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k ü toplantlsında Ataturk hugun şehrıTIJ.ızı 

Birçok meseleler gUrDsUldU 

Kadıköy su şirketinin satınalın
ma mukavelesi tasdik edildi 

şereflendiriyorlar 
Büyük Cnder Başvekille bera

ber Ankaradan saat 14 te 
hareket edecekler Merkez 

Borsa 
lstanbul Borsası 
ile beraber "Kara 
Sarsa .. nın da faa
hyetlni terKetmesı 
1cın cıddi tetbirler 
aırnak ıazımgele

cektır 

Bakanlar llcrcti karar 'erdi: İıı
lanbul hor aıoı iic .. ene il'İn kapatıla· 
cak, J N iı.an ] 9~8 ıaril;indeıı itiha· 
ten Ankarad:ı hir rnrrkt>z horsa açıla
cak •.. 

~ 1'Urk hnnknlarııı heırinin rner· 
cıteri ile İzmir, Adana, KaraJeniz 

llı.ıntakalarımıı iıotilı al merkezleri, 
ll•h.ayet dcYlet yeyahul e~lıa;; erma· 
!~• ile kurulan büyük enıf ii .. trilerin 
; •re ruerk<'..zlcri hep Ankarada bu
~1lll?tnktathr. Bunun için d""'f'l mer
d cttıniz olan Aııknrsııım ayııi zıınıan· 
j ltıilli f"konomi \'e finan merkezi 
~ llıa nıdan ılahıı tahii bir ~e)" yoktur. 
J ıt \'aıiyct ı;öz(iniine getirilinl'~ ne
(en dolan .ı-\ ııknrada bir nıerku hor
ka 1 llçılr;rnk knrarr Yerildiği kendi 
kendine anJa .. ılır. Fakat ihtimal ki lıu 
•tarn ka rı:ı: 

- AnkıırıHln hir merkez hor n.ı:ı a· ·f' ın; f>"kfılii. Bunun için İstanbul· 
ilki hor .. nyı knpatnıa~a liizum \'ar 

llııv<fı?" diyenler hnlurıahilir. 
f lanhul horc:a .. mm knpnıımıı .. ı ii~ 

y~.1 tıı\icld<'tle tnlıdit edilıni~ oldu~una 
gote hu teclhirin ele Ankorada B!;ıla
"ak ~ •nerkeı horı:;n,..uım e·nc:lı urPtte 
~~t11lııp i. leme;;İnİ tf•nıin için hi .. edil· 
h ış bir ~anırct neticP•i oldu~ıınu kıı-

uJ etnıek 1fümngelir. 
l Pren;;ip itibari' le merkez borsanın 
''ilk . . llrada knrulmn;;mı rle\'let merke
>ını· . 
· t7.tn ayni zamanda ekonomi ve fi. 
tıa · 
d ~s rnerkezi olına•ı hnkıınınrlan fay-
ttı\' ~·lnea~ı şiiplıeı::iz olmakla heraher 
i ! lı Paramızın kı mı etini muhaf mm 
'!l~n lathik edilen kambiyo kontrolii
t de kolavla~ttrncaktır; di~er taraf· 
aıı h1'"kl'. J • • • b" 

11• ı umetçe a tın hcaretınm ır 

~~8?1 ahına konma ı yolunda alman 
~ hırlerin de ayrıca hu maksada lıiz· e: olacaktır. 
'd'J Onunla heraher bu hu usta arzu 
,,. 

1 
en neticenin tamamen huı:;ul bul..... ,. . ı 

"1 1C:•n stanbul horsar:;ınm kapan· 
1 •aı ile beraber "Kara Borsa" deni· 
;ıı.rıli kambiyo alı~ ''eriş muhitinin 
e f •lkını, hulunman lazımdır. 

ka •tanbul hor ası kapandıktan, An-
rad h" 

1011 
8 ır merkez horsa açıldıktan 

deh~~. I<a~a Horsa faaliyeti devam e
lib·' ır mı? Hiikfınıetin kontrolnne 
•at 

1 
<>intak ızıu ~izli )Ollarrlan döviz 

n~ Yapılabilir mi? 
'~ı 11 hu suallere ne "evet", ne rle 

tavır'' d" kad· •veeek mevkide de~iliz. Şu 
"•Y•lr)varki kulağımıza gelen bazı ri-

e eri ki dan. na eclecek olursak hunlar· 
gör.-ıht.itliH ııuretiyle lıerkes kenrline 

I)· ır hiikünı ,.errbilir. 
LittakYorlar .. ki ihraf'at ticareti yapan 
leli nn rnııe c:;eı:cler mal gönderdik
tOyJ:'ı,~leketlerdeki ticaret evlP.rine .._ 0r teklifte hulunnrlcınmş: 
lıt,0y... en evinfae mal ~önderdikçe 
ı. .. rrn Jc....._ •• 
oe~ niQhe : • 111 etını vftzde Uç, vah ut 
ti) ediJenhnrle tenzil ediniz. Rn ten-

miktan fafltt:tl<ıNlrı YC he· 
ASIM US 

(lbtu. Btı . .J Sa.. 1) 

Artl:nm, 19 (Telefonln) - Vehil
ler il eycıi bu ak~m ıoot on yedi b~ı 
s;ukıa, Ba§ı:ekil H. Celal Bayar'ın n· 
wı.~eti nlhnda toplanmı~tır. 
- Toplantıda görii~iifon tıe kabul e· 
dilen meseleler §rınl.ardır: 

l - Oskiiılar • Kadıköy su §İrke· 
tinin cıatın alınman multa,•elf'sinin 
taııdiki, 

J 
Ankara, 19 (Telefonla.) - Oumhttrreisimiz Atatürk,Başvckil B. CeUil Bayar'la birlikte yann 

rimizdcn 1sta1lbula hareket buyuracaklardır. 
e Bilyük Ônder'in h~ treni Ankara dan saat on dörtte hareket edecektir. 

(bugün) §e'n-

"-lllttnıııırıJ!lllllllıımuırırm""'-""""'""·'•-tr 
2 - lzmir telefon ~irketinin satın 

alınma,.ma ait mukn\"elenin imza sa
l ıi 1 ı i w•t i. 

3 - \, nkatlı1< kanun Hh·iha111, 

4 - Riunin Hopa kazaıı.mm Erha 
ıi l.:ii' iiııılı•ki ~inıli lrnr~ıınla karı~tk 
ı:inko modellerinin imtiyazının fer 
lı i, 

5 - Umum avakkahı~ı1ar koope· 
ratifi P~a.; mukavelename ... inin tadi
rnır. 

6 - Bnlıke ir - Demirkapı meYkİ· 
irıı1Pki antimuan madPni imtiyazının 
ff' .. hi, 

7 - Nazilli @ulama koor>ı>rntifi e
"a~ nıukm·elf'n2mec:inin tadili, 

R - Uln•a1 f'IR\'&~ta zafer hatırası 
olıırnk TI. J\f. f erliııi hirinci clf'He i
ularına ,·,-rilmiş olan silahlann ma· 
knnir.mnlarının kullanılmaz hir hale 
ifrağr ,.e fişeklt-rinin hnhmdarulına
mnc1 \'P. \'Rr i.;eler de gayri f'J1erd<" 
l111l11mırc:n mii-aderr f'cli1mesi. 

9 - Zirai komhinalar lmrnmn İ· 
rin Frnn<ıa. Yn~o•la,·ya ''" Mar.aris
ı nmln hn''''nn '"" ar:ıhn mfilrn,·ıı:ı•t. 

FRANSIZ 
kabinesi 

itimat reyi alamı
yacak mı? 

Mecllslo dağılmak 
lhtlmall var 

Paris. 19,(A.A.)- Gazeteler b:itUn 
tefsiratlanru Chautemps kabinesine tah 
sis ediyorlar. 

Journal gaztesi yazıyor: 
Chautemps kabinesi, her iki mrt:liste 

de, yatıştırma ve kalkınma vazifesini üa 
için kendiainc lazım olan teşvik ve iti 
madı buJacafından emin olabilir. 

Epoque gazetesinde de Kirillia yuı 
yor: 

(Son" Sa. 10 Sü. 4)° 

Başnekil .~otan 'Tmbhıcyi 7mrmak Qzr.re oMılfJu sırada ga:;etcciler arasında .. 

Borsa kararnamesi 
itibaren meriyyet Dünden 

mevkiine girdi 
, Ankara, 19 (Telefonla) - İstanbul 
ve Ankara Bonıaları hakkındaki ka • 
rarname bugün Resmi Guete ile neş
rol unmuş ve mer'iyet mevkiine gir
mi§tir. 

Kararnamede aynen şöyle denilmek
tedir: 

Madde 1 - 144 7 numaralı kanunun 
2 nci maddesi hükmüne istinaden 1 
nisan 1938 tarihinde Ankarada bir 
menkul kıymetler ve ka!nbiyo borsa
sı açılmasına kare verilmiştir. 

Madde 2 - Yine mezkftr kanunun 

35 inci maddesine müsteniden Nisan 
W38 tarihinden itibaren İstanbul men. 
kul kıymetler ve kambiyo borsasının 
Uç sene müddetle kapatılmasına ka
rar verilıniştir. 

Madde 3 _ İstanbul menkul kıy
metler ve kambiyo borsasına asli aza 
olarak halen kayıtlı bulunan 18 acen
te Ankara menkul kıymetler ve kam
biyo borsasında asli aza olarak çalı
şabilirler. 

Madde 4 - !;;bu kararname neşri 
tarihinden muteberdir. 

Hatay seçiminde 
Türkler aleyhine netice ahnması 
için dalavereler devam ediyor 

(Ya.eısı 4 üncü MllJl/ada) 

evvelki gıin, Dahiliye VckQ.lefüıdc, Başvekil B. Celal Bayar 
ve Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya ile beraber, lstanbuZun imar planını tet
kik ue tasvip buyurmuştur. • ' 

Karabük Demir ve 
Çelik fabrikalarımız 

dlrektUrD Fabrikaların inşaat 
şehrimizden geçti 

dUo 

Gelecek sene başlarına doğru 
inşaat bitmiş olaca~ 

KarabUkte ku
rulan demir ve çe
lik fabrikalarımı

zın inşaatı ehemmi
yetli surette ilerle
miş bulunmaktadır. 

İşçi sş.yısı gittikçe 
artmakta olan fab
rikaların inşaat di
rektörü G. F. Hop
kinson dün bera.be· 
rinde üç mühendis 
olduğu halde Kara

B. Hopkinson bükten şehrimize 
gelmiştir. Parkotelde kendisiyle gö-

rtışcn bir muharririmiı.e B. Hopkin.son 
demi§tir ki: 

"Üç arka.dB§nnla birlikte Avustur
yaya gidiyorum. Ota.ôa. birkaç gilıı 

ltaldıktaıi sonra, arkadB§larımda.n yal
nız birini alarak Londraya. gidecek ve 
mensup olduğum müessese ile Kara
bük f ali yetimiz etrafında görüşeceğim, 
istişarede bulunacağım. Karabilkte 
çalışmamız çok iyi bir §ekilde devam 
ediyor. Bugüne kadar on aydanberi ~a
lışıyoruz. Faaliyetimizin en bariz hu· 
susiyetini, Türklerle İngilizlerin çok 
iyi bir şekilde teşriki mesai etmekte 

(Sonu: Sa. 10 Sü. 5) 

Vugosıa~ya Başvekili 
Bugün Krup fabrikalar.na gezecek 
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Eminönü meydanının açılması dolaııısile 

ni camiin kemeri C 
aldı rılmah mı? 

Mimarlarımız bu kemeri sivil mi
marlarımızın sayılı Örnekleı inden 

biri olarak görülÜlJor 

ankı teş i 
guruplar kurul 

başla ndı 

• 
nız ede-

aya 

Mimar Şevki l.?a1mumcu 

Eminönü meydanı ile Yen: aminin 
etrafının açılması et.:afındaki tetkik 
ve hazırlıklar devam ediyor. Bu mü
nasebetle Yenicami kemerinin de kal
dırılıp kaldırılmaması etrafında biri
birine zıt fikirler yol almıştır. Tarihi 
kıymeti haiz olduğu için kemerin bı
rakılmasına taraftar olanlar bulundu
ğu gibi; meydanın "esaslı bir §ekilde,, 
açılmasına yardım maksadiyle kaldı
rılmasını isteyenler de vardır. 

Bu cihetler hallolunmadığı için he
nüz istimlak muamelesine başlanılmış 
değildir. Bir habere göre, İstanbul 
şehrinin planını hazırlayan Fransız 

şehircisi Prost'un gelmesi beklenecek
tir. Biz bu arada hepimizin tanıdığı ve 
beğendiği Yenicami kemerlnin tarihi 
ve artistik kıymeti etrafında ilim ve 
ihtisas erbabiyle görüşmeyi düşündük. 
Kemer nedir? Kaldırılması doğru 

mudur? K'nldınlmnzsa., meydana ne 
gibi bir mahzur teşkil eder? 

Miize müdürü B. Aziz, henüz bu me
se1e etrafında alakadarlar tarafından 
kendhine bir sual vaki olmadığını bil
dirme'de beraber, Yenicami kemerinin 
"tarihi bir kıymeti olduğunu ve başlı 
başına bir estetik misali teşkil ettiği
ni , söylemiştir. 

Mimar B. Kemal Altan ile konuş
tuk: ''Mimari bakımdan Prost'un da
hi hayranlığını uyandıracak lbir este
tiktir. Yenicami kemerinin kaldınl

m1sı hakkında çıkarılacak rivayet bile 
soğuktur.,, dedi. 

Ayni mevzuu, tanınmış bir diğer mi
marımız olan B. Şevki Balmumcu ile 
gdrüştilk. Yenicami ve müştemilatı 

hakkında. şayanı dikkat bir tahlil teş
kil edebilecek sözlerinde dedi ki: 

''Yenicami kemerinin Eminönü mey
danı dolayısiyle kaldmlmasme. taraf
tar değilim. Ancak, meseleyi gözönüne 
koyup tahlil ettiğimiz zaman, görürüz 
kl, bugün kaldrrılması veya b1raktl
ması mevzuubalıs olan unsur, esas 
bünyenin malı değildir; ektir. Fakat 
öyle bir ek ki, eseri bir sarmaşık gibi 
boğmayor. İlave yapılırken. ortada 
muayyeıı olan bir mevzua bağlamak 

düşilniilmüş. Estetik itibariyle, Ui
zımgelen ahenk gizli bir sır halinde 
hal r temin edilmiştir. 

Şehir mlmnnndan istenilen şey, bir 
kemerin kaldırılması veya kaldırılma
ması değil. bütün bir meydanın heye
ti umumiyesi na:r.arı itibare alınarak 
vahdetin muhafaza edilmesidir. Ter
temiz bir Yenicami avlusiyle birlikte 
meydana çılrnrtmak maks9.dt temin et
mez. ?vhltsat, Camii, müştemilatiylc 

birlikte yeni yapılacak meydana, ya
hut da meydanı bunlara mal etmektir. 

Mimari sabit formül1ere tabi değil
dir. Mevcut ibtiyaclnr •e muhitin za
- .:::et!e!'! göze alınınca, kemeri oradan 
kaldırmadan meydan yapılabilir. 

Kemerin mutlaka kaldırılması la -
zımgeliyorsa. o da aynca bir mesele
dir. Gerçi o parça, Carnie bir ek ise 
de; o cami için yapılmış tarihi ve be-

dii kıymeti haiz bir ektir. Binaenaleyh 
katiyen muhafazası icap eden bumun
zam parçayı eklenmi§ olduğu yerden 
başka nereye koyabilirsiniz? 

Ayrıca şunu söyliycyim ki, Yeni
cami kemeri, sivil mimarimizin bugün 
elimizde bulunan sayılı örneklerinden 
biridir. Dini mirami örneklerinden 
fazlasiyle var. Fakat sivil mimari ör
nekleri o kadar fa:rJıı değil.,. 

Bozuk medde 
salanlar 

llerhal mahkemeye 
verJJecek ler 

Y enilecck ve içilecek maddelerden 
sıbhatı bozacak şekilde olanlarını sa
tan, istihsal eden, saklayan veya ka
rıştıranlar hakkında §imdiye kadar 
Belediye zabıtası talimatnamesine gö
re hareket edlıiyordu. 

Bu husus hakkında Adliye VekiUe
tinden Belediyeye bir tezkere geimiş
tır. Bunda, bu gibiler hakkında hıf
zıssıhha kanununun 282 nci maddesi
ne göre gere;i yapılmak ve mahkPJ:>e
ye verilmek Ü?.kre haklarında tutula
cak zabıt varakaları ile tahlil raporla
rının ve diğe! icap eden evrakın gön
derilmesi ve şimdiye kadar iptale uğ
rayarak ceza muamelesi tatbik edil
memiş olan bu gibi evrakın derhal 
milddeiumunıiJiğe gönderilmesi bildi
rilmi§tir. 

Çe eal ovakya llonsoJoau
- nun bir, mUracatı 

Çekoslovak general konsolosu bele
diye turizm şubesine bir müracaatte 
bulunmuştur. Konsolos memleketinde 
Türkiyeye dair neşrcıdilecek bir broşü
re konmak ilzere resim ve malUmat is
temiştir. 

Turizm şubecince bu istek kısa bir 
zamanda yerine gctiriJe::ektir. 

Dmiz b:ınk umum müdürü Yusuf Zi 
ya Onış .u .. nız banka rd.i:'tcd.lecek mü
esseselerdeki tetkiklerine dün de de • 
vam etmiştir. Umum mü:lür bu husus
taki tetkiklerini ayın sonuna kadar bi
tirmek üzere emir aldığından tetkikle
rine hız vermiştir. 

Diger taraitan Deniz bankı teşkif e· 
de::ek guruplar birer birer kurulmaga 
başlamıştır. ılk teşkil edilen gurup tah 
lisiye ve fenerler idaresi gurubudur. 
Bu gurubun mülürlüğüne eski tahlisi
ye umum müdürü Necmettin Erol, müş 
terek muhasebe müdürlüğüne tahlisi
ye idaresi muhasebe müdürü Nazım ta· 
yin edilmişlerdir. 

Fenerler idaresinin şeflikle idaresine 
karar verilmiş, şefliğe Kalafatoğlu Yu 
suf Zıya tayin edilmiştir. Bundan baş
ka her iki idarenin müşterek işlerini 

görmek üzere mühendis olarak eski 
tahlisiye teşkilatı mühendisi Hami ge
tirilmiştir. 

Fenerler idaresinin tesellüm ınuame 
lesi tamamen bitmiştir. Bu işe memur 
edilmiş heyet önümüzdeki hafta içinde 
evveUi İstanbul hududları dahilinde 
sonra da haricinde bulunan bütün fe • 
nerlerin vaziyetini tetkik edecek, bun
ların tamire muhtaç olanlannı tesbit 
ederek Deniz bank umum müdürlüğüne 
bildirecektir. 

Söylendiğine göre, son zamanlarda 
bilhassa bilyilk deniz kazaları olduğu 

gözönünde tutularak sahillerde fener • 
)erin arttırılması düşünülmektedir. 

Fakat, bu hususta henüz alınmış ka
ti hiç bir karar yoktur. 

Gurubun teşekkülü dolayisiyle ge • 
rek fenerler idaresi gerek tahlisiye me
mur kadrosunda hiç bir tebeddülat ol
mamıştır. Yalnız fener idaresinde bazı 
gayri mfü:tini mürettebat kadro harici 
bırakılarak.•bunlara eski şirket hesabın 
dan bir senelik maaş ikramiyesi verile
cektir. 

Ressam Saib 
Kıymetli ressamlarımızdan Saib, Pa 

rise gitmiştir. Orada bir müddet kala
rak tetkikatta bulunacaktır. 

Günt.ecin peşinden : 

Bir tetkik konusu 
Diinya yü:iindc lıayat palıalılığını muk<lycscli bir surette gösteren 

bir ist.atistik gördii/;. Burada 1913. 1914 scme.'iindel\i lıayat palıalılrğrnı 
( 100) olarah lmbul ediyor. lsıaıistil• ralwmlanna göre l1irtakım mem• 
lckctler ~ıtilıi h<ırptcn cııve/Mne nübcıle pa1ralıdır. Fakat bazı memlelwt· 
lcr tamtcr~ harpten et t·ele nisbctl<' çok 11r.11:d11r. Niıclcim ild komşu 
rrıemlcheı ol mı Bulgari tan 1933 te yii::dc 12 nislu?tirıd.c ucuzlamış. Yu
narıistnrulnki lU'lızluk ise ,·iizde 46 yı lmlmu~. Bugiirı clalıi fl§ağı )'Ul•arı 
bu nisbctlerin drl'am ettiğini /&abu! aılr>biliri::. 

Yalnr: istatistilı'le lwr nedense Tiirldyecle lınyat palurlılığı lmydedil· 
mcmi.~tir. Rıtntmfo l1rmber Tiirhi.' rcfo lıııwıt paluılılığrnın llmumi llarp
tcn cı1 1ıelld normal hndden Jİİf>.t;e/~ olılu~uruı lıiç ş;iplw yohtur. 

Rtt tnlulirdt? hiihıimett;c palırdtlığn f;rır.~ı ~eııiş mihya~ta bir snı·a~ 
a<:ılrrl•en billurı;.ıtn Yunnni.~tnnd11!.-i ur.uzluğu temin ctlt>n ômiller iizerin
dc bir tethik ytq>ılma ı faydalı olur. 

Hı\Sı\N KIDfÇA YJ 

Çocuk P.'lirg"me Kımmııı çocııl.: 1.:iUilphr:mcsi numfcuı.liııe cvvel1.:i al~

~wn 1•', c.ııı .. ız Tiyal1 asımda zengin p1'og1'am1ı güzel bir tıt iisamcı c ı;c

rilmi§tir. lı!ii.sanıcrcde bilhassa 'kil çıik ya'IJTıtların muhtelif dans o-
ymıları f cvkn.16.de bcğcnilmi§tir ... 

Yahudi er 
Buı sada gizli m ek tep işletigoı lar mış 

Yakında cezalarını bulacaklar 
Bursa 19 {Hususi muhabirimizden 

telefonla) - Bursa, yahudi çocukların 
nrn gizli surette okuturulması meselesi 
ile çalkanmaktadır. 

Hadise etrafında aldığım malumat 
şudur: 

Maarif müdürlüğüne tehir içinde 
yahudilerin bazı gizli mektepler açtık
lan ve burada yahudice tedrisat yapa
rak küçük çocukları kendi istedikleri 
şekilde yetiştirmeğe uğraştıkları ihbar 
edilmiştir. 

Adresleri tesbit edilen bu gizli mek
tepler ( 1) Bonnes, Salamon ve Rebeka 
isimlerindeki yahudilerin evlerinde fa
aliyette bulunuyordu. 

Maarif müfettişleri, ihbar yapıldık
tan sonra bu evlere gitmişler ve hepsi
ni de cürmü meşhut halinde yakalaya
rak zabıtlarile beraber mahkemeye ver
mişlerdir. 

Müfettişler, bu sözde mekteplerden 
birisinin kapısını çaldıkları zaman içe
ride oldukça uzun süren bir gürültü ol
muş ve neden sonra kapı açılıp içeri 
girdikleri zaman ortalıkta kimseyi gö
remem' şlerdir. Binada yapılan ara§tır
ma da bir netice ;vermemi!, ancak mer 
divenin alt tarafında duran 30 çift ço
cuk kundurası nazarı dikkati celbetti
ğinden ev bir daha ba§tan a§ağı aran
mağa başlamıştır. 

Bu nrada odalardan birisine giren 
müfettişler, mevcut karyolalardan bi
risinin örtilsilnUn sa1landığmı görü.n
ce şüphelenmişler ve örtüyU kaldırın-

Beş esrarcı 
yakalandı 

iki eroinci de hasta
haneye gUnderllme

lerlnl istediler 
Eminiyet kaçakçılık şubesi memur • 

ları tarafından evvelki akşam beş es • 
rarcı yakalanmıştır. 

Bunlar Hayati nam diğeri İsmail 

Hamdi, Suat, Anesti1 Saittir. 
Hayatinin evinde kabaklarla esrar 

çekerlerken tutulmuşlardır. Hayati 
üzerinde bulunan çakar almaz nevinden 
iki tabancayı memurlara doğru çevir
miş, diğerleri de arka taraftan kaçmak 
istemişlerdir. Çevik zabıta memurları 

Hayatiyi kıskıvrak tuttukları gibi di -
ğerlerini de yakalamışlatdır. Evde bir 
kaç tane kabakta 50 gram esrar bulun
muştur. Hayatinin memurlara çevirdi
ği tabJncalar da müsadere edilmiştir. 

Bunlardan başka dün gece Tarlaba
şmda kahvelerde börek satan Panayot 
ta yakalanmıştır. Bu adamın o civarda 
eroin sattığı haber alınmış. tutulacağı
nı anlayınca cebindeki eroin paketleri
ni çıkarıp ağzına atmıştır. Bu ara•da 
kırmızı paketlerden biri yere dilşmüş 

diğerlerini yutmasına meyılan veril • 
meden ağzından çıkarılmıştır. 

Dört gün evvel Galatada rıhtım kah 
velerinde eroin çekerken yakalanan gü 
zel Hasan ile Hacı Mehmet mevcuden 
ihtisas mahkemesine verilmişlerdi. 

Mahkeme bunları serbest bıraktığın
dan dün bu iki eroin müptelbı emni • 
yet kaçakçılık şubesi müdürlüği.ine baş 
vurmuşlar, kendilerinin hastahaneye 
gönderilmelerini istemişlerdir. 

Bunlardan güzel Hasan. sekiz sene
denberi eroin çektiğini, fakat artık bir 
gram bile eroin almağa paracı olma • 
dığını, kendisinin bu dertten kurtarıl
masını istemiştir. 

iki eroin müptelası Bakırköy hasta-
han,. .. ine yatırılmak üzere bu sabah 
mUcldciumumiliğe gönderilmişlerdir. 

ca da yedi sekiz yahudi çocuğulluıa 
biribiri üstüne karyolanın altıııdl 
yattığını görmüşlerdir. Çocuklar def" 
hal çıkarılmış ve isimleri tesbit edil " 
miştir. 

Karyola altına çocuk saklıyan bO 
uydurma mektepte diğer karyola altı' 
larında, dolaplarda, sandıklarda arar 
tırma yapılmış ve hepsinin içinden r 
labildi~i kadar çocuk çıkarılmıştır· 

Bunlar hakkındaki tahkikata zabl' 
taca devam edilmektedir. Gizli mckttP 
açıp çocuk okutmak clirnıüıneşbu& 
kanununa girmiyen mevaddan oldU
ğundan bu davaya ceza malıkemeslıl' 
de bakılacaktır. 

Zab'ıtanm tahkikatı kısa bir zamall" 
da tekemmül edecek, evrak Burt' 
müddeiumumiliğine verilecektir. 

Siyasi icmal 

Japonya planı 
yerine den~z

ciler planı 
Son günlerde Japonyanm U_. 

Şarktaki hareketleri birdenbire A'f" 
ı·upayı lıcyccana ''erili. Garp Alemi" 
nln her Uırnfıncla: 

- Jnı.onlıır beyaz ırkı tehdit 
ediyor!" 

Feryıulı yük~ellyor. 

Jnponyanın Çin topraklarrnb 
yaphli;ı aqkeıi hareketler altı aydaJl" 
beri dc,·am et11ğl halde bugüne kr 
clnr gi>rülmeycn bu heyecan JapoO 
Dahtllye Nazın Suetsuğu'nun mr 
ırım beyanatı llc başlamıştır. BuınıJI 
ısebebl de AHupalılar Jnı•onyanJ11 

Çindekl hareketlerini şimdiye kadal 
T. plilnı denilen siyasetin tatbtld 
şeklinde nıütnlea ederken Japon •" 
mtrallnln sözleri vaziyeti yenl bit 
ışık altmc1a ııyc1ınlııtmış olmasıdll"· 

Ulrknç yıl evvel Jnponyada er 
rnrcn~lz bir şekilde öldürülen Bat
vekil Uaron Tnnnka'yı herkes hatır" 
lnr. Unron Tnnaka Japonyadn kendi 
adına izafe edilerek T pltlnı denlleO 
Jnpon fstllA siya!'etinin başı idi. 'l• 
pllhunın ilk safhası Asyada kom ... 
nlzmo karşı mlicadcleden ibaret tcU
Ilu lynset her şeyden enci nu latl 
Baykal gölüne kadar ntlllnk ve Çl9 
üzerinde komünizm tesirlerini kal" 
dırmak tstoyordu. Bu ilk merbal• 
ınurnftnk1yctle bltnıetlikçe Baro• 
Tannkn Şimali Çinde ve merke-' 
Çlndeki lktısadi ve siyasi tcşebbilt" 
lora girişmek Jstemeyordu. Cenubi 
Çin ise T plllnınm dışında kıılıyord ... 

Baron Tıınnkn bu tarzda harekel 
etmekle A yn kıtnsmda cereyan edr 
cck mücıulclcnhı nnglo • snkson det'• 
letlern karşı bir ıııüoıulele şekli•• 
girmemesini temine ~alışıyordu. 

li'aknt Jnponyncln Tcho~ lon pat" 
tisi reisi olun Bnron Tnnaka orta d .,. 
knlktrktan sonm muhnUflerl o l_,. 
Şatznumn pnrtisl. yani denizciler Jfi" 
ponynnm siyasetinde mlitefov\'ik bit 
\'ft:t.iyct nldılnr. O dakikadan ttllı't" 
ren llilyUk Okynnustnn beyaz ırk .. 
tnr<lcllflcrek bu denizin sndeco ;Jr 

pon hı\ldmiyetlne hasn fikri milel" 
slr surette faaliyete bnşlnch. 

Şhnclikl Jnpon Ba"°eklll Pre-' 
J\:onoyo Japon bnhrlyclilerl ile pel' 
0

t:;1kı tcmnstnılır. Onun işbaşına gee-' 
mC'~i hilo .lnpon hnlırlyelllerinln # 
ynsi snhncla bir zaferi diye görtıtebl" 
Jlrcll. Fnzla olnrak Prens Konoye d _. 

·hiHye neznr~tJne Amiral Snetsuğtl 
yu gctlmılştlr. Rn suretle fşbtt~.-. 
dııki hUkfımet Satzaunıa pnrtls~ 



1 Şetıiı: bab~rl~ Son on sene ';~T,,d;fKJNClKANuN1938 
llktedrisat ispekterleri Fransada 23 kabin 
~a~am tahsisatları kalkıyor t b d d •• 1 •• 1 d 
ıkı kıdem zammı veıiLecek e e U U 0 U 

ta.!k tedrisat ispekterlerinin uzun İngiliz lirasına merkez bankası tarafın- M h 
1 1 ~~~i~:~~:= ~~~:.::.;1::'. da~:~sı:nu;;: ~::::~:~!:i:~~;n tel. u te it partilerin par amentoda 

hau ey~ verilmeleri meselesi nihayet grafta bir İngiliz lirasının 148.78 frank 

~ edilıni~tir. lspekterler bir hazi - gördüğ:i bildirilmiştir. ne kadar mebusları var 
Ye an ltıbaren muvazenei umumiye- Yenl bir navlun 

1!:çeceklerdir. • 
"lllk muKavelesı 

ııe ilci anı tahsisatları kalkacak, yeri- Fransada son on sene zarfında 23 
Pekte kıdem zammı verilecektir. Es- İstanbul ticaret vt. tanayi odası tara kabine değişikliği olmu{ltur. 
ba§] tlerin mansı 25 lira asli maa§tan fından yük taşımak için yeni bir tip 

ayacaktır. navlun mukavelesi hazırlannuştır. Bunların içinde iki sene devam ede-

11 ni 1928 deki Puenkare kabinesidir. 
ito:tull.3rı teftlf Proje halinde bulunan bu mukavele 

3ehrinı·z,d son defa toplamın oda idare heyeti ta-
hğı Uk 

1 ? bulunan kültür Bakan- rafm:lan ve idare meclisince tasvip e-
lilf tednsat §Ube direktörü Bay 
l'il ~hman Ra.ısit, Kültür Direktö- dilmiş olduğundan alakadarların dik -

tevr k K kat nazarına arzedilmek üzere icabe -fesa ... n 1 ut, pedagoji enstitüsü pro-
llınL .. , .sadrettin Cel8.J dün şehrimızın den hazırlıklara geçilmiştir. 
"''leiıf öğrendiğimize göre, proje yalnız ta-

Çalı-. semtlerindeki ilkokulların 
lert~1 ..... ı ala.rını tetkik etmek Uzcre bir şınmaya değil, yüklemeğe dair şayanı 

11 y dikkat ma:ldeleri de ihtiva etmekte, 
be~ apmış1ardır. 
q e kendi sularımızın hususi vaziyetleri na 

tı · 1 Ö ~rellml lç!n kurs zarı dikkate alınarak yabancı mem1e
kokul ··~ llıak • ogretmenlerine mahsus oı- ketlerin navlun mukaveleleri gözönün-

llıtıht ll1:ere talebelerine öğreteceklt:ri de bulundurulmaktadır. 
l'ıını .elif oyunları göstermek ve ou o- Proje bu itibarla alakadarlar arasın-
ltlek a.rın eoıı tekamül §ekillerini öğret- :la şhıdiden büyük bir aJaka uyandır -
kıı 

1
• ilze.re dünden itibaren İstanbul mıştır. 

a.~,1 ısesınde bir beden öğretimi kursu O:la, öniimüzdcki hafta içint:lc pro -
ti•. Ilı ıştır. l\ij jeyi bir daha göden geçirecek, bun -

1 e ... tmenlerl ço ~ a·ıyor dan sonra güzel birer broşür halinde 
Ou• bar ~ ııuzcteki ders yıl: başından ıti- tanzim ederek bastıracak ve bütün de-

ll:ı.a~ köy eğitmenlerini arttırmak nizc'l·"ı- rlıı<htac,,ktır. 
\'ili adıyle hazırandan sonra birçok A·macak mavna'ar 
h1t3 Yetıerde kurslar açılacaktır. Bu İstanbul limanında kullanılmak üz:e-
bir ~Ç~n Kiıltür biltçesinde mlıhiro re .ılınacak mavnaları tetkik etmek ü-
~ k sısat ayrılmı§tır. Önümüzdeki zere Pireye giden heyetin başkanı ti-
da 1~ Bayıs1 15 olacak ve kurslarda man işletmesi ikinci müdfülj Hamit Sa 
Cekttr~ e yakın eğitmen ders goıe - ra·o~hı dün şehr;mize gelmi§tir. 

ll{ Js Of l\~O~ 
l' l·-=t:ın 1to .• t.ar.J11Sı 

t{l 
0Phane kö~klin~e toplanan Şark tü 

" "
1
•tl konferansı dün de Bıılgarlann 

"ottu 
l{ •u dolayısiyle toplanmam ştır. 

h 
1
°nferan.a ıştirak etmiş olan bütün 

.;1 ~r b 
11t ,. ugUn aabah bir heyet halin-
tlitr T l•epe tütün enstitüsime gidecek 
hı 'l to' umları ve cinsleri hakkını:la 
~ tet1·1k'erde bulunacaktır. 

ltc! .. .,,ctılna yarın üçüncü celsesini ak 
'-elt~ır. 

1 
Para borsa!ında 

du ata ıb..ıı borsasında dün muall!eleler 
r"'un '!3., • ~eçmiştir. 

lg S ıncı tertip Türk borcu tahvilleri 
~ui 7. den, ikinci tertip Türk borcu tah 

Ctt 18 87 d 1 •• .. -ti • en muame e gormuştur. 
'Iİl!c~~dan başka Sivas - Erzurum tah 
\til! ~ 9S,2s den, Arslan çimento tah • 

Crı g 90 d " Ü b. ~ an muamele gorm ş, ır 

eırıeıı 
t~l" :11 l<;ln hlr kra \'asılası olmu!;i-
lcı • ~hekim son zamanlarda Japon 

l\·v ti 
~ e Crlnln Ccnnhi ('in üzerine de · ar.,, 
lı1ı ı hareketlerine girişmesi bu 

:•'!ta ktınctll htr d<'Hldtr. 
qUli\g 

llfııı a otedcnhcrl AS)'lUlald Ja· 
l"\<ı enıeııcrlnln esasında partiler a· 

•1111a • 
ele~ o.am ittifak \'ardı. Bu emel 
llıaı. syıuıa ,Ja1>0n bflklmlyctlnl kur-

ıı:tı. \' 1 lçı11 a nız hu maksada ,·armnk 
ha~ı tathlk edilecek plAnda ayrılık 
tıcı~ ">'ordu: .Jnponlann bir kısmı lp
daı. So,·yct Rusrenın Asyarlan mü· 

''"'~' 1 lttes 
1 

11 ke.~mck, ondan sonra Çin 
_e esını halletmek lsteyomu: 

'1a htl So,·rcı U.usya Slbcrya krtasın
tarı kim kaldıkça ,.e Çinliler Uc 

Yan haıı t a bulundukça Çin meseletıln! 
l> c •nck zordur." 
l)'ortanı ı 

})ir•erı • 
haııet eı1 ise lpthla Çtn nıcsclcslru 
g~llıc~ek, ondan sonra Sovyetlcre 

t... Pll\nını takip cdiyortlu. 
·~·e son ÇI 

latın 1 n harbine karlar JnıKın· 
hel(let ~arekctıertne hl\kim olıuı eı-as 
lltıd cp birinci plAnın tatbiki sek-

e Ri\ı;ı u " 

Al:.iı~ımız malumata göre, İstanbul 

li"Tlanı kin 24 mavn~mn alınmast mü • 
nasin görü1-üs. yanılan tetkiklerde de 
bun1ar m'.ltH"ıba mt vafık btılunmuştur. 

B•t mavn.,far öııi1miizdeki 15 ptin ı:ar 

fınd1 birer ikişer limanım·za 2elmeğe 

ba~layacaktır. 

--n-
RE ,~OİYEOE 

Yiy p çme 1·erl rinde 
yapılacak am ral 

Umumunyiyip içmesine ve yatma -
sına, temizlen:p taranmasına mahsus 
olan yerlerde yapılan tamiratm bir çok 
defalar sıhhi bakımdan mahzurlu ol -
duğu görülmüştür. 

Bundan sonra bu gibi yerler hakkrn 
da tamirat ruhsatiyesi verilirken bele
diye baş hekimleri tarafından mahal
linde tetkikat yapılacak. tamiratın sıh
hi şeraite uygun olarak yapılması te -
temin edilecektir. 

Şlrket:erce yapı~acak 
yonar 

Şirketler tarafından yollarda açılan 

bacaların ekserisinin gayri muntazam 
k-ıpattırıldığı ve kaldırımların fena ve 
kumsuz yapıldığı anlaşılmıştır. 

Belediye bu münasebetle şubelere 

bir tamim göndermiş, belediyenin bu 
g!bi bozuk yerleri sonradan kendi ve
saiti ile yapmak mecburiyetinde kaldığı 
nı, bunun önüne geçilmesini bildirmiş
tir. Şubelerce bu gibi inşaatı sıkı bir 
!urette kontrol etmeleri bildirilmiştir. 

O.lene l3r yenıden çoja'mı' 
Belediye şubelerince, son ::amanlar

da yine çoğalan dilencilerin toplanma -
sına başlanmıştır. Son on beş gün zar
fıda yüze yakın dilenci tutulınuş, bun
lardan bir kısmı Darlilacezeye gönde 
rilmiş, bir kısmı da mahkemelere ve -
rilmiı;lerdir. 

M:ıhkemelere verilenler sağlam in -
san1ardır. Mahkemelerce yollarda ve be 
lediye hizmetlerinde çalışmaya mah • 
kOm edilmektedirler. · 

--0--
KulUp mUr; h'1asla:-ım 

Geçen seneki Blum kabinesi de 1 
sene 6 gün devam etmiştir. Diğerleri 
sıra ile §unlardır: 

Laval kabinesi 
Tardiyö knbinesi 
Du.merg kabinesi 
Dala.diye ,, 
Punnkare ,, 
Laval .. 
Flanden . ,, 
Şot:ı.n ,, 
Eıyo .. 
Saro 

ı' 
Tardiyö ,, 
Brian ,, 
Tardiyö ,, 
Şotan 

'• Pol Bonkur ,, 
Steg IJ 

Laval ,, 
Saro ,, 
Da1adye 

" Bu is on ,, 
Şotan " . 

(1932) - 11.5 ay 
(1930) - 9 ay 
(1934) - 9 ay 
(1933) - 8 ay 
(1929) - 8 ay 
(1936) - 7 ay 
(1935) - 6 ay 
(1937) - 6 ay 
(1932) - 6 ay 
(1936) - 4 ay 
(1930) - 3 ay 
(1929) - 3 ay 
(1932) - 3 ay 
(1934) - 2 ay 
(1933) 1 ay 
(1931) 1 ay 
(1932) 1 ay 
(1933) 1 ay 
(1934) - 10 gUn 
(1936) - 5 gUn 
(1930) - 3 giln 

Fransız ParMmentosundaki Gruplar 

Fransadaki muhtelif partilerin par
lamentodaki mebusları şunlardrr: 

Sosyalist 154 
Radikal 808yalist 111 
Komünist 73 

Edi1ne Emniyet 
direktörü 

1 ll2at Vekl et merkez ra
llör .. örlUğUne tay.n ed~laı 

Uzun müddetten 
-..,., beri FAlirne Em.ni

yet direktörlüğü va.
zif esini muvaffaki
yctie idare etmek
te olan eski gazete
ci arkadaşlarımız. 

dan B. Suat Tahsi
nin lktısa.t Vekil~ 
ti merkez raportör
lüğüne tayin edil
miş olduğu haber 
verilnıektedir. B. 
Suat Tahsin, mat

buat !leminde kendisini tanıtmış, sev
dirmiş, bi!ahara hukuk doktorası ala
rak emniyet direktörlüğü kadrosuna 
geçmişti. Kıymetli ark:ıdıı.şnnıza yeni 
vazüesinde muvaff akiyetler dileriz. 

-o-

Deniz 1 ica·ıet mektebi 
mezunlaıı 

Haber aldığımıza göre, Yilksek De
niz Ticaret mektebi bir cemiyet kur
mağa karar vermişlerdir. 

Bunun için önUmüzdeld ayın altı
sında bir toplantı yapılarak. mektebin 
eski ve yerıi mezunlan çağmlaca'ktır. 

~l"a lluyoı-c:lu. Hnllmkl bu man· 
So11 g\111) 1 

•tıi~tıt'. l'ttk err o birdenbire dc~iş· 
hı hllh nnıln l~nr"t ct11l!lmb l?f • 
~tı"" fthSRa T>ahlliye N' azın Snetsu-

davet ı 
Eminönii 1lnl1cevinden: 

1 
eya t l'el'(leJ11t na ı ortndnkl nıUııh~m 

lltıı L •ldtnnı~tır. RUtun Avmna. 
• "0l·a7. ı~· 

Ge bll.Jlda · '"kın heyecana flll.,mı-si 

Evimize bağlı klüplerin murahhas 
ve başkanlarının 25 - l - 938 tarihli 
salı gUnU saat (17) de Evimizde bu
lunmaları lüzumu ehemmiyetle tebliğ 

!:arısı - Scıat on diyorsııtı. Halbuki 
ben duydum: Biri vurdu .... 

Koca.'n q Evet, biri oordu ve sonra 

Demokrat cumhuriyetçiler bir
liği 

Sol Cumhuriyetçiler birliği : 
Sol Cumhuriyetçi ve radikal
ler 
Müstakil Çiftçi Cumhuriyet
çileri 
Sosyalist birliğ' 
Müstakil Sollar 
Müstakil halkçılar 
Müstakil Cumhuriyetçiler 
Halkcı demokratlar 
Fransız sosyal partisi 
Cumhuriyetci ve nasyonal bir
liği mUstalnlleri 

48 
41 

36 

33 
29 
26 
16 
12 
11 

8 

6 

Son on MJ/&6 içinde değ~~
den LavaZ 

Et nasıl 
ucuzlatılacak 

Kasaplar lhllliAr ya
parlarsa narh 

konacak 
Et fiyatlarının bir marttan itibaren 

ucuzlıyacağı malfı.mdur. Ancak şehrin 

muhtelif yerlerinde bugün mevcut fi

yat farklarının nasıl izale edileceği 

Belediye lktısat Müdürü Bay Asım 

Süreyyanm lstanbula geldikten sonra 

teşekkül edecek bir komisyonda tetkik 
edilecektir. 

Komisyon ucuzluk meselesi etrafın

da tatbik kararları vereceği gibi ka

sapların ihtiklr yapmalarının önüne 
geçilmesi için de icap eden tedbirleri 
alacaktır. 

Tenzilat evvela ilan edilecek, buna 
aykırı hareket edenler olursa şiddet

le cezalandırılacaktır. Ete narh mese

lesi şimdilik mevzuuba.h.s değildir. Tat· 

bikatta mUşkilita uğratılırsa narka 
çare olarak başvurulacaktır, 

MÜTEFERRİK 

Deniz ve hava 
müsteşaıı 

Dün Almanyadan şehrimize gelmesi 
beklenen tktısat Vekiletl deniz ve ha
va. milsteşa.rı Sadullah Güney gelm~ 

miBtir. 

Müsteşarın bugUn gelmesi muhte

meldir. 

• Galatadııki çocukları kurtarma 
yurd~ndan bu sene 16 çocuk ısl8.Jıı hal 

etmiş olarak çıkacaktır. Bunlar geçen 
sene çıkanlsr gibi muhtelif mil~ 
!ere yerıeştınleceıueröır. 

• Bu a.kşam Mısır sefarethanesinde 
Mısır Knılınm izdivacı merasimi mU
nasebetiyle büyük bir suvare verile • 

Son on sene lçitıde değişen Baş!'c
k"illerdcn Dakıdiye 

Pıaha paı ası yeı ine 

Benzin şişe:eri
ne yapılacak 

zam 
Şoförler da ha fazla 
vıır:dat temin edile· 

ceğıol söyllyor 
Plaka ücretlerinin kaldırılıp benzi .. 

nin ıişesinc bir mıktar zam yapılacağı

nı evvelce yazauıtık. Haber aldığımıza 

göre tiıc bıagına yedi kurug zam mev • 

zuu bahsolmutt fakat bu mıktar faz. 

la görülmügtür, Şimdi Ankara ile gö • 

rügülüp mıktar üzerinde bir karaı veri 

lecektir. 

Şoförler 1i1e; başına 2 - 3 kuruı 
zam yapılırsa belediyenin plaka parası 
namı altında aldığı paralardan :çok 
fazla varidat temin edeceğini &öyle • 
mektedirler. 

Belediye plaka parası olarak Eenede 
aldığı paranın yek\inu 65,000 lira ka· 
dardı. Benzine zam yapılınca taksiler

ien, ve hususi otomobil ve c0tobüslcrden 
kamyonlardan alınan plaka paraları da 
kaldınlacaktır. 

-0-

Otomobillere 
kırılmaz cam 

Şo/ör/f!r yeniden bele· 
dig~ge miiı acaat eıti 

Taksi otomobilleri ile otobüslere kı· 
rılmu cam konulması mecburiyeti kon 
muıtu. Şoförler cemiyeti belediyeye 
müracaat etmitt piyasadaki eski oto • 
mobilleri.ı bu kayitten istisna cldilme· 
terini iıtemiı, belediye bu i&teği red et· 
migti. 

Şoförler cemiyeti namına dün bCle
diyeye yeniden bir istida verilmiş, ev· 
velce yapılan istek hakkında yeni bir 
müracaatte bulunu!muştur. 

Bu iıtidaya bağlı olan esbabı muci
tede f(>yle denilmektedir: 

Geçen seneki muayenede ta~idcn 

iki yüz kadar otomobil çekildi. Bu se· 
ne haziranda yine yüzlerce taksi kadro 
harici kalacaktır. Bet ay sonra işl<.:mek· 
ten menedilecek bir takai için 50 • 60 
lira masraf edip cam takmak beyhude 
olacaktır. Bu itibarla eski taksilere kı
nlmaz cam konulması mecburiyeti ha
zirana kadar geri bırakılmalıdır. 

Bu isüda belediye ren heyeti müdür 
lilğilne havale edilmiştir. Şoförler ka· 
rarı bUyUk bir alaka ile beklemektedir
ler, 
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·Jap o nya hakkında 

lngiltere Almanya ile 
müzakereye girişti 

Müşterek bir protesto isleniyor 
Parial"9 ~A:ı A.) Oeuvrc gazelcsin -

de madam Tabouıs §Öyle yazıyor: 
''Aimanya hükumcıınin bava kuv -

1.>el1cı1nin gönneh ilzere Gödngin da
vc'ti' ib:erlnc dün ögleden sonra Berli -
ne gelen fogiliıı dahiliye mustcşarı 
Geoffrey ntoydin hakikatte Hongkon
gei karıı yapılan Japon tehdidi mesele-· 
sint gör'-ti§lftek üzere Berlinc. gittiğini 

öğı"en11lk:. 

"aei'lln ile temasları aktualitenin ilk 
planına koyan İngiltere hüklimetinin 
11o&Cyo nclıi:linae, ingıltere, Fransa1 Al· 
manya ve Ametıikanın m1işterek bir 
te!febbUtte bulunmatan, için Alman hU 
kfuftertni i\<naa çalıfti'ğı, kuvvetle muit 
temeldir. 

Fakat selahiyettar Alman mahfelle
ri öôyle bir te§ebbilsün muvaffakıyet
le neticeleneceğinden şüphe etmekte • 
dirler . ., 

Almanyrının tavassutu tebliğle bildirildi 
Berlin 19 (A. A.) - Çin - Japon 

ihtilafında Alman tavassutu bir tebliğ
le teyit edılınektcdir. 

Bu tebliğ tavassutun muvaffakıyet -
sizliğe uğraması fizerinc Almanyayı 

her türlü masuniyetten1rnrtarmak mak 
sadiyle neşredilmiştir. 

Jngiliz ;emicilerine askerlik dersi 
Hong • Kong 19 (A. A.) ---1ngiliz 

deni% kuvvetlerinin baş kumandanı bil 
tun İngiliz ticaret vapurlarının zabit • 
lerini denit müdafaa derslerini takibe 
davet etmiştir. Bunlar, umumi tabiye, 
işaret, denizaltı hücumlarına karşı mü 
ctafaa. hava hücur.ıuna karşı mUdafaa, 
gaza kar§r korunma ve topçu ntcşi ders 

t-efıdir. 

Bu tedbir. burada Japon dahiilye na 
zrrı miralay Suyetsuhun beyanatı se -
l el- ~ylc, heyecan uyandırmıştır. Hatır
l:ırdııdır ki, Japon hükOmeti bu beya • 
nalı re:idetmişti. 

Cinden dönen ltalyanlar 
B M usolini, Çin tayyarecffiğini ıs -

lah için bir kaç ay müddetfe Çin ordu· 
sunda hizmet ederek bu sefer ftalyaya 
dönen general Scaroniyi ve bu heyetin 
diğera :ı:abnnı kabul etmi ve kendile· 
rine yapt kları hizmetten dolayı teşek ... 
kür ile siyasi vaziyetin Çindeki bu ika~ 
netin daha fazla uzamasma mani oldu~ 
ğunu ilav: eylemiştir . 

Japonya ve Alınan matbUah 

Bertin 19 (A. A.) - Asya mesele -
leri hakkındaki neıriyatı ile maruf o -
lan ''Uzak ıark mecmuUt,, Japon ablu 
kasının Çinin iktısadi mukavemetini 
kırmamlJ olduğunu müşahede etmek -
tedir. Mecmua, japonyanın şimali Çin 
de tevessüü hakklnda nikbin gorun -
mekte ve §Öyle demektedir. 

Japon sanayiciletinit1 fimali Çindc 
büyük mıkyasfa ltömür ve iptidai mad
deler istihsal etmek hususundaki tee -
rübelerinin muvaffakıyetsizlikle neti • 
lendiği söylenebilir.,, 

Mecmua, Japonyanm Çin ile alaka -
dar diğer memleketlerin menfaatleri • 
ne zarar getirmeden şimali Çin ile mü
nasebetlerini inkişaf ettiremiyeeeğini 

kaydetmektedir. 

Mançuryada demir madeni Öülandu 

Tokyo 19 (A. A~) - Mançuryada 
Fuçunu'n cenubu şarkislnde, ihtiyati 
bir milyar ton tahmin edilen zengin c1e 
mir madenleri bulunmu§tilr. 
Japoyarun FrartMdan aldığı altmlar 

Tokyo 19 (A. A.) - Dün neşredilen 
resmi rakkamtara göre, Japon hükQ • 
mcti geçen sene Pariste 49 ton altın 

satm almıştır. Bunun mukabili bir 
gram gümüş 3,77 yenden 181 milyon 
yen tutrnaktadıt. Bu fiyat 1936 ya gi
re yuZde 45, 1935 e göre de yüsde 80 
yüksektir. 

H41'p IMn Edilmemif •.• 
Vaşington, 19 (A. A.) - Cin ve 

J'apon sefirlerinin getl Çağrılması ile 
harp ilan edilmemiş olduğundan bita.. 
rafhk hakkındaki Amerika kanunu 
meriyete girmiyecektir. 

Tokyo, l9 (A.A.) Hariciye ııezatetl 
naınma söz söyliyfm bir zat ~ beya
natta bulunmuştur: 

"Çin ile Japo1'ya arAsmdaki· diplo
matik mU:naseWlet bilfiil k~lnı~ 
olmaMna t'~ Ottada kat1 biı' hl
kgaı yoktur .. Jappn sefirinin avd tin
den sonra bile Japonya Cinde bir mas
lahatgüzar bulunduracaktır. Ayni su
retle Tokyodan Çin seföretinin müste
şarı sefirin harl'k~tinôctı sont'a da va
zifesinde kalacaktır'. 

T'okyo, 19 (A: A.) - DOmci'nin 
Hsingkirt"'den öğrendiğine göre. dış 
Môf!olistanrn ~enubunila askeri tali ~~ 
dat yapılmakta ve tahkimat vticude 
getir'lınesi için cenuba doğru inşa 

mnlzeme~i gönderilmektedir. 

Yeni JJir Japoır _ Rus Bdltk 
AmaşmMı Ycıpıkwak 

To1Cyö, 19 (& A:.) _ Japon hüku~ 
meti .Moskovadakt sefirine Japonya i
le bir balık avı mukavelesi hrı.ıa etme
si için Sovyet hUkiımeti neminde t&
şebbilste bulunması hakkında talimat 
vermiştır. 

Japon hükumeti iki memleket ara.
smdaki mütemadi ihtilif.larm Wilesi 
için 29 ikincikanun 1937 tarihli mu
\'&'{kat anlaşmadan daha esaslı bir it.i-
18.f imzalamak liizımgeldiği kanaatin
dedir. 
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Rusyaya tecavüz 
edilecek olursa 

Kızıl.ordu mütecavizrn toprağına 
kada .. yürigecek ... 

Moskova 19 (A. A.) - Büyük Sov- raklarım zdan bir karış yer vermeyiz. 
yet meclisi halk komiserleri heyetini Stalin emir ?erdiği anda bütün ordu 
seçtikten sonra bila muddct mesı.isini tek bit adam &ibi ayağa kalkacak ve 
tcrtiJ etmiiltir. ve faşist mütecavizlere binat onların 

Tatilden evveJ, ordu, donanrua ve toprağında tarihin şimd:ye l:adıır: kay-
hava kuvvetlerini temsil eden üç kişi- detmediği ezici darbeyi indirecektir.,, 
Jik bit heyet ellerinde bayraklaı oldu- Donanma namına söz söyiyen Sei • 
ğa halde trampetlerin gürültüsü arasm 1 sncf de, Sovyctler bMiğinin en kuvvet
da içtima salonuna girmiştir. li ve en modern bir donanma vücuda 

Mebuslar ay:ığa kalf:anık Voroşilô - getireceğini söylemiştir. 
----~~-------~~---~----fu iddetle alkt~lttl'l'lt"t:r. Ordu r.nmrna lsp'rlo u u h ıacaıt 

meclisi selamlayan yüzbışı Ger.ışimof Ankara, 19 (Telcfonln.) _ GUmrilk 
ordunun komünistliğe, Staline ve Vo· \·e inhisarlnr vekaleti, ispirto fiyatla-

roıiJofa olan ebedi sadakatini bildirdik- rınm ucuzlatılması Jmkanlarmı araş-
t en sonra demi tir ki: trm"'ktad!l'. Bu hınwsta Vekletçe tet-

"Klm"~nin toprağ n-lı gözümüz yok kı ·k'r :·11 Im.,ktadır. Alm:u. neticele-
tur Ancalr biç kimseye de kendi top - re göre bir karanı:ıme hazırl8.DJIDlbr. 

ITALY 
C enubi Amerikaya 

sılah satarak 

Amerikaga 
endişe verdi 

Öğrenildiğine göre, Amerika Bir
) e ik De' Jetleri hariciye ne~areti, 
Hirle~ik De' !etlerin hir kanal in~a5t 
için miilıim hir imtiyaza malik lıu
lunchığu ikara~rn·ya İtalyan hiiltu
ınetinin 500 ton mülıinumıl sattığım 
haher' alnıı~tır. Nikaragua, Amerika 
Birle~ik Devletleri hnknnmdan, cc -
nuhi ~\mf'rikndn ''ıt7.İyct itiharil" ı;ok 
nınlıim teliikki olunmaktadır. 

İtalva. Ekuntdor'tı miihim mıktar· 
da e~k·i ltnh an miilıiınınntı 'c Pnra
gnay"a dn hıllnmlmı~ ltalynn tayyn· 
releri sntııuştır. 

Biitiin 1 u !atı)larm çok nQ ğt fiyat· 
larla yapılmı~ bulunması. İtalyanın 
Amerika kıta ıncln siyasi hir iifuz 
peşinde ko~makta olduğn hak .. mda
ki §iipht"leri f rızlala:.tırmaktadır. Di
ğer taraftım, hu malların çok ucuz a
tılma·mıı rağmen, nlakadar hükfı -
metlerin horçlanm ödeyememelerino. 
den VP. İtalyanın da hn 'aziyctte hazt 
imtiyazlar talep P.lme~indn korkul -
makt1tdrr. 

lıfusnlini'nin Oğlrı 
Ccnub'i A mcrikaya Gidiyor 

Roma, 19 (A.A.) -Tribuna gııze· 
le inin yazdığına ,:;öre lstre • Şam -
Paris hava mü ahaka mn i§tirak eden 
üç tan nre y:ıkrmJa Cenubi .Amerika .. 
seyalıatine çıkacaktır. Tayyareler .. 
fJcn hirini l\fııcolini'nin oğln Bn~ıo 
idare cde~ekti l'. 

-0---

Dı. Nissen Peşteden 
çağrıldı 

Ankara, 19 (Telefonla.) -M.acariS. 
tanın meşhur §airlcrinden birine ame
liyat yapmak ü7.erc, İstaiıcu1 Üniver
sitesi cerrahi profesörü Nissen Pcşt&. 
ye davet Cdilmi§fir. 

Maarif Vekaleti professör Nisaen'e 
Peşteyc gltmesi i~in müsaade etmi§tir. 
Profesör Amerika cfönüşü neste.ve uğ
rayacaktır. 

Yugoslav 
Başvekili 

(0sıyanı: 1 inrida.) 
sa.balı Essen'e giderek K.n:ıp fa.brikala.
rmt gezeee!!tir. Bundan sonra., Schot .. 
ven'de bir. end"'üst.ri fabnkasmı ziya: • 
ret edecek, oradan Düsseldôrf.a. ve ak
§8.Jll üz.eri de Münibe hareket e;9'liye-. 
cektir. 
Htsbsburgkır Mc.sclt.tt Oörli.tüldü 
&rlin, 9 ( A. A.) - Yugoslavya 

Ba§vekilf Stoyadinoviç'in Berlini zi -
yareti münasebetiyle söylenen nutuk
larda ve ne.,-redilen tebliğlerde HabS
barglar meselesi: katiueı:ı mev~bahs 

edilmemesine rağmen Alman matbua
tı bu meaecye büyük bir alaka gös
termeye başlamıştır. 

"Wcstfolsch Land~zatung,, gazete
si Stoyadinovf ç'fn ziyaretini bu mese
le ile alaka.dar görmektedir. Bu gaze
te diyor ki: 

Hatay seçiminde 
Türkler aleyhine netice ahnmaSI 
için dalavereler devam ediyor 

Antakya 19 (Hususi) - Nufus da· 
Iaverelerine devam olunmaktadır. Ha • 
tayda türklere verilen nüfus kiğıtJan
nın sütununa (islam - euni) kaydl ko -
nulmakta ve hala Suriye damgasını ta· 
şıyan nufus kağıtları verilmektedir. 

Buna mukabil diğer anasıra verilen 
nufos kağıtlarına Ermeni, alevi, orto -
doks gibi sarih milliyet kayitleri konul 
maktadır. 

Bundan maksat. araplarla Türklerin 
tefrik edilmesini l:olaylıl§tttmaktrr. 

.Bu suretle intihapta TlirkJer aleyhi
ne istifodc edilmesini düşUnmektedir • 
ler. 

Verilen emirlerden hiri 
Kmknan 19 (Hususi) - Eşkıya Ko

çoya muhalif ...,a.ziyet ıılanlarrn tescil 

muamelelerine mUtnküiı olduğu JadaC 
müşkülat çıkarılması ve hatt& bu gı1ıl 
adamların Aktepe mıntakaiilnda biler 
kametlerine mümanaat gösterilmesi na 
biye müdürU ile nüfus memuruna ctJJ' 
redilmiştir. 

Mahkemeıtrde 
İskenderun 19 (Hususi) - Uk't'' 

derun yüksek ım\hkemeııi şert ıcadılil' 
na Abdüllatif Hazinedar tayined~ 
tir. İsken)jerun bidayet mahkerntei ııı
deiumumisi Cincin Hikmet de yü~ 
mahkeme müsteşarlığına getirilmİ§fi'' 

lntihap cetvelleri toplanıyor 
Antakya 19 (Hususi) - 43 saat ;fi, 

fından intihap cetvellerinin kayınakatı' 
lığa verilmesi muhtara tebliğ cdilıırlt • 
tir. 

Teruel'de harp 
Büt ün şiddetile devam ediyor 
Teruel cephe.si, 19 ( .A.) - Te

rul muharebesi hiitün §iddetile rfo· 
'{"am etmekteclir. Topçnlnrı ''e tay
yareleri cnınhuriyetçi me,-zileri mü
temncl İ"\"cn rl(i, mekte•lir. Entenıa!'yo
nnl Im;\"etforin Concnddaki muk:we· 
mcti kırılmıftır. Tortajade mevkü 
Ji'ranko me\'t.ilerinclen ancak iiç kilo
metre mcqaf ede hulunmaktadır. 

Alınnn e ir1er<le teyit ediyorlar ki, 
cumhuriyetçiler taraf mdan lınrp e -
deni er ltemen heınP.n münhasıran son 
zamanlarda gelen rnl>ancı gönüllü -
ferdir. 

Üç Biiyüh Şehir 
Bombardıman Al•uUla 

Rarcelona 19 (A.A.) -Resmi bir 
tebliğde bu sahab Valencia'nın hir en· 
at ikide di~t>r de he~tc olmak üzere 
iki defa Franko tayyareleri tarafın -
dan bombar<lıman edildiğini bildir -
mekteclir. Ilasar miihim i e de fo • 
sanca zayiat yoktur. 

Barcelona, 19 (A.A.) - Rcı:mi 
tebl iğde Rnrce1onnnm oğle fizeri 
Franko tnyynrcleri tarafın<lan bom · 
},ardınınn ~dildiği hildirilmektedir. 

Maclrit, 19 (A.A.) - Birkaç gün
clenheri faaliyetini kcsmi~ olan asi 
topçu batnryal:ırı, gece yarı"'rndan i
tibaren ~ehri lı mılrnnlnnana ha~la
mıştrr. 

lstirtny()l Hiil•umetinin Ordıısrl 
iyi. Tc~kilatlı Bulut rıyôr 

Avam kaıtıata~mda işçi muhalefet 
grubu reisi olan 'fnı;iliz rnPhmıl arm· 
dan R. Attlee ( Atli) hnmlan bir müd
det en·el fspanyaya gitmiş ''e hüldl
ınetçilerin elinıiı-ki yr.rlerde dolae· 
mıştı. 

n. Atli. t panyacla g(irdiikltrini 
hir mnkale!;in<le anlatı) or. İngiliz 
ınelıu u hilhn :ı 1 pan)•ol hiikfımeti· 
nin bugün iyi hi!' ordu te~kiJ ettiğini 
söyleyor ~e diyor ki: 

Cumhuriyı>~ilcrin yeni ordu~u ba· 
na Kiçncr nrdu.~unrı çol; haıır!aı.u. 
Ren fırı orclunrm ashcruıde ı·e =abiı
Lcrindc hphı Kiçncr ordr~undalci gi~ 
lıi mlnm for gi>rii m: Bir rltılıa uğruntla 
birfo mi§ kimseler. 

Runlann lıf'p i t;oh iyi ırılimlidir 
1·c t~tfıizatları miilwmmr'ılir. Talim· 
ferinin r;ol& i ·i iılare rıliltliğiui gör
tliim. lnbitlerle aJl:f'rlcr arasıntl.a!,·i 
itimat bü ?il.tür ı:e en kiicii!: f'rdr.n 
ım hiiyiik lwnınr.rlana luulflr hu iti
mtıt trnrül11ır.ltt~Air. 

Madrit, 19 (A. A.) - Reuter bil
diriyor: 

Elçiliklerde bulunan dört, beŞ bil 
kadar mUIU!cinln tahliyesi için kordiP" 
ıom Ukfo Uıpa.nyol htikumetı ara.stn~ 
cere)"'<ill ~en gôrüşmeter fıertero.eıctr 
dir. 

Mlita.kereleri ko.rdip16matik odııif 
Brezilya bUyült elçis1 B. PeChar.e fd•• 
l'e ediyor. 
-------~-----------.............. --....../ 

Merkez 
B ors a 

(0styanı: 1 incide.)' · 
sııpJırrda gô~termeyiniz. Bu sureıl' 
tendi edilen ve Merkez Bnnkaunıtl 
hesaplarına tabii olarak geçmeY~ 
cek olan nuıl heclelini döviz olar•~ 
avrıca ticarethancnizdc bt>nİın ndrrtı• 
ı~uhnfaza ediniz. Onları hu usi me1'' 
tuplnrla kimlere havnla ıed t em (J{t' 

Jara elden \'eriniz."' 
İşte hu şekilde ecnebi memleketle· 

re yapılan ihra~atın hir kısnn ılö'Viı" 
leri hükumetin mali kontroliindeıl 
kac;mlryor, sonra yüzde on beş, virtriİ 
bir katin Türk pata ı ile deği~ irili• 
yormn •· D:ı.ha c1o~rn u f!lanhuldl 
Knra Bor ı1 adı veril<'n ı:;izli kanıhiytt 
ticareti böylelikle rnc)"dnna çıkıyor
mu§. 

Ştipfü~ yoktur ki lın tarzdaki mtUl' 

meleler knnnnun yasak etliği dövi' 
kaçnk~ıh~dan hn~ka bir şey ılt>ğil' 
dir. Resmi olan 1 tıınhul borsnııı kll" 
p:ındıktan sonra dahi hu yoldaki K•· 
ra Bor a fnali)etlerinr, clevam edeıı" 
Jer hulunahilir. Çünkii İstanbul hol"' 
sası kap:ınmakla K'ara Borsayı besle' 
yen gizli şel>ekcler yerlerinden ~de· 
cek değildir. Onun için İstanbul hol"' 
"a ı ile beraber 1stnnhuldaki Kar' 
Borırınııı da faalivetini tcrketmesi İ" 
çin lıiikiımetçe cidcli ımrette tedbirler 
almak liznn gelecektir. 
Bu yôlda alın~ak tedbirlerin ne ola· 
hilece~i rlüşünülünca ilk hatıra ~t'leJJ 
~ey AtatUrkün Kamutay açılırkeJl 
sö ·lcdj~i nrogr:ı.m nutkundaki "Tüt' 
c-ar" tarifidir ki bunda Türkiyede ti· 
caret i~1criyle me gul olabilmek içiıı 
devletin emniyetine liyakat f&rtı vat"' 
dır. Milli paranın kı ·metini muhaf 8' 

za iı;in de' Jetin koyduh'1.l mali kontrol 
usullerini i~( al etmC'~C r.e~aret ederı .. 
lerin hu emniyete layık olamryacakl•' 
rr, hunılan dolayı tüITar srf atmı d~ 
muhafaza edemiyecekleri pek a~ 
hir hakikat de~il midir? 

ASIM US 

"1914 harbi Ha.b9burg hanedanı ta
rafından Sırbistana karşı ac:ılan mu -
hnsemat ile baslamıştı. Bugün de yi
ne Altnanya ile Sırbistan arasına 

Habsburglar ıf-!'iyor. Almanyanın bu --· hanedana karşı olan vaziyeti etrafm- • •••• Bundan bir müddet evvel Haber gazetesinde 

da anlapmamazlıklnr olduğunu görll· ıı A L T 1 N T o L G A L 1 
yoruz. A vu.turya. yUzUnden vakıa Al-

manya Sırbistanm muarızı olmuş. idi. S A R 1 Ş 1 N c A 5 U S 
Fakat hiç bir zaman düşmanı olma -
mıştır .•. 
Alır.an Yago.lavya Mlltbmıb anlapnatt 

Bertin 19 (A. A.) - Bedin gazete
leri Almanya - Yugoslavya matbuat 
mukavelesi hakkında. tefsiratta bulun -
makt2dırlar. 

V-olki cher Beobaı:hter gazetesi ya -
uyor: 

Mukavelenin en mühim noktası, mat 
buatm başlıca v3z·fesinin, diğer mille~ 
tin har;:t· ic-:plannı itlr~k oltlufu ka -
naatindcdir. 

Mrlavb.uile tefrika edilen, Frananın en büyük teref nipnlariyle tal
tif edilen, vatan .evsitinin n cür'etin en yüksek kahramanlanndaıı 

biri ola.n 

Mcalft Rü~caır 
1 mac:ru:'=~a SAKARYA 

G örmeye hazırlanınız l 
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~AıcALAH 

I • Fraıı.11 •Dolar 

1 Panayırııı ıu;rlncağı J;iİll. Osmanof· ı· Zehra O!'nıanofun idaresine bıraknıı- I • Uret 
ırRda ~ahalı gerenin üçiirulc haşladı. .:a herıze\'ortlu. Zaten. bu tehlikeli ı · beh;lka P'r 

"' - 'Ur&hmı k" ayraııılık eyni rııhaları ile tWrt· geceyi hir hayranı sahalırna rapkıJen ıııvıv" n 
orııe talııa rııa a etrafında loplanmı-; 11.ıralarcla hemen hepsi ayni fikir.le i- 1 • Leva 

83 • Uarll 
ı~.; · ~ou 
ıu., • Peo(O 

b4 • LAJ 
•::.. • l.Jlııar 

,;ıw, Yen 

2.), -

14 -
{>:;i, -

ı.''"aııoflıırnı ilk cl:ıkikalarım lıatır- <lif Pr. Fakat. aralarmıla hic; hiri, Zeh· ı ı•ıuruı 
ı,;;runı'. Halil O nıan.o~ \•akit ,.~k~t ra O;ımanofa hu teklifi yapamıyorl~ar 

1 
ıuuoı.;e._ 

·hhhiik lıır lıa11talık halını alan sınır Vf' Halil O"mnnof masanın kondu~u ' ~uu:ı Av~ 

lıld • Kroo lPeC 32 -
iO. • b~1ırua, 
:;::ı , • AJt.m 

tıSO

lWd -
.:1-l -· 

arı arı ic;inde: <lı, \'f' ic; kapılar ara~mda hiitün eş-" r 1 

1 

ı'ezeta 

V Geç! diyordu; ı::cç knlarağız!. ,·aları vıkarak '~ ~h· il~nc1i~l~ri yer- :..ss,2:> 
"'1 ıı.iJ 
löıWJ 

• lıl.adı10 ld 6 j ~ J 
e&\ fu ile iı: tarara açılan kapı 8 • <lt>n kopararak J?ılıı 2elıp gulıvortlu. 

~tsın!Ja o kaflar üratle gelip gidiyor· Alınıt>t Oı:manof 'azİ\•f'tİ en iyi aula · 

~ "·· lıirıll'n!ıir<> 7.A>lıra o ... ınanofon mış hir ta\'ırla: 
RiiıJ, . . 
ın rını araııı:ık nıerlııırirt-tiıııl.- kal- - Jlir kne gitseniz. dedi; sizi din· 
t •tt~.Petro G ri;?ıırorJa koca~mm nr- lf'Yt-hi 1 irlf'r ! 
a Yerındeki hoş lıir i. kf'mlf'ye hakr- \.f! hn 11e rn, Halil Osmanof buna 
~or ,., h' ... 
k d ır n~ııruıııurı vanınıla olJuıı;u itiraı etmedi. 

• ar ,.ii ·· .. .. ,. .. 1 . zu e;aJharr J:• >7.tıK.uyorc u. 

&ahllı81huki Oıınıanoflarm hir hansın 
la ~ 1ına lıazırJnnılAları lııı dakika -
t ~ a, hillıaıı .. a Halil O nıımofo kar · 
; h~ı . ~"r.iken ihtivat'l7.lr~ı kiııı va • 

1' ılırdi? Ü;;rnaııorlar ela, hir kibrit 

~ '' ~v!e Parla,·arak mii ,tf'il hir ınaıl
~b~ıbı ııin i clııran hu ~inirli Jıa,·anm 
, .

0 
~Plerini krndi kt>nılilrrint> 11oru • 

d 'k~r;. \'e hak ikııttt> lıo~ lıir j .. k.-m )e
h~ ırnın olnracağmr bildikleri lıalclf' 
ıç bir"ı··ı • • • .. 1 ... • ., onun ısmını SO\' emeı;r. cf!-
llrı-t ed . k h . 

Lı· • • enıı\'orfln. r a nt. n resarrtı 
tısı .. ..ı ... tud gıı•trrehilir: yahut. hunu ung-

hiJi:;i:do~ruya Petro Grigorof yapa· 

c .. ~ Şu halde uyuyor, diye atıldı 
]""1~0rof ~ niçin uyandınnıyoruz öy -
-, e Yusuru?. 

111~C:İn? •. Ve Gri~orofn hu dakika -
ea\) da hir nişancı dükkiinmm ovun
cl•rtı •tına atPŞ için hazır) anan bir a • 
•ın • hf'n7.etivorchım: f çertle. arka -

~ boyrlanhoya tekilmiş kırmızı hir 
\rtı\' iinUn<f e, lıareket e<lecek hir 
Qter ~ekirini kolrlırarak bir clemirci, 
Y-lııe Lir horoz, ko~acak bir tavşan, 
~l)lt ıt §aokaıımı çıkaracak hir palya
d "ardı. Fakat h~psi de i~lerin
~11 kurulmuş hir hareket8İzlik1P. du
, .• ;0rlar: ve anr.ak üznlerimleki si

İıe~ .noktaya sıkılarak bir kurşunu 
ı_. lı,·orlardı; aknhindf' demirci çe-
lltr' • 
~e ~~· kaldırın iirsünü <Jö,·erek, trPn 
h •n hir cliiıliik ııesiyle ,;.irih·erek. 

Orot k -
~ anatlarmı çırpacak ve pahra· 
ifa ;~~kaııını ~ıkararaktı. Oıırnanorlar 
hiı · ıovlevdi; ve P.-tro Gri~orof hunu 

la 'Yorrtu. Onun için<lir ki Osmanof 
l'rn dü ·· ı· "'kfı 1 J • l'i RUnrr ı f!U ıt anne a avnı ~P· 

•il "81l•t11ştı. Gri~orofun ~Pkilen hir 
.: ~h• h~n2etmt-k iııtP<li:;im kelimele-
•ı •ıo"' ... 
d~ ı;rurJan ,Joj!mya Ham Osmanofa 
ı, ... ru ko11uyor: hiitiin sinirli '1areket

"1tt~e r~ğmen !:..iç bir 'f'V söyf ,.meğe 
~etı~~~ır rıJm :wıın Halil 011manofu, 
l'a 1 ıne te,·tli edilf'n hir lıar.-krti 
~l)~~•ra sP,·kedivorıln. Nitekim Gri
hu 

0 
son riimleıoini •iiyJer l!Ö) lcmPı 

i~" l'l\rnlf'yi r,ri~orofun llnha a~:1:ın'1a 
d " alan Ham Oıımanof: -- Uvan-
•rın . 

1) it ;k mı? .. d ive atılmıştı~ ,.e hunu 
ttılt.8 ar birdt>nhire ııih·Jemişti ki kır· 
(),~ l>f'rflc.> iiniincfp ,fii~iinrf'li f1uran 
h01 ~uonarın lıf'psi hirılf"n iiurlerin,. 
"•tt: hlan hir <11İliıh ~ihi ııiir:ıtle ha~Ja
()~ 011a doğru çevirmi~lerıli: Halil 
, ..... •n~r uvanılırmak mı? diye de -
~a,.,\d•vorclu; Ymıufa kar~ı naıııl hir 
~arı,..,"~ fSzm1? Rıınu hilml'fli~imi 

lf ıvor•an ız? " ... 
kl)>o edh,.pi~niıin yiiziine a\•rı ayrı ha· 

"•it" .1.1. Rır hı~ak gihi sert 'f' hir tır
kl\>0 ~ıhj \•ırtırı iıli; yiiziinıiize ha· 
•lah:' "f' tıııal İrı re,·ahrnı hekf ,.nırktPn 
de lı" Ço\ Yuııuf Oıımanofun havalin-
1 ır Vl'ri . k •- • 1 . - •. e, " I nı stnatarn,.. vf'nı ur rum 

n lttt v . ' . r·k. 1 O ""' ur ı ır arl\'ort ıı. 
de srnanonarın lıenwn lıepı;İ ,·,.ni • 

rı u 
rn••-r muştu. Z.-lıra Ol"mancıf par · 

ıı; arı ku .. ._ arasnıda ka, llolar:ık Latlar 
C\ll~ b' ıııak • ır ka~rkla ,.e lıiç hir '"f'S ..:ıkar· 

d ı tem k ()kıın ey*'re harılağrn kenarına 
h·ırt llVor: lıu lıarif cırıı hilf' 0 .. ma· 

arın !l .. k. 
liir k 11 •ın,.tirule on !arı al m ır;ii· 

t'('e hi .... 
>.U~ij ) "ÇIJ? 11 eııi ka<lar tf'lılikeli 2i)-
"' YOr( il n . 
''•rna r · 'ununla hf'rah .. r Halı! 
"'lkt 

110 
daha hac:ka hir riimlf' ara· 

hir n ·~ Va7.~er:erf'k. •af)f'r.f', \"f' rJrrİn 
~o, . ~et ah la viirüyor , e Yusufnn 

18 tınlevi doldurarak hareketini 

.. * .. 
Yn"ufon hOtiin tahmin1ne rağ · 

men Osmanorlarla herahcr lıt-nıen 
lıermm avni clakikalarcla uyandığı 
muhakkaktı; arka c•eplıeye düşen <r 

ıfa .. ırııla. Karnahadm alara lıir karan
lıkta kıınılclamaya ba,layan tahiatini 
eçme~e çalı,ıyor: \'e hundn da ,,;ok 

<lnha ziYatle pananrrn kendi i,lerini 

altü<ıt cılecek lıareketlerini diişünü • 
vordu. Yahut hu harek.-tf f'rin ha • 
Şında Halil 011manofu j?İiriiyor; ve 

r>anavırın kalabalığı arasmda tıpkı 
hir rüya içcrİ!!İnde olduRu kadar mtıp 
hem ,-e hir duman kadar milphem, 
Ü<ıtiirıf' çiiktii~Unll hi!!tıediyor; bu du· 
man Yusuf Oemanofu ara 11ra bo~a
cak ır;ihi oluyordu. Hatti O.manofia· 
rm hiitün penrerelerini ne kadar a-

r.arsa a«;'rn hir eiflten daha keı11i( ve bil· 

tün harekf'tleri kaybedercesine dil • 
şüncelerine doğm alçalıyor. ve za • 
man zaman Yusuf Oıımanofu hoğu • 
yordu da ... Par.ayır gününün ilk ea -

hain. OsmanoOarrn hemen uyandığı 
dakikalarcla. Halil Osnıanofu dinle -
yecek1e_rini düşünılü~ü hir zaman ay· 
ni filİfl bir !lılcmtı kadar lendiııine ya· 
km ır;elmeğe başlamıştı. Belki de Yu· 
suf Osmanof. 1Ei»zleriyle otlanm içeri-

ı;indeki eşyalan en vazıh bir par
laklıkla J'!;Örüyor n hu n1zuha doku
nahilivordu. Buna ra~men, eşyanın 

ciiylediğim parlaklığı vakit , ·akit kay
holuvor , .e hepııi ini vahiclcle tutu~a
rak ho~uk hir paçana vanır;mı Ynsu
fun o"asmı kaplamaya vüztutuyorılu. 

Onun içindir ki Yueuf Osmanof 
eııhah toplantıcma ır;elrnemf'~İ ter<'İh 
<>tnıi~ , ... hauil Gro~t>nkayı hile unuta
rak, Oıımanorl11rm irine ditcmii~ hir 
kuzu cfivf! tarif ctti~i kızını Halil 011· 
manof kurdunun aµrna bırakmağı 

göze almıştı. 

• • • 
~aat ffiirt Mt1anna <lo;rn 7 f'llra i~~

ri eirr!i~i zaman Yn~nr hiitnn hunlan 
birer hirf'r clü~üniivor ,.e hir an ev· 
w•l, panayırm ka1ahah;;ı içine kan§a
rak O•manoflardan dı,arı çıkmayı 
taııarf n,•orılu. 

DOKTOR 
Necaettın Atasagun 
Her &Ün sabahlan ~kiı buçutı 

ıkşamlan 17 den 20 ve lcadar l .IJe 
U tayyare ıpartm.ı:nları ilcıııcı daire 

17 numarada haataldrını kabul eder. 
Cumarteıu ıcunlerı 14 1eıı lO ve "" 
dar hAstalarını p.uıı • · • Kurur •. tia 

t>er olruyucularını dakurıon muka· 

b· lınde muavene eder l'<• lf't : 2:Uı5:1 

Z A Y I 

Eminönü \'alide hastahanesi heyeti 
sılıhıycsi tararınd:ın \'erilen ıııahiliyetime 

dair rapor ııunıarasını taşıyan Lıir kağıt 

ile niirus tezkeremi, ,.e için ıle bir miktar 
para hulun:ın cüzdanımı kayhetı im. Bu
l :ı n ları n ıı<lreı.iıne ızünıfordikleri ıakılirde 

<'Üıı:ılıın !('indeki para kendisine verllıllğl 
gibi ııyrıca da h~ lira müjdelik ,·crilecdi
ni il~n f'derim. 

Adrf''I: Ankara cadde'li Taşhnn altında 
kahveci Bay İsmail vasıtasile :\iğdeli AJI. 
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Zahire Borsası 
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BuAday yumu~ak 
Buğday sert 
Arpa Anndol 
Yulaf 
Nohut 
Susam 
tç fındı'k 
Yapak Anadol 
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5 22,5 
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4 20 
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48 -
59 20 

lb ... 

5 27,5 
5 25 
4 8 

16 20 

52 -

Giden 
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Ton Razmol 199,1 / 2 Ton 
., t\. lohurnu 10,114 ., 

Ça,·dar 15 .. lç fındık 3 .. 
Yulaf 25,5 .. iç cevia 2 • 
Un 30 .. Fasulye 
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ç cevia 

&l,112 " 
87 • 
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Sus11m 
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KU.\l .. ., , 

42 • 
40,1/4 " • 
lSTA!\BUJ, BEl.EDİYESl 
~Ellln TiYATROLARI 

Saat 20,30 da 
PERGÜ?\"1' 

Dram 5 perde 
\'azan: Henrik lbsen; 
Türkçesi: Seniha Bcb· 

ri Göknil 

Saat 20,:iU da (A YNAROZ KADISJ) Ko
medi 6 tablo. Yazan: Celal Musahipoğlu. 
Pazar günleri 15,30 da matine. 

ERTt;GRCL SADİ 
TEK TiYATROSU 

Pazartesi: Kadıköy 

(Süreyya), Salı: (Ba· 
k1rköy), Çarşamba: 

(Üsküdar) sinemala
rında: (Hanımlar ter
zihanesi) Vodvil 3 
perde. Çeviren: Mah· 
mut ya!'larl. 

San'atkar Naşit ve ar
kadaşları, Hakkt Ru· 
şen birlikle, Okuyucu 
Küçük Semiha ve Ml
şel varyetesi, (Kadın 
i5terse5 komedi 3 per
ıle. 

Llllic~ 
BUGCN KALKACAK VAPURLAR 

Saat Vapurun adı Gittiği uol 
16 Tarı Kararlcııiz 
9.30 K~al'li lımit 
8.30 Antalya Mudanya 

20 Çanakkale Randınna 

18.30 
ft30 
8 

GEl.ECEK VAPURLAR 
Anlalra .Mudanya 
Rur~:ı Danılırına 
Bartın Ayvalık 

Hizmetçi kadın 
aranıyor 

('o<"Uk'IUZ bir kartına bakmak ve evin 
her işini görmek üzere orta yaşlı, kimSt>'liz 
bir kndın ar:ınıyor. idare meınurumuı Ah
met Can adreslne müracaat. 

5-KURUN 20 lKINCIKANUN 1938 ' 

Mahkemelerde 
Hac.eri öldüren onbaşı 

1 T<..astamonide bir genç kıza f ecaviı. z
den 4 sene mahkum· olduğuda 

anlaşıldı 
Geçen ıenebir gece Hacer isminde f 

bir kaclını Kadıkoyünde Mahmut baba 
mezarlığına götürerek, orada parasına 
tamaen başına taşla vurarak öldürdük 
ten sonra, kasaturası ile gözlerini o • 
yan ve karnını deşen Huseyin onbaşı· 
mn muhakemesine dün agm:czada öğ
leden sonra saat bqte devam olwımu1-
tur. 

Hüseyin onbaıının muhakemesinde 
bulunmak üzere yüzlerce halk aiırceza 
mahkemeli kapıunın ijnünde birikmit
ti. 

Geçen celsede müddeiumumi Sadun 
ıuçlunun idamını iatemitti. Mahkeme 
dün ıuçlunun yakalandıktan sonra Ua
küdar müddeiumumi muavinine veııdi· 
ği ifade arasında ıösterdiği emirber, 
Mehmet, HUıeyin onbqı ve Satı iamin 
deki Uç pbidi dlnlemcğe karar verdi. 
Bundan ıonra Kastamonu ağırceza mab 
kemcainden gelen tezkere okundu. Bu 
tezkere ile, HU.eyin onbapnm 928 
senesinde Kutamonuda himıetçilik 
yaptığı sırada bir genç kızın zorla ır• 
zına geçmek suçundan 4 sene iki ay 
hapse mahkum olduğu ve af kanunun
dan istifade ederek aalverildiğini bil • 
diriyordu. 

Mahkeme bundan ıonra duru~ayı 
§Ubatın 25 inci gUnil sabahına bıraktı. 

Ampul hırsızı nihayet 
yal< alandı 

Sultanahmette bir çok yerlerden am 
pul çalarak o civar halkına bir hayli 
yaka silktiren ampul hırı:ızlanndan 

Nezaret nihayet evvelki gün yakalana· 
rak adliyeye verilmiş, dün de ikinci 

sulh ceza mahkemesi tarafından beş 
ay 13 gün hap1:e mahkum olmuştur. 

SabJh• Zelcer;yaa111 •Pi• 
dava 

Kadın muharrirlerden Sabiha Ze • 
keriyyanrn Cumhuriyet gazetesi aley • 
hine açtığı neşren hakaret davasına dün 

ikinci asliye ceza mahkemesinde bat .. • 
lanmıştır. 

Fakat Cunlhuriyct gazetesi neşriyat 
direktörü H ikmet Münif gelmediğin • 
den dava görülememiş, mahkeme ken
disinin ihzaren celbine karar vererek 
duruşmayı ayın 26 sına bırakmııtır. 

Nermin çocuk davası 
· İki analı Nermin çocuk muhakemeıi· 

ne dün de betinci hukukta devam olun· 
muı, tıbbı adliden neseblerin tayinin • 
de A. B. ve emaali kan guruplannm 
mllabet bir mana ifade edip etmeyece
linin 90rulmuı için baıka bir &Une bı· 
rakılmııtır. 

PllJ hırsızı mahkOm oldu 
Plij bırzıaı Burbanettin itlediği bir 

yığın ıuçlardan birisinden dün ikinci 
ıulh cezada muhakeme oluntmıft Ye 7 
ay hapse mahk\ım olmuıtur. 

Burhanettinin bu ıuçu Emin8nUn • 
de bir arkadapndan emanet olarak al• 
dıfı tabancayı on liraya batkasına aat· 
mıı olmaaıdır. 

OlDhtlslerlo lstlklAI 
caddesinden geçme

leri yattak edildi 
Dünden itibaren !sta.nbuldan Bey. 

oğluna gidecek olan kamyon, araba, 
gibi nakil vasıtaları Şi~ane yoku
§Wldan sola sapıp Perapalas arkası, 
Aynabçepne yolile Tarlabqı caddeel
ne oradan Taksime çıkmaktadırlar. 

Otobüsler de İngiliz sefarethanesi 
ön\lnden Kalyoncu kulluğuna AP. 
maktadırlar. Taksimden inecek nakil 
vuıtalan da Tarlab~mı geçtikten 
sonra İngiliz sefarethanesi önüne çı· 
kanlmakta, arka yoldan Perapalaa 
arkasına oradan Şişhane yokuşuna in
meye mecbur edilmektedirler. 

Bu suretle :tstiklil caddesinden oto
büslerin de geçmesi menedilmiştir. . 

Ticaret ve sanayi oda
sının dünkü toplantlsı 
Gümrük eksperleri listesi ikigüz 

aitmışa iblağ edildi 
İstanbul Ticaret ve sanayi odası ida· 

re meclisi dün öğleden sonra saat ıs 

de Oda ikinci reisi Ziya Tanerin bat· 
kanlığında ikinci toplantıaını yapnu§• 
tır. 

Ziya Taner tam saat ıs de kıu bir 
kaç sözle toplantıyı açmıf, ve mühim 
maddeleri ihtiva eden ruznamenin mil· 
zakercsine geçilmiştir. 

İlk olarak 938 yılı ilk toplantıaı olan 
geçen toplantının zaptı okunmuı bu • 
nu mliteakip ilare heyeti başkanlığına 
seçilen Devlet Deniz yolları müdürü 
Sadettin Serimin batkanlığı kabul edil 
mittir. 

Oda idare heyeti tarafından, 938 yılı 
için zahire bonaaı l·akem heyetine nam 
zed gösterilen Bay Ahmet Bican, Refi
ki Ziya, Oda umumi katibi Cevat Niza· 
mi Mithat Sait. Suat Kara Osman, Mit 
hat Nemli, Vehbi Sarı, Ziya Sipahi, Ta 
bir Taner ittifakı ara ile kabul edilmit
lerdir. 

Darülaceze himaye heyetine odaca 
bir mümessil gösterilmesi icabetmekte 
i:3i. Buna da unayi birliği reisi doktor 
Ha1;ı Sezer, Liman tarife komisyonu • 
na Suat Kara Osman, esham ve tah -
vilat borsa11 komisyonuna iş limted şir 
keti müdürü Bedri Nedim tayin edil • 
mişlerdir. 

Bundan ba!Jı:a defterdarlıkta kazanç 
vergisinin mesleki teıekküllere nazaran 
nisbet tayini için teşekkül edecek ko • 
misyona Ticaret odası namına B. Hil -
mi Naili Barlo ile doktor Halil Seze • 
rin gön':ierilmeıi münasip görülmüt • 
tür. 

Oda yardım sandığına, sandık nizam 
nameıi mucibince oda meclisinden Uç 
azanın intihabı lazım geliyordu. Buna 
da Sabri, Hilmi Naili, zahire boriaaı 

komiseri Feri~un Manyasi intihap o • 
lunmuıtur. 

Dünkü toplantının en ehemmiyetli 
kıımı, odanın bu yıl gümrlik ile tüccar 
lar arasında ibtilifı halletmek için mev 
cut olan gümrük eksirleri listesini ge• 
nişletmesi tcıkil ediyordu. Geçen yıl 

odanın yaptığı gümrük eksirleri liste • 
sinde yalnız 200 kişinin ismi bulun • 
maktaydı. Bu defa bu mıktar 260 kiti· 
ye iblağ edilmiştir. Daimi hakem he • 
yeti olarak Murat Fortun, Hüsnil Hak 
kr, Refiki Erdeman bu yıl da ipka edil· 
mişlerdir. 

Oda meclisinin dünkil toplantısında 
kazanç vergisi itiraz komisyonundan, 
kendi evinde bedelli ve bedelsiz ders ve 
renlerin ve Vayemseydcn muhtelif &a• 

halarda faaliyetine nazaran ne suretle 
kazanç vergisi alınacağı hakkında so

rulan sualler mevzuu bahsolmuı. birin
cisinden kazanç vergisinin 34 UncU mad 
desinin a f.ıkrası mucibince yüzldc 20 
ikincisinden. ayni suretle yüzde 20 niı 
betinde vergi alınması lazım geleceği 

tefbit edilmi§tir. 
En son olarak. oda meclisinin ilk top 

lantTsı dolavisiyle r,önderilmi• olan tel 
graflara. Büylik önder Atatürktcn da· 
biliye vekili ve Cumhuriyet Hal Par •· 
tist b!!şkanı Şiikrll Jtaytt-. ~-
Mittet Meclisi reisi Antiilbatik Rl"l"da
ldan gelen cevabi tel~r~nar okunmuı, 
toplantıya nihayet verilmlıtir. 
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·ı ı~t?nikclilerin büyük ticaret iskele.si bir glın evvel tc.rkedilmi~ gibi tluruyor ; Romalılar saltanat kurmuş; 
"r unanitlar ömüt sürmüş; Napolyonun askerleri ocağına incir dikmiş ; fako.t şehrin bir çizgisi değiş-

memiş .. 

Lilbııandaıı bir 

B ahçelerde güllerin açtığı bir sabah, 
Beruttan otomobille yola çıktım. 

Yetmi!i altı kilometrelik sahil yolunu, 
nergiı:ilerin, papatyaların arasından ge
çerek Sayıdaya vaşıl oldum .. 

Şubatta bahar, bu iklime mahsustur 
Portakalçiçekleri açar, havaya, inşirah 
veren bir koku yayılır, on kilometre 
meı;afede, intan hisseder kJ, Sayıda 

bahçelerin1n bahan gelmiştir, taze süt 
~mek için memleket kırlara dökülmüş 
tür. Burada, bahann, duyulan, anlaşı
lan bir manası vardır. Yeni seneyi, si
gara ve ispirto kokulu havasız salonla
rın içinde, poker masalarında, içki sof
r.alannda, bir dakika lrunla söndürerek 
tcsit etmenin, komik ve manasız oldu
ğu gibi .• 

Buraaa genç kızlar, portakal çiçek -
terinden iklil yaparlar, başlarına takar
lar; tomurcukları ipe dizerler, boyun· 
farına asarlar. Ellerinde çiçek açmış 

ldallarla, gülerek oynayarak, şarkı söy
liyerek bhçeleri dolaşırlar, portakal 
cı.ğaçlarının altında, herkes evlerinden 
getirdıklcri yiyecekleri açarlar, keçi -
leri;le inekleriyle gezen çobanlardan 
taze süt alırlar, yerler, içerler, porta -
k .. 1 çiçeği kokulu temiz havayı teneffüs 
ed~rek, hayattan zevk alırlar, lezzet 
alırlar ... 

Bilmiyorum, şimdi bu adet var mı? .• 
tlçyüz on üçte 11 yaşında bir 'çocuk
tum. Babam orada bulunan bir redif a
layının kumendamy.dı. Bizim de bir por 
taka\ bahçemiz vardı. Her sabah erken 
kalkar. ağaçların altında soframızı ku 
rar, sütümüzü orada içerdik, neşe için· 
de saadet içinde eve dönerdik. O neşe· 
<"len, o saadetten şimdi bende ne kal -
·u tı? ... Baktım, içinden bir kuş uç • 
muş, bo§ bir kafes kalnuş .. 

Bana o neşeyi o saadeti veren yuva 
duruyor, fakat içinde başkaları ömür 
~ürüyor. Burası, benim duyduğum ne
şenin, benim yaşadığrm saadetin yu -
vası mıydı? ..• Bunu onlara sormak iste 
dim. Fakat dışından baktım, hiç o de
ğil ... Benim gözüme bir saray gibi gö
rünen bina,gııliz bir taş yığınından iba
ret .. 

A kşama kadar bütün memleketi do· 
la~tım, bende hatırası kalan her 

t<?şın. her duvarın yanında durdum 
Düşündüm, derin hulyaya daldım. Her 
hatıranın baş ucunda, bir mezer taşr-

a b1kar, çok eski bir tarihe. dalar gi
bi. içimde tuhaf bir ezginlik, hüzne te
hassüıe Lı!nzer bir nevi heyecan raşesi 
hisso:liyordum. Otuzbeş sene bir ta • 
r•h kitabı okur gibi, duymadan, far -
kına varmaaan gelip geçmişti. Baz:an 
bir kemer altında durup karanlıkların 
içinde uzanıp gfdcn' d:ır &'kaklann ıcle
rinliklerine dalıp dalıp gidiyordum: 

Her taşın her oyuğun kinde. geç -
miş gtlnlirin' hat!rasmdan bir şey yıı 
~ıyor gibi, g6zlerimi bir kuvvet c;ekf -
yor; esef ve hasret duygusu, zihnimi 

Yazan: Dr. Cemil Süleyman 

manzarıı ..• 

geçmiş z:ımanlara sürükleyip götürü -
yor, başıma yeis çöküyor, beynim duru
yor. Elin:ic kitap çantası, taştan taşa 

sekerek, hayali küçüle küçüle uzakta 
gölgelerle karışan on bir yaşındaki ço 
cuğu görüyorum. Yüreğinden taşan ne 
şeye saadeti! bakıyorum. 

- Ah .. Ne olur, ben de onun gibi 
olsam .. diyorum .. 

- Niçin, ben onun gibi değil miy -
dim? .• O yüreğinden neşe ve saadet ta
şan çocuk başkası mıydı? 

Karanlıkta gölgelere bürünerek, 
bir hayal giın seçilmez bir ekle giren 
hazin heykelime baktım; o aştan taşa 

sıçraya sıçraya bir saniye içinde göz -
den kaybolan şen çocuğun hayalini dü
gUndüm. 

- Hayır, o ben değilim .. O, bfineşe 
bakıyor, neşe alıyor, kuşlıırr görüyor. 
sevinç duyuyor, kelebeklere rastgeli • 
yor, çığlık çığlığa arkalannd:ın koşu -
yor. Renk ve ışık, gözlerini alıyor, gök 
ve deniz gönlünü açıyor, çiçek kokulu 
temiz havayı teneffüs ettikçe hayattan 
damladamla zevk alıyor, lezzet duyu -
yor .• 

Ben de bu dünyada yaşıyorum. Tabia 
tin, şirini güzelliğini yakından görü • 
yorum. Benim duygum, benim zevkim, 
benimde idrakim var. Fakat omuzlan
ma ağır bir yük çöknıüş, başım sade -
melerle sersemleşmiş, acı ve mihnet yü 
reğime işlemiş ... Güneşe bakıyorum, 

gözlerimi zulmet bürüyor. Şiir ve gü
zelik ruhumda hasret bırakıyor, her 
hasret duydugum şey, içimde bir yara 
bir sızı oluyor. 

Dikkat ettim, bir tek taş, yerini de -
ğiştirmemiş, Fenikelilerin büyük tica
ret iskelesi, bir gün evvel terkedilmiş 

gibi duruyor. Romalılar saltanat kur -
muş, Yunanlılar ömür sürmüş, Ehlisa
lip orduları gelip geçmiş, Napolyonun 
askerleri ocağına incir dikmiş, fakat 
şehrin bir çizgisi de-ğişmemiş. .. 

BüyUk iskenderin mezanm taşıdı • 
!ar, lakin anıtlarını orada bıraktılar. 

Denizdeki kaleyi Fenikeliler yapmış, 

Vencdık korsanları yıkmış, Osmanlı -
lar tamir etmiş. hala bıraktığımız gibi 
duruyor, köprü yıkıldığı için geçilmi • 
yor. 

Orası, Sayıdanın ~ezinti yeriyıdi. Ka 
yaların arasında kadınlar denize girer
lerdi. Görünmez bir burcu vardı, sene
de bir ay orada raınazan topu atmağa 
memur cüce bir topçu çavuşu hanrla -
rım, yabani güvercinlerin yuva y:ıptığı 
bir deliğe gizlenir. oraldan. denizde yı
kenan kadınları seyrederdi . 

A rada ilk okuduğum mektebi gör -
mek istedim. Taşları yosun tut -

muş karanlık sokcklard:ın geçtim. l3a -
na. her şey küçülmüş. her şey daralmış 
gibi geliyordu. O koca mektep, ban~ 

'biT evin bodrumu gibi, kilcük ve karan 
lık göründü. Kapıfdan girdim, dar btr 
dehlizden yürüdüm. Papazların odası -

nı dersh:ınek:-i , dün çıkmış gibi bili -
yordum. Büy ük p:ıpazın kapısının ö -
n ünde bir kiiçük papaza nı stg c:ldim: 

- Affedersiniz mektebin miidüriinü 
ı;örm:k istiyorum .. 

- Evet, Per Mişel. .. kiliso:ledir, şim 
d: gelir. buyurun. 

Beniodaya aldı, ka rşıma dikildi. İki 

tarafa boynunu kırarak beni tetkik e
diyordu. Duvarda, haça gerilmiş İsa -
nın resmi. odanın boyası. masanın yeri 
gibi belki hiç değişmemişti. 

- Siz İngiliz: misiniz? 
.._ Hayır, Türk . 
Gözlerini hayretl e açarak: 
- Mümkün değil? 
- Nc.:ien? 
- Siz sanşınsınız .. 
- Bizim memlekette insanlar hep 

(Sonıı Onuncu saııı f or1o) 

Kara kedinin 
ikazı 

Şömine üzerinden dii
şüp huyıuğu hopluğu 

dakika .• 

Mis Agncs 
Arkvel 

lngiltercdc son 
ı;Unlcz de geçen bir 

\'ak'a, ötcdenberi 
tcl:iıı olmadığından 

b:ıhscrlilegelen "Ka
ra kedi,, mevzuunu 
hatırlatmış ve bu 
mevzua ehemmi
yetle işaret olun
muştur. 

Luyis 5ehrinde 
oturan Mis Agnes 
Arkvel ve nişanlısı 
Mister Corc Lezli 

Seyers, evlenmeğc karar veriyorlar. 
Fakat, erkek, nikahın kıyılacağı gün 
Brayton şehrinde bir motosiklet kaza
sına uğrayor, ölüyor. 

Bu vak'nyı müteakip, kızın babası, 
bir gazeteciye şunları anlatmıştır: 

Agnes, bir facianın vukua gele
ceğini önceden sezmişti. Çünkü, ayın 
13 üncü perşcm be günü, evimizde §Ö

mineninü ati.inde süs olarak duran bir 
kara kedi düşmüş, kuyruğu kopmuştu. 
Kızım, bundan kuşkulanmış, nişanhsı 
Lczliye cuma gUnU motosiklete binme
mesini söylemiştir. Fakat Lezli bu i
kaza aldırış ctmemi!itir. O gün ben bu 

süs kediyi bir oyuncakcıya götürecek, 
kopan kuyruğunu tekrar taktıracak -
t.rm. Bunu duyunca, kızım, zahmet et
mememi söyliyerek, "Ehemmiyeti 
yok ; ben bu kara kediden hoş -
lanmıyorum !,, dedi. İşte, aşağı yuka
rı tam aramızda bu konuşmanın geç -
tiğ'i dakikalarda J,,ezli motosiklet ka
z.ısına uğrayarak, hnyntn gözlerini ka
pamıştır. 

Kara kedinin düşüp kuyruğunun 

kopması. bunun Uzerine Mis Agnes 
Arl•velin koşkuya kapılması ve kara 
kediye dair konu§tırlarken ka?..anın \-U· 

kua gcılmesi , fngiltcrede çok dikkat ve 
alaka uyandırmıştır. Kara kedinin dü
şüp de kuyn:ğunun kopmasını, f elfı.ke
lın önünü almak için bir tedbir tav
siyesi sayılmaktadır. Ve Misin, b:ı.b<> 

sına bu kara kediden hoslanmadığını 
soylediği sırada nişanlısının ölmesi de, 
iyilik bllr.ıeyiş dolayrniylc hışma uğ
rayış ol:ırak tefsir edilmektedir. 

Bu arada işaretin ayın 13 üncü gü
nü verilmiş olması da, pek çok kişiyi 
dUşUndünnektcdir. Resim, Mis Agnes 
Arkvelin vak'a günU evinde çekilen 
resmidir. 

Ne var, ne yok? 
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Yanar dağlara karşı 
bombardıma 

tayyareleri 
Havay adalarındaki Amerikan hU

kUmet adamlarının daveti üzerine, 
doktor J agger ismindeki bir filim ya
nar dağlara karşı mücadeleye giriş
miştir. Alimin bu işte kullanacağı, 
bombardıman tayyareleridir ..• 

Doktor Jagger iki sene evvel de 
Mauna Loc yanar dağının piiskü.rme
sinde bu tecrübeyi yapmış ve muvaf
fak olmu~tu: 

Yanar dağ püskUrmeye başlayın

ca, o zaman o mıntakadaki Amerikan 
ha\·a filosunun kumandanı olan Jag -
ger, on iki bombardıman tayyaresini 
yanar dağın üzerine hticuma gönde -
riyor. Tayyareler. karşılarındaki ha -
kikaten korkunç dilşmana bomba yağ
dırıyorlar ... 

Bu bombardıman neticesinde ~ 
dağ püskürmekten vazg~miyor, ~ 
kat, lavlar, bombardımanla açılatl d" 
liktcn dışarı çıkiyorlar. BuraBl ııt' 
tehlikede olan şehirdcu çok ~ b'' 
yerdedir. Halbuki, yanardağ kendi. 
Jine bırakılsaydı lavlar Hila şe~ 
üzerine dökUiecek ve koca r
Pompeyi gibi, bir harabe olacakt1• ,I· 

O zamanki tecrübeden memnun it 
mış olan Jagger şimdi, Havay ad~ 
smdaki tehlike gösteren yanardııl1 

1 

ra da ayni usulü tatbik etmek i.Stı 
mektedir. Bunun için, Havay ada.~ 
da t etkikatta bulunmağa çat;'""· 
Jogger hesabını yapmış ve bu bOJXl~ 
dıma.na 500 milyon dolar gideceg"' 
bildirmiştir ..• 

udendorf'un va iyet' 
namesi açıldı 

Geçenlerde ve- genç kadın söylemek istememiş. ı<~~ 
fat eden Mareşal cı tarafından, Hitlerin bir adaıw' 

Lüdcndorfun bırak- havale edilen genç kadın ona da,~ 
tığı vasiyetname a- reri ancak kendisine söylenebiJec:l 
çılnııştrr. 1936 yılı bir iş için görmek istediğini bildirJ%1ır 
kiı.nunusanisi ayın- tir. 
da yazılan bu vasi- Fakat, Hitlcri ne için görmek ittt' 
ycLıamede Mareşal diğini söylemeyince yanma gireDlif. 
milletine §U vasiye- ceğini anlayan kadın nihayet ziyareti' 
ti yapmıştır: nin sebebini açıkca bildirmiş: ._ıı. 

" Hayatımda, Bu genç kadın, kendisine karşı "" 
başka hiç bir aske- yük bir hayranlık beslediği Hitıcrdt' 
re nasip olmıyan, bir çocuk sahibi olmak isteyorııtııf 
çok büy:.ik bir da- Bunun için, yanında kendisinin ~ 

vayı tahakkuk ettirmek vazifesi bana sıhhatta bulunduğu ve yüzde yüz fi' 

verildi. Buna rağmen, ikinci karımın man ırkından olduğunu gösteren il 
yardımı ile ba5ardığım iş, ötekinden vesika ile beraber gelmiş. .. 
daha büyüktür. Gazetenin iliı.ve etti<{inc göre, bu lef 

"Karımla birlikte biz, beşer tarihi- dmm ve şehadetnamelerinin ne oıduJd 
nin kaydettiği en büyük inkılAplardan billnmiyorm~ ... 
birini yaptık .. Papaslarla Yahudilerin PARISTEKI 
tahakkümünden kurtulmaları için Dl KiLiT AŞ 
milletlere kurtuluş yolunu gösterdik .. 
Alman ırkı ayni kandan olan bütün Pariste bir dikilitaş vardrr. Na~ 
milletlerle kuvvetlendirilmelidir. Ya- yon zamanında Mısırdan getirilen 
şasm Almanlığın kurtuluşu! ... ,, dikilitaşın bugün bir güneş saati ol•' 

BALIK DERIS/NI'.':JN rak kullanılması kararla..5tırılmıştıl'~ 
Esasen Mısırlıların dikili~ı 

KADIN EI.BISESI güneş saati idi: Bu yüksek taşın rl 
Bu modanın çıktığı yer ne Paris- gesi, güneşin vaziyetine göre, etr~ 

tir, ne de Londra ... Hatta, Amerika nı çeviren gayet geniş bir daire~ 
· bile değil.. .. Balık derisinden kadın el- taksimatına düşer ve Mısırlılar, ' 
bisesi modası çıkarılan yer Berlindir.. öğrenmek istedikleri zaman, yere bf' 

Dışarıya para gitmesin diye Al- karlaraı ..• 
manyanın tueuğu kendi kendine ye- Paristeki dikilitaşa bu eski v~ 
terlik prensibi kadın elbiseleri saha- sini vermek {ikri ilk defa olarak 
sında son olarak odundan elbise çare- den, nıoşhur fransız hcyetcisi FJBJ"' 
sini bulmuştur. Fakat, ne kadar ince marion tarafından ortaya at(lJlll~ 
ve yumuşak olsa, bu elbiseler hışır hı- Kendisi öldükten sonra bu fikir o;; 
eır ediyordu. Tabii, bayanlar bu ku- tulmuş. fakat bugün kansı tarafın 
maşları sevmiyorlardı. tekrar halırlatılmıştır. . _A 

Şimdi, Paris belediyesi dikili™' 
Şimdi hem iktısadi zarureti, hem i lJd' 

güneş saati olmasına karar verm ş 
kadın zevkini memnun eden bir çare _ • ., 
b 

1 
t lunuyor. Taşın etrafındaki park ~ 

u unmuş ur: tin kadranı haline konulacaktır. 
Morina balıklarının derisi gayet gü-

zel bir kumaş gibi kullanılacak bir • J a p on ya n 1 n i n g i ,,, 
şeydir: İyi bir şekilde terbiye edilin- b 
ce hem çok şık ve parlak bir deri hali- ter eye ceva 1 
ni almaktadır, hem de su geçmez ol- 111 Ç 
duğu için kışın çok iyi mantolar yapı· 
labilir. Londra, 19 (Hususi) - Tokyod,P 

Morina derisinden man todan bo.ş- ·Mldirildiğine göre, oradaki lngili.Z ~ 
ka, eldiven, iskarpin ve şapka da ya- f arethanesinde bir hadise olmu§t 
pılmaktadır. Hadise iki türlii anlaşılıyor: • 

Diğer taraftan, ''Balık yUnü., deni- Japon polisine nazaran, meşhur J• 
len ve kimyevi bir şekilde, balık albo- pon muharrirlerinden Makato V•~ 
mininden yapılan maddeden de ipek nabe sdnrethanede sefire bir ~ 
çorap yerini tutan çoraplar yapılıyor. göstermiştir. Bu, eski bir Japon~ _.tf-

Bu elbiselerin bilhassa "balık etin- cıdır ve muharrir bunu, sefire, ~~ 
de., ltadınla.ra yakışacağı zannedili- liz - Japon münasebatma yardım e~ 
yor!.... ği için bir şükran eseri olarak, Jş 

HITLERDEN ÇOOUGU 
OLP.IASINI ISTEl'ORMUŞı 

1',ransızcn. İntran gazetesinin B8.l
den alarak naklettiği bir haber: 

Bir iki gün evvel, şık ve çok genç 
bir kadın, Berlinde, Hitlerin Başveka
let binasma gelmiş ve kapıcıya, Hit
lerle görüşmek istediğini söylemiş. 
Kapıcı, ziyaretinin sebebini 90r'Wlca 

milleti nnmına vermiştir. h- ~"' 
İngiliz polisinin raporunda AW' 

daha başka türlü anlatılıyor: 
11
, 

Makato Vatana.be bu kılıcı sefjre 
za.tırken: wt' 

- B. Eden'e bizim cevabımız 
budur! demi.~tir. Muharririn otuz s~ 
tim kadar uzunluğunda olan bu Jc1~-' 
sefir karşısında çekmesi lngilteP' 
bir ~dit gibi sayıl.maktada. 



Tra ..• 
YAzAs: o r:t gı ır n <dl \#o HF 
t-~vusturyah karlın hiLaytcf 

B u adamıdoğrudan doğruya tanıyor 
naıı~~nuydum, yoksa şöyle bir göz aşi
" sı nıı vardı; Lir türlü kestiremi
,, orduın y 
tı • alnız bir cihet muhakkak -
,,' 

0 
da benim geldiaim s0 hlrdcn geli -

,,o~u y u •• 
dit • anımdan geçerken mütere<d -
ıa:n:dıın atıyor ve beni selamhıyıp se
nu aınamak hususunda karc:rsız görü-
ilr:Ordu. Otel holünün kapısında da 

asına d .. - b . . 
baktı onuyor ve enım kendısine 

bir h tırnı farkedince, oldukça şa~ırmış 
~ alde hafifce eğiliyordu. 

doğ rtesi gün, bir karar vermişti; bana 
'it {:1 YÜrUdil. Kısa kısa adım atarak 
lıca 1~ Parça öne eğilerek yürüyen ya§ 

l1Jın=-n bir adamdı. 
cilt....._ liff cdersiniz, dedi, sizi hemence -
J>\l tarıryamadım, maalesef hayli miyo

nı da •.• Nasılsınız? 
~0; l'eşekldir ederim, iyi 1 Ya siz? 

tanberidir burada mısınız? 
ı - l3ir kaç gündenh:ri 1 B:>na söy -er ..... 
ha. .. ıısıniz .... biliyor musunuz .. Aca -

. l{ 
rı aşlnrını çatıp araştırıcı n:ızarları -

1 Se\'irdi: 

le ';:_ Acaba Madam Tra ... Buraya ge
ceıt -·) , ... ı. 
:lsrrı· ti ın son kısmını yutmuştu; ih • 

~~tlı davranmış olmak için mi? Bu 
da· Tr $ 1. · b b. ··be au 
1
. • a.. ua mı en ır tecru 

l&:ı:t bir ağız aram:ık mahiyetinde te
ta ederek, bu imtihanı kazanmayı 
8arladım.t 

aa - Evet, evet, gelecek, per§embeye 
llıyoruın. ı 
ş· .. 

,.. ışrrıan adamın ağzı kulakforına var
·"t§tı: 

lh.- \'ok, canım 1 Sahi mi? Sahiden ge-
,,or d k 

oı ... ' eme 1 Perşembeye ha? Yanlış 
··•asın' N k d ö 1 teah· • e a :ır memnunum. y e 

bu ır edici bir kadındır ki, o .. Şimdi ... 
'ctırun bakayım, ne kadar oluyor.. üç 
tö e 1 Evet, sağlam üç sencldir kendisini 
rıe r~lllediın. Şimdi görünüşü nasıl.., gc-

0Yle incecik, gene öyle şık mı? t »ayır, fevkallide toplandı 1 
1% ışrnan adam, bunu yadırgar gibi o
~\ben, sözlerimi şöyle yürüttüm: 

ba • akat, vUcutça toplanması, onu da 

tıirı:~ade tlizelleştirdi. Cidden! Ve si
n de o zamandanberi .• 

bi ~ &8zlerim de hoşuna gitmemiş gi
}"dı: §Uphesi tekrar uyandı: -s·. , 

di It· ınırleri mi? .. Fakat, o sinirli miy 
' ı? ben ... 

~ ~~n ?ç sene zarfında .. 
fıuı d ıye ışaret ettiğim ismi bana meç 

tör;c~~ın Madam Tra. yı üç senedir 
hat bir ış olması, hotmma gelince, ra-

nefes alarak: 
-so u 

aleacr b~ ç s.e~e .zarfında, dedim, ma-
lam raz sınırlıydi: pekfazla zayıf

ı~tı! 
ş: 

tirrı]§ın:n adamın şüphesi bu sözlc
c giderilmiştir 

- ı::v t \ ~lla. d i e ' Pek doğru, pek doğrul Ben lhti::: ~cr~im, ki ''sevgili .. 
Ç{}Jt 1 §ıtndı Mad;:ım Tra nın kü -

sınfnf ıo: •• 
" a6zından kaçıracaktı ı. . 
- Sevgi!' h'ıafa lr ırn,, derdim "Siz zayıfla -

u aşrnaltsınız !., Hakı1:aten böy-

J'aııımdan gr
çcr/,cn miUereddit 
adrnı atıyor ve bc
ııi seUimlayıp se
lfinılam<ımal: lıusu

sımda kararsız gö
riiniiyordu. Otel /r(J
lihıiin 7...a7nsmdn drı 

ar'l.-.asmo. dlhıiiyor 

ve benim kendisine 
baktığımı farl:e.d.in
cc, oldukça ·1il-Jır

mış bir 1ıalde, ha
fif cc eğiliyordu ... 

le "Siı nasılsanız, böyle kalınız 1,, der
dim. 

X, Madam Tranın küçük ismini ağ
zından ç karmak üzereyken, kendisini 
toplamıştı. Bu ismi öğrenemedim; bu
na mukabil, X in Madam Tra ... ya söy 
!emiş olduğu bir yığın şey öğrenmeğe 
muvaffak oldum.! 

Kendisine ertesi gün tekrar rastgel
dim. Ayni otelde l atrp kalkan iki kişi, 
biribirlerine nasıl rastlarlarsa! O, kısa 
kısa adımlarla acele acele yürüyerek, 
doğruca bana yaklaıırken, uzal:tan ses 
lendi: 

-Gelmiyor! 
- Mümkün ,değil! 

- Hayır, bana daha demin gelmi-
ycceği muhakkak olduğunu söylediler. 
Halbuki siz pcr cmbeye geleceğinden 
bahsetm:ştiniz ! 

- Ne bileyim ben! Böyle fikir de -
ğiştirsin, ha 1 Bana perşembeye gelece 
ği hususunda muh;:ıkkak olarak söz ver 
mişti. Bu kadar kati vadettiği halde ! 
O müthi~ surette güvenilmez bir kadın 
doğrusu .• 

- O, asla güvenilemez bir kaıdın de 
ğildi. 

- Son zamanlarda bilakis, .. Hem de 
pek fazla! Seyahatten önce.~ Seyahat
ten önce .• 

- Fakat o hiç seyahate çıkmamıı -
tır ki 1 

Bu ya~lıca adam vakur bir tavurla 
geriye çekildi. Artık karşısındakinin 

dürenbaz bir kadın olduğuna kanaat 
getirmi§ti. Bana kısaca bir b:ış selamı 

verip vekarla uzaklaştı ve uzaktan bir ke 
re daha arkasına döndü. Acaba beni ta 
nıyamadı mı? 

Fakat ertesi gün bana şöyle dedi: 
- Geliyor! 
- Kim? 
Ben, onu kadının ismini söylemesi 

hususunda zorlamak istiyordum. O, ba 
na nevmit baktı. Korku ifade eden mavi 
göz kapaklarının kızarmış kenarları 

ya armış gözleri vardı. ttrkeklikle fı -
sıldadı: 

- Madam Tra .. 
Madam Tra .. Artık beni sıkmağa 

başlıyordu: şimdi geliyor muydu, yok
sa gelmiyor muydu? Ya neden ancak 
Tra ... sı öğrenilebilen bir isim taşıyor
du? Ya hep .. Ya hiç 1 

Kendisine: 
- Dünkü itimatsızlığınız. dedim, 

b:raz rencide edici mahiyetteydi, Mös
yö! 

Ve yerimden kalktım, ciddi bir hal -
de C9vabımı hışırdata hrtırdata yanın · 
dan ayrıldım. O, arkada kaldı. yüzü kı
zardı, yaşarmış mavi gözleri nevmit ba 
kı lı .. Sonra mütereddit ve ktSa kısa a
dmılarla kapıcının yanına gitti! 

Acaba Madam Tra ... geldi mi? Yok
ııa a:elmedi mi? bilmiyorum, çünkü ben 
ertesi gün seyahatime devam ettim! 

l<llRlJNa abone olu
nuz ve .abone ediniz 

1-Resimli 
I_ Dünya 
fliıv may11ıun haaın mı? 

Bir lspanyol kadını Paris doktorla
rını hayrete tlüşünniiştür. Bu kadının 
\'Ücudiinün ve yUzünün muhtelif yer
lerini kıl bilrUmüştür. 

Alimler. ancak maymunlarda görU
len bu kılları tetkik etmektedir. Çün
kü şimdiye kadar böyle bi~ insan gö
rUlmemişti r. 

Molı öldii 

Londra hayvanat bahçesinin mcş -
hur iki goril maymunundan erkeği öl
düğü için İngiliz gazetelerinde bu 
maymunun tcrcümeihali neşredilmek
tedir. 

Bu maymun dokuz buçuk yaşınday
mış. Bundan üç gün evvel geceleyin 
uykusunda ölmüş. 

Mok ismini ~ıynn müteveffa may
munun Moina adında bir de eşi var -
dD", ki henüz sağdır. Her ikisi, Londra 
hayvanat bahçesine 1932 senesinde 
1200 İngiliz lirası mukr.bilinde getirit
mi~lerdi. 

Geldiğinin ilk senesi, kış mevsimin
de zatürrieye tutulmuş ve sonra bir i
ki defa da açlık grevi yapmıştır. Son 
defa tutulduğu hastalığın mahiyeti 
antaı;ılamamıştır. . 

Pariste açılan kedi 
• • 

serııısı 

Pariste "Kedi klübü,.nUn aç.tığı bir 
sergide dünyan •'l her tarafından ge
tirilen birçok kediler gösterilmekte-1 
dir. Bu resimde kedilerden birini sa. 
hibl ile beraber görüyorsunuz. 
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Göklerin 124 üncü oğlu 

Japonya ve 
imparator 

Her Japon evinde imparatorun 
bir sandalyesi var 

Göklerin 124 üno:i oğlu imparator 
Hiroh:to ecdadının makrebesini teşkil 

eden mabede girdiği zaman mukaddes 
evinin ecdat ruhlarına söyleyeceği çok 
enteresan havadisleri vardı. Fakat is
minin yabancl bir devlet siyasi evra
kında bahsedildiğini haber vereceğine 
şüpheliyim. Çünkü Japonya imparato
runun Allahın torunu olması ve dola
yısiyle hiç bir mes'uliyeti kabul etme
mesi miinakaşa edilebilecek l:lir şeydir: 
Siyasete müdahalesi belki bir esrar 
perdesiyle örtülüdür. Fakat fiili ve de
vamlıdır. 

Japonya imparatorluğu hanedanı 
miladdan 660 sene evvel imparator 
Çimmu tarafından tesis edilmişti. Çim
mu bu maksat için gökyüzlerinden in
mi, ir. 
Anası Smaterasu güneş ilAhesidir. Oğ 

luna üç mukaddes hazine vermiştir: 

Bir ayna, bir kılıç bir de mcı.:evher. 
Bunlar hal! saklanmaktadır. Ayna 

f ze merkadinde, kılıs ile mücevher ec 
dat imparatorların türbesindedir. Tah
ta çıkan her imparator bunları kuşa
nır. 

Ordunun teftişinden başka pek az 
tebaası imparatorun mukaddes şahsım 
görebilirler. Onu taşıyan araba acele 
acele tenha sokaklardan geçer; yük
sek mevkide bir Japon memuru impa
ratorun huzuruna çıktığı vaktt duy • 
duğu heyecanı ~u satırlarla tasvir et -
miştir: 

Arkada~ları ile birlikte teker teker 
diz çökerek ilerlediğim zaman mukad
des perde styrılarak iliht""'§Clhsı -görü -
nUnce ba§ımı kaldırmak e hareket 
ettirmek iktidarını bile kendimde bula
madım.,. 

Japonya imparatorluğund<t bulu • 
nan evlerin hepsinde hiç kimsenin üs
tünde oturmryacağı bir minber bulu
nur. Bu, "imparator sandalye,.sidir. 
Her Japon mektebinde imparaoorun 
mutlaka bir resmi vardır. Her talebe 
sabahleyin mektebe girinı.:e bu resim 
önünde lı:irmetle eğilir. 

Birkaç sencdenberi imparatoru sev
releyen hürmet ve korkunun azaldığı 
söylenebilir. 

Avrupayı ilk ziyaret eden Japon hü
kümdarı bugünkü imparatordur. Fazla 
muhafazakar olan Japonlar bu ~lculu
ğu hiç iyi görmomi,terdi. Gazetecilere 
beyanatta bulunan, el sıkan, golf, te
nis oynayan ve hururunda latif eler ya
pılmasına müsaade eden ilk imparator 
da budur .. 

Fakat ansızın bir değişiklik geldi. 
Japonyada başka bir ruh liükllm sür
mef e ba~ladr. lmpara~run ek isi gibi 
ilahlaştınlmasI neticesine dayandr. Bu 
harekette ordunun hissesi olduğuna 

~lphe edilemez. Belki Japon siyasile
ri de mukaddes büyüklük için bu şek
lin muhafaza ediJmeııi zaruri olduğunu 
ve Avrupa usullerinin mukaddes maka
mı ile telif eclilemiyeceğini düşünmüş• 
lerdir. , 

Mukaddes şahsiyete karşı olan eski 
imandan sapmak JaponyayY tarifi kabil 
olamıyan bir anarşiye atabilirdi. Hat· 
ta imparator daha veliaht iken haya
tına karşı çok cüretkarane bir süikasit 
b:ıe vaki olmuştu. Sebebi her ne otursa 
olsun herhalde "halkcı,, devre nihaye
te ermiştir. İmparator bütün kuvvet
leriyle tekrar geri gelmiıtir. 

Bundan yirmi bcJ sene ~vvel kanu
nu esasi esbabı mucibesinde imparato
run. devletin bir ileti olduğunu söy
leyen pek §Öhretli ve Japon kanunu 
esasisinin hakiki bir alimi bulunan 
doktor Minobe imparatorun sadık te
b:'.lasının gözı:inden d~müştü. Asilza
deler mct.:lis~nde kaydi hayat şartiyle 

sahip olduğu kürsüden istifa etmek 
mecburiyetinde kaldı. Hayatma süika
sitler tertip olundu; kanunu esasiye da
ir yazdığı bütün eserler ortadan toplat
tırıldı. 

Bir eeneral imparatorun malı sayılan 

Ya.::nn: Matthc:ıo Downing 

Japon lmpcırntoru 

kılıcı kaybettiği için intihar etmişti. 

İmparatorun otomobilinin geçmesi icap 
eden yoldan başka yola sevkettiği için 
'bir işaret memuru polisi .. Harakiri,, 
yapmı§ ve ayni gün dahiliye nazın is
tifa etmişti. 

İmparatorun otomobilini bir şimen
difer istasyonuna götürürken lastikle
rinden birisinin patlaması üzerine şo
för kendisini öldürmüştü. 

İmparatorun ismi mukaddestir 1 He
men hiç bir vakıt ağza alınmaz. Vücu
dü de mukaddestir. Nabmu -muay~nc 
eden doktor ipekli eldive:ı giy!~ek 

mecburiyetindedir. Sarayı Jrudsty~ 

şuaı ile çevrilmi§ sayılır. Kobeden bıt 
Japon imparatorun Sumadaki köşkü • 
nün yakınında bulunan bir ev sahibine 
müracaat ederek onun bacasmdan çı ,. 
kan dumanm imparator köşkU t.:ivan
nın havasını ifsat edebileceğini E1tar 
etmiş ev sahibi~ meselenin polise 
haber verilmemesi için ihtarda bulunan 
adama 300 yen venneğe razi olmuştur. 
İmparator ekseriyetle Tokyodaki Çi

gioda sarayında oturur. Sarayın et
rafı Uç sıra toprak tabye ve duvar ile 
çevrilidir. Sarayda Yumato denı1en 
hususi bir lisan konuşulur. Bu lisanı 
Japonyaya ilk ceddi Çimmu getirmiş
ti. 

İmparator çok zengin ve belki de 
dünyanın en zengin adamıdır. İmpara
torun servetinin 65 mil~n İngiliz lira· 
sı kıymetinde 4 milyon akr inşa edil
miş yerlerden ve sekiz milyon hayvan· 
dan ibaret olduğu söyleniyor. Keza 
banka, vapur kumpanyalan, oteller ve
saire de 39 milyon liralık hisse senet
leri olduğu da ilave edilmektedir. Yani 
buraya kadar olan hesap servetinin 
mecmuu 103 milyon İngiliz lirası de • 
mektir. 

Muhakkak olan ~ey imparatorun 
milyonlarca dönüm ormanları, pek çok 
miktarda Japon mllesseselerinin hisse 
senetleri olduğudur. Tokyo merkez 
mmtakası baştan aşağı imparatorun ta· 
sarrufundadır. 

Fakat nihayet göklerin 124 üncü oğ
lunun kuvvetinin neden ibaret olduğtt
nu kim sorabilir? Bu ço1• okuyan ve 
çalışan gencin memle!<etinin siyaSı sis
temindeki mevkii nedir? 

Japon kanunu esassine göre bunun 
cevabı şudur: 

Ordu ve donanmanın en yüksek ku
mandanıdlr. Harp ilan ve sulh ak.det
mek; mebusan met.:lisini toplamak ve 
feshetmek: meclisin tasvibiyle kanun 
ne retmek haklarını haizdir. 

Nazırlar şahsen imparatora karşı 

mesüldürlı;r. 

Binaenaleyh kanunu ~iye göre im
parator mesuliyeti meclisi mebusan ite 
taksim etmektedir. Fakat mali siyase
tin idaresini en yüksek derecede elinde 
tutmaktadır. "İmparator fcnahk yapa· 

(Sonu Onuncu 8<J.Yıfailiz.) 



8-KURUN 20 lKtNClKANUN 1938 

A. R 1 N 
OCUKLARt 

17 

Yazan: 

Ferenı; Körmendi 

Çeviren: 

Vnhclet Giillekin 

- ou -
Günler geçtikçe çocuğun gözü 

açılı)or, kulukları in anlara ve 
C~} nya doğru döııüyor. Çücudu -
mın \e rulıuııuıı etrafında lıuluıınn 
'e anne iyle E' anın kırılına~m diye 
dikkat ettikleri camdan duvarlar şur 
dan hurdan çatlayor. 

Dı§ düııya yavaş ya,·aş \'e 
mütemadiyeıı içeri girdikçe bu 
çatlaklıklar ya' n~ yavaş açılıyor ve 
\'oğalıyor. Cam kırıkları hu cam du
varlar ara;:mılan uçu' ermek i:,lt>yen, 
f ahıt uçamayan nıha hatıyor. Dii
şiince dnkiknlar j?eçtikçe onlarla he· 
rnher uçup ~idi ·or. yaralar ~nbucak 
kanamyor ve nihayet hiitiin cam kule 
par~a parça olup nfn~ı ini} or. 

Şimıli. ~iiriinmeyPn §eyleri idrak 
etme ha.,lavor. Anneııiyle bahası 
tiyatroya gicliyorlar, Gyiirj?y mektehe 
gidiyor, dadı çifliğe diinüyor, haha ı 
yalıancı hir ınPmlekctte, banyolara 
gitti, anne ine lınvır cemiyetinclen lıir 
kaç kadın geleli. Tabii hiitiin bunlar 
ancak izahat ''erilince anlaşılabile • 
cck ~eyler; . bmılar hakkımla e..veHi 
§iiplıe ile inaııganlı~m çarpıima:;ı is
ter. 

Fakat, çocukta lıer izahat, ızi1rüı. 
lerclen veya ılaha ılo~rnsu işitilen 
şeylerden ileri::ı;elıııi~ bir hayal arka
smtla kararıyor. "Evet, an lavorum: 
yahnncı menılrket df' bura!;J gilıi, hu 
şelıir ve hu sokaklar gibi bir yer, fa· 
kat bura ı ıle~il. Orda her ~ey lıiraz 
f arkh. Bunılaıı ba;ı;ka, benim i~in ya
banrı nıcmlf'ket,hnvanm daima soğuk 
olduğu bir verılir. Anlayomm: hayır 
cemiyetindeki kaılmlar fakir -:ornk
Iara siit ,.e ekmek hnhnak için çalı§r 
yorlnr. Bununla her.cher benim lia· 
yalimcle Juıyır r.Pmiyeti öyle hir yer 
ki orarla giyimli ku~amlı bayanlar 
birihirlerinin öniinde iğilınekten n 
gülmekten hac:ka hirşey yapmazlar. 
"Mektep., özii en açık izahat bile 
para etmeyor. aklıma daima uzun hir 
merdiven getiriyor; paltolu ve haş!n
rmda here, çocuklar bu merılivenr1en 
ho rtma inip ~ıkarlnr. Tiyatro, erkek· 
lerin ve kadmlnnn §arkı ı:öyledi~i. o· 
yun oynrırhklan yer değil; orac:t kü
tiik bir kırmızı e,•dir, in"an orda ka· 
ranlıkta knlır ve korkar." 

Iln hayaller ~r.çiciılir ,.e :r:ararlı bir 
'"Y de~ilılir: siiylenilen sözlere bağ· 
lıclır. F:~er hnn 1 ardan lrnlısetmivecek 
o]ım;ak lıiç nkhmrnı f!t>lmez v~ hiıe 
endi~e vermı>:der. Btınlar ~imdilik 1;. 
zak c:eyler, fakat biiviivünce elcle ede
ceğiz - snlnrlı ol~alı. Ne zaman? 
Bir ~ün. peIC uzak c1Pği1. 

Iii~nheclelerrlt!n ve idrakten c:onra 
hacılnyan §eyler dnlıa karıc:ık: bir en· 
di~e hizi hovuna <liiı;iinıltiriir. O za· . .. 
man muknye e lrn~lar. G ·örgy hendf'n 
dalın hüyiik'. dalın knn·etli; Judit bir 
~ız c;ocu~u, saçlan bt>nİm c:açlarımıfon 
dalın cib:eJ, - yani henim aynada 
gördii~üm saçlnrdan; onun için, '(lf"k 
iyi hiliyorum ... Sokaktaki atlar oyun
cak dolalunılnki atlar gihi sec;siz ve 
JıarPket iz dnrmayorlnr, ko~uyorlar, 
yahut nyakta <luryorlar, iirkiip haşla
rım kalrlırıvorlar, arabacı da kamçı 
indi'Tiyor. GeC'en efın dört ayağı 
ile tekme atnrnk \'e kic:neverek bir at 
çamura yuvarlandı, n~zı kiipiik için
devdi; korkunç'"" i~renç hir manza
raydı hu. Ilnznn ı:ıoknkta odadakinden 
<lalın hiizt'l hir koku var<lır, ama oıla 
sokaktan rlnlıa erin, insan orcla ken· 
dini claha ivi lıi c: edivor. Juliska ı1im-. . . .. 
diki hizmetçi Ilnrhola'clan daha gü
zelrli ... 

l\Jnknye!lelerlc heraher insan her 
§eye bir kı 'lne( w•rdi~i için ortava 
tezatlar , .e bazı karr~1k ,eyler çıkı· 
yor: '' fnclem annem babamdan <la
lın ~iizel. o halele haham nicin ya~a
yor? fnrlem György'nin ceketi l>e
nimkinden ıJnlır gii?.Pl. çeker alı ı . 
Eva heni Peter'lf" nvnatmaz!;a - Pe
ter heni ondan fazla e~lencliriyor -
onunla oynntmazc;a ... Eva fena kadın
dır. Anne kov onu gitsin! .... " 

E\'a, çocuğun bu inntçı ve r.-na söz
lerini i~itince e\"\ elii ~arardı. 6onra 
kıpkırmızı ol<ln, kollarına !.:adar kıp
kınııızı ke·iltli. A~zmı a~ıp hir keli· 
me c:üv1eınNli \'e çorn~ıın ml:ı ma ~İt· 
ti. Çortığun anne i de arka"ınclnn ~İt· 
ti. Darlı o ak~nm az konn~ht. maQal 
c:iiyl.-ııwli, çoru~a acel" ar.ele yemek 
''eıli r<I i. 

Gece anne i c;ocu~a Allah rahatlık 
\"er in dt>ırH've ~elcli~i zaman E\·a 
clurııınş, kuılın ocladnn çıkı.ırn diye 
lıeklen~rek, dolapta hir ~r\'ler ara
ına~a lıa larııı:. tı. Sonra ,Jn.ıı~ı •in ço· 
cu~a ı\llalı rahatlık \'ersin •leıli ama. 
her zamanki j?ihi de~il. so~ıık hir tarz-
da. Yii:lii gene ktpkırnnzı idi \ ' e her 
zamanki ~ihi: "Hndi Allah rahatlık 
\'ersin, ya,·nım" demedi de bir an 
haktı haktı, sonra, sanki kenıli ken· 
rline kommıyormnş gihi: 

- 1nılem ki hen f nayım, ;:pn ıle 
artık lıenim o~lnm tlegilsin. Allah ra
hatlık ver,,in ! dedi ,•e Himbayı sön· 
diirılil. . 

Seneler<lrn sonra Tf pgeılii" hu ecki 
hatıralar aklına gelinre: "- Eva ilk 
cJera olarak o ı;l'rf' lıiılıletlenmi~ti. di
ye clii iinılii. Belki ht>n rle ilk <lt>fa o
lnrnk o ~f'rc hiılıletlPnmi~tiııt.'9 

Sonrn kuln~mcln cfaılmm o l!f'rt \'e 
soğuk ~{izlt>ri 117.Un uzun «;mlaı1ı ' 'e, 
karanlıkta, k:ulmrn o kıpkırmızı yii
r.iinli tekrar giinlii. Alnında dn o '7.n
ınann knılnr keneli inde hiç giirmecli
ği çizgiler ,·ardL 

ITayattnki hiı1tf,,tin ve n.-ılamrtin 
ncık ve ar kaılnr elıemmiyeti varılır. 
Onun için. nıiitemaı1iyen geli~erek 

denffi' ~•l~ft '.ltiıyatla o ır;eM <lrş diin· 
ya Jıiikkfnı'fl\ , eni bir- Jıi~ daha kaz:ın· 
mr~tık. Ru his artık çocuğun etrnfm
daki cnın clnvarları lıir yumrukta ye
re indiri~·or. par~a J>Rrça eıliyorıln. 

mr miir'fdet sonra hir ı;in babası. 
ağzı knlnldnrına vararak: 

- Oğlum lıiiyiidii ma~nllall artık! 
«ledi. Ile§ yaı.ına girtli ! Gelerek sene, 
Allah krnıet ederse, mektehe gide
cek!" 

Glinler hahası için çok yavn~, an
nesi i~in d~ terı;ine, çok çabuk geçi
yordu. Rnhac;ı c;ocu~un hiiyiidüğiinii 

fnrketmiyorılu, annesi elinden gelse 
zamanı clurıhıracaktı. B.ıha~ı: uAıııl 

hayat, hiiyiiklerin lıayatıılır !" derıli, 
anrıe'1İne ı;iire yalnız çocukların ha
yatı mesut bir lıayattı. 

Bahası ile anası hu meseleden pek 
seyrek halıcıeılerlercli, çünkii anla~a
mayorlnrılı ve söyledikleri lıütün ~öz
ler ikicıini de birinden uzaklaştırmak
tan hıtşka hir şeye yaramayorılu. 

Faknt, tnhii, lıf'r ~ey hn~tu: zama· 
nm giıli~i ne ya\'aşlatılahilir, ne ça· 
buklastmlabilir. 

ODA MUSiKiSi 

Giinlf'rİn, inc:anlarm \'e ec;yanm ar· 
k'ac;mcfa. nihayet hir giin murize gihi 
hir ~ey mevılnnıı gelcliı Atlına musiki 
diyorlar, if iinyndıı en giizel §ey hn ! 
Her perşeınhe nk~amı, rniı::ıfirler gPl
lli~i znman rlinleyon1z. füa(irler ür 
erkekle hir k!!dm. Bazı knt" yemekte 
<iP. hnhınııyorlar: hazan da annemle 
lnıham caat ıırki7rle yPm"k' yiyorlar. 
mic:nfirfor clnha J?Pr f!Pliyor. 

Rn garip ~eve kolay kolay alt~ama
clım. r::,·elil, karılnn sım~ıkı knpayor· 
lardr, içeriye lıiiviik hir ağırlık çiikii· 
yorc1n. onnnİ!:in. Sonra, ne yaptıkla
rını anlamak tn mü~kiilclii. 

Jlir gere (ilk ger.e idi hu, talıii), 
çoruk hir<lenhire m·kndan uvanılı: 
Györgv•nin odn~ıml~n ılo~ru , İıirta -
kım sc.::J~r i')iıirordu. Duna benzer 
ı;et:leri lıir~ok defa i~itmişti: Knh eo· 
kakta, kulı Targit adacıında. Siitnine 
Eva: "-Mızıka" rlerdi. sonra çoctt· 
j?u kura~ı11n alır. mızıkanın ahengine 
giire sallar, lıoplatmh. 

( Arka8ı var.) 
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• Gıızelelerle mecmualarda yazı yazan

ların lanıştırılmaları itin yııkında l\lat
buat cemiyetinde bir toplantı ynınlacuktır. 

• Köslcncc sıılılllcrinde bir gemici ccse· 
dl bulunmuştur. t~zcrinde tıkan vesikndan 
hunun Snil isminde birisi olduğu onlaşıl
mıştır. Küslcnce konsoloslııi;umuz vaziyeti 
lstıınbııl viltıycline bihlirmişlir. 

• Anadolu yaknsı atlı spor klühli her ay 
bir ılnnslı çay vermeyi kararlaştırmıştır. 

• llaplslıancler umum müılür muavini 
Şeref, nomnnya, Yunanistan, ve lıalyan 
hnpishanelerinde lclkikler yapmak üzere 
Avrııpııyıı glde<'ek ve iki oy knl:ıraktır. 

• Merkezt Avrupa müşterek tarife esns
J:ırını göriişmck üzere Pcştede toplanııenk 
olan Demlryolları kongresine Türkiyedcn 
Tarife reisi Taki gidecektir. 

• Narin ,·ck1'ı.lelı Susurluk, Gediz, Biıyük 
l\lcndrcs, \'eşilınnnk, ve Adana mınlnka· 
larınctn lc.;ls edilecek sulama lcsisıılının 

fenni şıırlnnmclcrini tasdik etmiştir. 
• Tiirkkuşunn mensup altı tayyareden 

mnrcklıcp bir filo mayıs ayını'IA B:ılknn 

turnesi yııpneııktır. Filo S:ıhlhıı Gökçenin 
iıl:ıreslnıle olııc:ıktır .. 

• Oıohiııı meselesi hnl•kında nıfılklye mn
ff'llİ<ileri tnrııfıııılnn yap;lıın t:ıhklkata 11it 
ıio1'mıı'>, fnknt çok ~;aş:ımıyarak ölmliştiir. 

• Erhr:ıdn köylerin hirinrle iki h:ışlı, 
ıförl kollu, ıiört rıyııklı, bir erkek tocuAu 
r:ıpor Anknrnıin tt'lkike h:ışlanmı')lır. 

!
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SPOR 

Boksör Aposf oli 
Vasat siklet şampiyonlu

ğ nu hazandı 

Şimdi Mor sel Tll ile 
ı, arşılaşacalı 

MarsoJ Til 
Amcrikada bulunan ve aslen Yu

nanlı olan meşhur boksör Apostolinin, 
dünya vasat sıklet şampiyonu Steele 
ile karşıla§acağı haber verilmişti. 

Büyük bir kalabalık önünde, Nev
yorkta yapılan bu maç neticesinde A
postoli galip gelmiş, fakat Steele, bu 
maçta şampiyonluk unvanını meyda
na koymadığı için, şampiyonluğunu 
kaybetmemiştir. 

Maamafi, Steele'in, bir revanş ma
çı yapmak mecburiyetinde kalacağı

na muhakkak nazariyle bakılmakta 

ve bunda şampiyonluğu tamamiyle 
kaybedeceği kuvvetli bir ihtimal da
hilinde görülmektedir. 

Apostelinin mcneccri, maçtan son
ra, gazetecilere verdiği bir beyanatta, 
Yunanlı boksörün, kendisine hükmen 
mağlup olan eski dünya şampiyonu 

Fransız Marsel Tme tekrar karşılaş
mak ve üstünlüğünü bir defa dnha 
göstermek istediğini 3öylemiş, fakat, 
bu maçın tekrar Ncvyorkta yapılması 
lfızmıgeldiğlni ilave etmiştir. 
Diğer taraftan, Londradan verilen 

bir habere göre, Apostoli İngiltereye 
gelerek İngiliz vasat sıklet şampiyo
nu Mac Avoyla karşıla~ac.ak ve bun
dan sonra, belki de, Parise giderek 
Marsel Tille döğüşeccktir .• 

DOKTOR 
Kemal Ôz.!an 

Operatör • üroloğ 

Galata • Karaköy - Abdullah ef. 
lokantası karşısında Galiçi Han 

Hergiln 15 den 20 ye kadar 
Tclcfo1ı: 411!35 

H!JRVNa abone olu
nuz ve abone ediniz 

Kaçırılan; öldürüldü mü, sağ mı ?! 

Kaybolan General!? 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri T eıki· 
litı,, reisi Millerin izi üzerinde ...... 

Yazan: Alfred Gerlgk ---Tefrika numarası~ s1 

Hesaplar şüpheli? 
Skobllnlerln harcadık tarı parn, normal 

gelirlerinden çok aşırı! 
Paris adliye sarayında İ.$tin-

• tal. hiıl•imi, firari Skoblinin ka· 
n-n l'leviçhaya'yı sorguya çel.
mcğe devanı ediyor. Kendisiu· 
elen, elegeçen kızıl kaplı bir def· 
ıercl<'lı:i remizli notfonn mmuısı 
sorulunca, o "Ben, bu işaretleri 
mılamıyorumr' diyor. lJununla 
berafu•r mii.tt•redditleşİ)·or, şaş
fanln~ı w>r. F:.~rnrengiz işaretle· 
rin ıl/ilfor mr..~<>lesiy/,. lu~rhanp,i 
bir alffluı,.ı mı rnr yoha?! 

ı tintnk hakimi, şu kanaati ortaya 
koyuyor: 

. da, aradn ~ırada her ak~am için ı.000 
frank mukahilinıle milnf erit konıet" 
ler '' ermiştir. 

Maılarn ;\lillerin a\'ukatı, söze kr 
rışıyor: 

- Böyle ürrf'tler 1930 den sonrt 
ela öılf'nıniş miılir? 

- Hayır; hiiyle fırsatlar her ,,r 
man Ple geçmez! 

Ple\'İçkaya, hu mülalıazacla bul~ 
nuyor \ 'C avukata höy)t> bir ~ey icld,,'~ 
etmeıiiğin i i f nıle ''e böyle illclia ettir;ı .. 
ni reci volltı bir na7.ar fırlatıyor. 

- E!;rarerı~iz harfleri heniiz de
şifre cıfemiyoruz. Faka~ hu Jılzrın da 
lle~il ! Bize F.. K. ile bulu~mayu ait 
not. ,·eter. Ru not, kocamzm u~unu. 
hize ,_üplıcdeıı ari olarak falınt etli· ' 
yor! 

Sonra bir otomohil kazası ,.nku• 
~elmi • hu kazncla Skohlinlt>r 50 • 60 
hin frank rnrldt>sinrle tazminat eJde 
etmi.Jrr<lir. Fakat n \'nkit yaralı olr 
rak yattıklnrı klini~in hn~hekimi kr 
rr kocnnm lınftalarrn vnlnrzra bir od• 
i§::;n1 ettiklerini ve tedive hııc:ncund• 
tazminat elılt> Nlinreve karlar hekle" 
meıliklcrini. hilaki;: !!İinü ~iniine he< 
cıapl nrım te~,·iye eder vaıiyf'lte htJ" 
lunılııklnnnı heyan eıfiyor. Tazminr 
tn gelinre. J?l'l<'n o oara,·la 11adecf! te' 
ıJn,• i rnnı::r:ıfları ılPğ.il. c:~nra"an !!att11 
nl<lıklnrt y.-ni otomohiHn de ödenıne
ı:i vnzh·eti lırıı::ıl olmuştu! 

Plc\"İçkaya. haykınyor. Yerinrlen 
tııçraınak iskyor ,.~ tt'krar kohu~tına 
yıkılıyor. Ellerini l\laılam MiBere 
ı.Jo~ru ıı7alıyor: 

- K nrtarnıız. heni, .\ llah a!lınn 
kurt:ırmı7. heni! Yemi a ederim, ki 
hen bir şey bilnıiyorum ! 

Ve i tiııtak hjkiıniyle !\1ac1am !\til
lr.r, onu ,lalıa zırnd~ sıkr;ıtırıncu. bir 
kt•ıf> tlnh11 lıu~nışln: 

- Korıını, di~ or; lı"ıı:ı. yaptı~ı İ§P 
(f, •r lıiç bır \ a~it bir şey söyleJ11c· 
miştirl 

Pleviçkaynnm avukatı, ayağa kal· 
kryor: 

- Maılnın l\liller, i~tintakm e\'· 
vclki r.el rleriııılf'n hirinı1e. korA~r
nın krııcli~iııe i~l.-ri 1ıakkmcla iııılıııl 

vermek İtİ\'arlırıda olmadığım siiyle· 
mi~tir. l\f aılam :\fillerin hu miitckacl
ılim ifaıle::iııin ~it111li 1apta ~etiri1mr· 
sini rica Pılf'rim; t:iin'!di. hn, ht>niın 
mii\'ekkilenıin de kocac;mm f asliye· 
tinden m:ılı"mıattar olmacltğına, bir 
ihtimal cleliliılir! 

f>Jp,·içk:wanın a,·1ıkntı. mfülnfaası

m, ılnlın c:iınıliılen r.enerııl Skuhlini 
kenıli lı:ılirıf', moll\·olma~a hrrakıp, 
vnlnı7. ~T:ulıım Sko\.lin irin 11~rno:;ma· 
~a mı i .. ıinat f'ltİri..-or? Hn11r hnln· 
nan Jnr. iı:l ni nelen kenclil erine hunu 
~orm·orlnr! 

Skohlinlt>rİn mai~rtlerini na-ıl te· 
min cttiklninin tetkiki irap Pdiyor. 
Rımlıırın ı:nyfiye yt>rinıle 4 oılalı kii
~iik hir evlt>ri var. hunlar dört 11ene 
İ!;crİ inılt" otornollillerini yenile~tir • 
miflcr, ";;kiı;;i yerine yeni;:ini tecla • 
rik etmİ§lcrılir. Pleviçkaya iyi hir mo
cla 11alonnnıln !?İviniyor: ~erçi tam 
nıana;;iyle liiks hir fir na<la e~npları· 
111 diktiriyor, cfonilen lf'Z, ama ne de 
ol~a mevki \ ' !" \'nziyeti itibariyle öy
le ra~tı:ele lıerke.-in llİpı.-ri~ini kahııl 
cılf'n lıir miiecıc;ıese ohnama~a ehem
miyet \'eren Zar er· Takının tam yanı 
ha~mıl:ı.ki hir ma~nzada ! Rang.-rleri
nin söyleyi~İnf" ~Cirf'. Skohlinler kav
•la cle~rr r:ıknrnlar iizerine bir lıecıalıı 
r:ıriye ı::alıir olmu~l:ır v~ t>rnrlıi rayiri 
iizerinrlen yiikcek kıymette hanknot
lnrın tahvil muamelesini yaptırmışlar 
dır. 

Plevirknya, karı~ık i?.ahs: veriyor: 
- Para i leriyle tamamiyle kocam 

mec;~ulılii. lien kafi hir ı:;ev clivemt'm, 
diy~cek ohıream, sonra ;, .. ~ıe ~iitena
kıs if adelcr ara!lında hocalamı~ uyı
lırmı ! 

Bununla heraher. uzun süren cel
Sf'cle, bazı rakamlar te~bit edilivor. 
1930 sene-sinde -Pleviçkayanm ııöy
leyi~ine gi)re- kan, koca tanJClıkları 
kimselerden 2000 dolar almışla h. 
Ru tamrlıkların kimler olıhıt"ll zikro· 
lunımıyor! O zmnan kenılilf'ri Ozu· 
,·ardnki kiiçiik kırf'\'İnin heclrlini Ö· 

ıleıne'-e giri:ı.mi~ler ,.e muntazam tak
i!itlerle tediye tcalılıiiılii altına ~inni~
lerı1ir. Ayni senP i~eriı;incle, Pleviç
kaya. lıir folrnntaıla ~arkı ı:;iiylt>mi~ıir. 
Her ay 18.000 \'e gonraları 7.000 
frank iicrct almak üzere ..... O, sonra 

Tlir def acınula dn hir tnganni turnl"' 
ı:i . iki cpne 1 rı.000 frank kar ~etirmig• 
ti. F:ıknt c:nnra<lan. sa\·five ,·erindeki 
kii ·iik P\'fle yapılan . lıir .nranıad•• 
. knhlinin rlrnzıc;h le hir Raltık kon• 
eri tnrnpc:inin lır!;ııp pımılac:ı hulu· 

nnyor: "Sarfiyat 10.000 frank. )0 
~iinliik Yf'nı<'k macırafı 3.600 frank• 
\'cznf'ıl<' 400 frank.'' Jliiyfe zararlarla 
-Skohlirıin k.-•nıli he~aplnyışına .,gÖ! 
rc- lıiiy l c zarnrlarla J;ef;PD komt'r ,.tr 

yalını!rrinılt•n, Jı,.r iki~inin ~iirdiiklC"' 
ri ~ihi lıir hn,·nt hnlı~eılerck varidat 
terııin olmııln~n iclıliasr, yerinde ola• 
rak ortaya uhlamnz ! 

Enle yapılan ayni aramnıla. kart• 
ko!'nrım yrni lıir otomohil için 28.000 
frank iiılrıliklerini e:ii,;teren hir mak• 
hıı7. huhınması. Pl~vitkayanın vaıi .. 
rrtini lıafifleırııirnr! 

l t i~rnhın hi r . nnktac;m<la, Pi eviç • 
kaya, ıfo~n •lnn doğruya ~Iadam Mil .. 
fere ıliiniirnr: 

- Sizin hilmicı olmanız Jazımge-
1 i r, ki: ıl iyor; hiz f!ayf't ba!!İt ynşnrıh1' 
ve han bazı en zaruri 'eyler ekt1ik O" 

lurılıı lıizıle ..... Çama~rr ~ihi, mutfa1' 
(p,•ıızmn ~ilıi ,.e daha lıaşkn ~eyler f,, 
Hntıft lıir ılt•fnt:mıla siz biıe bir dolııP 
lıt>ılive etnıicıtini:ı: ! 

l\T:ııhm J\Jillı>r teyit f'cliyor: 
- Rn, ılo~ruclnr! Skohlinln. F.ay· 

fiye ·erinclı·ki e\'lerinıle zenı?inlert 
ha" lıir Jın,• at ciimıii" ıle~illerclir! 

Tekrnr Madam Millerin &\•ul<attt 
c:füe lrnrıc;arnk: 

- Sa\'fiye yPrincle eviniz ,·arıfl, 
ıliyor: lokant:ı ve kahvt>lf"nle çok clo
Jn~ıyorılnnnz. Kır verinılf"ki e,·iniıi11 
yanı sıra, hir ele qeJıir<lP hir otel oda· 

~ 

~' tnlııyordıınuz. 2.SOO fran!?a et:''llP 
sipari_i \'niyor<lunıız. Knr1r~h~ J?İiniJ 
900 frank iiclPmi~tiniz vP. huna ra~ .. 
men ıle te' kifiniz c;ırnc;mcla el~anta • 
nmla ıfaha 1 !l.000 frank me,•rutttı ! 

f .;tintak hakimi de, ılaha hir no~ 
taya l~aret ''e hu ciheti de tesbit Hl• 
zumurın lıi11~eıliyor: 

- Şnlıiılerin ifatlelf'riyle koca11ı· ' . 
zın yalmz hrn7.İn için her giin tahJ111" 
nen 70 frank lıarcaıl ı~r earih ıınrtfte 
hrlli nlılu~n hnltle. ııiz na~ıJ olur d• 
fakirlikten lıalıı;aı;ahilirc:iniz? 

Pfc,•içkaya, okuduğu j?1'amofoıt 
pluklarınılan ,1n geliri oldn~ıınu, hİI"" 
kıtç •Pne e\'vel lıavatma ait lıatıral•' 
ynzı lı hir kiı:ıhın . kend icinf' 10,()()0 
frank gc-tirıti~ini ila,·e f'(livor. Del'· 
kcn. :'lan•nt c,.,·gici teo;irivl~ kenıJi•İ .. 
ne tekrar tt>krnr para ,:eren zen~11 

hir ,]o ttan denwunn·or. Fakat. ,.ııbll .. 
•li hir ıfol~tor olnn \'P Fili~tinf' hirr'' 
eıll'n hn rlo tun. !=on clcf a 19:l:l f!l'J1e"' 

sinde para vcr<li~i meyılnna «:ıkıyor! 
( Arka8ı var.). 



Yıldızların yıldızı 

arlen idrih 
~ususı malikanesinde nasıl yaşıyor 

~ıırlen evfnfn ba1ıçcsinde resim 

deııb~~rlene Diytrihi, Almanlar öte -
bıı k~rı aralarında görmek isterler. Hal 
'de t Yıldız, hariçte dolaşm1yı tercih 
llı. ~ Uzunzanıan Frans~da oturmuş -
li.,11d akat §imdi onurı asıl yuvası, Ho
~ b·da Beverli Hilsdedir. Daha baş -
dırı ır Çok tanınmış yıldızın da, - ka -
dı!ct erkek. yerleştikleri, villalar yaptır
zc.,.~·tı bu yerde, bu yıldızın da kendi 
ditdi~~e göre tarif ederek planını çiz -

t1 1 
ve yaptırdığı bir vlilası vardır. 

ltaılllcll'llcketinden uzakta dolaşmakJa 
t'\~tt·?''P. hatta uzakta yerl~şmesine 
'On en, bu gibi hususlarda bilhassa 
~lllı~lllanıarda pek titizlik gösteren 
lllatı ll~r. bu yıldr.:a her nedense kıza 
'~na ar, onun muvaffakıyetlerinden ıu
lerin~ıı busundan bahsetmekten kendi
lckct~:lıırrıazlar. Devamlı surette mem. 
•ne . de kalmamasından şu ve bu ve
'l4akı~c hafif tertip sitemyollu dokun -

lıı beraberi 
arı- o· ih" b h • t' dc11 b '"C ıytrı ın u maz anye ın-

~i , ahsedilirken, Adolf Hitlerin Levi 
lihi c"'g•au olduğu gibi Marlene Dit -
~~k ~e Çok beğendiğ"ne, kendisinden 
tıJ, 0Rlandığına arada sırada işaret 
ııı ,"1

rak, bu mazhariyetin sebebi buy-
~ t>İbi n•şriyat yap·Jdğı da vakidir! 

d'?.•tıcr nedense: A lmanlAr, işte bu yıl
d. 1 tok uzakta'ci hususi ya~ayışı ile - ~ s· ~ 
~;ık .. :a iar olurlıır Bu cümleden ol -' u,.. h a,1 re, aFtalık bir Alman mer-mu-

• onu • 
~ı~ n vılla~ında yaşayışrnı araştır-
t\> b' ora1a resimler de ald•rrp, kendisini a1· 
lıı:ı ıvıe tnemleketinde tanıtmak yo -

il b •1 A nıuştur. 
tarlene Oivtrihin Holi·"Udun "Ar 

~tki ti~tter şehr", sayılan Beverli Hils 
d·r "' 

1 ~sı, saie .,ir mimari tarzında -
d·~i \tit1

an·n l.Jı r sade r.örünüşlü ol -
'la U gibi, İci d~ sade dö"enmirtir. Du-

t :ltı 
tııtd· !"t Çoğu rıphktır. Bu yıldız, o -
ltq" '~u Yerin duvarlarının resimlerle 
tatifanl'lınıa~·nr gözetir. B:ızan deko -
'lllıı ~it resim, hazan da Vctğh veya 
dilrt 

0
Ya bir kaç resim ...• Fakat. o ka

'dıı~~ .. Rhınlerin cerçevesiz daha iyi 
Cder.llğu da, onun bir görüşünü teşkil 

nu 
lt•ıd· Yıldız, iş fasılalannda evine çe-

ı llli k 
tegi . • esenkes başını dinlemek ça· 
ttı~rn.~ arar. Villasını görmeğe gelen 
de b~ lılar, bahçe parmaklıklan önün· 

itik' l 
St ır er, daha ileriye ge1Semezler. 

1• Udyo fa ı· · · · · ·1 ·1 a .... a ıyetının sırayetı ı e vı -
"''n lik ll.ir t 8 Cınu bozulmasından da çeki

~e . 
la d rıyc fotoğrafçı falan sokmama

a '"l·şı n r. 
ll\a ... ~nun1<\ beraber, bunlara büsbütün 

.. ı Olab"Jd' ~ 
te 1 ıgi de idd:a olunamaz. tş -

• tbe .. eı· A 
}'aPıl a lnıan mecmuası namına ne 
haltr ~ış, Yap•lmış, içeride kendisi de 
d 1~ Ulunduğu, hazır bulunmak şöyle 
ıu r .. u~, hatta pozlar aldı~ı halde tür
faaliesı~t:r Çekilmiştir ı Sonra stüdyo 
ta!t ~et·nın sirayeti cümlesinden ola· 
lıırı1 a. tneseta p,eçende mensup bu -
I>•rl Uğu şirket direktörü ve Gari Ku-
.... ~ e birlik• "lJt! 
ua~a. e vı canın verandasında baş 
lfüT\ "~?'?nioıler, sUkun havası içerisinde 
ilan b" ilh,e..,erek, çevrilmesi ta~arta -

ır filmin senaryosu üzerinde 

{'lkarfıyor ... 

konuşmuşlardır 1 

Sonra, meselli şirketin moda resim -
lcri çizen cer.samı geldi. Yıldızla çevi
receği müteakip tilmde giyeceği kos
tümlere dair konu§mak arzusundadır.· 

Konuşuyor. Nasıl kostümler belirttiği
ni gösterip düşündüğünü anlatır. Çiz -
diği örneklere yan y3na bakarlar. 

Marlene Diytrih de düşündüklerini 
söyler. Mey Vest kadar orijinal bulu~
ları olmamasına rağmen, kendisi de ge 
ne oldukça orijinal bazı şekiller orta- 1 
ya atar, ressama bunlan tarife uğraşır! 

Ve aonra, yalnız kaldığı müdd~tçe 

de, zihnen rolü ile me~gul olmaktan büs 
bütün kurtulamaz. Hatta sabah kah • 
valtısı ederken, masa baş•nda bir yan
dan da çevirmekte olduğu filmin se -
naryosunu açar. o gün çevireceği sah
neyi tekrar tekrar okur, hayalen rolün
deki o safhaya intibaka gay:et eder. 

Demek ki evinde de gene bir hayli 
işle meşguldür r. 

Marlene Diytrih, keman çalar. Ken
dine mahsus tonlu sesile söylediği şar
kıları çok kişinin bi11iği yıldız, villa -
sında hemen hergün bir nöbc.t kemen 
çalarak, hem zevk duyar, hem de ha -
riçte iş, güçJe fazlaca yorulan dımağını 
ruhunu bu aletle dt. dinlendirir. 

Villasının yalnızken de oturmasını 
en oevcliği salonunda, bir duvarına kap 
lanın zerde hücuınunu gösteren pano 
kaplı salonunda, vakitsiz misafirlerle 
pek tabii olarak canının sıkılmasını is
temezse de, hiç misafir kabul etmez de 
değildir. Zaman raman bu salonda da
vetli misafirlerle kcçük toplantılar ya
pılarak eğlenilir. Mahdud çevredeki 
bu toplantılar, artistler kolonisinde 
meşhurdur ve istek uyandırır Yıldızın 

rsrar ilzerine biraz nazlanarak Keman 
çalması ve ş;ırkt söylemesi, toplantıla
rın hususiyetini arttırır 1 

Hele Amerikalı bir çok yıldızlar gi
bi, bu Alman yıldız da otomobil sever. 
En yeni aldığı otomobili, gayet uzun 
burunludur: ön kısmı, oturulacak arka 
kısmına nazaran göze çarpacak dere -
cede fazla uzun 1 Stüdyoya gidip gelir
ken, otomobilini çok defa kendi kulla -
nır. 

S iygfriyd isminde birisiyle öteden -
b~ri evli bulunan Marlene Diytri

hin, ondan bir kızı vardır. Bu sarışın. 
tombul kızın ismi, ne:iir? Haydede 1 Kı 
zı, burada bir kaç sene evvel "Kızıl Ça
riçe,, ismi altında gösterilen filmin b:aş· 
lanv.ıç kısmıncla şöyle bir görü~üvordu. 
Filmde annechin temsil ettiği Rusya 
Çariçesi 2 inci Katerinin ço~ukluk ha
lini j?Österiş yollu, yıldızın kızını se;
mişlerdi I 

Ve Haydede. Meırlen Diytrihe fev · 
katad'! banzed!ğinl:ien, bu seçiş, isabetli 

olmuştu.. . 
fı;te "cinsi cc:r.ihe .• si - hele Fmıl 

v~nin:c;le birlikte Almanvada (M"'vi 
M,.l•k) fil-·ini o"tava kovnııkları 7a • 
man - dillere d"!:tan ola., "Sarrş•n Ve
nlls .• un husnst va~ayışından, ev h.aya
tından bir parça! .• 
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Holivudda bulunduğum esnada bu 
~lUdyo kapılarında gördüğüm acıklı 
manzaralar hatır:mdan hiç bir zaman 
çıkmaz.. Bu stildyo kapılarına gelenle
rin yüzde doksan dokuzu içeri bile gi
remez. Halbuki stUdyo!ar kendi iste
diklerini aramak ve bulmak için Çine 
ve Avı.ıstralyaya hatta l\utba kadar 
giderler. 

S:ra b'lna gelmişti. İsmimi harfl(>r
lc söyledim. Ve !\cvyorktaki neşriyat 
merkezinden Mister Bob Vogcl ile gö
rtişmek istediğimi bildirdim. Telefon: 

_Geçiriniz! 
Cevabını getirdi. Ellme yeşil bir pa

so sıkıştırdılar. Kapıdan geçip doğTu 
yürümekliğimi söylediler. KapıC:an 
girdim. Bir<;ok odalar ve koridorlar 
ge"tikten sonra bahçeye bcnziycn bir 
yerde - Neşriyat bürosu - levhas!nı 
gördüm. M:ist.erBob Vozel'in katibi be
ni karşıladı. Bir yere oturtarak biraz 
beklemekliğimi rica etti. Bu katip te 
stüdyoların diğer katiblcri gibi çok 
güzel bir kızdı. Z:ı.ten stüdyolarda gü
zel olm:ıyan bir kız görmek hemen 
hemen kabil değildir. Bütün bu kızla
nn kalbinde daima bir limit yaşar; gü
niln birinde rejisörün gözüne girip bir 
rol almak ve objcktüin karşısına geç
mek. 

Mistar Vogel çok geçmedi beni oda
smn aldırdı. Orta boylu sevimli bir 
zat olnn neşriyat dairesi şefi, Nev
yorktan kendisine benim için yazı1dı

ö-ını ve gazetede kendileri hakkında 
b A t 
yazmış olduğum şeylerden maluma -
tar olduğunu söyliyerek beni görmek
ten çok men.nun olduğunu söyledi; 
ve elinden gelecek 'ıer §eyi yapacağmı 
ilave etti. Ben de kendisine stUdyolan 
gezmek, yıldrz1arla tanışmak, ~ekilen 
filmleri görmek istediğimi söyledim. 

_ Peki.la, bunlar için ben size hu
susi bir program hazırlarım, dedi. 

U )livudda .. Studio Press Corres
pondanta,, - StUdyo matbuat muhabir: 
leri • sıfatiyle 150 Amerikalı ve ecllebı 
gazeteci vardır. Bu gazeteciler bütün 
dünyaya bine yakın artist ve 17,000 
figürandan bahsederler. Her stüdyo
nun bu gazetecilerle temas eden bir 
neşriyat bürosu vardır. Bunwf müdürü 
daima gazetcciler!e meşgtl.1 olur. On
larla beraber dol~ır, yıldızlarla gö
rüştürür. Stü:iyonun son haberlerini 
verir. Artist, figüran fotoğraflarını 

dağıtır. 
_ Programı ha.ztrlaymcaya kadar 

sabretme!<liğinizl istemem. Siz! bugün 
biraz gezdireyim, dedi. Stüdyonun u
mumi manza:~ruı görmekliğinı için 
oradaki otomobillerinden birini ça
ğırdı. İki kısım olan stüdyoyu dolaş
tık. Bir stüdyonun lJu kadar büyük ve 
bu kadar muhte:ıf şevleri muhtevi o
h.bileceğini rüyadıt gcrscm ina.unaz
dım. Yirmiye yakın film ~evire:ı mu
azzam atelye saydım. Bu ately~lerde 
5 - 6 film birden çcvrilm~kte idi. Bun
lar vüksek, geniş, penc<>resiz daireler. 

~~".r"r"l::~~~.-il!!IV!r~ 

YAZAN L Turan Aziz Beler 

Amıy Venay yeni çevirdiği Tarakonuva filminde ... , 

Ayrı ayrı atelyelerde rejisörler ayn 
ayrı filmler çekiyorlar. Holivudcla bir 
günde en çok iş çıka.ran Metro Gold
vin M:lyer atelyelcridir. Diğerleri 2-3 
film çevirirken bunla: altı yedi film 
birden yaparlar. 

Bu stüryolar adet! bir şehirjir. İ
çinde saatlerce otomobiile dol.ışmız. 

Hergün mutbka yeni bir şey görür
sünüz. Bunların şehirler gibi itfaiye 
teşkil§.Uan, polis teşkilltlan ayrıca 

h:ı.stahanelerf hattı mektepleri vardır. 
Stüdyoda yaralanan herkes bu huawd 
hastnhaneye uaklolunur. Tedavi edi
lir. Kazanın derecesine göre kendi
sine tazminat verilır. Filmlerde oyna.. 
yan kUçük çocuklar da film karşısına 
çıkmadıklrı.n zaman Kalif orniya kan~
nu mucibince mektebe devam etmege 
mecburdurlar. 

Bulver City' deki Hal Rooch stüd
yosunda çok küçük çocuk yıldız bulun
duğundan en iyi stüdyo mektebi ee o
radadır. Filmlerde gördüğünüz Spcn
ky, Deky, Moor gibi çocuk yıldızlar 
bir yandan film çevirmekle beraber 
bir yandan drı. bu mekteplerde ilk tah
sillerini yaparlar. 

Bu gezinti bittikten sonra Mister 
Ko0en birkaç gün içinde programı 
hazırlayarak bana telefon edeceğini 

söyledi. O günü sabahtan akşama ka
ma kadar benimle beraber bulunacak 
ve bana stüdyolan gezdirecek yıld~ 
lan tanıtacaktı. Stüdyonun garajından 
bir otomobil çağırttı. Beni bu otomo
bille otelime kadar gönderdi. Bundan 
sonraki ziyaretlerimde de daima bana 
otomobillerini gönderirler ve beni a.
rabalariyle ~ehre iade ederlerdi. Ben 
de bir otomobil sahibi olduğum 
zamana kadar böylece devam etti. 
--- 1"; - ~ ....... ~ 

Stüdyolar Ccmiyctind6 

Akşama doğru Hollywood Mouw 
5504 numarada sinema mütehassıslan 
cemiyeti • Association of Nation Pu
ture Producers' - ne gittim. Holıvud
da bulunan bütün stüdyolar bu cemi
yete dahildirler. BUyük stüdyo re!a
leri burada toplanarak film sanayii 
hakkında mühim kararlar verirler. 
MisS-er Vogel, Holivudda bulunan bü
tün stüdyolara glmlek için lfızım olan 
pasoyu, bu cemiyetin verdiğini ve an
cak bunlarla studyolara girilip çıkı

labileceğini !Öylemi" ve Mis Laymon 
isminde bir bayanı görmekliğimi tav
siye eylemişti . Misis Laymana ismimi 
söyler !Öylemez beni hemen tanıdı. 
Holivud gazetesinde intişar eden yazı
yı okumuş ve resmimi görmliş. Kendi
sine icap eden vesikalan gösterdim. 
Derhal bana bir paso verdi. Görmek 
iŞtiyaklyle öt.edenberi sabırsızlandı -
ğım stildyo kapılarının anahtarım c~ 
bime bu suretle yerleştirmiştim. Pa
soların her Uç ayda bir yenileşmesi i
cap ettiği vesikanın arkasında yazılı 
idi. 

Misis Laymana teşekkürler ederek 
ayrıldıktan sonra biraz dolaştım. Bir 
a.rahk kendimJ Santo Monica buhran 
ilzerinde buldum. Burada küçük bir 
park olduğunu ve parkın ortasında1? 
havuzun içerisine 100.(lOO dolar sarfı
le Rodolf Valantino için bir abide ya
pıldığım işitmiştim. Bu heykeli gör
meği çok arzu ediyordum. Palmiyeler
le, tropik ağaçlarla yeşillendirilmiş o
lan parkı bulmakta güçlük çekmedim. 

Heykelin yanına giderek tetkike baş
ladım. Heykelin yüz bin dolar kıyme
tinde olmadığını anlamak için büyük 
bir bilgiye ihtiyaç yoktu. Amerikada 
bu gibi ialere tavassut edenler daima 
paranın büyük bir kısmını dercep et
mekte çok mahirdirler. Rodolf Valan
tinonun arkadaşlarından ve meftunla
rından topladıkları paralardan Allah 

bilir. belki 10-15 bin dolarını şu heykele 
sarfetmişkr üst tarafını ceplerine in
dirmişlerdi. Gözlerim havuzun suyu
na ilişti. Kirlennıiş iğrenç bir su. Her 
tarafında ihmal ve bakımsızlık. Ak -
Iımdan aunlar geç;ti: lnsanlar yaşa-

dıkları, rnuvaffakiyctler gösterdikleri, 
bol para sarfettikleri zamanlar başka 
türlü görtilüyor. Öldükten sonra her 
şey de"işiyor. Şöhret sahipleri için ha
kiki öfüm bir nisyandır. Birinci ölüm 
değil. Bilhassa Holivud insanı çabuk 
unutuyor ve çabuk başka birinin ar
kasına takılıyor. lşte bu havuzun su
yu bile bu iğrenç hakikati canlandırı
yor. Kısmen taşlarla, topraklarla dol
muş olan havuzda birkaç kırmızı balık 
oynqıyor ... 

Holiwd stüdyolannda yapıla.,. bir Çin ma1u.ıll68L 
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Eski Sidon 
şehri 

Bir kundura boyactSI? 

(Altıncı sayı/adan devam) 

6arrını doğarlar... Fakat Türktürler .. 
Gene iki tarafa boynunu kırarak be

ni daha fazla alaka ile seyretmeğc baş
ladı. Galiba bir ayak sesi işitti, tel~la 
bana seslenerek: 

- Per Mişcl geliyor, ayağa kalkı • 
nzz. 

Kibar, sevimli yüzlü bir ihtiyardı. 
Göğüslime bfr ıstavroz işareti yaptı. 
Masanın yanında bir aandalya göster -
di. Onunla hemen anlaştık, derhal se._ 
viştik. 

- Siz, demek per Sllvestrin talebe
sisiniz? .• 

Parmağını şakağına dayadı, gözleri. 
ni g5zlerime dikerek, derin derin dü
ıUndü. Sonra hazin ve titrek bir sesle: 

- Aziz çocuk .•. dedi. Onlann hepsi 
uzaklarda öldil ... Yalnız Frer 1zidor 
b~rada y~~r, mezan bahçededir .. Ha; 
<h sizi götüreyim, ziyaret ediniz. 

Bana, çocukluğumda o kadar büyük 
~e nihayetsiz: gibi görünen bahçe, avuç 
Jçi kadar bir geydi 1 ... Mezan ziyareti • 
mlı çok haıin ve müessir oldu., 

Orada bir papazın ölüsü değil, elin
de lcltap çantası ile tagtan taşa sıçra • 
yarak sabah karanlığında mektebe ko
tan on bir ya§lndaki küçük Cemilin ve 
ondan bana kadar gelen bin aziz hatı
nnrn ölüsü yatıyortlu. 

Gözlerim yaıardı. Papaz zannettiki 
Frer İzldor için ağlıyorum. İkinci defa 
göğsüme bir ıstavroz çıkardı, ayrılır • 
ken arkamı okşaıdıM 

B ir İtalyan konsolosunun çok gü • 
%el bir km vardı. Evlerimiz biti -

§İkti. Hergün, bana İtalyanca lisan der 
si verirdi. On bir yaşmda bir ço:uk • 
tum, fakat yüreğimde ayni duygu ayni 

alaka ile §imdi gibi hatırlıyorum, o gü
zel gözlü ince kumral ktzı düşünürken 

içimde bir yerin sızladığrru hissederim. 
Çocuk aşkı çok derin b:ışhyor, yaşa 

bakmıyor, uykumda derin derin içimi 
c-:kcrok-, madmazcl Luçiyanoyu sayık· 
l:vdığımı annem söylerdi .. 

Tepeye çıktını, Sayıda, aşağıda de -
niz kenannda, ye§illiklerin içinde uzan 
11'.ltj. asırlard:ın asırlara intikal eden 
kablcttarih bir lahit gibi, hay;ıli uzak -
Iara çekip götürüyor, düşünürken zih

nim duruyor, gözlerim dalryor, anne -
min hayali, babamın hatırası, iç.imde 
bir )•ara gibi kanayan gizli aşkın rüya· 
tn, canl2nıyor, neşemin, saa:letimin gö 
müldüğü bUyilk mezarın içinde, bin ha 
yal, bin hatıra ya~or .. 

Sevdiğini gömdükten sonm, mezar -
dan dönen bir yaslı gibi, yüreğimde de 
rin bir sızı ile, bu memleketten, tamam 
otU% be~ sene sonra, ikinci deb. ayrılı

yorum. Yüregimde, bir köşeye çekilip 
için için ağlamak ihtiyacı var. Otomo
bı1in arka penceresinden bakıyorum. 

ew Sidon, kurban isteyen bir mabud 
heykeli gibi, Akdenizin kıyısına uZ2n -
m~ kanını içmek iısin başka bir nesil, 
ba~ka bir tarih bekliyor. 

Dr. Cem:ü Süleyman 

- ıs . ı - 938 Güneysu 

• • Japon ımperatoru 
(7 nci sayıf adan devam.) 

ma%.,. kanaatine göre tatbikatta biç bir 
vakit mesu'liyet altına girmemektedir. 
Mesuliycti kabul etmeğe heveskar bir 
nuır bulunmalıdır. nazırlann intihabın 

da mevcut partilerin kuwetlcrini na
zarıdikkate almak ve memleketin bü
tün kuvvetlerini muvazene hal:n.de bu· 
lundurmak mec.buriyetindedir. 

Ordu ve bahriye hemen nemen me
bwıan meclisinden, politikadan. büyük 
fabrikatör sınıfından ve diplomatlardan 
ibarettir. 

Metresi 
Sümbülü 

9 yerinden yaraladı 
Bir kundura boyacısı dün Taksimde 

metresini dokuz yerinden bıçaklamıJ
tır. 

Bu vaka etrafıdda yaptığımız tahki
katı yazıyoruz: 

Yenişcbirde Sazhdere caddesinde 14 
numaralı evde 25 yaşında kundura bo
yacısı Rüstem ile 16 yaşındaki metresi 
Sümbül Oturmaktadır. Sümbül üç sene 
beraber yaşadığı Rüstemden kendisj
ne bakmadığını söyliyerek aynJmak is
temiş, bir hafta evvel kavga edip ba
basının yanına gitmiıtir. Sümbül ka
zancı yerinde olan bir adamla da tanış
mıştır. Metresini çok seven Rüstem, 
Sümbülün kız kardeşi ile haber gönder 
miş, eve gelmesini 'Söylemiıtir. 

Sümbül milteaddit haberlere rağmen 
Rüstemin evine gitmemi§, dün öğlelden 
sonra da sokağa çıkmıştır. Makıadı 

bir adamdan kaz ve hindi alıp onlan 
satmak, para kazanmaktır. 

Silmbül Ayaspaşaya doğru giderken 
uzaktan Rüstcmin kendisine doğru gü
ler bir yüzle koştuğunu görmüıtür. 

Silmbill aklına .hiçbir fena ihtimal 
getirme:lif:rinden kaçmamı§, biraz son
ra yanma gelen, dostu Rüstem ansızın 
belinden kavrayıp sağ elindeki bıçağı 
vücudunun muhtelif yerlerine saplayıp 
çıkarmaya başlamııtır. 

Bu vakayı görenlerden kim&c RUs
temin yanma yaklaşaınamı!, yalnız 
ya§lr bir adam: 

- Oğlum, öldürecek yerine vurma! 
diye söylenmiştir. 

Rüstem, metresini dokuz yerinden 
yaraladıktan sonra gelen ubıta me
muruna teslim olmuı, Silmbül imdat 
sıhhi otomobili ile Beyoğlu hastahane
sine kaldırılmıştır. 

SUmbUJün yaralarından ikisi yüzün
de, ikisi bacağında, diğerleri de göğ

sünde ve gol kolundadır. 

POLİS de 

Meyhanede kavga 

"'Beyazıta Yolgeçen haıund.a oturan 
Necati arkadaşı kunduracı Hüsnü ile 
evvelki gece Viyana birahanesine ıit -
miştir. Orada yandaki masalardan bi • 
rinde oturan kahveci Şükrü, sabıkalı 

Sami ve Galatalı Necati ile kavgaya tu 
tuşmuşlardır. Uç arkadaş Necatiyi bi
rahaneden dı§an atıp tabanca ile muh
telif yerlerinden y:ı.ralamışlardır. 

Yaralı adam Beyoğlu hastahanesine 
kaldınlmış. Sabıkalılar yakalanmıştır. 

• Emniyet ikinci gubc memurları, 

son zamanlarlda tehrin muhtelif yerle
rinde hırsızlık yapan Nihat ve Kamil 
isminde iki kişiyi yakalamışlardır. Bun 
lann çaldıkları palto ve elbiseler tama
men meydana çıkarılmı§tıT. Ş.imdiye 

kadar on kadar ev soyduklı.n anlqıl -
~tır. 

ı:rEvvclki gün Fatihte. sütçü.le: sev • 
rilmi§, 447 kilo silt müsadere olunmuı
tur. Bu sütlerin kaymakaltı ve su karı
şık olduğu, buna rağmen (r.alis SU.t ) 
etiketi altın~ satıldığı göriilmil§tür. 
Bundan başka otuz kasa ve 20 kbe de 
yoğ11rt musıdtre edilmiştir. 

~ Mahmı.:tpaş::ı.da Haçoplu ham önün 
de Boğosun sergisinden bir çift iskar-. 
pin çalmmı~, bu hınnzlığı yapa~lann, 
Nesim, fsak Mcnahim isminde üç ya
hudi çocuğu oJ:iuğu anla~darak yaka
lanmışlardır. 

KURUN--
ABO.IB TARll-"~1 

Memleket Memlflet 
fc'iade d111nda 

A •lık 95 155 Krş.. 
3 ayllk 2ôO' 425 • 
6 a):lık HS 82il .. 
Yıllık 900 l!iOO ,. 

Tarifesinden Balkan Birlili idn ayda 
ohu kuruş d~illür. Posta hirliJfne. ıir
meyen yerlere ayda ~tmiş bqcr kııruı 
zammedilir. 

Abona ka)dını bildiren mettıap ft tel

Bu, bir adamm inki§af ettirebilecegi 
b:itün faaliyetlere. diişüncelere müte
vakkıf müthiı bir iştir. graf ücretin[. abone perasınuı posta ...,. 
---------------·11 )"3 banka ile \"Oll:ıma ilC'retini icbre bn-
ır--··· ...... , .......................... -.. ........... . 
n ---------··········-········--..·-········· di nzerirıe ahr •• 

! M - = accanı muayene H Yeniden 5 abone :raun veya $ abone 
Pe~tnbe ~ıert aut :ı den c e kadar :: birden :razılanlara. mekteplerle k6y oda.. 

i 
Ortaköy Taşbasamak Palangada 2:ı. H Iarma aynca tennlll yapılır. 

H numarada. Doktor Mümtaz Gürsoy :: Türlrigenln hu posla m~rlrufrule 
Iİ fakirleri parası7. mu~vene eder. i_! Ki Rl'N'a abone llU:ıhr. 

Adre5 deli$tırme ik~ti 2S tu--.•. 
m::c:::::=.-::::::;:::::::::::::::::::::-.:::::.--==·· --------------·-q~_ ... _ ... l 
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lll.JRCJl\1a abone olu
nuz oeabone ediniz 

Karabük . 
fabrikası 

(Üıtyam: 1 irıcilk.) 
oluşudur. .,Sümerbank,, ile, "Be:ras
sert mUessescsi,, memurları tam bir 
uygunluk ve muhabbetle çalışıyorlar. 

Karabük gibi ııehird~n uzak bir yer
de çah~anın fJÜphesiz mll§kiliıtı var
dır. Faka.t bu mUşkıllt, bu gibi bUyUk 
i3lerde daima vo her yerde mevcuttur. 
Bununla beraber bugUn mevcut ıuo· 
lUkler bertaraf edilmiştir. Hazırlan

mış olan f § programmıız hepi mlzf 
memnun edecek bir tarzda Uerleyor. 
Eğer blru teehhür olduysa, buna 

sebep kötü havalardır. Ve blı: k6ttı 

havalardan müteessir olacağımızı bi
liyorduk. Ancak, işe başladıktan son
ra, hava şeraitini, tahmin ettiğimiz. 
den daha fyl bulduk. Bu itfba.rla gele
cek senenin başlarına doğru ineaatı 
tamamlamış olacağımızı Umit ederlm. 

Teçhizat, bilfyorsunuz ki İngiltere. 
den geliyor. Binlerce ton ağırlığında 
makinelerin Kara.büke naklinde h!ç 
mUşklld.ta tesııdUf etmedik. 

BugUn Kara.bUkte İngiliz mUhendia
lerin sayısı 70 §i bulmuştur. Baolan· 
gıçta yalnız 20 mUhendlsle iee giriş • 
miştik. lş hacmi gittikçe bUyUyor. lg
ci sayısı da 2000 derecesindedir. &,. 
harda lngiltercden daha. faila. mUhen
dis gelecek ve bu suretle milhendis sa
yısı 130 - 140 ı bulacaktır. 

lşçi ~ayısının da 2500 ·zil bula.cağı
nı tahmin ederim. 

Üç hafta. kadar sonra !ngiltereden 
dönllp doğruca işimin başına. gid~e
ğim. !gin bir ucu lngiltercde diğer u
cu Kn.rn.bükte olduğu cihetle, bu iki 
nokta arasında devamlı irtibatta bu
lunmak icap ediyor. Yakında Londra· 
dald direktörlerimiz.den B. Makenzi ve 
B. Mayls da. Karabüke geleceklerdir. 
B. Brassert sık sık Kaarbüke gelmek 
imkanım elde edemiyorsa da, inşaat 
ile yakından alakadardır. Kaydettiği· 
miz terakkilere ait b\ırada.n aldığıma.
lfunaUa in§aatı alili ile takip etmek
tedir. 

u:arabUkte çalışan İngilizler, hiç bir 
guribct hissi duyma.yorlar. Orada ken
dimiz için her türlü istirahat vasrt&
sr temin edilmiştir. Ayrıca fudbol sa
hası yaptık. At sporilye va.kıt ~ire
blliyoruz. Hulasa. çok mesuduz. 

Tilrkiyc ile lngiltercnin iı sahasm
daki teşriki mesaisinden çok müte
hMSisiz. lıcrde bu teşriki meea.inin 
daha artacağından ümitvar bulunuyo-
nız..u 

Kam.bük f abrikalarm inşaat direk
törü G. F. Hopkinson ile birlikte mU
hendislerdcn Selway, Hughoo ve Mu
in dün ak§amki ekspresle gibnişler· 
dir. 

ı··~----·~---..__;,;;;;.,;;..;;;._;..;...--~ 

Fransız 
kabinesi 

(0sıranı: 1 incide.>1 
HükUmette iyi taraflar mevcut oJdd 

fu gibi birçok kötü taraflar da var· t.." 
di&ine devamlı bir ekseriyet tc~ 
be;·hude yere çalışdacaktrr. KabineıılA 
118 ndlkalden ve SO kadar cUırıhuıi 
yetçl ıoıyal'ıtten mlirekkep olan_~ 
lamenter eaaaz meclisinin U~te bl1P"'. 
temsil etmemektedir. Kabine aal tattf 
tan rey aramak isterse, eosyal ~ 
umumt grevle karıılaıacaktır. Sol t.ıJ 
tan rey ararsa, hudutıua bir ıantaJI' 
karpJaıa'.:aktır. Kendisine, ıe~rn ~ 
munu ettirerek mccliıl dağrtmall l'J'' 
telkin edilmektedir. Fakat, finanlll ~ 
r~ın tam içinde mecliı dıfıtıl~~ 
nu ve memleket, Uzerine harp teıııır:' 
dikilirken, ıeçim Jcaveuı i~e a~ 
lir mi? 

Londar: 19, (A.A.) - Fransıl '9 
bineainden batıseden Timeı ga.retJ. 
Fransız aoıyaliııtlerlni flddetle ~~~ 
ederek B. Blum'un otoritesinin wr: 
kendi saflarında daht gittikçe azaldı• 
nı yazıyor. 

News ChronlcJe gueteıl, yeni k,ı,Jıl' 
yi sağa doğru maıuı.h bir kayıı t~ 
de tef slr etmektedir. 

Pariı, 19, (A.A.) - B. Chaut~ 
Elite'ye gitmeden önce, gaz:eteel"'· 
Matfğnon'da toplryarak ıu beyan'rtf 
bulunmu§tur: 

"Bu uzun ve nazik buhrana ,nUıJf 
vermeğe mu·:affak olduğumdan .do~ 
bahtryanm. Azasıru cümhur başkanııı' 
takdim etmek üzere olduğum hükuıııet' 
isla.hata ve sosyal ıldalete - olduğU ~ 
dar içtimai barışa ve emniyete de ıııfJ 
nuı olan bir memleketin ümit ve intü'1 
larıru yerine getirmeğ eçalı§Cl'.:aktır ... 

Kendisini ağır vazifeler bekliyor ~ 
bu vuileleri hem milletin seiimde t' 
terdiği arzulan yerine getirmek, lt,
de bu arzulan milli selamet icaptatil' 
telif etmek gayesile ifa edecektir. Firı'9 
smuzm aağlamlığmı muhafaza, acrrıı'1' 
ile işin sulh i9nde teıriki mesaisini \'C ~ 
hut yurdun cmmniyet ve istiklalini 1" 
dafaa edecek kanunlar hazırlamalı: ~ 
zuubahıt0lunca. bütün mevcüdiyet!ıııtıl 
bu büyük vazifelere hasredeceğiz. 
Bqvek~let hizmetlerinin ehcmaıi}"1 

le organize edilmesi ekonomik ve fiısİ 
sal icraatın telif. tanzim ve ..:anıandd 
ması ve yabancılar üzerinde §iddetli ti 
kontrol tatbiki i§lerine verdlğim elı~ 
miyet dikkatı çekecektir. ,, 

Diğer taraftan, doatum Dal&dier il' 
birlikte. milli müdafaa nanrlannı '# 
birine bağlaması icap eden münasebet!' 
rin tek-arar organize edilmesi için çılı'~ 
fırsattan istifadeye karar verdim. Bu tf 
formu kolaylaşttmak için, arkadaşlar? 
Cot ve. CampinChi, bkanlıklanru bı~ 
tılar ve tabii olarak kendilerinden ~ 

S ğ 1 k 
ka bakanhklann i.da.resini kabul etıılcl' a 1 rini ric:; ettim. 

Bu muhtelif deği§ikliklerdcn sonr" s t:' r v 1 simi z kabinenin kuvvetli btr surette tcşek~ 
fluınıa doktorumtD Puarteım rttnım ettiğini söylüyebilirim. Mekanizın3 

1&&t aıı beJ buı,;aktu Jtrm.JY• kain ,., zırdu v csağlamdır. Şimdi çalışmağa ~ 
zetema fdareba.ouıı.cıe. Cumarteei l\lnlerf yul<ı;ağım. Bütün vatandaşlarıma ~ 
de eaııt 14 ten 19 e kadar LAleU Tayy:ırc "' 
apaı'tımıınıan Lkllıct daire Oç oumara4a yurdumuın yalnız bizim sakin arzu-" 
cıaıtna okuyucularımızı yedi tupoo uıuıca. irademize. inzibat ve 906~ müsalel'1" 
ııtlinde ta~us eder. hislerimize bağlı bfonan istikbaline dl 
&yııt tekilaııı dJ~ dolltortanmm cıa oın. rin inanımı biLdirmek isterim. 

yucuJ.artruWD emlrlcrlD• lıaJ:ır bulunmalı. .lif Faris. 19. (A.A.) - Nazırlar ve ıv-
tadrr. Dle dolıton.unuz Fah.retUn Dtımuı ,t 
Parmakkapı IJIUl:ııu caddeııınde 1Z7 auma. tcşarla.r, kabine konseyi halinde P 
rnda paıartesı ııunıerı saat u ua ıo .,... §Cnbc günü öğleden sonra, nazırlar ~1' 
mıdA bulwıdıJlu gibt <Solıtor Necau Pat• konsey halinde cuma günü toptanaGY 
11 de Kara.köy Mahmudiye ~ 1-2 • ı d 

' M~ J 
aumarada Sl\11 ve cuma gtınıert ıa~ı ıut- Fransada son bC§ sene içinde 0rı1JY 
terde okuyucularunrun dlşlertne tıal<acnı.- atı 
ıar •• utak teda\"ilerlnJ yap&r.l\klardlr. kabine değişmiştir. Kabine buhranı J 

Ayni zamllnds Beş.'ktaf t:ramn' ~ mn çoğunda da mali sebepler görül~ 
deet li':rlp apartuııaruada .onııetçt Em!G tedir. Hakikaten son on sene içinde~;. 
&ıd&n muhtaç okuyucuıarmı.ızm çocu• ğm da üç kere kıymeti düJüriilnıÜ~·"d-
laruu aumıet edecektir. Bu suretle, kabineler düştükçe franJc 

Ayn\:ll Aksaray Pttrte• lrcuı.nesı ya. 
ıımda m numarada İt.mnctçt t• ır.bbtlt düımekte devam ediyor. bİ1" 
memuru Nurt ~ıd.z KURUN ~ktoru.oun Bununla beraber, ba son Jca 
nrecegi eoJekat}'()::Jan bebertnı yedi lr\t' buhranında frank pek fazla düttne~ 
pon mukabilinde n abonelerhnize • •br tir. Buhranın ilk gününde Fransı.ı: P' 6-
vefl feratue ~idamım 9ftnnet a.mtlt> sı lıondra borsasında fazlaca dü§tııl.it' 
ycteruıl yapacaktır. 
raımıertııl azdığıma Ooktnt, dt,._1 ·~ atta Fakat sonra tekrar düzelmi§tir. ~ 
cctı;Uere mtı!"ılr.aat ederken KURUN'un Buna sebep, Fransız bankatarııı' ..M 
hlzmet kuponundan vt'dı tane cotUrmek merikadan gelen altın istokudur. BU~ 
·~drr. Fransada iki bin ton altm bu1UJ1SI"" 

,,... __ K UR U N ---ı_ı_ad_ır_. _______ ./ 

Hlzmel kuponu 
- Dr. Ihsan Saml 

Bu lrupoou &"azete ıcıareaıne get!:ııııltt: 1 
ı - KOçUk uınıarııu para.na tıaatınr•ar Gonokok Aşısı 
2 - Kurunun hekimlertne parum b&ktm. 
tırlf.r. Belsoğukluğu ve ihtU&Uanna kaıi' 

a - Ruıruır •• ma.u mllaavtrtertne tın il pek teslru ~·e tue aşıdr.. DiyanJ'O' 
tıırın k!lnun vnıı11rmı P1trıuır:. ıınnm ft':TrnlP ıl lu Suttan Malı mut tUrb!>ı;i. No. ~ 1ı 



-----~--------~--~~-,...Birinci sıml Operatör 
i1rCAFER l'A\'\'AH 
Urııurnı 

cerrahi ,.e sınır, dlnıııa estetik 
Parı cernılıisl müteh:ı sısı 
kad s Tıb ı-·ııküllesl S. ası'5tnnı, erkek, 

IQ an f' ">il ıe •)allnrı, dimağ e!iletlk 
~~ıı ıİ·k rrıcıııe, kıırın Lıuruşukluğu ve 

~ 1 ıınıclınıtı". (Nmmı:ı:e ve doğum 
ı nıuteh:ı\sısı.) 
ıınlen 

1 .,,ıı e snlıuhlıın M e c c ~ n en o 10 a katlar U 
ı~!~~~~n ~oıırıı licrellidlr. Tel. 44086 
'7 11

• flarınnkkııpı, Hunıell lınn. 

---=::::: -
dl Sultarıalıme.t llirinci Sıılh llukuk 
Ohktrııe,fn<fen : 

ı.111 :!a\·acı l'>tcf:ın o~lu Hiristo \"ekili avu· 
lor,,1 °tladf~ln ınııhkcrncmi7.c lstcfan o~lu 

o \'e • • 
şıı saırc alc) hlerınc açtı~ı izalel'İ 

>ıı da\'a 1 • 
llıtç}ı • ııınt :ın dolııyı ikıımctg:'ıhlı:ırının 
tdiJdi~1.•>cti h:ısebı) le 116ncn tchligal icra 
ltı. 1 

1 hıılıle mahkemc)e selme)en ls-
n >ııl B 11: 

17 \·e a 1 '(l:ıznrında Tnşçilcr sokıık eski 
lfost leni 23 sayıda Alımcı oğlu Ömer ,.e 
lırn1ı~ a kızı Aliye ,.e Uakırköyilnde Ta
rı ane hınnreci Fethi sokak 5 sayırla 
ı. llraşkevıı kızı ·ı· . t. . b i 
1111ı 11 copıs ının gıya en cnı 

!arı .. :ın mııhokemelerindc mahallen yapı· 
•eıir .. 

rııen uzerlnc ehil vukur ıarafınd:ın "e· 
b. rapor \'e cnnk okunmuş \•e Lıundnn 
.. nsııe 

llıüıJd ırıuaıneleli gıyap karnrının 20 siln 
elle U-tılduj( ıınen telılığıne karar ,·erilmiş 

tayin ~ndıın ınuh:ıkemclerinin fcrusı için 
ta"lan~lına.? 16-2- 938 tarihine rastlayan 
Suıı:ı a l\Unil snat 11 de Divnnyolunda 
81 n:ıhnıct lıirinci sulh hukuk mahkeme· 

ilde h 
bıııd azır hulunmııclıklnrı ve lehliA larl-
lııtdı~~ itibaren he$ gfın içlnıle itiraz et· 
l'apf eri takdirde muhakemelerinin gı· 
~ra~ında .• hltirlleccği muameleli gıyap J 
tıln lehlıı,ıi ınaknmıno kaim olmnk üzere 
~-(21354) 

lı•o b liu.t.: n ııl Aıli11e Mahkemesi Birinci 
il/( Dair.,~frıden: 

'ııkalsınaıı Edip ,.e Osman Edip "ekili a
hir 

1 
Cevdet Ferit torarından Jan Bn~eı 

8dcrı 
ı\ıırn 

1 
er şirketi nle> hine nı;ılıın dn,·nda 

bllba~ ,lliılı hazı rn l:ı rının meı;lıulıyel inden 
hali ıs kcnrtilerlne gönrlerılen da\·ıı nrzu
drıııı ııureıının rnühaşlr tarnfınd:ın iade e
linın'~ Üzerine hu lıu'iııstnkl dB\'ıı arzuha~ 
tııah~ lr ay miirlclclle 111\nen tebliğine 
tııııh\ emece karar \"erilmiş olrluğunılan 
bat ,:ıııc divnnhone~ine inlik edilen ıınu· 
ltrı "teline bir ay zarfınrta ce\'ıtP \'erme
~ edilen 21-2-938 tarihine 

Sivas 1 apu Memnr
luğunlf an 

Sivasın Hacızahit mahallesinden 
Ehliman oğlu Osmaıun eylill 291 ta· 
rlh ve 4 6 numaralı malik olduğu e· 
vinl 300 den evvel ö!Umüyle terkey· 

Jediğl veresclerl karısı llntice ve ev
ldtları HUscyln ve Kezban ve lIUse-: 
yln Hilsnil ve Sallc ve Dudu ve Sıdı· 1 

ka bu evlerini 312 de yedi parçaya 
taksim ederek Sallçle Sıdıkaya mUf· 
rez bir arsn halen bahçe ye Duduya 

do. mUfrez arsa ve HUseyln ve Hati· 
ce Ye JIUseyln HilsnUye de ayrı ayrı 

Uç müfrez ev ' ' e MevlQdeye de mUf· 
rez ev ve arsası isabet edip bu suret· 

le ayrı ayrı tcmcllilklerlnde iken 
bunlardan HUsey!n bllA.hare bu tak-

sime itiraz etmişse de mülga mahke· 
mel şer'lyece vaki taksim kabul e· 

dllmekle iddiası reddedildiği bun
lardan Hatlcede 320 tarihli senedi 
adlle müfrez evini 1000 kuruş muka
bilinde lıarlccn \'0 adiycn mahalle-

den Ali Erteklne satmış olmakla a· 
ltıkado.rlardan bir kısmının taksimi 
Yaki Yeçhlle ve alıcı Ali Ertekin do 

mürlırtJ zaman böyle ·muamele tale
binde bulunduklarından kayıt Hacı 

Osman \"ereselertndcn bir kısım alA.
kadarların mahalli ahardc ol
dukları, hnyat ve mematla -
rı, meçhul olup rne,·cut olanlara teb-

ligat icra kıhnınrş olmakla mahalle
ri meçhul olan ııH\kadnrlara da işbu 
ilAn tebligat maknmnıa kaim olmak 

üzere tarihi llAnın ferdası gUnUnden 
itibaren Cl gil'!l sonra mahallen tah· 
klkatı için tapu dairesinden mahal· 

llne memur gönderilecektir. Bu rnu
amele~-c ftfrazı olanların gösterilen 

günde veyahut daha e\'vel Sh·as ta· 
pu idaresine rnilracaat eylemeleri i· 
IAn olunur. (V. P. 2160) 

müsndlf paznrte 1 ı:;ünn sanı 14 le mahke
mr.re ~clmclt>l".İ ,·cynhul bir "ekil 1ıünıler· 
melcri ve aksi tnkclircle hnklarınıl:ıki mu· 
hakemenin gıyaben lcrn cdilccc!ıi ilan o· 
lunıır. (21851 

1 Levazım amiı /iği 1 
ilanları 

....................... 
Ordu hastahaneleri i!jin alınacak 

4000 metre keten bez 21. ı. 938 Cuma 
günü saat 14 de Tophanede İstanbul 

Levazım amirliği satınalma komisyo • 
nunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 

bedeli 3200 lira, ilk teminatı 240 lira -
dır. Şartname ve nümunesi komisyon-

da görülebHir. İsteklilerin kanuni bcl-=
gelerile belli saatte komisyona gelme -
leri. (368) (58) 

Cilt- Frengi .,. oıger ZOhrevf 
f\estalıklar bınncı sınıf mutahasSıSı 

llaıaD ad. YU!Jll - ııwt Tlrrıra CmlJlll lılJISI. u 
T'eıeton ı lt1 Ma • 

D°'9oen •llM"'8 k80at "4Stole"CJltıeduf
Se• c~ ooıeoen aorwa o.ro .. zı)r 

TılOld11 1111ırıııı 11111 ımı ıtııır .. 

lstanbııl A.diye 4 ıirıcü llukıık lıfahke
mesindcu: 

Vasil Ç1.1nl Yekill Frnn~o tarafmdnn 
önce Gnltılnlla Küçük Millet hnııınılıı 4 i 
No. dıı oturmuş Sarrnr I\ikoğos ale)hinc 
938/lGOG numara ile açılan fekki haciz do· 
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~ . . 
1

• • .f-.tan~ul Belediyesi' ilanları ·~ · 
.-...... 
Keşlt bedeli 729 lira 10 kuruş o lan Fatihte cenazo otomobil garajın· 

da yaptırılacak tamirat açık eksiltmeye konulmuş ise de bclll ihale günün· 
öe giren bulunmadığından eksiltme 24-1-938 Pazartesi gUnUne uzatıl· 
mıştrr. Keşif_ evraklle şartnamesi Le vnzım mUdürJUğünde görtilebllfr. fs· 
tokUler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 54 lira 68 kuruşluk Uk 
teminat makbuz 'Veya mektublyle be rabcr yukarda yazılı günde saat 14 de 
Dalmt Encümende bulunmalıdırlar. (B.} (371) 

!stanbut Vfülyetlnden: KilçUk bakkal köyU arazı tahrJrlnfn ve itiraz 
incelemelerinin bittiği ve 938 malt yılından itibaren bu köye ait arazi Yer
gilerinin işbu tahrir neticelerine göre almaca/!• 2901 sayılı nrazf tahrir ka· 
nununun 10 uncu maddesi mucibince l!An olul.nr. (B.) (372) · 

lstanhul Defterdarhğıodan: 
Cins ' 'e mc,·kU 

Fatih Çarşanbada Beyceğiz mahal
lrıslııin Mehmetağa hamamı sokağın· 

da eski 14 yeni 12°No. 1ı dilkkA.n: 
Beşlktaşta Cihannüma maballeslnln 
Hasfurun sokağında eski 90 yent 66 

l\fuhnmmen hecfoU 
ı~ıra Kuruş 

56 

No. lI dükkıtnın on sekizde üç payı: 38 40 

Yukarıda cins ve mevkileri yazı lr cmH\k hizalarındakt bedeller üze
rinden ayrı ayrı açık arttırma usulile satılacaktır. lstoklllerln ve tediye şe· 
raitl ile diğer şartlarını öğrenmek fst!yenlerin 31..-1-938 Pazartesi gUnU 
rant on dörtte yUzde 7,5 pey akçeleriy le MllU EmlAk MüdUrlUğilnde topla· 
nan Komisyona gelmeleri. (l\I.) (281) 

vasının muhakemesinde: müddeale~ h iliı· 

nen ynpııan ıebıisnı üzerine mahkemeye inhisarlar Umum MüdiirlUğiinden: 
gclmedi8'inden gıyabında muhakemeye de- Çamallı Tuzlası için diplomalı bir makine yeya. elektrik mUhendlsl 
\'anıla du\·acı vekilinin derkenar suretiyle 
bir tapu kayıt ı.ureti ibraz ettiğinden ve nlınncaktır. Yüksek mühendis tercih edilir. 
bir vcrn,.et senedi sureti de ihraz edece· Taliplerin vesikalarlylo birlikte idaremiz memurin şubesine müracaat 
ğini lıc:ran eyll•ıiiğinden bahisle müdden· etmeleri. ( 305) 
leylıe 81.)"llp kararının lcbJijine \'C bunun 
da eskisi sllıi ilanen )'npılmnsınn ,.e bu 
husus için dnhi müddealeyhc yirmi giin 
miilılet \'erilmcslne ,.e mulıııkemenin 21-
2-938 pazartesi saat ı.ı de bırakılmasına 
karar \'erilmiş olmağla yukarıda adı ve 
adresi yazılı müdtlc:ılcyh muayyen giln \'C 

snntıe mahkemeye gelmediği \'eyn vekil 
E:Ön<lermeıliAI ,.e mfidılctinde gıynp kara
rma itiraz etıncdi~i takılirde vnkınları kn· 
bul elmiş nılıloluıınrnk gıyabında hüküm 
verileceı!I ,.e bu baptaki Rı:,'ap kararının 

mahkeme duvarına ıısıltlığı il11n olunur. 
(2t352) 

biri 

P. T. T. Levazım MUdUrlUğilnden: 
1 - t da re ihtiyacı lçln 6 tane yUz lOk, 4 tane elllllk maa paratöner tele· 

fon snntıralı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (9600) mu vakknt teminat 7!?0 lira olup eksilt
mesi 8 Mart 938 salı günU saat 15 de Ankarada P .T.T. umum mUdürlük bi
nasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - lsteklllcr muvakkat teminat makbuzu veya banka. mektubunu Ti· 
caret Odası Yeslkasmdan başka müte ah bitlik vesikasını ve teklif mektubu· 
nu muhtevi kapalı zarflarını o gün snat 14 e kadar mezkflr komisyona ye
receklordir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P.T.T. Levazım, Istanbulda Beyoğlu P.T.T 
ayniyat şube mUdUrlüğUnden parasız verilir. ( 341) 

1 -
Ankara caddesinde 

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

depoları kiralıktır. 

B·-ıe~tirilmck suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi· 
lir. tateyenlerin Vakit yurdu idare memuruna müracaatleri. 

Nafıa Vekaletinden: 
27 tkincikanun 938 Perşembe günU saat 15 de Ankarada Vekalet Malzeme 

Eksiltme Komisyonunda 44500 lira muhammen bedelli 5000 adet m~ köp
rü traversi kapalı zarf usuliyle eksilt meye konulmu§tur. 

Bu hususa aid eksiltme şartnamesi ve teferruatı 222.50 kuruş mukabilin-
de Ankara.da Vekalet Malzeme MüdürlUğilnden alınabilir. 

Muvakkat teminat 3337 lira 50 kuruştur. 
Eksiltmeye hususi orman sahipleri de girebilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve talimatnamesine gö
re Vekaletten almmış malzeme mütcah hitliği vesika.siyle birlikle 27 İkincikl
nun 938 Perşembe gütJü saat 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri la-
zımdır. (65) (148) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Pi\İangosu 

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 ikı adet mükAfat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin e den bu pi}•ankoya iştirak ediniz. 

ilanıaranız için yalnız 

20335 N o. !~·.~.:" 
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HAZIMSIZSIK 
Hayattn zevkinden insanı mahrum eder 

PERTEV Karbonat komprtmeıerı 
Çok terııiz bi • Karbonattan ve toz karbonat almaktaki mü~l;üla! 

cöz önünde tutularak yap:lmıttır. 

l•----1-ID'W• HER ECZANEDI:: SATI LI it •nn.••'ıt.:fist11-=• 

Giresun Nafıa Direktörlüğünden: 
22 - 2 - 938 tarihine rastlıynn Çarş:ınıbn günü snnt 16 de Gireson vıın.. 

:><:ti Hususi Muhasebe binası lterisinde top1anac-ak olan VW\yct Enclime· 
11incc 48835 lira muhammen bedel1l l ı astahane binasının yalnız kArgir ve 
11f;lonarma kısımlarının inşası vahit fiyatlar üzerinden kapalı zart usuli-
' ckslltmc>ye konulmuştur. TekllfJerdckl tenzmıt vahit fiyatların umumu 1 

111erinden yapılacaktır. Şartname plO. n ve buna. mUteferrl diğer evrak 240 
1 . ııruş mulrnblllndo Nafıa Dnlreslndert vcrJlccektlr. Mul'nkkat teminat 8662 
lira Gl kuruştur. Jsteklllerin tekllf r.1Cktuplnrmı mahnlll ticaret odasında 
hnyıtlı olduğuna dair wıslka ''e 1 !l38 yılı i~ln cnrt Nafıa Vekfllettnden a
lınmış en aşağı 2fi000 liralık yapı iş lerl ınUtenhhltlik vesikıı..c:lyle birlikte 
22 • 2 - 938 Çnrşnmha gUnU saat H.30 'a karlar G1reson Yildyeti Daim! En-
t Umen Hcfsll~lnc vermeleri ldzımdır. (266) 

• 1 • ' • .. • ' ... •• ~ • ~ :. • '.lırol' ,t: ... ~ 

Vilayet ve Kaza Merkezlerindeki 

Tüccarlarımızın 
Nazarı Dikkatine: 

Yurdumuzun birçok yerlerJndekl sayın Bayanları
nuzdan aldığıınız mektuplard J bulunduk:arı yerde 

F E M • 
1 L 

bulunmadığmdan müşkül bir vaziyette kaldıklannı bildirmektedirler. 

Her ne k:ıd:ı.r bu müşkülatı koli olarak önlemeJ:t:: i!:ek de mü~terilcrimizc 
daha prali1: bir kolaylık göstermek i~in her \-ilayette ve kaza merkezlerinde 
umumi vekSlctimizi ya_?ac.ak müesseseler arıyoruz. Kcnc'!ilerinc sürümünün 
fa.dalığl cihetinden epeyce bir kazan~ bırakacak olan F E .\il t L satııım 

yapınak arzu eden tüccarlanmızın bir mektupla 

iSMEr ECZANESi ısr.AN6UL GALATA 
adresine müracaatleri rica olunur. 

Muhammen bedeli 7140 lira otan 3X70 eb'adında 1000 adet ambuvatman· 
lr dökme boru 7-II-1938 pazartesi günü saat ıs de Haydarpaşada gar bina· 
sı içinde toplanan Komisyon tarafından kapalı sarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 535 % liralık muvakkat teminat, kanıınun tayin 
ettiği vesaikJe resmi gazetenin l-:'-938 G. 3645 No.lu nüsh:ısmda intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde alınmış ehliyet vesikalarım muhtevi teklif zarflarını ay· 
ni gün saat 14 on dörde kadar Haydarpa§ada gar binası dahilindeki satınalm;, 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait prtnamelcr Komisy\:ln dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(251) 

Muhammen bedeli 7860 lira olan 65500 kilo 14 ve 20 m/m lik yuvarlak 
demir 27 - ı - 938 Perşembe günU saat 15 de Haydarpaşada Gar bınası dahi· 
!indeki Komi~ yon lar~ndan kapalı zarf usuUylc satın alınacaktır. 

Bu İ§C girmek isteyenlerin 589 1/2 liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin l - 7 - 937 gUn 3645 No. lu nusbasında 
intişar etmla olem talimatname dahilinde alınnuı;ı vesika ve teklifleri muhtevi 
zarfların ayni gUn saat 14 on dörtdc kadar Haydarpaşa gar binası dahilin· 
deki l{omisyon Reisliğine vermeleri la zımdır. Bu iı;c nid şartnameler Komis-
yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (151) 

25 iNCE SiGARA 15 
20 KALll\J Si GARA KURUŞ 

Türkiye Cumlıurfyel Merkez Bankası 
15/1/ 1938 vaziyeti 

AKTiF 1 ...... 
Alt.ıa Afi llllognu:ıa 19 626 2->~ 1 3 I)'> 27 .60:5.00 . .-..> 
Baıüuıo~ • • • 
Utaklııc., • • • 

Ua.b.UddO IUUbblrleı ı 

lılrk Uraaı; 

U&rlı;tı:.10 mU!ıablrlerı 

A!tm san kllogrw G 4S2 900 
A.Jtma tatıvtll kabil .erbut 

dövtzıer. 

Diğer d(lvl2:1er oıre bo~U 

kllring trakJyeleı1 • • • • 

Hııdne tabvWerlı 

Oerubte edJlen evrakı uaktlyl 
karşılığı. 

Kanımw:ı 8 •e h lnd ınad. 
delertne tevfikan Ha.zine l&Fa. 

tmdıuı vaki tedlyat. 

8enı>dııt dltdaaJ: 

Hıtzlne tınnolan • • • 
nenrt seneUer • • , • 

E51Ulm ve Tahı-11!1 ctndanı: 

\Deruhte edilen evrakı nak. 

16.032.350.-
1.128.268.7,& 

70>2.877.86 

9.118.720.156 

l 9.897.20 

21.719.732.67 

158. 7 48.l'S63.-

14 .372.277.-

~ -.-
-ıo.342.448.03 

Lira ! PASiF' 

. 3erma,e. • • • • • 

4:5:866.52 ı.o 

752.877. 

j lbu,yaı akoeeh , , 

7 AdJ ve fevk&J&de. • , • • 
HU.SWO • • 

l'edaYUJcıeıu B&AknotJar: 

I 2.105.172.40 
4.516.007.70 

Oerubı. ld.Uea • rralu ıı&Jıtıye 1:>8.7 48.ö63. -
K.aııwıwı 6 •o 8 lDd m&dO• 

ıertne teYflk&D buin• taratın. 

d&D Takt te<:ii.r•t.. 
S0.848.3ü9.·l· 3 Deruhte ec!llf'D e•rakı a&k~ 

bakJyut, 

144 .370.28{1, 

•I0.342.448.03 

Karııugı tamamen &ltm olarak 
Ulveten tedavllle vazedilen 
Keeakoı:ıt mukabllJ U&velfil ted 

nzed. 

l'tirk Llruı Mevduatı 
Uövh l'aahhUdatı: 

Altına tabvlll kabil dövb:ler 
Dlğe1' dllvl7lcr Ye alacaklı 

kllrtn2 t'llldyeler1 • • 

14.372.277.-

ı 44.376.286.-

19.000.000.-

; 
13.000.000.- 170.876.~/ 

ıs . .ıoı.319· 

1.048.02 

• 1 Uyenln karşılığı eııham •t 

~ 
AA.818.556.82 

lll&hlelU • • • • • • 

Tl;:DAVLJLDtN Ç[l(iL[N DAQANIZ ı-liÇQiC 
Cl~[Tlt: SiZi iLJ;:RLt:TMt:Z 

ONLJ BANk'AYA YATl'R.INIZ 
MEl2 TCll2LO iZAı-IATI CıŞ(;.L.El:ııMIZD(N ALiNiZ 

~ tatıvtı~t 1Ub8J1 kıymetle 

d " ........ , •"h"m •e tllhv11At 

&Yll!lalar: 

A ltm "e oı,\'tZ Uzcrtııe 

Tahvllllf ıı1.cr1ne 

Rtuedarlaı 

Mu.bicili 

q 

5.208.926.00 

68.0l0.15 
1Ul33.300.4 D 

\'ekOa 

44.027.483.0l 

8. 701.070.64 
4.noo.ooo.-

1G.83R.6t l.2R 

38:>.752.;)~8.2' ... 

2 Mart 1932 tarihinden ftlbaren: Iskonto baddt yUzde ~ 1.2 - Altm Uzerto:ı avans yU:ıde ' 1.J __,,/ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

Sahibi: ASIM US 

Ne~riyat müdürü Rcfık A. Sevengil 

8 eledi ye Sular idaresinden: 
ıt 

Terkos Fabrikasında. kış ınevsi minden istifade ederek yapılmnfl1 ıı• 
zııng<'len P-saslı tamirat dolayıslylo Beyoğlu tarafında olduğu gibi !st~ 
cihetinde de yeniden llAn edilinceye kadar saat 22 den sabah be,. 
suların kesllecetlnl aayın halkımıza blldlrtrtı. (U4), 


