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ETTiNiZ Mi? 

FransaAlmanyaile,ingilte-1 AT ATURK 
re de italya ile görüşecek j Yalovada 
~ngiltere ve Fransa milletler cemiyetine yeni bir Şehir dün gece bayraklarla 
ıstikamet vermek fikrinden şimdilik vazgeçiyorlar ve elektriklerle donanmıştı 

Delbosun Berllne 9ıt- Halk Onderimizi coş·-
mek ihtlmall var kunlukla karşıladı 

O'a.:ı.sı 6 ncıda) 

ı,· ffnlumcı Bil>ük l!JfTet M'edi•iıle 
tııır kanun projeti 'erdf. Bu projenin 
f '~•1.dı, \ila)etlerdeki husuai iJare
tı ': ı~e beJediyelerin 'e köy idare1eri-
"~11.;:1ar faaliyetlerini pliinlıı•tmnak 
~iııd. ~un i~in de Dahiliye Vckale

-. 'Jllıi eki tnahalli idareler nmwn mÜ· 
t:tljğilnii vilayetlerdeki busu:ıi i<Ja-· 
~~ helediyeleri ve köyleri kontrol 
tir aleeek: ?6ilde kuvvetlendirmek· . 

• • 'B . 

. HerriOt .,..!,•nuıı projesi mahalli id3Te;e~ u-1 
h'tk ntüdUrlUp yerine bir ııreiş)n 

di §ui:l•it aı':1llda bir ~mn·in. i!e !'.?· Büliltı düng~ 0en1-l 'g""/.:. 
ttld den milrekkcp hır teşkilat ' 'U- . "' I 
~lt~.~etirilmesini dü§Ünmii§lÜr. Bu : ne. h·ııaP. edlgoı· 
~ 1 at Lirihir1erinden ayn mabiy'et- · · 
·~~d e hizmetleri olan vilayet hu· Paris, 21 (A. A.) .:__ MecliS ~eiii ve 
teJ 1 ı. ~eleri ile helediye , e köy-ida- r 'başvekil B. Herriot, beynelmi~ 
tıı(ier~ı ınerkcztlt• •ı miiescıir surette i(J'ençlik mecmuası vaaıtasiyle bUtUn 
lıi;•. aDe edecek. hu idarelerden her memleketler gençliğine bir yeni sene 
ı.. llUJ Jı .... _ • ıJ . .. • hitabesi ııetretini§tfr. ,."1 d' --uaıyc erme gore ıcap e-

li 1~dtifleri 'erecektir. (Sf,nq,: ıô: 6 sii .5) 

· Pariı, 21 (A.A.) ..-- Fransa - j\). 
manya .komiteai r~isi B. }'ernanC.l de 
Brinon tarafından dün Berlinde \eri
leo konferans bazı Pariıı ga1ıett.ledn· 

de. Wl•tr..._ °'*'~~*~·· .... ~: 
J..,..ı paetaf, kolderaıuıu Al· 

ımaa putelerindeki akis~rinin hanı 

1
dua4t için tam &ir muvaff.akıyet ola
'rak 'telikki tdHehilece~rii yazı) or. 

' P,elit·Jounial, B: Deörinon•un bu 
konreran la B. Delbo~'un bir Rerlin 
ı<eya1ı3tİne hazırlıkta bulunmak iste· 
liğini yaıı~·ör. · 

~ . /ngili:, · ltqlyan ftlünas<•baıı 
·. . ' .'. lnkiw Edeccl: .. 

Londra, :?l (A.A.) - Daily Mail 
gaz~~sinin, )f illetler Cenıiyeti kon
eyinden sonra İngiliz - İtalyan mü

nasebetlerinde bazı inkişaflar bek· 
~f'mek icap ede~eğini zannetmf'kte
rlir. Yan Sittarfm !eyalıati hakkında 
\ ·erilr.n hiitiin haherlerin asılı<ız oldu· 
i;unn hildinnekteclir. 

• Çek Siya.w.ti D~ği~iyor 1111? 
Rerlin, 21 (A.A.) - Yarı re mi 

l:orre!pondance Politiqne et diplo: 

(Sonu: .'la 6 .~ii 4) -----l'elt ta]lJ~a! lıaJde mahalli idareler Rt-
tiyJ e~,l~tl·rr. gerek bütçeleri itiba.: L· ı· m 8 n· da , y· e· n 1• b 1• r . k. a z a lıir c lllıllı faaliyet saha&ıom ınühiıtı 
lıttı:;rçaeıif rr: Urrtnmi idare kııdr.oı . . . . . • . • 
"lo.OOoa ~u!unan memurların yekunu "A d / b • • ., • 
>"ıerJe~ışı oldu~u halde Jnı .. td jJ~ . na o u,,· V<!-puru ır ıng, iZ 
l~w "memurlar 50.000 i hulnrak- vp.p'!J.r!le çarpıştı 
lı1i.,· 'r<er taraf tan umumi idare btitre- --------.-...--.~----...-.. u k ~ •1 J • ı i1'.:vvelki gece limanımu:da yine bü-
~ald '" t"ınu 230 mil~·onu hulauğu ı k J" •• • · !tıi)"c rndaham idareler bütçe1eri'30~ n ., an muzesı. Ytikbf~denizkazasıo_lmuştur: . 
) ;on ·ı. ~ ~ · tngilız bandralı 2 bın tonluk Lınar-
~ b· ban ı arehir. 230 milyon lira· " artık açıls' ın . ya vaplıru gece saat 22 de Kuruçeş. hiıırı •r . ..ütt~ il~ idare edilen anune 

ltadr etı ~O hin ki ilik bir. memur · meye gelerek demirlemek istemiş, rıh. 
h· 0 u ır,. 'd k y 8 u U•W d A.• • k tımda bağlı bulunan Aldıkaçtılann A. 

ıJ ıad 1 are olunma .. ma mu a.:. . " ,. n •• a açı nadolu vapuru Ur.erine dilşmtiştür. 
if ac)~ ~~.e 30 tnilyonluk bir hiitçe ile maJltup 
1 • euılen h' 1 . • 5,ı. • Bu esnada her iki vapur biribirine 0ıtı kı T amme ızmet t>rınm • u · · . . . 
tı!ttı ~.1 ık bir meıııur kaılrocuııa Hi 'Beyazıtta vali ve belediye reisi M~ • şiddetle çarpmı§. İngiliz vapurunun 
t'le.-:o .te~nıesi ol a oJ,;a lıusld icla• hittii:ı .ttstlindağın himaye ve tin ay~ pervanesi, Anadolu vapurunun zenci
\e iı~L aıt1 lşlerin da!imıkhj!r il~ tef ir ol~sı ite kurulrpuı çok zengin vesika· rine ta.kılmış, fakat ma\ine durma _ 
tiıı hl 0 llnabilir. Nitekim bu ,•aziye- larr ihtiva' eden t~krlip müzesi. sene • dığmdan pervane denizden bütün zen. 
da 'ae .edi~e 'hizmetleri nokta"mdan lcid~pberi açd~rnaımiur. ciri toplamış, az aonra da bağlı bu -

'J\.arıt oldu~u üplıe izdir. · Uç ıcne evvel mmmin açılacağı ya - lundufu nhbmdan tel halattan ko-
~areJenun tnucil}incll gf!r~k hu uı-i i- ~rln;uılcen . Maalesef ~snif iti hala' biti- parmak ıureüyle, vapuru sökerek ~ 
"İQJt! ~.~re'k heledh·eler imar i•le- ritememiı bi.r . aziyette bulunqyor. ıılze attrWdemittlr. Bu aırada Anadolu 
ı ..... 'Til;; ~akil ol:ıra'k Jıarf"ket edrr- Halbuki .milesaesenin aç~lması .kitap vapunmda bulunan mürettebat heye-
}''tler; • ırade ' ' C trşt>hbii kal>ili· ye tetkik sevenler iç_in cidden . büyük can ve karku içinde yattıkları yerle-
f rrıt k ~111 nıen1lckette, er yPr inki,.a- lfü iJıtiY.Jçtrr. rinden fırlayarak avaz avaz bağırma-

o •) la~tırmak iti~ k~lml f.<ıjı~ Muharririrrİiz Niyazi Ahmedin bu fa başlamışlar; hidiseye yakın bulu. 
· ASIM US ıJle~~teye. ~ir ,vaJi Uatüpd~fa Jıita~n nan bir kuııın vapurlar da düdüklerini 

yazdığı açık .mektubu ittjnci ıapifemlz- qalmı§Ja.rdır. İngilb; vapuru :bir mUd-, .. 
l.C:-..... 

il •ıaın1JUlllllllJU1••ın IW tWl--lllfl•oı•--z•ll"""""""'lllllilt 

Fransız kabinesi 
Bir muhalife kaışı iiOl ıegle 

itimat reyi aldı 
Pari , 21 (Hus:ıui) - Ba~' ekil B. 

Clrautenıps ( Şotan) bugün parla
mentoda beyannamesini okuıııu~ıur. 

Hükumetin beyannamesind~ yeni 
lınkrınıetin bir buhranı yenmek için 
te~ekkfil ettiği. Ftamıanın an ·ane' i 
uindelerlnin muTıaraza olunacağı, di
ğer taraftan iş~i sınıfın ref aluna ça
Jtşılacagı kay<lolunnyor ve biitün 'n
tantlııcl art birli~<- (la' et e(1iliyor. 

'Be' annımtNlr mHli nıii lnfan mr,..r· 

'B. Mctal:sas 

Ut"" ekil Chautenıp . ('C\ ' llr> 'ı>re • 
rf'k, hu~iinkii lıiikuınet programının 
diinkii lliil,iıınet prol?ramınm ayni ol
'111~111111 t<'htıriiz <'ltirclikıen .. onrn k;;y 
Jiiln lı:1kkıııcl.ıki i~1lilıat kanmııt ka
lnıl rıtirmı•'k için rlin<len j!cleni 
~ nparn~nır \':trııl rımi.,tir . 

Clıantf'mp" nıiilenkılıcn hiikimıf" • 
tiıı nızİ) f'tini ta ... rih ederek clrıııi~ıir 
ki: 

Hiikıinıet her ıürlü "ÜJlh C} i orta • 
dnn kolrlırmak i th·or.. Bn11dan f'V • 

(Sonu Sa. 6, SiJ.. S) 

Balkan konseyi 
........................................... Umumi harpte Flis-

Yunan Başvekili tin hududundaki 

Memleketimize Türk silah 
Şubatta geliyor depolarınd·a 

Atina 12 (Huswi) - Ankarada top 
lanacak olan Balkan antantı devletleri 
konseyine iştirak etmek üzere başvekil 
general Metaksasrn ıubatın 12 sinde bu 
radan hareketle tatanbul yolu ile An -
karaya gitmesi takarrür etmiştir . 

Şubatın dokuzunda Balkan antantl 
riy.ı.aet devresi Yugoslavya başvekil ve 
hariciye nazın Stoy:ıdinoviç.den Yunan 
başvekil ve hariciye nazm Metaksasa 
geçecektir. Bu münasebetle Ankarada 
toplanacak konseye general Metak -
aas riyaset edecektir. 

A llın dolu iki sandık 
bulundu! 

Paris, 21 (A. A.) _ Ammandan 
bildiriliyor: 

Filistin hududu yakınıhda Salt ci
varında Vadii Sayanla umumi ha1'p 
esnasında tesis edilmiş Tilt'k silih 
depolan bulunmufintt. Bunlar arasın
da beherinin içinde 10 bin Türk altını 
bulunan iki sandık da mevcut olduğu 
bildirilmektedir. 

BaglalEI lllve•lz 
iki renkli güzel bir kapak 

içinde çıktı 
Bu ıayıda: - Uyku satan mağaza, lngiliz kraliçeai nasıl yatar, Meıhur yıl· 

dızlar ve benzerleri, Çocuğunuzun kız mı, erkek mi oİmasmı jıterıiniz? Radyo 
ilmin ve potisin önünde, iradın karikatür, modL 
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inkdap müzesi arflk 
açılsın! 

lstanbul Vali we B~tediye reftsi Muhiddin 

Haliçte kurulacak 
yeni tersane 

Ustündağ'a açık mektup Haz1rlanan proje gelecek hafta lktısat 
vekaletine gönderilecek YAZAN: Niyazi Ahmet 

Üç sene kadar evvel, yine (Kurun) 
sutunlarırlda benim gibi kitaP. s~vgisini 
müjde vermiş, tnktlap müzesi yakında 
her Şt'ydcn üstün wtanlara, büyük bir 
açılacak demi§tim ..• 

Aaradan üç sene geçti. Bu müddet 
zarfında, müzeye daha bfr çok eşsiz e
serlerin alındığını duvdum. 

Bunların bir kısmını bana verilen 
hususi müsaade lütfuıtııdan istifade ede
rek, sandıkların içinde iken tetkik ve 
istifade ettim. ~ 

İnkılap müzesi, yüz binlerce yazma 
kitaplarla -Oolu kütüphlıneler şehri o • 
lan istanbulda, eşsiz üır müessesedir. 

Siz ki, yakından :ılaikadar olarak vü
cut bulması için çalıştınız, ilk adımı a
tarak, bugüne kadar yücüttünüz, otuz 
b!uden fazla kitap, toplu bir halde na
ıdir eski gazete Jtolleksiyıonlan, yazma 
ve eşi bulunmceyan vesikaiarı hep bir sa 
tı altrnda toplanması içi:n lazım gelen 
her yarFı gösterdiniz ; bilirsiniz, ki 
eseriniz,\inkılSp~ Türkiyıesinin kültür 
tarihinde en mtihim bir yer işgal ede • 
cektir. ~ 1 • ı 

Mualim Cevdet merhum, on binden 
fazla yazma, basma blitün kitap ve ve
sikalarını buraya armağan ededten, hi 
mayenizle ı\urulan müessesenin mem • 
leket isin ne derece değerli ı:>ldusunu 
elbette düş\inmüştü. Hayatını ilme vak 
fetmiş olan merhum. kitabı himaye e
den~ kitabı seveni takdis edet:di. 

Cevdet paşa merhumun, ıenelerce 
gizli kalmı§, ntendi el ~zılı. vesikaları 
da, değerli bir ilim adamı olan B. Os • 
man Erginin teşebbüsü ile kütüphane
ye alındı. Bu vesikal~nn başka bir eşi 
daha olmadığı gibi, bir dc:ıvrin i~ilzUnil 
en büyük bir selahiyetle aydınlatmak
tadır. Cevdet papnm, §iıridi müzede 
bulunan vesikalannr ~t"fffltiyet sene • 
terinde arayıp bulamayan bir. ' müellif, 
ki.tabmm mukaddemesinde §Öyle diyor 
du: \ ~ 
"- Bu eserler ;varsa ne bUyUk ni • 

met, yoksa sadhazar teessüf •.• 
Birgün müzayedeye düşen, oradan 

kit<ıpçıların eline geçen vesikalar, şim
di en emin yeri bulmuşlardır. 
Sayın Üstündağ .•• 
Ben bu sütunlarda, mUze'de 'mevcut 

kıymetli vesikalan snalayacak değilim. 
Bunlar, sizin de malQmunuzdur. Kıy • 
metlerini , de hi' §Üphesiz takdir edi -
yorsunuz. Benim, yurdun kifap seven
leri, tetkik sevenleri namına ricam şu: 

inkılap müzesi artılt açılsın .. , 
Bir kaç sene içinde ebediyete ltaldar 

ttıymetini muhafaza edecek bir mUes • 
sese kurdunuz. Fakat bu. bir türlil tas
nif dilemeyen ve tasnifleri yılan hika· 
yesine dönen "Hazinei evrak,, ile Çliğer 
kütüphanelerin tasnifleri işine dönü • 
yor. Hayatınızda duya~ğım~ en bll • 
yük manevi zevkten mahrum olarak 
göçmek istemezsiniz sanmm.. Müze • 
nin açıldığını si! de, biz !de görelim. İs 
tifade edilsin. Yoktan var edilen müze
nin eski eserler kısınr, yalnız mUnn: • 
verler için değ~l ~er sınıf halk Sçin bü
yük bir alaka ve hayranlıkla temaşa edi 
tecek bir meşherd:r .. 

Asırlardanberi tetkike gelen, tasnife 
gelen, görmcğe gelen mütehassıs eı • 
fatlı ecnebiler, eşsiz eıerlerlınizi çalıp 
çırpmak istrler ve muvaffak da olurlar 
dL Bunun çok acı bir misalini de bir 
kaç yıl önce gö~ük. 

Arabalar içinde, torlbalarla eserleri • 
miz harice gidiyordu. Ukaydi ve ih • 
malin çok acı tecrilbeterini görmüş bir 
nesliz. Elimize geçen, elimizde bulu • 
nan kıyımetleri takdir etmiyorduk. 

Az zamanda vücuda getirdiğiniz mü 
ıe, ayni zamanda bize bir hakikati de 
öğretmiştir: 1stanbulda, şu ve.Ya bu 
elde bir çok kıyıpetli, tarihi eserler 
mevcut bulunmaktadır. Bunlar isten .. 
diği ve arandığı vakit bulunamaz, de .. 
ğerlerini de ancak kütüphanelere geçe
rek iljm ada.mlanna arz~dildikleri va
kit bulurlar. 
Duyduğuma göre, İnkılap müzesi i

çin artık eser de alınmıyoı:mµş. Bu 
kaydi, o mueeseşey'i ku~ win ileri 

sürmüş olmanıza ilitimal vermek iste
mem. Yann, eski çullada beraber mü
zaydde yerine bjlmem }ıangi ilim ada • 
mınuı veresesi tarafından tarihimizi a
lakadar eden bir .eser ,gelir de, bu, ln • 
kılap müzesine giremezse çok acı olur. 

Gene duyduğuma göre, müze bütün 
kadrô u, müdürü, memurları ve hade
meleriyle faaliyet halinc;Je~i§. 

Çok 11ayın Ostündağ •• 
İstanbul şehrinin güzelJiği, İstanbul 

~e~rinin iman ve daha bir şok hayati 
ıhtıyaçlanmız kadar müzenin açılma • 
sına da ihtiyacımız vardır. 

Cumhuriyetimiz on beş yaşına giri
yor. Bu ep. büyük bayram _günümüzde, 
enelerdcnberj açılamayan müzenin, 

parlak bir merasimle halka kitap ve 
tetkik sevenlere açılmasını emrediniz. 

Ifoliçtc lmrulacak yeni ve büyük 
tcrsan\!ye oit kat'i proje ve planların 
Jıazırla.nmtıSJ bir haftaya kndar bite
cektir. Deniz fabrika YJ? haı-ı.War mü
dürü Cemil bu proje ve planları ay so
nunda. Ankaraya götürerek iktuat ve
kaletine takdim edecektir. Ali.kadar 
vekaletlerin murahhaslanndan mü
rekkep bir komisyon bunları tetkik 
ettikten sonra projeler vekiller heye
tiQc gönderilecek ve yeni tenanenln 
inşaatı ve tahsisatı için icab eden kn· 
nun liyihe.ları mi).stacelen hazırlana. .. 
rak meclise SC\'kedilecektir. 

Müzenin mevcut vesikalan kafi de
recede zengin ve istifade edilecek ma
hiyettedir. 

~ili tersanemizin kurul01asma ait 
olan bu hs~rlıklar ilerlerken bir ta
raftan da burada çalışmak üzere \l!'i
ta emele yetlotirilmeııi için tedbirler 
alınmaktadır. Çünkü, elde kili mik • ' 
tarda meslekten :yeti§mig mütehassıs 
i~çi bulunmndıkca kurulacak muaz -
zam tesisattan tam aurette istifade 
etmek kabil değildir. Yeni tersaneyi 
kurmaktan gayç, kendi ~~lhlarnnu:. 
da, kendi iptidai mağdelcrimiZle t.a.mıı.. 
men yerli gemiler yapmak olduğun& 
göre, bu müessesede ~knik Mlıflda 
mUteha88ıs birkaç ecnebiden baoka 
kamilen TUrk usta ve iJÇllerl kullanJ· 
lacaktır, 

, ı Kırnm:ı han ve topal haııoı .• 

Eğer tasnif edilemeyen kısnnlar var
sa, onlar varsın tasnif ediledursun. 

Niyazi AHMET 

Do/llorlar arasında 
Ankara 21 T,clefonla) Sıhhiye teş • 

kilatmda yeniden şu değişiklikler ya • 
plunı§tır: 

Tekirdağ memleket hastahanesi )ta • 
dm hastalıkları mütehassısı Hikmetin 
istifasının .kabulü, isparta hükumet ta 
bibi Fuadm tekaüt edilmesi, Beyoğlu 
hastahanesi dahiliye mütehassısı asis
tanı Naşidin vazifesine nihayet veril • 
mesi, Tokat merkez hükfımet tabibi Se 
llihattinin izninden avdet etmediğind~n 
müstafi a:ddi1• Ankara belediye kimya
hanesi asistanlarından f\Tazmi Ulusem
rcnin işinden ayrıldıf;ından kaydine i· 
§Clreti kararlaıtmlmıştır. 

Mcrkez.Jiıfuss{hha miltçhasWilann· 
dan Niyazinin :ve Alinin ücretlerinin 
üç yfu: liraya çılcarıJmasına karar veril 
miıtir. 

Mutki hükumet tal.>ibi Ömer Bitlis, 
Fatih hükQmct tabibi Rauf, Beyoğlu, 
Eminönü belediye tabibi Ali Fatihe, 
Uzunköprü belediye tabibi Kbım E .. 
minönüne, Trabzon memleket hastaha 
nesi röntgen mütehassısı İrfan Cerrah 
pa§a hastahanesine, Denizli memleket 
hastahanesi röntgen mütehassısı Os • 

Fabrika va ha.vuzlar içlaresi bu usta 
ve işçileri yeti§tlrmelç vo ilerde ter.. 
sa nede vücuda getlrileoelc fen mekto
bine bir baelangıç olmak Uzere bir ua
taba§I mektebi kurmuııJ. bulwmıakta.· 
dır. 

man Kayseriye, açıktan çocuk müte • 
hıııışısı Ata özkal Gaıiantebe, Kemal
paıa belediye doğum mütehassısı Sup
han Karsa, açıktan doğum ve kadın 
hastalıkları mUtehas.-sı Mahican M. 
Kemalpa aya, Yozgat belcldiyc tabibi 
Osman Babacskiye, İstanbul kuduı 
müesseııesi mUtehassıslanndan Sami 
Diyarbaktra, Bodrum hüki\met tabibi 
Mustafa Mudanyaya, açıktan müteka. 
it tabib Kemal Anıl Scyhana, açıktan 
diş tabibi Halit Tüzemen Erzuruma, 
açıktan eczacı Sanm HüsnU hıfz:ıssıh • 
ha işleri dairesi ispenciyari ve ınüstah 
zarlar §Ubesine, açdrtan eczict MelAhat 
<SzlU Ayancık~. Elmalı belediye eczacı
sı Ruhi Amasyayı tayin ve nakl~ditmi§ 
lerdir. 

Evııcllri gün );alı mı tanıdığımız ve sözün-0 inandığımı% b'ir ao~tu
mrı.: Kadıköy Gazlıanc inden bize §ihayct eııi. Şil.ay~tin şcbebi: KQk
hömiirü alm.al' için gönderdiği adamına ııar olduğu IUJhlc yok deni/mi:. 
'Adanu hömiir almah için talebinde i.-trar edince 111::/ıan.çde ~alı§an bir 
memur: . 

- Büyü/• bir yerilen tavsiye getir Je t:crelim!" 
Demi:... 
Do tumu::; Tıadiscyi böylece ra11.·lettiktcrı 30nra bi:c aordu: 
- Bu tavsiyp ne uıv iyesi? Büyiik yer denilen 11wkarn acaba ne: 

re.si?" 
Tabii olamlı: biz bu sııale cevap ı-r.rcnıctlik: 
- Bımı' scrıc ga:.lıcrm:cleki. memura -ormuk lazım .. : · 
Dcdih. 
lla!.i/.-aıcrı ga::.Tımıeclcn 1ıömiir ıJmak it;i11. artrk TJ<ll'la ı>emıeı~ trafi 

gclml'yor da bir de Um iye istcni) orsa, b11rı.a n-0 d nir? Paralılar kömü· 
rii tav iye ifo Cllırlarsa, fakirler i9in ne yapuwl• lazımgelir? 

HASAN Kl . 1 .A YJ 

Zçtedüen Çin ıchirl~naen öirinae geçit ıre.mıi y_ayan bir 'JaJK>n kıt'a.sı 

Fransad~ ~ bir cinayet daha 

Topal bacakla adam 
öldüren hancı 

Franu bugUnlerdc adeta bir cina • 
yet memleketi haHnc~ geldi: Hi~ bir 
gUn )'Ok kl uf ak vcyı büyük bir cina· 
)'et hat!ilcai olmaıın. 

Bu cinayetler hazan tüyler ürpertici 
bir canavarlık .. eklini ahnakta:dır. 

Bunların en sonuncusu, herkesin 
maJUmu olan Vaydmaa meselesidir. Fa 
kat, bugün, ayni derecede, belki daha 
korkunç bir aınl cinayet meydana çıka 
rılmı§tır. 

Lennon kasabasında "kırmızı han ,, 

olduğunu hissediyor ve onu yalnız bir 
odaya çekerek kocasını sağırıyor ve 
kulağına fısıldıyor: 

- Bu adamda çok para var öldür! 
Topalın tahta ayağı zavallı Çi.nlinin 

kafasını da eziyor ve paraları alınıyor. ' 
Tevkif edilen hancı evvela inkar et 

miş, sonra suçlarının hepsini ağlaya ~ 
nk anlatmıştır. 

Şimdi bu topal caninin muhakemesi 
heyecanla lx~len.mektedir. 

isminde bir otel ve lokanta vardır. · •• 

llir çok yotcuıann uğrağı olan bu Uçüncü Napol-
hana. ton zamanlarda, hemen hemen k 
bir ıiren bir daha çılanamakta - . yonun son me -
dır, Hanın aahibl tek bicakh bir ~am· tubu mezadda 
dır ve tahta olan diğer bacağını cina· 
yetlcrde sil!h olarak kullanmııtır 1 

Kırmızı han cinayetinde ba~ rom oy 
nayanlardan biri de hancının karısıdır. 
Cani karı kocaya yardım eden daha bir 
çok kimseler vardır. Bunlar, hana ge • 
len yolcuları birer birer öld\irüyorlar 
ve paralanru alıyorlar. , 

Cinayetlerden biri 14 ağustos 1936 
de itlcn..ınittir. O Nbah ltasaba c:ivaon· 
da ölü bir adaı:rı bulunuyor. Cinayet ea 
rarengizdir. Tahkikat yapılıyor Te bir 
netice elde edilemiyor. 

Goik ismindeki bu ada01 batma VU· 

~rak öldUrlilmUJtür. 
Cioayctlc ali.kah görillerek nihayet 

Karyu ve Kreto işaıinde iki kişi tev .. 
kif edilnü~tir. Bunlar, sorgu sonwida, 
cineyeti işlc:ycnlerin kendileri olmadık 
larını, asıl car.ilerin hancı ile kansı ol· 
dutunu t<Syleml5lerdir. : 

Bunların anlattıklarına göre, cina • 
yette bag rolü oynayan hancının karısı
dır. K•dın, yolcuyu yalnız bir odaya çe 
ker ve sonra diğerleri içeri girermi~. 

Bu arada, hancı Lepop da, tahta baca
ğını yere vura vura gelirmiş. 

Cinayet heyeti tamam olunca, hepsi 
birden ıaval~ yolcunun ü.ıerine aılıyQr· 
lar ve kıskıvrak bağlayıp yere yatın • 
yorlar. Buddan liQnr~ kadın kumanda-
yı veriyor: 

- öldür1 
Kadın ıbu emri kocasına vermi~tir. 
Topal hancı, tek bac.:ığını sürükleye 

aürilkleye ilerliyor ve .. Tahta bacağını 
ye.rdeki adamın kafasına indiriyor. • 

Tahta bacak, zavallı cinayet kurba • 
nının beynini deşinceye kadar vurmak
ta devam ddiyor ve yolcu cansız uza • 
ıunca, Topal cani i§ini bitirerek geri sc 
kili yor. 

Yapılan diğer tahkikat neticesinde 
hancıların bu t~rzda daha bir çok cina
fctler işledikleri anla~ılıyor. Hepsin • 
Ce. topal bacağının tahta ayağı . .zavallı 
yolcuların kafasını ez01ckte kullanıl -
mı§tır. 

Bir defa.smda, hana bir Çinli gelmiş. 
Hancının karısı bu adamda fazla . para J 

Bugün~ Pariste müzayede mahallin· 
de, üçüncU Napolyonun bir mektubu 

f satılıyQr. Bu mektup. kralın hem en ıoıı 
ı yaıdığl mektuptur, hem de büyük bir 
1 tarihi kıymet taşımaktadır: 

Fransız kralı Sedan muharebeslndc 
mağlOp olunca \cendisini Prusya kralı• 
na teslim ediyordu. MektuP. §Öyle ya• 
zılnuşt1r: , 
"Kanleıim efenainl: 

"Muharebede askerlerimin araıınb 
ölmeğe muvaffak olamadım. Y apaca • 
ğım iı lalıcınu majeıtenizin elleri ara • 
sına vennektir. 

''Majestcnizin iyi bir kardeıiyim. 
Sedan, 1 eylül,, 1870. (imza): 

Napo)yon,, 
Bu tarihi vesika §imdiye ltadar Ar· 

niendeki bir kollebiyoncunun elinde 
bulunuyordu. BugUn, en fazla kim pa· 
ra verirse ona satmak istiyor. 

Miltehanıslar mektubu tetkik etmi~ 
ler ve hakikaten Napolyonun mektubll 
olduğunu söylenıi~lerdir. Faka\ tarib• 
cilcrin bugün merak ettikleri bir §C1 

varldır: 

Eskiden Almanyadaki evrak hazine • 
lerinden birinde bulunan bu mektup 
'.Amienlinin eline geçmiıtirt 

İmparatorun mektubu bugüne kadar 
bapn.dan ne maceralar geçirdi bilin • 
miyor. 

-Affedersiniz, ÇckmecmJe gidi!J~' 
aum, yaıı1ışlık'La.. •• ı; 

- Çck"Tncccy6 yomck ddasıntTatı 
aa1ıa kcstirmcdir! 



1 Şehi~ bab~rleri 1 

3 fırın kapaflldı 
Kahveler de konlrol ediliyor 

ıu:aZı kahvehane ve gazinolarda mat- r 
til a muvafık şekilde çay ve kahve ve

lllcdiğ' 
sind .. 1 yapılan araşhrmalar netice _ 

retilmckte olduğu görülmüştiır. 
ilk tedrisat talimatnamesi mucibince 

bu sınıflarda gurup usulü olarak ders 
gösterilmeyecek ve bir sınıfın bütün 
derslerini bir öğretmen okutacaktır. 

c oğrenilmiştir,. 

ü AYni zamanda bu işleri vapanlann 
St Ve b l r(iJ .. aş arının da kirli olduğu gö _ 

y rnüştur. Dün Eminönü mmtakasında 
d apıla~ bir teftişte bu kabil kahveler • 
en bır k v· açı cezalandırılmıştır. 
ıne Ern· .. il 

cd'l:n f ınon m:ntakasmda kontrol 
h• • urunlann bazı?annda gayri aıh
r~ ~~la~ altında ekmek yapıldığı öğ
d nkı lllıştır. Bu gibi furunlardan üçü 

O U• ~ •• 
.. gun muddetle ka\ıatılmıştır. 

Otobüılere levha 

Otob"itl • •· fll enn on kısmına işledikleri 
1ntaka i B ya a t levhalar konacaktır. 

U u levhalar otobüslerin gidiş ve ge • 
! Yerlerini gösterecektir. 

Köprü b:ııındaki sabı yerleri 
]{() .... 

:ııa Prunun her iki tarafında yapılmış 
kınn satış yerlerinin yıkılması işine ya
~ld da ba~ıanacaktır. Bu iş bir müteah-

e veriJrn:ştir. 

Belediye lktıaat müdürü ı:eldi 
ha ~aYatı u-:uzlatmak üzere Ankarada 
tn.ş~ akan Celal Bayarın başkanlığı al 
t ' toplanan heyete iştirak etm~k ü
ere . . 

lıt• gıtmış bulunan şehrimiz belect!ye 
Ya'tsat isleri •füektörü B. Asım Sürey

dün Şehrimize dönmüştür. 
-o-

'I\~' 1A 'A ""f f.JlÇ, 
'tu -

lllurta pi) a:scun 1 J•tseldl 
h!rylltnurta satışlan piyasada büyük 

lı~raretle deva metmektedir. 
1ca11YasaJa hemen hemen hiç yumurta 

llıa \' nı §ttr. 
bar unıurta yetiştiren yerlerden sonra, 

tt .. 
illi 1Ç nde kili mıktarda mal gelme· 
acı§ ?lcluğundan fiyatlar yeniden yük -

1Jtir, 

b· Şl ;llldiki halde içinde 1400 yumurta 
:ı •n tae an sandıklar 33 liraya satılmak-

la ır, lialbuki ~eçen hafta yni sandık
r 31 r 
l)· ıraya satılmakta i~i. 

ğı ığer taraftan yeni talepler alındı • 
n~ ldar. alS.kadar ihracat tüccarları A -

ı, 

~ıl an yumurta almak üzere yola 
hrdır. 

ICebab kestan , ihracına baıladık 
de l!u Yıl n:emlckctimizde en fazla el . 
oıf>'ıcd,ıen mahsullerden biri de kestane 

U§tur. 

l{estanel · • k ı· · 'ba ·1 ...ı· v >'ılt erımız a ıte ıtı n e uıger 
Pi}' ardan çok daha üstün olduğundan 
lat:saya mühim miktarda &ürülmü'° 
lch·nbu1 • İzmir ve Ankara gibi büyük 

trlcr· • Sat>t ımızde "kebab kestane,, çok 
ıtı.ııtır. 

nu a d . lrın ra a memnunıyetle haber aldı . 
bcttıı2:a göre, memleketimizden hemen 
~., en ilk defa denecek mahiyette kc-
~1~estane ihracatı da yapılmıştır. 
c ın:ı· 

;-eni . tııtandan kestane almak Uzere 
hır çok talepler de vaki olmuştur. 

1 
Para honasmda 

ıtanb 1 b d.,ıa • u orsası11Jn Ankaraya nakli 
tcr/'~ivle hükumete izahat vermek ü
tUnu gıde~ borsacılar he·:eti pa.::artesi 
~ Şehr1mize dönecektir. 

ııaı.:r~ada hevetin dönmesi bilyük bir 
"'· .le ~klenmektedir. 
4.Jl~er t 

ta\-....' araftıın bof!!-ıda muameleler 
bil.ı~n olundu~u gibi rtur~unlasmay·p 
tcı.ı· 8 hararetlenmekte devanı ctmek-

~ır, 

llirtn • 
dUn d et tertip Tiirk oorcu tahv:lteri 
de'\,,: 5 kıınıc; rı~ı.:t uiiksf't .. rek 1~ 9,c; 

ls "O ~n'f tert!n TiH~ bıı .. r11 t::ıhvilleri 
]l,, }" tnw>m•le srörrnilstUr. 

,,, • ., h 
~etı,.., n "''lk:t An:ı~nlıı nıilmf"'l<ıİ1 St'· 

tell ~., ~l'I rl • ., ll' .. ,n,..; t"hvill,.ri f'IQ ? ı; 
1. ll:ıt.t.., h" .. 
ıte1! ._ ıs lT" •n,..:ı;7. 1ir:ıcırna M er • 
b """" it e4 •

1 
..... tarafından 629 kuruş tes-

1 "'iliştir. 

kt.., ~ 
\J'' ""iT'l '"\~ 

-.... 
G~:U'l ''AU,'I tfPra 

13 ' c s e;- 1 iyece'< 
... a2:1 ilk ok ·ıa d"...:J·· 
ıı•nc:i ı nn o.· .. unc\.. ve be -

sınıflarında gurup usulü ders öğ-

Vaziyet okullara bir tamimle bildiril 
miştir. 

Ecnebi okullannda ahlak deni 

Ecnebi okullarında verilen ahlak 
derslerine şimdiye kadar o sınıflarda bu 
lunan bütün taleb~lcr iştirak etmekte 
idi. 

Bakanlık gönderdiği bir tamimde yal 
nız ecnebi ta})iiyetl~rinde olan talebe
lerin bu derslere i§tiraki mecburi tutu
lacaklarını bildirmiştir. 

Ecnebi tabiiyetinde olamayan fakat 
bu okullarda ders gören talebelerden 
bu derslere girmek isteyenler olursa 
an-ak velilerinin kültür direktörlüğün
den alacakları müsaade :ile den;te bu -
lunabileccklerdir. 

Kültür direktörlüğünde toplantı 

Ec'lebi ve akalliyct okulları yaJ1di -
rekıörleri önümüzdeki pazartesi günü 
okulların program i§lerini görüşmek 
üzere kiiltür direktörlüğünde bir top
lantı yapacaklardır. 

Öğretmen1ere yardnn 

Öğretmenlerin ölüm zamanrnda ai· 
lelerine yardım sandığı cemiyeti önü • 
müzdcki ayın 29 uncu günü üniversite 
konferans salonunda yıllık kongre!:ini 
yapacaktır. Kongrede nizamn3mc üze
rin:le görü~ülecek ve bazı maddeler ta
dil edilecektir. 

\1AHKE .. Ef ERllE - -~azım H ı mat ·evklf 
edl.d• 

Ankara müddeiumumisi taiı Nazım 

Hikmet hakkında tevkif karan vermiş, 
bura zabıtac;ı da iki gün evvel Nazım 

Hikmeti tevkif ederek Ankaraya gön -
dermiştir. 

Magellanos davası 

Dün ikinci ticaret mahkemesinde 
Magallanos ve Kapopino vapurları da
~asına devam olunmuş her iki vapurun 
gerek çarpışmasındaki hatanın gerek 
çarpışmayı mütcakıp Kapopino v pu • 
runun batmamak için ittihaz ettiği tcıd-

• 
birlerin mutad usul ve nizamnameye 
uygun olup olmadığının takdiri için bir 
ehlivukuf teşkil edilmes:ne karar ve -
rilmiştir. 

Ehlivukufun takdiri mahkeme hu -
zurunda olacaktır. 

Adliyede bir terfi ve tayin 
Ağtrceza mahkemesi azasından Ahmet 
Tümay. terfian İstanbul sulh ceza mah 
ke--esi hakimliğine tayin olunmu~tur. 

Ahmet Muhl's Tfünav simdilik Be -
voğlu sulh ecza hakimliğini yapacak -
tır 

Kendisi. gene ve kıymetli .ıdliveci -
leri..,,iz!::l .. nd;r, Tcbı:ıik ve yeni -::ıevki:n. 

de de başarılar göstcrm~ini temnni C• 

deriz. 
-o-

l\1UTP.FERRİK 

TUrkku u.,a ·a"?t'a~a·< 
fa'e e'er 

Türkkuşuna kaydedilecek talebelc -
r;n kayit ve muamele işiyle cumartesi 
günleri meşgul olunacaktır. 

Selami İzzetin konferansı 

E-ninönü Halkevinin tertip ettiği 

konferanslara her hafta perşembe günü 
devam edilmektct:lir. Dün de Selami 
Sedes (Türk tiyatrosunun tarihi) mcv 
zulu bir konferans verm:ştir. 

Selami S~des büyilk kalabalık tara -
fmd"'n d"nlenen bu konferans•nda biz
de tiyatronun kuruluşundan bun-üne ka 
k- rt,.r gerirdilSi safahatı anlatmış ve 
Tii-ldv~de as•l tivatrnnun Türk ka~•nt 
~:ılı""'-'C r•ktrlr-tıın sonra C.wnhıırivet 

ievrinıt• k•ır"'''" vine avni devirde in
k:o0.:ıf•n1 tehııriiz ettirmistir. 

Konferanstı bundan sonra İstanbul 

şehir tiyatrosunun on senelik mesaisin 
c!en bahsetmiş, eserlerin sahneye ko -
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Milletler silahlanmada Et, ekmek ve sütten 
sonıa · 

Fransız kabinesi MilliiBez tiyatrar1 da 
ucuzluyor m ·· dafaa işini görüştü 

Ruzvelt iki zırhlı daha yapıl
n1asını isteyecek 

Pnris, 21 (A. A.) - Dünkü kabine 
içtimaındnki mUzakerclerin büyük bir 
kısmı milli müdafaa meselesine tahsis 
edilmiştir. Kara, hava ve deniz silfth
Janma programJnnnın bir sıraya geti
rilebilmesi için mildafaa nazırına har
biye, bahriye ve hava nezaretıerini 
kontrol etmek hakkının verilmesi ka
rarlaştırılnuştır . 

Hava, harbiye rn bnhriye nezaret • 
lerinin hususi proje!eri o!cı.cak, fakat 
bunların Daıadier riyasetinde teşek
kül cdecck bir hcvet tarafından tas
d!ki lazımgelecelttir. 

General Gamelin milli müdafaa er
kiı.nıharbiye, e.e!liğine, umwni müfet
tiş Jaconnet de bu te,.<::ekkülün umumi 
katipliğine tayin edile~cktir. 

Amcrilcamn Yapt:racağı l' eni 
Gemiler 

nezareti yeni lngiliz deniz üssünUn a
çılmn merasiminde haı.ır bulunmak 
ilzere Singapur'a gönderilen üç kru
vazörün ne znman döneceklerini bil • 
dirmemiştir. 

Deniz ın:ı.hfellerin<le söylendiğine 

göre, üç kruvazörUn Singapurda \'cya 
Amerikan deniz ek.sı.>erlerinoe, Ame
rika Uzak Şark floisunu takviye etme
ğe karar verdiği takdircle milkemmel 
bir deniz üssü addedilen Saygonda 
kalmaları muhtemeldir. Bununla bera
ber bu husustaki haberler resmen t 

yid edilmemiştir. 

llavay Adalarına Bombardıman 
Tayyaresi 

Vaşington, 21 (A. A.) - Kara or· I 
dusuna mensup ultra modern bir 
bombardıman tayyare filosu 1 şubat
tan itibaren kaJifonıiyadan Havay a
dalarına nakledilecektir. Bu tayyare
ler vapurla ta§ınacaktır. 

Hayat pahalılığtna karşı hükumeti • 
mizin açmış olduğu mücadele bütün ik 
tısadi mahafitde ve bilhassa piyasada 
çok müsait bir hava yaratmış ve 'her -
rcket uyandırmıştır. 

Et, ekmek ve sütten sonra bez fiyat
larının da indirilmesi için icabcden te· 
şebbüse geçilmesi piyasada derhal ha -
rket uyandırmıştır. 

Bu cümleden olarak evvela pamuk fi 
yatları birdenbire ve ehemmiytli dene
cek derecede ucuzlamış ayni ucuzluk 
pamuklu mensucata da tesir ederek es
ki fiyatına nazaran 5 - 6 kuruş birden 
düşmüştür. Pahalılığı yüzünden fazla 
İ§ yapamayan bazı tezgah sahipleri de 
tekrar iş başına geçerek pamuklu bez 
dokumağa başlamı§lardır. 

Bilhassa son defa bezlerin ucuzlatıl
ması için alınan karar fakirler arasında 
bir memnuniyet uyandırmıştır. 

-o-
• Dün Köı;lcnceden limanımıza selen 1-

tnl:ran bandıralı Reçll Knrol t'npurunda 
gümrük muh:ıfnza teşkllAh memurlan ta· 
rafından 1tikülen lilrum üzerine bir ara~· 
tırmn ynpılmış, Fahriye adınrta bir kadı· 
nın üze.rinde dcklArc harici 60 Türk lira ı 
He bir parça elbiselik kumaş bulunmu . 
Mn~ndere eiUlcrek hakkında kanuni wki· 
bat yapılmıştır. 

Londra, 21 (Hususi) -Va~ington· 
dan bildirildiğine göre, bahri inşaat 
i~in istenilen 553 milyon dolarlık tah
sisatın mecliste büyük itirazl:ı.rla kar· 
şılarunadan kabul edileceği tahmin e
dilmektedir. 

Gelecek nutkunda Rooscvclt'in A· 
mcrika hlikfımetinin ne dereceye ka· 
dar 1936 tarihli Londra muahedesine 
kendini, bağlı addettiğini bildirmesi 
ihtimali vardır. 

Kurtuluşta işlenen 
cinayet 

Herald Tribunc yazıyor: "Deniz in
şaatı programı hakkında beyanatta 
bulunurken Roosevelt, Amerikan bah
riyesinin şimdiki tonaj nisbetinin yilz
de yirmi nisbetinde arttırılmasını is
teyecc~tir. Bu teklifle bir milyar do
lar snrfiyle yüz kadar yeni gemi yapı
lacaktır. 

Roosevclt, bilhassa Uç zırhlı inşasını 
istiyeccktir. Bu suretle zırhlıların a
dedi yediyi bulacaktır. Bundan maada 
2 tayyare gemisi, 3 büyük kruvazör, 
4 hafif kruvazör, 30 muhrip, 5 tahtel
b:ıhir ve 50 muavin gemi yapılmasını 
tavsiye edecektir. 

Yeni kruvazör1crden beşinin 43 veya 
45 bin ton olarak in~ edilmesi de 
muhtemeldir. 

Am.crikaıım Uzcık Şark Filosunu 
Ta1-;ı•iye Ediyor 

Vaşington, 21 (A.A.) - Bahriye 

1 ah ip t'dild.iğini anla
yan bir ha("ah('ı 

IKi paket erojn 
yuttu 

Dün Haydarpaşa İstasyonu civarın
da oturan Şükrü adında biri Gümrük 

muhafaza memurlarının şüphesini dav'ct 
ettiğinden, takip edilmiştir. 
Şükrü yakalanacağını anlayınca bir 

kenara oturmuş, cebinde bulunan iki 
paket eroini bir anıJa ağzına atarak yut 
muştur. 

Şülcril paketleri yuttuktan sonra bü
yü!: bir cezadan kurtulduğunu sanmış 
sa da biraz sonra midesinde bir fenalık 
hissetmi~. kendisini takip eden muha • 
faza memurlarım görünce büsbütün 
kendisini kaybederek bayılmıştır. 

Gümrük muhafaza memu :tarı der
hal Şükrüyü yakalayarak hastahaneye 
götürmüşler, dahili bir ilaç vermek su
retivle iki paket eroini meydana <iıkar
mışl=lrdır. 

Şükrü paketleri çıkar:lıktan sonra 
çekti~i ıztrrap~;m dolayı derin derin i

çini çekm"ş,: 
"- Beni kurtardınız tcşe~<kür ede -

rim. şimdi ne isttr~cniz yapın cezanı -
za hazmm .. demiştir. 

nuş, usliip ve teknik bakımlarmdan iler 
lediğini anlatarak bugünkü Türk tiyat· 
rosumın garp tiyatroları ile müsavi dc
denecek bir şekle gelmekte olduğunu, 

yabancı muharrirlerin yazılarına daya -
narak isbat etmi9:ir. 

Katil yakalanmak Üzere 
Evvelki gece &aba.ha karşı Kurtuluş 

ta Tepeüstünde tabanca ile bir adam öl
dürülmüştür. 

Faili henüz meçhul bulunan bu cina
yetin kurbanı 25 ya§lannda bir adam • 
dır. 

Üstünde yapılan aragtırmalarda hü
viyeti henüz anla§ılamamıı olan mak
tulün şark vilS.yetleri ahalisinden oldu
ğu zannedilmektedir. 

Eski bir lacivert ceket, ayağında ge· 
ne eski bir lastik ve kurşuni renkte 
bir kilot vardır. Maktulün cebinden 
28,SO kuruş bozuk para, iki kutu kib • 
rit yarısı içilmiş birinci nevi bir paket 
cıgara ile bazı kS.ğıtlar çıkmıştır. 

Ha:lisenin tek şahidi bir kadındır. 
Ancak vakit gece ve mesafe uzak ol

duğundan katilı seçememiştir. 

Maktulün ayakkabılarında saman ve 
gübre emareleri görüldüğünden kendi· 
sinin bu civarda çok bulunan mandıra. 
lardan birinde çalıştığı tahmin edilmek 
tedir. Maamafih, bu mandırabwdan 
getirilen iki adam, kendisini biç gör -
mediklerini söylemişlerdir. 

Cinayet, tam Tepeüstündeki bosta • 
111n yanındaki toprak yolda işlenmiştir. 

Yapılan muayenede katilin pek ya • 
kın bir mesafeden ateş ettiği anlaşıl • 
mak•adır. Kurşun enseden girmit ve 
beyni parçalanmıştır. Kurşunun glııdl· 

ği yerde baruttan mütevellit yanık iz -
leı i vardır. Bundan, katilin öldüruten 
adamla beraber yürürken ateş ettiği ze 
habı da uyanmakta ve cinayetin bir 
kad·n veya diğer bir sebepten mütevel 
lit kin yüzünden işlendiği sanılmakta
dır. 

Tahkikata devam ediliyor. 

Fransa'ia on iki çuval gU
mu, para çahndı 1 

Fransada büyük bir hırsızlık olmuş
tur: 

Tulon garında, hazineye getirilmek • 
te olan, her biri ellişer kilo ağırlığınıda 
on iki çuval gümü§ para haydudlar ta
rafından çalınmııtır, Paralar 600,000 
frank (50.000 lira kadar) dır. 

On iki ağır çuvalın gayet kısa bir 
zamanda ortadan kaybolması, hırsız • 
lann pek kalabalık olduğunu gÖ5teri • 
yor. 

Hırsızlığın nasıl olduğu anlaşılama 

mıştır. Yalnrz, gece yansı bir otomo • 
bilin o taraftan geçtiğini bilenler ol • 
muştur. Bununla beraber otomobilin 
numarası alınamamı§tır. 

Fransız polisi büyük bir faaliyetle, 
haydudlarr aramaktaldır 

Hava kuı umu Başhanı 
istifa f'lti 

Ankarndan bildirildiğine güre. 
"Türk Uava Kurumu Ba§kanı B. Fuat 
Bulca, sıhhi sebeplerden dolayı, i ti
fo etmi~tir. 

Ha,·a Kurumu başkanhğma kimin 
tayin edileceği heniiz kat'i olarak ma· 
1\ım dei?il e de Bolu Sayla\"l B. Cevat 
Ahhas Gürer'in bu nziCeye getirile· 
ce.ği tahmin edilmektedir .. 

-o-

Yangın 

Dün gece Tüııel lıaşıncla, KaranfiJ 
~okağmda, 18 numaralı binada yan
gın çıkmı~tıf, derhal yetişen itf aiyc 
sayesinde yangmm büvümesine ma
hal ,·erilmeden öndürülmüştür. 
Yangmnı Eehehi hakkında zabıta

ca tahkikat yapılmaktadrr. 
-0-

0Aretmenh~re res!m 
kursu 

Anl(ara, 21 (Telefonla)'- Anka· 
ra ilk okul öğretmenlerine yazı, re· 
sim ve e1i§i me\".Zulan üzerinde pra
tik bilgi vermek i~in bir kurs nçıl
mı·tır. 

Kur a devam eclenlerin sayısı 40 
kaclar<lır. Kurs bir bu~uk ay rıürecek
tir. 

-o-• 

Deniz tir areU kanununda 
yapllacak de§lflkUk 

Ankara, 21 (Telefonla) - Deniz 
ticareti kanununun yenibaştao deifü· 
tiril~esi için toplanan komi-yon ça
lı§malarmı bitirmek üzeredir. 

Komisyon, çah~malarmı bitirdik• 
ten sonra, alakalı ,·ekiiletlerin dele· 
ğelerinden mürekkep olmak üzere İ· 
kinci bir komisyon kurulacaktır. Bn 
komisyon hazırlanan projeyi tetkike 
ba~layacaktır. 

Tab'yetlmlze ııeçmek 
isi yenler hakkında 

Ankara, 21 (Telefonla) - Ti.iri( 
''atanda§hgına kabul için müracaat 
eden ecnebi tebea ı , ·eya tabiiyet iz 
kimselerin kendileri '\.'e nr~a, ailele
ri efradı hakkındaki tahkikat evrak· 
Jarında millivet, din ve mezhepleri
nin ta·rih edilme i kararlaştrrılmı:;· 
lır. Di~f'r Eekilde yapılacak ınürııca· 
atlar kabul edilmiyccektir. 
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AS R 1 N 
ÇOCUKLARI 

Yazan: 

Fcn•n\ Körmedin 1 C Yeııi /\1t1.'}riyat ) 
-~ 

Aile 

Çevirea: 

Vı-ıh,lel Gil te 1dıı 

- Ol -
SAF HAVAf' 

Z-0ngqld:ık Sı:ı) 1 vı Bal Jialıl Turkmen'in 
Pol J nc'.ıkn tcrcumc cllitı bu ~r l\unın 
obm""Urııl:ırıııc.ı ısUl:ıılc ,.c tal.dir ile tıı· 
.kip ·t'uılnıi ıı. 7.aıco Fran51z :ılrndcmlsin<·c 
ue tel\ iı; C11ilen lıu kil:ıp, Bal' Ualil 
fiirlmll·ıı"iıı. ıcıııız ve l:ıtlı u'liıhu ıle Te 
:ıslı minki lo\ ıııetirıc lanı.mıh le ı;adık ola· 
nı\;; nal.:il ,e g:ııctd~rılc lciı ıkı:ı c<lilcHkl<:n 
sonra, Maarif \"c·kiılcıiııc·c kit;ıp ~ı:ıJindc 
b:ı!.lırılmıs, Tiirk kiitiıphancsinin nıiilıirn 

bir lıo~lu~u doldurulınıışlıır. 

O <ık~ıım küçük çot•nk ilk defa ofa· 
rak hli) iiklcrin i~ine \:ık ıyur<lu. lık 
defo olarak ~aat dokuz Jmçu~:ı k:ıdur 
uyanık bulunuyordu \C bu aile kon· 
~rini bövlc \akından dinlivonlu. He· 

'azl:ır gi; nıi, annc.einin °) :ıımıc1:ıki 
İ.eyaı lıir. and:ıl) aya otunnn;tıı. Giiz· ı 
lcrini a~arak piyanoya ha\;ıyurdu. 
Parlak s:m açlarının köklimlen :ı1nı 
tcrlf'mr. aunesi boyuna sil iyorılıı. 

K nıl ın. ic-iıı<lcn: •·- man alla· 
lırm ! Ne ,-a~<lı çocuğa lıurnyn getire· 
t~k bu "ece! <foor<lu. Cıı ufok lıiı ... . 
~e) elen lıe~·ecanlanıyor!" 

Yauı~ı·:ı<'ık knlklı. -o n' .ıi!a k:ıl· 
~. J ... 

kınra koca ı hir haktı- lep:::i<lt·n iki 
LJtne bü}iik hüyük çHck ald1, bardak· 
taki uya iki kere batırdı çıkardı, ~c
k~re buladı 'e a,·ucunun jçinde, !;O· 

<·u~a uultl. Çcıcuk gözler.ini ili} ano
ılan ayımıayor, nareket iz Cluruyor· 
du. 

Anne;;i. 3\ ucunılak.i çilekleri onuıı 
ığuna ,Joğru yaklru .. trrJrken. hafifçe 
omu:r.nna dokundu. 

Çocuk ha mı ~~rı bir hareketle kal
<lırarak: ~·ığıh :· y•pt1. Bn, ~oenl.. la· 
nn o<la~mdn konuşulan dilce "isle· 
ınem .. tleınekti. .\ıınf" .. İ elini :ı nğı 

inclirtli. 

'1alızun lıir hnl alarak, içillfle ı;a· 
rip bir ezinti ile: 

'=- l!temiyor. di) c clii;ündü. De
nwk onda daha ~imdiden henden kuv 
\t>:li Lir ~ey '\'ar ha? •• :• 

yni dn\ikacla çot'llk ta, keneli .ken 
'linf": •·- 1stcmiyormn, diyordu. Şe
kt-;li f;H~i ne ,·ap•)·ım ben! Piy:ıno 
; .. ~e\·cırnm, mım1d isteyonım! Ben de" 
f:.:1~hilirim. hen de pirmıo t.alınak is· 
tc>yorıım ! ... '' ve kalınwcngi piyanoya 
~terini öyle dikıiıi hak1rordu ki o· 
<lada haşka biJ'§C, görmüyordu. l~ık· 
lar1a sesler bir tek müphem sis yığ1· 
m ic;indc hiribirine 1rnnııyordu. 

~arilı ve aydınlık, görülcbiltn ve 
~n ln~ı 1.ıhilcn lıir tek :şey vardı, onun 
i!,'iıı: h!itiiu odııp kapl:ıyan koyu sarı 
aı;lı hir ha .. ; hu l>a~m açık a~zında 

hinlc·rre lıeyaz 'c ıı:iyalı ip·ar; önün· 
dt>. )ııkarda ve lıa,~da küçük bir mıı· 
'i ııokta allanıp duruyor, lm nokta· 
ılan iki ~·ana iki kol m:anıyor ,.e f!S 

<.ıkımın di§lere basıyor ... 

Ertc"i akşam annesiyle bahası -o· 
kağa ı:ıknıı§l:trdı. Fakat salona ~r
mek hem güç. lıcm telılikcli bir ifc 
~iri~mck olac~l-tL Çünkü -anlayor· 
du ki- hu, yapılmaması liizınıgelen 
bir :eydi. Sonra. o gün ak;s:ıına ka· 
clar fü anın f en:ıhğt fııeriadeyJi. 
G~ (.ir~r ile lıi:ımet,•i kıı da znten e' de 
idiler ... 

~·;:-iırııli ... ) a' :t:ı. ) a\;a§ 'e !-'erLc=>t!,;C 

JcidelıiJiriz. G) örızy yanJaki odada~ 
ı.:alNrnr ... kapı. Jrnınnın topuz,u ... ) a· 
'aş! Bııra:oı, ofa ne knclar karan! ık! 
•• 11. r.vörgyııin kapı:;ı ..• §U ... ~u bekle
me oda ı ... Jlurdn dik.kat etmek la
zım: anti:.amhırdan hirisi çıkabilir ... 
Şiııııli ~an\;; }a\ aş ... Durıı~ı da ıı<· 
kadar karanlık! t te kapmm topuzu. 
itte alonun kaıu~ı ... kim e gelmedi, 
kim•~ 2;Örmrdi beni, kimsenin lıah~ 
ri olınnı :ırak:·• 

Elleri titre) ~•·ek lrnpr) ı nçtr 'e o· 
ıl:ıya hir l>aktı. f~te piyano §urıla ! Y n· 
':ı~'.,'.ll kapının arka ma ~ıyrıldı ve bir ı • 

ğı ~ ııkm ı. 1.'İ) :ıl ı tıı•lara, lıq a;: tıı::lııı a 1 
~a~ tara fa, .. ot tar;<fu: inı~ 'c )iikc:('k 

'

Jel'ff('<]Ml .. ctl••r, t..nlrn '<' nlı'nk penle· t 
~ ı 

den 'L""'ler '\:lkı~ or~ 
., iııııli biitiin p:ırınaklar hirçok 

lıı~l:ırııı iizcrindc ;:iılip ~,.liyor, tok 
.esler. inı:una rf";ı;ın·t '<"rcrck 'f'ya 
korkutarak, hızlı H''\"H yma •. lıcp bir 
yılı)ôr (leııc clrneÜ?ııkrlı;Git ı•mfiiy 
yıh~~.r. ıliıırn düne. honmrclana lııı· 

ıımrıl ma ~idi~ o;-... 
Biilföı ıııu .. iki llir luraftaıı in~:ınııı 

krıfo .. mn, hir l:ırtıftun odu~ a hitap c· 
di) ıır .•. Biitiin ~e .. ler hir 1<'k .. e;. lı:ı· 
liuılc lopl:uır ·or. lııınlı:rm arkasınrfıı 

diirl hir tur ıft.:rn O) naf:ın r{•ıık.ler ~;;. 
riinih or, tatlar. kolm1nr ~iiriiııiiyor 

'e ... lıütiin lıu11ların adr mueikjclir. 
- ıııu .. iki. diiıl\".amıı :en F,iizcl ~eyi! 

l!'aknl o küçiik .Mlıo" ha'); hirden· 
hirr do~nı1n) or: Sol tar.af~ hirdcnhi· 
re bir kapı ac;:ıldr. f:r.eri ,;iren György 
iıli. Bir eli ile hrui knpmm topn:nınu 
tnturor.cfo, öbiir eliıufo de mavi kağıt 
kaplı lıir kitap Y:ırılı. insanı p.ıylayan 
t.ir &<>a 1,. : 

- Çılrlırdm 1111 en. l'ıı,·J? diye 
hnğırdı. Bırak piyano) u ! Giiriiltii 
dinle el"rk Hıktim )ok hrniın; ı.;alıfa· 
nn~ onun. 

Pa\ rin ı·Ji luilarm üzerinde Joıı
du kaJdr. Haral görüyormuş ~ihi a~.ı
}ıe,• · iııc lı:ıktı: 

:._İyi ~alamıyor muyum, György? 
<fjy(' !lorrl n. 

Bunlarr • ornrken l'!=İ titı·eyordn. 
Öte-ki. 'k:ıti~ ,.,. Eert lıir ("e\·ap ''ereli: 

- Tin~ ır. sen çnlmıısmı lıilm('zsin. 
Sen ıle lıih ii, piyııno cler;;i al. (en <lı
!:Rl:ır 111. 

Ve kapı~ ı im: la k;ıp ı: ılı. ~itti. 
(npııaını ı·ar) 

Kııtahya Snlh 1/ul:uk 1Uil:inıliüinden~ 

J.:ıln Jlibeyin p:ı~ mııtııı1l~siıııJcn Atn· 
ulhıh o~ln Emin 'ekili Onıer Bnrıın ,.e ôlü 
Sadık nrlsleri ile olu Atıruct karısı Mu-
nen-erin şayiun 'e müşlt•ı-c!,en mtJlı;ler• 

olup J.ııbili ~akrJııı oJnın<lığıııdan u:ı~ sn· 
tılnrrık par:u;ınıu ıı:ı) t.ışlınlıruı~ına d:ıir 

'·cn1cn koı11r:ı l.ıin:ıen saıılısn çıkıırılan 
:;:ığı halen Hüsem yetimleri '<' ola hıılcn 
mulınscbci lm u~iye müfredat kıilibi ltch· 
met ttrsası arkası llnıııaıncı uğltı McJımct 
'"CrescJerİ lmJıçcsi oni.i ) tı) ile lllıılıuul Ş:tf'k 
cilıetiude 500 nu:tııc ııııı r:ılıl>nı lllCY\'U YC 1 
scpre lınlıçcsini mubıc,·J J li metre mu-
rabbı:ıındn ,.e 400 llr:ı kıymcllnde bir lı:ı
rap hane 15 ~-938 ~:ıh günü saat 14 de 
açık artmnn sureti)·Ic satılacaktır. Anır
mn şarlıınmrsi 25 - J - 938 den itibaren 
herkeıtln görcbilnı~i 11."İll ı:ıçıktır. Almak 
isteyenler yüıdc on ııishctindc teminat 
'el'.me~c mecburdur. Mu:ı~3"I·n sünde tlç 
flef:ı bağırtlınldıklnn unrtı en ~:ok artıra· 
nm lir.erinde tıırakılır. lfü~teri '·erilen 
milıil ıtarfıntlB Jlllra)·ı venneuc ihale ho
ıularn'k l5 gün rniiddellc ycııiclcn müıa
~·edeyc konulur. Bu ikinci ortmn:ııla <'n 
çok :ırlır:ınııı üzerine ilı:ıle ec1lllr. Her iki 
lhnlc ıır:ısınd:ıld fnrk "'e ıccı;ıııiş güııleı in 
faiılcl"i önre alnnıhın tııhsil olıınnr. Bu 
ı:n~·rl menkulün ihalesin<· kndıır Jıirikıııiş 
mnliye \"C lıcJcıliyc ,·c iılorti lıU'-l! Sİ)" \"r. 
c,1rnr horçl:ırı ile :!O Sl'lll·lik l:ı,·iz ht·ılcl· 
lcri d<'!Hıliy<· rr.-;nıt :ıl:ııııı ııilllr. lıC't 'iıırl· 1 
ıııııııed" ltııılı lıfıtun şcınill t:ırnaıııcn L::ıı

bul ,.e lliraı hnkkını imıliılcn isk:ıt clmi ı: 
sa)ılır. Pıı7.ltı mıılüm:ıt :ılm:ık btrrcnlc
rin malıkt>me hı:ıc;Ulfıı mu:nini nez.dinde
ki ılos~:ıı;mda nııılıfuz ş:ırlnnıncyi ol.u~:ı· 

lıilr.r<'kleri illııı ohııııır. 121 ıooı 

~----

fkr ı:ıile içfn 1ıh:ıırnlıı lıir kil:ıptıı·. Kız 
l'rkrk. bütün ı;<'n' lrrc \'crilchllreek kı~ • 
ın<'lli lıir lırrli! rrtir. llnrıırcll<' t:ı,·~h<' l'ı'lc· 
rh:. 

Konya 

t\oıı rn 11.ılkl·~ i ıorafınd~n .çıl;arılmoktı:ı 
olan im ıncc-nıuanın 1!! llC"I ı;ıı ns.ı d:ı ori· 
Hnal )uz.ıl.ıı·J:ı dolıı olıırak nc,şrolıınıhı. 
Koııyııyı külııır ı·,.cılcı ini tıık i11 edrnh·r 
jçiu okunm1!'!J liı7.ını hir 1.:ıtap ll·liıkki etler 
,.c i nli~ıırıııı mcınınıni~ elle lı:ı!ll'r '\'erirl7.. 

K cr.ra a tazı iT uharr:rter, 
~a r ve tıattaUar 

Yil:ıyrt f!ıı:tClekı iniıı c.n yaşlısı olan B:ı
b.ılıl; orlwılasınıızın l:S7.I işl<-ri müdürü 
H:ıy .Hif r;Hcn. L:iiruk, fzıkol fııyılolı bire· 

ı;er <'•lrnrmışlır. Koııy:ılı lııızı ınulı:ırrir ''e 
ıwirlc lınıtotl r lıakkııı<lo eldt" ctliı1i molü· 
m:ıtı TMimkrle lıirliktc bir broşürde 1op. 

1rımı~ıır. n:1" E,·rcn'in bu eserim dıılına fi. 

:l'eriode ')iirün!ilnwsi ~crckt>n hlr yol SD• 

'.\"Rr ,.c luışkn Y:liiyct ,.e mccnın:ılarındıııı 

rl:ı lıun:ı bcnıcr eserlerin rlağıtılınıısını 

ht-klcıh~. 

Yo~lamaya davet 
enıin,,,ııi l'atıarıcı As1'ulik Sııba.fndrn: 

331 ılu~umlul:ırın ) oklaınalanna başla· 

nılmışhr. Yohnncı şubeler hnlkındnn o· 

hıı> ı:ı ı:mltıönii, Fnlih 'e El·fip kazaları 

nıınl:ıknlnrı dalıHinde oturan 33l dol!um-

lu mükelleflerin nüfus cütdanı, Jkametgah 
st•ncdi \e üç kıtn foloğr:ıfı ile her SÜO öğ-

leye k.ad:ır yokl:mınları ynpılmak üzere 

Sııltanahmcıtc. Dikilitaş karşlSındıı Eminö· 
nO ynbnncı nskerllk ştıbcsine mürncenlla· 
rJ iUn olunur. 

Stenografi k u rsu 
flt11<>lilu ı1latr: ~inden: 

E\·iınizılc S!cr.o~rafi ~nr·ııı kursu :ıçıl· 

mı. lıl". nu J..ur: n naı:ırt lıntihanl:ırcla rnu-

Ya<Ialt OlanlıırJCI SCtrn J-;)·liı}de dip)omtı 

oJDnlar fştirıık edelıilcceklcrdlr. Arm eden 
!erin fü·imize rniir.ıcaall:ırı. 

-
De11izit'IUJz1m sa
lınalnıa hon1isgonu 

ilanlaı ı 

1 - Taahhiidünü ifa edemiyen mü
teahhit nam ve hesabrn.a olmak üzere 
"13011 .. adet ampul. ıs ikin'.:i kanun. 
938 tarihine rastlryan Cuma günü saat 

14 de açık eksiltme usulilc alrnma.c 
Uzere m:.inakasaya konulmuştur. 

2 - İşbu "13011.,adet :ampulün 
tahmin edilen bedeli "6077., lira ••94,. 
kuru! olup. mu\'akkat teminatı ''455,. 

ı :ra "85 .. kuruştur. Şartnamesi Komis
yondan her gün par~srz olarak alına· 
bilir. 

a - htekiilerin Z'ı90 sayılı kanunda 
yazılı vesikalıırla birli'~te ve belli gün 

ve saatte Kas:m?a~n':!a bulunan Ko-
misyona miiraca'\tliırı. (208) 

ls!aıılıııl ·' iincıi frra Mrnııırluüundan: 

Hır lıor,.ınn dolası ~"llılmasın.ı knr:ır ,.e-
rll<'n :ı20 od~t ıoıııa.J:ın ın:.mııl su 'e hıı· ı 

Irk rı ~·ı•nrı 1 :.! - !ll8 l:ıı ilıinc le~:ıdür c·ıll·n 
-.ıılı gıınu fill:tl 1l cl.ııı llilııırcn llasküy Piı i· 

ı :ış~Ht.ı :?I ~o. lı lınııc önünde :ıçık :ıı ııır

nı:ı İll" -;uhl:ır:ı~ı ilfııı uJunıır. (\". P. 20!l1) 

-adrnıtb kendini t•iynnonmı yanınıla S AK A R VA y~'ı Pazartesi akşamı sincmasınd'\ 
hıılcJn. O Y.mnnna kadar lıiç piyano· . 
uıııı ijııiiıw ntıırı.::mır:tı, tnı.l:ırılıın 'r 
lf'll('rrlrn ~c~ ı;ıknrmak arın::urıu o z:ı· 
nnnn l.aclar hiç hu knılar ku" etli 
lıi--l'lnti>m!~ti. (Pi, :monun trllnini 
fi<' ilk ılC'fa olar:ık bir C\\clki akşaııı 
giin11ii~tii ). 

H:ıkiki bir vesika .... Büyiik hir a')!• \"<? cnsur;"ıık Fransız filmi.. .. 

Marthe Rich3rd CASUS 
D'EWIGE FEVhLERE - ET?,/O von STI'.Ol/E/'fi!. JE~t'N GALT,.-1.ND 

tarafından oynanmış \'C"Mata Tfar~.yi k~ fcdcn cnsuP .. 

Elini pi) mıııııuıı kapağına ~iitiir- __ _ 
clii ... kilitli dC'~ildi. tıılııp knldırahi-
lir. JırY.17. hem" C j\·•ıh c İ\:ılı r)j. -ı· /' fWIW yt' 
r~;rnı . nrnhilircli ! Tıı· lara rlokun~hi- ı 19 3 7 P A R 1 S S E R G İ S İ. 1 
lircli ... f:,' ı>la 'a' :t~~·ı<'ılc .. hir tl"k par· mü. ~sna ve yegane filnıi gelmiştir. Ye bu Pauırte.si 
rrıakla ... Ti7. \f" herı·ak hır S<'~ rıktı! 
• onra (;~t'ki rı:ırına~İ) Jr., ııonra ·daha J'-.'\k-am S.1Iı.'.'A~rA dnemasında gi~tt'•ilm":;~ başlamı.c:ktır . .._9 
cı~ki parmıii le, §nraya buraya, aıa· 

/(açııılan; öldürüldü mü, sağ n11 ?! 

Kaybolan General!? 
Pariatcki "Beyu Rus Askeri Tqki· 
latı,. reisi Millerin izi üzerinde .•..•• 

Yazan: Alfr.ed Gerigk ı--- T efrll<a numarası: • • 

.U illerin lwçınlm.nlJmd.fı rol 1 
m·11rmıahımı /ıııklarırıdJt fah/;i. 
/,·at :.-npılan /irnr'i Slml>lirıfo 

nll'ı ·lm/ Pl.cı•i!:lw wmı ma:ileri 
m·a§tınltyor. Diinldi. t<ifril:a.dn, 
hir Paris J;aht·<!sin<le bıı mcr:u
,J,, ihi ld~i arasrnda lm11tt§1tlnn
lar. sual - C<'l'fl/1 tar=mcla flnla

clnj;u cemiyetin toplantı nkşamfarın· 
dan birinde'' Fc<lo_senkonun rapo
rıınılrı hu malumat teshit ediliyor 
''heıı. :ıl:ıy nrkuclaşJıırmdıın Mfra1'1 
Mogdcııko)'n r.ustJadnn. l\fa~deıık~ 
krnrlisinin Jlcrlinde bir So\'}-Ct a}ant• 
le r.ahıt.:ı le i ettiğini hikaye ıede~k, 
uzunca hir konu:ıı.mada, benim de bu 
~ovyet nrentesinc dahil olup çal~m•• 
mı teklif ctti. ıahiren buna nıu1"•' 
fakaı fJfülrrdim_e de. nuk aılım yal· 

nMı. D~uamı: 

Bu koın1~111ıınm rC"rryan ettiği bü· 
yiik lııılnırf :mla•ı hirindeki kahveye, 
imıli inrrn:ıların cıoııdan P\'n•lki ee· 

mi !arından ı;ıkanlnr, akrn cdiyorlıır. 
c;;y<li~i lıac:it i~ t>ilıi-t• ine rnğıııen. 
n~ ·:ız Rıı h:·ıı·ekf"tinılc hiı- zamanki 
ıııerlr•lıı- inr 11\j!'.nn hir rol oynrynn 
ılcridcıı ('Pkeıli '" 1Baı:1' kn:;kctli o -
ılmn; hir liılızn cu-uvor. ~onrn , cc • 
hinden tll!''::t hir ~nz~tr c;ık:ırıyor ..... .. 

- "iınili ~ize kohlinin ikinci 
U:ıltrk se,·alıııtinin 11tMl ım·ti:;ioi oku-

• "' • o 
mak i terim. Bu, '!\Jillerin kaçırıh;:m· 
clnıı tam Mr eııe e' \"Cldi. Dönüc:ıiin-

"' deıı ~onr:ı kemli!:iylc l'ohhct ellen hir 
do-t, SkohJiniıı ne tasrıdadığını bu· 
rnda mıl:ıtryor .. kohJin o zaman ''bol
fevizme kııreı miiufcrit fcınliyetlerin 
hir fayıln. ı yoktm:ı' diyonlu, "bizim 
Jıukiki lıir rnrrkcz tc ·i etnı miz İı'ap 
eder; hize yalnız istihlrnrnt lrınin r.t· 
melde JrnlrmtJ an, uyni zaımında alıo· 
taj ,·.aknlnrı da -orr,anizc edrn 'c hu 
suretle lıizi mürnfl"1c l~ı>df'fıiıniz ya
kınma götiiren dııirııi bir merkez! 
Ben, bn merkez için, f!ndece zabit ol
maktan ıl:ıha faılası obın hir :ırlnma 
mulıt:ıcıın. Hu lrn~u:- için benim :akıl· 
lr bir kafaya ihtiyacım \ar!"' o dost, 
Skohlinin hu mütnlcııJııruır ciddt.•ıı 
kendi ine mah 11 bu]arak, ona ··~izin 
nkıllı kafanız. tam ıfo l\loı:!km·adaki 
GPU'nun muhtaç olduğu ~ey ohmlu. 
nöyle nkılh hir kofo 'T, GPU llakalii 
lıir dnvanın h;ı~lıc:ı :uhsi~·eti ynpahi· 
lirdi!"' re' alımı rernıi§tir. Bıınurı fi· 
,.rrjne Skohlin, hu (]ostla t.ln artık hü· 
tiin hıı ıne '?lcyr dnir lıa~ka hiç lıir 
~ey koıınşmrum~tır!" 

Dütünillüp tn .. mıhyor 'ene jfitil
mişse bir araya ı::;PtiriJiyor. 

- llijy)c ı.;iiolcrc·e. yıllarca zaman 
evve] Skohlinc knrı;ı hıı yolcla bir cm
niyet:.izlik ıne,·cut icliysc. ... km<li iy· 
iP- onılnn onr.a <la (iylC' ıo.ıkr fıkı mc· 
ai ıc.riki nasıl kah;! olılıı? 

.___ Skobline ka~ı cnınİ)elı;izlik 
gösterilmiyordu; ıııulınkkak, ki kcn· 
ıli inin ll!klifiııi ılcdi~ım J;ibi reıl )'Ol

lu cenıpla k:lr§ılıymı o ılo~t da emni· 
yct .. iılik ılııymu~ ıll'ğil<li. Fakat, ha· 
kmız; 7 yıl eHcl, lıir 4"trü~t" aclsmla
l"t, Kuty,.pofu ktı~ırnıı:;larllı: hilinf'
lıilir ıııiycli, ki .i1rnlıliıı ıl" ~inıcli lıir 
~'tri) t" it! lf>tnfl lınline µ.1'1i,·c>nııenı1§ 

'e :;\Jillcri dr kcnılisiyle beruher çek
memi~ ol un? 

nu~. sımıyor 'e y~I\ u; ya' il§ kah
\'esini içiyor. 

-1lıtiıııal 1\li111'riıı lıatınua son 
d:ıkikad:ı Kut) cpof 'ak:m gdmiş ve 
lrnnıl:ııı ılol~1' ı ııı('ktuhunu yaznıı~tır. 
J\lı•ktıılııındaki ~on ~atnlar, Miller, 
. aıı!..i hnıli c;ini ıınql hir akı!ıctin lwk .. 
lcıli~iH i nıiiplıf\m lıir .. 11rNtf> c:ı-zıniş 

ı;ilıi hir ifuılryf' hiiriiıımiİ\lİİr. 

r.ene hir l:ılızn ılii.iinrC'li Ukiıt. 
:'oıır:ı, a~ıı:a yeni hir c·if;ara .. ıkı~lırr· 
hııca. yani itilebilir bir ıııülühazn: 

- Humınla hcrabcr. kohlinc iti· 
m:ıt ctıııcıııek İ<:İn, yf'ter clereccdc ~e· 
lu•p mc\'cuttu .. 

N . . ? - • ıçın . 

hrJrln 1111 sualin .:ıorulrna::ı iizeri
nr, ~ıı rcYap ıılu:ed h·or: 

- Dalıa iyi i, hunu da haşk.ı hir 
dcf:t lıa~ka kin~ rlı-r ıuıl::lırlar! 

l'aris mülhrıkntmrlaıı bir ) c.•rJe, 
taksi ~ofiirii Fedo enko, yaşryor; Lir 
ıanıım Kornilof nlu) ırııl.1, iizh:ı;ı. Bu 
Feılo·~erıko. ]932 . rıır·"ndc G<'ncral 
\Jilfert, Skııbliııi a~ır hir itlıanı al
tında hırnkıın hir rapor vermiştir. An 
ı ak Jındi. '.\TilJC'rİn kaçırılııuMııclmı 
~onrnılır, ki F'ec1o .. ceııkonnn ileri "iir
<lii~ii şeyler ıııalfün oluyor . 

'·Rol~e' ikll.':-e kar ı yapılan ilk 
lınrp frferinr. i .. tirak eıleolcriıı kur· 

nJz Mııı;<lcnkonun mask-esini alaş11gt 
etmekti. J'ari-tcki hu konufmadaJ' 
iki uy onra, .Map;derlko tarafmda1' 
'C or:ıda, onuu tararından, .ancak tak 
ıııa arlmı öğrencliğiın yüksek ifüi!Dl 
lıl'rp n r.c.li~i ıza. mdan birinin ·ymıı
na giitil\ühlüm. llu Sovyet ajanınJ11, 
Jlefaz J{ug lıarekeıinin bütün tefer 
riintım noktın boktasma biimekt.e 
olınacııuı 1•e ru-kadaclnrımızdan ç~tı· 
nun caJı.j vnzivetleri Jrnkkmda ıığ• 
zrndan cırafh maltımal c;ıkma!tn• 
pek ~ııı:tnn. HiiıUn bu o~aniza«yO" 
ııun fo 'asını mey.dana ~arrnak mal<· 
Fıtdmı hcııim ccli~im için, fikrimi dc
~i tirruj le artık kızıllnrJa Jıcraber 
çalı~ınn~a hnıırmışını gibi g~rtindUın· 

i\Jiit~ılnp iki Lulu$Jtayı nıüte.akıp. 
<ıO ılolar talı i atla njan olarak ta,-uf 
cıltırHlum. Bana_, taJimatımı ırnektupl• 
cl<le l't!ecc.ğiın 'e mek~tttJlaşnıanlll• 
J 00 de 3 ni hctinde ham~ı klon11nt1 
ile• ynzılnr:ık lıir gizli yrızıyla ,·aki o
lnra~ı tc!ıli~ crlilcli. Ben de "Köste• 
lıek" takma aclı ile ajanlar li. lesine 
Eohıldıım ! 

Sonr:ıchmki hir konu mada Mag .. 
'1<"nko. hnna •'Sen ncaha Skoblini iyi• 
cc talil) or nmsun ~' deCli. 40Sen onun· 
in bir nlaydaydm, değil mi?" BPn de 
kcncli.:iııc "Skohlini mi? Onn tlbettt 
tanıyornm !" diye cevap verdim. Bİı• 
nım fü:erine f ngı]enko, ecrarengiz bir 
çd1rc ta1<rnarak devamla "ÖyJeyee 
tlikkat et. hele! O, çoktanheridir 501"' 
~etlerle llirleşmi~ halde hnlunma'kts
drr: hunu i ·ice aklında tut., 'ki kendi~ 
sin in işini -zorl a~trrmıvarnı !"' dedi. 

FcıJocı:cnko, Gcnel"al Millere btJ 
raporu ,·ednr.l', Mi11cr, ona Sovyet -
lerlc nlllk .. ınr <lerlrnl ke mesini ,·e 
hiitiin ıne-elcyi Frnnsız polisine ilı
hnr "tnırı:ini rrııretti. Fedosseuko. 
lı"ranEJZ recmi mc' kilerine ihhards 
lmlmmrken, Skobliniıı admı da ıik· 
retti . .t\<"nipllr, ki SkobJin. Fedossen
konun Bnlindt!kj @ergüze~tlerinclet1 
pek çabuk mahiınat alım~tı. Skoll1İJJ· 
hirkaç gi.in Mnra. kf'ndiı-ine, ya~ 
Skohtine rlalıa evvP.l ı:ormadan 1>fitilO 
megeJP.,·i Millerr. 1ıaber ,·erdiğindetı 
dof an F'Nloc·enkoyu ~iddetle mnalıa~ 
ze ,.e Soveytlcrle alakayı hi~ bir ,·ec
lıiln k;ıyl>etmeme!:İOİ t~n· ivf' etti. 

"l\f n~dcn konuıı Berlinde izinle 
nf'relerc <l:ıir konu(tuğunu, bele bir 
h:mu rtrafhr.a tekrarlavmız !" Skolr 
lin, hilrnck i-temişti; ''Herhangi bir 
isiın WyR i·imfcr ES} Jp döktü mft? 
SiizlPrinirı Fransndııki kızıl faalivett 
ııit kı.:mrnı keHmesi kelimesine h;ur· 
lryor mu unuz? Mag<lenko söıiin ~ 
Ii.) k~mli .. i ·le mf'sai te~rik ettiği bir 
Beyazın udını öylemedi mi?'" 

Yiizlı11~1 Fcdoc!enko. ı:;azetecilel't 
~imıli sıınlnrı anlatı~·or: 

- koblin, o ıamaıı mütlıilınıret• 
ff' ıniitdıcyyiçti. A<leta, beni bakışlı• 
riyle ılclip ~eçiyordu. Beni kendic:f• 
le hcrahcr ınunyycn bir kahveye git• 
ıııf'3t! r.orladr. Orad:ı, ::;anki mut]ıi· 
kn lırııimlc hr.ralıcq;iiriilıne.k istiyor
mu~ gibi, giiı.e ~arpacak jestlerle kt' 
nnlrlnnıh. Maı;ılcııkomıh İBimler zi1'' 
rediı> etmediği hnsıı .. unda smıllerfı 
hcrıi boyuna tazyjk etti. Birkaç giil1 
:-onru,..... a§rığı yukarı Paristen gört' 
ılcrilcn bir mrlctuha Ilf'rlinden cevBP 
~clf'ı•el, kadar lıir müddet geçmi"ti. ki 

d 
~ . 

:ıra an ...... hir mektup elime d~dı; 
lıunda, ·ilk ek ihtilal Jıarp mecJitıi• 
nin Brrliıı miimessili, bana gizli y~· 
~ı ile nf'~il, hiliıkis a((rk hir Jisanla ıe 
'aziyctini hildiryoriciıı! 

(Arkası v(l'll 
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Bir figürana ekseriyetle gardrobuna 
göce filmde rol verilir. Bir bahçevana 
nuıl kazma kürek, marangoza ces
t.ere, keser, Jizxmsa bir artiste de öy-

... 
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PA"ALAR 
• P'ran.k 85 •Mark xtHıu 
• Dolar 12J •Zloti 2t.-
• Uret 106 • Pengo • 2J,-

• Uelç1ka "· 84 • 1A7 14 -
• Drarımı ~~ · oınar ŞJ -... 

IJm.,,re Fı. ~. len 
LA ... 2:S • Kroll 1.ffeç S2-

• Flortn 10. ' bl.erUD GSO-
Kron \;ek. 8ıt. • AJUll 
Ştllıı Avu. 23 • R"nıtnot 
t .... ta 

3' - KURUN 22 fKiNCiKANUN 1938 

Dişi tedavi edi
len bir Fil 

Hafta içerisinde Viyana.da meşhur etmeden, uslu uslu yürümüş, ahrrma 
Rents sirkinde, seyircile:rin para öde- götürUlmilş ve orada kendisine uzatılan 
meden SeJ.TCttikleri hususiyetli bir nu- lezzetli ycn:eklcri iştahla, keyifli keyif. 
marn gösterilmıı:tir. Numara demek te li yemiştir !. 
doğru değil ya; bir sirkte ve bir fille B hA ~: h nı k dilenn' e 

bir · b . u a.uıse, ayva arın en 
ala.kalı ış ahıs mevzuu olduğun. . . 1 d · anı a k ı:n ne . ıyı muame e e en ıns ar ar li' 
dan bu tabır kullanılıyor. Mesele, b ir fi- k d · "+"'°"kk. da d.ık 
· · · · ted · edil a ar munıs ve mu~ ır vran -

bay ~1'~r; bir tip oaGhibi o?mıyanların 
""8ıf1• lı.nc/ oyım oyn.amağa e80.! o14,. 
tf&tlik r, ~nuıys girrMk isUyettlerin 
f'itı . bt&lundlCkJan elbiaeler • to.ıiblo
''Uaa.u; ~~:anılan. 'ÜCTeUM.1· jil'llt. 

ıfoon )'ii.ıde ltenbüc tak.timi; M-

lece birtakım aliı.t ve edevata ihtiyacı I 
vardır. Bunlar olmadıkça bir :iş yap
masına imkan yoktur. Bir film artis- ÇE"L.ER 

lın dışının avı mesidir! 1 . ·ı·k b'ld.kl · · n1 yıa hassa.. 
p • • 1 .. ğ a.nnı, ıyı ı ı ı cnnı, a a ~ 

----11 18 Kanunusanı sa ı o lenden evvel, 1 k ıı· ld - · b' mi • annın uvve ı o ugunu, yenı ır • 
bir sansasyon t~kıl eden bu operasyon salle rt k aktad o· - ta.raf. 15 672.> 

:zifıı. '~Z alınır ue M81l wrllir; 
a~rtT1§ 6tmiyen yeg6M atüdyo; 
'll; "--'~ r:ıuvaf/a1dyetin ~ki dmi
'~11 1:1do.ğı!l4 kilpe olaca.k bir 

t .... 

lio)fVUdd , • .._ __ · 
tı 'V a ~ıtt'nka film yapıcıla.-

tinin çalJlllla lletJeri onun ~ -
budur. İyi bir gard.rop birçok saman 
ka.biliyete tefevvuk eder. .Aşağıdaki 
liste bir artiste lbım olan eşyayı gös
termektedir : 

'.Birinci amıf bir artistin malik ol
ması icap eden eşya: 

l . - P..eemf ve gayri resmi muhtelif · 
kıo ve yu gece tuvaletlerL Bu cümle
den her lki mevsimde kullanılacak 

mantolar, kürkler, eldiven'ıer, eı:ma. 
lar • taklid - ayakkabılar dahildir. 

2 - Resmi ve gayri resmi akşam 
elbiseleri bütün levazım ve teferruatı 
ile 

3 - Öğleden eonraya ve her mevsi
mine mahsua resmt elbiııeler; ppka a
yakkabı eldiven vesaire ue birlikte. 

•Pu19 ~4073 • lladrtıO 
• Nevyor~ ll,7~7 •HerUll • J..~7~ 
• llülao 15 lus.i • VartOft 6,,l~ 

• 8rU)qef l'lO • Blıd&Pett.e 3 991 ı 

•AU.. tiG8840 • eu.u .. 106 3=>93 
•o.ne.,.. 84 s... • Belgrac 31 so 
•lkıly8 6'3,6930 • 'folıob&ID8 2.7 il;} 

• Aıruıterdan 14~ • MoekOft 8,0810 

·~ ~l61 t8 • 8tok.bolm o 9 
• Vl;fau 4 •. l66 • L.ODGn 23.is:> 
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• HU T .Jh ı 18976 ıı:autra 

• •• I] l~ .(J l'nmYQ 

• • • • D 18 S0 Rıhum 

• • • m tS:;Q • ,. ıı.t.dolo ' «100 
• Erıehl t.Ult 98 i.) uad01a D •050 
&Enunam 9:1 4nacJc*t m 8J8 
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' 'De ı: • b" o aya oym ır. ıger -yapılmıştır. VetSa,, ır erkek fil, 35 h k ~=ft · k-t··lük ed . . . tan, ayvanın en~ıne o u en a 
y~ında, ismı ınsan ısmi; Alfred! d - - ·· ld - da, m .. cı.. . ,_ en sıc:ıgı sıcagma oc a ıgı ._ 

Filler, kendılcrıne baKılması ht>yli . 
zorlukla kabil olan hastalardır. Ve bu burdur. Sırf canım acıtmak maksadıyle 
tedavi için son derecede geniş ölçilde filin hortumuna iğne batuıın terzinin, 
hazırlık yapılmıştı. Alfrcd, daha evveıf dömişt?. fi:in hortuın~na .doldurduğu 
de bir pi§ hekimiyle kar~ılaştığından ve suyu dukkanma ~edıp ~UtUn ktımaŞ· 
filler nriet! efsancvt bir hafızaya sahip lann.~ ~t c~esı .~tiy~ :Dasıl 1ri':: 
bulunduklarından, işe ba§lamadan, bir ~ gorduğilne daır hiki~,, ;ırçok ... ~.
kere adamakıllı bir umumi pruva mu- nın ha.brında olsa gerektir· · ..... 
vafık görülmUştür. Alfred, r ek zarar
sız ve iyi bir hayvandır. Kendisine yol 
gösterenin i~ctine gdre, uslu uslu ha· 
:reket ettiğinden, i§ kolaylaşmışbr. 

Hortumunu bir kemend atılmış, geçi. 
rilen bu kcmendle hortum yukarıya 
kaldırılmıştır. Bundan sonra dişçi, yük
S!?k baytar mektebi baytarlarından bi
rinin refakatinde g5riinmil§tfir. Hususi 

. Tütün 
konferansı 

Son celse Pazaı te•i 
günü ahtedileçek 

l>j~ Babcıları cemiyeti" - Ma.tion 
Of A . Produ.cers und Distributora 
~ :erıca - isminde bir cemiyet ,,'ar· 
ıı~ ;ı"kezi Holivud Bulvardadır. Si· 
lı\i'V ~ alenıfuin hUkümranı olan bu ce
toi ~ -?entral Casting Bureau • yani 
\i ~ tnerltezini tesis etmiştir. Es
li!~ • nlarda bir stüdyoda rol oyna
~ ~yenler o ırtUdyoya. giderler. 
tdUi akı 1'01 tC\TZi dairesinde imtihaıı 
~rler; burada muvaffak olanlar ve 
ltr kYacaJt rollere kabiliyetli görUJen. 
~- abuı olunurdu. Bugün bu i§, ara
~ tek~bete rağmen birleşmiş blltUn 
~ b a Olrketleri tarafından bu btl.r~ 
bQuı:va1~ edilmiştir. Bu idarehane 
1'_"btı 'rtlstıerln canıdır. ÇUnkU kese-

4 - Spor elbisesi \"e çot" oyun ~ 
kımlan, binicilik, tenis, golf, plaj el
bise ve takımları ile birlikte. 

,..._ -·-- ====' aletlerle filin dişini tedaviye el atmış. 
Şark tUtllnlcri konf eranm dün Top • 

hane köşkünde üçüncü celsc&ni akdet 

miJtir. 

l burası ayar eder. 

~is~haııenin erkek Jasmı b~mda 
~1~ Da vid A !1 a.n ve kadın ve çocuk 
\r~ nı başında da Miss .Marian BeU 
hıııı · l3~ iki kişi Holivadun en mil-

eabsıyctlcridir. 
~HL • - ..3- • yanl ·--t ~""O S!Demauu ış ara ar en~ 
~, buı'8.ya mUracaat ~rek kayıt 
~kt.ır. Tanmmıg 600 artistten 
~ herkes burada mukayyettir •. 
ta~ ~i 17 bini s;eçer. Bunlardan 
~ ~ giinde 705 • 1000 kili k&· 

~ışır. Diğerleri it bekler. 

~'lh~iltacaat edcnl~ diplomalanna, 
re ~ cferece!crine, mesleklerine gö
ltsı1 8rılf edilirler. Bu bir kayıt mese
Clb tr. Yok33, tahsil dereoe.slnin ter
Çalı Ue big btr aliknm yoktur. Zaten 
~~lamı ekooriyetini orta tahsflU
~~!!il ey!cmcktedir. Birka~ı mtis- ı b' 0Jlla.k UT.ere. bUyUk yıldız.larm 1 
~ hiç biri }'Uksek taluıil görmo. I 
tt~~ Bıırada insanlar Altahm ~n
lit, ~ Vcrd.ği kabGiyt'te göre BCÇi· 

ltoı o~an tip meselesidir. 

~ te\'zi mUdürUnUn sir.e ilk sora
~1 §Udur: 

......... Siıi 
t~trirıı n tipiniz nedir? Bana bunu 

dt~Jc~ ketıdi tipine yani yaraWJşm • . 
~ 01Uıt.ida.cJa göre iı b\Jlur. GUııel o. 
~·ti llı&.ınanrım bunda tesiri yoktur. 
~~ 9ahibt olacak bir karalrterf 
~~ Iracaksmt%. tıuıanJann çotu 
ite b .... tt~r. Bunlar 81nemada bir 
~ıi'a-4'1tl&z. Eter buntarm arumda 
~· :ı;:aanız Holivudda halinlı harap
h\r bt 

1 
huaua.ıyetiniz, herkesten ayn 

IJt 11 1fintz olmak tlzımdır. 
lı.~~ Iİlde cinsiyet cazibesi - Sea 
llı~~ • \'arsa, yakıcı mmtakatara 
~ di-ıc: hasaa.1arn sahipseniz ve· tabi
tıı~ \>tl tt ediniz • korsa kullanmama -

a~ltlt~dllııihi.ı terziniz. ayaklarınızı 
tıttt d· CJnız, ellerinizi manikürcü -
~ ~r~'~nızı dişçilerinlz, saçlarını- ' 
llrıl'it-ctı l'inız Çok beğeniyorsa, yüzünilz 
~~tıilt ~in hoşuna gidiyorsa ve foto
ı:,tl iz Binemacılarm da Sizi be
btı~ertne ihtimal vardır. BtıtUn 
tte tfbt an başlta beienm~k için daha 
sıec:~lfl~n haiz ):ıuJunmanD il· 
~ fll rtnl ıleride görecekıinlz. Bu 
'eıı:tnacıtığın teknik bir f&.rt
~l'?rıeıc 1 .' Her işte olduğu ~bi bu işe 
lar~1~1n lazım olan vastf1ar alıcılar 

l? ı.. n tayin ve tcebit edilmiştir. 
b., '-'IQ k' • 
1 .'"'N~ ıtınJn boyla.rmın uzunluğu, 

5 - Her mevsime mahsus muhtelü 
sokak elbiseleri, bUtUn levazımı ile 
birlikte. 

6 - Ev elbiseleri, pıjamalar, iç ça.
maşırları vesaire .. 

Birinci smıf erkeklere 18.zun olan eş
ya: 

1 - Frak, frak pardesu, ipek p.p
ka, rugan iakarpin, eldiven, baston, 
atkı vesaire, 

2-Ceketatay, palto, melon ppka., 
siyah iskarpin, eldiven, baston, getr 
vesaire, 

Zahıre Borsası 
21 -1- 938 

Bo~<lay yumuşak 
Buğday sert 
Arpa Anad<Jl 
Mısır sarı 

Kuşyemi 

Fasulye ufak 
Mercimek 
Susam 
Afyon ince 
iç fmdılt 
THtik mnl 
Yapak Bandırma 

Gele ı 

&r. 1'a. 

5 25 
G 17 
4 2,5 
4 27,5 
s-
8-
6-

16 25 
52!! -
sa ıo 

119 -
61 -

.6.r Pa 

5 28 
5 23 
4 5 

16 30 

Giden 3 - Slmoking, ıiyah palto, yiln şap-
ka. sfy&h Jekarpln, eldivenbaaton ve- Bu#dııy 78 Ton Razmol 223 Ton 
saire. Susam 15 ,, ~ohu! 10 ,, 

Arpa 25 ,, re fındık il .. 
4 _ Muhtelif renkli it ve sokak el- l\lerclnıck 5 •• le badem 2 ,. 

bisele.ri; palto ve pardesüler, yu.muşık re ce,·lı 7 .. re fındık 12,t/4 ,, 
ppka, iskarpin, eldiven vesaire, tıiohut 15 ,, Yapa'k 11 " 

5 _ :Muhtelif spor elbiseleri, fanile Fasul)'e 35,114 ,, K. fındık 5 ., 

panWonlar, panama ve hasır p.pka-
lar. pijama, kasket, spor iskarpinleri 
deniz, tenis, beygir elblııeleri, :ropdö-. 
şambr terlik vesaire. 

Sinema prt.namem lıtikilmlerinin 

yukardaki maddelerinden anlayorsu -
nuz ki perdede görülen artistlerin giy. 
dikleri esvaplar .kendileri tarafından 

tedarik edilmektedir. Yalnız tarihl e1-
bi~e1cr ve ünlfonnala.r gibl oeyler si
nema tarafmdan verilir. Amerikada 
iyi dikllmif elbiaeler çok pahalı oldu
ğundan bir adamm artist olabilmesi 
için ne böyt1lr bir 8enll8.yeye malik ol· 
ması ti.r.ımpldiğini yukarda.ki listeye 
bakarak takdir edebilirsiniz. Bu itin 
beWı bir tarafı da, bOıUn bu elbiıJele. 
rbı daima 80D modaya muvafık ve 
hep.sinin iyi terziler elinden çıkmıı ol
ması llizumundadır. :Eskiden Londra 
erkek, Parla kadın ve Berlin de ç~uk 
elbiseleri ~çin moda çıkarırlardı. Şim
di Holivud tehri her cins artist çek
tiği gibi bu §ehirlerin büyük sanatkar- . 
lannı da buraya getirmiştir. H.olivud 
bugün moda çıkarmakta dünyaya hi
kim bir mevkidedir. Bir modanın da 
film gibi blrka~ senelik ömril vardır. 
Bugün çekilen filmlerde bugünUn mo
d&81 takip edilir. Bu moda film baya-
tı müddetince cari demektir. Şu iza-
hat.mıdan filin sanayilnin naıııl milş
kUllerle karfılaşmakta olduğunu an -
larsınız.. 

Talibler objektif ka~ısında bir ta
lebe gibi f mtıhan ve tetktk edilirler .. 
Kabiliyetleri kartlarına kırmızı not. 
tarla !,ret olunur. Kaliforniya hüku
met kanunlarına göre bir figUran gUn
de sekiz saat çah§mak mecburiyetin
dedir. Fazlası için iki misli ücret alır. 
Bunlarm gündeliği 5 ile 15 dolar ara
sındadır. 

(Deı•am ediyor) 

lSTA?\'Btn. BEI.EDlYESl 
ŞEHiR TiYATROLARI 

Saat 20,30 da 

PERGO~T 

Dnım 5 perde 
Yazan: Hcnrik 1bscn 
1'0RKÇES1: 
Senihıı Bedri Göknil 

KOMEDi: 
Saat 20,SO dıı (A YNAROZ .KADISI) ko· 

mcdi e tablo. Yaz:ın: Celtıı Musahipoğlu. 

Pazar gfinlerl sut 15,SO da matine. 
ÇOCUK: 
CwnırtCJi, Çarşamba sa.al 14 de OL\ \1 

BO~CUK)- Yazan: Zeki taşkfn; Muzik: 

F. Ege. 

San'ılknr Naşil ve ar-
kadaşları; Okayucu: 

Kücük Semiha ve Mi· 

şcl varyetesi (/ki gö

nül bir olursa) şarkılı 
komedi 3 perde 

ERTUSRUI. SADt TEK TİYATROSU 

• 

Saat 
20 
18 
15 

• Paz:ırtcsf: {Kadıköy 

- Süreyya), Salı: CB:ı
kırkö)-). Oırşamba: 

(Üsküdar) sinemnla· 
rınd:ı: (llanımlar Ttr=ihancsi) 

Yo<hil 3 perde 

Vaprırun adı Gittiği yol 
Antalya Dandırma 
ti iken Barlın ~lar gözıerinin rengi, görU§füğU 

S,' kabiliyetleri, tipleri, f otoğ -
l'ıe\>i ~=~lan, yanı elbfeelelnln ---------------S ıaı::ı"·. kendilerini ta"siye e- Osmenofler ıo 

15.40 
6.30 
9.SO 

Bartın Ayvalık 

GEI.ECEK VAPURLAR 

Mersin 
Bursa 
Çanakkale 
Dumlupınar. 

Hartın 
Mudanya 
Bandımın 

Mersin 

.. ~ erıyle beraber aıruiyle 
'~ittir. Bunların içinde gar- df=~anımızı bugün dcrccdcmedik; ltizıır 

lesi Çok büyUk bir rol oynar. 

tır. Alfredin gürüyen ve ağrıyan rlişinl 
oyup doldurmakta kullanılan elektrikli 
hususi alet, yarım metre uzunluğun -
dayru; tahminen 10 milimetre kalınlı
ğındaydı. Erkek fil, bu sırada soluk 80· 

luğayclı ve acı acı sesler çıkanyordu. 
Dişin oyulması, bir buçuk saat sür • 
milştür. Ondan sonra da oyuk porse -
lenle doldurula.bilmiştir. 

Bunu mfitealdp de ameliyatın en teh
likel · kısmına Bira gelmi§tl.r. Filin bağ
larının çözülmesi ? Acaba birdenbire 
zencirden boşanmış bir canavar haline 
gelerek, kendisinin canını acrtenlardan 
intikam almak maksadiyle, onların ü
zerine saldıracak mıydı; yoksa? Bu fil. 
le senclerdcnberi tanışıklığı olan, alış

kanlığına daima güvenen mutemit bek
çisi ve bakıcı bile, bu hususta r.ı.ütcred
ditti! 

önce hortum, serbest bırakılını3tır. 
Alfred bunu gayet sakin ka.rşılam~tır. 
Bunun üzerine ayaklanndaki zencirler
den önce biri, sonra da diğeri çöiülmü.,_ 
tür. Hasta sükfınetini muhafaza. et -

' miştir. Bu hal ve tavır karşısında aa, 
en sonunda bütün bağlarını çömıeğe ce
saret edilebilmiştir! 

İyileşmesi için uğraşıldrğmı tamami
le ka,·ramış olan fil, hiç bir infial izhar 

Görüp düşündükçe: 

Konferans önllmUzdeki pazartesi &il• 
nü dağılacağından ~iahıc büyük 
bir hız vermiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla dün sabah uat 10.3-0 dan 
12.30 a kadar öğleden sonra 16 dan 17. 
buçuğa kadar devam etmek üzere ild 
defa toplanmış, mühim i§lcr üzerinde 
csuh &;örll§melcr yapmı§tır. 

Bu arada Yunan delegesi Gofown 
raporu tetkik edilmiı. Bulgar ddegesı
nin btt rapor baklandaki mütalcaaı din 

lenmiıtir. 

Evvelki r,ün Malatya tiltUn enatitU • 
liinU ve lrihiearlar idar..ıoin _ıtaldidar
daki tiltiln depolannr gemıl§ ııu Yu· 
nan ve Bulgar delegeleri gerek cnsti • 
tüde ve gerekse antrepolanla gördllk • 
leri intizam ve tütünlerimiıe gösteri .. 
len itimattan 'dolayı son dettee takdir 
duyduktarrnr söylemi§lcrdir. 

Yukarda da yaıdığmuz ıı'bi konfc"' 
rans pazartesi günü bi~elrtir. Kon • 
fcrans s nunda görUşülen bütün csaa. 
lat' son bir defa daha ıö.zc1en ieçirüe
cek, her üç devletin tütün mahsulünfin 
inkişaiıru ve rekabetini ortaklan kaldı· 
racak kati kararlar alınac.aktrr. 

Şaşılacak şey! 
YAZAN: s. Gezgin 

Garetclerdc okudum. Bilmem böyle 
bir fCY dünyada olabilir mi? Okudum, 
ön:c şaştım. Sonra içim çtlıüdü, man -
tığım §3.hlaridı, aklım Aaaah ! dedi. 
İnanmadım. öteki gazetelere baktım. 

Hepsinde var. Nisanın birinde değiliz 
ki "Yalan balığı!,, deyip geçelim. Ne· 
ye karar vereceğimi bala ıda kestirmi§ 
değilim .. 

Beni bu kadar şaşırtan haber hiç şüphe 
siz sizin de gözünüzden kamamı_ştır. Pa 
riste düzme bir kumandan türemiş, a
laylara buyruklar göndermiş, zabitleri 
terfi ettirmiş. Top atmış. top gönder • 
miş, Fabrikalara hükmetmiş, ona "Lcj
yön dönor,. niı~mları verilmiş, şerefine 
ziyafetler çekilmi~. 

Kimbilir ne vakittenberi bu adam, 
Fransanın altını üstüne getirmekte i
di? Gizli, aç.ık polis, emniyet müdür -
lükleri, casus teşkilatı §U, bu, hülisa 
bütiln bir devlet kontrolunun gözleri Ö· 

nünde bir tek adam bütün bu işleri na
ad başka Fakat, had isebirt arafta n 

Fakat, hadise bir başka taraf tan da 
muhakeme ıd:litebilir. Höyle bir düşün
ce ise yalnız hayretle nihayete ermez. 
Çok acı ve hırçın hükümleri de peşin
den sürükler. 

Bu adam sivilmiş. Kumandan rolün
de nasıl ekini belli etmemiş, bir yand:m. 
pot vermemi§? Diyelim, ki yaman ak

ı tördür; fakat askerliğin kendine mah· 

sua öyle halleri vardır, ki uzun bir kıf
la kalıbında duramadan, ula aldama 
mal edile:ncz. Aakerlilc öyle bir wey • 
dir, ki ne frak, ne cübbe, ne Mımokiıı. 

ne de plvar onun yalçın damgaamı si· 
lemcz. Askerin duruıµ başka, yürüyü• 
§Ü bqka, bakıfı, gülüşü, kmııldam§la .. 
n~~d~ · 

Koca Paris, ve kumanda ettiği lata
lar bunu nasıl sermediler? Şaplaw 
şeyi. • 

Tutalım, ki herif çok kumuJdı, ro • 
lünün icablan içinde eriyen bir sahne 
dahisiydi. Hiç bir pUrüz vermeden ku 
manclanlık rolünü mükemmel oynadı. 

Ya, sonra askeri teşkilatın zavallı vazi
yeti ne olur? •• Zabitler, birbirlerini ga
yet iyi tanırlar. Smıflan, pek sıla bir 

üniforma aşkı ile birbirlerine bağlan • 
mıştır. Sokakta bir mvil bir gün %ablt 
rubast ile doıasa mutlaka yakayı ele 
verir. 'Merkez kumandanlıklannı, 1ıca .. 
nun zabitlerini, inribat dcvriyelerlnl 
atlatmak hiç te kolay iş değildir. 

Bu !düzme kahraman bütün bu b. • 
yitlerin üstünde, alaylara kumanda ef. 
miş, teftişlere çıkmış, takdirnameler da 
ğrtnuı işte bir şaşılacak şey daha!. 

Söz buraya gelince, insan Fran • 
sadaki parti bvgasr vatanı bu hale mi 
sürükledi? Vah zavallı bQyillc lnkılip 

yuvasr vah! 
Demekten kendini~ 
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Atatürk Valova'da 
Şehır dün gece bayraklarla 
ve elekiriklerLe donanmıştı 

Halk Cnderimizi coş
kunlukla karşıladı 

Yalova, 22 (Hususi surette gi-, 
den arkadaşımızdan, gece yansından 
sonra) - Atatürkü bekliyen Yalova 
sabahtanberi büyük bir bayram havası 
içinde y~ayordu. Şehir baştan başa 

bayraklarla süSlenmi§ti. Gece de her 
taraf elektrik ışıklariyle donatıldı. Bü
yük Önder, refakatlerinde Başvekil B. 
Celal Bayar, Dahiliye ve Parti Genel 
Sekıeteri B. Şükrü Kaya, Hariciye Ve
kili B. RUştU Aras olduğu halde Eski
§Chirden öğleden sonra hareket etmi§
tir. Büyük Önder, 3.15 te Derinceye 
varmış ve oradan Akayın ''Heybeli,, 
vapuruna rakip olmu.slar ve Yalovaya 
doğru hareket etmişlerdir. 

AtatUrkUn gece yansından sonra 
geleceğini haber alan halk UYlllJlamış, 

ve Büyük Önderi bcklemeğe başlamış
tır. 

İskelede bando da aziz misafiri is
tikbal~ hıızır bekliyordu. 

Atatürk. Başvekil ve Dahiliye Veki
limizle beraber sabaha karşı şehrimi
zı şereflendirmişlerdir. Hariciye 'Veki
limiz Derincede kalmıştrr. Sabahleyin 
Cenc\Teye gitmek üzere !stanbula ha
reket edecektir. 

Halk büyük Önderi coşkun tezahü
ratla karşılanmıştır. Yalova kaymaka
mı B. Hüsnü Ergin Atatürk'e §ehir 
namına "Ho~geldiniz,, demiştir. Ata
türk, kendisini karşılayanlara iltifatta 
bulunmuş~ar \'e, otomobillerine bine
rek kaplıcalara hareket etmi§lerdir. 

A·kdenizde meçhul 
t~htelbahir aranıyor 
Malta 21 (A. A.) - İngiliz Camına -

vapuru Akdeniz.n garbinde bir denizal 
tt gemisini bir muhribe hücum cldtrken 
görüdüğ .. nU bildirmiştir. Fransız tor • 
pito muhriplcri bu mıntakayı araştır • 
maktadır. Es:ısen son günlerde Akde • 
nizin garbinde denizaltı gemilerinin fa
aliyeti artmış olduğu bildiriliyordu. 

Bıırselona 21 (A. A.) - Milli mü -
dafaa b:ıkanlığının bir tebliğine göre, 
Tarragon limanında demirli bulunan ln 
giliz Thopeness vapuru mürettebatın • 
dan 4 kiJi dün satr.thki bombardıman • 
dan ölm!ştür. Diğer yedi tayfa yara -
lan ıştıt. Buniardan ikisinin yarası a
ğırd.r. 3 kişi de denize fırlamıştıı. Va
purdaki has3r ehemmiye~sizdir. 

Amerikanın bir petrol gemili 
Vaş:ngton 21 (A. A) - •·Nantuc. 

ket Chief,, petrol gemisinin İspanyol 

milliyetperverleri tarafmtlan müsadere 
si Ü:?:erine, B. Hull, esaslı bit tahkikat 
yapılmadıkça hiç bir karar verilmiye -
ceğ ni bildirmiştir. 

Teruclıle harp c'evam ediyor 
Salamanka 21 (A. A.) - Resmi teb

liğ: 
Teruel cephesinde cumhuriyetçile -

rin bazı siperlerini işgal ederek hatla
rımızı ıslah ettik. 400 esir aldık ve 7 
düşman tayyaresi düşürdük. 

Barselona 21 (A. A.) - Resmi bir 
tebliğde, iün Teruel cephesinde vuku
bulan muharebenin bu cephede yapılan 
muharebelerin en çctinlerinden biri ol 
du3u bildirilmektedir. Asiler, mütead
dit tayyare himayesinde Caladas cep • 
heler.ine hii.cum "Ctmi§lerse de püskUr • 
tÜlmÜ§lerdlr. 

ispanya M!kıikadan ..ilah alıyor 
Bilb!o 21 (A. A.) - Bar:;elonadan 

bildirildiğine göre başvekil B. Negrin 
cumhuriyetçi ispanyaya silah ·•e mU -
himmat verilmesi h:Jkkında Meksika el 
çisi ve Me!:s:kg acıkeri mütehassısı ile 
uzun bir mülakatta bulunmuştur: 

Paris 20 - Salamancadan bildiril -
di)Yine !!Öre. Fr ınko hükumeti tspan -
pada ölen gönülluterinin bir listesini 
neşretm:ştir. 

Bu listede. harp başlayal•beri lsnan
yada 35.000 Fr"nsız askeri öldü~ü bil
:dirilmektcdir. Bunların 138 i zabit 3 • yüz 75 i de ihtiyat zabitidir: 

Ayni ı:steve P'Öre. vıı1nız, Bnınete 

Resmen bildirildiğine göre, Barsclo
nanın evvelisi günkü bombardımanın
da 138 kişi ölmüş ve 200 kişi yaralan
mıştır. 

Esirler .Jınıp veriliyor 
Perpignan 21 (A. A.) - Cmhuriyet 

çiler tarafındcın ölliftı cezasına ve diğer 
ağır cezalara mahkQm edilmiş olan 41 
nasyonal:st esirin mübadelesi dan Cer 
berede yapılmıştır. Bu esirle-r Hendaye 
ye sevkcdilecckler ve orada 41 hüku -
mete<i esir keza }u:ç•lhaçın bir delegesi
ne teslim ed:tecektir. 

~--

FıliC".t n r ~elesfn e 

Aıaplar in7ilizıerle 
şöı üşmeğe a m de 
Kudils, 21 - Araplar Filistinin tak

simi projesine karşı muhalefet politl
k~ına cevam etmektedirler. 

Bununla beraber, yüksek Aa.rap ko
mitesi, ta! afmdan ne~redilcn beyan
namede, İngilizlerin, mukaddes yerle
rin ve Yahudi hnlkı ile diğer ekalliyet
lerin menfaatlan meselelerini miinasip 
veçhile müzakereye amfi.de olduğunu 
bildirmektedir. · 

-o-

ita/ya inqi/leı e 'en 
paıa alamadı 

Londra, 21 (A. A.) - Bir müdde~ 
tenberi Londrada 'bir İtalyan bankeri
~ İngiliz bankaları arasında yapıldığı 
bi!dirilen kredi müzakerelerlnin akim 
ka!d·ğı haber veriliyor. 

Financial Times gazetesi de, iki 
memleket arasm-"ıı samimi mUna~e -
betler tekrar teesslis ettic{i ta'{dirde 
ltalynnm gerek J..on?rada. gerek baş
ka yerlerde milhim krediler bulabile
ceğini yazıyor. 

-o-

Rusyanın :talynya 
borcu var 

Roma, 21 (A. A.) - Stefani ajansı 
bi'diriyor: 

İtalya, Sovyetler birliğine karşı ma
li taahhütlerini d:ıimn ifa ettiği halde 
Sovyetlcr birliği petrol vermek için 
imza ettiği konturatlar ahkamına bir 
kaç ay.Janberi rinyet etmemektedir. 

Sovyet'er Birlif,inin ltalyaya bu se
ne vadesi gelen birkaç milyon borcu 
vardır. 

-0--

mnh:ırebesinde 18 000 Fransız acıkeri 

öl'11ÜŞ veya a~ır surette v;oral,.nmıııtır 
Teruel mnhareh•'li.,ıie el~ 28 ka,,unıı • 
evvel p.Unü 3. 7 50. 30 k!1nunnevvı-1de 

1.895, 31 kfüıunu<'vvelde de 7 218 fran 
sız Frankocular tarafından gömülm::ş. 
tUr. 

1 c4 I ş i . ii il ( J I 'o A v il~ f u' • 
11a'da 

B'!rseh"l""lM lxıniliardlT""•"n 
B'.lrselona 21 ( A. A. ) - Dü'l sa -

bahki bornbarr'ıma.,1a iki mot~Hü ~ıtr 
tayyare Vat~n.,i11:1 ii•er:n,. 18 bomb? 
atm•cıtır. 3 81U ve 18 yaralı v~rdrr. 4 

bina yıkılmıştır. 

Viyana, 21 (A. .A) - Otto Habs
burgun bı.:g~n Lihten&tayn prensini 
z1yarct etmek üezere Vcduz'a 
gelece 1i ve d~rt gün kalacağı bildiril
me'ttc:Iir. Avusturya lejitimic-tıeriyle 

hiç bir temas mutasavver dei;;ildir. 

hükumeti 
Müdafaaya devam 
edeceğini blldlrdl 
Londra 21 (Hususi) - Bugün Han 

kovdaki Çin hükumeti resmi bir tebliğ 
neşretmiştir: 

Tebliğde japonyanın gayri meşru 

bir şekilde Çine hücum ettiği, bu me • 
seleyi tetkik odcn büyük devletlerin bir 
karar alamadıklan hatırlatıldıktan son 
ra şöyle deniliyor: 

"Müstakbel hadiseler her ne olursa 
olsun, Çin hükumeti elinden geldiği 
kadar mülki ve idari istiklalini sonuna 
kadar müdafaa edecek ve bu prensip -
tere uymayan her türlü sulh şartlarını 
kati olarak reddedecektir. ,, 
Çin se!iri Japonların teklifini re~detti 

Tokyo 21 (A. A.) - iyi haber alan 
mahfcller, Japonların geri çağırılan 

Tokyodaki Çin sefiri Luchihyinge Çin 
de yeni bir rejim kurulmasına çalışma 
sını tavsiye ettikleri bildirmektedir. 

Sefir, oğlunun tavsiyesi üzerine bu 
teklifi reddetmiştir. 
Çinliler bir çete harbi reisini aradılar 

Tiyençin 21 (A. A.) - 10 Çinli 1n
gil:z mıntakasma girerek Mançuryada 
eski çete harplerir.i idare .etmiş olan 
general Lltunun evine gitmişler ve ge· 
nerall görmek istemişlerdir. Generalin 
Hankovda olduğunu öğrenince derhal 
karşılarındakilere tabancalarla ateş et· 
mişler ve generalin bir yeğenini öldür 
mUşler diğerini ağır surette yaralamış
lardır. Başka bir kişi de hafif yaralan
mıştır. 

Ce::aları verildi 

Londra 21 (A. A.) - Daily Herald 
gazetesine göre, Japon hükumeti, Pa -
nav ve Lady Bird hadiselerinden me -
sul olanlan tecziye ettiğini Londra ve 
Vlışingtona bilC:irmiştir. 

M ~ ğlup olanlar idam ediliyor 

Hankov 21 (A A.) - Röyte: ajansı
nın muhab:rinden: 

Vazifelerini yapmamakla itham edi
len dokuz l:işi idam edilmiştir. idam e
d'lenler meyanmda bir kolordu kurnan 
dam, bir divanlharp bakimi, iki alay 
l:umandam, bir de posta telgraf yük -
sek memuru vardır. İsir.t tasrih edilme
miş olmasına rağmen Çantung valisi 
Hanfuçu ile general Feng Yuh Sianıun 
ida'l1 ed:'enler arsında bulunduktan 
zannedilmekteı:!ir. 

---n--

Yunanislana gidPn 
talebe fie r.1eti iz 
Ha. arele karşllandı 

Atina, 21 (Ilusu;;i) - Eı-ki eser
leri Ye yiiksek Yun an tedris nıiies ·e
selerini j!ezmek iizerc burava ~elen 
İstanbul Üniversitesi ve Rohert Kol
lej tale1ıeleri. Atinalı nrkaıla~ları ta
rarından hararetle karı:ıılanmıştır. 

Sev:ılı t se1dz J!iin siirereltt ir. Ro
hert Kollei ta'umı ile Yunau Ünin~r
site;;i takrnı n"ımnda bir ba~ketbol 
maçı n1pılacakt1r. 

-o--
Fransız kabi ıesi 

(Vstyanı 1 inci 8G.yıfada) 

velki lıü1d'nnete rnclikal sosyali t par· 
tU sadakatini isbat etıni~tir. 

Siva i halk t•enlıesinin te~ekkiilü 
('Umlıurivet tnrilıinde büviik hir yer 
tulmn tt;r. Bu cephe iı;Yan kanşık· 
lı 1dnrmılan dn~muc:tu. Bu karı~ık
lıldarnı hnzıl:ın iizerine a~ır hir nıe· 
ımlivct ıliiı;,ıne1,;; •rrlir. Millrt iıısiva
kı ııln .. ak ıclıl; 1,cdı• lmlunım re:imin 
111iichfnnc:mu kom•t•ştur. Bicfoyette 
nz ı•hrınınivet 'erilrn rinnyetin hir 
teı,ı:• e hn 'n:ı"'rı olcl··~u anlrş•lınr§· 
tır. Tcıhic; hıı ·e1 etleri. tahrikfıt, ec· 
nf''>i rinn1inc knr ... ı w:lrnst lırzrrhl l:ı
rr 'c n''"''<ra rinavctler mevclana l'tk· 
'"' t•r. Frn .... ·~'.,r hn zorb.,Jı1< i; .. ,.rin· 
clr cJ:ı .. ··.,"",.,:..ı;r Frnnc:rı rfkiirrn
'"ll"'İurc:i irifr1 1., 1•u gilıi cinayetle
ri fn1 "~ 1 • f'\ 11'011'liılir. 

T'ıınr1 an rnnrn rf.'1s itirnnl takririni 
rryl' 1 rıvınııcıt•ır. Takrir •·ir mııhalife 
knrşı ::>Ol re} le knlıul ed:lmiftir. 

Millet~er Cem~
yeti toplantısın

dan sonra 

.---------~~~-----___.,,,,,, 

(Vstyanı 1 inci sayı/ ada) 
ınatique gazetesi Çekoslo\'ak cfkurm· 
mumiycsiıule bir "'i::ıtihale" den bnh· 
setmektedir. 

Gazete Praı;1ın, kollektif emniyet 
politikası denilen ittiraklar politika
smm artık memleketlerin emniyetini 
temine kufi olmadığını anlamağa ba~
ludığmı memnuniyetle kr.plctmcktc· 

dir. 
lıf iihinı Meseleler Gene onraya 

Bıralcıl.acak 
Paris, 21 (A.A.) - Fransa \'e 1n

..,.gilterenin f illetler Cemiyeti hakkın· 
daki hattı lınrcketinclcn bahseden Pe· 
tit Parisien gazete i yazıyor: 

İngiliz ,.e Frnn~rz miimes~ilJerinin 
kon eyıle yaparaklan mÜ\·azi he\'a· 
nattan artık <:ok hnhı;eclilmiyor. Ilu 
bevanatm, Cemiyete elfistikivet "e re· 
ali.zm Ltiknmetinde bir istllınlf' rnn
kaddemcsi teminine matuf ola('a~ı 
bildir.lmekte idi. B. F..:lciı Cen«>vre
ve ı:iclerken Pari te B. D<'lhos ile ~i)
rii tü~ü zaman, iki nazır, kuvetli hir 
miiznkcreden snk,nmak iı;in bu fikir· 
den tamamen \'azp;cçmek icap cclip 
etmiverc~ini \'C görüşlerini dnho !!İz
li §ekil de" cli~er kon. ey aza .. ma lıiltli
rerek tekliflerde hulunmaclnn önre 
hu uznnm temayüllerini ö~rerımek 
dalın mu\' af ık olup olmıyacağmı kıı-
rarl a.,tıracaklardır. • 

Ocuvrc gazete inde Buyan Tahouıs 
yazıyor: 

Paris \'e Lonclranm lıer tfülü mü
him müzakereyi tehir etmek Ltive· 
cekleri ?.anııolunur. Bu iki mf'rkrz, 
Milletler Cemiyeti bir lıuı:ouf a maruz 
kalmn'da hernher. düm·acln harı~m i
cfamesi kin hir ı;in yeniclf'n lıizmf't 
eilf'llilf'«'«'k olan organizmncım1n ol· 
dn~tı l!İhi mulıı:f P7.nsı irap eclf'•'f ~; 
kanantincle<lir. Rnna binaen. ha..,c:1 
sevenltrin fPmPnni i. paktm i .. 1;.111 
komiteı;inin ilk İrtiınam1n aıı:nnıhl«"
n:n !!f'1Prf'k c:onhnhar fnrtlnT1tı11ma ff'· 

hiri n•f'rke•inf!,.rlir. n. "'{ottn. 16 T'lrT 

m.R ılrfeve olan lıürmnunıfa israr eıle· 
«'f':-;" 'J,,pn:r.1vor. 

IJVi~rcnin Mill<'tlcr <:emiyeti 
ile lıfiina.scbatı 

Beme, 21 (A.A.) - Federal mec
lis, İS\' içren in 1\1 illeller Cerniyrti ile 
olan münasebetlerini ve Is, içren in 
bitaraflığı ha (ktnıla sh asi claire tara
fından ,·erilen raporu taııvip etıni2· 
tir. 

l\Jerlis ayni zamnnıla. paktın tacli
lıne nıcıımr Milletler C<'ınİyt'lİ ko
mi,,yommılaki azasına ela veriler<·k ta· 
limatr te hit eylemiştir. Hu komi"yon 
31 İkinrikamınıla topla·1a«'aktır. 

f ngiliz K nhinPıci Tnplnndı 
Londra, 21 ( A.A.) - Rn ıınhah 

baş\'ekil. hariciye. haı biye hal1rive 
''e clomim·on nnznlnrı hir toplantı 
vapmı~lardrr. Alman maliimata göre, 
haricive nazırı Eden Ceneneye ırlt 
ml'ılf'rı ,.,·vel hf>vnı>lmil,.1 \'87.İ\'f'fİ ar
kml:ııı!arh•le tetkik etmek ic;temic:tir. 
Kahiııen in önii·niizı1e'~i lıaft:ı toplan· 
ma ı <ln nrorhıcıttr,lnnQtır. 

Van 7rP1nnd Rnpnrrtnu 
Fran~<rva Verdi 

Paris. 21 (A.,\.) - Van Zt>f'lonrl 
Fransa , .e trı~iltne tım~fmdan vnp
nıava mrnmr rrlilcli~i el:onoınik an· 
ket lıak!umlnki raporunu Franı;ız 

baıwr1·"1ine bn nkcıam ~nnd<'rmistir. 
'M:ıliım 01'1ı1~11 iizer" Vzın ZPrlancf 

rapont vazmnif :m en•el Franrm: \'f' 
f nr•:ı iz hrıcıye1rilJ eriyle "'D"ii .. miicıtii. 

Hu ra.,onm metni ÖJ1iirnii:ıoılf''ci 
haftanın ilk ı-ii,,Jerirr1P pl;ilualnr di· 
~er lıiikiımetlne de hilrlirile('ek \'f' 
lıf'mr~ Eonra ppcıro1ıınnr;.kttr. 

limanda k za 
(Vstyanı 1 inci sayıfa<M) 

det Anadolu vapurunu sürükledikten 
sonra durmuştur. Anadolu vapuru bu 
çarpışmadan oldukça ehemmiyetli su
rette hasara uğramış, İngiliz vapuru
na hiç bir fey olmamıştır. Anadolu
nun sahibi Aldıkaçtı acentesi dlln i
kinci ticaret mahkemesine müracaat 
ederek, İngiliz vanurunu protesto et
mis ve tazminat istemi.~tir. 

Deniz ticaret müdürlüğü ve liman 
reisli~i yapılmış olan 5ikayet Uzerine 1 
işe el koymuş, tahkikata başlamıştır. 

TeşkLlatıanan 
Türkiye 

l ( Osıyam: 1 ınciJS. ~I• 
mi~ olan hu esas mahfuz tut~lııı bil' 
beraber im usi idare ve beledıy~ıdi~ 
çelerinin ıncrkez<len tasdik edı iti' 
malumdur. 13unun t"ehebi vilirt\e 
deki mahalli imar müte§ehbislerıkl' 
merkezden nıiiınkün olılu~u kadarı,r 
lanızlnk ederek sarfcdilcn P'~ ,ıı 
dan \ 'C emeklerden azami raP ı11 
nl ınaktı r. )tıt 

Bunun için o türlii tetkiklrl'f: ıedi' 
vilUyet hn u i idnre:.inin ,.e be ... .,, 
yclerin \'a ıtnları kafi ~elcmeye~~it 
gi.ire ılevlet merkezimle rnuayYell d-" 
te'"ekkiililn kendilerine hu nokt• r 

vnrdırn etmesi zaruridir. ~ 
• Dalı il iye V P-kiiletinde kurul•' 0 
tefkilat vazif c1ni giindcn güne.•"", 
hu mi idareler ile belediyelerıP ~ 
pıı«'akları işleri ım.ıayyen pro~• ~ 
~öre pliin lu~tıral'ak, bu planJarıJJ ~ 
kısa ~·olclnn \'e en az masraf ,·e e~ t' 
ile tatbiki iı·in kendilerine ·yol ~O!'~ 
rccek, mümkün oldn:;n kadar tfl~ 
\'e para j raf ınm önüne ~eçecek· -
taraftan kredi yatdımı, di~er tarııfl 
teknikte relıherlik edecektir. 

1 Jfüliisa bugün muhtelif , .iJiiytl 
de de,•am eden tlirlü imar te~t 
lcrine cliııiplin alımda daha zi 
f a:ı1i\'et \'erilecek tir. 

Tilınvrt köv idareleri dr c:rıtt k # 
di lıa11erine hırakı1arak de~ildir ~ 
iılııreleri ı;imclive kadar miirakıı ~· 
tfıl,j tntn lmanıt~tlr. Onun i('İfl ·~ 
takıın yer1rrde 11ahsi tecf'hhilısftr.~ 
kanunun kövliilf're \'erdijii ıııt1iih• ·~ 
miikemmel ımrt>tte knllamldr:!ı ,t~ 
SPmcrrleT dt> almcl·;;r halde. di~rr ~ 
takım vrrlerde bir hareket görUlrP" 
me1<tf'ıfir. ,t 

Anrak hn!'iine kaılar vamlan trr 
helt>r ~11'111 l?Öııtermistir ki mahaltiı' 
clarPfer İi7.rrinılf' uılf'rf' bir hütrr t 
trolü tnthik f'tmek kiHi 5?f'lmevor 
ra tahii olnrak imar hakm1mclan ~ 
nız krnrfi bilrf ik lPri Vf' kf'ndi rrtll 
\'a~ıtolan hududu dahilindf! iş ,Jıf, 
mek mel'hnrivetinclP kalan hu iıfıı 
IPrin hih·iik hir lıü~nü niVf'tle ıııırf 
tikleri gayretlerin bir kmnı pJ8tı~ 
lıktan. vasrtasızlıktan dolayı bo~B 

diyor. ~ 
Bundan clolavı hunılan ev\'el O• 

liye Vekili Şükrü Kava Ankaracl•.~ 
heleıfü•pler bankası te kil ttmı~ 1d 
Ru banka \'8!1rtaıırivle birçok helr' 
Vf'lnin imar te"ehhii~lf'rinf' vsr 11,
edilcJi. Şimdi l?f'ne D:ıhil~,. v,.ı,il/ 
hf'lrılivf'ler bankaoıı e:ihi hir dt> mııh ~ 
li idarf'lf'r hanka!IJ \'Ürnda ıı;f'ti~, 
niyetindf'dir. Rn hanka val!ıta41 ~ 
kreıfiv«> mnhta«' olan lınııu~i idartlJI la 
varıhm f'ılilrrektir. Rtmdan h"'J t' 
O:ıhilivf' V f'ka1t>tindf' tP~kil nhın'' 
lıiirolPr \'a!'<lıta~ivlf' h.-f,.divf'1erf' ol~ t 
"'n ,.-ı.; lm~mi idarelt>re de kıla' 
lı•1 erlilerektir. .,1 

hahate malıal voktur ki <lün\'B t ~ 
7.iincle hir hir şev olılnifo yt'rdr ~
mnnr, Rer mrn•'t'kPt kf'ndi '1r'1 

irl:trf'l"r
0

ndP oM ı!nı ırlhi mahalli id 
rPleril!dr. hı-lf'ılivf'lf'rinde Cif' ilirT" 
ff'nnin ilf' ilPnıPlrrindf>n iııtifadr * 

l l t• .. , ........ kl'kl \fi rr c ıl\'1 < uP'"fl? 1 Pr vapıvor ı" 

1i inl<iMf vofnncla sarf Pdilf'n hf' '.,c 
'f'tff'n a?.:tmi flf'mP.rP ıı lma~a (fH h"'\ 
Tlf'r f!lPmlrkPt kf'ndi hilJ?ilerinf' hll.'~ tt 
mt'mf Pl<r lPrcle vanıJan tecrii!ıtltf1 le 
J.ııt,,r:ık nr.ra~tvor. ~r 

Oa'1ilivP. v .. 1-r.1 ... tirıd.- tf'•lcil t~', 
l'Pk olan kövrtilrk hiiroıın lm """' 
ılnn ela f av<lah hizmrtl,. ..... ~ .. ,.,.,.ı.tif• 

ACIM us 
Herrıoi 

(Üstwmı: 1 iMiJeJ 
Hitabede deniliyor ki: f 
"Barış öyle bir esastır ki, bUtiltl 

sanların medeniyetleri bu esas uı.e1 
kurmaları icabeder. Bu banşı .. -.ti 
mak için gençliğin hararetli mll'J 
retine ihtiyacımız vardır. Bu ·_..r 
muharebesini, hayat mUcadelesi Y"' 
manızı teklif ederim.,, tı1 

B. Herriot, gençW~i 1938 a~V' 
sunda Nevyorkta toplanacak oıaıı 11 
ci dünya barış kongresi fikıindell 
lavı tebrik etmiştir___/ 

Unlversl"e Re'•tör~ ,1 
Universite rektörü B. Cemil J3ıl f 

§Ubat isinde 1sviçreye gideceği }1abet' 
lınmııtır. 



· Arada büyük fark var-· 
d edı::,:ıev _çocuk Pudrası: siındlye kadar biç bir benzeri tarafwa:ıo tak. 1 
rı için ernıştlr. llu pudranın. en bilytik meziyeti bilhassa çocuk cilcL 

iillına hazu·Jnnmış olması \"C terkibinde tahriş edici hiçbir ma::ldc bu. 
lllas1cht, 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINt 
ŞiŞ?nan ·u vatar • \ cutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudlln ilti. 
'lıd:ı ve k 1 . . ":<d,.,. oluk altlar mır. pışıklerine karşı bundan daha müessir bir 

·<{ hen .. 
U.z keşfcdı lmemışti:'. 

O~u DlCEH ADl (TAl .. K PUDUAJ tarı ile karıştırmaynuı. 
:-.ın.ı~-

'I - taJRUN 22 iKfNCfKA'NUN 1958 

~---~~~--~~~-------~~~ 
Gites n afıa Direktörlüğünden: 

22. 2 
"ll ııu~ ' 9tiS tnrihhıe ı-astııyan Çnr. aınba günü saat 15 tle Glrcson 'tll · 

" J<: j !\ • 
ilce 488~ 1 ııJıasebe bi naf!ı 1tertsln d<> toplnntv ak olnn Vllt'lyet EncUmo· 
~torıarlll;t>. Hı a nıuhnmmcn bedelli tı nstahcı.ııc biunsının yalnız 1'0.rgtr ve 
eksııtrnc ~ısımJ nı-rnm inşası vahit fi~·:ı tınr Uzerludcu lrnpnh znrr usull· 
tlııd Hı konulmuştur. T e kliflerde ki tenzllAl vahit fiyntlnrın umumu 

lıtıış ltı n Yumıacnktır. Şartname :plün \O uuııı.ı mütf'ferrl diğer ennk 240 
1ta c1 :knbillııdo Na fıa Dalreslııd e ıı vc rllec-ekth·. MU\·akknt tcınlnnt S662 

l'ıt1ı oı~r~ştur lste klıl rln teklif ıncktuplnrrnı ınnhnllf ticaret odasmdn 
~Cıış c u ·ııuo dair \'1.!Silrn '0 192 yılı fthı cnl'f Nnfıa \·ckAJctlııden a
' · 2. 9~ aşuğı :?:ıOOO liralık ynpı iş lcrl uıulcnlıhltltl> ve~lkat::yıo birlikte 
~t!ı ıı ııuS Çar~aınhn günü snat 14.30 ·a ka.dcı.r Gircsou \•t1t\yot1 nnlmf En· 

~ııe •crmokrl lftzımdır. (2CCl 

G rı aur ve Gazino u ıla MUftemUlll 
b.H fraya verl!lyer 
l et 11enılı·rolları th"incl fı;;;lctmc Jfonıl yonun<lıuı: -.. \' ~· 

tıQ r enı irışn. olunnn Aıılrnra sn rı içlnc!Pki büfe, gazete sntış yeri no 
~ \eanındakı bUyUk ,.c lUks gazino binası ·ve mUştcmlla.tı ü~ ! ne mild· 

2 ...... ~azııı·Irk usullyle kfrnya ver! Jcı·cktlr. 
tıııııa~ unınrın senelik muhammen klrnsı 'iOOO llradn·. Ve yckdl erinden 

3 , Sızın toptnn olarak kiraya ve rllecektlr. 
~'1Jı;1 s 'l'aııpıerln uzun mllddet An kara . İstanbul gibi bliyük ~chirJcrde 

1 'fi haı'tıır hir gnzlnoyu murn!fakı 3 et ve ehliyetle idnro etmiş olduklarr
~luncı.,l~Jı:ı böylo bir müesseseyi idare edelJilecek ehli.ret 'e mali kudrette 
ıci\tct 

0 
nrına dnlr ve bu cihet ,·esi kada. sar:~ıınten ynzılı olmak artlle 

,
11 \" :ıa dalarından alınmış bir belge ~·ı ve nUfus veya. hü\ tyet cilzdanlarmın 

~tıh 11ıtlahiyetli makıımlnrcu. mu saddak suretlerini pnzıırlık gUııUndcn 
• .. E!\ 
1( 1'110ıı ~eline kadar komisyona tes llm etmeleri şarttır. ldare l.>ıınları tet-

'lıJ4ııı:ırı lcirnıertn pnznrlığa iştirake düp edemlyece~ini paıarlıktarı evvel 
~\ \ Q~ tebliğ,.~ tC?fblm edecektir. Tesblt edilen müddetten sonra gctlri-
oı < saık kabul cdilmiyecck v ee babının pazarlığa iştirak hakları sn
" l.tır . ... 
flı 1 • '<llrtnnıne lor Ankeradn 1klncl lştetınc :'\.Iüdürllit;-Unde, Har<lerpn-
•• 

1 ~1:1 işletme MUdUrltlğUndc parasız olarak rnrllir. 
'~ :u baıe 7-2-938 paznrtcsl gUnU saııt 15 de Ankarnda İkinci lşletıne 

ı tı;". bJnnwıda 'oplanacıı.k olan komisyon tarafından yapılaca.kur. ls-
ı 'l ~ .... J 

~ v • u"' llrıı muvakkat temi natltırını Anknrade. Umumi dare YeZ· 
tı r ~tırnrak muayyen glln ve saat t.c komisyonda. hazır bulunmaları ilan 

ısı> (294) 

'~ t.,"c~.:c ila d"I · lan A k G d R · ·· l".k b" ·ı umunı' ı.:rıa n e ı mış o n ra ann a evızor u ınası ı c ı 

l , 
8~ in~aatı yeniden l.apalr zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 ı~ lı , t ll ışl~rin keşif bedeli 43.000 liradır. 
~~ııı 1\ k stcklıleri bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı Devlet Demiryol 

~İtltrrı ara, Hayadarpaşa ve Sirkeci vczncclrinden 215 kuruş rnukabilind~ 
11 • 

1~ltt 
1
; ~ksiltme 31-1-1938 tarihin de Pazartesi güni,i saat 15 de Ankarada 

t~ktır Ctrııryollan Yol dairesinde toplanacak Merkez birinci Komisyonca ya· 
lv . 

tıı1a :y;;tl ~ksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubiyle birl:ftte a· 
llt te\td"ı teminat ve vesaiki ayni gün ayni saat 14 de kadar Komisyon riya· 
il) 24~ etmiş olmaları Jlizrmdır. 
b) 13 O sayılr kanun ahkamına uygun 3225 liralık muvakkat teminat. 
t) l-1 u ~an unun ttlyin ettiği ve rt namede yazrlr vesikalar. 

afıa Vekaletinden muaddak ehliyet vesikası. (108) (239) 

1. 2 
. 1 ..._: ~~38 tarihinden itibaren: 
tcJ Ol~rı aı urat tircnlerinde muteber ol miyan ten zilli tarifelere tevfikan bilet aJ. 
lcr~J1c tdc clurnum yolcular tirene bin medcn evvel istasyonlarda munzam ür.:rei 

e lc}'a~ek sürat tirenlerinc mahsus munzam biletini almak şartile bu tiren
lİ Slırat ~t edebilirler. 

til\i tatbik tı~enlerindc muteber bileti olmıyan yolcular hakkında biletsiz muame· 
tcllıin Cdıicceğinden sayın yolcuJann her halde tirene binmeden evvel biletle· 

~1c 2 ........ s~·tın;ş olmalan kendi mcnfaatlan iktizaıoındanclır. 
trc~l.ıtı11111 U~t tircnlerinde muteber ol mryan tenzilli bilet hamili yataklı vag<>n 

' ıılllurn' Uta: tircnlcrinde seyahat etmek için tediye edecekleri munzam 

25 iNCE SiGARA 15 
20 KALIN s·GARA u UŞ 

Birinci sımr Operatör - 1 Jandarma Genel Komutonlığı 
Or CAF ~R 'rA V VAH Satınalma lioml yonundan: 

Aok ra 

Unıumf ccrrnlıt c sinir, dlııııığ csıetik 
cerrahisi snOtchnssısı 

Parla Tıb ı·okül ı:sl S. nslstııııı, erkek, 
kadın omeliyııtlıın, dim:ığ estetik 
"yüz, mcmt•, karın buruşukll!ğu ve 
gençlik ıımeli~atı". (~asııiyc ,.e doğum 

mütehassısı.) 

Mun:rene saholılorı 
8 den tO n kadar Meccanen 
ÖJıleılcn sonrn ücrctlfdlr. Tel. 44086 
Oeyo~hı, Parmakkapı, Rumeli lıon. -
lstanbııl Asliye Jalıl:enıesi r. 11cı l/ukuk 

J)aı're.sinden: 

Alın nr da Lrturt knsalJ:ısıııdn Gü~ıııv 
ı.-r l lng t 15 nurnnruda mukim 'rürk tab'· 
tısındao Artür Lcııortc tarnfınd.ın Paris 7 
sokak Anntol de poş lıci krcnglinlıoff dn 
Allc lcportc jakolıus nleJlıiııe açılan ho· 
şanımı <lnnısınııı icra kılınıın tı:ılıkikalııı• 

. r. 

J - Bin Uç yUz lira bed~I tahmin edilen yirmi dokuz çe it Matba malteme· 
29-1-938 Cumartesi ünü saat onda açık eksiltme usulile satın alınacak· 

2 - Alrn<f.:ak çe itlerin mıktarı yu.:r lt §nrtnamesi parasıt olarak Komisyon· 
dan alınab:lir. 

3 - Eksiltmesine karışmak iste yenlerin doksan yedi lira ellJ altı kutu"· 
luk ilk teminat ve şartnamede y zı1ı Bel ge1erlni en geç belli gün &aat ondan 
evvel Komisyona verm!ş olmaları. (80) (215) 

Keşlr bcıleli H296 Ura :!4 kuruş olan foltejw • iKnrtnl yolunun soğuk 
nsfnlt kaplamn inşası kapalı zarfla eksilfm re konulmuştur. Eksııtm 

::ı / l / !l38 Pazartesi gUnU snnt 16 de Dniml EncOtnendo apıln.caktır. K&· 
eır m rakı YO bunn mütefcrrl cnnk 22 2 kuruş muknbillnôo J. •ntıa l\1Udürın .. 
ğUnden nlınabilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yıtzılI vesikadan başka 

ı ·arın Müdürlilğünden alacakları fen ehliyet vcslknsiyle 3322 lira 22 k • 
ruşluk ilk temlnnt makbuz veya mck tubllc bernbct toklif nıoktupJnrmı lıa
-vi kapalı zarflarını yukarda yazılı gU ndc saat 14 Clo kadar Dnfml EncUtne· 
ne vermelidirler. Du saı:ı.tteu sonrn ve rllccek zarflar kabul olunmaz. 

(İ.) (290), ı 1 tarıfc ücretinin yüıde on iki bu~uğa indirilmiştir. (202) 

n a ----~-c--a_d_d_e_s ... in .... d-e-11 

da: müddei k:)hin f nmctsülıının ıncçhu· 
lfycline binaen on beş gün müddetle ila
nen dn\·cth cııln tclıliğinc Jrnrıır verilmiş 
n tnlıklkntın da t?o ..... 2-ıı:ıs cunıarıesl saat 
10,30 olarak tııylnino \ ' C davetiyenin de 
bir ııüslıası rnnlıkcıııc dh·nnhnncsinc talik 
kılınmış lıulundu/ltındnn mezkur gün 'e 
s:ıallc Jstıınbul asliye mnlıkemcsi nllırıcı 
hukuk dair inde h:ızır Jıulunulması nksi 
tokdirı'lc gıynlıınmfo talıkikrılu dc,·nm o· 
luııocı:ığı lclılig yerinde otrıınk ür.cre il{ııı 
olunur. (24327) 

Bir kilosunun 
muhammen bcdeh 

l:?GOO Kilo Yulnf 5 Kuruş 
l 8900 Kuru ot 2,50 ., 
l 8900 ., Sanınn 2 ., 

ki ü kan 
(ölen Fransuı k.tapçmrun) yeri >1e arkadaki 

.ırctiyle 150 metre murabbahk bir met>alıa elde edilebi .. 
Vakit yurdu idare memuruna mUrac114tleri. 

Sllh·r:i bo a, depo una. ıuzuınu ol n yuıar, kuru ot vo saman açık e~ 

---------------- slltıncyc konulmuştur. Listesiyle şart namesi levazım mildilrlüğünde görUl<ı· 
bilir. 1stokliler 24!10 N. lı knnundn yn zılı vesika. ve 111 Ura 4 kuruşlut ll 

J!l•••••••••••mı•""ltcmlnnt makbuz vcyn ınektubllc bcrn ber 31/ 1/ 938 Pnzartcsl sunu saat H 

ÜZEiR GARiH 
Oif muayenehnncsindc sabahtan 

, ö ley 2 den 8 e kadar kabul eder. 
Beyo lu İstiklal caddesi Tokatlıyan 

de: Daimi Encümcndo bulunınalıdırlnr. (İ.) (28G) 

ZAYİ 

•••••••••••••--•-•••••••••ı sırasında. Kapısı Mektep !okak 
Hamdi Bey han birinci kat. 

--------------------- Tel: 21721 

Sahibi: ASIM US ------1------· Ne§riyat mUdürU Refik A. Sevengil 

lstanbııl 4 üncü icra Jfemrırlağundan; 

nır borçldn dolayı mahcuz ' satılma
sına karar nrilcn lılr adet Sayıtkarh mo
tosik1et 25 - 1 - 938 torJhine müsndlf 
Solı gtjnü saat onda Feriköy Er nckon 
cııdde inde 125 No. la gornjdn hazır bulu· 
nacak nıcmorn tarafından ıı;ntılııcoktrr, nl· 
mnk isleyenler :1·nzılı giln 'H~ sn ue mahal· 

fcnb:ulirf n idndlsfndcn nldı~m tas. 
dıknam yi za)I ettim. Yenisini nlnc:ığım· 
dnn eskisinin hükmü :16ktur. (24395) 

IJüsnü 

Jindc memurun mür:ıcn!!tlıın ilan olunur,. 
,(24405)~ 



8 - ~UR~ 22. iKiNC:tK.ANUN 1938 

Slg~ra ~lryakllerıne mUJde 
Vennı~ ~ ıcadı ~·e Y ilzde 89 derecesinde tütünün 

nikotın ,.e saır zehirlerini süzen 

o tor eri 

Sıhhi ağızlıkları A vrupadan gelmi~tir 

Satış yeri: Pi PO PAZARI . Sultan Hamam 
10 adet ılacı ile beraber 150 kuruş 

Çünkü ASPTRIN seneler· 
denberi her türlü soğukal

~ gınlıklarına ve ağrılara karş; 
• tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

• ısbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

" 

? 
• 

emin olmak için lütfen ~ marka-
~ - ~ 

sına dikkat ediniz -· . 

., - - ~ - ~ 
• sanki asnmızın ,,., en bUrOk kesHnl ltahrlatmak ıcın ı ıu dnmn 

bir •bide 911>1 göklere tırmanmıs New Yoı1c•11n mesllur .. ACA SUILD INCi'
1 

ını busıan bllmlı•n JtOldur. 
au mUessesesın basınd• su ac ates ltarf : 

~. C. A. 
90%11 , ... ..-. 
RCR: radyo tatbikatmın tekmırını ınrıva eden sonsuz sanaaa en ouyDK ısım .. 
Telsiz telgraf: bu sıhlflı vaslfa ile denizlerde tehlikede bulunan binlerce can
lar kurtanlmışttr. Kanun emrine konulan bu fen sayesinde binlerce cani takip 
edilip yakalanmıştır Ticaretin ihyası uğrunda bu peri saniyede binlerce ki/o· 
metre kat'eder Mükemmel olduğu kadar da fiatı uygun radyo alet/erile bin· 

!erce. milyonlarca kişi müteaddit radyo neşrivatmdan istifade eder. eğlenir 
ve o sayede yorgunluğunu giderir . 
RCA. radvo sanavtlnde en bOVOk nama malltcse. Dunun ltlkm ti ACA•nıll, . 
bu endUstılnln 11er sahasında başta bulunmasıdır. 
RcA·nın yeni keslflerl ve ıadıonun ıavllmasına sebep 
otan ven' yeni lekemmOllerl sareslnde bugOn radıodaıt 
hosranan iter sal11sın en bOVOk arzusu bir ACA rattvosu 

sahibi oımalctlf. 

iSTANBUL·ANKARA 

İZ Mi R 

Dekalüınen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

Clrt· Frengi .,. d•t1•~ ZOhrevl 
tlastarıklar blrrncı sınıf mutahassıSı 

Wııı ca VVtrtı • ııeı111 rım11 CHılJlll ~IJllL u 
'f'•I ron ı a1e4a 

C~cn ~ 1teaoı ncsuııor9~ cOC• 

Gea ÇONcn ooıeoen &cınre e>ar•9IZCl!t' 
hlıhd11 1111tyıt11 11111 ımı ı1ı1ır. 

ilanlarınız için yalnız 

20335 N O tel~fon 
• edınlz 



aftanın. Resimleri 
,. ·lf: *---

ltalianın en meşhur (5) oyuncusu soldan sağa doiru: Sclıiavis, Orsi, · .fcrrari 
Rosetta, Meazza. 

1ngiliz gii::cllcri bir patinaj miis"llJa7;mmw /i'J(:ırlrrıuvorlar .• 

Dünvıınrn en büyük mukavemet ko, u
o:uc:u. Paava Nurırıi 

]'arı~ 8UYl81ı1W IJU'lrlf"tlıiii 

kazanan 1~di..: 

KllRf lf'Va abone o lt1-
1111z ve abone edi11iz 

Mehmet Selimin adliye hikayelerinde·n 1 incisi 

Bir Aslan, Yere. Serildi?! 

,. 

No. 106 

lLA.VESl ... ..,j 



Neredeeeeen Nereye .. 
. 

DUn, ıenbclliğim üstü.~de idi.. U
andığım yerde ;bir h~Ayli gerindim', es

... edim. Sonra; 
- Madem ki bu kadar gevşekliğim 

iistümde ..•• - dedim - bari şöyle hafif
ten kestirmeğc ba,,lasam ... 

Ve :belki uykuya yardımı olur diye 
elimi kitap _raflarında gu.dirdim; 
kapş.lı gözle ciltlerden birini ~ektim .. 
Uzun uzun esnedikten sonra adına 

baktım. Fransızca bir eser: 
Le lh~re pour tol. 
Yani "aenin için yuılnıJ§ kitap.,, 
Kendimi tutamadım, gülerek söylen-

i')im. : 

- Bizim için yt.Z1lm1,1 olduğuna 
göre bari aradıfmıız neviden bir ~Y 
olsa. .. Kabm UstUnde tanmmıe FraDBlZ 
jDluharrirl Hanry Bataille'm bu eeere 
bir mukaddeme yudığmdan da bah
eediliyor. All. Fakat bu eeer bizim ki
tapların aruma nereden katılmıt T 
yapraklannı açmamlfl!D bile. 

· Dil§Undilm, dUfbdllm, bir türlil bu
lamadım: 

- Belki - dedim - almış, bir tarafa 
:fırlatmış olacağım. Hele bir kantfıra
lım bakalım. 

· Evvela Henry Bataille'lıı mukadde- • 
mesinden birkaç yaprak okudum. Bu . 
at eseri gôkltte çıkanyor ve eöYle ... 
takdim ediyor.: 

''Bu kitapta, göğdnden çıkardığı . 
birka~ ·Çiçeği, berkesin gözü önilnde. 
öpcüğe benzeyen bir f uııltı Ue ifı-

\ 1:'ını~ yllzUne atan bir kadınm cesur { 
Jestı var. • , , 1: • • 1 , 1 • 

14 

• • • , • • • • • 1 ' 

Bu kitabı açınca, daha iJk satırlara göz 
gezdirirken bUtUn hoyratlıklar kay

boluyor. Bir karmenin kar§ısmda bu
lunmadığımw anlıyoruz. Şiddetin bir 
duaya istihale ettiğini, vedanın ua
meUi i!adeaiyle bir qk boğusu tüttU
·ğünu görtıyoruz. • • • • , , 

i • • • • • • 

Bu ldtap, mukaddes kJtabm ahdlati
kındaki "ağniyetlll' aganf,, faalma 
benziyor. ''Senin için' yazılmış kitap., 
aşkın kitabıdır.,, 

Buraya gelince mukaddemeyi bı-
raktım; 

- Eh okuyalım ıu aşkm kitabmı .. -
dedim -

Asıl m~tnin ötesine berisine baktım. 
Uç sayıfada bir Sllviyüa adlı bir er -
kek adı var. Bu Silviytıs berhalde 
Hcnry BataJlle'in, ıurabna çiçek atıl
dığından bahsettiği erkek olacak. Ya
ni mesut ifık. Ve gözümü çeken ilk 
yazıya 123 Uncu ıayıf ada rutıadmı. 
.A.detl atk dininin bir lyetJ 1teriJne8L 

a - KURUN'UN 1LA VESİ 

Yazan: Nlzamettın Nazif 
A·ync~ tercemesinc 'iptidar,, olu .. 

mır: 

"Susmak, sana bakmak. .. 
Aşkını kızdırılmış bir demirle dnm_ 

galanır gibi duymak ve bağiıına

mak. Yüzüne hayranlıkla bakarak 
kudurmak, fakat sarsılmadan du
rabilmek. ... 

Ellerinin uzun ve erkek haUarmı 
dokunınadan uza!ctan sivulamak, 

Portreler 
I 

.dilwr "'' lwlNgi iimUle baklndita 
K 6rpc bebekkrM o tem.i.ı ba.bft1 
Dinç 1tıG/ızakn11 "°~ ..... 
Anne aiti gibi chınnadan Clkmokt.c, 
'lla.tJta bir dodMt1I tapttğı o ô•. 

n 
Bo ou tlor geUr, Air oı.- ao1Grlkta, 
yoa.zı.. ~ beğeıtir .~ 

DedikıoA, 'kooga, oyun ~' 
ÇocwkJw~ 1ı.iady'le,.., .vı....akta, 

·~""' ki dcmirdete ~ ~ 
m 

Mektep ~vaimleri, ilk giiftleri ~ 
&mma. ÜMirtleJC bir 'lcafm f"flt', 
Diifiiteir 1aoyattt1 balak .yollanM 
tktriı uk4nMla yqt'rir 1'er t.ng 
.Açar Jıede/itte yorgwa 1co1lanı.t. 

ıv 

Ya bir .fftfr, Ytl bir '"8Clm gözii111e 
Tarar ~lan, ağlar dU,kfiakrc. 
Ya M11cwı w.a1Jalcı, yrı bir doktor oı.,., 
Hatjktrır 1ftlmada11 bir awç aiJıZ"liyk~· 
Sözleri 1ıer kalbe 8ônmeyen kor oı.r. 

v 
Zevki yokaa eğer dü.§ünmf!Z scınotı, 
GllzelliDin aım do~ır açlılda; 
8cıba1ıa yer 1.1~r gecenin ok.ri wnır, 
Tutsa da glJkkrln 8onuncu 1catmı. 
.11anat .l'JktJü.: kalır 8anatkar kiJr olvr. 

Davet 
Kapancü mı 80fttraın kalbe oçtığt" yara' 
UmkHn akiakrs geceme tflk 1'ttrdi. 
Gczdiffetı ~hirlerdett avfld~ 1ıer ~ ,.,.. 
Yaal"'4Mtf bir fi'rita ~ belt

zertll. 

Buauzluk ne güJNnçtiir çağ~ bu 
dereJ 

şap~ '"" '°"" 801'ma: k6piüdil, ~ 
bir deniz. 

Gel~ dötte1im yoftınmomıf gilra-ı 
tere, 

r~ ltıflor gibt Myotm tçtndeyiz. 

f 9111811 811111 E•gl:ı 

ç1ldıft@ yjicqq'1A_U yanım~, YPJ· 
byıQl<M götm~ -ve ~na y"kl•

~~flk. 
İşkence eden bir saadetin azabını 

tatmak: 

Susmak ve sana bakmak.,, 
Nasıl? Güzel değil mi? Bilmem siz 

.J(' dUfüneeebiniz ama benim botuma 
gitti ve 

- Aziz dostum! diye ımnldandnn • 
Kimsin, neredesin? Kitabmm dört .. · 
yıfumda bir adına bel defa rutlad1-
ğım bu Silvlua adlı meÇhul, DUJl, ne 
derece \"8 ne kadar '9enin Jatediğin P., 
bl erk~ktir? Fakat ben, ,IU dakikada 
herhalde. beılenebileceftn erkeklere 
bememlyonmı. 

Öyle yorgunum kL. 
Ve kitabı bir kenara jbl:ralmut u711-

mU§Um. 
Uyandıtmı Aman, ledirdell kalba 

erkek, kitabı oım,an enete lıertNftL 
1ordu tabii. Yorgunluğum geçmlt, ,...: 

silme wran l8net bende bir gllD .,. 

velkJ yorgmı adamı bulaDUUIU!lb. Ve 
dün, bir afk kitabı ommyıp vakit bu-; 

lacak derecede uyupk ft puBff ~. 
llllken adam, derhal pencerelere kol ,. ~ 
•ut ve "'Se.n1n lçbı )'Ullm• kttap,, 
muııamn.mt meçhul ,RVgWat sun. 

' ,U.'4en ayırtabilecek Mr 4fumlk 

kudretle aokağa Nkmıp :t.tJı• .. 
tı . . Jete bana bu aatırlan yudırtan a. 
bet .buramdır. Dikkat buyurula. 

Kuzum? .Nedir bu Ddmlına haJl! i 
Biz bunlan nasıl 8eWbWJWU! Ha 

·halde, bunlann endamlarma ve p, 
lerine bakmaktan tepelerine bakmağa' 

vakit bulamayonız pliba? Bir cadd&
nin kalabalığına yeni moda ppkalari

le icadınlann kattığı reıık ve not~ 
·dar insan neye tikainebillr? 

Kalabalık bir caddeye biru Y'lk· 
sekten bakan bir adam, erkeğin 411-· 

1 

nı.t, ağır giyinifi yanmda kadmm. 
mUtemadiyen kendini ıa. vurmak en-' 

dJtesiyle girdiği Joyafetıed klbarlll[ 

CSlçUstıne vurunca katlym bdmm ı.. 
hine bir not alamaz. 

o alJ'lda ben! ziyarete gelen bir .... 

kadqmı pencereden 9Ul'&tnm burut
turan.k oeldllrken eöyle IÖylendlftml 

lflW: 
1 

- Kadın iç1n atkı terennüm eden. 
1 

erkek, aevgllilinl p.pktlı halile m~ 

laka göfıiıemjf. otan erkektir. 
Nereden bııll'admı nereye geldim T 

Ama baflarken de bunun böyle oı ... 
ağmı llÖJ)ememlf miydim? 

N•ıRcttt. NAZii. 
j 

.. 
';>- H.~ 1 

1i 7i? 

' . bec6J'pJ..ıı.....;.. • • . ,. - .14 . vv~9'~~w. 
-lf 11ı4J Bü İl ~i MÇfı~,,_ .. , 

· · ~'' cu·Qiı<hmq"t ~••.,tı~ı 

- Kı~m 1ıykuşl!n4<ıı, g~mek illeti 
geçmedi. Y ~ 11erlcdiği için artık ya
tarken h;,. 'i"'n.•ııma.<~a ?.ıari. .. 

-Beti mi SPpha,,....,, 

~_.. 

~ Glil. 

A....,• ıe~ı.:.. . ı..IV\A,..;;._ - . • ~ ge . .,..,~"" ~"l""•.1 

k.-u.Jlal' .. geçi~ ~ ~• 14t .. 
tiw/ 

.,,. 

Cası+aı.m k4rlo8& - Ne ~J*VI JWJi
lc .. Cebirwle lnilduğum me7ctt&l,tua fi/· 
reli oJduğıoıa oo ''betlim meleğim'1i.~ 
111.."trk hficıım ot-Omol>ili,, tna."°8tM 
geldiğine. bmt.i iMatulıramQZ8U&! 

Atn~ - Bev. ~ık! ;ı·u_Qlqvt.,.. 
rey,e göMii~fı(1' 

ş~ gö~ ........ ş~ .... • .Wt>P 
m~~1. 

- '7.IUIOL ··z'l:!l.7" . u-•.• -. ~. 
--.:1•r go ~" ~ ~' ··"'V""r 

değil u:xığt görmeyor! •• 

Marlan Dltrlh evinin ba,hçesln· 
de resim çıkartıyor 



• akt:a 
Millet:er yapılan masrafın faydadan daha çok 

arar vereceğini anladılar mı ? .4 

Avrupa harp mecmualan, erklnı· 
harbiyelerln .müstakbel bir cihan har· 
bi hakkındaki düşüncelerini nakledi • 
yor. Ekseriyetle kanaat, böyle bir 
harbe bUtün milletlerin gireceği ve 
tam ve umumi bir boğuşma olacağı 

merkezindedir. Ekalliyette kalan ta
rafsa başka tilrlU fikirler ileri sUr • 
mektedirler: 

Alman askeri neşriyatında, yanın 

a~zla da olsa, müstakbel harbin, yüz
de yüz tam ve umumi Qlacağına dair 
mütalealar görülüyor. Bu neşriyat a
rasında, böyle umumi bir harbin c::ok 
geciktiğine dair .fikirler de ileri sürül
mektedir. Mamafi, umumi ·bir harp 
daha çok zaman de geçikebilir. Çünkü, 
harp edecek taraflar arasında muva
zene yoktur. Hnbcşistandan sonra, İs
panya, İspanyadan sonra Çinde yapı
lan harpler umumi harbi uzıı klaJitırı
yor. Zayıflar ezilerek iştahlı olanlar 
midelerini doldurdukça. büyük ve kuv
vetli devletler arasında vukuu mu
hakkak görülen 'müstakbel harp de 
gecikmektedir. Büyük devletler, çok 
korkunç olacak harpte snrf edeceklcri 
emek ve paranın !sraf edileceğini de 
hesaplayorlar. Modern bir harp, bir 
lüks işi haline gelmiştir. 

Avrupa, Asya ve Amerika.da yaşa
yan türlU, türlü milletler, harbe gire
cekleri zaman, ellerinden çıkacak pa
raya karşı kazanacaklan parayı mu
kayese etmektedirler. Varılan netice, 
knybedilen patanın kolay, kolay tela· 
fi edilcmiyeceğidir. ÇünkU, modern 
harpler milletlere çok pahalıya mal 
oluyor. Bu itibarla, başlanacak har
bin ~ok silratle ikmal edilmesi tazım· 
dır, İtalyanlar, Hal;>eşistanda bu su
retle hareket ettiler.. Muayyen bir 
maksat ve hedef için senelerce hazır
lanan İtalyanlar, bütün iktısadi ve 
aakeri kuvvetleri az bir zamanda se
f erber ederek Habeşliler üzerine yük
lendiler. Harbin kat'i safhasında gerek 
adet, gerek teçhizat \'C levazımat iti· 
bariyle, faik bir kuvvetle hücum ede· 
rek muzafferiyeti kazandılar. Fakat ..• 
İspanyadaki harp 1>u fikre saplanan 
erkanıharplcrin mütalealannı kısmen 

çüriittU ... 

Bundan dolayıdır, ki İspanya harp· 
, ' 

lcrinin uzun sUrmesi, harp isleyen mil· 
letlere bir intibah dersi oldu .• Çünkii, 
Habeşistandaki taraflardan biri çok 
kuv\'ctli, diğeri ise, çok zayıftı. Ha -
beşliler yokluk içinde Çırpındı iki ya-

kalarım bir araya getirinciye kadar, 
hazırlıklı olan İtalyanlar mUthiş bir 
kuvvetle karşıdakileri perişan ettiler .• 
lspanyada ise, modem silahlar müte
vazin bir şekilde çarpışıyor. Tayyare
ye tayyare, tanka tank. mitrayöze mit· 
ralyözle mukabele edilmektedir. Ta • 
rafların bir buruk senedir devam eden 
çarpışmaları hala bir neticeye bağla· 
namadı. Y'üz senedir harp ctmiyen ls
panyadaki belli başlı renginlikler ku
ruyup tüketildiği halde. muzafferiyet 
.namına ortada henüz hiç bir şey gö • 
rünmeyor. Binaenaleyh, masraflı ve 
modern harplerin 00k çabuk bitme -
si icap ettiğini, aksi takdirde ka • 
zancm zarardan daha fazla olmaya· 
cai{ını söylevenleri, tspanya harpleri 
ürkütmi\ş oldu .. 

Çok gtlzcl ve orijinal bir suvare rc>bu 
Modeli, Parisin en meşhur terzilerin • 

·-'tttn Şiyaparelli tarafından yapılmıştır. 
dir. Kırmızı renkli veltram bir parça 
Sırma ve kırmızı renkli çizgili lameden 
belden aşağı sarkmaktadır. 

Çin. Japon harbi de en son bir ml· · 
sal olarak gözümüzün önündedir. BU. 
tün sanayi, .fabrika, millt servet. ve 
gelir kaynaklariyle hazinesinJ, Çini 
zaptetnıeğe hasreden Japonlar, yedi 
aylık '>oğuşmadan sonra muzafferiyeti 
henUz elde edemedi .. 

Bu yUutendir ki umumi bir harbin 
sUratle neticelendirilebileceğini hig ' 
kimse temin edemiyor. 

Avrupada vukubulacak muhtemel 
bir harp, hiç şüphe yok, ki kuvalis
yon harbi olacaktır. Taraflar birlikler 
yaparak biribirlnin üzerine, saldırm· 
ca, tanklar karadan, tayyareler hava• 
dan faaliyete geçecektir. Fakat, Av
rupa milletleri })u faaliyetleri durdu· 

,,,.. racak aletleri de .icat etmi§tir. Tay • 
yare dafi toplan ile, tanklara karşı 

kullanılan bataryaıa·r, merhametsizce 
ateş edecektir. Cephe gerilerlndekJ bil· 
tün fabrikalar cephane im~line tahsis 
edilecek, harp uzadıkça uzayacak ve 
çok muhtemeldir, ki kolay kolay hi~ 
bir taraf mağlup . olmadan btitün zen
ginlikler, medeni varlıklar eriyip tü "'· 
kcnccektir. Bunun zararı, yine beşeri
yet~ ait olacak. İnsanlar sefil ve peri· ' 
şan bir hale gelecektir .. 

Bu itibarla, müstemleke ve ham 
madde isteyen milletler, gözdağı ya
parak istediklerini almağa. çalışacak.' 
tır. Alman harp üstadlarından bazıla· 
n bu fikri mUdafaa ediyorlar. Bunlar, 
bütün diğer devletlerin harp hazırlık· 
larınr da bildikleri için ka.ş yapayım 
derken, gözün çıkarılmamasını tavsi· 
ye etmektedirler. Yine 'burllara göre,, 
Almanlar, 1914 yılıiıda da bugUnkü' 
kadar hllZU'lıklı ve kuvvetli İdiJer, fa·' 
kat. netice herkesin .malfunu .. 

Bütün harplerde, emrivakiler, teh .. 
likcler. Şanslar rol oynamı~. Harl>e 
girişileceği zaman, muzafferi yeti be
hemeh'al elde edeceklerini söyleyenler , 
bile, kat'i neticenin tam olabileceğini 
iddfa edemez.. - · 

Fransa harp mecmualarından bazı· 
tarı :ise, cihan harbinin devam etmek· 
te olduğunu, iktısat ve propaganda 
harbinin' senelerdenberi yaoıldığtm f .. 
!eri sUrerelt, mil1etler silihlandıkca 

miistakbel harbin gözlerden uzaklRştı· 
ğmı söylemektedir. Bunlara. göre. Al• 
manlar, diplomasi kuvveti sayesi~de 

bazı mcn(aaller temin ederek iktifa e-
1 

de:::ekler \"C knzanr.ı eüphcli bir its~p 
ntcBine atılmıyncnklarclır. 

M. N. D. 

Tayyareci karı kocalar 

Ci MOLLiSON 
Karısından ayrıldıktan sonra çok cüretli bir 

teşebbüse girişmek üzere 
Kuılıklar.ı liava re1'orlariyle bütUn 

cfünyaca tamnmış karı. koca Emi ve 
Cim Molisonlara dair en son İ§İtilen 
§ey, birihirlerinden bopnmalandır. 
~uçan karı, koca1

', uzun zaman bir a· 
rada kahnaını§lardir. Sonradan Cim, 
ıöylc dcınİ§ti: 

- Eğer Emi, hususi lıayatında ela 
tayynrecleyken olduğu gibi cesur .,.e iti
mada f:ıyan olsa)·dı, ne mükemmel o
lurcln ! Ne ya:r.ık, ki nyni kadm daima 
hem ll'lı 1ikeli te~ehhiislere, hem lıny:ı
tm nıh ok~ayıcı1ık1arrna ekerişl i bu· 
lunnıuvor ! Ben, uçu~lnrnncla refika o· 
larak Emiden lıaşka hiç hir kimseyi 
seçmek istemezdim! 

l\lolison1ar, hoşnnthlar \'e doğuşt:ın 
Conson :ıile.;;imlen Emi, ktzlığında kii· 

tiik, parlak bir tayynreye binerek, 
diinyanm 5 kıt'nsmı tlcmin:len iradc~i

le f ethedcn im 1ngilir :kn, eunlnrı s<ir· 
lemi~ti: 

- Artık uçınaktnn ,·azge~tiın. Hun· 
dan sonra emin toprak üzerinde sakin 
bir .işle meşgul olacağını. Benim hu 
karar.ı \'eri§iınde bo~:ınış fünil olmuş 
değildir; son .rekor uçuşu olan dünya 
etrafında uçuş leEehbüsii akamete uğ
rayan ve bu teşebbiieii hayatına da mal 
olan mf'.3lekda~ım Amel)·a İrhartm a-

, kıbcti, üzerimde çok ılerin bir teııir ic
ra etmiştir! 

Rekor uçuşları, .Eıni Consoıı - Moli
son için ~imdiye kadar .fenn bir i~ ol

'tnauu~tır; hu .iş, ona ynlmz fÖhret (le· 
ğil, külliyetli gelir de getinni~tir. 
ı Emi, tnyyateci sıf nfrrle emsalsiz ba
§Brılar göstenniştir. İki defo Londfa 
• Kap arasında rekor kırdıktan haşka, 
İngiltere - Avmtraly:ı arnsmt1:ıki mesa· 
le)·i tamarniyle geçmesine ile lıemcu 
lıemen muvaff nkıvet cln~rccckti. Fn· 
kat, koca8iyle birlikte Atlantik Okya· 

nusunu geçmeğe havalanmıştı, ki hin
dikler.i tayyare, d9 saat uçuştan @onra, 
~merikada Long Ay1endde yere inmeli 
zaruretinde kaldr. İkinci bir Jıa,•alanrş 
da, daha mesut netice vermedi. Gene 

kocasivle birlikte Avustralya jiihilesi 
uçuşuna giri~ti. I.ondradan Ilinclist:ı· 
na kadar gitti V"e im 1ınva yarı~ııul::t zn

f er. en ~icldetli bir rekalıctc ra~men, 
kenclisine te,·ecl'iih etmiş gi')rlinü"·or
du, ki hu r.efcr (le i~ aksn<lı, Mnkine 
çi11, l <J31 :ı~usıosundn ismini hiitiin 
<lliıı,·nvn cJunırflu. T"k h:ı şm:-ı u çıı~ f n 
hıı §ka hir rı"!rnı:tı İngiltnc jlc Urczil-

yn nra::ınıb 3 ~litHlc 10 "saat mesafe 

hoıulclıı \ ' C 'kt~ıııli:;ini, ynrı::ı y:ımfıt bı· 

r:lkarck, Allalı~lıaddıı yere İııuıeğe zor

ladı. Hmmııltı herahı~r, Londr:ı • Ha~

<lat arasınıla uçuş kin 12 bm;:uk saat· 

lik yeni hir rc~or knrılıı ! 

Kfıcası Cim Molisonnn hıı~arısı da 
tn:ı~ıdnt sayılnıııaz. O, 1ngiltı·re hava 

filoımndn 5 5eııe i~ görtlükten ı>onra, 

e\'\'ela Anıstrnlyatlan hir uçuş yapa

.rak, 8 giinde 14 .lıuçuk .saat me:'nf e ı;e· 

ıı;eçıııck suretiyle e:'nslnıulınJı. 1 clefa 

Atlnntik'iıı ~imal ktyısmı geçti~i ~ihi 

hir knı•sinılc hıı ~ı~ni~ sahıulnki SU)' ll 

aşmak lııı~ıısımıln n ::arıt 17 clnkika 

kcnıli,;iııı: yetti. Hıı ı•;:ııaıl:ı, ııtnr<lu~u 

ycrıleıı lıiı; l.iı · ~eıııi ı;iizlt·riııe ili~ıue· 

mi~ti. Satlece ay fenilisine l"e·ra·k~at f"di .. 
yordu; İrlandanın herhangi bir nokta• 
sında hir sahil .feneri keşfedinceye de
ğin ! 

Ve şimdi. karısından ayrıltlıktan soa 
ra, Cim Molison, yaşayı~ının en bQ. .. 
yük sür~etini ~cistcrmek isteğindedir .. 
"Dünyanın en cesaretli kızı" diye anı .. 
lan Yeni ZeJandalı Cin Battnm, ~ 
çen senenin teşrinievvelindc Anıstral• 
yadıın fngiltereye kadar 5 günde ve 21 
şaatte uçmak suretiyle kırdığı rekor, 
onu ralıal lmakmıyor. İskoçyalı erkek, 
hu rekoru lıer ne palıa5ma olursa ol .. 
sun kırmak arzusundadır. Nikbinliği, 
Lüyüktiir; ve eğer rekoru kırabilirse, 
bu Cimin son uçu~u olmak mukarr,. ... 
<lir ....... huna knt'i .mrc·tte kar:ır Yennit 
hulunmaktaılır ! 

1 

Diğer taraftan, İngiltere tayynrcci"! 
ini muhitleriıulc, lnı lınrnstuki tellik· 
ki, lıetlhinliktir. Her ~cy<len t'\'Ycl, Cim 
l\lolisonun i=-tif ade etınc~i clii ~ündüğil' 
tnyynrcnin favknliidc mukn,·cınet ıihti· 
yar.mı temin edehil<'cck gibi ~a~lam 

ohlu~u sanılmıyor; \ ' C lıinlerr.c millili 
ıne.snf eyi mol:ı ,·ermeden ,·c !'ndece 
benzin ,.c yağ ~ihi ynknc:ık madde ala
rak ~ı~mnk i:-teıııck, hemen lıeııwn in
tihara tc·~dılıiis. dh·e knri1Jarııyor. Üs

tı•l ik. hn tnvnırcnin i'nıi a.Sadcm 
Klm·cl'' ,·ani uccnup Hultıtn" ılur; ay· 
ni ismi taşıran hir tannre, Anı:.tralya
yn clo~rn hir ı:;ı~rahat csnnsmıla ~ hütün 

yolcularivle hf'raher kııyıplnrn karı§· 

nnştrr ! Fakat, Cim 1\f ol iwn. lıiç lıir 

engele elıeııınıiyet , ·erecek gihi da\'.ran

mıyor; lıiç hir cnıli~enin kendisini yo· 
lundan nhkoyamamnsım nkluıa koy -
ınn§n hcnziror. Hotnn Uusya iizerin -

den takip ctnıc~i Ye Cin Rnttn tnra -
f111clan kırılmış olan rekoru, hariz Lir 

farkla ıliize1tmc~i tas:ırlamakt:uJır! 
flo~anına cla\':ISI sn0ıasıncJa, sebep 

olarak kar.ı~iy]e rnm·affakıyct w şöh· 

reli pnyla~mıı:ıılıklnr.ı, her .iki tarafm 

<la :mi knlıilh·et Ye liyakati kendisine 

çektiği şnviaları çıknıı~tJ. Şimdi ko· 
c ·:ının, eski karısı ynnmda olınad:ın bu 
kaılnr riir'<'tk ilr:m~ lıir · tc~clılıii se ı;iriş

ınesinılr. araılaki im n-knhctin müessir 

olıln~mın tahmin ,,.ılt•nler ''" ,·ardır. 
Cinı, y:rnmcl:ı Eıııi hıılıııımııılnn da d• 

ha ı! c !cr y:ıpalıilcr<·~irıi ;?iistcrmek as
ıninılcdir!? .... .... 

:! - l\'l'f:l" \'tı\· 11 ,,\\'}:st 



Daima gülümseyen kraliçe 
Gençliğini büyük ş.ehirlcrln gürilltü

ııünden \ııak. zengin aile muhiti içintlC' 
ealrin bir halde geçiren, şimdiki ingil;z 
kraliçesi Eli1abct, Earay hayatına cok zor 
ab§mı§tır. 

Yörks a~idü§esi iken Pikadiliiicki 
evinde yakın dostlarilc birlir.~ ömür silr 
mU,tilr. Ga:·et sade giyinen hal ve etva
nnila gurur büyüklUk asarı eörü1mcyen 
Eliı:abet, daima gülümseyen dudakları i
le, halk arasında çok st"ilmi§ ve (gi.ilt'n 
arı!düses) şöhretini a.Imışur. 

Dudaklarında herkese karşı in5ani 
bir giUUtnscyi~Je mukabele ederek, her -
keıin imdadın~ koımak Isteyen Eli.ıabct, 
bütün ingili.rledn kalbini teshir etmittir. 

Kraliçe olduktan eonra da l(Memle -
ketin ba§ bayanı) sıiatı ile, yapyıfında 
hiç bir !değişiklik olmamıştır. Saray ha -
yatında, kraliçenin bu mahviyctk~rlr{fı
nın tesiri altında kalmış, ve ııaraydaki bü
tün inaanların umumi karakteri kraliçe -
nin h'\tyatına uydurulmu~tur. 

tngniı suap hilyatı yed:nci Kral 
J<:<lvardın vefatından sonra, hlç bir vll<it 
!<Ok gürüJtUlü olmamıştır, Ve Be~n-İ 

Kral Corc ile kraliçe Mt'ri, saray hayat 
ve merasimlerinde, kraliçe Viktoryanın 

istil'nden ayrılmamıştır. Se.kizinci Ed -
vard sarayda, ,eski serbestiye !dönmek is -
temiş merasim ve yalay•şı deği§tirmeğe 
teıebbüs etmiıtir. Bugünkü altıncı kral 
Corc ile kraliçe Elir.:abet .ise, habalar.ının 
adet ve ananelerine uygun bir :hayat sür 
mektedir. 

Kraliçe Eliaabctin cünlük bayatı 

·Kraliçe Ellıabct modern şapka ·ve el· 
birl.:ri çok se\rmiyor, saray içinde a!c1:1 -
de yünlü elbiseler, ipek blüıler9 fOtfan· 
ldiye örneği C§yalar giymektedir. 

4 - liURlWFN 1l.u\\1•~sl 

Şimdiki lngiliz 
kraliçesi .Eiizabet 

nasil yaşar? 
Onun günlük hay•tı cabah uat ye

di buçukta baf)ıyor. Yalnız resmi k&bu1-
ler oldufu gün Friıa;re mUracaat olunur. 
.Buk:ngam sarayına ~tnlan frizör kra -
liçenin saçlarını diiaeltiyor, fıUe ediyor. 
Giyinirken aanyda damdönörlerine hiç 

lüzum görmemektedir. Çok cskidenbtri 
yanında bulunan bir kadın ~aliçenin 
Budo:ırma girebilir. 

Saat sekizde kral ve kraliçe birlikte 
kahvaltı ederler. Kahvaltı ekseriyetle İn
giliz porridge mercimek bulam,!Ssı ıunkn, 
yu.murta, çay, ve kı.ıartılnuş e)tmektir. 
Bu esnada kral ve kraliçe o &:ünkü pro -

gramı ,görürşürler. Günlük gazeteler ve 
hususi posta okunur. sekreterler saat 9 
da gelir ve kral. mektuplara · verilecek 

ccvaplars dikte eder. Çok kereler, kral bu 
mektuplara biı:ı:at cevap verir. Bundan 
sonra. awbaşı. kraliscnin yaru{la &clerek 
ogün!(ü mutbah hazırlığı hakkında ~r
kr alır. Hcr&ün hazırlan !l n yemekler a
ras:nda kralın sevdiği yemeklerin bulun
masına kraliçe dikkat eder. 

Çocuklarının yemegini ce kraliçe in
tihap eder. Çocuklar, kahYaltıdan sonra 
bııbll ve annelerinin y:ınlanna :geln-ck el· 
lcrlni öper. 

Kraliçe sarayından cok ender olarak 
dışan ~ıltar. Bir çok milli teiekküller, 
m"'1felkr, cemiyetl~rin dcvetlerine j§ti .. 
rak etmez, maamafih , günün bir cok sa-

atini içtimai ve .~ iılere hasreder. Haa 
tahaneler, şefkat müesseseleri hayır ce• 
miyetleri kraliçenin en ~Qk alakadar ol • 
duğu müesseselerdir. 

Kraliçe ve moda 

Alellde spo·r elbiaclerini kraliçe E • 
Jizalıet çok sever, Memleketinin birinci 
bayanı olması hasebiyle, modem elbise 
ve ~plca da giyer. Fakat bu modaya uy
mılda beraber., ihtirası yoktur. Buı gün
ler. üç dört tapu dtfi§tirmtk icabc-der. 
Fotofraf Ob}ektifleri önünde ' sUkftnetle 
durur, vaziyet ahr. Kraliçenin ender o. 
larak bulunduğu bir toplantı, bir merasi

min ertesi günü, bütün moda miltchaa • 
&ısları kraliçenin bir gtin ·tvvcl ıiydifi 
şapbyı derhal nümune olarak dır, krali .. 
çe, sarayda yahut dııarda resmi bir me
rasimde oldu!u zaman, ev•elcc bir kere 
giyditi elbiseyi tekrar giymez. Her de· 
fas•nda yqıi ve başka batka modalara uy 
gun ~iyinmek lbnndır. 

Çok :zamanlar, haftada Uç. kere saray 
da merasim ve kabul olur. Kraliçe bun
larla çok meıguldUr. KraJ ile kraliçe 
her.ı:ün öğleyin ıgörii§üiler. 

Paıar gUrileri ln-al ve kraliçenin bat 
haıa 'ffrebildifi sakin bir gündür. O gün 
ço:uklan ile birlikte öğlene kadar bulu • 
nurlar. Puar sabahi kilietye birlikte 
giderek dua ed~rlcr. öileden &onra ço .. 
cukların terbiye ve dersletile alakadar .o

lan kraliçenin buduan · çocukların edası • 
na t~lefonla bailıdar. Böylelikle, çocuk • 
larla kraliçe her saat \eldonla cörU•Gr. 

adyo büyüK işler Qörmeğe 
baş,ladı 

Radqo tıp. elinde, 
radyo ilmin eiın
de, radgo poLisin 

eıinde !. 
Büyük radyo istasyonları aboneleri

ne yalnız havadis, musiki dinlemekle ik
tifa etmiyor. Hava dalgaları arasında 
sesleri yolJayan ve alan radyo merkezleri 
ilmin, fennin ve bütün kültürün hizmetin 
de ,çok büyük roller oynadığı gibi .istik
balde, henüz tasavvur edilemiyecck dere 
ce-:le hizmetler de görecek~r. 

Bugünkü btteriyet arasında, amele• 
den, politikacıdan, gazeteciden ve asker
den tutunuz da, ilmin her fubcsi, hatta 
poliı teıkılitlanna varıncaya kadar ract
yodan faydalanıyorlar. 

Doktorlar, radyonun ilk keıfinde, bu 
kuvvetten beteriyeti fayıdaJandırabil~cek
lerini anlamıJlardır. Radyonun, insanla -
rıh v~:uduna verdiği hastalıklara karıı 

koyma kuvveti, tıpta yeni bir merhaleye 
ıebep olmuştur. Bir çok hastalıkların 

,ilerlemesine, meydana gelmesine radyo 
mani oluyor. Tabiatten alınarak imal e
dilen :illçlann yerini, radyonun alınası i
çin çok mesai sarfediliyor. Doktorlar, 
Profesörler geceli gündüzlil uğra!lrak 

henüz tedavi usulleri bilinmeyen bir çok 
bastal.kların defedilmeleri çarelcnni rad-
yoda arıyorlar. ' 

Beı yüz sene evvelden kalma bazr 
Çin reçeteleri balunmuştur. Bunlardan da 
anlaJıldığına göre, insanların en eski bel 
1i oaşlı iki ilacı vardır. Bunlar au ile gil
neştir. Tabiatin bahşettiği bu iki müatq;
na ıHa vasıtasına son ıamanlarda elek -
trak Havc edilmiştir. 

Birdenbire v•ruflu (frckventaion ) 

Ye :kuv.etli elektrik cereyanı, tıbbın da. • 

hili tedavi usullerinde büyük bi.. inkılap 

yapmıştır. Bu türlü .elektrik ceıcyanı ile 

harekete getirilen ameliyat bıçakları, in -

sanın viitu-dunda hiç bir ağrı yapmadan 

ve kan ~Jutmağa meydan kalmadan İ§ 
görüyor. Umumiyetle tıp ilminin elektrik 
Je ~ördüğü fayla Sok büyüktür. En ağır 
~eHyaı. tabi tutulan haataJar bile • . e -

lektrik bı~klarının altından kalkınca biç 
~r ain duymadıldarmı aöyliyorlu. 

Bundan baıJra bu 1lirlil ameliyatlar -
dan asilan yaralar çok kolaylıkla tedavi 
olunmakta ve aitayet te.hlikesl de ual · 
lnaktadır. 

tngiliz mühcnöiıslcrindcn Vitney, ba
zı h~:;tahrın .,,ücuc!unda elektrik certya -
n : il ·. s•tr--<?. raşeleri do~rmağa muYaf
fak ·Olmustur. 

.. 

Bu türHi sıtmanın bir çol: hastalık-

1arı defettiği görülmü~tür. 

Yine elektrik sayesindedir k!, Avus

turyalı alim ve doktor Vagnu Yaurcg. 

günden gilnc fazlalatan nlhülü tedavi et

mek usulleri ilzerinde uğraşmıt ve üçi:n 

cü devredeki fir~gi illetini tedaviye ça -

lışmııtır. Bu hususta yapılan tecrübeler 

bazı hususlarda muvaffakıyetle net;cclen· 

miştir. Doktor, Yıgner nmülü ilerleyen 

hastalara karıı - eıki<knberi ~kilci sıtma 
mikrobu aş1layarak, rqel~r .. yetinde has 

talarını tedniye çahfıyordu. Bu mcıhur 

doktor, eski metodunu artık terketmiş. 

olup clektrik tualan ile yeni bir metod 

tatb'k!ne baflamlfhr. Kıta radyo dalga -

lan ile fimdiye bclar pek çok hutala -

ra şifa Yenniftir. 

Haydudlann •e mücrimlerin de gc

çirilmeai için dünya poliai ötedenbcri fon 

' n:n en !l<»ft teknik Derleyipnden iatirade 

edh'Or. Fen teraltkj ettikçe polislerin hay 

dutları yanlamak hususun~ialri met.od -

lan da «1iti1or, .ç6nkü gange&tcrler. 

hH·aalar da bir clnnü it1eyecekJeri za -

maa, teraklciyatrn en son katlarını ken -

dilertne YM1ta yapıyorlar. Amerika ve 

Anupa ~nden bir çoğundaki 
müterakki p'olis tqkUitı da, mevcudiye

tini radyo, elektrik (il>i beterin en son 

icatıarma medyundur. Amedka vıı. Av

nıpa polisi arasında. azılı ·bayd _·dlar -

dan bir 'oğunu radyo ile arayıp b~lmak 

tabii bir 1t haline gelmiıtir .• Radyolar va
srtasiyle, hırsızı veyahut mücrimin belli 
başlı alametleri her tarafa bildiriliyor. Bü 

tün polis te~k"ldtl:m faaliyete geçerek 
böyle bir kab1batiiyi çok kolayl.kla ara
yıp buluyor. Amcrik;ı polisi ise, lm tür· 
1ü ağır k.abalıatlilerin fotoğraflarını gön
deriyor. Radyc. vasıtası ile bir dakika i
ç in:lc - dünyanın her kcşesinde bir haydu. 
dun p:ı.rmak izi, fotografı ve işaretlerinin 
tıildirilınesi mücrimler için bir ölümdür. 

Çünkü polis teıkilatlannın vazifesi 
busuretle çok kolaylaşıyor. 

lngiitere<le ıu,c; işleyen bir adam 
vapura atlayarak Amerikaya kaçmak is -
tcyince . polis radyosu derhal :harekete ge 
Çyor. V c mücrim herhangi bir Amerika 
sahiline .ayak b.aurkcn kar§ısına forması 
başka türlü b·.r polis çıkarak yakalıyor. 

İngiltere emniy.::t teşkilatında (Skot 
lani Yard) radyo ahp veren SOOO polis 
otomobili vardır . .Bütün inıiltere dahi -
lin.:le dolaş.m hu otomobiller Londtadaki 
merkede ~"inıi surette muhaberededir. 

Kiiçük bir h•rardık olsa. 'bu otomo -
J\l hırsızın pe~=n• dü9üyor ve kıı.JI .. 
müddet zad•nda yaic:ality p adliyeyt tes

lim ediyor. Yalnız .kab.,hat i§le}·er.leri ya 

kabrnak husu ·unda değil, bu otomoı.,:ı -

ler lç9bahat işlemeğe hanrlananlarU'l ylJ

zönünde kOt"kulu birer ıözl! gibi dolaıtık 

larından suçlar da azalıyor. 
Şikago ve Nevyork polisi de dilnya

nın en mahir gangatcrlerini bu radyolu 

otom".>uillerle ele t:;~irmeğe muvaffak ol

mu~tur. Bu otcmohüler içinde yalnız rad 

yo mıkinesi deği', mitr:;;lyöz, kU;llk çap

~ polis topları d:ı mevcuttur. 

Polisler ·baıtanayağa kadar sfUihh «'I 

duklan ,gibi, ganıeıtcrlerin ku11un~mdan 

sakmnıak için üzerlfrine .zıı hh elbiıH 

Je.r de giymekted"rltr. 

rn - xrıu:~·r:x ıı...t \'9'1 
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Uyku satan.111agaza 
S fnlrlfler, çok y oru lanla r ve aşıklar 

Artık merak ~· etmeyiniz; bu mağzada istedi
ğiniz ilacı bualbilecek siniz 

Eskiden insanlar ço1' rahat uyurlar· 
(h. Hiç olmazsa uykusuzluktan §İU)·et 
eden' intanlara rastgeliıimeıdi. Uyu .. 
mak nisbeten çok kolay hulanayordu. 
Uykularına ll\3Dİ olacak neleri olabi· 
1 lirdi? Fakat bugün uyku hiç te sade 
bir .tekilde değildir ! İnsan büytik te· 
birlerde bir parça uyku kestirebilmek'. 
l çin ·polis talimatnamelerinin muhte-

mese dair bir tek ,kelime bile yktur. 

DENiZCiLER DENiZDE 
OLMOYOR. 

~merika bahriye nezaretinin ncıret • 
tiği bir istatistikten anlaşıldığına göre, 
C!enizciler, denizde ölmilyor. Vapurlarda 
çalışan tayfaların yU.zde otuzu, motor. 
motosiklet, otmhil ve daha başka tilrlti 
kazalardan, }'"llzde ellisi tabii ecclinden, 
ve yalruz yüzde beşi de denizlerde bo-
ğulmak yahut vapurlarda vuku bulan in
filfilder.den ölüyor. 

Bundan anlaşılıyor, ki, deni~cilerin 

hayatı, denizden ziyade karada daha teh
likelidir. 

HA YDARABADDA YENl 

BiR KAHVE 
.. 

Brezilyadan sonra kahvenin en çok is· 
tihsal edildiği memleket, Hindistandır. 
:Ondan sonra Habeşistan gelir. Bu kadar 
fazla kahve istihsal edilmesine rağmen, 
Hindliler çok kahve i~mezler. İhraç mad
aesi olduğu ve Hindlilere fazla kar ge
tiren bir ticaret malı olduğu için kahve
nin çok içilmesi bir israf addedil:r. Ma-

mafi, son seneler zarfında .Brezilyada 
!kahvenin çok bollaşması kahve fiyatlan

r düşürmüş, Hindistandaki kahvelere 
üşteri bulunamamağa başlamış. Bunun 

•·zerine, Hindliler çay yerine kahve içil
esini aralarrnda propagandaya ba~la
ştır. Bu maksatla Haydarabadda ilk 

ahvehanc açılmıştır. Bu büyük şehrin 
n orijinal yeri burası olmuştur. 

.ÖNTKEN 
UAINDAN RENK ÇIKARILIYOR 

Amerikadaki umum elektrik kumpan
ası merkezi, röntken şuar ile renk ve
cn bir lalenin beraetin"i almrştır. X • şu
: ile bu Hilelere beyaz bir renk verilm:ş-

· r. Çiçeğin, yaprakjarmm iç .tarafları 
ua ile beyaz bir renk almakta, · dış taraf-
rr ise kendi tabii renginde kalmaktadır. 
u türlü l~leler bütün Amerikada _moda 

1muştur. Röntkcn §Uaı ile yetiştirilen 

u türlü laleler tüccarları zer.gin etmiş· 
r.dir. Amerikan kadrnları büyük bir 
.kla evlerini bu çiçeklerle süslemek~e 
. §ler .. 

- l\fJIW\'TX t LA n~sı 

lif üziidi ~iirii ltiilere kar~ı alclığı ta4 

kiclatm Jiitf uııa sığınmaktadır. Dun~ 
dan haşk3 §3hsi Lir takım haller de uy-. ·.f' 
kusnzluğa sebep olmaktadır. ~ 

Binaenaleyh uykuyu temin edecek 
Lir ~are, bir ınul bulunmalı idi! San· 
ki uyku da satılamaz mı?. Uykuya ta· 
allfık eden talep arttıkça insanların hu· · 
nu bir ticaret haline koymaları müm· 

kün olmaz mıydı? İşte garabetler 
memleketi olan Amerikada uyku da 
her tfülü ticaret eınteası gibi piyasaya 
çıknrılrnış \'e Nevyorkta .. Sleepskop" 
ca(l<Jesinıle uyku ~atmak için hiiyük Mr 
mağaza a!:ılmı~tır ! 

Iln ınnğazanm dalı,a doğrusu uyku 
ı;atılım yerin direkkfüii Nornan dayin 

dir. 
Mağazanın lesü:i fikri l\Iistc Dayi

rıirı hir macerası neticesi olarak ortaya 
cıkmı~ lmlunuyor. 

Bu Amerikalı uykmuzlnktau mus
tarip iıni'i. Altı ı.-enc e'\--vcl artık ta· 
lıanmıiil edemez hir hale ~cldiği uy
ku;mzluktan kurtulmak için ~areler a
ı·;ııııağa ha~'·urıııu~. Doktorlardan fay-

da gC.irıneyincc, hir parça uyku temini 
için uyll~lnnmı ilaçlardan başka bir 
~ey olmadı~ını anlamış :.,.c pratik bir 
.ı\mcrikan kafa~ivle dii~iinerek ba~k.-ı-
larıııın yapııımlığı ~eyleri tııthik etıııe

"j:i.C' karar nrmişti. 
lı;te lın aıl::ıııı lıiitiin i';ini, giiciinü hı

r:ıkrp hir nevi yastık ve yorgan icat et
ti. Giiz \"e kıılaklarm Jıinıaye:;i için ça· 
rcl('l' ılii~iitHlii. Bu ~uretlc yaptıf;ı tec
,·ülwlı~rle nykmnzln~tm geı;6~iııi gö· 
riincc im irat ların<.laıı lıa~kal arım ıla 
tuibtf'fit ctmeği ıliiiündii. 

!\fo~azaııııı dm·arları ha~taıı a~a~ı "' 
ra1.ısiyle y:ı:ıılmrş it:\ lıalarla kaplulır. 

Norman Dayin kendi usulüyle otuz 
tiento uyku uyumanm öğrenileceğini 
iddia etmektedir! ,.. '. 

Levhalann en f azlaeı bir nevi telkin 
rnahiyetinde ve emir geklindedir. Lev• 
banm birisinde-: "Uyuyunuz" diye e-' 
mir verilmektedir. Di~er bir levhad~ 
"İstirahat etmek mecburiyetindesin ra, 
yazısı okunur. Buı levhalarda sual 
ve nasihat tanmda yaıdmı§tır. Me1e•: 
la "İyi uyuduğuna kani misin r' "Uyu~ 
yabilmek için uyku ve mizaç itiyattan .. ~ 
nı deği~tirme" ~ibi yazılarla beraber 
''Sekiz saat uyursun. takat dört saat 
istirahat edersin" tarzında sert bir te• 
rit şeklinde yazdrnq levhalar da var .. · 
dır. Diğer levhaların hepsi katı bil' 
emir suretinde "mecbursun';, "elzem .. 
clir" gibi levlaalarıdır. 

Mister Dayin mağazasnıda bu Jev• : 
hal ardan ba~ka birçok pratik icatJ arı 
•Ja görürsünüz. Meseli: yatakta yalnız 
oturmak için değil, hatta rahat rahat 
yeyip, içip, okuyabilmek için bir nevi 
ya~tık.lar, çift karyolada karı kocanın 

atletleri ve beğendikleri ~ekilde yata•. 
lıilmeleri i~in sola doğru sert, sağa doğ· · 
rn yumuşak yeni usulde yataklar ~bi 
uykuyu teı-hil edebilecek birçok şeY,· 
leri burad:ı bulup satm alabilir~ini2".. : 

Amerikalı uyku tiiccarınm dah<! baş 
~a icatları da vardır. Gfrr.ler için si-, 
yah ipekten wamul bir nt,·i aLajür. 
Kulaklar ir.in hdnınnıuncl:m ya pılını~ 
tıkıu;lar,~inirliier, ~okyorulanlar, çok· 
hassa=- olanlar vesaire için muhtelif 
tJrz Ye ~ekilde _yataklar, yorganlar, 
pıstıklm· hüHl.:;a: uyku ile ıııiiııascbeti 
olan YC hcğenef'e~iniz F,ekil ve laıı:tl~ 
lıer şey huraıla bıılnnur , .e .salın alı· 

nn· ... 
Ru e~yalar armnıda en garibi a~kta 

nıuvaff ak olamaıur~ kadınlar için ya
pılrn_ış bir yastıktır. Hu yastık ıslan~ 
maz bir maddedendir. Ilinncnalcvh' 
a~ka lutulmu§ bir kadııı istediği kaıİa . 

giizya-:r lföksiin yastık ıslanm:ıyor. 

l\Ii,,ter Dayin uynuclmcı saatler \'&o 

saireler. uyuy~ıuları uyandırmakla be~ 
raher korkutmakta olduğunu. da dü~ii1 
nerek bunun için )·eni hir vnsıta tla 
kc~ft•tnıi~tir. Bakmrz nası]: 

Mister Dayin bir düğıı1eye dokunu 
yor. Ort::ula lıiç bir şey p;iirlihneyor. 
Y alnn güzel hir radyo musikisi işiti• 
liyor. Bu suretle uyupm kimse Lir çın• 
gırak l!;İİriiltiisii Y"rine kendi kendine 
istenilen ı<tı:ıtte lı11ı;)avan Jıo-= lıir mmi~ 

• J :ı. 

ki $e5iyle uyanıyor. 

Rir rırn=-ikinin ~üzd alı~n~i ilP. uran- , 
111:ıkınn ılalıa lıo~ ne olabilir? 

-

~~L. 

'Meşhur sinema artisti, gençliğin:de, daha 
~hret kazanmadan evvel, başından ge -
~en bir macerayı anlatıyor: 

Evi terkedip sahne hayatına atı -
lan genç kmn ailesi ile her türlü rabıta
~' kesilmiştir. 

Grenelde, iki odalı bir dairede, tek 
başına yatıp kalkmaktadır .. Hayatı, sana
tı ile seyircinin arzusu arasında nıücadele 
etmekle geçiyor. -. 

Bir akşam müzikholde, ufak Joca~;ı 
tun eşiğinde bir yabancı görüyor. Bu ço
cuk denecek kaıdar genç bir delikanlıdır. 
~dının gösüne bilhassa gencin a~ık ma
vi gözleri, cam gibi, ~effaf gözleri çarpı , 
ror. 

Genç yaklaşmağa cesaret edemeden 
~tlı bir slav şivesi ile; 

- Güzelsiniz, diyot. Oywnlarınız gü 
~el. Sizi alkışlamıyorlar. Fakat şimdi al
krşlanacaksınız. Ben buraya fena bir şey 
i~in değil, siz hayran olduğunuz için ge-

1-1/EDiY'~Si 

F'ransız hikayesi 
Çeviren: Vöır~@]yU . 

llll!ll111rt1111nımıtıuu~ıtf1Nfllfllılıtııılftıınttııııu11uıın 

liyorum ben Finlandiyalıyım, resim ya -
parmı. işte adresim. Razı olursanız, ge
lin •• 

Artist, gülümsemekten, sonra gül ~ 

mekten kendini alamıyordu. 

- Siz verin hele kartınızı, diyor. 

Genç ~:artını uzaktan uzatıyor . ve 
fırlayıp gUiyor. 

"Am:ın Allah 1 İnsan gençken hiç 
bir şeyden korkmuyor. O gece, seyirci -
ler beni ıslık hücumuna tutmu§lardı. Er
tesi gün gittim ressamı l•uldum. Hi~ ol
mazsa beni beğeniyordu o 1. 

' [J .. Zavallı yavrum! bir dahi idi! Yfr . .' 
mi iki yaırnda, sefalet yüzünden, ölüme 
aUrUklendi. Şimdi eserleri avuç dolusu 
paraya satılıyor. Benim bir portremi yaP. 
mı§tı. Ah l Bir bulsam bu porteryi 1 O 
kadar aradım, bulama.dırn •• ,, : 

Artist, resmini yaparken, ressamın 

diflerinl nasıl ııktıinu. burun delikleri • 
nin~nasd açıbp kapandıimı anlatır. Rea
um büyük bir ilham içinde çabtmış. 

Kadından daha fakir olan ıenç bir 
çatı araaında yatıp kalkıyordu. Yalnır: 

\>ir tele aıurafı vardı ve bu onun garip 
b1r huyu idi. Onda içi en ~adide lıuşlarla 
dolu bOyUk bir kafes vardı; 

" - Kanıt denen ıeyi daima sev -
mittir, dermit. Bu kuıtar benim için gök 
yibU demektir 1.,, 

Resnm bu kuıtarın rcımin.i bir çok 
defa yapmııtı. Sonra bu kuı reıimlerini 
Amerikadaki bir mUze almıştır. 

Dinlendikleri dakikalarda, gencin 
ıuıup durmasından 11kı1an arti11t, ona su
aller sorardı: 

- Bu kuıtara nasıl bakıyorsunuz ? 
Ne veriyorsunuz? 

Yahut: 
- Ben ku§ları kafese koymayı an .. 

lamam. Hayvanları çok severim. Bu kuş
lar benim olsa hemen kafC6i açur salve • 
ririm. 

Ressam şöyle cevap verdi: 
- Evet, hapishanede kanad acı bir 

şeydir. Fakat, kafesi açıp salverirseniz bu 
on iki kuşun hepsi öliir. Sakın yapmayın. 
Kendilerine yem ve taze su verilmesi cn
lann çok hoşuna gider. Salverirseniz 
burada yaşamazlar ki! Geldikleti adaya 
götürüp bırakmak lazrm .. 

Portrenin bitmek üzere olduğu gün 
]erde, artist ressamın odasına, tevinç i .. 
çindc giriyor: 

- Haberiniz var mı, Kosti? Beni, 
taşra tiyatrosu mukavele ile tutuyor. Her 
akşam bir şehirde temsil vererek bir ay 
dolaşacağız. Üçüncü mevkide .seyahat pa· 
ramı da veriyorlar. Ucret pek fazla de -
ğil ama, neyse ... Sonra Belçik.;ya, belki 
de ingiltereyc gideceğiz diyorlar. . 

Ressam ona bakmadan: 
- I'emek gidiyorsunuz? diyor. An

layamamıştım, artist:" O zamana kadar 
beni sevdiğini anlayamamıştım. Artist : 
''O zamana kadar beni sevdiğini diyor. 
Beni sevdiğini tren kalktığı zaman öğ .. 
rendim ... ., • 

Ü~üııcü mevki ile gittiği .için, bu se
yahatte, lüks ekspreslerin do~ruda n doğ 
ruya gittikleri yere, iki kere aktarma 
yapmak lazrm geliyordu. 

Büyük bir sand·ğı olmadığı için 
artist eşyalarını küçük bir bavulla. iki 
~apka kutusıına koymuş. bzzılannı da 
paket yaparak sicimle çarpık çurpuk bağ 
lamıştı. Sahnede giydiği elbisesini de 
ikinci bir bavula koymuştu. Şemi} esini de 
bavt•la takmıştı . 

Kendisine vardım edecek kiınse yok 

-~onu onuncu snyıfada -

ın·ı:uxTx ıı. •. \.VE~t 
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ve. benzerleri 
Yıldızların içinde benzerlerile iyi geçinenler de var, 

l 

Danyel DaMJÖ. 

Y.eni bir fibn çevirilmeden evvel bir
çok hazırlıklar yapılması ~.:ap eder Me· 
seli artistlerin duracakları yeri tesbit et· 
mek, ıııkları hazırlamak, kamaranın 

duracağı yeri bulmak, ve diğer birtakım 
fenni işler bu hazırlıklara dahildir. Bütün 
bunlar uzun ve yorucu işlerdir, ki filmi 
oynayacak olan artistler.in da:ma hazır 
bulunmaları icap eder. 

Bu sebeplerden, her sinema· yıldızı 
kendi hareketlerine, boyuna. hatta çeh· 
resine benzeyen birer "benzer., seçmeğ:: 
mecburdur. 

Böyle bir ''benzeri., bir artist elbette 
pek hOJ görmez, b:lhassa benzerin onu 

8 - JClJRlTN'UN 1J.,A VJ<~St 

provalarda taklit ettiği ve bir film ov
nayabilecek kadar istidat gö~terdiği za
man. Her meslekte olduğu gibi, s:nema 
yıldızları da rakiplerinden korkarlar .• 
Çünk:i bir yeni yıldız çıktı mı eskisi ça
buk unutulur. 

Her yıldızın böyle bir benzer seçmek 
kendi hakkıdır. Fakat böyle benzerler az 
clduğu için, onları kontratla bağlamaya 

mtt.:burdurlar. Bu benzerler atılgan de -
ğilseler ve hallerinc:Jen memnunsalar, 
proval~da kendilerini lüzumunian fazla 
göstermezler ve yıldızın hususi hakların -
dan istifade etmezlerse. belki J zaman ma 
jeste yıldızın s<ıçtığı iltifat ve lCıtuf ıua-

kavga edenler de 
Marlen benzerini 
kapı dişarı etti 

(annm altına girerler. Böyle bh- fazla iti
mat kaz _.,cbğı zaman bdm yıldızlardan 
her fınatta elbise, çamAfll' hazan da mü • 
cevher alır. Erkek yıldızlar da, benzerle
ri kendiıine mahauı cigaralardan, içkileri 
ikram ederıe'r. Buaıı da yıldız ve benzer 
ll[asında bir nevi dostluk münuebeti zu
hur eder, buna rağmen yıldız, benzeyen 
bir yıldız olmadığı hissini her fll'Satta or
taya atar. 

Mirna Loy ve benzeri 

Mirna Loy ile benzeri Shirley Hug
bes Jrasmda sıkı bir dostluk rabıtası var
dır. ShirJey çok güzel ve mütevazı bir kız 
dır. Mirnaya çok benzer. Fakat hiç bir za. 
man onun oynadığı rollerden istifade et
meğe bakmaz, kendisi Mima Loyun iti
madım kazandı ve onun benzeri olarak se

nelerdenberi ona hizmet etti. Günün birin 
d~ .Mima, SbirJeyin kardeşi Bobu tanı -
dı. Onu sevdi, oıık oldu ve nihayet onun
la ni§anlandı. _ 

Fakat bu nişan sonra bozuldu, ama 
Mirna ile ShirJey arasındaki dostluk ra

" bıtası bozulmadı. Mima Loy, Artur Ha
ru'.ılov'le evlendiği zaman Shirle yona ır· 

J{"T;:Q ,.hg 

1 N e var, 

Mısır Kralının düğünü 
40,000 lirahk cicek gönderildi 

Mısır Kralı MajC'Ste Farukun Feride 
2ülfikar ile dUğünleri dün 1aprldr. Bil
lurdan bir gelin arabası .ile saraya getiri
kn Kraliçe,' bütün Mısırlılar tarafından 
çok alJcı§lanmıştır. Kral Faruk'a karşı 
ahalinin gösterdiği sevgi ve .:oıicunluk 
çok üstündür. Düğün yapılırken Kral ve 
Kraliçeye takdim etmek ve gelin araba
sını süslemek icin Pllar. ·1n 4C' bin lira
bk çiç~k getirilmiştir. Çiçekleri Kahireve 
getirmek için hususi bir vapur tutul
muştu. Billurdan gelin arabasını 100 
den !azla develi bedevi takip etmiş ve 
blvük nümayişler yapılmıştır. 

I NCILTERE DAHiLiYE 
NEZARETiNiN KEDISt 

İngiltere Dahiliye Nezaretinin "Ravt 
Honorable Piyter., isim ve unvanivle ,;i
zel bir kedisi vardır. Bütçede tahsisatı 
bulunan bu itibarh kedinin ~ovnundaki 

bir madalvonda, Dab=liye Nt-zareti ma
kamına mensup oldu~u yazılı1ır, R H. 
Pivter, nezaretin bütün ilerigelenleri ti'· 
rafından tanmdığıc gibi. kcnrlisi de onlan 
yakından tanır. Ta halef. selef muhtelif 
nazırlara varıncıy.a değin ı .• 
AM~LIYE ERHARTl.N 
TAYYARJ;"Sf BUY UNDU 

Kaptan Nunan ile birlikte _9enize dii
şüp kaybolan meşhur kad.rn tayyareci A
fT'•live F.:rhıırt!n t'." .... ::or~ı:i bulunmu~tıır. 
Beş altı av önce kadro tavvarecivi bulup 
mevdarui cıkarmak !çin avlarca uğraşıl
mış ve yüz binlerce dolar sar'edilmi!lti. 
O vakit bosuna sarfedilt"n biltiin emek
ler bütün diinyada tecc:siir uvandırm:c:tı. 
Şimdi. ·Kalifornivanm San D:vego sahi1-
lerine dall"alarrn attığı bir tavyart- pöv
desinin. Ameliye!lin tavyaresi olduğu an
laşılmıştır. Mamafi, tavyare enkazının a
rasında kısılıp katan kuru bir incıan ka
!asmdan başka bir §ev yoktur. Bu kafa, 
kanın tayyarecive aittir. 

8 1.R PUL 300.000 FRANK 

Moris adasında çıkarılan tarihi bir 
posta pulu geçenlerde Hamburg'da 300 
bin franga satrl .... •ştrr. (Filateliıt) puJ 
mütehassısları ayni puldan cKinya yil
zilnde daba yedi tane bulunduğunu söy
levor. Bavyeraya ait diğer pul da yine 
geçen hafta Almanyada 15000 marka sa
tılmıştır. 

S~r.tARDAN IN!'AN 
MUKAODE~4TI.NI TAYIN 
EDfYORl.AR. 

Bir İngiliz aliminin uzun &raıtırma-

Mısır l{ral ııc m,..,:;~c.si 

dan sonra ortaya koyduğu bir iddia var
dır. Buna göre, insanların fiıik ve n:hi 
h:ıletlerini snçlannd.:n taın.ı etmt-k müm
kün"lür. 

Kumral ve kırmızı s lt;lı ins:ml!!rın 

ciltleri hastal•ğa çok müsaittir. Sa~Jıırı 
ı 'yah ve siyaha benzeyen insanlar .:iJt 
ha5t;ılıklarma nıukavimdir. 

Kumral saçlı insanların derisi güneşi 

fazla cezp eder ve derileri eımerleıeceği 
yerde kmmzılapr. Romatiama, sinir ha. 
talrklan, aoğukalgınlığı bu ıürlil inaan
larda CStekilerden fazladır. Saçlan ıiyah 
olan in~nlar umumiyet)~ haıtabklara 
c!a"ıa az maruzdur. Bunların dişleri de 
sağlam olur. Samimi olurlar, hayale çok 
kamhr1ar. Kumrallar iae, çabuk asabile
strler ve iclerinde gizli intikam bellerler. 
Sivah saçlılar. başkalannrn :lerdini kt-n· 
4'i1erine mal ve intihara fazla tejebbüı 
ederler. 

ŞERLOK HOLMES 

Şcrlok Holmes tipi 50 yıl evvel dof
m••cııtu. Romancı Konan Doyl, ş .. rlok 
Holmes t=pini rmamnda övle yaşatmrstı, 
ki. bu tipi kuyuculardan pek çoğu haJd-
1r::, bu tini okuvucularrfan pek çoğu haki· 
Az :!"amanrta bu tip çok me§hur olmuş. 

B1tün diinvada meşhur olduktan son· 
ra. muharrir Konan Doy], Şer1ok Holme
sin artık ihtivarladığmı ve ietirahat et
mek üzere Sasekse giderek or&da ikamet 
edeceö;ini bir kitabında yazmış. 

1912 vılında Londraya gelen Fransız 

tn1 "beterinden bir .grup. Şerlok lklm~sin 
nere-1~ bulun:ıc"pmr ve ke ... disiyle gö
riiş<'ek fotcdiklerini söylemi~ler. 

Mıı'ıa~rir Konan Dovl. okuyucular"a 
~e~1ok P'nlmes tipi hakkında kahm bu 
sil;,,,,.,~z iotib~lara ·.:anı ınl:Tlmış. ve ken
di Ş'!hs'.v•ti :ıe $-r1ok Holmesin şahı;j. 
yetinin. bir giin biribirine karıştılmasını 
ısteme--lif.i cev.1bmr vermiş. 

KC'rktııvu ~·bi de olmustur. Bu1i'ln 
Konon Dovl'in tarihi rom"nlannı hiç 
kimcııe k·~mavor Fak?t. Serlo'r Holmeı 
di ... ~irHir ~erlnk }.fcılmeı tıpini varat•r· 
ken. Konan D"'vl. F.vninburgdalci Q. 

rı ' versite profesörü ~eli niimune ohr:ık 
almrs ve profesiirii Şcrlok Holme! namı 
altın.da ro!l'l'lnhnnda va!!atmıııı:1r. Koa:tn 
Dovl. prnft"~örün vanınrfa aııistan ola
rak ç~hc:mış ve prcf~sörün bo"itün t<>bia

tım, yaşavrşrnt öf>renmicıtir. Şerlok Hol
m~s ha1.dcında1<i ilk hik:lve hir kimsenin 
dikka t nazımnr çekmemiş Yalnız bir A
m0r'k::ılı'tabi bu hikaveleri !:ıe5e.nmicı ve 
Konan Dovl'u teşvik etmiş. B'I sur .. tle 
$rrlok Holmes I 887 yılında blitün dün
yavı nüfuzu altına alm•ş... Konan Doyl 
m:=rk~n şunu vasiyet etm;ştir: 

Mezar taşına istediP,inizi yazınız. Fa
ht. Şerl')k Holmes benden uzak olsun 1.. 
Konan Doyl'un heykelinde ŞerJok Hol-

( Lütfen sayı/ayı çevirim&) 
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iıiikede 

ayı istiJA ediyor Sarılar dün 
' 

Yflz sene sonra. dllnye ·yüzünde 
beş mil 

ıngtıt~te ve li'tanaada, ayni zamanda 
nqrôtwıan lıtl İitatımk Garp mUletle· 
it ıü'dı1lda bti)l:lit h~yct.:atıı mucip ,ol· 
muıtur. Uzak Şarkta büytııt kanııkb· 
)ta denin ettiıt. tu ıunı~ra~. ortaya 
an D"ko beyu ttk tnH~Hİ çıktı. j ilf>on 
aaiınlye n&tttt arnttaı Ct;etıtsu•nWı 
verdiği bir beyanatta, san ırkın, Asya 
dıüi, beyiz im lco.acafiru .Sylemesi, 
netredilen istitistikleiin .doğurdufu he
yecana baıJta bir be~ katti. 

•ah&üi llOhta, 1'rayton'ci3 toplanan 
ıneuu .tıhiy~eri bltliilıı4e, bir koii 
ferlfttı Wtfti mefhut tngi.ıhı ltim ve 
fityololü Slt Uobard ftt liıgtth ttkf -
sun yıldan yıla ataıdıit ve ioo :Yiİ ıaônra 
dCktya ~ttın~etti ihgflitinitı bej mü. 
yon ualiüfifii iti;iedi.. 

(Jl'tanaız mutetini çoğaltma) birliği 
bir tebliğ h'§tedetek, A!tnaiiyada do· 
!uiiiun aaalttıadığmi, i937 yılındalô do
funılahn, 1936 yi1rtıdakt kadar oldu· 
ği.ntu blldit41.Pratısada tıeırolunati baj 
ka bir istatistikte 1931 yıiınttı Uç ;tyitıa 

lit yapılan hesaplarda, ölüm hidise1eri• 
nin; doğum hldiamnden 19.000 tazia 
olduğunu bildlnyöt. Bu il; ay zarfm
da 158.000 çotuk doğmuıtur1 ki 1916 
yılma niabetle, 5000 azfur. 

1931 yılına göre ise, bu yekfın 31.000 
daha udır. ÖJenlerln -:ayısı ise 177.ÔÔÖ 

dir. Bu m:iddet ır:arCında 55.ooo Jtiji n 
lenmiı olpp; 1930 senesinden 11000 
nobandır. Boşananların sayıli tb 
5200dilr. 

Franaadlli vaziyet böyl~.dir. İngil· 
teredeki vaziyet de bun.dan daha İyi de
ğildir. Sir Leorlard bil, yüz aftıe aonra, 
bugünkü 1nıilizlerin Loridra ahalitinin 
yan&1 kadar kaJ~r"'·"'·-~ ""•/lemi~ 'it. 

bütün İngilizleri korkutmttıfur. 

lnPJiz il:mi, yüz yıl sonra yüzde 
dörde inecek olan çocHk1anri ~tareti 
oynarn-.ı, gülmesi ingilit t~i akları üs
tünden kalkınca. saadet de~ şeyin 

mevcut olmıyaı.:ağmı. insanların mağ

mum ;.e ,ağlar ~füeleii ile güzellik 
denen meftiumun titnttulaeağıfu ro'9'1e- ' 
miştir. 

Doğumun bu suretle azalması, fngi
liz alimine göre Britanya imparatorluğu 
nu tarihin nisyanına gömecek ve lngilte-

re adası İsveç yahut İsviçre ka<lar kücii
lecektir. 

Diğer taraftan ilim ve fennıµ terak 
kileri sayesinde, Hin:Jistanda ve Afri • 
kad2ki öliim vakıalarının her yıl azaldığı 
ahalinin arttığı göriildiiğü ha1de, bcvaz 

IO l\T t~ f ''\"T \ fi , \ \ ' 1 :si 

n lnsrlllz kalacak 
atit fl bt,aı Hitttilfkttitt ;~ritltlt lii)' -

&Bôtidttlar. 

· ltt iWİft İWHM 811'118ifil İttlUte 
~ fttlNt Uklöü ptt daha ·teli Mt tt· 
IM4t ldlilttiwle t.itla~• Otuz 
Jil uett '*alllil tirit Jtdl ilÜ'9ll ift • 
....... ..,_ iliete~ .. ytl iıiftta, 
il ....... ,.. Jtl Mftl'a •• j ~ .. ,, .••. 

Iİt LIMitd ·UU; bu leci· Ulkith w. 
bepil!rini, hayat pahalıbğı. kira bedelleri 

... nraDtrin IOltJuiumia aramakta ve 
1"r. tntili talleshtlıi en az ~·-bulun· 

ması fikrini ileri sürmektedir. 

Yalnız Leonard HU CJefil, daha biti· 
ka lngiliz alimleri de bu tehlike.fi ista .;. 
dıtiklerle göste.nnifltr n thgiJli gazHe~ 
leri bat makalelerle hUkOmetln aetı tta. 
birler almuuıı ialettilftir. Şimdi bütün İh• 
glJterede mevcut olan korku, eylftımele<ı 

rin azhiı ytlillildth ıtlın tWı:entnekte oi • 
duiutti aittir. Nejrötunaiı bir Çok broşllr 
'ltİhip tte lıbilisttklerlieii sonra, bükiımet 
ılmt bfr heyet tayin ederek. tngilla ırkı • 
nın azalmasının sebebini ve !Oialm .. 
,areierini araıtırmağa bqlamsıtır. 

YOL HEDiYESi 
- 9f 'ft:i ımyı/tldan devd1~ -

tu. nımal da tutirriaizar, pahalı Jdi. 
Ttm gece gidiydr. Bu yüiden, atlİst !aşı 
rafak yanlıJ bir rilitnna giaiyör yahlt! gel 
aiğihi anlayınca tElifa dilJüyor yağinur • 
da ;ajmaktadit. Paktdeiini kayifediyor. 
Tekrar buluyor. Be>§ bir kompartıman a. 
rıyor, bulanuyot. / 

Bir lıı:.ompartrinllfia çekilip tiyumaga 
Hazirlanan altı ki1l ellerinde aekiz on pa
ket n çanta ile içeri giren bu geç kal . 
mış yolcuya endişe ile bakıyorlar. Ho • 
murdaruyorlar. Hiç biri kız<:ağı.ta yar . 
dım etmiyor. 

T~1r bqma Jcilmıf olmaktan, seCiJ ha 
linden; sitıirinden aflayacak aereceye 
gelen artist kapının birdenbire açt1drğfoı 
görüyor.: .. 

1çeri giren Finlinfüyalr ressamdır. 
Felaket 1 Elinde de o koca kafes var. Ka
f estcki kutlar, ürkerek, kanadlarını çır -
pıp duruyorlar ve uçmak isterken kafe • 
sin çubuklarına çarpıyorlat • 

- Size getirdim. Trende canını?. J;I· 

kılmasın! 

Kızın ancak kafesi dile ittiğini ve~-De· 
U misiniz!,. dediğini işitiyor: Tren ha -
re'ket etmiştir. 

"- Rıhtıma atladığı zaman camı 
açmak istedim. Bu seier anlamıştım ar -
tık. Kendisine teşekkür etmek. evet, ben 
de seni seviyorum, demek istiyordum. 
Fakat o çoktan kalabaH:tan kavbolmuş
tu. 

·• Tek varını bamı verrni~ti. Halbuki 
ben onun bu h8reketini memnunivets .. z
lik l";;,.. "' re'l 1 ir ~Ö7le knr<:ılarnzştıı'n. 

.. Mt~ttp vazd:m. Scntadan ögren . 

dim ki almadan 61mU9. Şimdi gördüğü -
nfü: şekilde bir kadınım: Şöhret, asık -
lar, para ... 

Devam eaiybr: 
Elimde on paket ve çanta, bir 

de o koca kuş kaf~i ile, bu ilk seyahati· 
min nasıl g~tiğini tahinin edersiniz! Pa 
rise döndüğüm zaman bu on iki kuşu da 
sağ salim getirmiştim. Tabii, Kostiye ver 
mek için. Mektubumu almııtn=, mesut 
bir haide beni beklemektedir zannediyor
dum. Daha doğrusu mektup~rmu almıf-: 
tır, diye ıdüşünüyordum: hakikaten ken -
disine hergün mektup yazmıştım. Fakat 
ondan hiç cevap beklememiştim, cünkii 
her gün lıaş'ka bir şehirde idim. 

Ak1ına gelen hatıra ile güzel gözleri 
bulutlandı, sonra: 

- Şimdi yataklı val';onlarda her işi
me bakan bir adamfa ve her hizmetimi 
gören bir kadınla seyahat ederken ~ ilk 
vo!cu1u(u hatırlayarak bilseniz ne kadar 
içim burkuluyor. '! - l.uci Delanıe • 
MMdrı.u 

k.1UU.- ,aAINdr ba, _., 

Buru 1#121.,._ '1lr ...ıllllr 4ıt AJH:. 
:I'aft re Mnzul o/4tt .lıtAd ll~rman ara• 
mnda d.t virdi. Su, yıldua '°lr benzeraı 
fakat ondan )'a§h otan kadın, vaktiyle faJ' 
kıci idi. Xehdisi Aliee'ye tarkı söyleme 
dersi veriyordu, hatta onun tiyatro mu • 
allimi oldu. Söyledikierine gare Aliceden 
ilaha iyi artist iırtlı. Bununla beraber ken· 
di menraatiıil hiç dü§Unmllyor ve yıldıza 
rahibelik etnieği akiına bile getµtneyor .. 
du. BU aadık bbtından istifade etti. Ali· 
sin husuit kltibi oldu ve timcli onun e • 
vinde mllhlm bir mevkii vardır. ·~ j 

Loretta v...- ... ri .... 
Loretta Yourtgın benzeri 'Olan }ozefin 

Yayne ilt Çök iyt t'Çihİyor. Midam Vay. 
ne hli bir katbndır. Babası Los Angelos. 
ta, Doinihlka konsololudur. Kendisi zaru· 
rette 'olduğU için btttteri t>İmüf\ur. 

Lo~tte tıe onu çbıt ımyot, hatta -si· 
hema artisti ol.mUnU bll~ lıHyôrdu. 

Fakat kendisi artist olmaktan vazgeç 
ti. ikinci •torettit Y öüf\g,, olmak istiyor
du. 

Yac'ki Cooıgau'ın karısı otan Bttty 
Grablt, ben~ti blatil, mektep arkadaı• 
olan Billie Lohmanı almıştı. Şimdi mu -
varakiyetle ·Çalr§d\aktaaıt. 

Erkek sinema ydclı.t\an umumiyetle 
yekilteriyle tok iyi gcÇihiyorlar .. Onlann 
ekseriyetle bir hususiyete malik olmadık 
lanna <la vakıftırlar. Mesela artist yahut 
beden kuf\retl uhibi ölurlar. Erkek yıl -
dızlarda bilhassa beden kuvveü aranılı -
yor. Çünkü erkek yıldızlar bir Çok defa a
ğir itltr !görihtk mecbutiyctif\dedirler. 

Fridrih Marahın benzeri oian genç, 
aritstl Herbei't Movfosu ayni zamanda 
kendisine dOtlt etfuiŞtit. 

Bündan 'maada arkada§ını iyi bir si
nema artisti yaptnağa uğraşıyor ve bun
dan bliyfik blr ze~k duymaktadır. 

kus artisti Akim Tamiroff'un ben ·• 
zeri bir hemşehrisidir. Benzer vazifesin -
den maada, ayni zamanda yıldızın hizmet 
çisid ir de. 

Rôbert Tayiorda vekili ile hep bera • 
btr gezer ve spor yapar. Trone Povverin 
benzeri de onun en yakın dostudur. 

,~rfen itfntatiii-'*r 

Uı\n~fuiyetle kadın sinema yıldızları. 
ıııtnzcrtcrine . daima yukardan bakarlar. 
Oftlaria hususi olarak hiç konuımazlar ve 
benzerlerini sadece :zaruri bir yardımcı 

kuvvet olarak tanırlar. Onlarla dost ol -
miğa 'tenezzül etmezler. Marlen Dietrich 
imizerlerini sık sı·k cicğiştirjr, ve onlara 
karşı daima itimatsıziık gosterir ve soğuk 
karşılar. Sanki her benzerde kendisine bir 
rakip görür. Btı halin gururdain ileri gel
diğini ş\1 ispatla kafi gelir. Marlenin en 
iyi dostu, kadın berberi ve manlkürclisii 
eian Nellie Manleydir. Londrada tilm çe
virdi~i z:lman onu yanına aldı. oradan b e 
rabcrce Parise eitmislerôir. 

Pariste, Nelli,}•c çok güzel t:ibiselcr a 
dı, Salzburgu. St. Gilgeni gezdirdi. Holi . 
vu l:ı ddndilklt·ri zaman, M arlcne l.reti:'cr 
taJma Nol'I heöiVe!-i olarnk, bir ctonıobil 
de '1t'diyc <'tmiQtı. 

~ 

.. 

:1eri Kıl)>cr Mm· t.o .~o1o /ilriı.inde 

Greta Garbo da bendrletine kertı 
daima bir çekingenlik gös~rit. '.bu ~eMn-
genlik bir çok sebep'lerden ileri gelmek · 

tedir. Meseli deniliyor ki o eski benzerini 

şayet ktndisi ltved'den Holl)'fonda gele • 

mezse ihdyat olarak saklıyor ve bir 

gün Gretanın varisi olacakmış .. 

Joan travford kendi ben.retlerden bi 

rini kendi ıtliyl~ . stüdyoden 'drşan abnl! -
tır. Bu kovuluşun sebebi genç rakibi, bir 

Crevford - filmi çeviren genç t-ejisESr ta

rafından angaje 1edilm"inden Ucri gelmtk 

teydi. 

Cinger Rogers, kız yeğeni olan Phil

lis Frascri Holivlita ğetiretc k b~nre'ri 
yapmıştı. Bir miiddet sonra yeğninin sah· 

ne ve raks dersleri aldığını, ve kendine 

mUmkün olduğu kadar çabuk rakiplik ot 

mesini ve bütün varlı~utı buna sarfettiği 

.. 
• 

' 

.. 

ni ifitti. O ttin Phillisin, Gingcrse ben " 

zerlik yapmastnın son günü olmuştur. 

Janet Gaynor ıt\a bcnzerinJn. <filml• 
fazla alakadar olmasma ta:zı değil.tir, -ç\i.n.. 
kil kendi bennri ona ç<>k 'benzi~~r '\'e jir

ket direktörlerinin fazlaca '1oşuna gidi • 

yor .. 

Doğla9 Fairbanks da hiç benz~rleri sev 

mez, çünkü halkın, filmde y~pılan mari -

(etleri onun tarafından yapılmadığını öğ

rehmesfül istcmi)·or ... Son oy~adığı film -

lerde, hep artist benzerleri seçmeğe mec

bur oldu. 

Uary Co6pe:r bir bei\zed ile kavgaya 

tut\ı~tu. n.~nzcri onun namına prova etti

~:ni herkese söylemiş \'e Gary Cooperin. 

reddettiği bir ıfitmi onun yapmağa leftb

biis ettiğini işitnlişti. 

• 
) 

·~,,. 
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General Bcs'fm ômcr çalışm!ı odasında ... 

Çocuğunuzun kız mı, 
erkek mi olmasını 

istersiniz? 
Kadın isterse kız 
isterse oğlan do
ğurabilecek mi? 

Dr. General Besim Ömer'le 
bir konuşma . ' 

.... lim ve .ren, yirminci asırda bir çok 
meçhul hadiselere gebe olsa gerek. 
Çünkü medeniyet bugünkii çerçevesi 

isinde, tabiatin binbir esrarına nufuz et
mek şö;· le ıdursun, onun azametini daha 
bariz olarak duymuş bulunuyor. 

Binaenaleyh mevcut bütün vasıtalar 
ber ilim ve fen sahası keşiflerle meşgul
dür. Daha bir kaç gün evvel Kurunda a
kı1Jarı durduracak bir havadis vardı. 

Bir heyet alimi boşlı;kta giineşten 
kat kat büyük bir güneşin mevcut oldu
ğunu keşfetmiş ve karanlıkta resim alan 
yi~e yeni keşfedilmiş bir aletle bu muaz
zam yıldızın resmini almağa muvaffak ol
muş. 

Burada yeni keşifleri sayacak deği -
lim. Bunlardan biri ide bir kaç gün önce 
neşredildi. Fen sayesinde kadın kız ister 
se kız, erkek isterse erkek doğurabile -
cck. Beşeriyeti en çok aUikadar eden me
selelerden biri olan bu son iddianın ba
sit olmadığını herkes takdir elder. O ka
dar ki, yalnız bu keşif dünyanın nizamı
m değiştirecek kadar şumullildür. 

Son senelerde "kız mı, erkek mi? ,, 
başlığını tapyan bir çok broıürler n~re
dilir, muhtelif nazariyeler ileri. sürülür • 
dü. Fakat bunun yepyeni bir keşif oluak 
ortaya atılması., hiç §Üphe yok, ki bugün· 
kü cemiyet için çok mühim bir hadise ·• 
dir. 

Ben, memleketimizde" çocuk ,, de -
nincc, daima en yaşlı doktorumuz gene -
ral Besim Ömeri hatırladığım için doğru 
ona gittim. 

Üstad, mebus seçildikten sonra, da, 
yarım asırdan fazla.dır bütün mesaisini 
hasrettiği çocuk mevzunnu bırakmamış • 
tır. 

Elli sene evvel memlekette çocuk 
sevgisi, çocuk besleme ve çocuk yetiştir· 
mede ilk çığrı açarak kökleştirmek için 
biran eksilmeyen bir enerji ile hala dinç 
bir halde ayni dava uğrunda çalışmakta 
olan Besim Ömer beni büyük bir nezaket 
le karşıladı. Büyük mevzuu bir kaç keli -
me cevııpla geçiştirmeden okuyucuları 

tenvir edebilecek derecede malumat verdi 
Sayın Usta;~ bahsin bütün .nazariye-

....._,,,., .... ' '- -wı:-~ --"'-'-'~~ 
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~ v,iTmedcn önce iki mesele daha doğ-
rusu iki sual karşısında kaldığımı görü • 
yorum: l - Gebe kadının kanrundaki 
çocuğun cinsiyetini tayin, 2 - Kız mı, 
oğlan mı? doğurmak istiyor. 

Birinci sual, her zaman ortaya atıl
mış ve halledildiği iddia olunmuştur. 

Vaktiyle ihtiyar kadınların bir teş • 
' hisl eri vardı. iki iskemlenin birine makas 

diğerine bıçak konur, gebe kadına da: 
- Haydi bunlarıdan birisine otur ..• 
Denirdi. Kadın makaslı iskemleye o-

turursa kız, bıçaklı iskemleye oturursa 
<.'("kek doğuracağına alametti. 

Burada aklıma bir hikaye geldi. Es ·• 
ki zamanda sözü ve hükmü geçer biri o 
zamanın hekimlerinden birini çağırmış: 

- Bizim hanım gebedir. Karnındaki 
çocuk kız mı, erkek mi derhal cevap ver 
yoksa kellen gidecek... demiş. 

Yahudi olan doktor dakikalarca dü • 
şünmüş, sakalını sıvazlamış, başını iki 
elleri arasına alarak düşUnmüt ve sonra: 

- Yalnız demiş hanım yerinden kal 
kıp şu kapıya kadar gitsin, tekrar ıdönüp 
yerine otursun. 

· Yahudi hekimin arzusu yerine geti
rildikten sonra zorba ıu cevabı almış : 

- Hanım kapıya doğru giderken 
karn~nda erkek vardı, gelirken kız görün 
dü .. 

Adamcağız bu karışık cevabın için
den Çıkamadığı için Yahudi hekim de ba
şını 'kurtarmağa muvaffak olmuş.,, 

G eneral ~esim Ömer sözüne şöyle de 
va mettı: 

- Ne yazık ki bu usullerden hiç birisi 
tahakkuk etmemiştir ve edemediği :zaman 
bu usulleri tavsiye ve tertip edenler di
ğer usuller çıkarmışlardır. Eskiden bir 
k;ııdının gebeliğini ancak çocuğun kalp 
hareketini duyduğumuz ve çocuğun oyna 
dığrm hisgettiğimiz zamandan itibaren an 
laya bilirdik. 

Bu da gebeliğinortasından sonra ala
imin zuhur etmesi ile olurdu. Bugün bi
yolojik ve laboratuvar tetkiklerinden son 
ra on günlük bir gebe1iği anlayabiliyo • 
ruz. Bu da, gebe kadının beyninde bulu
nan ve Hypophis denilen bir guddenio il 
de idrarda bulunur. Biz on santimetre mi 
kabı idran, tavşan veya farenin veridine 
şırınga eder, iki gün sonra ha}'-vanı öldü
rüp tetkik ederiz. O vakit kadının çocuğu 
erkek ise otopsi yapılan mesela tavşanın 
husyelerinde hiç ·bir tahavvülat görülmez 
eğer kız ise husyelerdeki damarların şiş
miş, kırmızılaşmış otduğu görülür. 

Fakat bu da kati bir .teşhis olamaz. 
Nasıl ki Vasscrrnann yaparak frengi mik 
robu ararken kan menfi ı;ıktığı halde has 
talık olmayabilir. Fakat düşünmeli, ki ge
be bir kadının doğuracağı çocuğu bilme
si ne kadar sevinçli bir şey olurdu. 

-'-ek . • . • • ? • Kız nv, enl .mı ıs\er&ınız. 

G elelim kız ve oğlanın yapılmas.ı mese 
lesine: 
Arzuya göre kız ve erkek cvlad sahi

bi olmak ta cskidcnberi düşünülmlişt\ir. 

...... .u~""'-..~ ""ula.-.. 
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bazı tavsiye ve usuUer de bildiriyor. Me
sela ''oğlan doğurmak için kadın kocasını 
şiddetle arzu etmeli Yakubu haremi çok 
arzulamış onun için oğlan doğurmuş. 

Kız çocuk doğurmnsı için de erkeğin ka 
dını nagehani yakalamalı tnıiş. Bu halde 
kadının zevk ve arzusu erkeğinkini geç
tiği vakit çocuk oğlan, kadın tok kalırsa 
isteği daha az olursa kız doğarmış. Bu 
kök salmış aşk nazariyesi hala yaygın 

bir surette bulunuyor. 
Bunlardan başkn erkeğin husyelerin 

de !;ağ taraftaki aza r.ol taraftakinden da
ha hafif olursa, oğlan, aksi takıdirde kız 
doğduğu da nazariyd erden biridir. lf al
buki bunun beyhude· olduğu, ameliy~tla 

sağ husyesi çıkanlan' birinin erkek çoçuk 
babası olması ile anlaşıldı. Yine mesela 
ay ve yıldızın erkek v eya kız doğurm.ıı.k
ta amil olduğu rivayet edilirdi. Bu da bey 
hude şeylerdendir. " 

Kadının da sair zihayat gibi yu -
murtladığı tahakkuk, ettiği vakit, o yu
murtacığı hasıl eden. azanın bu husınta 

hüküm icra ettiği naza riyesi de ameliyat
la boşa çıkmıştır. 

Sordum: 
- Demek kaıdı~m yumurtladığı son 

r.adan anlaşılmış bir keyfiyettir. 
Doktor, masaruri. üstündeki kitap -

lardan birini alarak karıştırdı. Çok esik~ 
den neşredilmişkendi kitaplarından biriy
ldi. Orada şu satırlar yardı: 

"ibnisina meninin yalnız erkekten 
ifrag olunduğuna ve~ lradımn hamil sai • 
kası ile düçar ihtibas olan demihayz ile 
bilittiha:d bir maddd' musavvere halini 
alarak rüşveym ve cenini teşkil ettiğine 

zahip olmuştu.,, 
Ustad doktor sözüne devam etti: 
- Mal\ım ya <0

1 

vakit bütün bunlar 
tecrübe edilmiş §eyler değildi. Onun için 
ibnisina da Calinos ve Aristatilisin kabul 
miş oldukları bu naziycyeyi kabul edi . 
yordu. Kadının yumurtası sonradan ke~ • 
!edildi. 

-~~·"tw·=sw..........,.. .... ~ ~ 
~'"m\~ o\a~'&\-ann n"e.'Z.an.,c-ye'j\ 'ka'\ro\ ~-
miyor? 

- Dediğim gibi bütün nazariyeler 
fiiliyatta birbirlerini nakzetmişlerdir. Me
sela erkeğin bedeni k uvveti üstün olun • 
ca erkek doğardı. Hatta bu bahiste çok en 
teresan bir vaka benim başımdan geçti. 

Elli sene kadar evveldi "Sıhhat numa 
yı iıiJivaç., adlı bir kitap neşretmiştim. 

Bu kitapta erkek ve kadın sıhhatinin üs
tünlüğünün rolleri hakkındaki nazariyeyi 
tebarüz ettirmiştim. Bir gün Sultanah • 
met tarafında oturan bir paşa beni evine 
çağırttı. 

Tabii derhal bir hastaya çağınlı • 
yorum diye hazırlık yaparak çantamı al • 
dım, gittim. Paşa salonda samur kürkle
re bürünmüş oturuyor, diğer tarafta da 
her tarafı örtülü bfr kadın bulunuyor -

• du. 
Paşa beni nezaketle karşıladı ve has 

tadan bahsetmeden kendi tercümei hali
ni anlatmağa başladı. ilk evlendiği karı • 
sından üç kızı olmuf, ikinci kansından 

bir, üçüncü kansından iki, dördüncü ka • 
rısınltlan da Uç ceman dokuz kız. 

Bunları anlattıktan sonra sözlerine 
şöyle devam etti: 

- Efendim, dedi sizin Sıhhat nu • 
mayı izdivaç nam eserinizi dikkat ve ala • 
ka ile okudum. Çok doğru. Benim bütün 
kadınlarım sıhhatçe benden üstün olduk
tan için çocuklarınıın hepsi kız ldoğdu. 

Sizin kitabınızı okuduktan sonra kararımı 
verdim. Bizim hanımla da konuştuk. Za
yıf bir cariye alıp bir erkek evlad sahibi 
olacağım . ., 

Ustü başı örtülü kadının yarı açık 

yüzüne baktım. Terliyordu. Helecan için 
deydi. Anladım, ki paşa kadına zorJa ca • 
riye almayı kabul ettirmiş, beni de eve ca 
riyeyi muayene için çağınnı~lar. Kadın -
cağıza acıdım. Ve ca~:ye ile paşanın a -
rasını açmağa karar verdim. 

Beni başlta bir odaya alıp cariyeyi 
gösterdiler. Uzun bir muayeden sonra 
paşayı bir kenara çektim: 

- ·Pa'.ia hazretleri, dedim bu cariye 
t;ok zayıf, teverrüm eder, ve sonra hasta
lık size de sirayet eder. 

Fakat pa§a oralarda değildi: 
-Ben ona mey·dan vermem. Ma • 

demki erkek evlad babası olacağım cari
yeyi aldım ... diye bağırdı. 

Azizim, paşa evlendi ve zayıf cariye
den hakikaten bir erkek evladı doğdu.,, 

General bir müddet durdu, gözleri 
her tarafı cild cild kitaplarla dolu kütüp· 
hanesin in raflarına kayıyor, sanki oralar
da bir şeyler okuyor gibi idi. 

- Fakat, dedi bu naziye de bugün 
hiç bir şey ifade ·etmez hale düştü. Çün
kü veremli ve alkolik bir babadan erkek 
~ocuk hasıl olduğu görüldü. Bunlardan 
başka zayıflıkla berr.ber yaş meselesi de 
geliyor. Avrupa şehirlerinde boylu boslu 
hatır yetiştirmek ~in ihtiyar bir eşeği 

tere~ ediyorlar. 

Yiılni ciniiyet meselesi öyle lcolay hal 
lo!rn·ca k bir mesele değildir. Bugüne ka-

dar 262 nazariye dermeyan olunmuştur. 
Biz tecrübe üzerine kurulmuş bazı 

nazariyelere kestirme cevap veremeyiz. İç 
timai, fiziki tesii:'lerden başka, yiyecek, i
çecek maddeleri ile iklim de kız veya er
kek çocuk doğmasında &mil olduğu hak
kında bir çok nazariyeler vardır. 

içtimai tesirlerden me3ela görülü -
yor, ki şehirlerde köylerden daha ziyade 
kız doğuyor. Kıtlık zamanlam*fa ezcüm-

le harplerden sonra erkekfer zayıf kal • 
dığından kız çocuk fazla oluryor. Sonra 
hayat şartları iyi geçen ailelerde de yine 
kız çok oluyor. Hayvanlar üzerinde yapı 
lan tecrübelerde sıcağın küçük ve soğu -
ğun büyük yiımurta hasıl ettiği görülmüş 
tür. Küçük yumurtalar - yine hayvanlar 
üzerinde yapılan tecrübe de • erkek, bü-

. yük yumurtaların da dişi yaptığı görül . 

. müştür. 

Yiyeceklerin tesiriyle en ziyade Am
beriyoloji enstitüsü hocası Sakl meşgul 

olmuştur. Bu doktor kendi ailesinde yap
tığı tecrüb~de altı tane .oğlana nail ol -
muştur. 

tıkahın tesiri de şudur: Bi~ katlın il 
kahdan evvel bir mütldet zayıflık verecek 
yiyecek ve sebze yer, uykusuz, yorgun ka 

. lırsa ilkahtan sonra erkek doğuruyor . 

Fakat dediğim gibi 200 buk dar na · 
zariyenin çoğu, birbirini nakzediyor.,. 

G eneral Besim, Ömer daha bir çok na 
zariyeleri anlattı. Son olarak yazı -

mın baılangıcında işaret ettiğim içtimai 
anarşiyJ doğurabilecek vaziyeti sordum: 

- Fen bir gün istediği cinsi dof.rurta 
bilecek olsa, insanlar hiç şüphesiz erkek 
çocuk tercih edecekler değil mi ? 

Muhterem doktor derhal şu cevabı 

verdi: 
- Bu takdirde i;timai bir tehlike 

baş gösterir. T;ıbiat içtimai bir mu • 
vazcne!>;zJikten çekinerek çocukla • 
rından bu sırr.ı saklayarak akilane hare 
ket etmiştir. Tabiat yeniden ih}'a fikrile 
bu c.iheti bizzat kendisi idare etmektedir. 
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neisibi bi.r nizam vardır. üke'kler az o\. 
duğurldan dişiler nad iren ilkah olunurlar, 

Tabiatin tesbit ,ettı ği bir nizamı de
~iştirmeke savaşmakta bir fayda yoktur, 

Cins meselesi bir nizamdır. Bunun 
muhafazasına şahsi temayülatnnızı, hod .. 
binliğimizi kanştırmak, bütün teşkilatı 

bozmaktır. Yalnız oğlan çocukl;,an olan 
bir babanın, yahut yalnız kız evladı olan 
bir annenin doğrudan doğruy ı nrisi ol • 
mayan bir kral veya imparatoıım büyük 
bir arzusuna rağmen bir ata sösünü bil • 
yUk bir nasihat gibi almalıdır: '".Zaına,nı 

geldiği gibi, çocukları da doğdulu gibi ka 
bıu1 etmeli.,, 

Ustad konuşurken çok eskiden tabet 
tirmiş olduğu Fenni Vilade adh be'j cild 
c.erinin birinci cildini kanştmyordu, Bir· 

•n: 
- işte, dedi, size tam konuştuğumuz 

bahis. 

.Şu!tları okudum: 
•'Hülasa dini islamın mugayxibatı 

· hamseden biri olmak üzere gğösteıidiği 

il~ahın sebebi tayin cins meselesi elan ve· 
r~yı perdei ha!adan çıkmamış ve çı_kması 

~a muktazayi hikmeti fıtrat bulunmu§ • 
~r, çünkü Moriso nam hekimin dediği gi 
bi: ''Batnı maderdeki bir çocuğun cinsin.i 
tayin edemediğimiz . gibi erk~k veya kız 
çocuk edinmekte kendi elimizdeldeğildir. 
Cenabıhakkın bu meseleyi idraki beşer • 
den saklaması ve muhafazai nevi ihlal et . -

memesi maksadı rabbanisine mübtenidir. 
Çünkü bu hususta sahibi iktidar olsaydık 
hep erkek çocuk isterdik, bir asır sonra 
yer yzünde cinsi nisadan eser kalmaz, 
maksadı fıtrat da hasıl olma,~dı.,, 

Bu gibi seraire ve hafayayı tabiiye • 
nin idamesi nesil için mübrem ve elzem • 
dir . ., 

E erkek mi, kız mı?,, meselesinin eski 
ve yeni bütün nazariyelerini dinle • 

miş bulunuyordum. elli yıldır · hayatını 
çocuk mevzuuna hasretmiş değerli dok • 
tor sözünü şöyle bitirdi: 

- Tabiat her §eyi gözümUz:e açma
mı~tır. Daha bir Çok şeyleri aramadan 
keşfetmek emclir.ıdeyizc Yapabilirsek .. ., 

Evet tabiat bir çok şeyleri bizden sak 
lıyor. Fakat bir asır evveline ,13zaran bir 
asır sonra harikalar yaratan insan belki bir 
gün tabiatin esrarını da Kristof Kolom • 
bun yumurtası gibi bir buluşla çözecek. 
O vakit, bütün bu~ün bize imkansız gö • 
rünen nizam ve intizam tamamiyle değiı 
miş olacak.. ~ 

İşte en mühim mesele .. O vakit ne 
olacak .. Belki asıl nizam ve intizam o va
kit olacaktır. 

N. A. 

-


