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Büyük Onda Yalot•aya çı7~arlar'kctt ..• 

Atatür Va ova 
aplıcalarında 

----_.ıiyük önder dün yeni . yapılan 
otelde istirahat buyurdular 

~t~türk, Akayın yeni yaptırdığı bu modern 
* z~1·. istirahat. evini takdir etti 

·-
Başvekil ve Dahiliye Vekili de Ya/ovada 

~ (Yalovaya sureti mahsusada gön
derdiğimiz arkadaıımızdan) - Büyük 
Önder Atatiirk Yalova kaplı -

• calarını teşrif buyurdular. Kaplıcalar

da "Akay., ın inşa ettiği yeni büyük 
otelde istirahat eyliyorlar. Refakatle
rinde gelen Başvekil Celal Bayar, Da
hiliye Vekili Şükrü Kaya, saylavlardan 
Ali Kılıç. Salih Bozok, İsmail Mut
tak Mayakon, Şakir Ahmet ve tüccar
dan Kavalalı İsmail Hakkı aynı otelde 
bulunuyorlar. Buyük Şefi şehir hudut-
larınd3n karşılamağa gitmiş olan İstan 
bul vali ve belediye reisi Muhiddin Üs

tündağ da beraberdir. 

B üyük Şef, sabahleyin saat · sekizde 

oteli teşrif etmişler. ''İdeal,, vasfile 
tavsif buyurduklarım işittiğimiz bu 

pek nefis ve mo;lern istirahat evini 
'takdir de ettiler. Mühim bir meblağ 

'- . Atafürk Jsmct 111öniı ile beraber.. (Ulus'tan) (Sonu Sa: 3 Sii. 3) 

·--------~~~~-,--~~~~~~~~~--~~ 

Yaıovada büyük .otel 

4 
dün açıldı 

IQtüı k, otelin iik misafirlerinden 
~. olarak bügük .şeref verdıler 
~l>h . 

l935 ~ ca.Iar, 22 (A.A.) _ Yalovada Saylavlardan profesör Ne~et Ömer, 
b~lan ıh ilkteşrin ayında in.5ası;ıa Şakir, Ahmet, Ziya, Naki, Salih Bo
cla biı: ~erınal otel 1938 yılı başın- zok, Ali Kılıç, !smaH Milştak Maya
~hltat l§tır. BUtUn radyo aktivite kon, Devlet ziraat işletmeleri kuru -
~l 'l'erın:.e te!rişatiyle beraber, "O- mu idare meclisi azasından Kavalalı 
"il ıtıU Yalova,, adını alm15 olan İsmail Hakkı olmuşlardır. 
' 2~ 1938 yılı ikinciklnun a- Otel bugUnden itibaren umuma a -

Oteliıı ncı glinU açılmıştır. ~ıktır. Otel gür.eldir, ferahtır, kon-

Hariciye Vekili 
Bu ahşa tı l'enı vreye 

gidiyor 
Atatürk:e birlikte Ankaradnn hare

ket eden ve 'Derinceden ayrılan Hari
ciye Vekilimiz Bay RU!]tÜ Aras dün 
şehrimize gelmiş, Pe!'apalas oteline 
inmiştir. 

Bay Riiştü Aras bu akşam trenle 
Cencvreyc gidecektir. 

Hariciye Vekilimiz, dün kendisiyle 
görüşen gazetecilere şu beyanatta bu
lunmaştur: 

''Bil<liğiniz gibi, Hatay meselesi i
çin Ccncvrcye gidiyorum. Şimdilik 
3Ö'ljliyecclc ba§ka bir §C1Jim yoktur. 
Ge'kliğimde te1..Tar göri1şürüz . ., 

j Katırcıoğlu hanında 

Dün büyük·· bir 
yangın oldu 

Birçok bankalaran ve müesseselerin 
ardıyeleri bulunan bu hanın beşinci 

kata tamamen yandı 

Mal zararı· 5 milyon, bina zararı 
100 bin lira tahmjn ediliyor 

1 

~angının d~am .ettiği bir sırada ttokaifın inanzarası .• 
(Y~sı 6 ncıda) 

~"""""'" ıın'lıı.--.!llllflllllllllıllflflllllllltl.,,----..ı ?lllrınıııı~ 

) Rus iİıtilôlinln j 
l-~ıııı!"~k gün le ri n ~~aı~ınmıı 

Prens Gabriyel'ln hatıraları : 1 

Şehirde kolera salgını vardı. Pren
se koleradan ilen/ere mezar kaz

mak ve sokakları süpürmek 
emri verildi! 

Son Ru~ Çarının yeğeni Prens Gab
riyel lıat1rakırını nc§'T'etmeğe "başla
ml.§tır. Prens hatıralannda Rus ihti
lalinin ilk gü1ılerinde Çar ailcsinden 
Rttsyada kalanların nasıl !l<l\<ııadığını 

ııe bu arada, karısı ile kendisinin ba
§ından geçenleri anlatıyor. 

Yı:ı1:ın tarihin bu tnı meraklı say. 
/alarmdan birini olcuyucularımıza 

naklediyoruz. 

Çar tahttan inmişti! 
İhtilalin başlangıcında Başvekil o

lan Prens Lvof memleket dışına çık
mamayı tavsiye etmiş: 

- Bundan, Petrograddaki ailen za. 
rar görilr, demişti. 

S ilk misafirleri, Türkiye Rei- !orludur, su teda\'isine ~it t!lat ve teç
~~at Uru AtatUrk Başbakan C-elil hizat milkepımeldir. BUtün bu gUzel
~ctİ bahiliye Bakanı ŞilkrU Kaya, Iikleriyle beraber gıktır. Açılı§ gilnU 
~~~Genel rnUfettiş Tahsin Uzer, ak§al'nı iyj bjr; ;n>.i,i;j~ ve güzide davet-

___ , _ ~1~u~id~!.?. _ "?st~~ağ, Iiler oteli §enlendi.rmi§lerdir. 

Diğer taraftan, dün akşam saat 5 
te ltal~n bUyilk elçisi B. Karlo Balli 
Doktor RUştU Aras tarafından kabul 
edilmiştir. !ki saattan fazla süren bu 
mülakatta bir~k ~~lelerin göMen 

· GörUştüğUmUz zaman Premı Lv~ 
fun, ilave ettiğine göre, bir.e yalnrs 



Haftahk siyasa 1919-23'te Suriye 
Delbosun gerinde kalması gösteri- O zaman F ran- ~ınııını 1111-..a11111B1rı 

= 
yor ki Fransanın harici siyasetinde sanın Suriye ku- I RUS ihlil81İDİD 

hiç bir değişiklik olmıyacaktır mandanı bulunan i ı•lk 
Fransız buhranı ve 1 harir.i siyasette Iıiç bir değişikJik ya- General Gurohatı '= günlerin de 

pılmryaenğmı ilan ettiğine göre Ce· 
neticesi nevredeki Fransız rlelegcleriuden hak ralar znz an/af zgor i11ınrnnmıırınııııı111ıt,. • , ...aınıııııınuı!ll 

Fransada kahine huhrnnı nasıl ve insafa yanaşmak yolunda fazla ii- s d f teka""d k dil p . Prens Gabnyel in hatıraları : 1 
mit he lerneğe imkan yoktur. Rn· on e 8 u e sev c en arıs 

beklenilmez bir surette ortaya çıktı nunln heraher Jmgiinkii şekli ile Ha· kumandam general (Guro) Gouraud (" h • d k l l d D Ti 
Le gene iiylc tahmin eılilmez hir ne- tny nıe-elcsi artık hir Tiirk-Fran ız Büyük Harpte Çanakkalede çarpıınuı ve lr e 0 era SQ gznl VQr le rre 
tice,·e ,·ardı: Halk cephe i hükumeti ve bir kolunu kır.L..tm• ti' k J d ı işi olmaktan ziyade bir Tiirkiye-1\Til- 'uç •ı · •• 1 J k 4 
olan Şo~1n kabine i hu cepheyi te~ I l Büyük Hrupten aonra Fransarun Su· Se 0 eTQ an Oten ere mezar Q11 
kil eden komüni tler ile kendi ara- et er Cemiyeti me elesi oldu~tına ı;ö- riye kıtalan baıkuınandanbğını yapan k k kl •• •• k 
smda çıkan ilıtilfif iizerine istifa et- re, Milletler Cemiyetinin 'arlığmı Ye al bu .. ma ve so a arı supurme 

hevnelrnilel prestiı'ioi korumak mel"· gener 1 gun neırettiği hatıralarında 
tikten onra Jıükiimet ba~kanlığı el· • 1919 la 1923 aruı d k" S · cd ·· 

kiivde olan di•0-;cr cemh_·et fızalnrının n a 1 uny en 10>' • 'ld • / 
dcnelc dolaı:tı, nilıavet tekrar gene le bahsetliyor emrz verı l :ı. • Cenevre mü c:csc ini Fransn tuza. : • Şntan'm eline ,.e,..ti, yalnız dikkate ''Valdek Ruso ı...... •· ü b · 21 

. 
I"! "'" • Pmdnn kurtaracaklnrı tahmin oluna- " ""' ... vazor enı 

değer nokta şudur ki Şotanm hu de- l•ilir. teşrinisani 1919 da Berut.ı çıkardı. (tJstyam 1 inci sayı/ada) olduğundan dolayı biraz §a§ı:rrnifll~ 

fa yaptı~r kahine Frnnsız rnehusan Ben orada, bir ş:ırk manzarası içinde, Finlnndiyaya geçmek müsaadesini ve- - İhtilal ne garip §ey! diyordu. 

meclisinde (1) muluılj( reye karşı fngillere - ilalııa bir sene evvelki heyecanı tekrar bulu- ırebilirdi. Finlandiya. o tarihte, henüz Kapıcı kendisine, asansörde o 
ec:kicfon çok fazla olarnk (501) rey ---------- yordum. 

Son birkaç gün içinde İngiltere ''e 
Rusya.dan ayrılmış değildi. mak için koltuk gösterdiği zaman 

ile itimat kazandı! İ Suriye ve Suriyenin sahı'I kısmı olan tnly:ı miinnc:~hetlcri lıakkmı1a lıiri· 
Yeni Şotnn kalı inesinin Knrakte· birine zıd hirçok lınhcrlcr geldi. Bir Lübnan Haçlılar muharebelerindenbe-

ric:tik va fı komünistlerin l1iikfımet· kere Lon<lradan öyle bir ses nkset· ri meşhurdur. Haçlılar bu tepelerde, 
ten uzakln,.mrıı olma mdan ibaret bu· ti: Kudüse giderlerken, büyük hisarlar 

Prens, bize ltWmgelcn evrakı ver- rımın şaşkınlığı dnha fazla arttı· 

di ve arabamızın iade edilmesini te- koltuk eskiden Çara mahsustu. P 
min etti: Arabamızı ihtilfı.lin ilk gUn- rmı oturmak istemedi. 
leıinde elimizden almışlardı. Fakat, (Arkası 1)(Jr.J 

lunduğuna ~öre, hükfımet ha .. kanmm _İtalyanın Londra elçi i Gran· yapmı§lardtr. 
komünistlere kn~-ı aldığı vaziyet üze- di fn~iliz hariciye nazın Eden ile Sarazenler, (•) Arablar, Türkler son 
rine sağ partilerin de itimat kararına uzun mülakat yaptı. İtnlyannı İn· ra bütUn bu mıntakayı işgal etmiıler
j tirak ettikleri anla~ıhyor. Bu mret- 1 1 1 el d dir. Yalnu: Lübnanlılar, dag"larından 

tekrar geri verdikleri zaman içindeki k 
yastıkların bit dolu ve kan ıckesı 1- Madam Lupes 
çinde olduğunu gördük. Araba harbi-

gi tere i e an a,.mak iste iğin en hah· 
ye nazırı Guçkof'un emrinde kalmış-, Hakkındaki şayıaıar 

tı.Harbiye nazırı Guçkof sonradnn. tekzip edfyor le Fransada yeni Şotan kabinesi ile 1 d 1 aşağı inmedikleri için, hristiyan kal-
h • 1 h 1 k 1 rn, un u. ngiliz kabine diplomatik 
ır nevi mil i ir ik hükfimeti uru - mı§lardır. Bcrut da Lübnanlılann ll· 

muş demek oluyor. müsteşarlığına tayin edilen Sir Ro- manıdır. 
'A h F k ·· • • • ·ı bert Van ittart Roma,·a ıridecek." c:ı a • ransız omumst partısı ı e J " Daha içerde bliyü~ Şam v~ Halep 
• kah" d ı ı 1 '~ Bir gün sonra hu haber gene Lon· yem ıne nrasm a aç1 an >Os Uti: şehirleri, Balbek ve Palmir harabderi 

F · · h" d h"I" ı h d c1 dradan '-·nlanlnndı: ranı:a ıçın ır a ı 1 mese e u u u • bulunur. Şamın şarkında, büyilk çöl, 
d • · d · k J k "' y k h - Sir Robert Van ittart'ın Roma-nıresm e mı ·a aca tır :' o sa u Dicle kıyılarından ge~erck Bağdada 
vazi et Franc:a ile müttefiki olan Sov· ya giıleec:ği lrnheri cloğrn değildir." ka!dar uzanır. 
yet Rusya orac:mm da açılmasına se- Gene birkaç gün evvel Londrada Daiına bir geçit ırklann ve dinlerin 
hep olacak mıdır? Şimdiki halde çıkan Financinl Time~ gazete i öyle ~arpıştığı bir memleket olan burası 
bu nokta üzerinde bir hüküm '\"er- bir rivayet neşretmişti: böyle bir yerdir. 

k d ... 1 - İngilizler İtah·anlarn ikrazattn me • ognı o mnmnkla beraber bazı • Başlangıç pek kolay olmadı. Çünkü 
bulunacaklar ... " na onalist Fransız gazetelerinin DC§· seferberlik nihayet bir sene idi, lazım 

riyatr manalıdır: Zira bu gazeteler Dünkü telgraflarda i_c hu haher otan askeri azar azar gönderiyorlardı. 
Şotan kabinesi ile Fran ız komüni t· Romatlan .,.u suretle yalanlaıııyor: Bunca ihtirasların k,aynaJtığı bu mem 
Ierinin aralarının açılmış olmasını - Trihuna gazetesi İtalyanın en- lekette sulhu tesis etmek i§jin, 24 tem
Fran ız - Sovyet Ru ya itıif akı ha~· clü tri gruplarmın Londra piyasa m• mw: 1920 de Han Meselun ile çarpış
nm gnı.eme i suretinde telllkki el· tlaQ,, para "st\kraı. ~tmek i tcdiğine, mak icap etti. 
me'k e: :fakat n il r nin n "•tikrnze mnv • A~yi~i t~in otınck isin ı:--no•• 

_ Şimdiye kadar fngif tere Fran· fa at ehnck için hir takım siyasi şart· kuvveti, bir kere daha kendini göster
s:rz maliycc:ine yardım etmeyordn. lar ileri sürdiiğüne dair Financial Ti- miştir, Bundan sonra sükunet tekrar 
Çiinkii Mo~kovaya bağh olun Frnn a- mesin neşretti~i lıahcr a ı l ız ' 'e ı;ü· teessüs etti. Harbin çok zarar verdiği 
ya inanamayordu." 1ün!;tÜr.1talya bugüne kadar Loodra- ticaret ve sanayi tekrar yavaş yava§ 

Diye yeni kabinenin İngiltereye dan i tikraz aktetmek için lıiç müra- canlanmağa başladr. 
daha ziyade yakla~acağı ümidi ile ya· caatta huhınmadıgı gihi bundan son· Bir yanldan, Fransanın Akdenizin 
zılarıncla gizli bir sevinç tezahürau ra da a la bulunacak değildir." nihayetinde üzerine aldığı "manda,, yı 
gö tPrmektedir. İki hafta e\·el İtalyanm 35 bin ton· tahak~uk ettirirken, diğer taraftan 

Yeni Şotan kahine inin yeni h·eye· Juk iki zırhlı yapacağım ilfin etmesi harp felaketlerini tamir etmek llzım 
ti ile takip edeceği siyaset ne olacak- üzerine İngilterenin 52 hin tonluk geliyordu. 
trr? ı;emiler ynıımnğa karar vermesi ile General Gouraud Suriye hatıralannı 

Hükumetin tebliği lJillia a dört iki memleket ara mda meydana ge· bu kadarla kesiyor. Filhakika, Fransız 
nokta üzerincle ternerkiiz ediyor: len şiddetli rekabet vaziyetinin hu· kumandanının Suriyede bulunduğu 

l - fali cephede: inliye Nazın gün dahi olduğa ı:;ibi devam ettiE;ini müddet kendisi için p;k iyi baidiselerle 
Ronnc'nin ha§lnclığı mali ıslalınta de- anlamak için hirihirini nakzeder ~u- geçmemiştir. Dürzü reisi Sultan E)at
vam oluna~ak; Fran ız frangının ser- rette yukarıya kaydedilen haberleri ra§, general kumandan bulunduğu se-
besti~i muhafaza olunacak ve §Rnj okumak kufi gelir. nelerde Şam sokaklarına k'*lar gel-

kontroHi kabul edilmeyecektir. Çin - Japon vaziyeti miştir. 
2 - Harici cephede: Delbos'un Yine Fransız generalinin idare ct-

yerindc kalması göc:teriyor ki hiç hir Japonya He Çin ara mclaki Jıarp tiği ~uvvetlerin bir kısmı Adanayı, 
de;füiklik olmayacaktır. ve muha. ama n1ziyetini ıc:liilı için Maraşı · ve Gaziantebl işgal etmişti. 

3 n sarfcdilcn hiitiin gayretler bo.:a rri<li- Fransızların memleketimizin bu parça-
- cynelmilel emniyet cephe· ~ " 

inde: Denizde, karada, ha,ada mil- yor. lanndan nasıl hezimetle çıktıklan ve 
I~ ] f Son vaziyet .uclur: Japonya ile bilhassa kahraman Antepliler kar§ısın-
ı mfü a aa vasıtaları km'Vctlendirile-

eek, yani İtıılyanm 35 hin tonluk, 1n- Çin ara mda diplomatik müna ehct daki mağlubiyetleri hatırlardadır. 
~ilterenin 52 hin tonluk harp gemi- kesilmiştir. Çinde?ci Jupon elçic::i (.Y.) Eski devirlerde adalıı.ra g~et
Jeri yapına ma karşı Fransa dn in nal memleketine döndiiğü ı:;ihi 'J'okyoıla mi§ Arablar ve onların yerli ahali ile 
hazrrlıklarmn cirişecelüir. bulunan Çin e1çisi <le oradan a) rıla· vücuda getirdiği melezler. 

belki talı"hin bir cilvesi • imparatorun 
tahttan çekilme UA.nmr Petrograda bi-

• zim otomobilimizle götUrmüştil. Fa· 
kat, otomobil kara saplanıp kalınca 

başka. bir otomobile binmek mecbu
r' yetinde kalmıştı. Guçkof'un yanında 
bulunan Prens Viynsemski Petrog
radda. bizim otomobilde yaralanmış

tır. 

Pren.scslc Keren.ski 
Finlandiyada bir müddet kaldıktan, 

sonra, yazın, Petrogradn. dönmeğe 
mecbur olduk. Orada fena bir haberle 
karşılaştık: Çarın kardeşi Büyük 
Dük M:ihail ve amcası Büyük Dük 
Pol tevkif edilmişler. 

Merkeze döndüğilmüz zaman As -
torya oteııne ınuıı... .-ıv•.ı.t cı., ~a"1& go-
ze ça:rptığımızm farkına vardık ve gi
dip Kerenski'yc fikir damşmağa ka
rar verdik. 

Bu iı;ı için, arabaya atladım, kışlık 
saraya gittim. Eskiden imparatorun 
çocuklarına. mahsus olan hususi ka. • 
pıda arabayı durdurttum ve kapıcı
yı çağırdnn. Kapıcı eski kapıcı idi, 
değişmemişti. 

- Dostum, dedim. Bana bir hiz
mette bulunacaksın. Karım için Ke
renski'den bir randevu almağa. çalı§ .. 

Adam beni uzun senelerdenberi ta
nırdı. Biraz beklememi söyledi ve içe
ri gitti, bir iki dakika sonra geldi: 

- Bll.§vekil Atlcsi kendileri na za. 
man arzu ederlerse kabule amldedir, 
dedi. 
Karımın bir arkndaşiyle yemek ye

mekte olduğunu biliyordum. Gittim 
kendisini aldım ve sarnya. getirdim. 
Hususi kapıda. iki nöbetçi vardı. Fa
kat, kapıcı bizi görür görmez koetu ve 
knrnnı aldı asansöre kadar götürdü. 
Askerler de karımı selamladılar ve 
herkes kendisine Altes diye hitap et
ti. 

Karım, bu kadar itibara. mazhar 

4 _ Dalıili cepbede: 1\Tem]eket rak Honğ-Kong'a gitmi tir. Japonlar 
dahilindeki tethi çi teşkilatlara karşı bu suretle Tokyoyu tcrkedcn Çin el-

'])" 1 · risine Japonynnın "t'nİ sulh ı:nrtlarını 
mı ı mlik hareketi uyandırılmağa :. .. ' :\ .. 

<;iinlecin peşinden: 
çalr.:ılncaktır. da vermişlerdir ki hu şartlar şu su· 

retle hüln a ohmı:ıhilir: 
Fran rz gazetelerinin neııriyatm· 

d 1 
1 - Çinin nntikomiini,t ccpheve 

an an a §ılıvor ki frangı tutmak için ; 
Fransa İnı:;iltnrnin yardnnma muh- iltilınkr, 

2 - <; inde Japon kontrolii altında 
taçtır; mm·nffnkıyet anr.nk im yarılı- olan chirlcrr Jnpon hclecliye reisleri 
mm tahakkuku ile olohilecektir; şa· 

t tayini, 
yet nı:;ilterc yardım etmezse hun1ın. 
k h ,.,.. 3 - .. imali ,inin demilitarize e· 
·ii iitçe i franr;ı yerinde tutamayan dilme i, 
Fran ız maliyesi yann büylik mikya • 
ta iJrılılanma programmm tatbiki j. 4 - Çimle Japon ıHi~nınnı olan n· 
çin pnra vermeğe mecbur kalınca, ne nasır iizerint• kontrol konma ı, 
yapacak? 5 - Çin ile J :ıpon) arım fr t;rikime-

B11 ualin cevabını hndi e1cr ,.ere- uisi. 
cektir. .Taponyanın hu ~artl:ırı karı;ı.::ıncla 

a tay meselesi 
.Milli davamız olan Hatay meselesi 

ayın 26 ncı ~nü toplanacak Millet· 
ler Cemiyeti konseyinde konuşula· 
caktır. Hariciye vekilimiz Tevfik 
Ufüıtii Ara m hu defa Cenevre~e gidi· 
·İ hunun içindir. 

Yeni Franeız kabinesi tebliği ile 

na. ) onali t Çinin lıer tiirlii nıfülnfna 
kabiliyetini kırrlııı:ıclıkı:a lıoyuıı eğ
me-İne ihtimal verilcınrz . 

ASIM US 

HllR( l/\Ja abone olu
n11z ve abone ediniz. 

Hava değiştirme 
Londradtı bulun.an c:;hi llnlıcş imp<rr"toriı,;csi Vilistinc gidiyor

mu.,.. Sılılıi. rnziycti, lım:a t'e su doği~timwği icap crliyomw§. 
"ıcak ihlimde ·cı§mnnğa alı§mL§ olan llabr.§ imparatoriçesinin i~li 

,.,, soğu/.: Londm mulıiıinclcn 11:.a/.:la.~mtm Uizım ise J"f fotinnr.rı ziyade 
Mı.sırı tercih etme/• dalıa doğrıı olacağı hatıra w·lcbilir: 

- NM,<>.tcrı siikıin içimle ol•uı Jllmrı hırrı/ap ta Pifüıtini nltiİ,'fl C· 

d<>n bitme::; tiilcerımc% Arap ı·e Yahudi l:rll'galan arosın'(l la.ırı ... mah bcU.i 
clP. hrnliçeyi biitiin biitii1ı lıa."'" ( dcceJt'lir." 

T>iycnlP.r bulunabilir. 
.llcselcyi lm ~eldlde mütalea cderılcr varsa, hiç ı;İip1ıc yol' hi, ln-

1<ili:leri1ı bu lmdan·ılı lıir mnlı:.urrı olill r.debil.(!ccl.:lcrini dii§iinmcy<'n• 
lr.rtlir. lngilizlcr /ıl'.r luılclo imparatori~enirt sıhhatini nmhaf a:.a için 
icap eden tı•rlbirfori alacrı!darclır • .)u lwdrrr ki imporatoriçcnfrı Filistiıulc 
h11lunmasmclrrn istif acle (•derci' l:rndifori, m~tıfaatleri için <le çaTı.§(1· 
cafdnrdır. ita/yanlar lngiltere nlc~hirulc tahrildcr yapıyor decliklcrinc 
bal.ılınca imparatoriçeyi Fifütin ı1mplıırına göstererclc: 

- E~~r ltalyan talıriklerine oldanırsamz sizin lıalini:: de i~tc böy
le olur!" 

Diyeceklerdir. HASAN KUMÇAYI 

Madam Lupesku 

Romanyada yeni hükumetin teşekkil
lü ile, meımleketten çıkarılacak yahudi· 
lerden bahsedilirken, aslen müsevi ol
duğu için madam Lupeskunun lda Biil'' 
reştcn ayrılacağı haber verilmişti. 

Madam Lupesku Romanyada isıssl 
Uzerinde daima bahsc!dilen ve bizıtt 
kralın sevgisini kazanmış bir kadındlt· 
Bükreşteki evine, damının kırmızı ıO· 
rcmit kaplı olmasından dolayı ''l:p1nsıı 
ev,, ismi verilmiştir ve madam Lupd' 
ku burada yaşar. 

Kırmızı ev hiçbir zamr.n polis ııır 

murlan ile muhafaza altında butuJS• 
maz. Fakat, ha'k.kındaki şayialar üzeri
ne gizli polisler madam Lupcııkun\11\ 
emniyetine 1aima dikkat etmektedir' 
ler. Bu şayialar arasında gayet ıcor
kunç bir tehdit de vardır: Sözde, ın'" 

dam Lupcslmnun clUşmanları kcndisiııİ 
kaçırtmak için Amerikadan haydut ge
tirmişler •. Bu haydutlar kadını bir gilfl 
k,açıracaklarnuş ve ha:iiseye bir kaJ' 
§ekli verilecekmiş.. Bununla beraber, 
madam Lupesku hakkındaki bu ıayi•• 
lara hiç ehemmiyet vermemektedir. 

Son zamanlarda Romanyadan çıkll' 
cağı hak~mdaki şayialan da bir Frats" 
sız gazetecisine verdiği beyanatta te~ 
zip eden madam Lupesku şöyle diyor: 

- Romanyadan çıkmak aklrınd•" 
bile geçmiyor. Hiçbir zaman Rortı•~' 
yayı terkedecek değilim. Yabancı bil 
memlekette seyahate çıkmak fırsatııı' 
bulursam bu seyahat pek muvak~f 
olacaktır. Sebepleri de anca!: şahst oll* 
bilir. 

''Romanyayı tamamile terkedeceğiı' 
·hakkındaki bütün haberler asılsı.zdd• 
Romanya benim doğup büyüdUğUSSJ 
bir yerdir. Daima orada kalacağırıı.,ı 

Madam Lupeskunun Romanya~ 
çıkacağı haberi ile beraber, kendisini!' 
Londraya gideceği de söylenmişti <ff 
nisanda Londraya gidccelı; olan Rorııe0 

kralının seyahati ite bunun arasın~ 
bir münaseb~ görülmüştü. 

Madam Lupesku bunun da yalan aı; 
~uğunu ve böyle bir seyahat yaprtı• 
.ıamanının henüz gelmediğini söyle
mi tir. 



Şehir haberleri 
------.. *-~----

Esnaf Cemiyetleri 
Umumi heyet AL>LırnoE · 

io"'f t Ş Av:u dayer bir dava daha ,, an ıları u- aç•ı 
hatta başlı ;ıo,,,. r Di§ tabibi A\'11ı Bayer dün sabah 

'-x7 müddeiumumiliğe yeni bir istida ile 
latanb 1 • müracaat etmiş, Tan gazetesi b~ -

he3·eu . u Esnaf ~~ıiyctleri ıdare muharriri Ahmet Emiıı Yalman ile •: erı bu 1 .,. "ııınUJn: yı LiR defa olar ak heye- r.~iyat direktörü Sn bri Salim alcyhi-
kızıda ıyelerjı(e yaptıkları işler hak· ne matbuat kanunu dela.1etiyle ceza 
t lz.ahdt k . . 
°t>ltntıı.f verme ıçın a)Tı ayrı kanununun 482 nci maddesi üzerinden 

dir. Yapmaya karar vermişler- bir hakaret davası daha açmıştır. ' . ~ to rlanınış olan bir programa gö- Bay~!d~~~:va ~;ıi~~~~dag~~m! \;:. 
oı,,. .. ~laıitııar §U gün ve §U saaUerde minden 50 bin lira d:ı tazminat ta -

~tır: 
tıninön .. 
~. u Halkcvinde ı şub:ıt salı 
~\'~ ~t 10 da bakkallar, ll de 
Ilı... • cı er. l:i de şekerciler H de 
~IUlf l • 
2 • 6 da dokumacılar, 
~u~at çarşamba günU: saat 10 da 
~er, 11 de hamamcılar, 13 de ka-

3 
1 
b 15 de madenf sanatkarlar. 

~e~ a.t ı>erşembe gUnü: saat 10 da 
13 de Yapıcılar, 13 de lokPJJtacılar, 

t aUtçUJer, 

~bat cuma günü: saat 10 da 
dt ~Pcılar, 11 de arabacİlar, 13 
de tnıntevanl:ır, 14 de balıkçılar, 15 

3 cılar. 

'IUltat Pazartesi gilnli: saat 10 da 
~ :~a~, 11 de leblebiciler, 12 de de-

? . ÇUk nakliye esnafı. 
"-~ ş lbı\t rı:ızartesi giinü: saat 10 <h 
'~gl)7.1ar, 11 df• otelcil ,..· 13 le o
~ ilcller, 14 de saraçlar 15 de 

acı tar · 8 . 
l\ııc 9Ubat salı günü saat 11 de yor
)\p tlar, 13 de hamallar, 14 de yapı 
'ctlar, 15 de oduncular ve kömcr-

• 8e ~ 

lllıınrotıu Halkevinde ı 1Ubat salı 
btt ~IU.t 15 de terziler cemiyeti 3 ıu
:laııttr lleınbe günü sa 1t 10 da gar
't 10 ~~~)~~U( 8 şubat salı günü sa
-... ....... ~ ~~ekçiler, 13 de musiki sa· 
~ .... ~ \:tUU)CW 1.VplCl:U • • 

fll 'ttıa/ cemigelleıi 
ilıtereken biı ıönt-
lıen alacaklar 

~~edekf esna.! cemiyetleri dia -
~ek l'i hergün biraz daha genişle • 
~~· mükemmel bir sağlık yurdu 
t'l rtle lelınektedir. Esnaf cemiyetle
' r~ez komitesi tarafından göste
lltokı 11i2uın üzerine dispansere bir 
~av ınakinesi alınması kararlaştı-

l§tır & . 
lıt,1Urıun. için esnaf yardım heyeti 250 
~~it bır tahsisat ayırmıştır. Diğer 
•ıq. 1~an Yine diaparuıer için 3 bin kU
<le i l'alık bir röntgen alınması ic;ln 

fto cap eden tahsilata ba§larunııtır. 
ı1t bu ntgen için her esnaf şubesi ken· 
'hhu t~ainden 100 lira vermeği ta

t etnıişUr. 
• -o-

''1~ıre:11n spor kurum-
••rına yardı;nı 

~l~iye yeni bütçesinde muhtelif 
s<>Uarına esaslı surette yardım 
~ karar venniı, bunun tahsfsa. 

lC'p (!tmektedir. 

Yalan fahactette 
bulunıaular 

Dun ağıı ecza nıdıkcm\..Sı..de iki 
yalancı şahit, yalan ~ahadette bulun
mak suçu ile tevkif olunarak müdde
iumumiliğe tf'slim edilmişlerdir. 

Bunlar Azime isminde bir dul ve 
yine Azime isminde bir genç kıı.dır .. 

Her iki yalancı şahit hakkında 
müddeiumumilikçe takiba•.a girieil -
miştir. 

-o-
MUTEFERRİK 

r o.!\sÜı-çoc klar için 
llkokullardaki yoksul talebeye yar· 

dım için kurulmuş olan birlik mer
kez idare heyeti yarın Halk Partisin
de Valinin başkanlığı altrndn bfr top
lantı yapar.aktır. 

MUlklye mUle~·,·er: dUn 
de çaa,ıllsr 

Otobüs meselesi üzerinde tetkikat 
yapan mUlkiye müfettişleri dün cu • 
martesi olmasına rağmen sabahtan 
ak§B.ma kadar \•ilayette meşgul ol -
muşlardır. Espekterle: bugün de çalı
şarak işin çabuk bitirilmesine gayret 
edeceklerdir. 

~ 

BELEDiYEDE .. ____ ..,_ -· 
Gazi köprüsil inşaatı 

ileı lıgoı 
Gazi köprüsilniin in§B.at i~lerine 

devam edilmektedir. Köprilniln 30 cu
basından 15 i bütün malı.emeleriyle 

birlikte gelmi~tir. 
Diğer 15 i de marta kadar gelecek

tir. Köprüde 24 duba kullanılacak

tır Geri kalan altı duba ihtiyat ola
rak ı-ııklr.nncaktır. 

iki haslanP Haziranda 
hükumete a~vı eailigor 

Belediye köprüler mildürü Nafia 
Bakanlığı ile görUsmek ti1.el'e Anka· 
raya gitmietir . · 

Cerrahpa§B. ve Haseki hastahane
leri mali yılbaşı olan bir haziranda 
hükfunete devredilecektir. Halbuki 
Belediye mezbaha resmini bir mart • 
tan sonra noksan olarak tahsil ede
ceğinden varidat azalace'{ ve 937 
biltçesine konmuş olan hizmetlerin 
bir kıamı yapılamıyacaktır. 

Bu ciheti belediye Ankaradaki ala
kadarlara bildirmiştir. Belediyenin 
et meselesinde kati harekete geçmesi 
için işin de halledilmesi lazımdır. ~ııtır. 

-------~----------~---------------~-----------------------------------------------------~-----~ 

4nkaradaki mesut nikah 

t~~~Yt Vekm ve Parti genel sek- ı 
,, h. ay Şükrü Kayanın kızı bayan 1 

t hly İlhan Savutun Ankarada 

ev1endik1erint yazmrıtık. Resmimiz ni- : 
kah merasiminde bulunanlarla yeni ev· il 
tileri gösteriyor. 

Atatürk Yalova 
kaplıcalarında 
Büyük önder dün yeni yapılan 

otelde istirahat buyurdular 

Atutifr1c ''lleybcli,, ııapurundan 
Okan' la 

(Üııyanı: J incide.) 
sarfile ve birkaç sene içinde inşa edil-
miı olan bu mükemmel müessese, her 
türlü konfor vasıtalarını hai.z bulun
m3ktadır. Bet kat yüksekliktedir. 98 
odası ve 148 yatağı vardır. Odaların 
hepsinde banyo tesisatı dahili ve harici 
telefon mevcuttur. Aynca tedavi ban
yoları vardır. Otelde Atatürk için hu· 
ıust bir daire •yrılmııtır. Bu daireye 
asansörle bağlı ,.e muhtelif duşları ih
tiva eden husust bir banyo dairesi var· 
dır. 

Otel, kıt ve yaz açık kalacak vazi
yette yapılmııtır. Modern bir tarzda 
tevzi edilmiı mükemmel kalorifer te• 
sisatını haidir. Döşemesi de tamamen 
Türk iş«iileri elinden çıkmıştır. Yeni 
desenlerle öriilmüı Isparta halıları, 
ı. .. r-.. ı.•s• -•rm~r -ulan pad::ılc .ı.cınini 

yer yer dö!2eme~edir. 
Otelin kütüphanesi, rahat oyun aa

lonlan bir de laboratuvarı vardır. 

Masajla zayıflatmak ve modern buğu 
daireleri ve tUrlU tedavi iletleri bulun· 
maktadır. Banyo yapacak müşterilerin 
herhangi bir husus için serbestçe mU
racaat edebilecekleri mütehassıs bir 
doktor heyeti teşkil edilmi!t:r. Ancak 
bu güzel mUesscsenin henüz ismi kon· 

Dahiliye Vekilimiz otelin aaJonunda. 
Naki Ali Kılıç, Şükrü Kaya, Salih 

, ·1 ..... 
lem mf1dürü SUreyya; ayaktak'""' : 
sekreteri B. Ziya, Dahiliye hususi 

Mil§tak M'""ak.otr, gazetemiz 

o., tab1plerl kongrssl 
l>iştah:ıılcri Gemiydi Genel Sekre

t c l'l i ii iııde ıı: 
Senelik Kongremiz 28 ikincikanun 

9;;; l!unıa günü saat 18 de cemiyelimi
zın CağaloJlundaki meı krzinde yapı. 
iacağından aza arkadaşlarımızın teş

rifleri rica olunur. _,,_ 

AN/aıt golıaı 
Şehrim izde .ırfalta ç~vril~cck yol

lara ait hnz!rlanrı~:ıl:Uı o'c.n proje ta
mamlanmıştır. 

Proje, bir kısmı 937 diğtri de 938 
bütçelerinden ayrılacak tahsisatla ya. 
pılmak üzere iki kısımdır. 937 büt<;e· 
sinde yapılacak yollar havalar dür.e
lince bqlayacaktır. 

çı7:artarkcn A mira? ~iikrü 

beraber •. 

mamrştır. 

ZümrUd gibi yeşil Yalon.nın bu hu· 
susiyetinden mülhet9 olarak ''Zi:mrüd 
otel., adını alacağıma dair bir rivayet 

yerinin bütün dünyaca rağbet görme-
sine çalı!ılacaktır. 

Büyük önder dün öğle yemeklerini 
Baıvekil, Dahiliye Vekili ve diğer :ze
vatın otelde yedikten sonra dairelerin
de istirahat buyurmuşlardır. 

Baıvekil ve Dahiliye Vekili de ayru 
otelde k,almaktadular. İstanbul gazete
leri başmuharrirlcri ve diğer maruf 
muharrirler yarm için Başvcki tarafın· 
dan Yalovaya davet edilmiılerdir. 

ATATORK'ON IZMITLILERE 
HiTABI 

Büyük önder, fzmitte, k1gıt fabri· 
ka9t hakkında fabrika müdüründen iza 
hat almıılar ve belediye reisi ile vagon 
larında uzun müddet görüşmüılerdir. 

Belediye reisi Kemal Öz bu görllt
meyi müteakip vagonun penceresinden 
halka hitaben bir nutuk söylemiıtir. 

BilyUk önderin, kendisine inkıt&m. 
mızda tımitin rolUnü anlatmasını emit 
buyurdu~tannı aöyliyen belediye reisi, 
m!icadele senelerine ait ve Halide ~ 
diple o ıaman tzmit cephesi kumand ... 

Atatürk vapurdan çıkar'larkcn., 

mevcutsa da, katiyetle belli değildir. 
1smi de konulduktan sonra, gerek mem 

leket içinde gerek dışında neşriyata gi
rişilerek ~ enfes dinlenme ve tedavi 

(oturan1ar, so1clan sağa: Bb. Ziya 
Bozok, Cumhur Riyaseti h~ kaı
Parti Genel Sekreterlik bür031ı ba§

kalem. müdürü B. Nijat, fsnuJil 
muharriri ve muharrir Ihsan.' 

nı olan general Fuad arasında geçen 
ıu sözleri anlatmııtır: 
"- Kuvvetlerimiz küçUktür. nn,. 

mantarla nasıl baJ edeceği%?.,, 
. Kemal öz, Halide Edibin bu sözle

rine Atatürkiln o zaman vermi~ olduk
ları cevabı tebarüz cttirmiJ ve BüyUk 
önderin TürkUn istiklalini kazanma
ğa mukte:iir olduğunu, bunun tahak· 
kuk edeceği11i bildiren k,ıymetli sözle
ri Uzerinde durmuıtur. 

Belediye reisinin sözlerinden sonra, 
~tatürk bir köylil kadınını, mnteakt
ben Tokatlı Ali isminde bir askeri ça
ğırarak konuşmuşlardır. 

Bu arada tzmitli bir genç de .. tki 
sendir yolunu beklediklerini,. söyt:vc
rek AtatUrke olan hasretini ifade et

miıtir. 
Tren tzmitten ayrılırken, Cumhur

rci'limiz vagonun penceresine gelerek 
halka ıunlan söylemiılerdir: 

''- Arann:da bulunmaktan lrii
yük bir zevk ve sevinç duyuyorum. 
Bana karıı söatennit olduğunuz 
bağlılığa teıekkür ederim. Benim de 
ıize karıı aynı tekilde bağlı olduiu· 
mu bilininiz. Size etenlilder diJeı. 
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SAF HAVAT 

Piyanonun önünde, ruhundan yn· 
ralr bir halde kalakalını~ olan za\·alh 
çocuk i5kemleden kalktı. Yüzii ve 
gözleri büyük bir sırak gö7.yaş1 içindf' 

~ üzüyorılu. 
Kırılan ümitlerin bo~a c;ıkau e· 

vincin ııJtırabı birdenhire şa,.kın lıir 
hiddet şeklini aldı. piyanonun tuşla
rına ''nmruklar inmeye başladı. Me
lemeİerle, homurtularla, alaylı giİ· 
rnelerle, homurtularla. alaylı gii 
lüşlerle kan~ık sesler çıkıyordu. Ço· 
cuk, ha;tan afağı tirtir titreyerek. sa· 
Jondan dr~arı fırladı. 

Paula Hege<lü 'te bir musiki san'· 
atklirı ruhu ,·ardr, fakat piyani"t ol
rnaclı. Tecrübe etmedi de~il, hem ılf' 
ne hıuaretle! Odava kapanarak ı;:alı~· 
tr, talim etti. Gözlerini notalara di
k~r. oradaki ,. rarı çi:izmek i~terdi. O 
inatr.ı tu~lar Uzerinde elleriyle uğra· 
fır, knlaklariyle sesleri kapma~a çalı-
9rdr. Fakat piyanonun inadı, pam1ak 
]-arının hcreriksizlilH karşısmdu hü
ıün çalı§malardan bir netice almama· 
clL 

Artık' piyanodan eon!IUZ bir ~evf?İ 
ile nefret ediyordu. Dalıa sonralan 
gene f'Jinilen hir Şt"Y ıı:elmı>diği için. 
tu~lann üzerine yumnıklarile vurur· 
du ... yahut da adde ellerini açarak 
omuzlarmı kaldırır ve piyanonun ka
pa~rmı yava~c:n indirirdi. Bu hareketi. 
le, kendisindeki en anla~ılmaz, en i
natçı a!kı bırakıp giderdi. 

SOFRA 

Panla :\, kftnunmanicle aoğmuştu, 
a1tı ya§ma ha•tl~ı gUn ile ;ilk defa ola· 
rak anası ile bahası ile bf':raher bir 
ofraya oturdu. Bu üçüzlü hayram -

' ılba:.ı, yaş ~1nü ve ilk defa eofrayn 
oturmak - layık olduğu ~ibi ~ıel 
hir ~ckilde ve mulıte~em hir hava j. 
c;inite kutlandı. 

Sahııhleyin, hediyeler vf':rildikten 
•onrn biitiin aile, anne ile baha, iki 
9ğlıllnrı, htvnnia cncldrsinden do~m 
J?Czmeve ;;ittiler. Güzel bir ~neş var
dı ·"·~. Noel'denhf':ri mütemaıliyen ya · 
~an kar, mavimtmık e;öl~eln arasm· 
d:ı, göz knma!;tJrncnk ~ekilıle parla· 
yoritu. Ynnlarmclan, ntlarmıfaki ~m
gıraklar çmgırdayarak, kızaklar ge-
~iyorıfo. • 

Bah:ısr, romnntilC hir tarzda: 

- Tam bir te;..lo ! dedi ve, z~n~in 
olrln~u irin, onları da hirkr7.a~a bin· 
<lirdi. Kalın elbi elerine iyice bürü
nerek, bütün caddeleri en a~ağı he, 
de(a rlola~trlar. 

SoFru·a hep·i mera11im elbiseleriy
le oturdular. Ra}lası eahahtanberi 
siyah bir resmiğ elbise giymi~ti, an 
nesi de sivah 11eten ak~am t"lhiı:;esini 
giyeli. Györey"iin nrkaıııında li'idvt"rl 
esvabr vardı. Paula da ilk bahriyt"li 
elbisesi ile iri i. Ona hu eJhige ele ya~ 
döniimü' lıeıliye i olarak ı:elmi~ti: 
liaminnP. i hunu iç şehirdeki en iyi 
ına~azalardnn hirin<len alıp glincler
mi~ti. 

Anne masanm ba~ma oturdu: Pau· 
la kar~ısrna dii~iiyordu; soluncla ha· 
ha, 8ağmda da Györızy vanlı. Paula 
bu macnnm ha~mıla acleta ka\·holu
vordu. tkemles;ne Eva hiivük bir . . 
minder k()yduğn lınlde ına~anm hiza-

sına anca çeneıııi ~elivor<lu; hiç rahat 
edemiyordu. Fakat, hnl,asmın ttöyle· 
diğine gi5rc, ailedeki an'ane nltı va~1-
11a ba~an çorıı~un ııın(rnrn olıırımı;:rm 
icap ettiri)·ordu. An'ane de annesinin 
tcrhiye ve 5rh1ıat kaidelni ırihi mii· 
him ve nıukaclde11 hir şeydir. 

Yemf"k, göriinii~te olılubı ~ihi Çf"~
nisinde de son rlP.rere ~iıeldi. 

Pinola ~clcliği zaman, hahn•q bü
' iik hir tavır takınarak, nzun ho,·1m· 
lu vl".,.il bir şi~e aı~tı; kt>nrli harda:;ma 
bir iki yudumluk boşalttı: anneleri
nin bardağını yanyn kaclar dol<hmhı ~ 
r.yijr~y•ftnkini de öyle; Paula'nrn 
ıarda~nı a~zına kadar doldurdu ,.e, 

harda~ı elinde kaldırarak dedi ki: 
- Bu şarap, Pauıa·cığun, .en doğ· 

duğıın ıanıan clo~du. hin dokuz yfü:· 
de. Yeni ~İren a,;rm hir mahsulü· 
dlir. sen de yeni asrın oğlusun. Bu 
~nralıın parlak hir i~mi yok. meşhur 
hir tarafı yok, diim·ada arlmı tanı
mnyorlar. dalı:ı onun ~hi binlerce 
l\facar §arahı var. Fakat hu ~arap hi-
7.İm iı:in de~erlidir.Çiinkii annenin ai· 
lr~inin ha~larından çıknrılmı~ bir 
ınah~uldür Ye •f'nin df'rlclninin eski 
mııhzrnlerincle durmuş. deınlenmi~
tir. 

''Altı 'a~ın:ı bac;tı°ğın lıugiin eni 
trlırik Pderim ' '" Allnlıtan hıı ~arap 
!?İhi olnıanı i;;teriııı: mf'~lmr hir i~
nıin \'okcıa ftile mencınp oldıı~nn ailt" 
ilı- ifrilıar ctmrJi,.in; ,.e ~rne hu ~a
rap gihi, vn,landıkça ol~nnla~. iteğer· 
lı>n. a~il ol..:' 

Burada ıl ıırch.. ~özlerini onıme 
dikti, sonra hnşmı kaldırarak <le,·am 
etti: 

"Vazifeı-ini bilene ve bu vazifeyi 
daima yerine j!etirene hayat daima 
iyilik verir." 

Bardaaı elinCfe daha yukarı kaldır
dı, fakat hirdenhire durdu: 

''Ran:ı hak. Eva, sen de hir yu· 
dum al!" 

Sonra: 
"Çok seneler~, yavrum" eledi ve 

t>arclaklar hiribiriyle tokufhırııldu. 
Annc.;inin ı;iizlcri yaşannı~tı. Gyiirgy 
tuhaf tuhaf ve biraz heyecanla giilüm 
!eyrırdu, bahası rfa gülüyordu. 

Bu suretle, an'ane yerine p;eldi. O 
r;ünılen ~onra, Paula kendini artık 
kemale ermit 'bir insan hissecliyordu. 
hatta daha fazla bir şey: bahasiyle, 
annesiyle ,.e Györlr" ile miisavi hir 
inı:an. Çorba~mı hahaı;ı gibi ciddiğ 
hir ta,,rla iineyor. a~zmı tıpkı anne· 
r:inin ~ildi~i ,:ihi silivor, ekme~i artık - ~ 
aı:zma eoknp dielemiyor, Györ~·'ün 
yaptığı gibi malınretlr koparryorc1u. 

(Arkası oor.) 

Şark lülünleı i 
konfeıansı 

Tophane kö~künde toplanmakta o
lan Şark tütünleri konferansı dün sa
bah dördüncü celsesini akdetmiştir. 
Konferansın yarınki pazartesi gü -

nü dağılacağı yazılthış ise de tet -
kike muhtaç bazı meSf'1 -'er bu -
lunduğu cihetle daha birkaç gün ça
hşılacaktrr. 

oıretmen lerln kıdem 
zamları 

Bazı ilkokul öğretmenleri kıdem 

zamlnrmı almak için vakit vakit Kül
tür direktörlilğiine müracaatlar yap
maktadırlar. 

Vilayet bütçesinde dört aylık zam
mı verebilmek için tahsisat ayrılmış
tır .• 

Kiiltilr Direktörü Bay Tevfik Kut 
bu mesele etrafında önUmüzdekl pa
zartesi günü 1Ibay Muhiddin Oetün
dağla görüşecektir. 

--o--
Ceviz lstih'Akl arhyor 
Fransa hükumeti memleketimiz için 

18 bin kilo cevir ve ayrıca bir o kadar 
iç ceviz kontenjanı ayırmıştır. 

lç mahsul bu yıl geçen yıla nazaran 
o kadar berelCetli olmamıştır. Bunun 
neticesi olarak da ihracat o nisbctte 
fazla değildir. Bununla beraber ihra
•.;at yine azalmamıştır. Ceviz tüccarları 
yapılan taleplere cevap vermek için 
hummali bir faaliyet ile ~lışmaktadır
lar. Öğrendiğimize göre ceviz yeti~ti

ren mıntal:alardan bu yıl yapılan 

scvkiyatrn ıon partisi henür. i.\ıracat 

iskelelerine gelmemiştir. 
Piyasada az ceviz bulunmasının se

beplerinden biri de halkın fmdık, kes
tane ve cevize kartı gösterdiği r~ğbet
ttir. 

Holivutta 
Polis hafiyesini 

kaçırdılar 

Karırılan polis hafiyesi 

Holivudun meşhur bir polis hafiyesi 
vardrr: fakat hakiki bir polis hafiyesi 
değil, filmlerde bu rolü oynayan bir 
artist. Varner Oland ism:ndeki bu ar
tist Çinlidir ve sinemada Çarli Çan 
adile tanmmıştrr. 

Çarli Çan bugünlerde yeni bir film 
çevirmekte idi. "Çarli Çan boksörler 
önünde,, ismini taşıyan bu filmin bit
mesine iki, üç hafta bir ~ey kalmıştı. 
O zamana k,adar bile büyük bir mas
rafla çevrilen bu film bugün yarım kal
mış bulunuyor. Çünkü polis hafiyesi 
ortadan kaybolmuştur. 

Çarli Çan, ne oldu? Sinemada hır

sız - polis oyunu oynarken acaba şimdi 
kend!sini hakiki haydutlar mı kaçırdı? 

Hakikaten, Çarli Çanın kaybolu§U 
d1' o kadar esrarengizdi; ki bunun an
cak meşhur Amer~an hayduttan tara
lından yapıldığı zannediliyor. 

En son olarak onu bundan bir hafta 
evvel görmüşlerdir. Sabahleyin stüd

yoya gelmiş ve bir müddet :lonra: 
- Gideyim bir ~u içeyim 1 diye dı

şarı çıkmış ve .. Bir daha görünmemi§-
tir.. · 

Ondan sonra kentlisini evinde ara
mı)lar, bulamamıslıu-.. BütUn Los An
celosu altüst etmişler, yine bulama· 
mışlar .. 

Bunun üzerine, stüdyoda i~ler tatil 
olunuyor. Filme devam etmek imk!nt 
yoktur, çünkü yeri doldurulamayacak 
bir adam kaybolmuştur! 

Şimdi bir yandan Amerikan polisi, 
bir yandan da sinemacılar Çarli Çanı 
aramaktadır. 

İKtİSADl MAHAl"İf ,0'4': 

A fmanya Uca ret odamızın 
bir teşebbUsU 

Almanyadaki Türk Ticaret odamız 
memlelc,et hesabına çok faydalı bir 
teşebbüse geçmiştir. 

Alman Türk Ticaret odasmm bu fay
dalı te§ebbüsü şudur: Her yd orta Av
rupanm muhtelif şehirlerinde muhtelif 
sergiler açılmaktadır. Ticaret odal!lı 

memleketimizin mahsulluini tanıtmak 
için bundan sonra a!fılacak bütün ser
gilere iştirake karar vermi~tir. 

Bu iş için elinde bulunan nümunele
rin bir kısmını tasnif etmeğe bir kısmı
nı da yeniden temin hususunda bütün 
Türkiye Ticaret odalarına ve bu arada 
İstanbul Ticaret odasına birer mektup 
göndererek yardım istemiştir. 

Mektuplardan İstanbul Ticaret oda
sına gelen derhal nazarı itibare alına
rak 30 kalem nümune hazırlanmı§, ve 
Alman Ticaret odası adına posta:;·a vc
rilmi§tir. Bu nümuneleri, arpa, buğday 
yulaf, lmdrk limon portakal vesair İs
tanbul ve civarındaki mahsuller teşkil 
etmektedir. 

İstanbul Ticaret odası bu nümuneler 
le de iktifa ctmiyecek bundan sonra 
ikinci parti olarak bir miktar daha nü
mune gönderecektir. 

-o--
KULTUROE 

Bazı alı ektiJı leı hak
kında tahkikat 

Kültür Bakanlığı tarafından son 
yapılan teftişlerden ve Bakıınhğa ya
pılan şikayet!erden bazı lise ve orta
okul direktörlerinin idari işleri layı

kile başaramadıkları görUlmUştUr. 
Bakanlık bu gibi direktörler hak

kında tahkikat yaptırmaktadrr. 

Kaçırılan; öldürüldü mü, safi mı ?I 

Kaybolan General! 

1 
Paristeki "Beyaz Rıu Askeri T 
lab,, reisi Millerin izi üzerinde. .. • 

Yazan: Alfred Gerlgk ---Tefrika numarası: 

Köstebek'in itbaoı 
Skoblloln karısı, Moskovaya davat edıtoıl 

Koeasile Amerikadayken •• 
Es~ide11 Kornilof aUıyınd.a 

yüzba~ı olmı rn ~imdi Pariste 
ıak.~i t:nförliiğii f'!den Fcdoss<'n
ko, rn::.iyeti i.'ilamdil <'tmek mak
sadile zahiren llerlinde Snııyet 
ajanlığına girip "Köstcbeli' tak
ma adını aldıktan sonra, ROWS 
rf'i.~i General Oygen fon Millere 
1932 tnrihin.dP Pario;;te bir rapor 
rnrmi~ ı ·e SJ;oblini bol~cl'ilderle 
el altından <mlaşmış olmr.lda it
ham r.tmi~ti ... 

Skoblin~ o ıam:ın, yani 5 sene eY· 
vel, Fedo"c;enkonun ithamlarının bir 
hay•iyet divanınca tetkikini tnlep et
mi~tir. Rn şeref mahkemesi, Feclos· 
ııenkonun delili tamamiyle gayrikafi 
bulunduğu eı:.babı mucihesiyle, Skob
linin !'11Ç5UZ o1"u~unu kararla~tırmı§· 
tır. Runa mukabil Fedo·senkonun is
mi, Kornilof alayı listelerinnı>n çizil
miştir. 

Halbuki şimdi Fedo!'senkonun an
lattıkl:ırı tahkik edilince, o Mag<len
konun hakikaten birçok sene Alman· 
yaıla ya~amı§ oldu~u, burada bir ha
pis cezasına !:arpılarak yatıp çıktığı 
ve sonra memlekete muzır ecnebi !!T· 

fatiyle Almanyatlan hudut harici edil 
diği nnlaşrlıyor! 

Ayni senede, 1932 de Skoblinler 
de Berlindeydiler..... Eeyahıttlerinin 

zahiri sebf'bi olarak, daima ortaya at· 
tıkları gihi, kon.er turnelerinden hi
rin<lr!.. Skohlin, Berlinde, Pleviçka· 
yanrn. c.la;I"" .._ 1. """'-•• 1' •• 1 n.,. ..ı, .. f-...... .:: •• 
addit eiyaşi göriişmeler idare etmi~
tir. Bilhas~a RerlincJe kaldıkları hu 
mürlıJet 7.arf mda, karıı;ı onun ) anın
dan hiı; mi hiç ayrılmıyordu. Ve 
Skohlinin kendileriyle müznkereler
ıle hulunchı~'U ~ahıslar ar:ısınıla, ... Fe
doı:senkonun raporunda, So\'yet ajanı 
ınf atiyle tam manasiyle heshelli bir 
rol nynıyan şu mirala • Ma~ılcnko <la 
nrdı ! 

Skoblinler. o zaman Ruı; bol~evik
Jerirıin resmi miimessi1Jeriyle de te
ma~a geçmi~lcr<U. Ru "sosyete toplan
tıları'' nda So,·yetlerin miimessilleri 
taraf mdnn. tekmil De~ az Rus hare
keti mulıitlerine ~on dcrcrt"dr. araip 
göriincn bir teklif yapılmıştı; Pleviç· 
kaya, Sovyet Rusyaya, biJlıa~s:ı Mos· 
kovaya bir konser turnesine çıkmağa 
davet cılilınişti ! 

PJe,·içknyanm ce,•ahr. şnyclu: 
- Fakat hu t:ıkairde ko~am da 

lınaher gelmelidir. Ren valnrr. seyn· 
hat etmem; o da. herhalde Ru~yaya 
girmek mü nacle!'ini elde etmelidir? 

Rir Beyaz Rus generalinin kamı, 
bir zamanki <;ar muganniyesi, Sov
yetler tarafından dnvet ediliyor, şu 
halele .. Kocacıının antihol~evi tik ha
rekette resmen ha~lıca bir rol oyna· 
m:ıc;ma ,·e kadın, kocasının hu re mi 
faaliyetinin bol~e\'iklerin iyice ma
lumu olclu~unu hilmesine rağmen, o· 
nun da, dahili lıarhin beyaz general
lerinden lıirinin de, Sovyet hucluclun· 
dan içeriye hırakı1macıı talebinde bu· 
lundn. 

Pleviçkaya, kocnsım içten sever, 
buncla lıiç ,üphe yoktur; lıatt.8 istin
tak tevkifhanesinde şimdiki hal ve 
tavrına ~iire ele, vazi) et böyledir! E, 
böyle bir plünı kabule ynna§ahilir 
miydi? An~ak Skobl inin bol§e' ikler
den en az bile korkmasrnn mahal ol· 
maılığını bilıli~i takdirde! Bu nokta· 
<lan, Skohlinin hatta birçok yıl öme 
So' yellerle p;izli bir rabıta tesis etti
ği lıusıısunılaki de]iller zincirinde 
f:ızkı hir halka daha hulunnm~a ben· 
ziyor ! 

Rıınıınla hı-rnber, Sovyet Rusvnya 
turne, o zaman akim kaldı. Skohlin, 
bir kere Gcnernl Millere föyle demiş
ti: 

- Kımm bir defa dab"a olsun Rue 

toprağına ayak ha mağa hasret 
yor. E~~r o. l\losko\'aya bir k 
turne$i yapac:ak olursa, hen de~ 
sattım hi!i~tH a<le Rusyadaki 1 

hi:r.zat ileı ı ı.;iıtiirehilirı.Jim ! 
F<lk~t MilJer, höyle bir plan' 

tan keJiµ ı.ıtarak, reddetmi~ti! 

- Bu, Skoblinlerin koneer 
hallerinde en ağır suizanna 
VP.m1ekte amil olan biricik vak 
ğildi! 

BP.yaz !fos hareketinde ka)'d 
ğer rol oynıyan emin adamlarda 
ri, böyle diyerek, şu Yakayı 0 

kovuvor: 

~Bu Yaka tarihinden daha 3 
evvel, 1929 da. hiıde üzücü bir 
kat uyandıran ba~ka bir vaka 
yan etti. Hu vakanın cereyanlı 
neral Kutyepofun kaçırılmasın~ 
kaddüm eJeıı ecnedeycli. Skoblı 
o vakit Amerika ya bir konser tu 
ne çıkmı§larılt. Günün birinde 
Yi!;kayanm Amerikada bir Sovyt 
ıniyeti tarafmdan organize edile 
kızıl talebeye yardım maksadile 
menfaate tahsis olunan bir mii~ 
reele fle teganni ettiği maliimunııı 
du. General Kutyepofla Skoblin 
smda şiclcletli bir gerginlik bil 
~eldi . O zam:ın Skoblinin Beyaı 
muharipler cemiyetlerindeki ~ 
mevkileri kenclil"inden nezedild1 

hiz, Plc,·içkaya ile tema!'ı da bii 
tün k~smck İ5tedik. Fakat Skob 
ler kenılilerini temize ~ıkannisı'itı 
liyorlardı. Pleviçkaya, o müsıiirt 
le So,-yetler arasındaki alakadan 
liımatı olmadığından bahsetti. G 
kendisine Sovyet Rmyada ıefı 
dü~cn ~ocnklar menfaatine tef;8 

e<lect>~ini söylemi~lerdi; o da, tıer 
şekihJr olursa ol!llln, Rus çocukl 
nın sefaletiyle miicadeleye i~tirak 
menin faydalı ola~ağı mülahaznS 
lmlunımt;hır. General Kutyepof, 
mınrJa hu m:ızcretleri kabul etti 
Skoblin muharipler cemiyetleriııd 
rncvkiine tlöndii. 

- Fakat h1mılnn bir sene so 
General Kutyepofun kaçırılm~ 0 

masına gUre, Skoblinin bu kaç 
O),lll!ıncla parmağı bulunduğu f1l 
taleac:mda değil misiniz, siz de? 

Bu sualin cevabı, bir omuz sil 
ti: 

- Bugiin şiiphe iz höyle bir al~ 
miitalı>aH ileri 11üriilrhilir; ancak, 1 
hnngi bir ı-iibüt delili yoktur. ~~ 
de bizzat Miller, o meşum 22 EY 
de mümasili fikirler edinmişti -:e ~ 
mm için mektubu hrrakmıştr· 
mektupta .Millerin bir i~areti ,,srd 
ki hiz hepimiz de önce hunu P~. 
kadar ehemmiyetle telakki etmeı:ıı 
tik. Amiral Kedrof - bilirsiniıt 
bu zat, MiJlerin kaybolmasını ıııUt. 
kıp ilk safhada ROWS'un idaret

1
• 

üzerine almı~tır - İ§te hu zat, 
leri çok defa Skohline kar§ı ikatl 
mişti; çünkil Amiral, Skoblinderı. 

1 sen ho~lanmryordn. Lakin r.fll 
daima "Skoblin, benim dostwrıdof' 

• diye onu müdafaa ediyordu;~ 
lı§mdan 3 ay <>nce bir kere J,i' 
Kcdrofa "Siz Skoblin bahsinde tı" 
h imi~c;iniı. l\laale~er, Skohlinio ~ 
n:ı kar§r pek cliiriist davranma~~' 
öğrenmek mecburiyetinde kal<JP'" 
diyinceye kadar! -,d 

- Fakat mademki Skobline ~ V' 
hn kaclar çok şüphe 1'1ehepleri, bil )si 
dar çok suh:nn esasları, Skohliniıı~1,r 
yatında bu kadar çok vuzuhsozlll ,.., 
ortaclayclr, Skoblinin..... Reyaz ~ 
hnreketincle bir kere elde etti~İ ;J 
hca rolü oynaınrva devam etrJlef 
nasıl izalı edebilirsiniz? f 

Ruc:, yorgun bir el hareketj 11 

yor. .,.,ı; 
'. (DCfJam ~fi"' 
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YAZAN : Kenan HulQsi PARALAR 

fıt;.uıu! Osnıanofun Zebrayla hera· 
~ıçerı ~eldiği dakikaları hatırlayo
Leık: Karasındaki fikri sabitlerden 
be 1~ ~e hiç birini Zehra Osmano{a 
~loy erni~ \ 'e ne de Osmanoflara 
!loO •l'.'l kahnl ~ttirmişti. Fakat Ü!ma-

arı hi .. k ... k ~e ı'llh r agaç onıı;una ıstıran 
~ nıı Üzerlerine çevirmekle he
~ •teı etmekten vazgeçmi~ bir a
~ onda gururlu hir hali vardı. 
Reli •

1 
Y~,·anna .Mihailoviçin geriye 

k.1 ~ ın~ıne te§ehbli için en ivi da· 
Ve ~~~çinde ya~adığmı biliyordu. 
IÖy] • de Zebra Osmanofa hunu 
çlıt{''l111 .olsaydı hii ·iik hir nefret İ· 
llofl ~ gerıyedUnmekle beraber o~ma
tıalll a~a Yolunu açar ,.e küçiik Os
Ltlk? kun bütün itirazlarına ra~rnen 

F 1k ahul ettirebilirdi de .. 
o!'trJ 8 

at i terse yapardı bunu Zehra 
Jiın anort. f ter!ile.. re tuhnf hir ke· 
lllf eÖ Yalı ut do~nıdan doğruya Yu
Lir k,;?1anofun lıarcketlerint> bağlı 
hn ırne!.. Fakat Ze hra Oı:manof 
snrnu~·aprrıamıştı: tlnlıa ılogru•u Yu

liın~·ı·arşı ii tün hıılclu~u iradesini 
b.. 1 ık tecriibe ed ivord~; ve 7...ehra 

.. tec "} • 
"an ı-u •esinde mm·affnk olı;aydr Yu 
huı na ~fihailovi~i Osır:moflara ka· 
)a,.. ettırmek için <:iiylcıliğim teklifi 

t'llCak• .. v k 
düş" .. ' ve eger ı m·a,naya arşı 

hu llnı~Inıiiş lıerhanı;i hir plan ,·arsa 
taku 1 ter istemez geri bırak:ır.alı..-tı. 
)'~ti 11

{ Zelıra hüyiik hir irade kabili
.dik{~ Yusufa, Osmanorların i.::te· 
ko, e:ını kabul ettirmiş \'e Ymuf bir 
len :ıi~~ın Öniinde h C'lki ıl e merhamet· 
~eın ahını çekmeyen bir avcıya hen· 
~k ekle beraber, Zehra Oı::m:ınofun 
ldc 11 ~.Tn_da bir oltaya tak1lm1~ bir ha· 
der~ıhı siirüne sürüne \'e belki de 
~1_1~ ~e(e alışlariyle boğula bo~ula 

'lllıstı 
lı . . 

:İfet.i., Un.11nla l!eraher Yımıf kapıdan 
·~ gıı:diği r.amnn hemen hepsi de 
~~daha f a1la Zehra Osmanofa ha. 
~eı~t ~r~ı. Ve yalnız Grigorof hare· 
'İs he.tını hir örümcek p;ihi mütece~· 
"e hır açılışla Osmanoflara dikmi§tİ; 
}'ij l'J>sinden çok hu örümcek , ·ürü-

'i~· Y.u uf O·manofun iizerin~ ~e
lııan 1~1• Niçin? .. Çiinkü Grigorof o~
l'et ,~ .arda en çok Yucıuf a ehemmi
tı.oo rıyor \' e belki de Ynsufu O:ıma· 
kar§ ara , .e bilhassa Halil o~manofo 
l'ı1It 1 kullanılacak en büviik koz ola-

ta~a,,.,.. 1' el ı·' h'' "k k :ve h '•ur ec ıyor u. ; n uyu or. 
Undan ela <lalın fozla bir f"Y ! .. 

}> • • • 

lle§t ıınayırın sayılı da,·etlilerini gli
•ltltıc: ınuhafaza eden hiiyük çadır 
lbaya a hilhası:1a Osmanoflnrı hatırla
~ b ç~lışıyorunı; hakikaten panayı
lıtı,u~ ılk dakikaları Osnıanoflanla 
~nu lllayacak kadar meraklıdır: Ko 

•)erd 
11 

h'"e eğlencelerin haz1rlanıl1ğı 
~ ... ed "'uyük çadırın ön safı doğru-

•· "'44 o 
•°'1la gruya Osmanoflara ayrılmıştı. 
~ ~n Yanıha~ıncla halkanlarm bü
liıtci 8''etlileri ıteliyor ,.e arkada, i
~l,J ı~fta Aydosla Karnabaclın e~raC 

1 'l'i .... "k ı () eozu üvordu. 
1)e )':nıa~oflar~ hemen llepei Aiyah 
~et prı Çızgilcrindc smna i~lemeli hi
~8ttıa otur giymişlerdi; yalnız Halil 
, a,.,tlrıoru~ beyaz bir ~eref e gibi ma· 

· dıı~Uıı~ helıne dolaclığı kuşak onu ol
)e La an daha tonlu ~ü terivorcln; 
~lltlıı "hdalci abani earık alımda yü
~alkııırıJ eyecanh iradesiyle panavırm 
daha krdaki vaziyetini hep inden it: anlamış hir hali vardı. 
"•~ıa llnla beraber panaHrda a'ıl 
~l§lad ~ hemen ertc~i giinü inkişafa 
ırıı 'Ye~~~' ôyleınek isterim: Saha
tltıııl\on ısınde llYandı~mı ,·akit 011-
tltadrnı anın hiç birisini içerde hula
tltah l'. ] aşkn giin Jer hol hol konn~
~ıı. hfiha ~t !~ısnf O .. ınanofla Yuvan
~ıı O aı ovıçı !.:eki ~ıirme~e , akit bu· 
~hi, _ trıanoOar, iki sabahtır oldı1ro 
lii ·•1asa . h ·· tıdez h)ı oş bırakmışlarclı. Ue-
~•11 ": hra Osınanofon ifade ini ta
,.,•tt ıt•• ana hrrakılmı~ küçiik bir 
'> aO!Qk.. .1 

~()'etılt ııyorau; ayni P.amanda 
''-"'-.. lnnı hazırladığı basit bir kah . .._,, 
~ '• •••••lhu Kam abattan 
~~lft d'!ll du,·arm dış tnrnrrnda 
1-ı._ıtı:nbe~i ~arnabada birikmiş 

•eaı, Ay_:doı ve Yanholu-

• Frank 

l •0oıu elan itibaren Omınnoflarw dm·armı : ~~k" P't 

athyarak arka cephedeki yatak oda- • ora.tımı · 
larına kadar geliyor; yahut, bütün • ıavıcre Fr:. 
balıc;eyi, ta nihflyetlere kadar harayı •Leva 

85 
l~ü 

10.; 

• Mark :!'Jö\J 

• zıou ~2.-

• Peııgo .Z.ı,-

84 •&.Ay U-
:.:ıl • Olnu r>·> -~. 

~\). Yen 
:!.:S • Kron Z.,,eç 3;! -

ve Grigorofun orla~ı ile Yusuf Osma- 'FloriD 
•Kron Çek. 

nofun altın harakatıını rrererek bütün 

70. • 1:)1,.erlıo GSO-
• A.llla S·' ~. 

"' :.; ŞUln Avw. 
Karnabadı unutulmar. bir uğultu ile t>ezeta 

~a • fl11nt1.not 

dolduruyordu. 

Osmanoflarm uat yediden çok da
ha evvel büyük ko~u meydanma git
mekte hakları ,·arch. Hatta Yurnf Oı;
manofon bih'. .. Panayırın ilk günü
ne kadar garip ve korkak bir hayvan 
yeni sirkin ihşmda kalan Yusf Osma· 
nof, dal111 ilk şenlik gecesinin aka
binde, hirdenhire, hir orman içinde 
ı§ık yahut yalaz ' 'e parıltı gören hir 
hayvan kadar gözlerinin şim~eklendi
~ini hi!!>sctmi~ti. Belki de araların· 
daki hiitiin udlığa rağmen O:;manof
ları \ •akit ,·akit hirihirine hağlayan 
F?:(iriinrneı rabıtayı Yum( ela hu da
kikalarda Iıicı~edh·or ' 'e hu ince hağ 
yalnı7. Yu~ura de~il. hütiin Q,manof
lara her §eyi. hatta Ym·nnnayı hile 
unuttııruyor \'e lıep.;ini Halil O~ına

nofun İrnrlf'sin<le toplu ·onlu . 

(De ram ediyor) 

llitigarlaı ı çok biı 
has aba 

Franşada, Umumi Harp senelerinde 
birçok telefat vermiş olan Lieramont 
ıehri bugün, adeta bir ebedi bayat ül
kesi olara~ tanınmııtzr: 

Or~:ia, gençler harpte öldükten son
ra kalan ihtiyarlar bugün büyük bir 
yekun teşkil etmektedir. 

ç e. 9' LE R----t 
• Parıa 

• Nevyorıı 

• MJa.ncı 

• Brük.MI 
•Atına 

• Cene\'l"I 
• 8ofy8 
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Zahıre Borsası 
22-1- 938 

Buğday ) ıınıuş:ık 
nuğrlay sert 
Arp:ı Anııclol 

Mısır beynz 
Mısır sıırı 
Kuşyemi çııvnllı 

Kuşyemi döl(nıe 

B:ıdcm ic tatlı 
:Keçi kılı 
Tiftik deri 
Z. yağ yrmcl:lik 

Ge~e , 

Kr. Pa. 
5 22,5 
5 20 
• 2,5 
• 5 

" 15 
7 28 
7 10 
8~ -
;,3 -
77 20 
37 -

Kr Pa 

5 '27 
5 21 

57 20 
80 -
.f2 -

Giden 

Ve bunlann hepsi 60 la 100 yaş ara
sındadır. Sayısı 150 yi geçen bu ihti
yarlar içinde 90 la 100 yaş arasında on 
kişi vardır. 80 le 90 arasındaki ihtiyar
lar 21, 70 le 80 arasındakiler 53, 60 la BuMıı y 
70 arasında olanlar 57 kitidir. Arpa • 

1i4 Ton 
13fi 

t c fı n rl ı k 5 Ton 
Ar) on 2,5 . .. 

" 1 !i •• 
91 

z. y:ı~ 50 " K. tohumu 87 
Kasabanın nüfusu esasen 312 ki · · Cnvrfar şı- Yulaf 

" 15 •• 
" 

Mı sır '47 .. dir, bunun yarısına yakın bir kısmını Susam 
teşkil eden ihtiyarlar pelı; zindcdir ve p. ya. J9 .. Un 132 .. 
hepsi bir asır ya~mağa ~hdetmiş gö- ---------------

rünmektedir. 

( Yeni !Veşriyat ) 

AN ADOLUDA. ESKi DVôtJN VE 
EVLENME ADETLERi 

l\onsen·atuar :\füdürü Yusuf Ziya De
min~inin Tlırk Folklorıınn nıt eserlerinin 
he~inci~iclir. 

Anııdolu<lu ~aplığı lı• lkık :seyahatlerinde 
topladıltı hu notlar nıllli kültiirümüıe ait 
mühim kı~melleri ilılivıı clıııek!erlir. Her
kese ,.e bilhassa Fo1kl:ırl:ı meşgul olanla· 
tıı,·slyc ederiz. Fiyatı 50 kuruştur. 

Radyo a111atiirUnUn kitabı 
Sinema muharriri Antoni Stol tarafın

dan nelredilcn "Radyo nmatörüniln kita
bı'' bütün r:ıd:ro mernklıl:ırı itin tok zen· 
gin ve faydalı nıuhteviynl ile cıkmıştır. 

Nefis ve s:ığlam bir cilt içerisinde yet
mi'i mülcrn\•lz ııayfnclıın mürekkep olan 
ilk kı~nnncla. rndyo mernlılılnrınııı sık ~ık 
dinlcdiai klı\sik gArp musiki üslndlarının 
fercümeilı:ılleri \'nrdır. nundıın h:ışkn bü
tün A'"nıpa ist:ı~yonlnrının en !!on lisle!ii
nin ta5hi}\ ,.e tadil edilmiş şı>klini \'e hü
tün dünyada kısn dalgalı i~tosyonların en 
!!On listesh'le ça~ırma s:ıııtleri i~:ıretlcrini 
bu kıymelli rehberde hul:ıc:ıksını~. 

lstanbul hakkında 
konferans 

Eminönü Halkctıindctt : 
Dil, Tarih ve Edebiyat şubemizin 

tertip ettiği (İstanbul hakkında kon
feranslar) serisinden (Türk fethin
den sonra İstanbul) mevzulu olan 
dördüncüsü Üniversite Tarih doçenti 1 

Bay Milkremin Halil tarafından 

25 - 1 - 938 salr günü saat (20.30) da 

ERTUGRULSADt 
TEK TiYATROSU 

'"urın gece: (Kndıköy 
- Süreyya). Sah: Ba
kırköy), t:ırşamha: 

(Üskiiclıır) sinemala
rında: (llanımlar ltr
:zlhantsi) Vodvil 3 

perde. 

San'atkAr Naşit ve ar
knd:ışl:ırı, okuyucu : 
f{iiçük Semiha ,.e Mi· 
el varyetesi, Gündüz: 
(Ka:ıklr lJumma) 

\Odvll 3 perde. Gece: 
'iadakal :zayi olur mu 

Komedi 3 perde 

BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 
Saal Vapurıın adı Gittiği yol 
9.30 Koc.:ıeli tzmit 
!!.30 nıır~n Mud:ınya 

12 Eğe Krn<lenit 
10.30 hmir h:mir 

12 
A 

GELECEK \'APl'RLAR 
Cıımhııriveı 

Keınnl 

Karadeniz 
A:n·nlık 

IOOO<TOR 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan a.ckiz buçuğa 

ak~amları 17 den 20 ve kadar l .51c 
lı tayyare ıpartmnnlan ikiııcı daı•c 

17 numarada hastalarını katıul edu. 
Cum.ırteaı giınlerı ı 4 :un lO ie .-a 
daı hastalarını para•~ Kurur., Ha 

t!ler okuyurularını dakııpon muka· 
b. lın "ı e rnua yene eder . r t- lel 2:~L5:J 

Evimizin Cağaloğlundaki merkez sa- !l••D•mı••••••••• .. 
lonunda verilecektir. 

Davetiye yoktur. 

Hlzmatçl kadın 

üraıayor 

('ocuksuı bir Ivıdııuı bakm:ık v~ evin 
her işini görmek !l:r.cre orta yo~lı, kinıse~iz 

bir kndın u:ınıyor. idare ıncınurumuı Alı
m~'l Can adre,ine müracaat. 

Oaip araıuyor 
15 sene evvel Trabzonda kahvecilik 

yapan kardeşim Holop oğlu İsmaili o 
nmarıdanberi kaybettim. Kendisinden 
haberi olanların, adresime bildirmelerini 
insaniyet namına rica ederim. 

Betiktaı Stenko tÜtÜn deposunda 
Holop oğlu Mustafa 
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Mahkemelerde 

Tehdif·mektubu gön"'. 
deren gangsterler 
Müddeiumumi yol kesmek ve 

adam kaldırmak suçundan 
ceza görmeleri11:i istedi 

İki ay kadar evvel Koço, Haralambo 
ve Yorgi isminde üç Rum genci Valter 
Laidner isminde A vusturyah bir tiJ..:
cara bir tehdit mektubu göndererek, 
kendisinden 2000 lira istemişlerdi. 

Gangsterler mektuplarında para veril
mediği takdirde, ailenin başına beklen
medik bir felaket çö-keceğini de haber 
veriyorlardr. 
Neticede yakalanarak adliyeye teslim 

edilen üç küçük gangsterin muhake
melerine dUn asliye ikinci ceza mahke
mesinde devam olundu. Her üçü de 
mevkuf bulunmakta idiler. 

Evvela Karaköy mahallebicisinde 
çalışan garson Muharrem dinlendi. 
Muharrem suçlulara bakarak: 

- Yalnrz Haralamboyu tanınm. de
di, diğer ~isini hiç görmedim. Geçen 
Ramazanda bir iftar vakti idi. 

Haralambo dükkana geldi, bir tavuk 
göğsü istedi. Yedikten sonra gider· 
ken: 

- Bana bir paket gel~..:ekti. Acaba 
getirdiler mi? diye sordu. Evet dedim 
ve Laidnerin bıraktığı pasta kutusunu 
kendisine verdim; 

Paketi alıp dışan çıkarken dükkan
da mii§teri gibi oturan taharriler tara
fından yakalandr. 

Garson Muharremin sözleri bu kadar 
dı. Mi.işteki ve §ahit olarak tehdit edi
len tüccar J..aidner çağrıldr. Laidner 
orta boylu ve genç bir adamdı. Vaka

yı ıöyle anlattı: 

- Bir akşam s,a~t 10 sularır.rl,a ye
mek yediğimiz sıralarda kaRwın J ~ti 
hızlı hızlı çalındı. Açmak Uzere biz· 
mctçiyi yolladım. Fakat kız biraz sonra 
korkudan bembeyaz olmuş bir halde 
geldi. Elinde bir mektup tutuyordu. 

- Kapıyı açtım, merdiven başında 
başı fötr ıapkalı birisi birden apartı
manın elektriğini söndürerek yıldırım 
süratile aşağı indi. Kapıyı kaparken, 
kolun üstünde şu mektubu buldum, 
.dedi. 

Hizmetçinin elinden mektubu kapa
rak açtım. Heyecanla okuduğum bu 
mektupta, meçhul bir şahıs benden 
2000 lira istiyor, vermezsem, ailemin 
beklenmiyen bir felakete uğrayacağını 

Görüp düşündükçe: 

yazı}ordu . 

Medubu okuduktan sonra dehıetli 
korktum. Polise haber vermek için gün
düz olmasını bekledim. Nihayet ertesi 
günü karakola giderek beni korumala
rını istedim. Bana korkma dediler; ve 
tertibat alaru: 

- İstenilen parayı pasta kutusuna 
koymuş gibi yap; ver, ötesine kanpna 
diye tenbihte bulundular. 

Mektupta iki gün sonra saat dörtte 
telefon edilct..:eği yazılı idi. O saatte te· 
lefon yanında bekledim. Tam dörtte 
telefon çaldı, kalın boğuk ve ecnebt 
şiyvesini andran bir sesti: 

- Parayı verecek misin yoku mek
tupta yazılan akibeti kabul ediyor mu· 
sun, dedi. 

- Vereceğim, .diye cevap verdim: 
- Öyle ise Karaköy mahallebicisine 

bırak.. . 
O gün yazıhaneme Iro!tum. Yanım

da çalışan ne kadar hamal varsa hep
sini çıkardım. Hamalların çoğu muıevi 
idi. Doğrusu ya can tatlı. 

Ertesi günü paketi götilrüp dülr,klna 
bıraktım ve yakalandılar. 

Yorgiyi komşum olan tellilm yanın
da çalı§tığı sıralardan tanrnm. Arada 
sırada bana da iş görürdü. 

Bir ara ortalıktan kaybolmuıtu? Bir 
kaç gün sonra da dükkanıma geldi. 
Ağlıyordu: 

- İşsiz kaldım, §imdi ne yapaca
ğım, dedi. Ben : 

- Bir ufak dükk~n aç, ben de üç 
bet yüz lira yarCillıı ederim. Lakin senin 
çalışmağa batladığınr bir göreylm, de
dim. 

Bu çocuğun bana bu işi yapaea-
ğmr hiç aklıma getirme%dim. 

Valterin sözlerinden sonra zabıt va
rakasını tanzim eden polisler çağrıldı. 
Gelmemişlerdi. Suçlular hakikati aynen 
kabul ettiklerini söyliyerek, §Clhitlikle
rin.den feragat ettiler. 

Bundan sonra müddeiumumi Cevdet 
. aöz alarak: 

- Dosya içindeki imzasız- mektupta 
ve bu mektuıbun tafsilatmda polise 
haber verildiği takdirde aileniz için bil· 

(Lütfen sayı/ayı çe\'iriniz.J 

Necaşi'nin son 
tesellisi! 

YAZAN: s. Gezgin 
Gerçek mi, değil mi bilmem. Gaze

teler diyorlar, ki bu yılın -;ulh müka
fatı, Habeş imparatoru Haile Selasiye 
verilecekmi1. Meclislerde bunun için 
rey ve imza toplanmı1. Mükafat komi
tesine de heyetler yollanmış. 

Bazan birkaç satıra ne büyük faci
alar sığıyan değil mi? Bunu,bir sanat
eseri yaratamaz, ancak hadiseler aanat
Hr olduğu demlerde bu gibi feyler 
doğar. 

Şu zavallı Neuşiyi bir düşünün. 

Verimli topraklan vardı. Zengin ha
zinelı:ri vardı, uğrunda can verecek 
fedaileri tümen tümendi. Sırma saçak
lı ipek §emsiyenin altında mızrak ve kı
lıç talimleri yapan askerlerini sey
rederdi. Yağız derileri, yağlanmış rırh 
gibi parlayan bu sert adaleli ~alabalık 
ona gurur verir, inan verir, bütün dün
yayı bir gut pembeliği içinde gösterir
di. 

Bir gün o verimli topraklar üstünde 
tank alaylarının kaldırdığı bir to% ve 
duman kasırgaı.ı koptu. Çıplak göğüs
ler, demirlerle çarpışarak ezildi. Kar
gdar kırıldı, oidann ıslıklan, göklere 
biter ah gibi yüksele yüksele aöndu. 
"Ras,, tar kancıklık ettiler. Birlik b-

lesi içerden vuruldu. Yollar leşle dol
du. Ağaçlar'da vatan müdafaasından 
ba'}ka suçu olmayan kahramanların ce
nazeleri sallandı. 

Bozgun, bütün yurdu kaplayınca, 

imparator da son katarla tahtından ve 
tacından uzaklaştı. Kendi dağlannda 
bir kartaldı. Londra sokaklarında ya
ralı bir güvercin oldu. Artık geç
tiği caddelere ne halılar ıeriliyor, ne 
çiçekler dökülüyor, ne bayraklar uı
ltyordu. 

Bir zaman geldi, ki geçinmek için 
sofra tal..-;ımlarınr satmak zorunda kal
dı. Halbuki kaçarken, dağlar yığuı al
tın ve pırlanta getirdiği de aöytenmiı
ti. Acı gerçeğin belirmesi için, kıucrk 
bir zamanın geçmesi yetti. 

Ulkesinden, kullarından, ordu, deb
debe ve saltanatından uzaklaıan, tah
tr, tacı, tarihi dütman elinde kalan bu 
talihsiz imparatoru, hiçbir !t'Y avuf
maz sanıyordum. Meğer bu kmk gön
JU kucaklayacak yeni bir sargı p~inde 
imiş! Bulunan teselli de güzel: Sulh 
mü'k,a!atı 1 Harbin darınadağtn etti fi 
bir adama, doğrusu ya bundan güzel 
armağan da olamazdı 1 
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Katırcıoğlu hanında 

Dün büyük bir 
yangın oldu 

Birçok bankalann ve müesseselerin 
ardıyeleri bulun2n bu hanın beşinci 

katı tamamen yandı 

Mal zararı 5 milyon, bina zararı 
100 b~n lira tahmin ediliyor 

Dün istanbulda bütün bir semti kor- ı 
ku ve heyecan içinde bırakan, birçolıj 
müesseseleri büyük zararlara sokan 
mı.ithi§ bir yangın olmuştur. 

Hadise etrafı;idaki tahkikat netice
sinde elde ettiğimiz malUma.t şudur: 

İstanbulda herkes bilir, cephesi pos.. 
tahane arkasındaki Aşır efendi cadde
sine bakan, arkası da Y eşildirek yoku
şunda bulunan Katırcıoğlu hanı adında 
büyük bir han vardır. Bu han ile alaka 
dar bulunmayan İstanbul piyasasında 
hemenhemen hiç kimse yoktur denebi
lir. Küçük, büyük birçok müessesele
r~ Katırcıoğlu hanı a:deta bir antrepo 
vazifesini görür. Piyasada tanınmış bir 
sok mensucat tüccarlarından maada, 
Doyçe Oryant Bank, Selanik bankası, 
Osmanlı bankası, Kolombiya kontor
plak acentası bellibaşlr müesseselerin 
de ardiyeleri bu handa bulunmak,ta!dır. 

Bunun içindir ki K.atırcıoğlu hanı• 

run bir ismi de piyasada "K.atırcıoğlu 
~şısıdır,,. 

lşte dlin saat 14,10 da bu handa ça
tının bir yerinden bir alevin yüksel
mekte olduğu Beyazıt yangın kulesin
den görülmüş, derhal itfaiye teşkilatı
na haber verilmiş, itfaiye süratle Ka
tırcıoğlu banma gelmiştir. Fakat alev 
bu kısa zaman zarfında derhal sirayet 
etmiş, bütlin çatıyı kaplamıştır. Bura
da o semt halkından başka: civardan bir 
çok halk da yangın ye.rlne koımuştur. 
Beş on dakikp sonra Aıir efendi cad'ı:le 
ıi Babıatiden başlamak Uzere tamamen 
meraklı bir halk ite dolmuş, hanrn ar· 
kasında Yeşilciirek yokıı!u ve Sultan 
hamamı meydanı geçilemez bir hal al· 
mıştır. 

itfaiye teşkilatı bu ka1abalık arasın
da iş yapamaz bir hale gelmiş, Emin· 
önil emniyet merkezinden ve Sanasar
yan hanındaki emniyet müdürlilğUn- 1 

den iki üç müfreze polis, intizamı te
min etmek üzere, yangın yerine gön· 
'derllmiştir. 

HAN ALEVLER iÇiNDE 

Yangın o 'lsadar çabuk büyümüştü 
ki, hanın esasen ahşap olan üst kısmı 
alevler arasında çatırdayarak caddeye 
dökülmeğe başlamıştır. Bu anda ateş 
haline gelen çatının büyük bir parçası 
sokağa düşerken, binanın kenarındaki 

elektrik kabtolanna çarparak, birden-

yük bir felaket gelecek diye başlayarak 
iki bin lira istemek suretite Valter isim· 
li şahse hitaben yazdan mektup yalnız 
tehdit mahiyetinde görülmez, dedi: baş 
ka memleketlerde emsali peok çok olan 
bir nevi haydutluk işinden madut görü
len bu hadise Türk ceza kanununun 
498 inci maddesine uygundur ve ağır 
ceza mahkemesinin vazifesi dahilinde· 
dir. Bundan .dolayı merciine gönderil
mek üzere evrakın memuriyetimize tev· 
diini istiyorum. 

Burada Yorginin vekili ayağa kalk
tı. Ve: 

- Müddeiumumiye çok teşekkür 
ederim, ki müekkillerimin jdamlannı 

istemediler. 498 inci madde ı.:eza kanu· 
nunun yol kesmek, adam kaldırmak 
faslında yazılıdır, burada ise katiyen 
ona uygun bir ı;ey yoktur, dedi. 

Mahkeme bun.dan sonra kısa bir mü
zakereye çekildi ve sözbirliği ile duruı
manm ceza mahkemesinde devamına 

karar verdi. 
Bunu müteakip müddeiumumi de 

iddianamesini serdederek, ıu~ulardan 
Yorgi ve Haralambonun suçlarının 
sabit gön:.itdüğünden 498 inci maddeye 
göre tecziyelerini ve Koçonun hiçbir 
suçu görUlmediği için beraetini istedi. 

:Mahkeme hem Koçonun tahtiyesi:ıe 
karar vermek hem de suçluların müda
faalarını yapmaları için duruşmayı baş
ka 'bir güne bıraktr. 

bire borulan da tutuşturmuştur. 
Bu suretle yangın heran büyüyen 

ve dehşet veren bir manzara almıştır. 
Binanın cephesi kadar ar~ tarafı da 

aynı suretle ve hatta daha fazla alev 
içerisinde kalmıı;tır. 

lTF AIYE iŞ BAŞINDA 
Fatihten gelen itfaiye teı;kilatı yan

gını söndürmek için lclifi görülmediğin 
den Beyoğlu mıntakasınm teşkilatı da 
vazifeye çağrılmıştır. İtfaiye işe iki 
cepheden girişmiştir. 

Birinci kısım, Aşir efendi sokağın
da, ikinci kısım da Yeşil direk hamamı 
yokuşunda hana en ya'k;ın olan binala
ra çıkmış, alevlerin üzerine su atmağa 
başlamıştır. 

Fakat yangın musluklarından gelen 
su fazla tazyiklı olmadığından ancak 
binanın ikinci katına kadar çıkmı,Ştır. 
Bunun üzerine ldenizden hortumlarla 
su almak mecburiyeti hasıl olmuştur. 
Bu suretle yangınla daha şiddetli bir · 
surette mücadeleye girişilmiştir. 

MONAKALE DURDU 
Denizden gelen hortumlar pe'lıi tabii 

olarak tramvay caddesinden geçmekte 
olduğundan, hortumların Jt.esilmemesi 
için tramvaylar ve otobüsler 2 saat ka
dar işlememiştir. 

YANGIN SöNDURULUYOR, 
FAKAT! 

İtfaiyenin mütemadi surette ve can
siparane bir şekilde çalışması netice
sindf yangın yavaş yavaı aönmeğe yüz 
tutınu~tur. Fakat binanın beşinci ka· 
tmı teşkil eden ahşap kısım tamamen 
alevler arasında kaybolmuştur. Artık 

yangın sönmüş olduğundan itfaiye top 
lanmağa başlamıştır. Bir itfaiye neferi, 
elindeki kazma ite zemin katında ka
palı olan dükkanlardan birine vunnu§, 
bir anda ~zmanın vurulduğu yerden 
kesif bir duman çıkmıştır. Bunun üze
rine dükkanın kepenkleri kırılmış, için 
den alev fışkırdığı görülmüştür. Der
hal toplanarak yola çıkmış olan itfaiye 
geri dönmüş, hortumlar hazırlanarak 

tekrar işe girişilmiştir. Burası tama· 
men cadde üzerinde olduğundan çabuk 
söndürülmüştür. 

Fakat bu handa yangının yalnız üst 
lc;snunda değil, içinde de olduğuna de
Iaıet ettiğinden itfaiye tekrar ve daha 
'dikkatli olarak bina içinde muhtelif 
katlarda yangın olup olmadığını öğren 
mek üzere bir araştırma yapmağa ko
yulmuştur. 

Bunun neticesinde filhakika bazı da
irelerde yukandan dökülen ateşlerin 

yangın çıka~ olduğu görülmüş 
ve sirayetine derhal meydan verilme
den söndürülmüştür. 

YANGIN NEDEN ÇIKTI? 
Yangın esnasında tahkikatı yapma

ğa memur edilmiş olan İstanbul müd
deiumumi muavinlerinden Reıad 
yangın yerine gelmi§ ve tahkikatına 
baılamıştır. Yangın söıidliriildilkten 

sonra hanla alakadar 30 kişinin Emin
önü merkezinde ifadeleri alınmıştır. 

Söylendiğine göre, yangın hanın beşin 
ci katında 24-1 sayılı Penso Monceri 
adında çuval ve trikotaj imalathanesin
den çıkmtştır. Yangının ne suretle çık
tığı k,ati olarak henüz tesbit edilme
miştir. Yalnız aynı handa oturan bir 
kısmı tüccarlara göre, yangın ijoğru
dan doğruya kaloriferden çıkmıştır. 

Çün~ü, handa bundan evvel kalori
fer tertibatı yapılmış, fakat sahibi ta
rafından bunun çok masrafı icap ettir
diği görülmüş olduğundan vazgeçil
miıti. Bu yılbaşında hanlda tekrar ka· 
lorifer yapılmış, fakat bu tesisattan ev· 
vel maalesef ötedenberi kalorifer boru
lannda birikmiş kurumlar temizlen
memiştir. Yangının buradan çıkmış ol
ması en kuvvetli ihtimal olarak görü
tuyor. Diğer taraftan, yangının baca· 

llA-t~-iü r ki. SiIAblanma yarışı 
1 Ve Eskişehirli-1 f * lerin b ir isteği {f. daha başlamamış. 

Ankara,22 <Teıetonia>-B.lsma.u Fakat m uahedeleri bozup yakında başlana 
Ma.yakon, lnönü istasyonundan Ata- . . d 
türkün son seyahatleri hakkındaki Tokyo .. 22 (A.A.) - Bahriye ne- lan mahfeller, Va§İngton ve Lo11 

ihtisaslarını Ulus'ta bir yazı ile n~e- zareti namma söz söylemeğe ealalıi- muahedeleri ile 35 hin olarak u h 
diyor. Bu yazıda ezcümle diyor ki- yettar bir zat J aponyanm deniz prog- edilen tonaj miktannda yapılacak 

''Bir aralık istasyonda toplanan halk ramı hakkında malumatı olmadığını ifüikJiğin J.ondra, Vaşington ve P 
arasından bir ses yükseldi. Bu ses hal- kaydettikten sonra 43 bin tonluk kru· arasında yakında yapılacak isti~~ 
km bir isteğini ifade ediyordlL O da Yazörler inea edileceği hakkmda do· rin mevzuunu teşkil edeceğini bil 
Cumhuriyet rejiminin Eskişehire ge- 1afan f&yialan tekzip edemiyeceğini mektr.dir. Çünkü emin bir 1• 
tirdiği suya., Atatürk'iln adı konul- söylf~mi§ ve demİ§tİr ki: memhamclan ö'ğrenilcliğine J?:Öre, 
ması idi. Atatürk'ün huzurunda bu .. "Bununla bernher Japonyanın in· ponya yakında lm tonaj haddini t 
lunan belediye reisi, tnu Önderden ,aatr devletleri ürkütmemelidir. Çün· ,iiı: eden kruvazörler inşa etınek 
aldığı emir ti7.crine halka hitaben §U kü Japonya hiç )lir zaman tehdit et· yctindcdir. 
beyanatta bulundu: memekten ibaret olan prensihine da- fn,.iltere Jiaricive nezareti Fratl 

I') • 

' '- Arkada§'lar, §ehro getirilmi§ ima sadık kalacaktır. Japonya Uzak ve Amerika ile tema a geçmeden 
okın suya Atatürk adı verilmesi hu- Şarkta ''C dünyada sulh aramaktadır. vr.l hu Jıu usta Tokyo sefiri tar•!

1 
B~ndaki ricanizi Atatürk S§itti. Birkaç zırlılmm İn§a r, tam bir prog- drın ~iinderilcr.ek olan raporu her-> 
Hallmki Atatilrk, bunu sizin diqündü- ramn istinat etmediği takdirde, hir mektetlir. . • 
ğünüz gibi düşiinmtıyor. Çfinkü Ata. silahlanma yanşmm başlangıcı adde- Lomlra, 22 (.<\.A.) -ReuterııJ 
tiirk, tabiatın tıermiş olduğıı bir ni· dilmemeli<lir. Sovyetler Birliği ile A- sı hildiriyor: • 
metin sahibi olma]~ iddiasında hiçbir ınerika Va;ington mualıedcsin<le der· Japonların 43.000 tonlu1' gemıl 
vakit bıılunnuıdı. Bilakis bu iddianın piş edilen donanma mikyaslarmı na- ima etıi~i hnkkmdnld lınherler tt 
hiW./ma olarak kendi hakkı olmıymı zarı itihare almıyarak hüyiik in aata yiit ettiği takılirclc, Londra deniz~ 
bir tıimetin kendisine oorilnıesi yerin- teve~·ül ettikleri takılirde h<iyle bir nherle ini imza etmiş olanlarrn k 
de olmıyacağı kanaatindedir. Es1."Ujc- eilah yarı~ma baflnmı§ olacaklar- dilerini 35.000 ton talıdiclatJlld 
hir, 1,cndi suyıınu, kendi mu1ıititıden. dır. knrtarnn madde iizerin<le miizake . 
almıştır. T1pkı en karan1ık ve en çe- }'anş l'ol.ıncla Ba~la.racak! lere girişmeleri hurndn tahü nddedı 
tfo giinlcrde dü.§nıankırl.a mücadele e- l.ondra, 22 (A.A.) - İyi lrnher a• mekteclir. 
derken hiçbir yerdmı ilmit t'O imdat 
beklemeksizin kendi ~:ıtvvetini gene 
kendinden aldığı gibi. 

''Binaenaleyh ~lı ~na bir k"1.tt'

uet olan bu memleketin insankırının 
kendi sularına herhangi bir mana ile 
ad 'VCTmek mana8tz olur. Su da kcn
dilcrfoindir, kudret ve kuvvet do ken
dilerinin .• Şimdi Atatürk'ütı kendile
rinden istediği ~J, .:oularını, kudret .. 
Zerini, hatta hayatlarını yalnız kendi 
şehirleri için değı1, icabında bütün 
Tifr1dyc içiıı sarfe.debilecek bir a..""im 
ve kabiliyet ile i1Z1..işaf ettirmektir. 
Siz Afatilrk'ten, 8tt adı istedinl.z Ata.. 

' türk .'1zden bunu istiyor.,, 

dan çıkan bir kıvılcımdan çıktığı söy
lenme'lçedir. 

Milddeiumumi muavini B. Reşad 
dün gece geç vakte ka1dar tahkikatına 
devam etmiştir. Bugün de pazar olma· 
sına rağmen bu husustaki tahkikata 
devam olunacaktır. 
MALLARI YANAN TOCCARLAR 

Katırcıoğlu yangınında en fazla za
rara uğrayan tüccarlar ve müesseıe
ler şunlardır: İstanbul piyasasının en 
büyük tüccarlarından Bilal zade ~zmi, 
Rıfkı Erer, İzmir Limited ıirketi, 
Doyçe Oryant Bank, Osmanlı bankası, 
)somisyoncu Pikali, komisyoncu Sava, 
komisyoncu Hisaryan, komisyoncu f s
piro, Tokadi zade Ahmet Hamdi, Ha
lil :Ali katfdeşler, Mustafa Asrm, mani
faturacı Nuri, Kale ampul §irketi, Ka .. 
talon biraklerler. 

Bunlann içinde en ziyade zarar gö
renler: S inci katta bulunan Penso 
Moncori müessesesidir. Bundan başka 
Doyçe Oryant Bank ve Osmanlı ban
kasının ardiyeleri yanmış olduğundan 
bu iki müessese de büyük urarlara 
girmiştir. Yalnır, gerek Doyçe Oryant 
Bankın gere~e Osmanlı bankasının ve 
bu arada bazı müesseselerin mallannın 
bir kısmının sigortalı olduğu anlaJıl

mıştır. 

ZARAR S MiLYONDAN FAZLA 
TAHMi N EDlLlYOR 

Yangında 5 milyon liralık zarar ol
lduğu tahmiıı olunmaktadır. Bu miktar 
yalnız malın yanmasından husule ge
len zarardır. Bu arada Rıfkı Ererin 
200 bin lira kıymetinde 300 sandık ma
nifatura malr, izmir Limited girketinin 
120 bin lira kıymetinde 600 balye Kay
seri pamuk mensucatı sayılmaktadır. 

Binanın yanmasından husule gelen 
zarar da 100 bin lira tahmin olunmak
tadrr. Katı vaziyet, yapılacak istilqaf
tan sonra meyldana çıkacaktır. 
ZARAR YALNIZ S INCl KATrA 

DECtL 
Zarar yalnız yanan hanın beşinci 

katında değildir. Bu arada diğer kat
lardaki birçok tüccarların mallannın 

da harap olduğu söylenmektedir. 
Bu cümleden olarak zemin katında 

Bekir tiftik deposu yanmıt olduğun

ldan burada binlerce metre k;umaıın kül 
oiduğu sanılmaktadır. Aynca ikinci, 
üçüncü ve dördüncü katta da kontr
plak fabrikasında bay Acimanın, K.o-

lombiya plak fabrika11nın, ibrahim 

Zong uldakta 
Sıra beklemeden 

kömür alacak 
mllesseseler 

Ankara, 22 (Telefonla) - İstan
bul elektrik şirketinin kömür ihtiya
cı hakkında Nafia ve İktı&ı.t Vekilet-
!erince hazırlanan nizamname Vekil-
1er Heyetinden geçerek mer'iyet mev
kiine girmi§tir. 

Nizamnameye göre, Devlet Demir
yollan, De.nizbank, İstanbul elektrik 
şirketi, Mnokarbo, Franko • Türk ve 
Ereğli eirketleri namma. Zonguldak -
tan kömür alacak gemiler 16 - 1 • 937 
tarihinden 15 - 3 - 1938 tarihine kadar 
nöbetten istisna edilecektir. 

Bu istisna mezkur müesseselerin 
kömür mukavelelerinde yazılı bulu
nan 3.ğızlardan kömür almağa taal • 
ıruc eden hükümlerin tatbikine mani 
sayılmıyacaktır. Zonguldak limanına 
kış mevsimi için tatbik edilen ve ge
milerin uzunluğu ile mihaniki vasıta
lara alınmaları lıakkında cari bulu -
nan us;.•ller de ınahfuz tutulacaktır. 

--o-

ÖldUrUle n adamın 
htlvlyetl anlaşıldı 
lki gün evvel Kurtuluşta Akropol 

gazinosu önünde işlenen cinayetin 
kurbanı teşhis edilebilmiştir ( 

Maktul Anadoluhisarında. oturan 
tanınmış sabıkalı ve hırsızlardan 

Mehmet oğlu Saittir. Cinayetin ne se
beple işlendiği şimdilik tesbit edile -
memiştir. 

Katilin kısa bir zamar da ele geçe
ceği kuvvetle muhtemeldir. 

Çok çocuklu hlk lm~ere 
mUklfat 

Ankara, 22 (Telefonla) - Hılkiın· 
lerin aubat aylıklarından yapılacak 

tevküat hakkında Maliye Vekiileti a
lakadarlara tebliğatta bulunmuştur. 

Buna göre, çok çocuklu hakimlere 
yardım hakkındaki kanuna tevfikan, 
bütUn hakimlerin şubat maaşl8l"mdan 
birer lira kesilmesi icap etmek~edir. 

Hakkının, Alemdar zade Şeraf ettinin 
malları su içinde kalıruJtır. 

HAN 35 YAŞINDA 

Kattrcıoğlu hanı tamam 35 ya~ını 

ikmal etmiş esle) bir binakiır. Fakat çok 
iyi malzeme ile yapılmış olduğundan 

eski olmasına rağmen daima kuvvetli 
ve sağlam olarak kalmıştır. Binanın 

yalnız üst kısmı yani 5 inci katı ah§ap 
tır. Diğer katlan betondur. Han, mer
hum Muhtar paF.lya aittir. Yukanda 
da yazdığımız gibi piyasada bütün 
tüccarların yakından alakası olan bir 
çarşı mesabesindedir. 

tK t ÇA Ti DAHA TUTUŞTU 
Katırcıoğlu hani yanarken, onun 

yanında bulunan Kcndro hanı ve diğer 
yamndalc.i Emin bey hanının çatılan 

tutuşmu§ ise de her ikisi de ~eniıleme
den söndürUlmUftilr. ı: 

Çanakkale havı.asın 

Su ar taştı 
Ankara, 22 (Telefonla) - Burt 

gelen malumata göre, Çanakkal 
son yağan karların erimesi ve 
yağmurların §iddetlenmesi neticesi 
Iarak, Biga, Eslek ve Hoşap çayl 
taşmıştır. . 
Taşan sular Beyovasında on b . 

hektarlık ekilmiş araziyi kapl 
İlısan ve hayvanca. zarar yoktur. 

Marmariste Zelzele 

Ankara, 22 (Telefonla) -
gün Muğlanm Fethiye, Marın 
Köyceğiz, Datça ve Bodrum ka.ısl 
rmda da zelzele olmuştur. Yalnız 
maris kaymakrunlık binaşmın du\' 
lan Uç yerinden çatlamıştır, b 
bir zayiat yoktur. 

Sovyet sefiri Romatl 
yadan ayrıldı 

Bükrcş, 22 (A. A.) _ Sovyetl 
Birliği sefiri Mişel Ostrovski, 
Karola veda mektubunu takdim e 
miştir. Sefirin Romanyada ihdas edi 
len yeni siyasi vaziyet üzerine ıne 
muriyetindc ibkasmı lüzumsuz adde 
tiği malumdur. Sovyct sefaretharı 
§imdilik bir maslahatgüza.rla. idare 
dilecektir. 

Yah.ııdilcra Kar~ı Bir Diinya 
Kcmgrcsi 

Berlin, 22 (A. A.) - Westdeutl' 
cher Beobachter gazetesi RonıanY' 
devlet na1Jrı Cuza ile yaptığı bir :ıxı:: 
lakatı ne.~rctmektedir. Nazır bu ıı:ı. 
18.kat esnasında Yahudilere karşı il~ 
lan mUcadeledc mUşterck bir ba 
hareket ittihaz edilmesi için bir "i•' 
hudi aleyhtarı dünya kongresinin tol" 
lanmasmı tavsiye ctmi§ ve bu koJl' 
gereye ezcümle Romanya, AlmarıY'' 
ltalya, Polonya, lspanya. ve Mac~~~ 
tanın iştirak etmesi liizınıgeldıgı 
söylemiştir. 

Romen Kralınm Yeni Beyanatı 

Paris, 22 (A.A.) _ Kandid gazetj 
sinin muhn.biri Bükreşte Kral :Kat<1 
ile bir mülakat yapmıştır. 

Romen l:ralı verdiği beyanatta lto" 
manyadaki hükfunet değişikliğin~ 
dolayı Fransada duyulan endi~ 
yersiz buluyor ve Romanyanın b ilİ 
ci siyasetinin değişmeyeceğini, cslı ti 
gibi muahedelere Milletler Cemi~• 
misakma, Balkan Antantı ve KilY ... 
Anlaşma muahcdelcrine bağlı kalse:"' 
ğını teyit ediyor. 

Ak denizde İngiliz gl' 
mileı i endişe duyvgol 

Londra, 22 (A. A.) - Yeni deni" 
altı taa.rruzlnrından bahseden J?a: 
Telegraph gazetesi Olanlara isnı~ O 
ki İngiliz vapuruna çarşamba. ~ 
tabiiyeti meçhul bir denizaltı geJll .,. 
tarafından bir torpil atıldığını ve ~ 
kat isabet vaki olmadıitnı bildirJll 
tedir. 



. .JLk TüRk GAZETEC.i 
"!o. 16 YAZAN ı Turan Aziz Beler 
l!ır f'gU 

~ni§ b~ ranıa artist arasında çok f 
"Ser ır nıesafc vardır. .Artistlerin 
beai ~n Crcdit,, ti ynni bir perde tiit
llıiıı ~rdır. Bunu haiz olmak, bir fil
ııa " §Inda isnu zikredilenler nrası-

be;ın· 
~vk·~ 1a olmak demektir. Bu rütbe 
l>lra 11 

Yükseltir ve ona göre ı.iyad~ 
dtr kazandırır. Bunlardan 1000 ka
tle ~S.:dır ki çalıştıkları zaman gün. 
lıtlar ıle 50 dolar arasında bir para a
f~a · Haftada (500) dolar ve daha 
Surıı alanların sayısı 600 kadardır .. 
1ar g:~dan sonra birinci sınıf oyuncu
dolar ır. Bunlar haftada 000 ile 1500 
lerı arasında bir ücret alırlar. Adet-

ancak 3~0 k /._a . . . 
aıtisu . 1 a ardır. Bırıncı sınıf 
ta "al erın clmcrisi senede 35 • 40 haf

~ ı~ır. ; .. 
Sınn .,,. .. 

hit!ttl"tlanın aristokrasisini büyük 
İl(. Cd arla, ''Jcaturcd,, artistle.: teş
~ .

1 
er. Jeaturcd artistlerin 100 il 

bfı. ~ e 3000 dula r ar:ısında haftalık 
t1ır creuc fil.I!.1 lmmpanyalarma kon-

atıı..ı _. 
~t.ı •u.nar. Bu kontrn:Jar unıumi-

nıza telefon edıp bize yarın dört kilo 
şeker 3 litre zeytinyağı 2 kilo tereyağı 
siparişi \'erirseniz ietc oyuncuları da 

böylece siparitı edersiniz. Yarın sa -
bah X stüdyosunda Y rejisörüne 10 
Nevyork polis memuru, on beş hay -

dut, on akşam tuvaletleriyle güzel kız, 
20 kişilik bir turist kafilesi, iki gaze- 1 
te satıcısı ve bir zenci iskarpin boyacı 
sı gönderiniz, de.rlcr. Arkasından g~len 
b:ı~ka bir telefon V stüdyosu rejisörü
nün 5 yaşında iki mahalle çocuğuna, 
bir ihtiyar uşağa. orta yaşlı şişman 

bir hizmetçiye, te!< kollu bir satıcı ile 
balo tuvaletli otuz çifte ihtiyacı ol
duğunu bildirir. 

llolivıcdikı doıulımnacı <liikkaııı 

lt!ı~ kırk haftalık ise de 52 haf -
~ kontratlar ca I!lCVC\'ttur. Bunl~r 
CUJ:;e 5 filnı çavirirlcr. Bazı oyun
ll~ da bağlı olmıyaı·hk istedikleri 
'lır• e ve mümkün olduğu kadar ı"Ol 
S.r~· Buıılarm i3m! "Jru 1...ance., di:-. 
ğQa· t OyUncu hiç bir yere bnğlı <!e-
1ı&r.1ra·lü .. na.g rin istediJi rolleri oy
'lııı:ı. ı•· Je:ı.t'.lred arti::::t iıe yıldız a
tlau d~ t:u fark vardır: Böyle bir nr
lir 'in ısıni filmin isminden sonra ge
~ e ismi filmin isminden daha kii
ıııt .~br. Halbuki bir Star - yıldı
~Ui1&ni filmin isminden daha bü -
lı1t t' Veya ikisi bir büyüklüktedir. İşte bu suretle Holivud stüdyoları 
ta :~dızın ismi tiyatro gitıeaine pa- bu daireye müracaat ederek ertesi 
~l\ıı tıren kuvvet demektir. Mesela günü kendilerine lazım olan oyuncu
liar-:-·d liotel filminde Greta Garbo, lan sipll(İŞ ederler. A~Tı bir masada 

•lın 
~ ~re. John Crawford, Wallace yine mütemadiyen i§leyen telefonlar 
i~ ısirnleri gösterildikten sonra, bu gelen sipari§lcri oyunculara tevzi 

~el''' ~:linıesiyle Lews Ston gibi di- eder. Casting Office'cle kayıtlı olan 
bıı11d 181!l1ler zikredilmektedir. !şte herkes daima. buradaki memurların 
Jeat an birincilerin yıldız ikincilerin göı.leri önündedir. Telefonla sipariş 

}! Uted artist oldukfan anlasılır. alır almaz derhal diğer .telef onlarla is-
irardou.,'Udda 70 kad:ır büyük yıldız tediklerinc tebliğat yaparlar. Ve erte
liı-ı. ır. Bunların 50 si kontratlarla si ı;ünü X stüdyosunda hnzır bulun
ıtıu~~tıere hağl:ı.runışlardır. 17 si de malarmı emrederler. Başka bir masa 
~aıı~ahsil aktör ''Actor Producer ,dir. iş isteyenlere cevap vermekle meşgul
lerinı· kendi sermayeleriyle kendi fiım. dür. Blnlerce kimse buraya müracaat-

ı Slüdyo!arda çekerler. la. iş sorarlar. Her kayıtlı telefonla 
l<ont 

dıkı:ı r~tla bağlı olan yıldızların al- yalnız ismini söyler. Operatör bu igmi 
btr 81~

1 l·"re!ler kıskançlıkla saklanan bağırır. Sipariş alan memurlar bu kı
llı bir d~r. Ve hiç bir film kurnpar.ya- zın ertesi günü bir yerde çalışıp çalış-
"ak .. ~ıldıza verdiği ücreti tam ola- mayacağını derhal bildirirler. Mis X 
5 SJ~I 

ile 
1

,, •ernez. Haftada vasati olarak tel ucunda değil onların önündedir .. 
tı 'llluhl bin dolar kadar para aldıkta- Yukarıdaki siparişler varken bir Ja-

'• akkaktır. pon veya Çinli müracaat etse ona iş 
dan~l~r- Producer,, sınıfı yıldızlar • yoktur. Başka bir günde beyaı.lara iş 
filını~ ~ ~ yüksektir. Bunlar kendi yoktur; ötekilere vardır. 
~ v: nı kendileri yaparlar. Filmin Sorgulara. derhal cevap verilir. Ek-

lli zararı kendilerine aittir. seriyetle Nothing - bir şey yok - ke-
hesa~· filmin umumi masrafı, yüzde Iimesi tekerrür eder. Bu daire günde 

2s 1
Yle §Utılardır: takriben 550 erkek ve 250 kadına iş 

~ilııı artist ücretleri. JO scnarvo ve vermektedir. Stüdyoda bir günde ça-
ar· 19 ' ,, '-~ 

llea Ve ' sahne \"C dekor; 10 rejisör lışmakla ~lde edilen film v.:yaz perde-
~rar dekor mütehassısı; 20 stüdyo de ancak Uç dakika sürer. Se)Teden
ltiraıar~; 13. gn."drop: g yol masrafı Ier için çabucak geçen bu dakikalar o-

t!· ' 5 fılmin ı;;erit "'Olu· 100. nu yapanlar için ne kadar uzun sUr-1 ~ınıd· ~ ,J ' 

ıııı. 1 tekrar Cnsting Officc döne- müştür bilir misiniz?. 
~ Casting Office'e müracaat etmeyen 

~ltı~l'~ salı günleri kadınlar, per- Holivudda tek bir stüdyo vardır. Hy
~?Ieri ~uıı'erı erke!dcr ve cumartesi perion Avenue'de iki katlı küçük bir 

1.•Udyoıa: Çocuklar müracaat ederler. bina içindedir. Burası Mickcy Mouse 
•1Yetıe ekseriyetle saat beşte faa- stüdyosudur. Buranm yıldızları canlı 
Jtsorıe~ıtıe nihayet verdiklerinden re- değildir. Bunları rejisör Walt Disney 
'alıııeı ~u saatten sonra ertesi günü kendi kaleminden yaratır. Bu stUdyo
>.ılkı oıerı tes~il ve kendilerine la - ötekiler gibi insan filmi yapmaz. Yal
jiaor t~ a'etleri ısma"larlar Bir re- nız foto montajlr filmleri, elle çizilmiş 
~eıı h:ı~~n cl<:kor, sahne. figU;an alet- resimleri çeker. Burada büyük masa
erıe '.\' tn bıl' ~ey dt:ğildir. Bu ilet- ların başında oturan birçok erkek ve 
~. · a11aca • d' 1 ı ""lttır gı eseri meydana çıkara- kadınlar mUtema ıyen <;a ı;:ıır ar; rc-
l'\İllt' c~ Onları sipariş etmeği muavi- sim yaparlar. Yapılan filmlerin eksc
:11ır "e;ı d~r o da te'efonla dairelere risi 300 metre uzunluğunda, 8000 fo
' C{' teı .. r r. Ak~am üzeri Casting Of. toğraftan mürekkeptir. Stüdyonun 
ı: . .' ~ıl·ıu OnlU:ı i~lcmeğe baslar. Er • birçok mUtehassıs ressamları vardır. 
~ 'ru oıa <ekılecck bütün filmler i~in Her ressam bir şahsiyet üzerinde ihti-
!lır. n °Yuncular buradan temin sas peyda etmiştir. 

,/!aatinı. 0 . Bu figürler o kadar gülünçtür ki 
a lttıde -y[' .ffıce'de uzun bir masa ö- görenler mutlaka güler. Balıktan file 
l\ll.Utıde b:ını kifll Vardır. Her birinin kadar her şey burada ahenkle oynar. 
Q'l> ır- teıef k' . ariş• on ma ınesı bulunur. B•ı filmlerin resimlerle hcmahenk 
~ar ~bir ~ l ~t ~Ilı rnagazada olduğu gibi çalgıları \•nrdır. Bu caz parçalan da 

1940 Nevyork 
sergisi 

SerJ.?lye 150 mlJyon 
Hra tahsis edl di 

1940 senesinin 30 nisanında açıla
cak olan Nevyork sergisi şimdiye ka
dar bütün dünyada görülen sergilerin 
en büyüğü olacaktrr. Sergi için tahsis 
edilen mahallin tam ortasından büyük 
bir cadde açılmaktadır. 

Caddenin boyu 200 kilometre kadar 
ıdır. Her iki tarafında 25 büyük ve gü
zel pa\·yan yapılan bu caddeden 
50,0CıO kişi aynı zamanda rahat rahat 
geçebileceklerdir. Bu muazzam cadde 
heykeller, büyük ağaçlar, çiçek,ler ve 
yc~illiklcr vesaire ile süslenecektir. 

Caddenin inşası için sarfolunacak 
par~ sergi bütcesinin aşağı yukarı ya
rısını alıyor. 

Sergi umum reisi Grover Volen son 
günlerde verdiği bir beyanatta "bu 
caGı:le bütün faaliyetlerimizde hüküm 
süren ruhun b!r rumzu olacaktır. 
Milli sanatlarımız ile süslenecektir. 
etrafındaki pavyonlar Amerika birleşik 
hü~ametlerinin büyük sanayiini teş
hire ayrılacaktır. Buraya vereceğimiz 
şekil, sulhun sağlamlanmasma yardım 
ederek muhtelif milletler arasında en 
güzel anlaıımağa ''es:Je olacaktır ... de
m:§tir. 

Caddenin istikameti muhtelif yerler
de teşis cdilecelc be~ suni kol ile ke
silmektedir. 

Vaşingtonun koskocaman bir hey
keli bütün cad:leyc hakim lıir vaziyet· 
te b·rıe;~irilmektcdir. Bu ço~ büyük 
heykel meşhur heylektraş İri Farzarın 
eseridir. Ve 1879 da yani sergi açılma
clan 50 sene evvel 30 nisand:ı Birleşik 
Amerika hrkumetlerinin Cumhurreis
liğini ilan etmek Uzere Vaşingtonun 

Nevyorka gittiğini temsil etmektedir. 
Sağ elinde Uç köşeli şapkası bulunu
yor; sol elinde tuttuğu kılıcına daya
nıyor. Omuzlarından aşağı ncşi sarkı

yor. Va~ington, bu şeklilc pe'k azamet· 
1i görünmektedir. 

Vaş:ngtonun heykeli arkasmda ve 
biraz ötede Amerika Birleşik hükft
mctleri rejim1nin dört esasi birbirine 
girmiş dört heykelle temsil olunmak
tadır. 

Bu dört esas: Matbuat hürriyeti, 
içtimai serbestisi. din ve kelam hürri

·yetleridir. Heykcltraş Frindler tara
fından pek mahirane ve sanatka ;rane 
işlenm:ı olan bu top heykel Fransız 

ink Hibr renkleri bulunan kırmızı, be
yez ve mavi renkli bir zemin üstüne 
dikilmiştir. Birbirine girmiş rdört hey
keld~n üçü yani rejimin üç esas kadın 
suretinde matbuat hi.lrriyeti de erkek 

şeklinde temsil edilmiştir. Matbuat 
hürriyetinin neden erkek şeklinde tf'm 
sil edildiği fikri maliım değildir. 

Ecnebilere tahsis edilecek pavyonlar 
bu dört toplu heykelin civarında bu
lunaca~lardır. 

Sergideki bütün htykellerin yapıl

ması hepsi de Fransada tahsil ~örmüş 
ve Fransız sanat ve nazariyelcrı tesiri 
altına kalmış altı heykeltra~a h1v?.le 
edilmiştir. 

Bijyük caddenin çiçekler il: süslen
mesf. §imdiye kadar misline tesadiif e· 
di!menıiı bir şekilde olacaktır. Cadd~ 
de yalnız 500.000 ıtır şahı, 300,0'.>0 
nerkis bulunacağını hesap etmek bu 
husus için iyi bir fikir verebilir. 

Sergi mahallinin tenviri de pek fev· 
kalade olacaktır. Ortada hiçbir elek· 
trik lambası ~örülmeden her taraf gün 
düz gibi aydınlanacaktır. İstirahat ve 
eğlence yerlerinin slyı ve hesabı yok
tur. 

Bu büyük caddenin inşasına başlan
mıştır. Yüz b'nlerce ton çimento geti
rilmiştir. Pavyonlarda birbiri arkasına 
ikmal edilmektedir. En büyüklcrir.:lcn 
bulunan münakatat pavyonu bütün 
müştemilatile bitmiş gibidir. 

Sergi masraf bütçesi 150 m:lyon do

lardır. 

halkı güldürmektir,. nazariyesi bura
da tatbik edilir. Wnlt Disney'le görüş
tüğüm zaman ileride büyük filmlerde 
de böyle çizilmiş karfüatürlerin rol 
oynayacaklarına emin olduğunu söy
ledi. 

( J>t• l'tt nı ('(Ji \OT) 
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ZAYl 
X:ımımıza :ılt nıfıhürlcrimir.i z:ıyi ellik. 

Hükımi olmnılığını iliın cilerh. 
(' J,ür'l:ırd:ı ntik,·:ılrlc moh:ıllcsindc Kol

tııkçu Hızn soknk l'\o. 4 hnncdc ı~utın:ı ve 
Zt>~nrp. (\'. P. 21Gti) 

J. IE. Garlh 
ECZABANESl 

Her nevi reçeteler sıhhi levazı

matı ve ıtrıyat. 
Beyoğlu lstiklfil caddesi No. 419 
:ierli Mallar Pazarı karşısında 

1 ı Pa: dö Bebe sırasında. 

I; Levazım amiıliği 1 
ilanları 

...................... 
Ordu Hastahaneleri i~in alınacak 

23200 metre pijamalık hez 25 - 1 - 938 
salı günU saat 16 da Tophanede İstan
bul Levazım runirliği satınalma Komis
yonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı· 
lacalrtır. Tahmin bedeli 5568 lira ilk 
teminatı 417 lira 60 kuruştur. Şartname 
ve numunesi Komisyonda görülebilir. 
iııteklilerin kanunt belgeleriyle teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Komisyona vermeleri. 

(366) (56) 

'(. * :(. 
Ordu Hastahaneleri ıçın alınacak 

bin yedi yüz adet battaniye 25-1-938 
Salı günü saat 15.30 da Tophanede İs
tanbul Levazım 5mirliği Satınalma ko
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 28900 li
ra, ilk teminatı iki bin yüz altmış yedi 
buçuk liradır. Şartname ve numunesi 
Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni belgelerile teklif mektuplannı 
ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Komisyona vermeleri. (369) (59) 

• • • 
Ordu Hastahaneleri için alınacak 

on bin çift terlik 25-1-938 Sah gü· 
nü saat l S de Tophanede İstanbul Le
vazım &mirliği satınalma Komisyonun
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak
tır. Tahmin bedeli on sekiz bin lira 
ilk teminatı 1350 liradır. Şartname, ve 
numunesi Komisyonda gör.ilebilir. İs· 
tekJilerin kanuni belgclerile teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Komisyona vermeleri. 

(370) (60) 

Ordu hastahaneleri için 8000 adet 
Fildikos Fanila 28 - 1 - 1938 Cuma gU
nü saat 15 de Tophanede 1st. L. V. 
A. Satın alma Ko. da kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
5600 lira ilk teminatı 420 lirddır. Şart
name ve numunesi Ko. da görülebilir. 
1stekı:terin kanuni belgeleriyle teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Ko. na vermeleri. 

(381) (188) 

TiFOBil 
Dr. İhsan Sanıi 
l ilo ,.e pautıfohastılıklınn:ı tut 

ruımalı: i~ln ağızdan aiınan tifo hap
landır. Hiç rahatsızlık verme? .. Her 

kes alabilir. Kutusu 55 K.r. 

l AY t 

Anknra ıuenıurin kooperatif şirketine 
nil Lıulunaıı 3337 nuınnrlı hi:. e scnedimı 
kazaen zıı) i eltim. Zııyiiudcn bir yenislnı 
nl:ıcnğıındnn eskisinin bcdcmn lıüknıfi olıı· 
nııy:ıcağı ilun olunur .. 

De.şiktn~ thlnmur Nnr oknk 42 numarıı-
dn Suph! Mahmut. (2HOS) 

11 .. AN 

Emniyet Sandığı Müdilrlü!iünden: 
Bc~o~lu Taksim Tnlimlıııne Lanıartin 

caddesi Murnl Ap. 36/1 No. da Day:ın J)i. 

ruhi Muratoğlu l 8-ü-937 tarihinde San
dığımızn hırnktı~ı parn için ,·erilen 22297 
numaralı bonoyu kaybclliitini söylemiştir. 
Yerıi~i verileceğinden e.skisinin hükm<i ol
ıım :ıc:ıllı ilan olunur. (24 ı O 

Dohloı 

Hafız Ce 1. al 
Lf)UfAN llE1lbıl 

Dahiliye Müteltcu3ta 
Pazardan t>qka ııttnıerde &gledea eonra 

.at c2.o tan e ya> k&dar lstanlNlda Dt't'U 
yolunda ( 104 > aumarıW btl8Ulf kablJ?ealDde 

hut&l&mu kabul eder. Salı, cumartesi g1ln 
ler1 aatıah .. Dl>-12" eaatler1 hakiki fukaraya 
mahsustur. Muayenehane •• H t.eıetooı 

r. l'lasıı evinizden bakkalı- gayet eğlencelidirler. "Bn dddi işi 
__:.....:.._~.:...._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.:.-.._~~~~~~~~~~~~~ 

1239!1. KJfldr teletoo: 21M&. 



' .Devlet· De~lT'!Jf!lları ve. Limanlar.ı işlf'tme .. 
. • ·Umum idares.i ilanları .:. ·.·. 

~ ' •• ::oı: • - • • 

Muhammen bedeli 7140 lira olan 3X70 eb'admda 1000 adet ambuvatman
Iı dökme boru 7-II-1938 pazarteci günü saat 15 de Haydarpa'"'da gar bina· 
sı içinde toplanan Komisyon tarafından kapalı sarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 535 2h liralık muvakkat teminat, kanunun tayin 
ettiği vesaikle resmi gazetenin 1-7-938 G. !645 No.lu nüshasında intişar etmiş ohıu 
talimatname dairesinde alınmıı ehliyet vesikalarını muhtevi teklif zarflannı ay· 
ni giin saat 14 on dörde kadar Haydarpaşada gar binası dahilindeki satınalma 
Komisyon Reisliğine vermeleri lbımdır. 

Bu i§e ait p.rtnamelcr Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(251) 

Muhammen bedeli 7860 lira olan 65500 kilo H ve 20 m/m lik yuvarlak 
demir 27 - 1 - 938 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada Gar btnası dahi
lindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 589 1/2 liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tnyin ettiği vesaik ve resmt gazetenin 1 - 7 - 937 gün 3645 No. lu nushasmda 
intişar etmiş olan talimatname dahilin de alınmış vesika ve teklifleri muhtevi 
urflarm ayni gün saat 14: on dörtde kadar Haydarpaşa gar binası dahilin
deki Komisyon Reisliğine vermeleri lA zımdır. Bu i§e aid şartnameler Komis-
yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (151) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

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

liralık 'iki adet mükft.fat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyankoya iştirak ediniz. 

MEQ TOl2LO iZA~ATI. GIŞ,LEQll'1iZD~N ALiNiZ 

1 - 1 
Ankara caddesinde 

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

depolan kiralıktır. 
Bi;le~tirilmck suretiyle 150 metre murabbahk bir mesaha elde edilebi

lir. isteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna müracaatleri. 

.............................................. 
lstanbul P. T. T. MUdllrlUğilnden: 

İstanbul DUyük postahane binası bnh<: esindeki mevcut sundurmalardan isti
fade etmek sureUle bir anbar binasının keşifnamesi dahilinde yaptırılması 
atık eksiltmeye konulmuştur. Ekstlt me 8-2- 938 salı gUnU saat 15 de 
BUyUk postahane binası birinci katta. İstanbul P.T.T. MUdürlüğUnde müte
şekkil alım satım komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 4089 lira 72 
kuruş, muyakkat teminatı 306 lira 73 kuruştur. Taliplerin mukavele, 
eksiltme bayındırlık işleri umumf, bu susf ve !ennf şartnamesi ve proje ke
şi! hUlAsastyle buna ilişik diğer evrakı görmek ve muvakkat teminatlarını 
yatırmak üzere çalışma saatinden bir harta evvel İstanbul Nafıa Müdürlli
ğüne müracaatla en az 3000 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair ala
cakları fennf ehliyet ve ticaret odası vesikaslyle birllkte komisyona mlira
caatlan. ( 415) 

·-
·~· ~·flb•~' Ri: lediv~~i llanlat-ı. . · · 

. . .. . . .,, . ..... --..... ~~ 
Senelik muhammen kirası 4 O 11 rn. olan Arnnvutköyünde Lütfiye ma

hallesinde KUçUk ayazma sokağında 17 No. ev 937 ,·eya 938 ve 939 sene
leri Mayıs sonuna kadar kiraya veril :cıek 11zerc acık artırmaya konulmuş
tur. Şaı-tnamesl Levazım MUdUrlUğUn de görtHebtllr. İstekli olanlar 3 lira
lık Uk teminat mektup '\"eya makbuzu ile 8- 2- 938 salı günü snnt H de 
Dalmt EncUmendc bulunmnlıdnlar. (1.) (US) 

1 -== 
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S~hibi: ASIM US Ncıriyat müdürü Refik A.. Sevencil 


