eğlenceli., filmler göstermek taraflısı 

olduğumuz için bunu milli bir kaynak 
tan temin etmek istiyoruz. Bunlardan 
ba~ka, herhangi menba.dan gelecek sırf 
terbiyevt yahut güzel. eğlenceli çocuk 
filmleri makbulümUzdür. 

~ ....................... ..,_.,_ _______ ____ 
Çocuk filmleri 

seçilerek 
Sinemalarda "ço

cuk saatleri,, 
ayrılmalı 

Geçen gün bir sinemada dün -
ya havadislerinden sonra çocuk • 
ıar için hazırlanmış bir film sey -
rettik. Etrafımda oturan ve yal -
nız bu filmi seyretmek için gel -
medikl~ri muhakak olan bir kaç 
çocuğun hayret ve alakalarını sak 
layamadıklannr gördüm. 

Onlar değil, büyükler dahi, ço 
... uğun bilgi ve terbiyesi için hazır
lanmış olan bu filmi derin bir zevk 
le seyrediyorlardı. 

Fakat sonra ... Evet, bundan 
s:ınra, yaşını &aşını almış kimse · 
leri heyecandan, heyecana sürük -
leyen ve bir zamanlar "Madam 
Simpson,, u ağlattığını işittiğimiz 
meşhur bir filmi seyrettik. 

O vakit , düıündüın. Biraz ev
vel, öğretici film karşısında ala -
kasını izhar eden çocukların hafı· 
zasında acaba hangi filmin mev -
zuu k:ılmııtır? Şüphesiz ikincisi -

nin .•• 
Yine 'ba~ka bir sinemada, genç 

mekteplilerin sıhhatlerinin ne su
retle inkişaf ettirildiğini gösteren 
cidden kıymetli bir filmden sonra, 
bir cinayet ve a§k filmi gösterildi .. 

Netice itibariyle görülüyor ki, 
ortada çocuktan alakalandıracak 

filmler mevcuttur ve gösteriliyor. 
Fakat lazım gelen tefrik yapılma
mıştır. Çocul:lar için hazırlanmış 

filmleri büyüklerin görmesinde 
bir mahzur yok. 

Büyüklerin sinemaya gittiği sa
atlerin programına. o filmler ge -
ne sokulabilir. Lakin, büyükler i
çin hazırlanmış diyebileceğim her 
hangi çeşit filmin bila kaydi şart 

çocuklara gösterilmesinde ileri sli· 
rülen mahzurları yerinde bulu -
rum. Nivazi AHMET 

.................................... .,_ ......... 
Çocuklarımız tatil günleri yüzümü -

ze bakıyor. Onlara harçlık verdik. Ne
reye harcayacaklar? Nereye gidecek -
ler? Kendilerine fayda temin etmeyi 
bir tarafa bırakalım, zaran olmayan ne 
yi göstereceği:ı. Bu bizim için bir me -
sele olmak gerekir. Muhakkak sinema 
demek istemiyorum, Onlan masal söy
lemekle mi avutacağız? Yokı;a sokağa 
mr salvereceğiz? 

Mektep yerine sinema yaptırmak de 
ğil ama, mektepler içerisinde sinema 
kurdurmayı ve tahsile yardımcı olacak 

filmleri dehi kendilerine göstermeyi tec 
viz edenlerdeniT. Hatta si.nema kur -
mağa müsait olmayan mektep binalan 
nın bulunduğu yerlere, seyyar sinema 
lar gönderip ayni çeşit filmler göster
mek vazifemiz olmalıdır. 

HiKMET MONIR 

Yerli Çocuk Filmleri 
Geniş bir seyirci küt~esi 
Bizde yerli film sanyiinin çocuk se

yircileri için çalışmasından, çocuk film 
leri yapmasından büyü!: fayd~lar !doğa
cağına kanüm. 

Sermayedar hic korkmasın! Ço -
cukta sinemaya rağbet büyükten fazla
dır. 

Mini mini insanların çocuk tiyatrola
rına g~terdiği rağbet malum. 

Çocuk neşriyatının satışı meydan -
da. Sinemaya gösterilecek rağbetin bun 
lann daha fevkinde olacağını hiç kimse 
yalanlayamaz. Hele yerli e:eınanlarla, 

ve yerli mevzularla meydana getirile -
cek olan çocuk filmlerine mekteplerin, 

resmi makamların yapacağı müzaheret 
tahminin çok fevkinde olacaktır. 

Falanca sinema binasında gösterile
cek olan falanca yerli çocuk filminin 
civar mekteplere sadece bildirilmesi, o
raya binlerce mekteplinin dalga dalga 

bulmağa namzettir 
akın etmesi için kifayet edecektir. 

Hatta bu çeşit filmlerin bir çok kop 
yalan yapılabilir ve ayni film, ayni za
manda pek çok yerde gösterilebilir. 

Hülasa, çocuk iç!nde yaşayan ve ço
cuk neşriyatı yapan bir insan sıfatı ile 
diyebilirim ki bi7Jde çocuk sinemacılığı 
umulduğundan çok fazla fayda getire
cek ve bu çocuğu faydalandırdığı ka
dar. hat• daha çok sinema endüstrisini 
ide memnun edecektir. 

Yeter ki mevzu yerli olsun, çocuk 
hayatından alınsın. Bu iş için, bu İ§ -

ten anlayanlardan istüade edilsin ve 
bununla beraber bu çeşit faaliyet ha -
riçten de çocuk filmleri getirilmesine 
mani de~ildir. 

Ancak ben, hariçte milli gayelerimi
zi t~ -na.,.,i11lp rrözeten filmler yapıLdığı 
nı kani değilim. 

1LHAMt BEKiR 

Güneşten ilç bili 
defa büyük 

Bir yıldız 
keşfolundu! 
Neyroktan bildiriliyor : 

Viskonsin rasathanesi alimlerindeO 
Profesör Otto Struve yeni bir ysldll 
keşfetmiıtir. "Epsilton Anri,ae,, ;,oıi' 

ni verdiği bu yıldız güneşten üç bin dl 
fa büyüktür ve son derece uzakta tııJ• 

Iunmaktadır. 

Bu yıldızın nısıf kutru dünya ile ı' 
neş arasındaki m~afenin yirmi nıisli ' 
dir. YJldızın harareti bin ıdereccdir• 

Bu yıldız üzerinde 1899 danberi tef' 
kikat yapılmakta idi. Fakat, profet6' 
Otto bu yıldızı karanlıkta fotoğraf aJll' 
aleti kullanarak keıfetmiştir. 

Alimin keşfine göre, Epsilton yıl • 
dızı - veyahut, güneşi - bizim ıOtS" 
§imizi gölgede bırakmak tehlikesini ı&t 
termektedir. Eğer bu yddıa btzim ı'' 
neş manzumesinin ortasına geline o ti 
man gür~eş arkada kalacak ve IfJk]tCI 
bize gelmez olacak, o vakit dünyayı bO 
yeni yıldız aydınlatacak.: 

--------------------~~-_..,,-
Kayser gibi Hltler dl 

nlkAh şahitliği 
edecek 

Fransız - AittJI' 
muharebesinde ser 
linden Pariai d~~ 
meşhur Berta to • 
wnun mucidi Krısf 
bu icadına karıs~ 
lsnini vermiıti. .ı 

-Bcrta .:> nman ftl 
manyada güzelliiİ r 
le tanmmıı bir ~ 
dındr ve metb"' 
bir silih fabrikat6' 

rU onunla evlenirken imparator ikiJ 
Vilhelm nikahında !ahit olarak bul&SS" 
tnuştu. 

Bugün, Krup fabrikasının yeglne ~ 
risi Bertamn krzr trmgarddrr. 

trmgard da yakında Almanyaidaki ytCI 
askeri teşkilat zabitlerinden olan BJ ' 
ron Hanno ile evlenecektir. Nikah ttı" 
rasiminde de Hitler şahit olarak W1"' 
nacağı bildirilmektedir. 

!N~~~.~? 
KURUTMA KAGIDI NSJL 

BULUNDU 

Eski zamanlarda insanlar mürek~r 
bi ince kuın veyahut kili ile kurutuifl 
dı. fyi bir tesadüf neticesi imaline bit' 
lanan kurutma kSğıtlan insanları tıO 
müşküı:Ien kurtarmıştır. tngilterede ' 
deki kağıt fabrikalarından birinde, "" 
ğıt potasının kaynadığı kazanın içisı" 
ameleler, yapı§tırıcı mayi dökmeyi ıs ' 
nutmuşlar, bunun üzerine pota bozU1' 
muştu. 

Fabrikanın avlusuna dökülen bu bO' 
zuk pota, öteberiye -dağılmıı ve bil 
gün yağmur yağmış. ameleler yağf!1ııf 
tanelerinin potanm üzerine dii§Urıı:' 
kaybolduğunu gönnüşleıldi tetkikat f' 
pılmış ve kurutma kağıdı da bu iyi tefi 
düf neticesi keşfedilmişti. 

EN ÇO" PARA KAZANAN ARTIS'f' 

Her yıl olduğu gibi', Amerika gaı~ 
leri 1937 yılında da en sok para kaıl 
nan artistlerin isimlerini neırettiler. 

Dünya artistleri arasında çok P~ 
kaz:ınmakla birinciliği alan Geri JCd 
perdir. 

ikinciliği Mey Vesta, 6çüncU1Uı' 
Şarl Boayye almaktadır. 

AMERIKADA YENi TIYTROı>' 
Nevyorktan bildirilğine göre, A~ 

rikahlar yeni tip orijinal sinema , 
tiyatrolar açmağa baıJamııtır. Bu d 
yatrolarda holler, salonlar yoktur.~ 
lann yerine bir adamın yaıayabil ,
için daireler vardır. Tiyatroya g~ 
bir insan, isterae geceyi de orada '·# 
rebilir. Uç buçuk dolar verdiği takd~, 
tiyatroyu seyrettikten sonra yata ...tı 
çekilir, 'Sabah erkenden banyo ytt"'" 
kahvaltı cdeı:! 



Demir büken hırsız Hakiki hayattan ahnmış 

Bir Günlük GORiL ADAMın 
Yakalanışı •.• Büyük· zablfa hikayesi 

.kendisine "Pinkerton,, ismi veril _ :4 olan Nevyoıklu ~enç polis hafiye· 
~rtur dö Narres yakasının altındaki 
Ji ç Yıldızdan pek memnundu. Giz -
bıa Z&bıta mensubu olduğuna işaret eden 

111 
Yıldız, yakasının altında bulunması

~rağrnen, adeta göğüsünün üzerinde 
dıı. lı gibiydi •..• O derece iftihar ediyor 

Iİ ~enç Pinkerton, Nevyork zabıtası 
. \'il memurlarındandı. Teşkilata yeni 

C~iıtl. Fakat az zaman içerisinde 
CCiatcrd'ğ' h 'k -ı ı an ulade heves ve gayret 
0rıt "p· k ' but ın erton,, dedirtecrk dereceyi 

. du. Suça karşı, ebodi harp lan et -
11111• bir kahramandı ı 
ia Noe1 yaklaşıyordu. Diğer taraftan 

rıaı, yeni bir çocuk dünyaya getir -:ek üzereydi. Fakat, Pinkerton, bu i
hidi11c ile doğrudan doğruya rneş -

:;11 olanuyacaktı. Yeni vazifesi onu, 
e"Yorkun sunturiu bir beliilısı ile kar 

lllaıtırnııştı. Demir büken hırsız! .. 
lr ı ır Goril maymunu ka:iar kuvvetli 

· Olduğu tahmin edilen bu adam, son iki 
~ ay .içerisinde Nevyorkun en zengin 
, __ elcrınden başlıcalanru birer kere yok 
«<ınııtı. 

bı Pakat, öyle bir yoklayış ki, hiç iz 
rakını yordu. 

1-l>~ büken hırsızı takibe memur o 
~ hır çok diğer hafiyeler vardı. Fa -
f Cenç Pinkerton, bu iti mutadın 
~ll:le bir ciddiyetle ele almıştı. Bu 
~ sanki doğrudan doğruya ona hi -
hl ediyor, hınız, ona meydan oku • 

du ... 

dttllete tahkikata baıtamak üzere ilk 
cıı • kendisine emir verilmiı olması, 
ti. 11 .,,.Yrıca okıamıı harekete getinniı-

J;'lkat· deldiğimiz &ibi - takip edilen 
~n hüviyetine dair en ufak bir iz 
~~:Yoktu. Yalnız bir iz vardı ki, o da 
wı:lirsiz ve ehemmiyetsizdi. 
l ~on defa Nevyorkun en zengin aile
~tlnı:Jen birinin evinde bir hırsızlık ol-

. l.tücevher çalınmasından ibaret o
~ bu hırsızlık dolayisiyle on iki bin 
ıra gitmiıti. 

Ça?an adam, hiç bir emmare bırak -
~~dan gelip gitmişti. Bir tek parmak 
zı bile yoktu. Yalnız, eve girdiği pen -
~erenin demir parmakbklan bükülmüş 

1 
U. Fakat bu parmaklıklar üzerinde bi • 
c Parmak izleri görülmüyordu. 

l>encerede görülen manzara şu idi. 
. Paıınaklıklal'dan ikisi tam orta ·yerle 

tinden iki yana doğru açılmıt ve bir in 
'-nın aıyrdıp gireceği kadar mesafe ha 
·~ı olrnuıtu. Hatta parmaklıklardan bi
lir.in yukarı tarafı yerinden bile oyna
~!tı. Demirlerin üzerinde bir tek çiz
it hile yoktu. 

la Böylece herhangi suretle bir alet kul 
li nıldığma dahi hükmedemiyordunuz. 
~rhaHe bu demirleri hırsız kendi 
~eti ile bükmüt olacaktı. 

"h. '8u ta~dirde şimdi, on iki bin liraya 
't lrtn btr •ervetle korkunç bir hırsız, 
tı tbeıt dolaşıyor ve belki de içindrn 
t ~ork polisine gülüyordu, Pinker -
b( ~ kahkahann kendisine olduğunu 
•ıedıyor ve sinirleniyo~u. 

ın O, bu menhus adamın bugün kendi 
d'ıntakaımda İ§lediği bir suçu, yarın 
~ler rnıntaka\arda da evvelki gibi tek 
g r .edeceğini biliyordu. Kendisini ele 
k ~ırrnetc için heniiz ümidi yoktu. Fa
leat ıenç polis hafiye~i. bu iste katiyet-

ıtıUcadelcye karar venni,ti. 

"' * "' di:.iıtıdi ~elelim hırsızlığın vukua gel-

1 .1 zengıh bayanın evine ... Mücevher
erın· la ın kıymet ve zarafeti ile meşgul o-

d n tnadam Neti, uykusu ağır bir ka -
· tndı. Falcat uykusunun hafif olduğu
nu farzedelim. Evin alt katından doğ
~ duvara ıUrtünerek ve su borusun -
~ k doğru tırmanıp sessizce odasına 
b~1.an ~mdan pek güç haberdar ola -

ı ırdl. 

. A1afı yukarı anlaşıldığına göre de-

lıııır btı1ten GoriJ kılıklı adam eve • c.öy· 
'linm• , ır 

Veni Pinkertonun 
muvaffakiyetli 
ınacerası ... 

Parm4klıklan bükeerk içeri gfrdikten 
aonra elektrik f enenni kadının yiizü.. 
ne tuttuğum mman, kadın derin biT 
"Ykuda bulunuyordu.. 

önce evin dıtında madeni bir su bo
rusuna utunuyor ve yukarı tırmanıyor. 
O kadar itina ile çıkıyor ki ayakkapları 
boı bôrwıun üzcriniie hi' bir ıürültil 
yapmıyor. Kendisinin yorulmau dola -
yisiyle soluğunun uklaşmau ve bu su
retle de herhangi bir gürültü çıkarma
sı ihtimali mevcut değildir. Adım adım 
tırmanıyor, birinci kata geliyor. Ora -
dan yan tarafa geçerek madam Neri
nin yattığı demir parmaklıklı odanın 

penceresine tutunuyor. 
Pencerenin üat tarafı açık duruyor -

du. 
Demir parmaklıklar bulundfğu için 

evin sahibi, pencereyi açık bırakmakta 
herhangi bir mahzur görmemiıti. 

O muhkem kafes iyi bir mahfaza de
ğil miydi?... Bu ümitle, odasında endi
ıeıizce uyuyordu. 

Goril maymunu kadar korkunç kuv
veti ile pencerede asılı duran adam 
parmaklıkların en ortadakileri iki eliyle 
içerden yakaladı ve zorladı. 

Gerildi. Nefes aldı bir daha zorladı. 
Yine zorladı. iki parmaklık da yavaş 

yavaş kendisini venneğe, dışarı doğru 
bükülmeğe baıladı. 

Goril adam, yeniden nefes aldı. Tek
rar zorladı. Parmaklıklar arasındaki a
çıklık daha genişledi. Sonra elini ya -
vaşça soktu. Ve pencerenin alt kısmını 

açtı. 

Oda karanlıktı. Fakat içeride uyuya 
nın soluyuşlarını duyabiliyordu. Aç -
tığı parmaklıklar arasından süzülerek, 
kendisine tamamen meçhul olan dö -
ıemeye ayak bastı. Durdu. Etrafı din· 
lc:di bu teıebbüse giriştiği ilk dakika -
dan bu ana kadar, uyuyan kadını uyan 
dıracak yükseklikte hiç bir hareket yap 
mamışh. 

Bu odada, mücevherleri ile birlikte 
madam Nerinin oturduğunu biliyor -
du. 

Derken cebinden bir elektrik feneri 
çıkarıp diığmesine bastı. lışık odayı do 
laştı. Odac!aki resimleri, gardrobun par 
lak sathını, yatağın yanıbaşında duran 
bir koituğun sırtını, yatağı ve onun i
çerisinde siiki'tnetle duran kadını açığa 
vurdu. 

Işık, yataktaki kaıdının yüzün:: vu • 
runca, hafif bir kımıldanış oluu. Ma • 
dam Neri uyanmıştı . 
Uyanır uyanmaz gözlerine ışık isa -

bet etti. 
Elleri ile yüzünü kapadı. Ayni za • 

manda kesik bir korku Çığlığı kopar • 
mıştı. Bunun üzerine ışık birdenbire 
aönıdü. 

Kadın ba.iJrdı: 
- Kim, kim var orada? 
- Korkmayınız madam. Korkmayı-

nız. Size bir ıey yapmayacağım. 
Bu, bir erkek aeaiydi. Hem İngiliz -

ceyi bir Amerikalı gibi değil, daha ziya 
de bir ecnebi gibi telaffuz ediyoı1du. 

Kadın tekrar sordu: 
-Sen kimsin? 

- Acele etmeyiniz madam. Şimdi 

llmbayı tekrar yakacağım. Korkma -
yını.z. Bağırmayınız. Size hiç bir zara • 
nm dokunmayacak. 

Elektrik lambası yeniden yandı. Meç 
bul adam, bu aef er, ııığı yukan tut -
muıtu. Tavanda büyük ve parlak bir 
daire basıl oldu. Kadın, bu meçhul a· 
damı göremiyordu. Sadece silik bir göl 
ge seçebiliyordu. 

Meçhul adam J(>yle ıdedi: 
- Ben mütemadiyen bu cep feneri· 

ni yakup duramam. Dıprdan dikkati 
celbeder. Elektrik düğmesi nerededir? 

Madam Neri, yatağının başı ucun • 

daki masayı iıaret etti. 
- Yakınız öyle ise. 
Kadın bu emri de dinleyerek lam • 

bayı yaktı. Sonra karıısmda dikilen 
gece yansı ziyaretçisine korku ile bak· 

tı. 

Adam üst üste teminat veriyordu: 
- Sizi öldilrmiyeceğim. Fakat de • 

diğimi yapmak şartı ite ... Elmaslannız 
nerede? 

Kadın toreddilt etti. Bir şeyler söy
lemek üzere dudaklarını araladı. Tek -

ra r 'kapadı. 
Fakat gözleri, mücevherlerin nerede 

olduğunu hırsıza belli etmişti. 
Cünkü "elmasların nerede?., diye 

ke~disine sorulduğu zaman, gayri ihti 
yari karştsındaki koltuğun ilzerine doğ 
ru bakmıştı. 

- Tamam! dedi. 
Hırsız oraya doğru yürüdü. gelişi 

gi\zel konulmuş kadife bir elbisenin 
katmerlerini aralayınca, deriden bir 
mücevher mahfazası kendisini göster -
di. Hırsız, kutuyu eline alarak yayına 

bastı. 

i{utu .. çıldr. !çeriye baktı. Yüzünde 
bir memnuniyet alameti beliroi. K~n -

di kendine: 
Ve clmaslan kutusu ile birlikte ce -

bine yCC"leştirdi. 

DMnfr bUken ıw..z Em, 

Bir kaç dakika içinde, madam Neri 
tekrar yalnız kalmıştı. Hınız, elektriği 
yeniden kapattınnq ve geldiği &ibi pen 
cereniA açılmıt demir pUmaJdıldan a
raaından bir ı~Hıe ıı'bt -.ıyrılıp ~
tf. 

Aa aonra ıda mada.m Neri zabıta me
murlanna vakayı hikaye ediyordu. 

• • • 
Genç pol~ hafiyesi Pinkerton, ma -

dam N eriyi dinleyenler arasında bulu
nuyordu. Fakat Madam Nerinin söyli
yebitdikleri ıundan ibaretti: 

- Adamın boyu iki metreye yakın · 
!diyebilirim. Geniı omuzlu korkunç bir 
adam. İngilizceyi bir ecnebi teliffuzu 
ile konuşuyorou. Gözleri baykuı gözil 
gibi ilerde ve sabit bakışlı idi. Çalınan 
elmaslann kıymeti 12 bin liradır. 

Noelden altı gün kadar evvel, buna 
benzer bir hırsızlık daha oldu. Yine, bil 
killen demir parmaklıklardan batka bir 
ize tesadüf ~itmiyordu. Fakat, bu de
fa Pinkerton, kendi kendine yemin et
miı, onu yakalamayınca rahat yuzu 
görmemeyi ısrarla kendine söz venniı
ti. 

Acaba bu adam kimdi? 

Genç Pinkerton, kendisinden daha 
yaşlı olan diğer polis hafiyelerinden 
ve Uniformalı poli'Jlerden tahkikata bat 
ladı. Sorduğu sual ıu idi: 

- Sabit ıduruıtu ve bir Goril kadar 
kuvvetli hınız tanıyor musunuz? 

Bu soruıturmalannda o kadar Deri 
gitti ki, bazı arkadaıları kendisini mu· 
ziç bulmağa bite baıladılar .. 

Ukin, eski bir polis memuru batıra· 
lanru yoklayarak ona 1hmı gelen iza
hatı vercbitmiıti. 

Aranılan adamı tanıyordu. Fakat bu 
adam, fimdi polisin göztınden kaybot
muı. zira, senelerce evvel, memleket ıclı 
ıansma çıkartılmrt imiJ. 

tsmlni hatrrlayamıyordu. 
· Ama bir Atman olduğunu biliyordu. 

Pinkerton için bu matOmat klfiydi. 
Emniyet direktörlOğilnUn sicil dairesi
ni arqtmnağa batladı. Dosyalar araım 
dan mubakatc bulacaktı. Netetrim çok 
sürmeden meydana çıkat1dı. 

Goril kuvvetindeki adamın adı E • 
rlkti. 1895 •mesindenberi bu gibi itltt 
gören bir sabıkalı. Yedi defa hapsedil
dikten sonra 1922 senesinde Amerika
dan ihraç edilmiş. 

Dosyadaki resmi alarak Madam Ne-

riye getirdi. Evet. Madam Ncrinin eri
ne giren adamın ta kendisi 1. 

Pinkerton çocuk gibi seviniyordu. 
Şim:li bu adamı aramak, milyonlarca 

adamın arasından teşhis edip çıkarmak 
işi kalmıştı. Polis otomobilleri ile tch· 
rin sokaklannı durup dinlenmeden do
Jaşmağa baıladı. 

Noel yaklaııyordu. çaqı, pazar yıfrn 
yığın halkla doluyldu . 

Herkeı hediye almakla meffuldü. 
Bu kadar adamın içerisinde "Goril a
dam,, nasıl bulunacaktı acaba? l Pin • 
kerton yılmak bilmeden araruyoniu. 
Girmediği delile kalmadı. Evinde kan • 
ıı yeni bir cvlld dünyaya getirmi§ti. 

O, ne kanaınm saadetine hakkı ile 
ortak olabiliyor, ne de Noel bayramı • 
nın hususiyetlerinden istifade edebile 
cek bir vaziyette bulunuyordu. 

Arada bir eve uğruyor ve takip et• 
tiği !eriri hemen yakalamak Uzere ol • 
duğunu ona müjdeliyor, onun cesaret 
verici sözleri ite yeniden canlanarak 
ıevkle tekrar işine koıuyordu. 

Noel geçti. Sokaklar bir balo gecesi
nin aonu gibi tekrar tmhalqtr. 

Fakat, Pinkertonun gayreti hall tB· 
kenmemiıti. Niçin tükenain ki, önün -

• deki hldise koyununu itina ile yilzmlif 
kuyrutuna kadar gelmiftL Şimdi bu -
nun müklfatmı ıörmeain mi? 

• • ııı ııı ' • • • 
Nihayet bir ıi1n, yine otomobili ile 

bir sokaktan seçerken, yolda bir ada -
mm tek bapna durduğunu gördU. 

Belli ki bir ıey bekliyordu. Fakat ne 
bekliyordu? Kimdi bu adam? 

Genç Pinkerton elindeki fotoerafa 
baktı. Kaqıaında duran adama ,az sez 
dirdi. Ta keııdüiı. .. ~rih ! .. 

Demir bllken !marsı Goril adam 1 
Otomobilini az ilerde durdurarak, 

eliyle cebindeki tabancaamm bbaaı .. 
na yapifıp ceri döndU. Adama yaJdat-. 
tr. Sordu: 

- Ne yapıyo~n burada? 
- Senin ne vaıiifen? 
Pinkerton, burada yakuınln a1tm • 

dald yıldın göeterdi. Erib vaziyeti ane 
layıp tabancaıma sarılmak latedi. Ll .. 
kin genç "Pinkerton,, oııdan daha ça
buk davranmııtr. Yanın aat sonra 
emniyeti umumiye binaaında idiler. 

KUçUk bir isticvap, mikevtıerlerin 
de yerini meydana çıkardı. 

Demir bllken Jıınm, rerek eon ft • 
kalan, gerek kötU aabrbll ytızOnden 
ebedi bapee mabka mettiler. LlJdn 4 
sene sonra hakiki ebediyete yuvarlan .. 
dı. Hapishanede öldii. 

tıtc isticvap yapddığı sırada Nnyorli 
emniyet direlrtöril orada bulunuyordu. 
Genç poU. bafiym "Pinkerton,, ya • 
but hakiki adı ile Aıtur d5 Narreeln 
heyecanlı muvaffaktyetinl bizzat gar • 
mele btcmiıtl. Az ıonra o pyanı dikkat 
memurun omuzuna elini kOyarak: 

- Bayramını çalıpakla geçirdin a
ilenin yanmkla bulunamadın. Fakat se.a 
ni teselli edebilecek bir hediye hazırla 
dık. Bugünden itibaren birind amrf po 
lis hafiyesi derecesini elde etmlt bulu• 
nuyonunuz. Haydi yeni muvaffakıyet-
teri 
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Bu iz:ılı3t. öteki tabloları anlamak hncığım aklıma ı;eliyor ,.e Markizin 
için hir annlıtar hizmetini ı;örüyor<lu. iinvam acaba sahte mi diye dü~ün
Jo zer lleı;e<lüsün portre~inin yanın· dükçe korkuyorum. Hu İ§e girme
da karısmm resmi vardı: 1810 do do- yelim, varsın ha~kasından alsın de
ğup 1396 ıla iilmü~ olan Anna Leiclıt ıni,.tim zaten." 
ner. Lnrszlo H egetlti- : "Acele cevap ver ve ne yapacağı-

- Ilüyük anneniz ılağlık bir mem mı bildir. 
Jeketteki me~lıur hir lınlınm aile. in- "Seni seven ve lınkikatli kar<le~in: 
dendir, derdi. O dn hüyük babanızın Cbaim llersclı." 
ha tın için e~ki dinini terketmi~, lıii- Babaları ekseriya: 
} ük hir arı duymakla lteraher, aile i - Dedemin dede i ı;aliha kuyum-
taraf ımlun i)hnüş lıilinmeğe talıam· cu imiş, derdi. Aınsterdnında hulun· 
miil etmi~. lıic e iııi çıkamıamı~. muş olması ,.e lıalii oracla olan karcle-

"Iliiyiik anneniz ıliinynnın en ıyı ~i ile mektuplaşnınsı da hunu ı;öste
kndmı itli, iclrnk sahihi hir inFanclı. riyor. l\fntmazel Cihoullet dedikleri 
İlk enelenle çok sıkıntı çekmiş, fa· kndına vere ive miieevlıer satımcı ola
knt koca ile hiç ka' gn etmeden talıam caklar. Belki İm kadın yiiksek m~vki· 
miil etmişti. Sonrnları kocası yiik ek Ji bir aclamm dostu idi. Şimdi, ,·ere· 
hir mevki sahihi olunca da hiç israfa si verclikleri gerdnnhk veya hilezi~in 
\'annamıştır. Bnbnmın mevkii karr parasını nlmni;n çalı~ıyorlardı. Bu 
sının gözlerini knınaştınmştı. E::n:ıen karlın belki de, lıiiyiik ilıtiliilclen ev· 
bahnımn orduclaki mevkii pek sa~lam vcl yaşamı~, bir nktristi." 
değilıli: Yalıutli a lındnn olan zahit- Annelerinin yntnğmın hnş ucunda 
lere ve n;ıkcri doktorlara nrkacla~ları hir tek resim vardı. Ilu, fotoğrafın 
soğuk ,., çok crt <lananırlarllı. ilk çıktığı zamanlanla çekilmi§ bir 

"Baham toplantrlara, salon hnyatr re$inıı1i. Fotoğraftaki çok c;aı;lı, arka
na ]ıiç ~itmcztli. Esasen, yahmli asim- sına hir ~forar salon f"lhiı::esi giymiş 
<lan olduğu iôn, p;it e hile belki lıer ~ilzr.1 hir adam vardı; koluyla bir 
ke le bir tutulmayacaktı, iyi kar:;r kaılını helincfen tntrmı~tu. Re~min ii
lanmayacaktı. 7.erinde, çnprnzlama ve howk hir ya· 

Öteki portreıleki iki ki~iden hirj. 7.t il,- cun lar yazılnu~tı: "Se,·ı;ili 'kız
J akal> Herzl (1791 • 1861 ), <liğeri ları .i\fnria'ya, on nltıncı ya~ma hns· 
karıııı Snrolta I.ieb (1805 • 1872) mn~ı n•iina.-ehe:tivle lınhn;:;ı Ga;:;pnr 
idi. Ralınlnrmın lıiiyiikhahası lınkkm- Czcnclrik ve nnne·i Katalin Czen
da çocukların lıihligi undan ibaret- ,Jrik 'in lııitırası." 
ti: l>ir nmcitnıj~ ve kerecte tüccarı Bahaları: 
imi~, uzun miiddet fnros\'asarlıely'- - .Annr.nizin hnhnı::ı i1e annesi. 
de lmlunmn§. Sonra, Nnpolicle, tahta diye izalı ederdi. Annenizin bütün ar
hir kuHihede, icaıh iizerinde me~gul le i hüyük arazi salıiplt-ri idi. 
olurken, knliihe yanmış, kendisi de Runu çocuklar da hiliyonlu, Sze-
hn ynngıntla ölıniiş. les'te ll\iyükhnhalarmın çifliğin<le lıir 

La zlo JJegeclü- derdi ki: miiilclct kalmışlardı; anneannelerini 
- Büyiikl1ahnmm icat ettiği ~ey ve annelerinin hirsiirü olan lıısnn ak· 

ne~ ili? Pek iyi hilmiyoruz: kulühe raha mı tamyorlarıh. 
yandıktan qonra icattan lıiç hir iz hu- Annelerinin ailesinden tek lıfitıra 
luna namı~. Yalnız, halrnnım deıliği- olan o fotoğraf şimdi yatağın öhür ta· 
ne güre, <ledem kiiçiik ync;mdanheri rafına, ihtiyar yulıuıli lıısmıbrın ya
lıir ne\'İ otomatik te tere yanma~a nına ı;eçnıi~ti. Annelerinin iiliinıiin· 
uğra~ıyormuş. Di~er icattan da hep den onra yata~mı yeni gelen anne, 
lıu nc\'idcnıni~. yani Klarn'mn anne i ahm~tı ve ya-

"Bü) iikanneın clnl kalınca, evvela ta~m hu taraftaki dll\ nrnın ela kendi 
Prc hurg'da, sonra Pe tede oğullari- hahamım, ana-mm, clcılelerinin, lıa
Je lıeraher yaşayor. Nihayet, altmış minninelerinin re mini asmak onun 
yedi ya~mda ölüyor. Şunlar da haha· hnkkı idi. Fakat hunlar, <lulıa son· 
mm declec;İ ile haminnesi." rnki ~eyler. 

Duvarda bir tahlo daha vardı. Bahaları lıir 48 ihtilfılci i olmakla 
Bunda da, tabiiğ ha m yarısı kadar iftihar eclertli \'e lilıeral iya~et taraf· 
büyiikliiğünıle, iki ha gUrünüyordu. tarı idi. Ilu, hillıa -a, gazeteler lıii· 
Altında §unlar yazılı idi: kiımete hiicunı ellikleri zaman ı;ii-

Cluıim llersclı und seine Ehe/ra11, riilürclü: o zaman o da derhal hiikfı
gcst. Zu l'aris am J. Macrz 1791 mele hiicum etıııeğe lıa~lar<lı. Ra~kn 
(Chaim ller,.clı ve karısı; öliimü, Pa- zamanlar si":ı•f't•en tamııınivll' hilın
ris, l Tart 1791 ). her, i tikhaÜ <le clii~iiniirdii .. hl eri iyi 

Baha-ı hazan, tanıdığı en ihtiyar cloğru u, kt•ıuli:::ine dnlın fazla kar ge· 
dede veya nine.ini lıntırlaynrak: tiren doktorluk ıneJcğini icra etmek-

- O giin hnn~i acı hir aile facia- le me;:ı~ul olur<lu. 
sı, yahut lınngi giirültülii bir hadise Bir a 1 eriye cloktonmun oğlu ol-
olmn tu? diye tlü~iiniirdii. makla hernher, ıliinynvr ıhıimi~ \'e e-

Uu gibi lıallercle kendisindeki o min bir sulh ic;in<le ~\irmek i~terıli. 
kiiçiik aile ennk hazine inin en kry- fnc:nnlı~ın i~tikh:ılıle ılalıa h·i bir lrn· 
metli vec:ikasmı gii terirdi: eon de- yata kavu~aca~mn cınincli. ynlnız, sos· 
rece sararmış hir mektuptu hu! f aknt yali5tleri !=e,·ınezcJi. Fakat herke;;in 
ı;cne yırtılmaınış, lıoztılınaı~ı;;fl. gü- para ı olc:a ve ,-f alN yeryiizünılen 
zclce okunahiliyor1lu. l\f ektııhn de- kalkı:a tnhii o ela memnun olnrdu. 
d r inin derlt-si Pari,tcn. mı:tf'r<lam- l\f ııziclf' '1ola mavı seYmekle hcra
r].,ki karrleşine yazıyordu. Mektup 3 her, i"tikhali ele ıliicıiHinrdii. f~leri iyi 
l\Inrt 1734 tarihini ta,ıyordu ve §U gitti~i ic;in de, f!clf'rek günlerinin cln
hir iki satmltın ibaretti: ha ivi olaf':ı~mı beklerdi. llir kere ço· 

'·Jfokikatli ''c sevgili kardc~im ~fu- cuklarına: 
ea ! - Bii);imekte olduğunuz hu ıle,fr 

"Benim için çok hareketli bir yıl me \ıt hir de,·ir olacnk. ıledi. Çiinkü .. 
olnu ] i83 sene-:i ~eçeli iki ay olılu, mC3nl bir clevir olınıuna..~ma lıiç lıir 
fokat fotmazel Cihoııllet lı3na borcu st'hep yok. l\tedeııiyet, fenle ko~ur n
olan 33.600 liradan daha hir lira ol· clım i!<'rlt-,·or. inı:;unlımn bilgisi ge· 
sun ''erıneıli. Halbuki. hir f:eneılen- ni ... leyor v~ insanlığın saadeti, millet
hcri her hafta, borcun hiiyük bir kıs- terin ' 'e mnneviyatm iikfmeti bina· 
rnınr, hnttii hep ini birden vereceğini sına her gün bir taş daha i15ve eıli-
vaadeuer durur. yor. 

"Dün gittim, k<'nıli ini gönnek is- Rahnımzın güzel bir hariton sesi 
tedim. Ne yaptı, hiliyor mnı:un? Be- rnnlr. J;lizel e;özln ı::iiylı•me; ini ı:evntli 
ni iı·cri almndr. Genr- hir adam ~·olla· ' 'e ii ·]«>diklerini çoeukhırı anla •or 
ih. Tehditkar giizlcrle hakan hu a- rnn. anlamayor ınu, lıiç clü:ünınezıli. 
danı: "Rir <lnlrn heni rahatsız etme- gö terci iği mi~allerin a. ı1 elıenımiyeti 
ein !" djyor, '1edi. ' 'ar. Biz ele hnhaınız gihi olursak, ta· 

"Şim<li ne yapayım? Markiz C. L. hii zeki, ku"' etli ve me ııt olarağız. 
de O'ya ha~raynn mı? Rahmetli ha· 1 (Devam ediJor) 

HURV!va abone olu
nuz ve abone ediniz. 

- ı & · ;: ra=;r 

Kaçırılan; öldürüldü mü, sağ mı ?/ 

Kaybolan General!? 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri T eıki· 
lab,, reisi Millerin iı.i üzerinde .••••• 

Yazan: Alfred Gerlgk ---Tefrika numarası: 3& 

Kızıl dClter!? 
"Bunların hepsinin bana geçende PJevlçka

ya saklamağa verdi! •••• ,, 
Kaybolan -1 

12 ile 1 arasmdaki elıemmi· 
yeti lıai:: saat iizerinde, Plcviç
kayanın ifadeleri ile, lıem de 
hen<lisinin isimlerini t•erdiği şa· 
lıitlcrin ifadeleri biribirinc zıd! 
Tenakuz da, Slwblnlerin lehine 
tefsir edileme:.! 

Skohlin, 22 - 23 Eyliil gecesinde, 
kendisine General .Millerin mektubu 1 
uzatılrnca ~iiyle demi~ti: 

- Bu snadn hen karımla "Serdeç· 
ni,, §ekeı·lemccisinde kaln·altı ettjın 1 
\'e sonra da terzideydik! ı 

Bu izahtan birkaç dakika sonra da 
kı:cmı"tı' 1 ~ .. . 

PJe,·içkaya, daha geceleyin ilk de· 
fa dinlenilıncı:inde, lıemen hemen ay
ni müddet jfadesinde hulunmtt§lu. 
I•akat, her iki inin hu ifadeleri, son· 
raclnn vaki tetkik ve tahkik karşı -
smdn rasaniyetini kaybedince, daha 
ziyadt- önceden arada hir nnla§mn \'e 
sözleşme de teshil olunımış tesiri icra 
ediyor. Pleviçkaya, moda müessese· 
sinde sadece 3 çeyrek saat bulunduğu 
iddiasında olduğu lıaltle, lıakikntte 
oraıla 2 caat oyalanım~tır. Koca ınm 
otomohiJ,]e 2 _nat müddetce bekle -
miş olduğu §eklincleki sö7.iine inana· 
cak kimse var mı?! Bu Skolılinlerin 
kendilerine de imkansız gUriinnıiiş 
olmalı, ki tlolayısiyle diğer nıiicldet 
inkı~3mnıı ela, bazı F,ekerJemeciıle hn
lnnnı:ık §eklinde ha~ka hir iiç çeyrek 
saat tle uydurmuşl arclır ! 

Pleviçkaraıım ortııya attığı znman 
ve mekan ta ·ini, yanlıcıtır lıakiknt 

JıiJfıf mdadır. Skoblinlerin c;.cl{e,rleıne~ . . . ........ .... 
ciyi terke tikleri saat l 1 huçuktiin 
Şimal garnıcla giiriirı•liikleri saat 2 ye 
tloğru ara ımlaki lıir miiddet için, 
General Skobline hir mekan ve za
man tayini temin olunamıyor! 

Diğer taraftan da, General Mille· 
rin rot-ktulnına nazar.on. saat yarımda 
.T u men sokağı ki>§~ inde e rnrengiz 
randevu ,·anlı! Mi\'le 5(izle~ilmiııti ! . .. :,; 

Paris clünvn serrrLinde, haftanın .. . ,., 
ucuz ziyaret güniiıliir. Pazarte i. .... 3 
frank cluhulive mukahilinde, ~ehrin 
nıiir<'ffeh sayılamryıırak kenar rna
lıalleleri nluılisinin <liinya sergi inde, 
buluştukları pazarte i ! 

Yüzba~ı Grigul, "Gelilıolu Kliihii" 
niin vekiliuıııuru, kıziyle hirlikte hu 
ucuz pazartesi güniinclen fayclalan • 
mak arzu~undadır. Tinik Lyuha. u • 
zun mücldet Rus gençlik knmpmcf a 
lmlunduğundan, ~imdiye kndar cliin
ya sn:;iııimlen lıiç hir şey görememiş· 
tir. I.ynha, ı;nme7re gitmeğe lıazırla
myor \'e menılili\'le para çantaııını el 
çanta~ma koymak i leyor. 

Derken, bahasına se-:leniyor: 

- Aa, bak, daha PJe,·i~kayanın 
(ite heri si lnıratla duruyor! Rak işte; 
lmnların hep~ini hana geçeıııle Ple
viçknya snklaınağa Yerdi! .... 

Yüzha~ı Grigul, ilk defa olnrnk an· 
cak ~imdi, istintak hakiminin oda ın· 
da geçen ~alıııeyi, J>Je,·içkayanrn ken
cJi el çanta. ınılan çıkardı~ı bir yığm 
şeyi, kızının el çanta~ına tıktığmı ii~
reniyor. İşte, PJeviçkayamn imzasile 
"Benim mezara kadar sevgili kora
ma" satrrları yaıılı lıir foto~raf, bir 
dii;rgün kuttnı, hir tiib diş kremi, 
ııuılra tlolu hirkaç kutu ve tahaka. 
l~te, "Paks" otelindeki 2 numarnlı o· 
damn anahtarı. Ve en sonıla ela işte 
ufak, kızılını ı kahverengi bir cep 
cüulanr mevılana çıkıyor. Yfübn~t 
Grigul, im ciizdnnı lıeyecanla açıyor. 
İçcric:incle yalnız uf ak, kızıl kaplı .bir 
not defteri lmlunuyor, .... başka hiç 
hir ~ey! Defterciğin yaprak) nrrm çe
''İriyor; fıir tıılcdm, lıer tarafm,la 
notlar, kt'-men f'kolılininkinclen ha§
ka hir ely!lzı iyle, ... en arkada adres
ler için y~raklar, hunlar da nottlnr· 
lar kaplı ...... 

Yiizba~1 Gri~ıl, keneli kendisine 
mırıldanıyor: 

- Araip; hen lıu not defterini as .. 
la Skohli~in yanında görmedim. fs .. 
tintak hftkirni, bunu mümkiin olıluğıı 
kadar çabuk, eline geçirnıeliJir ! 

Sen yarımadası üzerinde, adliye sa
r:ıyının avlm:urm sokaktan ay1ran 
yiikı;:ek ılcnıir parımıklıklar {)niinde, 
hu onhahar p;ünlerinde daima ecne• 
hilerin <:eniiseferi, daima hararetle 
lıükiiın siiriiyor. Biiyiik kap1 y<\!lnrın" 
dan ve avlıılnrclan ızeçerck, payitah" 
tın nr"itektonik ı.ir lınrika;;ma ula~· 
mnk için aılliye sarayının iin avlmu• 
nu ılola ~nıak ınechuriyetintlf' ohm seY, 
yahlar, lıurayıı ııkm akın ge1ip ~idi" 
yorlar; "De\i1<:fı'' H ren~arenk camlı 
pcııcerclc:·inıleıı dii.-en e~rnr ıloltı zİ" 
yalı, ok <' ki. kfirikaclim ~ent Şnpele, 
Fran ız Krall:ırının lnmısi saray kili• 
scjne İrİ§mek için ... 

Öğlenılen conra, erkeıı zamandı, 
içinden fo,iforıııalı iki poHs nıf'munı• 
mın ve k•JYll rt>nkte mant11lu hir ka
,Jının in<likleri bir otomolıilin bura" 
ya t;clnıl'~i, hi~ kim f'nin ı;C:züne ç:ırp• 
nııvor. J• ... k ~ıı giirünmii~ or, lıu ka• 
.Jııı ! Ş.ıpk.1'11 lıafmn feıı:ı oturtulmu§ 
ve ha~mm nrkn kısmına doğru kay
mış .. Saçbrı ~ayrimuntazam firkete
lenmiş .. Pıulra, ıliizgiin sürmemiş ve 
lıoynıına ha~la.lı~ı ~Ulpenhe e~arp 
ı;il?. ahrı kf'~kin rengile; solgun, Uf'" 
kusuz1uk H111 e eden relıreyi teharüıı 
ettiriyor, rırarla tezad ifacle ediyor! 
Plcviçknya, k:aluılar te,·kifhane in• 
ılcn i~ıintnli. için ndliyc sarayına gcti .. ~ 
rilirnr 1 

" "" . . .... ,, 
" 3 mcnlh•eıı ynkarrva çıkış ,.e yarı 
karanlık hir koridorrlan geçiş ..... Ora" 

• tla, tahta hir sıra ii~tiinde siynlılar gi• 
yinmiş iki kadın, ihtiyar bir ndnın 

.. ,.e omuzuna kndııılnrdan birinin vor• 
r;un nrgm, haşım <lnyadı~ı daha gen~ 
lıir adaın .. 1ki polis memuru tarafın
cfan götliriilen J>Ie,•içkaya, hu sıra 

yanından ~cçnıd• zorunrlaclır. 

Deıkcn hir<leıılıire, hirka!: metre 
kala, achıııları ııksayor; hunlar işte ... 
orada oturnnlar, )Tillt-rlerdir! Yacb 
ı\f aıJarn :\1 iller, lıa~ı o~lunun omuzun" 
da, güzleri kapalı.. Milinin erkek 

kardeşi V(' mi c,p gUzlnle etrafına 
hakrna.n 1:Jlcrin kızı .. Miller aileeıi
ni selfımlaınalı mı? Yoksa onbrı gör• 
nıcnıezliktcn ~t inek önlt-rinıicıı ge-o 
çip ~itmeli mi? Ne kaclr.r uzuu st•ne-

ler hu imanlarla lıiiı;Piiliin hn,.ka 
tiir!ii, clı:ıctçn ruhıtalarla :um~ılmı;u! 
Plcviçkaya, !,ir haş lınrt-1.eti ynpıyor 
ve :)nlcrirıdPn ~eçip c:;i<liyor. T:ılıta sı• 
ra iistünıl('ki d:irt insan, yarı karan• 
hk k,trid.~nhı, iinlcr!nden kimin ;;eçi .. 
rilin götiiı iillliiğiiniin hiç farkınıı 'ar
matlılar bile! 

l\f adam :\filler, llirkaç dakika c:on• 
ra, oğluyla birlikte i tintak hiikinıi .. 
nin oılru ın<ladır. K<'nılisi, avukat ta 
getirmi~tir; çiinkii. Fransız kanunu, 

onun munzam ~ikfıyetçi vaziyetine 
geçıneı<İne ve nıiitlıleiumuıninin yanı .. 
~ıra hakkını hizzut teın~il eılip ettir" 

me .. ine <'e,·az veriyor. Fransız tabii• 
''etine ı:irrniş olan hir Rus, lett 
IUhe, onun vekilleridir. 

)liller ailej, lıenüz otumm:ı;tur, ki 
di~er bir kapı açılıyor. Ple\'içkayaı 

jl..i gardiyan ar:ı~mda odaya ayak ha .. 
s.yor, arayıp bulduğu avukatı Mett 
.filonenko cin, pe~i sıra yürüyor. 

Pleviçknya, Madam l\filleri görUt 
~örnlf':r.. lıo~uk hir ses cıknrarnk, dir 
]erinin ha~ı ~özülüyor. Çelıresiqi iki 
f•liyfo hirden kapatıyor. Sefü]e)eyot• 
Bir a~lama tt"cınihi, vücnıfnnu sat" 
sry·<•r. fiirlaf an ,·ekil inin altına dogrıJ 
ittiği hir koltuğa çöküyor. 

(Arkası var)J 
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Operatör M. Kemalin çetin 
bir ameliyatı 
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Küçük bir damarı 
bulmak için 

iLK TURk GAZETEC.ö 
NO. 11 

On dakikada bitecek bir ameli
yat iki saat sürmüştü 

Bu yemekler cidden lezi7.dir. Me • 
seli, bir domatesli tavuk konservesi 
alırsınız. En mükemmel bir aşçının e
linden çıkmış ve hazırlanmı§ olan bu 
yemeği yalnız ısıtmak klfidir. Zaten 
iyi yemek pişirmesini bilmeyen Ame
rikalıların yemek pişirmeğe de pek 
dikkatleri · olmadığından ekseriyetle 
bu konserveleri alırlar. Tasavvur etti
ğiniz her şey vardır. Ve pek mükem
meldir. Alıştığımız ze17.evatların hep
si de mevcuttur. A.merikada günde 60 
milyon kutu konserve istihlak edildi
ğini söylersem şaşarsınız değil mi'!. 
Evet 60 milyon. Konservecilik çok ile
ri gitmiştir. Hük\tmet bunların sıhht 
bir surette ihzarına son derecede iti
na gösterir imalat için birçok kayıt
lar ve §artlar konulmuştur. Yemekler, 
o suretle hazırlanır ve o suretle kutu
lanır ki hiç bir mazarrat çıkmasına 
ihtimal kalmaz. Kanunun vazettiği 
kayıtlann tamamen tatbiki çok büyük 
sermayeye IUzum gösterdiğinden bu 
işi ancak pek büyük şirketler yapabi
lir. Bugtlne kadar Amerikada bu ye -
mekler veya kutular yüzUnden bfr has
talık veya r.ehirlenme gibi anzalar 
çıktığı vaki olmamı§tır. Darısı blztm 

• 
YAZAN: Niyazi Ahmet 

k lfaıtahanede ameliyat gilnü yalda•.rr 
cıı, ha . . k :r 

ha rıcıye ovuşlannda yatan her 
ı ıtanrn halt-t! ruhiyesi deği•ir. He -
t •rncı · l :r r, . ıyat arı kararlaşmış olanların 
ng, ıol · 

tir h ar, gezıt ve konuıutlan deği • 
~ ' eyeca,1larını saklayamazlar. Bun

r, •rn•r 
lı}'u - ıyat olacakları günün gecesi 

rnaz mut d' ''d • e"?:a ıyen ameliyattan bah 
~r dururlar 

bikkat d'J.' 
ban1ı1r e ı ırse, bep kendilerini "kur 
""·tt koyun,, farzederler. Bıçak vil -• ,. arı .. . 
Ctk uzerınde ya bir et parçası keıe-
Tııtıh Yahut bir uzv~ koparıp atacak ve 
liYa akak ki kan akacaktır .• Sonra ame
'- t masasına yatanların hepıi oü -
~t')>u ı . ~ 
to z e dıprı çıktıklan halde, onları 
'el~ek bile ameliyat' olacak insana te-

ı Verm•z Ç" k •. 
lltrıe . ~ · un u tıp ve fen ne kadar 
tat "'1! olunla olıun, vUcut daima bir 
rıenar Perdesidir. Malum ve basit göril
teb·lhastalıkların bile, feci neticeler ve-

ı Ctek h' tCSr"ı ma ıyctte olduğu, çok defa 
u lllÜ•t" 

0 .. :r ur. 
' "tun ameliyat olacaklar arasında . ~e ç·· r\:ın Okay ile en çok alikadardım. 
l\ın ~nltu arkadaıımdt. Onunla uzun u 
~ 0nu§muı. dertletmittik. 

lıf. ;eliyattan bir ıün evvel, Profesör 
~t tılıaI Öke kulağının altındaki tü
ıııı. ~ ameliyat olacak B. Kenana gel 
"""'"e: 
di; \'arın ameliyat olacak nuamız? ... 

() '°rınuştu. 
"trel>eratörle hasta llrumda fU muha

teçti: 
' J!ınro:!enseniz olacafrm. 

altl~· Siz bilirsiniz. Siz arzu ederaeni.z 
'l'ııtının yapacaiım. 

" 'l'c&Hke var mıdır? 
btn" 'l'ebtilceıi.z ameliyat olmaz. Asa -
dır ~ r:ıebzul bulunduğu bir mıntaka
.. rıı·· tiln açık, dudağın çarpık kalma-

urnkün 4r ... 
~!l · ltadatım, derin derin diifünmeğe 

• .. 'nııtt. Operatör devam etti· ....._ F • 
hrıı. akat, ben kurtannağa çahtaca-

; O .halde emin değilim demektir. 
tl: · P.tıın Kemal gülümsedi n ilbe et 

~ Çalrt:ıcağtm !. 
OlQı ~ıını, biran kmdini unutur gibi 
~Uttıı, Düıünüyordu. Ameliyat ol -
1ı.a ' karar vermit olmasına 11lfmen 
~ l!ı~vere onun maneviy,tını boz -

ltu. 

~;ktorlardan biri B. Kenana yak -

" ı.ı· ~ •• ıç düıUnmeyin, dedi. Hocamı -
'1ıt Çllrırrı"9, demesi .. kurtulacak -
~~· dttrıelctir, Gerçi ıi.zin ameliyatllllz 
~ Sttin ve tehlikelidir, fakat korkma-

!kıy Kenan Okay ameliyattan l2f gün 
se»ıra yatağında ga=eteaini okurken 

B. Kenan illtönce ameliyat masa11na 
bağlandı. Sonra yü.ıilniln yalru.z ameli
yat edilecek tarafı açık kalmak üzere 
urıldı. Sonra da yanatmdan iğneler ya 
pılmafa batlandı. 

Bıçaklar hasirlaftımttr. tık bısak. on 
MDtim uzunlufunda, yan yana iki çiz· 
el çizdi. Bat aaiıtan B. Recai ile uia -
ten B. Cemal, bu bilyillr tehlikeli ameli· 
yata hazırlannuı bulunan hocatannm 
,,anında mevki almıılardr. Bu mevki a
lışın ehemmiyeti çok bilyüktil. ÇUnkU, 
Mim Kemalin isteyeceği herhangi bir 
§eyi saniyesinde vermek, veya .emredi 
len b:r hareketi saniyesinde yapmak 
lazımdı. Bunun aksi tasavvur edilemez 
di. • 

Ameliyat başlamıftı. Kulağın altın -
dan, çeneye doğru çizilen çizgilerin al • 
tındaki et, yavaı yavııt kesiliyor, bir 
taraftan akan kan dindiriliyor ve deri 
penslerle tutturuluyordu. 

M Kemal soruyordu: 
- Atn duyuyor muıunuz? 
- Hayır, biç bir ağn duymuyorum. 
Bu ağn duymamak yan?"" __ _. ·•ir

dü. 

b~ımıza. 

Bu li!irketlerin yaptıktan konserve
ler 300 çeşide kadar çıkar. 

Profesör konserve kutusundan çıka
rıp ısıttığı domates çorbasını getirdi. 
lı:iniz, dedi. Ben kaşığı elime aldım ve 
Misle beraber çorbaya daldırdıktan 

sonra kaşığın Y.JlD tarafından ağzmıa. 
götürdUm. 

Profesör 

- itte, dedi, 8lz mutlaka lngilte
rede yaşamıı iyi terbiye g<srmne bir 
gençsiniz. Bakmız nuıl blİdlm çor
bayı kaşığın ucundan değil kenarmdan 
afzmıza götUrdUnüz. ~unu ancak ln
gilizler yapar ve lngilterede yaşayan
lar bilir. Diğerleri hep kaşığın ucun· 
dan içerler. Halbuki bu tarz doğnı 

değildir. Evvela eapırtı yapar ayıptır. 
lklnciıl sıcak bir çorbanın hazan ağı
zm kenarmdan dokUlmesi kabildir. 
Halbuki kaşığın kenarından içmekle 
bUtlliı bu mahzurlar ortadan kalkar. 

Çorba meselsinde tam numarayı al
mıştık. Şimdi sıra ete geldL Bıçak ve 
çatalın çapraatvari tabak kenarma de· 
ği1 tabağın içine bırakıldığını ve lngi- · 
Ji7Jerin daima böyle yemek yedikleri
ni lngtıterede mektepte bulunduğum 
zamanlarda görmüştüm. Yalnız bura
da yeni bir şey öğrendim. O da eti 
kestikten sonra bıçağı tabağın kena-

Bi rarabk B. Kenan : rma koymak ve çatalı sağ ele alarak 
-=Ağrıyor •. diye inleı:h lokmayı ağıza götUrmck. Halbuki biz 
M. Kemal cevap verdi: daha ziyade bıçağı elde tutar ve çata-
- Hakkın var.. 1ı sol el ile ağza götUrdllkten sonra 
Kulağın altından mühim bir et par • tekrar parçayı keseriz. Hollvud ' i.dibı 

çası sarkıyor. etrafında bıçak elektrikle muaşereti buna muhalif imiş. Gtiya 
müteharrik bir alet gibi mütemadiyen diyorum. c;UnkU sonralan birçok ki
işlivordu. bar Amerikahlann sofralarda o kadar 

tmeliyata başlanalı bir nat otmut • pot kırdıklarını gördüm ki anlatsam 
&ıı tu ve B. venan yarrm saattir dişlerini şa.şa.rsmız. Yemek yerken ve yemeğin 

dar 'd arnelivat. beni ıde tiddetle alika- bnetlemiş ve derin derin inliyordu. sonunda çatal ve bıçak tabağın içine 
t'!da, lyordu. Kararımı vermiıtim. Sey Bir insan hayatına musallat olan men· bırakılır. 

"-tJcti ~li•t rn. Geceden tertibatı aldım. hus bir hastalığı ebediyyen mahvetmek Yemek esnaaında lokmayı ağza gö-
lttde an!arın giy 'ik1eri beyaz gCSmlek - için calışan doktor, bu inlemelere ayni türdükten sonra çatalınızı ~işler aşağı 
~ " birini teduik ettim.. cevabı veriyordu.: olarak sofraya bırakırsınız. Bu ye • 

l'rltli 
'~cı· Yata başlar başlamaz doktorlar _ Hıı klcın var çocuğum. Biraz daha meğe devam edeceğinize delildir. Hal-
~" ~Yathancve girerlerken, arkadan tahammill et.. buki bizim lstanbuldaki garsonlar ça-
dt11 e Pt§!erine ltatılacak ve bir kenar Tahammül etmemenin manası yok tallarm tabak kenarına c;aprastlama 
~'Ytede ·ektim. tu ensen. Fakat tahammülün ölcüsü ol konmasına alıştıklarından böyle ya • 

it ita tarımı B. Kenan Okay da sevinç- ma1ığına göre ağrının da nihayeti ola- parsanız yemeği bitirdiğiniz zanniyle 
l'frladı · mazdr. tahg.ğı yakalayıp götilrmeğe kalkar • 

- Se · • 
\'tt., nın orada bulunma.ı bana kuv- B. Kenan bir aralık: tar. 

erccelc ... dedi . • d d k k - Doktor. dedi ~·ir mrkt:ırını bırakıp Sol el daima aşagı a uraca ul. 
l>iJll::liri b. . . kaoasanız olmaz mı? lanılmayacak. Yani etinizi kestikten 

dığ1 h • ıç hır yennde ağnsı olma- tşte bu söz. duyulan ağrının artık sonra bıçağı tabağın 'çerisine bıraka-
dl <>la ald~. gittikc;e büyümek istidadın· tahammül ı-dilmt-z bir dere:esyi buldu- ra · ".atalı sağ elinize alacaksınız \'e 

f?ıa,, n turnörU aldırmak için ameliyat ~unu gösterivordu. sol elinizi lokmayı 11.cden konu;a-
""''na 'lıan, . uzanc1.n B. Kenanın son giln D~ktor bunıı da cevap verdi: cak olursanız evvel çatal bıçağı taba.-

"•vatr kuvvetliydi. - Bırakac.,k olsaydım başlamaz • ğm i<;ine bırakacak ondan senra ko • 
~it. .• i<.;aa ef~çd!m. diyordu, ne ola· -tım. n-:.:~ay~ başlayn~:· ccksiniz . 
"ııı>'ord •en ~u}'.cağım ağndan kork- Burada okuyuculara bir noktayı i • Bundan sonra sıra yerr.işlcre .:.:ldl. 
~ 'tor urıt. ki. Herhangi bir ıakathk nh etmek mecburiyetini duvuvorum. Her yemişin kenjine mahsus yenme 

YAZAN ı Turan Azız Beler 

Cem Bol gilezl ve .sevimli iki yıldız 
an13ındıCJ 

itibariyle doğrusu pek te yeni bir aey
ler öğrenmemiştim. 

Sıra içkiye geldL Propesör Mis La.
ney'e Holfvudda naaıl aptrtif içildiği
ni göetermekliğini söyledi. Mia La.ney 
kadehi dudaklanna dayadı ve içindeki 
ni tamamen ağz!Da boşalttı ve sonra 
birdenbire yuttu. fgte Holivudda içki 
böyle içilirınlş .. 

Profesör bana dönerek: 
- S!z bunların hemen hepsini pek 

mUkemmel biliyorsunuz. Yalıiız bll
mediffniz daha birçok ,eyler var. Me
sel! hangi nevi içkilerin hangi nevi 
sosyetelerde ve ne tarzlarda içileceğini 
bilmek için mutlaka Holivudda otur
muş olmak llzımdrr. Ben size bunlan 
da öğreteceğim.dedi. 

Vakıa bunl:ın bilmiyordum. Madem 
ki para verdik, öğrenmek i2.1terim. Bu
nun üzerine profesörün verdiği uzun 
izahatı dinledim. Bazı!an tuhafıma 
g!tti. Meseli kokteyller mutlaka mut
fakta• ikram edilirmiş. Sebebini sor • 
dum. O zaman Amerikc...da içki mem
nuiyeti bulunduğundan ve ka.c;akçılar 
içkileri mutfakta btraktıklarından 
bunlan orada içmek adet olmuş, va
kıa sonra davet edildi~im evlerde de 
kokteylleri daima mutfakta i<;tik. 

Bundan sonra profesör artık dersin 
bitti~ini ve fazlasına lüzum kalmadığı
m söyledi. 

- lstrsenfz, dedi, Mis Laney'le bir ' 
akşam yemeğine gidiniz. Size Holivud
da kibar bir yemek salonunu göster
sin. 

Mis sevimli kibar bir ktMı. Profe
sörün teklifini memn~niyetle kabul 
~ttim. 5 dolar ders ve 3 dolar da ye
mek parası verdik~en sorra akşam o 
telimde btrleşmek üzere Mis La.neye 
veda ederek oradan ayrıldım. Artık 
Holivudda nasıl yPmek yenileceğinin 
nasıl içki içileceğinin prof esörU ol • 

muştum. Verdiğim 3 dolarımın para .ı 
sına mukabil de çok güzel bir hanım
la doğrusu oldukça lezzetli ve tatlı bir 
öğle yemeği yemiştim. 

Holivut fifaı kumpanyalarının "He
ad office,, yani merkezleri hep Nev
yorktadır. Filmi Holivut yapar. Nev
york satar. Bütün sermaye Nevyork
tan geldiğinden eserlerde orada tetkik 
ve kabul olunur. Bir filmin premieri 
yani ilk gösterilmesi de daima Nev
yorktadır. Parayı veren düdüğü çalar 
derler. Nevyorkta bu h&.kkını kıskan~ 
lıkla kullanır. Sekiz milyon nüfuslu 
Nevyork beldesinin eğlence merkezi 
olan meşhur Broadvay caddesi film
leri tamam olarak hatta Holivuttan 
bile evvel görür • 

Eser tenkit edilir. Bundan sonra fil. 
min kopyeleri yapılarak Amerikanm 
diğer şehirlerine ve bütün dünyı:ya da.. 
ğıtılır. Her filmden en aşağı 30-50 kop 
ye çıkarılır. 

Nevyorkta iken büyük film şirketle. 
rini sık sık ziyaret ederdim. Bunların 
hemen hepsi dünyanın en kalabalık 
meydanı olan Times Squaredadır. Se. 
yahate çıkmadan evvel kendilerinden 
Holivuttaki stüdyo reislerine hitaben 
tavsiye mektupları almıştım. Mektup
larda bana kolaylıklar göstermeleri ve 
beni yİldızlarla tanıştırmaları stüdyo
lara tavsiye ediliyordu. Holıvutta bu
lunduğum IU birkaç gün içinde hiçbir 
yıl:lıza rastgelmemi§tim. Henüz stüd
yolara da gitmemi§tim. Elimdeki mek • 
tuplarm ü.zerlerinde Şdhir adresi yerin 
de Holivut kelimesi vardı. Ertesi sa.
hah, birinci olarak Metro Goldvin Ma,. 
yer etildyoewıu ziyarete karar verdim. 
Adresi almak ll.zere bizim san saçlı 
mavi gözIU akşam kapıcısının geniı 
bllgiaine mUracaat ettim. Aldığım ce
vap ağzımı bir karış açık bıraktı. Ho
Uvutta stüdyo yokmuş. 

- Nasıl nasıl Hollvutta sttıdyo yok'. 
mu? 

Kapıcı gtllerek cevap verdi: 
- Hayır Hollvuttn hiçbir stüdyo 

bulunmaz bunlar hep civardadır. 
- O halde Metro Goldvin .Mayerin 

· attldyosu nerededir. 
- Culver City de. 
Oraya nasıl gidileceğine dair malft. 

mat aldım. Tuhaf gey. Bütün filem 
stüdyoları Holivutta bilir. Halbuki 
Bunların herbiri bir tarafta imiş. Son 
ra yaptığım tahkika :lardan anladım 

ki Umumi ~ten sonra film sanayi
inln birdenbire pek hıdı ilerleyişi yil
zllnden Holivut ÇQk rağbet bulmağa 

başlamıı. Dünyanın her köşesinden 
bin1erce genç kız, erkek buraya hücum 
etmlı. Yerler fazla kıymet bulmuş. O 
zamana kadar Holivudun göbeğinde 
bulunan stüdyolar hem kiralarm, ara
zinin bahalıhğı hem daha büyük stüd
yolara bitiyaç hasıl olması yüzünden 
birer birer civarda bilyükn.raziyi satm 
alma#& veya 99 sene gibi uzun müd
detlerle kiralamağa teşebbüs etmişler. 
Yavaş yavae Holivuttan çekilmişler. 

(Arkası var) 

~ kuyordum. Uıtad operatariln Operatörün yapt,~ı Is, yatnrs yilzdeki tarzları vardır. Profesör bunlardan 
---~---~""'~~~~~-----------..ıı--~..._ ____ ~._.~ ........ _._-A.I ......... ._._ ____ .__. ....... ______________ ~~----------------------------------------~~~~~ 
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Azı ı 
Den·z ç 
kunç bi 

• • 
1 

ipli 
Dünyruun en azılı gangsterleri Al 

a o 
r 

aşıyor 

Katraz hapishanesine kapatılmıştrr. 1,ıf~~fJptı"· 
San Fransiskoya üç kilometre mes:ı.. L. 

fede deniz ortasındaki Al Katraz ada- '~lil'f 
smın ortasında olan bu korkunç ha
pishanenin içinde tatbik edilen rejim 
ve disiplın çok şiddetlıdir. 

Bapisha.ne.:Jn bulunduğu adadaki 
büyük levhalar üzerine şu cümleler ya
zılmıştır. 

"Gemi ve kayıkların 300 metreye 
kadar yakl3.Şlllalnrı katiyen yasak-
tır.,, 

"Müsaadesiz olarak adaya çrkmak 
ve karaya ba.sm:ık hakkı kimseye v~ l'(J~{'lK .. \t.W' 
rllınemiştir.,, · 

Bu emiıılerin hilô.fında hareket eden 
ler, hapishane ci:vnxındn ye.rle§tirilen ı.ıtt:-:.t::u.ı ~"._ .... 
mitralyöz ve küçük toplarla derhal 
imha edilir. 

Adada bir sürü eski ve büyük bina. L.w.ltıılll•Vlııl..:: 
lar görü.nmektdeir. En yüksek bir te- Aı Kap<nıc 
peye !§ığı aksettiren ayna (Reflck
tar) yerleştirilmiştir. 

Bu ~ık sayesinde en kaı-anlıkgP.Ce
lerde bile adanın her köşesini görmek, 
en k:Uçiilt bir cisim ve kımıldanışı fark 
etmek mümkündür. 

Ada. ve hapishaneyi muhafaza ve 
kontrol altında bulunduran bekçiler1'a 
ışık aynasnıdan başka, sahillerde kay
Jla68.U yUzlerce deniz kurdu da mnh
pusla.ruı kaçmaması için dört gözle 
nöbet beklerler. Hapishaneden kaçmak 
istiy.en bir mahpW3 sahile kadar gelip 
de denizi yüzerek geçmek isterse de. 
niz kurtlarının ağzına dilşer. 

Hapishane idaresi korkunç ve vah
§1 deniz cann.varlarmı ada civarına 

alıştırmak için denize her gün fıçılar 
dolusu et atarlar. 

Alkatraz hapishanesindeki karan
lık hücrelerde en korkunç haydutların 
(Notabil) reisleri kapalıdir. Bir va. 
kitler bUtün Amcriknyı titreten gangs 
terler, ~lannda Al Kapone olduğu 
halcfo bu binalar içinde ömilr yıpra.t

mışlardır. Şikagoda senelerce gayri 
kanuni bir şekilde hUküm süren Al 
Kapone o kadar zenginleşmişti ki, ismi 
Rokf ellcr gibi herkesin dilinde dola... 

ş;y6rdu. Yine bu karanlık hücrelerde, 
Al Kaponenın en yakın arkadaşların
dan Kcl, Beyley Harvoy Cezcon ve da
ha 234 h:ıydut ve katil vardır ki bu 234 
h:ı:yduttan birçokları Amerikalı bir 
kısmı da A vrup lıdır. Bütün bu ( cen
tilmen) lcr öyl ı>iddetli bir rejime ta. 
bidirler ki, bir yere kımıldaıııfialan 

ihtimali yoktur. Gündilzleri yarım sa
at kadar bahçede dolaştırılırlar. Bu es
nada bile, projektörler haydutların 

Uzerinc çevrilmiştir. Bütün hapishane 
dahilinde kati bir sükfın sürer. Hay
dut ar gündüzleri çalıştınlır, geceleri 
hücrclerino sokulan mahpW3lar kuv
vetli ve bol :Liik içinde uyuma$ me<>
buriyetindcd.ir. 

Senede üç ke.re akraba ve ailelerlle 
görÜ§ill1ler. Göctişllrlerken kalın du... 
varlar arasından açılan deliklerden 
bağıra, bağıra konU§nıak mccm.ıriye
tindedirler. Bu konuşın.aları bekçiler 
dinler ve istenoğraflar zapteder. 

Bir vakitler Şikagoda 2000 ga.ng'Sfe.. 
re kumanda eden Al lfaponenin deniz;: 
le muhat bu kalın duvarlar arasın .. 
dald ö.ınril büyük bir perişaıilık için
de g~iyor. 

Bir Japon- r ikan 
veg,a Rus - Japon 

Harbi. o a ·ur mi? 

Gülhane hasta
hanesinde notlar 

(9 uncu s&hifada."1 devam} 
malilm tümörli ~ıkarma.k değildi. 

Onun çıkanlması on dakikalık bir iş 
ti. Operatör, bu tümörü içinden geçen 
ve görülmesi çok müşkül olan asab da
marlarını arayarak ameliyatını ıapı -
yordu. Bütün maharet, bu ;ı Lr kes -
mc0en tüınöril çıkarmaktı. n::ak o 
takdirde B. Kenan gözünü ve ci dalda 
nnr kurtarabilecekti. 

Y:oksa tümöründen ki.ırtuldw an 
sonra, başka bir uzvunu da kaybe ~ 

olacaktı. İşte bu çetin ameliyatın v -
diği eza için olacak, operatörün alnın -
da toplanan ter damlaları, bir türlü ku
rutulamıyor, mütemadiyen bu işle meş
gul bulunan diğer bir asistan, bir ta -
raftan durup dinlenmeden büyük üsta
dın terlerini kurutuyordu. 

Bir aralık M. KemaJ kestiği yaranın 
ı üstünden doğruldu. 

- Buldum .. ldiye etrafındaki genç 
doktorlara döndü. 

- f şte asap .. Gördünüz mü? Bakı • 
nız .. 

Bir kaç alet daha istedi ve ilave et -

ti: 
- Belki kurtarabileceğiz. 
İşte ben, bu sözden sonra irkildim. 

işin dehşetini •daha 'bariz olarak duy -
dum. Çiinkü asabın bulunması bile ka
fi gelmiyordu. 

Hala işin içinde bir: 
_ - Belki! vardı. 

Zavallı arkadaşım, beyninin yanın -
da yap,ılan ameliyatın azametini <iuya
rak yatıyordu. 

Ben ise görürken f enala§ıyordum. 
Hayatın değişmez bir felsefesi olan 
"belki,, hiç olmazsa burada da kendini 

östcrmemcliydi. Fakat, o da, hayatı 

kurtarmağa amıetmiş yegane otorite 

de: 
- Belki.. diyordu. 
B. Kenan şUphesiz eöyJenenlerin 

hepsini duyuyoıid.u. Netek.im: 
- işte buldum. .• Sözünü de duy,muş 

ve bütün kuvvetini toplayarak: 
- Allah sizden razı olsun hocam ..• 

bcr.i kurtardıruz .. diye mukabele etmit 

ti. 
Bu mukabele B. Okayın bir :sözü de

ğildi. Bu m;ukabele, insanlığın içten 
gelen riy,astz bir minnet hissini nen saf 
bir §Ckillde tezahürü idi. Bunu. ancak 
bir bay,atı kurta nken duyabilirsiniz. 

Abid, Allahına ve peY,gambe.hine an
cak böyle gönülden söyler ve sevgileri
ni, minnetlerini böyle sunar •• 

B. Kenanın ameliyatı tam iki saat sür 
du. Yumurtadan büyük tümör muvaf
fakıyetle ve tamamiyle çıkarılmıştı. 

Japonyanın fut uhat arzusu Amerlliao, Rus 
Ioglllz ve Fransız kuvvetlerile karş la ıyor 

Her biri bir saat kadar uzun gelen 
yilz yirmi dakika bıçak altında en şid
detli ağrılara tahammül e4dere1< sonu 
bekleyen B. Kenan xatağma getirildiği 
vakit M. Kemal: -Geçmiş olsun .. di -
yordu. Arkadaşımın gözbebeklerinde 
sonsuz biı: minnet, şükran ve saadet, 
dudaklarında tatlı bir gülümseme var
ldr. 

Frarışızca Paris. Soir (Parisıwr) ı 
ga:tııesinde Japon ·aile Amerika ara· 
surda bir harp olup olmayacoğmı mü
talea eden Rene faine Uzak Şarlct.a• 
1a. ltuvvcderi §Ö ·le gözden gcciriyor: 

]aponyanm nUfusu ~ttikçe ''e faz
la miktarda artmaktadır. A~nğıdiki 
rakamlar bunu ı;ayct ~azılı olarak 
giister.mektcdir: 

Iapon nüfusu 1815 de 25 milyon; 
l.910 da 5 milJon; 1918 d 57 nıil
~n; 1930 da 61' milyon; 1935 de 69 
milyon 1938 d 71 milyon. 

Bn uretl~ Japonya, 1815'e, yani 
yüz J irmi e e\".\. lkine nazaran üç 
misli t1mı llt'. Bu ·inkü i tati tikle
re göre Japony:ıda her sene nüf w 2 
milyon 10 bin ki i artıyor. 

v 

J nponya 4. Krm nzür - uıcrilfa: 
30; Jnponya 25. Torpido - Ameri• 

ka: 216; Japonya: ll2. Tahtelba· 
lıir - m~rikn: 85; Japonya 57. Bi
rinci smıf tuvyare: Amerika: 2.885; 
.J nponya: 1.670. 

J aporı ·a 1 le Rus:ra 

Unsyanın c:· .l ı:yacla harp edecek 
ordu u 300.000 ki.)llir. B ı·ta muka· 
bil Japotıyanm Sihcrynda hnrp etti• 
rehileceği ıı ~t"'r miktarı 300.000 <lir. 

Birinci snnf tnyynre: Rusya: 2.000 
Japonya: 1.670. 

J)tmi::cleld J1fuknbil Kuvvetler 

ln~iltere, Frnn a \'C Hollandanm 
d niz 1...-u:\ etleri de .. znk Şarkta Ja

po ''av kar~ı beklemektedir. Bura· 
daki k \"\' tler unlardır: 

fn,.iltere: 3 knı\ :ızör, 1 tayyare g • 
misi. 1 mn,·ın di;ker torpido, 15 tor· 
pirlo ll' izo rn gnnbot. 

Frau :ı: S Krm aziir, 2 tahtelbahir. 
4 a\ izo. 4 ~anbot. 

IfolJnmla: 3 Knn azör. 12 torpi<lo, 
1:i talı lhohir. 

Giirüldii~it ihi J::ıponya. nilfu u 
itilı rı le 'eni arazi f tlıi pc~indedir 
'fc hn~ın Çinelıücum ettni§tfr Fakat, 

r k ınlann C7ü~t rdiği gihi. .apou ~ 
nu ile Amerika~ 1 'oe di~er nü Uk 
d niz un tl<:rini knl"$lSintla bul
mnktadır. Bunun için;. bilha a d iz .. 
de hü) ük hir nıuluırebeye pek ihti
mal verilmeyor. 

O göz k~ bir kaç dakika evvel tehli -
kedeydi. o dudak ki biraz evvel t:ıham• 
mül edilmez ağrılara yol vermeden ke. 
netlenmi ti ve belki de büyük bir teh • · 
tikenin ta yanıbaşında bulunuyordu. 

Niyazi AHMET 

Napolyona daiF 
- 5incl 3!lytfadan d.etıam -

ntlm ~iiken bir aclııma yakıı;ıın şey
lerclir. 

apoly-01mu tnrilıini okur1;en mii
temnıliyPn zihnimin takıldığı hir nok
ta vnrdır. :rapolyonun tarihi niçin 
iınparatonın tnrihiyle beraber hitme
yor? 

Vatcrluıian sonraki günler ihtiras 
dolu hıı):ııla uyan hir akihet <le~ihlir. 
llaytınrn ı:cyri ne olursa olmn insan 
işitti~i Yeynlıut giirılü~ü hadiı_;elere 
mnntıki bir nihayet hnlmak ihtiyacı
m ıht),tyor. 

Romnııda, rnmite "pcpicnd'' ar
zusu in nnın böyle hi::,lere dayanan 
lıııntı~mılnn kuvvet almaktadır. 

Oulırov ki Puşkin'in eserinde. ve 
"Çnpnyef' filminde kalıramanhıt 
hcklcnmedik hir zamanda ölürler. 
Bu iilüm hf"Jj e i Poplik tarafın
dan hiç te i ·i karşılanmamıştır. Nn
polyon~ın s ~ kalışı da lüzumsuz bir 
dc,amdrr. l!cle ,.apolyon gilıi e d .:e 

Para Boısasının Ankaıaya nakil hakkında 

Borsac Iar ız ne 
diyorlar? 

Karar bütün Borsa acentala
rını memnun etmiştir 

i tanbul borsasının üç yıl müddetle 
kapablarak Ankarada bir para bor&ası 
açılacağı haberi şehrimiz iktısadi maha 
filindc büyük bir alaka uyand.inni§tır. I 
Hükumetin bu hususta girişmiş oldugu 
teşebbüs borsanın millik tirilmesi ve J 
merkezileştirilmesi demek olduğundan 
İstanbuldaki bütün borsaCllan memnun 
etmiştir. 

Dün bir arkadaşımız bu hususta bor 
sa acenteleri arasında bir görüşme yap
ti. Bunun ettafinda aldığımız cevapları 
sıra ile aşağıyn yazıyoruz: 

Esham ve kambiy6 borsa acentesi B. 
~İm Refik oğlu eliyor iki: 

"Hükfunetimiz bü 
tün mali ve iktrsa -
di sahalarda mem -
leketi alfil..~dar elden 
milessesclerl nasıl 

göz önünde tutmak 
istiyorsa borsayı· da 
ayni suretle ı;öz ö
nünde lbuJundur • 
may:ı istemiştir. 

Borsacılar hUkümctin bu görü Unü 
büyük bir şük!"anla takdir etmi Jerdir. 

' HükQmet mcrkezigibi bir yerde bil .. 
tün i terin temerküz etmesi, ve borsa -
run orada kurulması bor8<>cılarca te -
menni ddilcn bir şeydi. 

Bugiln bunun tahakkuk ettiğini gö
rüyoruz. f şiI) tam. manası ile Ankarada 
organize edilmesi çok isabetli bir gö -
ril§tür. Yalnız, İstanbul 'l'ürkiycnin 
iktısadt abada en ibiııta gelen bir şeh
rimiz bulunuyor. Hiç §Üpbe yok ki ts.
tanbulun bir borsaya ihtiyacı vardır-. 
:Sunu bükijmetin takdir etiğini 1etan • 
bul borsasını mu~kat kayp.ile ka.pat'l 
nuş olmasml&n anla~ilirlz. Mfumıa. -
fih Ankdara bu işe verilect ehcımnıiyet 

nisbetinde İstanbul borsasmm bugfuı -
kil rolünü sıfıra indirebilir •• 

Muamele cephesine gelince; borsaJan 
hiç §üphe yok ki, ihtiyaç !doğurmuş -
tur. 1stanbulda borsa nihayet bazı c:ı· 
ham ve tahviliit1n alım satunı kar • 
§ısında kendiliğinden bir piyasa halk 
olmu , v~ bu piyasa zamanla intizam al 
tına alınarak borsayı teşkil etmiştir. 

Bu ihtiyaç halen dc\'let istikrazlann 
da belli başlı temerküz etmiş, <Üğer şe
hirlerde olduğu gibi fstanbulun da bun 
lthn ve buna mlimasil olan ihtiyaçlan
nr 'Ankara borsası karşılayab!lecektir. 

Zamanla İstanbul borsasına ihtiyaç 
kalmamış olacaktır.,, , 

Nedim Akçer diyor ki: 

"Borııanm ~lıKa -
raya naklinden kim
senin memnun ol • 
mayacağmx ltabul 
etmek mümkün de
lildir. 

Biz, başta ben ol 
mak üzere bUtUn 
borsaer arkada§lar , 
hük1lmctin bu hu -

suıta ittihaz ettiği haber verilen karar· 
dan son derece memnun olduk. Milli 
bankaların Anl..-arada bulunması dola
yisiyle Borsanın Ankarada olması çok 
faydalı olacaktır. 

Oralda iş görmek için hepimiz: &eve 
9eve gitleceğiz ve hiç §Üphcsiz çok da-

yn ayan bir adamın Sentelencl • ııe i i 
varıl il' • . En doğnı ~ey olsa, olı:u Napol
yonun ciliimiidür. 

İhtira lnrını krta<l~ bırakıp yeni 
hir dünyaya, yeni bir hayata kavuşur 
gibi gemi . ırtmda geçrnck i teyen ft· 

dam ihtira larmm le~ini tafıyao hir 
lıanınldr. Napolyonun ağırlığı onu 
ezdi. 

Bence, .ı. tapolyonun hayatı hak
Jnndn en cloğru hiiküm, budur. Onun 
Scntelendf.'n eııµ.inleri sünı:;ülii nö· 
lıctçilerin Otrlllzlan arasından bir. giin 
bile scyredehilcc~ine asla inanma .. 

lia hayırlı işler göreceğimizi tahmin bA 

diyoruz. l 
1stanbulda 18 acente vardır. BunW 

rın bir kısmi bazı sebcbler dolayisiyl~ 
belki gitmek istemiyeceklerdir. Fakat 
gidecek olanlar muhakkak ki bwrun:ıet 
merkezinde iş görmekle buradakiler • 
iden çok daha faydalanacaklardır. 

Fuat Çelikin sözleri: 

İstanbul borsası acentelerinden kcll"' 
diıiyle görüştüğümüz B. Fuat Çelik te 
şunları tıöylemi§tir: 

İstanbul borsa&f' 
nm Ankaraya nakli 

J ni nihayet muva ' 
fık ve münasip glS • 
rüyorum. Bural:lt 
borsanın kapanrna5t 
ile borsa muamele • 

. )erinin aksayacağıııf 
asla hatıra getinJlt!' 
melidir. Çünkü, .Atı.' 
karada. da buracW& 

LLB!ı!O:.El:..:.~~~· kadar, hatta · b~ 
dan d:ıh:a fazla her tilrlı.i asrt muh~.ıı 
vasıtaları vardır. 

.Bina:nalcyh hcrlıangi bir müşküJatj 
uğraştlmayac.ığından da hiç §Üp~ ol• 
mamalıdır. H ükfin:letm !bu hususta ne 
düşündüğünü şu anda anlamağa i:ıı ' 
kfuı yoktur. ~ 

Fakat fstanbul borsası mu~ 
kaydiyle kapatılmış olae<lğı:na göre, iı 
hacmine göre icabettifil takldiıde tzıni' 
de 1stanbulda ve Samsunda yeni \10t' 
salar ihdas delebilir. 

Hü,kumctimizin, esasen, bir çok yeııİ 
istikrazlar çıkarmakta olc.ıuğunu göril' 
yor, ve çıkaracağını duyuyoruı..J3J" 
borsanın Ankaraya naklini daha ınaJı.Ul 
göstermektedir. 

İstanbul bo:-sasuıraki bütün ateı1o "' 
teler Ankaraya seve seve gidecekler. '
dir. Çünkü oraıia hükumetin tuttuğd 
yollan ldaha yakından gömı~ imkanı"' 
nx bulacaklardır • ., 

Ankarada borsa binuı '""' 
Ankara 17 (Telefonla) - AnkatS 

borsası için Emlak ve Eytam bankaSf' 
ntn eskiden bu''1nduğu. binanın kiralaJJ 
m sr muhtemeldir. Memurlar koopera ~ 
tifinin karşısında olan bu binada bugüO 
kil halde Sümer banlon !bazı bürolar' 
çalışmaktadır. 

Borsa için bankalar c<Mdesindc yeıı! 
bir bina yaptırılması dü§ünülmcktedi'' 

.. 
:ı .. .. . . .. :: 

i'l.-mş • ~ _... .. ___ , ___ ·-· 
Diş Doktora 

CJJ.ğ)eyt Clç :: 
:1 
p Yalnız CUMARTESİ GtlNLERİ 
.ı .. .. .. .. 
ii ·: .. .. 

Y ALOVADA, sai. gfüıler Kara· 
güm .. :;k tramvay durağındaki mu· 
ayenclıaneıı.:nde hruıtalanru kabul 

:: eder. 
ftc::::ıc::ı:::::::zmır.:::::m:::::::=.-.:::::;_. 

KURUN ~ 
iLAN CCR&D.E.Bl 

Tlc:ırct IU'ınlıınnın snntlm - salın son• 
dnn ilibnren ilCtn sayf:ılıırında 40, iç saY· 
fnlarda 50 kuruş; dördüncü snyfadu 1, 
ikinci ve üçüncüde 2, birincide 4, baş· 
lık ynnı kesmece 5 ı;ındır. 

Büyüt, çok devnmh, klişelJ, renkli IJAll 
\"Crcıılerc ayn ayrı indirmeler yapılır· 
Resmi il nların snntim ·satırı 30 kunW 
tur. 
7'icarr .":lnhiuetta olmı11nn küçük ildnlat: 

Dlr defa 30, iki defası 50, ilç defası 65r 
clört ılcfosı 75 ve on defası 100 kuruştl\r' 
o ç nylık nan • erenlerin bir dcfnsı bed•· 
v:uhr. Dl:ir t s:ıtırı sccen iHlolonn fııı!' 
satırlıırı beş kuruştan hesap edilir. 

ane lıi:ı.ıel kuponu oellrenlere Jdi· 
rük ilan tarif esi yll:de 25 indirilir. 

l\URUN hem doğrudan do~ya, kcıt• 
dl ldnrc yerinde, hem AnknM caı1!!~ıs· 
de Vakıt Yurdu nUında REMALEDDtrJ 
llm.~ ili'ın bürosu ellylc flftn bbnl edef· 

maronun telefonu: 20335) 

KURU~a. abone oltl"' 
nuz ve abone edin/J 

t 
( 

o 



,IJ•nız Levazım 11a
'"•lma lloml11gon 

ilanları 

tta~ - 'I'aabhndunn Ua edemlyen mU
ı-, hıt uam ve hesabmat olmak üze-
1111 Haoı ı) adet ampul. 28 lkincikA
llt il 938 tarihine raFtlayan cuma gU
'lı •aat 14 de açık eksiltme usullyle 

hastal:klar blrlncı sınıf mutahassısı 

.... c& - - ini '""" ...... u Telefona a1Ma 
eoıeoen -.eme k•oar N19UlfanOo•ıSuı

Sltfl gor.ıen ~ 90nre oar-cıır 
flldı•u ıa11JJ1flı 111ıf ıcnı 1lı11r •• 

lltnak u lllıı zere nıUnakasa~a konul- - Birinci ııml Operatör 
'Stur 
2 _. ı>r CAFER TAVVAH 

ta1ı işbu (13011) adet ampulUn 
<ttıın edilen bedeli (6077) lira 
(ts~ kuruş olup, muvakkat teminatı 
'l Jt ) lira ( 85) kuruıJtur. Şartnamc-
1'\Jt 0 tnlsyondan her gUn parasız ola-

&lınablll r. 
a - ı . 

ıı,11cl eteklilerin 2490 sayılı ka-
htııt a Yazılı vesikalarla birlikte ,.e 
111.. gun ve snatte Kasımpaşada bu
'4lln k 

omlsyona müracaatın. 

iri-:>-
(208) 

fttıanbu ı R tJmu tan-ı 
lığı llanıaı ı 

o~İJ?tdu sıhhi ihfyacı için 1500 şişe 
;ı_ tııe 
'4'! ihtı latın alınacaktır. Açık eksiltme 
tUııu tli 24 kanunusani 938 pazartesi 
'tıa'-•t 16 da yapılacaktu. Muham. 
ttlıı fSJ.~rı 1200 liradır. ~ırtnameaf her 
hfıir t eden evvel komisyonda giSrüle ı 
~leh •tekt:lerin 91 liralık ilk teminat 
·ı._ uı v 1-.Je U eya mektuol:uı ile beraber 
ı_ t nu ""- IC vakti muayyeninde Fındık-
flt CtlonıutanJık ııatınalma ıromiıyonu. 
~eri. (lı) 
,,..,,, ----

tlaay r Garı~ 
Oiş ı<atı· . 
Ye 2 ıncsındl' sabahtan ôğle· 
Bey ~en 8 e kadar ~abul eder. 
ıı ogıu lsti•tıaı caddesi Tokat 
'<>':'1 8rrasında kapusu mektep 

ak Ramdib"v han ht .. ınri kat 

....... Te.1 .• · •u•1•'' ....... I 

llmumf cerrahi .,. ılnlr, dlmal estetik 
cerrahisi miltehaıısısı · 

Parls Tıb •·akOltesl S. asistanı, erkek, 
kadın ameliyatları, dlmal estetik 
"yOz, meme, karın buruşuklutu 'le 
llençlik ameliyata". (Naulye 'le dolum 

miıtehauıaı.) 

\luayene aabahhln M 1 c C B 1 1 0 ll den 10 a kadar 
nılleden sonra Ocretlldlr. Tel. 44088 
neyojUu, Parmakkapı, Rumeli ban. -

Beuollun Dördüncü Sulh Hul:uk lld
klmlijjinden: 

Maçkada Yenlhanda 4 No. da Emelyo 
.tnrııfınd1ıın koca!lı BeyoJlunda Ağahamam 
60 No. da Oçllncll dairede oturan Sokrat 
aleyhine açılan ııulh teşebbilsil davasının 

duruşmosı esna!lmtfa mahkeme günll dava· 
cı gelip dava edilen lkametgAhı meçhul 

olduJtu milbaşlrin mqruhatından anlaşıl
makla mumaileyhe llAnen tehllıcat lcrnsı

na karar verilmiş olduıtundan dava edilen 
Sokrntın muhııkeme IJ(lnO ol:ın 8-2·938 ta
rihine milımtfif salı lf(lnil Aaat 11 de Be-l 
)'nj!lu dördüncü sulh hukuk mahkemesln·ı 
tfe haJ:ır bulunmn!lı tehlfıuıt makıımına ka
im olmıık üzere ilan olunur. (V. P. 2158) 

Kayıp Aranıyor 

Kıala~·cı olullanndan Durmuşun on 
iki ya,ındakl kııı hizmetçim Serile KAnu
nuHnlnln ıı lnel Sah .Onil sabah uyku· 
ela hulundutumuı bir Kirada eşyasını lfala
rak Kavuşmuşlar. $imdiye kactar eve "l'l
meıll, pederi aramaktadır. l\lerkumeyi bi
len ve ıören vana luoniy«-1 n:ımına Flroz
ıılo knrnkoluna hılctlrflme!\I rlt'a olunur. 

Beyoğlu Cihangir Tele:cl çıkmazı 40 
numaralı hanede ıakin Zehra. (!U35) 

--

biri 
• 

t 

Devlet Demrrgolları ve Limonları işlrt.'71e 
. Umum idaresi ilanları 

Yeni Ankara Garı BUfe ve Gazinosu ala MUftemuab 
Kf raya verlllJ•r 

Devlet Demlr7ollan lkinci İşlet mo Komisyonundan: 
1 - Yeni inşa olunan Ankara garı içindeki bUfe, gazete satış yeri Ue 

garın yanındaki bUyUk ve lüks gazino binası ve mUştemllAtı Uç sene müd
detle ve pazarlık usullyle kiraya veri lecektlr. 

2 - Bunların senelik muhammen kirası 7000 liradır. Ve yekdlğerlnden 
ayrılmaksızın toptan olarak kiraya ve rflecektir. 

3 - Taliplerin uzun müddet An kara. İstanbul gibi bUyUk şehirlerde 

birinci sınıf bir gazinoyu muvaffakıyet ve ehliyetle idare etmiş oldukları
nı ve halen böyle bir müesseseyi idare edebtlecek ehliyet ve mail kudrette 
bulunduklarına dair ve bu cihet vesikada sarahaten yazılı olmak şartlle 
Ticaret Odalarından alınmış bir belge yl ve nUfus veya hüviyet cUzdanlarının 
asıl veya sallhlyetll makamlarca mu saddak suretlerini pazarlık gtınUnden 
beş gün evveline kadar komisyona tes llm etmeleri şarttır. idare bunları tet
kik edUp klmlertn pazarlığa iştirak e dilp edemlycceğfnl pazarlıktan evvel 
kendilerine tebliğ ve tefhim edecektir. Tesblt edilen mllddetten sonra getiri
lecek vesaik kabul edilmlyecek ve et habının pazarlığa iştirak haklan sa
kit ola<'aktır. 

4 - Şartnamalor Ankarada İkinci işletme MUdUrlllğilnde, Haydarpa
şada Birinci İşletme Mlldilrinğilnde parasız olarak verilir. 

5 - İhale 7-2-938 pazartesi gtınU saat 15 de Ankarada İkinci lşletme 
MtldUrlUğU binasında toplanacak olan komisyon tarafından yapılacaktır. İll· 
teklllerln "1575"' lira muvakkat teminatlarını Ankarada Umumi ldare vez
nesine yatırarak muayyen giln ve saatte komisyonda hazır bulunmaları illıı 
olunur. (l 31) (294) 

f ,tanbul B~lediyesi ilanları . 

Pirlncunu torbaları üzerine fmAI tarihlerinin konulması hakkında u
mumt meclisce verilen kararın tatbiki ııden evvel lmft.l edilüp piyasaya tevzi 
odlJen plrinçunlrının tamamen sarf ve lstlbIAk edilmediği anlaşıldığından 
Qzerlerlnde imAl tarl~I bulunmıyan pi rinçunlarının piyasadan satılm{Lk veya 
fabrikasına kaldırılmak Uzere esbabı na tarihi llA.ndan itibaren bir ay müh
let ,·erllmiştlr. tlglll olanların ma!Qm u olmak Uzere UAn olunur. 

(B.) (287) 

Tahakkuk ve Tahsil şubeleri için lAzım otan yangın sönctlrme Aleti, 
cuval, ip, kova, balta, merdiven ve kanca açık ekstltmere konulmuştur. 

Bunlanıı hepsine 983 Ura 40 kurut bedel tahmin edilmiştir. Llateslyle 
şartnamesi Levazım MlldUrlllğUnde gö rilleblllr. İsteklller 2490 numarp.J.ı ka
nunda yazılı vesika ve 73 Ura '75 kuruşluk llk teminat makbuz veya mek
tlblle beraber 24-1-938 pazartesi günll saat 14 de Daimi Encümende ~alun
malıdırlar. (B.) (91) 

Keşik bedeli 1035 lira olan Bele diye merkez binasında yapılacak ta
n:lrat açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Levazım 

MildurlUğilnde görüleblllr. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesikadan 
başka Fen İşleri MUdUrJUğünden alacakları fen ehliyet veslkasiyle 77 lira 
62 kuruşluk ilk teminat maltbas veya mektublle beraber H-1-988 pazarieıt 
gtınu saat 14 de Daimi BncOmende bu lunmahdırlar. (B.) (129) 

Rım 'mlı 111/I 
•A Belediye Turizm Şubesinde mnse <'Cel tercnmanlardan bennz yeni rozet• 
/anları lerlnl almıyanlartn beş gtın zarfında bu rozetleri almadıkları takdirde bunla 

- rm yenl tercilmanlara verileceği llAn olunur. (B.) (322) 

Ordu Hastahaneleri için alınacak 

23200 metre pijamahk bez 25 - 1 - 938 
salt günü saat 16 da Tophanede İstan
bul Levazım amirliği satınalma Komis
yonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı.ı 
lacaktır. Tahmin bedeli 5568 lira ilk 
teminatı 417 lira 60 kuruştur. Şartname 
ve numunesi Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanunt belgeleriyle teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Komisyona vermeleri. 

{366) (56) 
• * • 

Ordu Hastahaneleri için alınacak 

bin yedi yüz adet battaniye 25-1-938 
Sah günü saat 15.30 da Tophanede İs
tanbul Levazım amirliği Satınalma ko
misyonunda kapalı zarfla cksiltıncsi 
yapılacaktır. Tahm::ı bedeli 28900 li
ra, ilk teminatı iki bin yüz altmıı yedi 
buçuk liradır. Şartname ve numunesi 
Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni belgelerile teklif mektuplannı 

ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Komisyona vermeleri. (369) (59) 

• * • 
Ordu Hastalıaneleri için alınacak 

on bin çift terlik 25-1-938 °Sah gü
nü saat 1 S de Tophanede İstanbul Le
vazım amirliği aatınalma Komisyonun
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. Tahm:n bedeli on sekiz bin lira 
ilk teminatı 1350 liradır. Şartname, ve 
numunesi Komisyonda gödlebilir. İs
teklilerin kanuni belgelerile teklif mek
tuplarını ihale saatinden biı saat ev
vel:ne kadar Komisyona vermeleri. 

(370) {60) 
• ııı • 

Ordu hastahaneleri için 8000 adet 
Fildikoı Fan!la 28 - 1 • 1938 Cuma gü
nü saat 15 de Tophanede lst. L. V. 
A. Satın alma Ko. da kapalı zarfla ek
siltmesi yapılautıktır. Tahmin bedeli 
5600 lira ilk ~eminatı 420 lir<!dır. Şart
name ve numunesi Ko. da görülebilir. 
İstekl"lerin kanuni belgeleriyle teklif 
mektup•annı ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Ko. na vermeleri. 

(381) {188) 

.. 

ilanıarınız için yalnız 

208!>~ No teıeıon 
Ot.J • ~diniz 

T·· k .ur Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. ncü keşide 11 Şubat 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 .Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle .(20.000 ve 10.000)'. 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyankoyaoiştirak edlnls. 

Çocuk es·raeme kuru
mundan: 

C. E. K. Çocuk killilphanesi menfaati
ne 18 lkinciklinun 938 Salı akşamı Beyol
Jund:ı Fransız tiyatrosunda verilecek mü
samere proıramıdır: 

t - Çocuk oyunları ve çocuk festivali. 
2 - Varyete. 
3 - Caz revüsil, 
4 - Konser. 

Oıkadar icra Alemur,luğundan: 
M.ıhçuz olup satılmasına karar verilen 

piyano, 11ıramofon, dikiş makinesi ve sair 
ev c,yası 21-1-938 cuma günQ saat 12 de 
birinci arttırmns1 icra kılınacağı ,.e mu
hammen kıymetlerinin % 75 ini bulm:ıdıjlı 
t.ıkdlrde ikinci arttırmaya bırakılarak 24-1 
-938 çarşamba saat 10 da Kandillide Sıra
evler sokaJı 9 No. lu evin önünde açık art· 
tınnıısı icra kılınacaJından talip olanların 
me1kQr gün ve saatte mahallinde hazır 

bulunacak memura müraraatlan ilan olu· 
nur. (V. P. 2157) 5 - Komedi (Şehir Tb•alrosu san'at-

kl\rl:ırı tarafından). ~~---•••••••-••• 
6 - Komedi (San'alkAr Naşll) tara- D O K T O A 

tından. Necaettln Atasagun 

ZAYİ 

Kııradeniz Ereglisi rüştiyesind~n al
mış olduıtum şahadetnameml kaza~n ıa)i 

eyledlJtlm cihetle yenisini tıknracaJımdan 
hükmü yoktur. 

F.111ipsullan Cömlekriler Arka ıoknk 19 
numarada lbrahlm oğlu Necati Selçuk 

Her gUn ubahlan .ekiz buçu~a 
aqamlan 17 den 20 ye kadar 1.ile 
U tayyare ıpartmanlan Uriuci daire 

17 numandı butalamu kabul eder. 
Cumartell ıünleri 14 den 20 ye :ıa 
dar hHtılannı pırasıı. Kurun, Ha 

ber okuyuculanm dakupoo muka
bilinde muayene eder. Telef: 23953 

.(24332) -----------·1]1111· 



12 - KURUN 18 fKfNCİKANUN 1938 

HAZIMSIZSIK 1 Hayahn •evkinden ;n•ant mahNm ..ı., 
PERTEV Karbonat omprtmeıerı 

Çok temiz bi - Karbonattan ve toz knrbonat almaktaki miişküli\t 

göz önünde tutularak yapılmııtır. 

------ HER ECZANEDE SATILIR. -------

Giresun Nafıa Direktörlüğünden: 
22 - 2 - 938 tarihine rus~lıyan Çarşambn günü saat 15 de Gireson vııa.. 

yeti Hususi Muhasebe binası içerisinde toplanarak olan Viltiyct Encüme
nince 48836 Ura muhammen bedelli lıastahane binasının yalnız kftrglr ve 
hctonaımn kısımlarının inşası vahit fiyatlar Uzerlnden kapalı zarf usull
lf' eksiltmeye konulmuştur. Tekliflerdeki tenziltıt vahıt fiyatların umumu 
iızerlnden yapılncaktır. Şartname pltl.n ve buna mUte ferrl diğer evrak 240 
kuruş mukablllnde Nafıa J?nlreslnden verllecektir. Muvakkat teminat 3662 
lira 61 kuruştur. lsteklilerin teklif mclüuplarını mabalU ticaret odasında 
ı.ayıllı olduğuna dair vesika ve 19?8 yılı için cnrJ Nafıa Vekı\letinden a
lınmış en uşağı 25000 liralık yapı lş teri ınUtcnhhltllk veslkaslylo birlikte 

2 - 2 - 938 Çarşambn günU saat 14.30 'a kndar Gireson Vil:'lyeti Daimt En
ilme.n Reisliğine vermeleri lftzımclır. (266) 

1 Ankcl;a caddesinde 1 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri Ye arkadaki 

depolan kiralıktır. 
B::lcştiritmck suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi

lir . 1steyP.nlerin Vakit yurdu idare memuruna müracaatleri. 

,Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Sahnalma liomisyooundan: 

1 - Eldeki vasıf ve örneğine uygun olarak on binden on iki bin beş yüze ka. 
dar kilim ve bin iki yüzden bin beş yaU kadar portatif çadır kapalı zarf usuliy. 

le aşağıdi! yazılı tarihte satın alınacaktır. 

2 - Satın alma~ bir kilime (350) kuruş ve bir portatif çadıra (630) kuruş 

kıymet biçilmiştir. Kilime ait şartname (219) kuru, karşılıf;mda ve portatlt ça. 
dır şartnamesi de parasız Komisyondan alınabilir. 

3 - EksiltmeJerine girmek isteyenlerin kilim için (3281) lira (25) kuruşluk 

\'C portatif çadır için de (708) lira (75) kuruşluk teminat makbuzu ile şartname. 
de yazılı vesikaları muhtevi teklif mektuplarını dördüncü maddede yazılı gUn ve 
saatten evvel Komisyona vermiş . olınalan. 

4 - A • Kilim eksiltmesi 19-1-1938 çarşanba günü saat (10) da. 

B - Portatif çadn eksiltmesi 20-1-1938 perşenbe günil saat (10) da. 
{4746) (8725) 

BANKAYA 
YATIRILAN DAQA l;Yi 

tKiLMi~ TOı.fUM GiQi V~QiMLiDiQ. 

U OlANTS [ DAN r ONi N. 
v. 

KAQAK6Y PALAS ALAL~MCi HAN 

Jandarma Genel Homutanuğı Ankara 
Salınalma romtsyonundan: 

l - Vasıf ve örneğine uygun ve on dört bın dört yüz yirmi lira kıymet tak· ı 
dir edilen iki yüz altı kilo metre ağır sahra kablosu 25 - ı - 1938 salı günü sa· 

at (lC' da kap:ılr zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parası;,; Komisyondan alınabilecek, bu eksiltmeye girmek 

istiyenlerin (lOSl) lira (50) ·kuruşluk ilk teminat ve şartnamec!e yazrlı belgele

ri muhtevi teklif mektuplarmı belli gün s:ıat dokuza kadar Komisyona vermiş 
olmalan. (20) (66) 

Ne1riyat mtidUrU Refik A. Seven&il 

olt ·'·' ı ! ..... 
~ 
4~~ 

VADELİ 


