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lngilızAi;tQ';kneşreııı t:'atay'~a Y!1Plla~ak ~e: 
Yalnız Türkiyenin temelini değil Çim tarıhlerı tesbıt edtldl 
Sağlam bir Şark siya- intihabat 28 Martta ve 12 NisaAda yapılac;;ak 

setininde esasını Fr.ansız Hariciye Nazırı karar· 
kurdu da reyini kullaDmadı 

ingilterenin Türkiye ile çarpışan 
menf aatleı i yoktur 

. . } 

ın !Jiılteren n 
harici sivaseti 
değişecek ml? 

Busünlerdc lngiltcrcnin harici si· 
Y_a.set cihazında dikkate değer deği~ik· 
lıkler oluyor· vakıa bu dc;:;iı:iklik ha· 

• ' "' :ı; 
rıci İyaset cilıazmm duhili kısmın· 
dadrr; huımnla bcrah.er çok csn lı un· 
surlnrın yeri d~iştiiji gfüülmı-kle be
~ Aher, hu un urlara yeniler de 
ıln, c cdil<li~i için lngiltcrenin bey· 
nelmilel İ,.•a etinde <l":;i ... iklik olaca· ..,, • J _...,.,:.: 

gı rn nyctleri de tabii olarak ortaya 
çıkıror. 

. ~ir kere İngiltercnin harici siyase
tmı ~ ıllnr<lıınberi elinde tut ·n, hu· 
nun için de ~izli l.iikümdar laknhı ile 
anılan lınriciye daimi mfic;te~arı Sir 
Hohe~t Vnnsittart yılha~ı tatili müna· 
r~1:m!~tc Fran nnm Akdeniz sahiJle .. 
t
• • tuııı .... '" ,,.. ... ,.:rını negı•· 
ırrıu~ "<' e 1 ·ı h . . ıı . • .... ıı nl!ı tl're nrırıyc neznre· 

~~ lını:ı]j~Jomatik miişııvirliiji Unvanı 
tınrla ılıclas olunan yeni hir ,·azif c

yc ~ermiııtir~ onun yerine Sir Alcxan
dre Coı:oflnn ı:etirilmiı::tir D""' t 

f 1 ~ • ı ı;er a-
ra lan ıarich e nazın E.ıe l •. • ... u n ~en<' nı-
~un lrrde T..onrlrndnn anılmı k .. ··ı. 
hir ı.cnılıal!P F" "' uçu 
sal . . ,, onra ran. anın "cımp 
h 1~11.crıne. Mnntrkarlo'vn l?İtnıi tir: 
n~:ll'l\"~ nr•7arrti \ nzif t>ı::ini "" hizzat 

1 ''~kıl Çanıherlayn kendi üzerine 
a nıı~tır. 

y cııj t . 1 . 1 • ayın er gazetelere daha ev· 
d~e 

1 
tı~ayet olarak akscderken hu hii-

ı c er be , l ·ı l • . te b. . ) ne nıı e 'nzıyettckı vchame 
h" ır ı arct olarak g()-terilnıişti. Ve 
k~~zat hariciye neztlreti vazifesini vc-

Bn eten. kendLi idare edecek olan 
nşvekıl" 

cağ •. 
1

1n Yeni hir sulh :pliim yapa· 
gel 

1 
oy 

1
enmi ti. Fakat Londra<lan 

Yaleanltedı;ra1rıa~ <lerlıal bu rhuyeti 
n a ı. n,. r B k"l" • h • ciye l'lı ız a~ve ı mm arı· 

· . n_azı.rı varken ona vekalet etme-

k lenı hır ı::ey d v.Jd" n Ik" ah· ~ e~ı ır. u e,•,·e ı 
•net ' 

ınuştur ~~nan?ndu da hirçok dı>ra oJ-
Jiz n . ıye u:ahat ta verildi. f nrri-

QŞ\'ck"l" • rı 
ed"I 1 ının yapnca;mdan hah· 

ı en Ye • 1 " 
hir lınhe n; su ~ r>rop;rammdnn ula 

Sir n r <> nıadıgı da .söv lendi. 

h obcrı \Tan . ' h . . a§ di 1 . sıttart ın ancıye 
·ı p onıatık mü . 1 ·v· .. ı e onun • Şnvır ıı;ıne tayını 

dan•ın h Y~r.ıne Sir Alexandre Co"o· 
nrıcıy d • t "' 

getirilme i e aım rnfüavirliµinf' 
nin İnrril" nhclen. sonra i f' hu hftılicıe-
"' .., ız arı • · • .1 gİ§iklik d c.ı ıya etınue bir de-
.. ernek olm el ... • •• 
~oyle el ·ı· n ıgmı teyıt ıçın 

enı •Yor: 
- Ba> Va · .,.cır el • • n ıtıan luırkiyc ncza-

1 aonr nıfü; , • 1..... .ı _ 
ornaı·/,· •. '!ı:.<wır ıgınaen brı§dip
·' 

1 
• nıusuı.:ırl"': . . l . . . ''erec-<>d b"-.: ı~c tayını nruıcı 

/" e ır tal·d" ·d· k" . ' t.)·e l·a l .• ır esen ır ., ~ım· 
• ıar ta-ıfel • d .. 

ııu,ı·aff ' .. erın c ~ustf'rdiği 
... um, etl<>r 

'lf<ı l ·- c uc mcmlchrtc yap-
"-m"ılere .. , ·ı 1fl<>kı· • . • mıuuı ut vt?rilirur dc-
ır • ıl ınci 1 il y;n ~aa· . . ' Prcc<' e gene im ta-

nin ~ ı. <'._Sı ~mıdiyc kadar lngiltc~ 
istiha:ıc_1. 811'·~~Ptin<le takip l'dilt>.n 
/• -·«!tın ll'tıısmc,. .... --' r·· 
ı l<'-:n • <.: 'f'l'P~rm• rıai r ıı· 

. tnrzttır. F.sa~r>n R 1' . 
tın '\'p..: 1 . • n" rmsıttnr· 
"'• • <np "',..Cl'\"P --' ' • •• • • 
gınc tan ,,,,.,.,, muşnnrlı-

n eçlilcn llrn· rnrrnrqrt hm· 

ASIM US 
'(Sonu sa 4 Sü 5 J.ı 

Bundan üç hatta kadar evvel memleke
tiınize gelip tetkikat yaptıktan sonra tek
rar Londraya dönen, '::>unday Times., 
gazetesi siyasi muharriri Herbert Side
botham yeni Türkiye hakkında neşretti
ği ilk makaleyi geçen perşembe gilnü ver
miştik. Yazılannda "Scrutator., namı 

müstearını kullanan İngiliz muharriri, 
bu haftaki rnakalası, yeni Türkiyenin ya
ratıcısı olan büyük Şef Atatürke hasret
miştir. İngiliz muharriıi diyor ki: 

"Kama! Atatiırk, Çanakkalede A nıs
turalya ve yeni Zelanda askerlerinden mü 
rekkep İngiliz kuV\·etlerini püskürttü, 
Filistindc harbetti, Büyük Harpten son
ra Y:unanlıları mağlup ederek Gazi un
vanını aldı. Fakat Türkiye Cumhuriye
tinin ilanı tarihi° demek olan 1923 sene
sine kadar, dünya, onun bir asker oldu
ğu kadar da mükemmel bir devlet adamı 
olduğunu tanımak fırsatını elde edeme • 
mişti. Belki de onun, bir devlet adamı 

görii~ü taşımasının ilk i~reti, Ankarada 
yeni b1r hük~t merkezi kurmağa ka· 
rar vcrmi_ş olinasıdrr. 
Atatürk o Z3!11Clnlar, lngilterenin bugün 
oldu~ dereCede bir .dostu de8ildi. Fak.at 
Ankarayı inşa _etrneğe bac;ladrb"t zaman, 
hakilr..atte, bir hiikfunet merkezinden da
ha büyük bir ·şey · in~a etmekteydi. Har
bin acı hatıralarım ortaifan .cildi. Onun 

(Snnu Sa. 10 Sii.1) , 

Japonyanın 
Beyaz ırkı Asyadan 

silrmek 

TEHTiDi 
karşısında 

Amerika izahat 
istey·ecek 

Paris, 5 (A. A.) - Figaro gazete·ınde 
Oormesson Japonya dahiliye nazmnm 
beyaz 1rk aleyhindekı makalesi hakkm
da. şöyle yazıyor: 

Eğer B. Suetsugunun beyanatı, Japon 
hüldimetinin beslemekte olduğu fikrin i
fadesi ise bu fikri komintern aleyhinde 
İtalya, Almanya ve Japonya arasında 

münakit itilfifname ile telif etmek nasıl 
mfimkün olur? /\1manlarla Jtalvanlann 
uzak Şarkta arazileri yoktur. fakat bun 
dan daha fazla bir şevleri vardır: Mü· 
him ikttsadi menfatler. 

Domiesson. bundan sonra Çin c:mai • 
lcştirildiği zaman Janonvanın ltalra ''e 
Almanya da dahil olmak üzere Garp dev
letleri ile rakaöete giric:mcl<"te ~ecıkmin•
c-.eğini izah etmektedir. Oormecson. mü
talealaf.ına "f't-1len biçiliyor .. di}•e niha· 
yet vermektedir. 

Ordre ~tcı:i yazIYor: 
il. Suetsugu'nun bevanatı. Almanva 

ve Jtalyava yaprlmrş hir ihtar teskil et· 
meliôir. Bu iki memleket, Japonyamn 
kendileri ile ittifak etmesinin cebebi uh
desinden ğelebilecel!i gün kendilerini da
ha zh-art.. kolaylıkla yutmak oldubrunu 
;ınlamalı-lırlar. 

Amerika izahat ls!r.yor. 

Vaşington, 5 (A. A.) - Resmi mah· 
feller Suetsugu"nun beyanatı hakkında 

(Sonu Sa. 4 Sü. 4) 

Milletler Cemiyetine verdiğimiz nota ve cevabı 

l!V~;~-~;~~
3

i 

i
l DUn uzun bir toplantı 1 

yaptı • 
Ankara, 5 (Telefonla) - Vekil· 

' 

ler Heyeti bu akşam, Başvekil Ct
• 14l Bayar'ın riyaseti aUında, Mtc· 
! liste bir toplantı yapmıştır. 

1 
Toplantı uzun sürmÜ§ oı geç 

ııakte kadar devam etmiştir. 
!.::::::::.-.::::mın waııı wı 

Hariciye Genel 
·sekreteri 

Ankaraya glltl 
Kendisine mil

him bir ameliyat ya. 
pıldıktan sonra bir 
miladettcnben ıeftfi· 
mizde tedavi Bltında 
bulunan Hariciye 
Vekaleti Genel Sek
reteri B. Numan ~1e 
ne.mencioğlu. tı:ı
mryı~ afiyet kesbet-
tiğinden dün ak~
ki ekspresle Ankara-

B. Numan ra hareket etmiştir. 
Menemencioğl" B. Numan Mene-
mencioğlu Ankarada tekrar vazifesine 
başlayacak ve bir buçuk ay kadar sonra 
l\.Iilletlcr Cemiyeti toplantısına iştirak 
etmek üzere Cenevreye gidecektir. 

Hariciye Genel Sekreterinin ameliya
tında hazır bulunan ve İstanbulda tedavi 
edildiği müddetçe kendisine refakat e
den Ankara Nümune hastahanesi ope
ratörlerinden Dr. Nureddin Aruman da, 
dün akşamki ekspresle Ankaraya dön
müştür. 

lngiltere 
Romanya ya 

e·r nota verdi 

DUn neşredilmiştir 
Paris, 5 (Radyo) r- Hatay intihabatı-ı 

mn birinci derecede 28 Martta ve ikinci 
derecede 12 Nisanda yapılması kararlaş· 
tınlmıştır. 

Fransız .hariciye namı Delbos rey 
vermekten istirikfıf ettiği cihetle Ekuva
dor del~esi·Kevcdo, Milletler Cemiyeti 
tarafından g6nderilmi§ komisyonun tek
lili ü.ıerine, bu karan vermiştir. 

Kevedo intihabatı idare edecek me
murları tayin etmek üzere komisyonu 
toplantıya çağmnıştır. 

Milletler Cemiyeti Sekreterli~ komiS· 
yon tarafından hazırlanmış olan intiha· 
bat nizamnamesi hakkında Türkiye hu· 
kfuneti tarafından gönderilmiş olan no
tayı neyetrnistir. 

Ankara. 5 (Hususi) - Hatay seçimi 
hakkında Milletler Cemiyeti taraf mdan 
hazırlanan program üzerine, hükfuneti
mizin Cemiyet sekreterliğine verdi~ri no
ta ve bu notaya sekreterliğin cevabı, bu
gün neŞredilmi§tir. 

Romanya yeni ticaret 
anlaş~~$1 imzalandı . .. . . 

Heyetimiz Bük~eş1ıf11r: .. ~ ·iareket etti 

Ticaret 11 tyelimizin Bakam 
B. Faik Kurdollu 

Bükreş, 5 (A. A.) - Husus! muh:ıbi
rimiz bildiriyor: 

Türkiye - Romanya arasındaki yeni 
ticaret ve klirinğ anla~lan ve merbu
tatı bugün saat 13 te sanayi ve ticaret 

nezaretinde Türkiye -nan1Iha amaullaii 
· Suphi Tannovcr ve iktisat vekaleti mil9" 

tcşan Faile Kurdoğlu, Romanya namına 
~ Juguto tara(mdan merasimle iın· 
%Cllanm~tır. 

Anla~malar bu ayın 13 ünden itibaren 
mer'iyete girecektir. Eski alacaklılar ge
ne esasta malen olmak üzere husust te
diye şartına bağlanarak ayn ayn bir 
hesaba alınmıştır. Yeniden ba~hyacal· o
lan klirinğ hesaplarında Türk lirası prim 
siz olarak 82 ley'den hesaplanacaktır· 
Karşılıksız tediyat yalnız milli bankalar 
yolile yapılacaldrr. Anlasmanın müddeti 
bir senedir. Anla~ya bağlı müteakiP 
protokoller vardır. 
Kurdoğlunun reisliğindeki heyet bıı· 

gi\n Bükre§ten hareket etmiştir. 

• • • 
Yeni ticaret mukavelesi bilhassa şu 

esaslan ihtiva etmektedir. 
Romanyanın bizde iki milyon lira 

kadar bloke parası vardır. :Buna mu • 

(Sonu Sa . .+ sa. 5) 

Ticaret odası meclis~ 
Vali üslündağın rigaselindtJ dün ilk toplan

tışını yaptı 

Dostlukların bo- B ·· b ti V ı· · h t zulmaması i in u munase e e a 1 ı.ş aya 1 
Fransa da K:alın Qz~rLıe mühim bir nu.uk söyledi 
dil<l<.alini celbe· 

diyor 
Londrn, 5 (A.A.) - Öğrenildiği· 

ne giirc İngiltere lıiikfüneti efiri '\'a· 

ıtneoiylc Homan) tı lıükfımetirıe dos· 
tane hir nota vererek Londra kahine· 
inin 9 - 12 • 1919 tarihinde Pari te 
inıza edilmiş olan \'e ekalliyetlerin 
lıuku'<unu ?.aman altına alan mualıe· 
ılevc kP-r ı hii\'ük lıir alfıka c:öster· 
~,,,.,,. ol 1 ·-~··ıı:ı !•ı-tırlntmı•trr. 

Frtın:.; . l> ı Tı•. "bbiisatta Rulundu 
Lnnclra, 5 (Hu u~i) - Dcyly Tel· 

graf gnzPtesiııin ya7.clığma göre, Fran· 

(Sonu Siz,, 4 Sü. l), 
Dünlln toplantıda 1'ulıınan Ticaret Odası uenl dzaları 

( Y aıısı l O uncu. Mlf/tidal: , 



---
2 - KURUN 6 tKtNCtKANUN 1938 

lngiliz faşistlerinin 
karargahında 

Güzel ... rk 
ları 

e 
, 

kon şrn için Paşlsıleı gelecek intihapta kazandıkları 
lahdiıde 

Yahudileri lngiltereçien çıkarmı
yorlar, fakat hiçbir hak da 

vermiyecek.erm·ş 

Azlık okullarında talebelerin kelime 
bozuklukları düzeltilecek 

• ve şıve 

Londradakl Hayd parkta vukubulan 
nümnyişlerden gazeteler bahsettikleri 
zaman, Mozley ismi ortaya çıkmıştı. 

Ve İngiliz gazetelerinde " Faşizm ,, 
"Komünizm,, meseleleri münakaşa e • 
dilirken ''Demokrasinin tehlikede., bu· 
Junduğuna dair yuılan bazı makaleler 
arasında, Mozley, sık, sık yer alıyorldu. 
Mozley İngiliz faşistlerinin reisidir. tn 
gilizler arasında bu isim söylenirken, 
bazı kimseler buna ehemmiyet vermek 
istemezler; bazdan istihzahla karşılar, 
ve bazdan ona kızarlar, ve Mozleyin 
taraftarlan ise bu isim söylenirken, se
lam durur gibi derlenip toplanırlar. 

Moı:leyin İngilterede uyandırdığı ce
reyan hakkında bir fikir edinebilmek i
çin Ingiliz faşistlerinin karargahına gi· 
derek Mozleyin siyasi direktörü A. R. 
Tomson ile görüşen bir gazetecinin an
lattıklannı, nakletmeliyiz. 

Yukaı4daki mukaddemeyi yapan ga
zeteci diyor ki: 

lngiliz faşistlerinin umumi karar
gahı Uestminster semtinde bulunuyor. 
Burası tngiliz parlcmentosuna yakın • 
dır. İngiliz faşistleri bu parlamento • 
nun mezarını kazmakta olduklarını söy 
lemektedirler. Umumi karagihın ctra • 
fında polisler dolaşır. 

Binanın vitrinlerine faşist gazeteleri, 
resimleri, nümayiıler esnasında çeki • 
len diğer resimler ve polis tarafnıdan 

bir amelenin tevkif edilişine dair fo • 
toğraflar yerleştirilmiştir. Başka bir 
resimde de yerde yuvarlanan bir amele 
görünür. Bu amelenin baıucuna gelen 
bir İngiliz faşisti, yaralı amelenin elini 
bağlamaktadır. Fotoğrafın altında: l 

"Yaralı arkadaşa ilk imdat.,, cilmle· 
si yazılmıştır. 

Binadan içeriye girincl koridorlarda 
nöbet bekleyen bir kaç faşistin yanın • 
dan geçtim. 1Jerledim1 karırma "faşist 

lokantası,. "faşist kütüphanesi,, çıktı. 

Ben istihbarat odasını arıyordum. O • 
dalara girip çıkıyor ve koridorlarda ko
ıarcasına yürUyorlardı. 

Alt katta benim kim olduğum sorul
duktan sonra telefonla ikinci kata ha
ber verildi, yanıma bir adam veıldiler, 
ve ikinci kata çıktık • 

Rehberim bir kapıyı açtı, seUm dur
!u. Koh •ı faşist-.·ari yukan kaldırarak 
ismimi > • sek sesle söyledi .• 

Karşısına getirildiği madam, tngil • 
terenin yarınki muhtemel Göringiydi. 
Molzeyin sağ kolu mesabesinde olan bu 
zatın bıyıklan alahitler kesilmişti, geniı 
alınlı, mnğmum bakışlı olan bu zat İn
giltere faşist partisinin politika direk
törU idi.. Başkalanridan işittiğime göre 
Tomson, İngiltere faşist cereyanının 

en kuvvetli bir hatibidir. 

Mlhaveremiz gayet sakin ve kolay • 
tıkla oluyordu. Çünkü, suallerime Tom· 
son, iki iki dört edercesine cevaplar 
veriyor ve bu cevaplar üzerinde çok 
düşünmilyordu. Bir saat kader süren 
konuşmada Toınsonun bana verdiği ce
vapların başlıcaları §Unlardır: 

"- İngiliz faşistleri bittabi iktida
n ele almak isterler. Bu hedefe varmak 
için nasıl bir yol takip edeceksiniz? 

- Bizim yolumuz temiz kanunuesa
si yoludur. tktidan ele alıncaya kadar 
demokratik köprüden geçeceğiz, hede
fe vardıktan sonra yeni nizamlarla ye
ni rejimi kuracağız. Silahlı ihtilale mü 
racaat etmeğe lüzum yoktur. Bi2'de ih
tilal ve harp isteyen anasır yoktur. Bu 
esas üzerinde Fransız faşistlerinden ay 
nlmaktayız. Bizim te§kil!tıLllz sırf tsi· 
yası bir teşekküldür. 

Önilmüzdeki mebus intihaplanna iş
tirak ederek parlamentoya 100 • 120 
mebus çıkarmak için mücadeleye giri

ıec.eğiz. 
Parlamentoda yedi yüz mebus var

dır. Geçen intihaplara iıtirak etmedik 
çünkil o zaman Habeşistan muharebe
leri cereyan ediyoı:ldu. Biz intihaplara 

Sir Edvard Mosfoy 

iştirak etmiş olsaydık İtalyanların ta
rafım tutmak icabedecekti. 

Biz Alman faşistlerinin yolunda yli
rUmekteyiz. İktidara geldilkten sonra, 
bütün fenalıklann kökü olan sermaye 
meselesini halledeceğiz. Memleketin 
mali işlerini kontrol altına alacağız. Bu 
hususuta çok kati tedbirlere baş vur • 
mak niyetindeyiz. Yarayı kökilnden ke 
sip atacağız. Beynelmilel sermayenin e 
liıideki kuvvet ve nüfuza meydan ver· 
miyeceğiz. Bundan sonra dahili pazar
lan yeni usullerle ıslaha başlayacağız. 

(Sonu 11 ncide) 

Hum, Ermeni \'C l w::c\'İ okullun i· 
~in O) rı uyrı ıııü~tcrt'k tal iıııatr.aıııc
ler yapılım tı. im tulinınuıameııiu en 
mühim mnddeleriıulen hiri de lm o

kullanla okuyan ~ocuklarm türk~e 
itibariyle inki~af etmelerini tenıirnli. 
Du bakımdan talimatname okulun 
türkçe ve kültür der leri <>ğretıne . .nle
rine nıiilı im vazir eler vernıekted.ir. 
Öğretmenler vakit \'akit konferanı.lar 
la \'C toplu derler le tiirkçenin ilnle
mesine c:alı,.acaklartlır. Gent> ders a
ralarında, tenefrli te \'e koridorlarda 
talehe ara~rnda türkı:e konu~maya ta
Jeheyi te~\·ik edecekler \'e onlarda 
çördiil,lcri kelime \'C §İve hoz,ıkluk· 
larım iliizeltmcye çalı;acaklanlır. 

Ru karar üzerine ı:elırimizılt•ki ilk, 
. orta ve foe ekalliyet okulları ciğret· 

menleri ralr~mııya ha~lamrşlanlrr. 
Yapılan tefti,1erde çalr§malann 

çok mii~het neticeler "ercli~i g(jrül
mckterlir. 
Diğn taraftan mulıtelif ilk ve orta 

dereceli ekalliyet oknllannm hazıla· 
n der lerini tiirkçe vermek için kül· 
tiir c1irektörli1ğüne m\irac-aalla hulnn· 
mn~larclr. Runlann miirac-aatları 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Rn arnda MııseYi Jic:rsi ilk k:ıc:nn 
resmi ilk okul miifrednt programı Ü· 

zerine ayni ~ekil ele tedri!ata ha~lamr~
hr. 

Türkre w~ kiiltiir derelerfoi ok'.ntnn 
(i~relıne~lere ayrıca aile hilgisi. tahi
at hi'~i;;:i, ·az~ \'eııair dersler de veril
mİ~fir. 

• Türkiye - f ı>panl'll ticaret anlaşması 
feshedilmiş, .tatbik mevklinden kaldırıl· 
mışhr. 

(j.üntecin peşiHden : 

Karadeniz 
Diin gene esmeğc ba§layan ~icldetli Kara)"el f ırıınası herlese Ka

radcnizi lıatırlatıı. Bö;>lc, bilhas:.tı kış gününde lwrlmnç fırtınalı :a• 
manlarda hcndisindcn balıscttircn Karadeni::e f un anlılar "E/ksino Pon• 
tos" diyorlar; "Mi af irse/er deniz'• ~ehlinde tiirk~cye çevrilebilir. Bir 
bahıma göre bu Arapların "Tesmiycbinnekiz", ,.ani bir §C)'C ters ile ad 
lwyma denilen ifade tarzıdır. 

l'unanlılar bu tabirle Kara<lcni:iıı hiç tc misafirscver olmadığını 
giistcrnıi§ oluyorlar. Eshi Yunmılrların rii:gur, deniz, göl.. )'er gibi ta· 
biat ha)7ıaldarı ve lwvvetleri hal.:l.ındaki telük!.ileri gi;:önüne getirilir 
i e bu ifade şcldi Karadeni:;in lıü t'İyetinde ıasaı:vur edilen telıli/;Pnin 
gii::el Lir tabir ile öne geçmek dii~ünccsine atfedilebilir ld bu tahdirıle 
üstiindc ,-olculuk edenleri lıırpalıyan bu lıırçırı tabfotli, bu huysuz deni· 
:in hicldeı ve §idclctindl!n kurtul mnlc maksadile ona bu ismi verdi/deri· 
ne hiil;mctmcl• lri::ımgr>/ir. Bn:ı ;nsanlnr ara ... ında cin ve peri gibi insan· 
lnr ir:in zaman zaman tf'lıli!.Pli olnvilPceğine iıilwt olunan göze görünme: 
malıliıldnrdan balıscdilirl•en, "/)iMınttc nf . .,rınlar" denildiği gibi. 

llalbuld Tiirldcr brı türlii miiTnlın::nlnra lıiç lii::ımı <irmcmi~lPr
dir. Karadeniz lıald.-ındnki h;ildimlerini ona nmlikleri "Kara" sıfatı ile 
ifade ctmi§Terclir. Tiirhiin fôrik rnsfı gördii~iinii açıll, diipediiz söyle.. ... 
mektir; hahikati, oldu~u gibi açık<;tt gö ... tcrnıel•tcdir. 

' HASAN KUMÇAYI 

Halkevi kitap 

Beyoğlu Halkcvi tnraf ından uzun 
müddcttcnheri hazırlanan kitap er
gisi c1Un Halkevi nlonunda mera im· 
le açılmıştır. 

Serı;:iyc birçok matbaa ve kitaplıa· 

• • 
sergısı açıldı 

neler İ§tirnk etmiştir. Fiyatlar \izf'
rinde yüzde 25 tenziliit ' 'ar;lrr. Rt·~
mimiz Dlin ve Yarın Külliyatı için 
aynlnn köseyi göstermektedir. 

lŞlN ASLI 

"Uluı,, ta fıkra başlığı altında Falih 
Rılkı Atay yazıyor: 

Bu akşam, Frankonun Madridle, ve
ya To~yonun Çankayşekle uyuştuğu • 
na dair bir telgraf aldığınızı tasavvur 
edinjz, Kimbilir ne kadar ferah duya • 
caksınız? kimbilir ne kadar ümidlene • 
ceksiniz? 

Bir falcı değilsem de, Afrika, Asya, 
Amerika veyahut Avrupa da. uçuncü 
bir hareket başlayacağına şüphe etme
menizi size temin edebilirim: 
Çi.ınkü sulh enternasyonalinin karşısın 
da harp enternasyonali, yani, iki türlü 
cihan nizamı ideolojisi, birbirleriyle 00. 
ğuşmaktadır. Fakat buna halk ile 
kuvvet 2rasında1d eteli savaşın basit 
bir devamı gözü ile bakmayalım. Çün
kü ne sulh,· ne de harp cephesinde esas 
adalet müdafaası değildir. Eğer Cenev
re, adalet uğruna fedakarlığı bilfiil tem 
sil edebilmiş olsaydı, mesele kalmazdı. 
Onun adalet vazifesi yapmakta bile ne 
kadar zorluk çekmekte ·ok1'.ığunu, biz
zat biz barışçılar, kendimize ait dava
larda görmüyor muyuz? Hatay işine 

bakınız: Muahedeler, anlaşmalar ve 
uzlaşmalar, hülasa bütün nikbinlikler 
ni;amına itikadınızı sağlayan ne görü· 
yorsunuz? Harp, fetih ve l:uvvet man
tığına hak kazandırmak :steyenlere, 
haksız olduklarını gösterecek misaller 
vernteğe, biz barış cephecileri, muffak 
oluyor muyuz? 1 · 

Kendi ncsap)arına vazilelennı bue 
yapmayanlardan, mücerred davalar he
sabına f el:lakarlık beklemek ne kadar 
doğru olabilir? Sulh cephesi, banşçılar 
zayıflanıyor ve bu cephenin gediklerin
ar:n ııaı pç-ııar ıaycıaıanıyor J 

BlR HATIRA 

Burhn Cahit yro.hudi meselesi etra • 
fında dünkü Son Posta.da yazıyor: 

Dostum ve meslektaşım Ahmet Şük

rü ile Pariste bir lokantada idik. Servis 
yapan garsonun gecikmesine kızan Ah 
met Şükrü türkçe: 

- Sersem adam, dedi. Bizim bifteği 

öb:.ir masaya götürdü. 
Yanımızdaki )nasada kıranta bir a • 

idam vard.ı. Birdenbire döndü. Hafif bir 
tebessümle türkçe olarak: 

- Affedersiniz, dedi. Garsonun yan 
lışım b'en düzelteyim. 

Ve önüne 'konan tabağı bizim masa
ya geçirdi. 

Yanımızda birdenbire peyda oluve -
ren bu türkçe konuşur zatla sohbeti • 
miz yemek sonuna kadar devam etti. 
Türkçekonuşan bu zat bir musevi idi. 
Vatandaş tdiyemiyeceğim. Çünkü as • 
len Boğaziçindel Beykozda doğup bil· 
yümekle beraber, sonradan Avrupanın 
muhtelif yerlerinde dolaşmış, muhtelif 
tabiiyetlere girmiş, muhlelif memleket
lerde yer edinmiş. Sağ cebinde '.bir Ka
nada pasaportu, sol cebinde Fransız 

proteje vesikası var. Looorada evlen • 
mi, çocukları ingiltercde, kendisi Paris 
e oturuyor. Asıl işi Çekoslovakyada, 

mukavva fabrikalarında • 
Lakırdı arasında anladık ki annesi 

bugün hala Beykozda ola ncski vatan
daş harp silahları üzerine büyük iş ya· 
pan bir müteahhittir. 

Büyük harp silahları ticareti yapan 
böyle bir museviye de Prağda Şurabek 
otelinin holünde tesadüf etmiştik. Çe • 
koslovakyanın meşhur silah fabrikala • 
rımn satı tarını idare eden bu adam da 
beynelmilel bir musevi müteahhitti. 

Keskin zekaları ile en verimli ticaret 
kaynakbnnı ellerinde bulunduran mu
scvilere karşı Almanyada, İtalyada ve 
bugün Romanyada başlayan hareket 
Musa evladlarını yavaş yavaş Arzı 

Mev'uda topluyor. Kenan diyarr, Filis
tin arazisi on yedi milyonluk bir kütle· 

yi belki de blnndırabilir. BeynO:milel 
ticaretin büyük çapta hareketlerini an· 
cak başka milletlerin bünyesinde ya • 
şıyarak başaran bu keskin zekalar ıaca
ba kenıdi aralarında ayni muvaffakıycti 
gösterebilecekler mi? 

TAHTA PARALAR 
Pansilvanyada Blen belediyesi me-

murlarına maaş veremiyccck kadar pa· 
rasız kalmıştır. Vaşingtondan yapaca. 
ğı istikraz müzakereleri çok uzamış vo 
bu arada belediye mecliııi garip bir ça
reye baş vurmuştur. Ylllnız belediye iş 
!erinde tel:favül edebilmelt üzere 150 
bin dolarlık tahta para kesmiştir. Bir 
kaç zaman bu paralar şehirde tedavüı 
etmiştir. Belediye Vaşingtondan istik • 
raz ettiği zaman tahta paralan hakiki 
para ile tebdil etmek istemişse de, 150 
bin dolar yerine 50,000 dolar tebdil e
dilmiştir. Yüz bin !dolan kolleksiyon 
meraklılan saklamışlar ve belediye bu 
işten yüz bin dolar klirlı çıkmıştır. 
30,000 ÇOCUK 

İspanyadan kaçan muhacirlerden 
otuz bin çocuk cenubi Fransanın muh· 
telif yerlerine taksim edilmiştir. Bun· 
lardan bazıları hususi eşhasa verilmiı, 
kalanları yirmi yerde, ianelerle açdan 
fakirhanelere yerleştirilmiştir. Baba • 
lan öldürülen bu yavrular için bütün 
Avrupada iane toplanmaktadır. 

Yugoslav Kral 
ııaibiııiıı ıııüşkac 

vazifesi 

Prens Pol ve h.anıcı 

Yn~oslav kral naibi Pa' le, f rıınsız• 
ca Jurnal gazetesiııin bir mulınrririne 
verdi~i heyanattn, Krnl AJcksandrm, 

far-ilyadaki suikasta kurban gittiJi .. 
ten sonra, kendj ine kral nııipliğini 
bmık:ırak onn miişkiil ve ağır bir \•a· 
zif e ,·erildiğini işaret etmiş ve demi§• 
tir ki: 

"Beni ihti<lor mcvldinc getircın /aı
cia, kuvetli bir lıiildimct reisinin kay• 
bolmrmndalci telılil.-eyi pek iyi göstC'r-ı 
m.;şıir. Bu ö ·le l>ir Jıiilnimeı rci~i idi 
ld, lıemen /rem.en. biitiin siynsi Tuıya• 
tırı üluresi onun ii:crindi'ydi. Dilaa
törliiğiin -b•mu bizzat Kral istcmiı 
1•c ilrin etmi~ti- ancnh mrttınkkat ol• 
ma.,ı lri::ınulır. .-

"Falmt memfoT,·ctin, biiyiik bir sii· 
hitnete ilıtfracı o1drığrı o giinlcrdc 
l'unoslavya 'l pnrti wıı·~alannın fclli
hetine lnrnlmbilir mirdim?" 

Geçmiş Kurun/ar: 

11 s sene evvel 
[ğ)y~(lı ın 

Mütareke esnasında Süleumanlue kı,. 
lasımla icraul faaliyet eden Fransız divanı 
lıarbi laraf ından üç uneden eksik olma
mak üzere mnhkıim edilen Türk, Rum ve 
1:.'rmeniler tahliye esnasında Marstluaua 
götürfürrı..üşlerdl. 

götnrıilmıi~lerdfr. 
Fakat, Lozan mnahcaesl maclblnce 

bunların iadesine başlanılnıış ve ilk posta 
olmak üzcrec dün uirmi bir ki§[ §eltrlml:e 
nelmistlr. 
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YAZAN: Sadri Ertem Ahmet Emin \ 1 Burhan mahke- Adliye 
Sarayı yerinde 

Sen·er İskit, g~
zeteciliğin gertek· 
ten meçhul a'-keri
dir. Onu geniş oku
yucu kütlesi tanı
maz, fakat mesleğe 
~inni§, meslekle a
lakalanmış, mes
lekte yer tutmuş ve 
ya hu işte mola 
,·ermiş herke~ onu 
bilir, tanır. ' 

29 sene evvel Gıdık mecmuasında 
resim yaparak mesleğe atılan İskit 
gazeteciliğin en zerre teferruatına 
kadar girnıi~ nihayet on iki ~ene e,
\'el Ankarada güzel sevimli Vt! mo· 
eler t' ·· · ' ' · · n ıpte gundehk bir gazete çıkar· 
ına,·r •· l<l -

J goıe a ırnıNtır. 

Göze aldırımştır> diyorum. Çünkü 
0

• za.rı!an Ankarada dnli toplu ve şe· 
kıl ıtı~ariyle itinalı bir ıı;azete çıkar· 
~a~ hır hesap i~i değil, anC'ak bir has 
d~ ıyet, hir ideal hareketi olahilir 
h ~· Du, kerpiç evlerin yerine beton 

dınalar, tarlaya a,.f alt dii,.emck nevin· 
en h' f • . ır aaliyetti. Bu faafü·et, Ser 

verın k · k , .. k" e esme, rız -ma, senelerce hu-
urrı Ürecek hortlar, ödeme emirleri 

\ 'e • • 
. aıre §eklınde bir yekün halinde 

nıhayet lmldu. 

k .. Gazeteyi insanl ikbale götüren bir 
uheylan f arz,.dcnlerin arasında Scr

\·er hun.u sırtına alınacak bir yük, bir 
nl lasraf kapısı saydı ve öylece i.;:e huş· 
adL ~ 

Güzel hir ı:avıf a yerinde bir "mi· 
zanpaj,, ona cebindeki "On meteliği 
sarf etıne heyecanını ,.~riyordu. Ga-
zete o · · ' mm ıçın yolunda her ~eyi lıar 
catan bir "c'· ·ı· 'd' B ~ .1. " gı ı ı ı. u sevgı ı ona 
yar olmadı. Senelerdir hali onun he· 
saplarını ödenıekle mesguldür. Bu 
1alı~nıaya bizim türkçed; pir aşkına 
<erler ... 

0Cr\'cr J>İrini buldu. Güze) yüzlü, 
z~ · ı lıakt:ı: lı Agah Efendi 938 sene· 
:ıncle onun elinde yeniden canlan • 
kit \ "".1 E -ı-.: .... u.,. ~-- t_ 
• ' ı.:;:ı 1 :.fenrlinin portreııini ve dev 

~ıu f~:·~.orııııu lıize yalnız bir tarih 
am~torunUn lıuzzile sunmuyor. Onda 
1 ?rıh '·::ızrnaktıın daha başka, daha de
rın daha kalbe ,.akın ve hiss· k ~ l . J ı o ~a 
ji:~ >~r ~;?he va~ Meslek aşkı Hn
aa 1 hılclı~ı mrı:le:.;in mazisini de u
ze~~ııaz hir ~ayret]e didikliyerek, ga· 

r kollck ıvon1nrım ve kitap rafla· 
ı ara 1 k te . ınt a se erek J,ize anlatmak is-
mıvor O ·r 

Ce · J • • ııun crciimaıu Ahval'le 
rıc eı H 1. in ·· U\ ac ıs ve Takvimi V tkayi-
sutllnları 1 fi • 

srnd k' ' ıar erı ve ya:ı;ı1arı ara-
n 1 farkı 1 Yat rne k arı an atışı ne bir edebi· 

tnek ral ıdrr; ne de hir \."esika \·er-
. eme id' S d . . 
lızli'" J" ır. a ece hır meslek tı • 

gl( ır. On b ] . . 
hının b 1 un u ıalı, zaten kıta· 
ttnıla, a~ı \ ında, kitahmm 8ay1f ala
di 1 sa ır arrnda oldug-u kadarken· 

ıayatmd ı 
Onu k' a f a akisler hırakmı~tır. 
siy001 ıta~ ~afları, eski ızazete k"llek· 
d arı ıçınde . 1 k-e en he ) aşamava ma ı um 

..... 1 Yecan 29 se d; .. "'kl 
& ... ''ın t k . ' ne ır suru eyen 

ı a enclı · ı· skı't'' ıc ır .... 
ıtı t·· k hazırlaıl ... ur ınathuatı tnrilıi i~in 

kesif es~~r hek~.en formadan dalıa 
Bu eser ha 

1
UJ?Un Yarın basılaC'aktır. 

rayacak ı ş 1 haşına bir ömrü kav· 1 eret' l O da h ec e etrafJıdır. 
b• 11 tııeslek k ır cephesid' aş ının tutuşan 

ır. 

Ser\'erin lli • 
hize Tan • tıne karşı duycluğıı aı:ık 

' Zltılat d . . s 
J>e~rır.ktivi k evrının mathuat 

İlk 1 ar asından "füün·· .. l" 
ınsusi " u~u< ur. 

fetııli, ideali rıazete ~ikaran Agah E-
zaıtı gören ,.e e lıavat arasındak j te
dır. :\J;: tahlil eden adam · ... ne\'verl ..... 
çekmeye 

1 
kıgın bütün iztirahını 

~ı. lıakit· rnt akı i'ırn hir imandır Ça-
L. ..a e ar•q .. ı . 
ır de, let ma .• ~~z erınj kapamış 

karsı,tnda h' k~~e~ı A~ah Eff'ndiyi 
linde ,.. .. ' kr ııhus, hir telı like ha
f enclir~~rme t<;_di~. ' 'e Tı.irk Agah E
de Turı- · metkııhıy<'llerinin hirr;f Pf'bi 
sarı nlt'')er e havadis ticaretini inhi-

ına al ı · het tek • . an )I r ecnehinin raka-
f 1 .'ne ıclır. 

erı fiki r d' J 
kiiltiirli" A ~ 1' ın oınat. karakterli. 
lac:ı k 

1 ı:ı1ı Efendi hir devrin a-
arııtıJı"ınd . . 

tnr. ..., 11 Prıyıp mahvolınuş-

hktt zam k b 
rnet' J • • anm ay ettiği hir krv -

ı ıır ah. 1 ·ı . k "J 
He r;ı 11 eşf etti. 

Atatürk'le 
Devlet Reisleı i 

aıasında 

Yılbaşı teb-

aleyhine f meye getirildi 
MUddelumumllikçe Açıkgöz genç isnat 

yeni bir dava sçıldı l~IJeo suçları kahul 1 
Tan başmuharriri Ahmet Emin Yal- \\ etmiyor 

man ve neşriyat direktörü Sabri Sa • Y•: ortalarında şehrin bir çok muh-

Haremağalarına ait 
yer için ıı. üracaat 

eden yok 
Sultanahmette adliye sarayının )'a• 

pılacağı sahada .eşhasa ait yerlerin is

timlak muamelesini yapmak üzere be
lediye dalını encümeni azalarından bir 
kısmının iştirakiyle bir komisyon ku " 
rulmuştu. Bu komisyon işini bitirmiş, 
hapishanenin arkasına düşen evlerden 
on tanesinin bahçesine kıymet takdir 
olunmuştur. 

rikferi 
* * Bulgaristaıı: 

Ekselans Kemal Atatürk 
CUMHURBAŞKANI 

ANKARA 
Yeni sene münasebetiyle ekselansları

na en hararetli tebriklerimi ve şahsi sa
adetleriyle Türkiyenin refahı için olan 
hararetli tt'mennilerimi arıederim. 

BORlS 
Majeste Boris 3 

BULGAR KRALI 
, . SOF YA 

Yeni sene münasebetiyle bana irsal 
buyurdukları 11azik tebrik telgraflarnıdan 
çok mütelınssis olarak en hararetli te· 
şckkiirlerimle birlikte şalısi saadetleri ve 
Bulgarislatıın ref alıı için olan samimi te
mennilerimitı kabulünü Majestelerinden 
rica ederim. 

K. A.TATVRK 
Yugoslavya: 

Eksel~ns Kemal Atatürk 
CUMHURBAŞKAı.~I 

ANKARA 
Yeni sene münasebetiyle, en iyi teb

riklerimin ve şahsi saadetleriyle dost ve 
müttefik Türkiyenin refahı için olan te
mennilerimin kabulünü ekselansların

dan rica ederim. 
PAUL 

Altesprens Paul 
YUGOSLAVYA NAiB! 

BELGRAD 
Alteslerinin yeni wıe münasebetiyle 

ifade bııyıırdukları tebrik ve temenniler· 
.,.,,. r•"" ... «e-r:ıJ...-#o ,..JJuıtt. 1 yi ve mesıet 
bir yıl için olan en samimi temennilerim-

lim aleyhinde Müddeiumumiliğin aç • telif l"-'laj ve semtlerinde bir çok hırsı~ 
tığı davada evvelki gün birinci ceza lıklar ."aparak, zabıtayı uzun n:üddet o 
mahkemesinin duruşma sonunda ver - yalayatl kurnaz hırsız Burh:ın dün ad-
diği hrarr müddeiumumilik temyiz et- !iyeye s~kodilerek, birinci sulh ceza-
miştir. mahkcm~;nc sorgusu yapılmak üzere 

Diğer taraftan dün müddeiumumilik verilmiştir. 
tarafından Tan gazetesi eJeyhine yeni Burhan t.Q·un boylu, siyah ve kalın 
bir dava daha açıl~ttır. paltolu bir gıa, nçti. Hakimin suallerine 

Bu da matbuat kanununun 30 uncu şöyle cevap veı·di: 1 

- Adım Bur~ıan, babam Şükrü. Bun maddesine dayanılarak 17 k.inunuev ~ . 
velden 24 kanunuevvele kadar Tan ga- ciJ.n evvel Ankat.a ceza mahkemesi ta-
zetesi11de seri halinde çıkan yazılardan rafından 3 ay h<,,pse mahkum oldum. 
dolayıdır . Fakat bu mahku~iyetim tecil edildi. 

Müddeiumumilik bu makaleleri me • Liman hanında bir k~misyoncu yarun-
murların §eref ve haysiyetini mühim da 45 lira maaşla çaiışıy<?rWll. 
şekilde rencide edecek mahiyette gör _ Hakim Reşit, B1Kb.an hakkınıda tu • 
müştür. tulan bir yığın evrakı karıştırarak suç

luya sordu: Müddeiumumiliğin bu ikinci davası 
da yine birinci ceza mahkemesine ve _ - Anlat bakalım. Bir değil bir sürü 
rilmiştir. suç işlemişsin; ne diyecekısin? 

Kanalizasyonun geç
tiği yeıler 

K.analitasyonun geçtiği yerlere ci • 
var bulunan evleı:in mecralarının · bir 
kulak şeklinde umumi mecraya bağ • 
lanrnası icabetmektedir. 

Şehir meclisince geçen sene verilen 
bir karara göre belediye bu i§i yapa -
cak ve parasını sonradan halktan ala
caktı. 

Halbuki parasızlık yüzünden bu İ§ 
yapılamamı§ olduğundan belediye fen 
heyeti bu hu,usta yeni bir tetkik ha • 
zırlayarak Daimi Encümene vermiştir. 
Encümen yakında bu hususta bir ka -

rar verecektir. • 
--o- . 

- Bunların hepsini ben yapmadım. 
Nişarıtatında oturduğulll bir kahvede 
arada sırada tavla ve kağıt oynadığım 
Mehmet Ali isminde birini tanımıştım, 
bana sık sık yilziik, saat getirir, bun • 
lan bir yere rehin bırıtk ·derdi. Ben de 
üç beş liraya rehin eder, komsiyonu • 
mn alırdım. Mehmet Ali babanı saat -
çicliJ' bunları onun dükkanından alıyo
rum, diyo11du. Be~ de hiç bir §eyden 
tilphelenmlyordum. 

Hfildm: 
- Peki, deıdi, bu plaj işine ne diye

ceksin? Büyükadada oturan Remzi is
minde birisi arkadaşı ile plaja gitmi§, 
her ikis ide saat ve cüzdanlarını vez -
neye bırakıp bir makbuz almrşlar, fa • 
kat bu makbuzu, sen sonradan salmış, 
vezneden paralarını ..Ye saatle.tini almış 
sın? 

le birlikte, şahsi sadetıeri ve dost ve mm- Belediye otobüs 
tetik Yugoslavyanın refahı için olan en k ? 

- Hayır bu hırsızlıktan benim habe
rim yok, poliste önilme bir yığın evrak 
getirdiler, hepsini imzaladım. Okuma
dım bile. iyi tememıilcrimin kabulünü kendilerin- !ş I e I ece ~ i 

den rica ederim. ,_ Biı- e;~c:te'bt.i sene zarfında beleıfü ... 
K. ATATURK nin otobüs isJ,.tm •• ; .. ı ıtendi üzerine a-

Yeni sene münasebetiyle Bulgar başYekili lacağını yazıyo~du. Yaptığmuz tahki • 
Ye Hariciye Nazın Köse lvanorıa Baş- kata göre bu sene için verilıni~ bir ka
vekil B. Celal Bayar ve Hariciye Veki- rar yoktur. 
limiz a.rasmda. telgraflar teati edilmiştir. A c k n 39 . d d .. .. ··ım • 

Gttmrilk ve inhisarlar 
mUdUriloUo dünkü 

tetkikleri 
Şehrimizde bulunan gümrük ve in -

hisarlar umum müdürü Mahmut Ne • 
I 

dim dün beraberinde lstahbul gümrük 
baş müdürü Mustafa Nuri olduğu hal
de liman işletme ·direktörlüğüne gelmiş 
liman işletme qircktörü Raufi Manyas 
ile uzu bir müddet liman ve gümrük i
daresinin birbirlerini alakadar eden iş
leri üzeride görüşmüştür. 

Umum müdür Mahmut Nedimin bu
gün Ankaraya dönmesi muhteme1dir. . 

-o- . 

Galatasaraylıları · 
~ . 

davet 
Galataıary spor kulübü idare heyeti 

ba~kanlığından: 
22 sonkanun 938 cumartesi günü sa

at 14,30 da yüksek murakabe heyeti, 
saat 17 de de umumi kongre toplana -
cağından yüksek murakabe heyeti aza
sı ile kulüp mensuplarının muayyen sa
atlerde kulüp lokalini teşriflerini dile
riz. 

At'na l(anssr e.-sııtUsll 

Atina, 5 (Hususi) - Rokfeller mü
essesesinin yardmıiyle burada tesis edi
len kanser mücadele~i enstitüsünün açı
lış merasimi bugünlerde kral \'e başve
kilin huzuriyle yapılacaktır. 

122 yaşında b'r adan 
Atina, 5 (Hususi) - Dün Serezde 122 

yaşında bir 'adam ölmüştür. Arhondidıs 
isminde bulunan bu adam Trabzun mu
hacirleri ndend i. · 

n a ,,, sencsın c uşunu esı 

mevzuu bahis olabilir çünkü otobüs İ§ 
letmek sermaye ve elemima ihtiyaç göıs 
teren bir iı tel~kki olunmaktadır. 

-0-

Elektrik çarpmasın
dan Uldfl 

Kadıköyünde Aynalıçeşmede Fınn 

sokağında Ziyanın odun deposunda ça 
lışan 330 doğumlu Zühtü dün ge<:e o

dun kesm~ğe mahsus elektrik kordo • 
nunu sökerken ceryana kapılmış, bay
gın bir halde yere yığılmıştır. 

Depodaki bekçi derhal bir otomobil 
bu.larak Zühtüyü Haydarpaşa Nilmu • 
ne hastahanesine ka1idırmışsa da Züh • 
tü yan yolda ölmüştür. Tahkikata tJ's
küdar müddeiumumiliği el koymuş • 
tur. 

ÇAKI İLE YARALAMIŞLAR -
Aksarayda Atik Mustafapaşa mahal • 
lesinde Mümtaz sokağında 12 numara 
1 ıevde oturan Hayrettin zabıtaya baş· 
vurmuş, kainbiraderi Feridun tarafın • 
dan çakı ile kolundan ve göğsünden ya 
ralandxğm 6Öylemiştir. Yaralı Musevi 
hastahanesine kaldmlmış, Feridun ya· 
kalanmıştır. · 

KLP DURMASINDAN öLUM -
Tophanede Bayramın kahvesinde yatan 
ve ispirtocu namjyle maruf 80 yaşında 
Faik isminde bir ihtiyar evvelki akşam 
Karaköyden geçerken Muhallebici Kad 
rinin dükkanı önünde ansrzın düşüp 

ölmüştür. Ceset belediye doktoru tara
fından muayen: ecfümiş, kalp sektesin· 
den öldüğü anıaşılmıştır . 

Bundan başka Kadtköyde Kız ensti
tüsli odalann:la yatan Mustafa Lütfi 
isminde bir ihtiyar da yine kalp dur • 
masından ölmüştür. • 

ı-vuste tazyık gördUm. Muayenemi 
istiyorum. 

Hakim Reşit neticede hrrsız Burhanı 
tevkif ve adliye doktorunca muayene 
edilmesine karar verilerek S'.lçluyu tev
kifhaneye göndermiştir. 

Çift tedrisat 
Ta· ebe velllerl KUltllr dl
reJdö rlUE,Une ,ıkaye1te 
bulunmaya başladtlar 
Şehrimizdeki ilk okulların bina vazi

yetleri alakadarlarca tetkik edilmekte • 
dir .tdairei hususiye bütçesinden ayn
lan tahsisatla ve kira ile tutulan bina
lann bir çoğu bu yıl tutulmamı§ ve 
bir sok okullar birleştirilerek çüt ted· 
risat yapmak mecburiyetinde kalımı • 
lardır. 

Halbuki çift tedrisatın muhtelif ba • 
kımlardan normal vaziyeti haleldar et
tiği tesbit edilmiştir. 
Öğleden önce ve sabah saat sekiz • 

de başlayan lders1ere çocuklar güç hal· 
le yeti§ebilmektedirler. 

Sekizde başlayan dedse gelecek bir 
talebenin 7,40 geçe okulda bulunması 
liznndır. 

Kıt günleri için çok müşkül olan bu 
vaziyetin düzeltilmesi hususunda taleb 
velileri sık sık direktörlüğe başvurmak 
tadır. 

Söylenildiğine göre derslerin hiç ol
mazsa sabahları biraz daha geç başla
masının teminini istenmektedir. 

önümUzdeki yıl çift tedrisat yapan 
mektep sayısının azaltılmasına çalışı • 
Iacaktır. 

--0.

SUmerbank genel 
d.rektörll 

Avrupada tetkiklertde bulunan SU • 
mer Bank genel direktörü B. Nurallah 
Sümerin İstanbula geldiği "bazı gazete
lerce yazılmışsa da bunun aslı olmayıp. 
B .Nurullah Siimerin üç dört gün son· 
ra §Chrimize geleceği öğrenilmiştir, 

Bu hususta hazırlanan liste İstanbul 
nafia mUdürlüğü vasıtasiyle .adliyeye 
gönderilmiştir. 

Keman kıymetlere göre istimlak ala 
kadar -0.a:irece yapılacaktır. 

Ancak bir gazete adliye sarayının 

yapılacağı sahada eski haremağlarına 

ait yerler bulunduğ~ bu yerler istim -
lak edilirse parasının haremağları ce· 
miyetine verilmesi yolunda belediyeye 
bir müracaat yapıldığım yazmıştı. 

istimlak işi ile alakadar bir zat dün 
bu hususta demiştir ki: 

- Hapishanenin arkasına ciü~en ev· 
lerden on tanesinin bahçelerine kxy • 
met takdir olunmuş. ısahiplerinin bu 
fiyatlar üzerinde rizalan alınmıştır. 

Bu arada kar§ımıza ne bir harcına • 
ğasr ve ne de haremağalan cemiyeti 
çıktı. Ağalardnn veya cemiyetin yere 
ait ellerinde tapulan varsa ve yerleri 
de istimlak edilecekse paralan verilir.,. 

Halkalı ve 1aksim 
sulaıi 

Dün akşamki gazetelerden biri Kırk 
çeşme sulan gibi Yeşilköy' civarına a· 
kan Halkalı suyu ile Beyoğlu semtine 
akan Taksh suyunun da kesileceğini 

yazmıştı • 
Yaptığımız tahkikata göre henüz bu 

hususta verilmiş bir karar yok·tur. Çün 
kü daha Kırkçe~me suyu tamamen ts
tanbula akmaktan kesilmiş değildir. 

Bu hususta belediye ile Evkaf arasın 
da ~kan ihtilaf alakadar vekaletler ta
rafından incelenmektedir. 

Halkalı ve Taksi msularımn kesilme 
si etrafındaki karan da ancak vilayet 
hıfzıssıhha meclisinin vermesi iktiza et 
mektcdir. Meclis ise böyl ebir karar 
vermiş değiLdir. 

-0-

Şehrin ağaçlanmasına 
devam edllecek 

Evvelki sene Floryanm ağaçlanma· 
sı için üç senelik bir plan yapılmış, gc· 
çen sene binlerce ağaç dikilmişti. 

Şubatta bu proğram mucibince Flor
ya ve civarına yeniden bir çok fidan 
dikilecektir. Bundan başka şehrin a • 
ğaçsız; yerleri de ağaçlanacaktrr. 

-0-

Elektrlk tarifesi 
Elektrik tarif esini tetkik edecek ko· 

misyon bu ay zarfında toplanıp yeni 3 
aylık tarif eyi tesbit edecektir. Tarife!
yc esas olan maddeler üzerinde bir de· 
ğitiklik olmadığından elektrik fıyatla
nnm deği~miyeceği anla~ılmaktadrr. 

Havagazi tarifeleri de ay sonuna doğ 
ru tesbıt edilecektir. 

-o-

Otobüs tahkikatı 
ilerliyor 

Ootobüs meselesini tetkik etmekte 
olan millettişler dün vilayette sabahtan 
akşama kadar çalışmışlardır. 

Geç vaki bir otobiiscüyü dinlemiş • 
lerdir. Bundan başka eskilden hamal • 
başılık yapan bir adam da·müfetti§lere 
müracaat ederek ban şikayetleri oldu· 
ğunu söylemiştir. 

-0-

40 kişi ceza yedi 
Dün Eminönü mıntakasında muhtc· 

lif belediye suçlan işleyen kırk kişi ya 
kalanarak ceza görmüş ve noksan bu· 
Iunan yirmi ekmekle 12 kilo tulumba 
tatlısı ve 20 kilo garap imha edilmi.§tir• 
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lngilfere Romanyaya 
bir nota verdi 
(Vstyanı biriııcide) 

a hü~itmcti, Bük re. efiri Piyeri4) e 
~ıiıııJ,• nli~i taliınat ile, Goµ:ıınuı baş· 
'ekiilcte tayiuiniıı Ronıatı) anın Fran· 
s:ı 'e lhıs'a ile olan ıııiiııa ehatma ya
pahilrı ·cj(i nlilıo~ tesirler 1ıakkrndn 
Kral hCl roliiy dikkatini celbetmei;e 
memur elnıi~ıir. · 

Romen ordu unun siliihlannıa ı i
ı:in Fran .. ız Jc, azmrntı harLiye fnhri
kal:mna yapılan ı:ıipari~ler için veri· 
lru krf'ıliııin clıırılurulma!'t lınkkm
ı!.ı lrnt"i hir karar hcnUz Hrilın<'nıi~ı:e 
dr, Fr:m~a harlıiye nezareti, muvnk· 
k:ıten d~ olsa, kendi tc;:elıhiLii ile. 
hiltiin ı:ilah siparişlerinin ifa e<lilme· 
nıesi hakkında faaliyete geı;ıniş hu
lıııımakt<ulır. 

Mf'c:ele. çok nazik acldec1i1111ekte
<lir. Çünkii. bi>yle hir hareket<!, Ro
menlr.r. hiitün mali ·ve ticari anla~
malnn fr~hrtmekle <'CV3f> ''erir YC 

\Jm:ınya He f tnlyaya daha f :ızla ma-
t.leni bağ 'cr111 e~e de ha§lı •nhilir. 

Alınacah Tedbirlr!r Tetldh 
Olunuyor. 

Londra, 5 (Hususi) - Buradaki 
kanaate giire Goganm gelmesiyle ha .. 
riı;te yııptığr ilk nfıhoı teair:lerin izale· 
•i için Romanya dahiJinde tah~ıhna
~a ha~Janmı~tır. HlikUmet neşrettiği 
J'c;mi hir tebliğ iJP., kanunuesa iden 
a\ rılınıncağım biJdim1iştir. BaŞ' e
k.il. devlete itaat eden ckalli etlrin 
takih:ıta u~ratrlmıyac:ığrrn söylemiş
i ir. Y a!mdiJerjn göreceği muamele 
hakkında tetkikler yapılmaktadır. 
Cumartesi günü. Romanya dahilinde
ki hiitün ~İı'..ıgoklar., Yalıudiler1e 
dolr:nışttır. Bunlar, mnlıtemel bir telı 
likcdm dolayı korkn içindedir. nıt 
m11J.ı~c1rlar Çekoslo,·akyaya akm et· 
ınic:Jer ' 'e k:ıhul o1muş1ardır. Deyly 
Td!:r:ıf ga.,ctc,.inc güre~ Yahudiler üç 
nnfa avrılacaktu: 

1 - Homenler lehine Jforpiere gi
rr.-n Ynhnclilere dokunulrnryacalt, 

2 - Tiir kolnymı bularak lıarbc 
gİlmivcn Yahudiler 

~ - Harplerde vatani vnzif esini 
~ apmıyan ve 1ıarplerden onra Ro
manyn ·a gelenler. 

Romen. Krıdlı Londr.aya Gidcccl& 
Lonra, 5 (Hususi)~ -Par.isten ve· 

rilen hj~ habere göre, Romanya Kr.a
Jmm yakında Londrayı ziyaret edec~ 
ği s(jy) "nme.ktedir. 

Yahudiler Boykt1t Yapıyor 

Rükre~, 5 (Husuı::i) - Nasyona1 
H ıri ti yan "Porunka V remi" wazele-

• b 

sı şunları. y.azmaktadir.: 
'4y ahucli bıuıialan iktısadi ve ma

li_ boykot yapmağa karar vemıi§Jer
dır. Devlet talıvilütmm kıymeti da
~I ve Jlaı:içte yüzde 3, hatta beşe ka
<Jar dü§miişt)ir. Devlet. bankası his
ıe aenctleri 5000 den 4950 leye sukut 
etmiştir. Bu hareketler:. s.iyasi buJı:. 
l'an itibariyle mühim neticelere mün
cer olacak, ve yalnrz idare değil, re· 
jim deği~ikliğine hir i§ITT'Ct olacak· 
br. 

Bir Jiankanm JCasafarmda teli ısan
tim kalmann!, liiitün "aralar çel61~ 
mi~r. Truıudiler bu roretle linnlealar 
malıafilinde tela~ uyandmnak i te
mektedir. llül<ümet, sebep<ıiz olaralt 
bankalardan parnlannr çekenlere kar 
şı ~iddedi te<lhirleı- a1acııktır. YaJıu
dilerin boykotu devlet vergileri üze-
rinP. ele tcc;İr ederek, toplanan 'ergi
Jer son ?.amanda azalmı~tır. Kartel
lf'fle Tri.istler Yalıuıliler elinde bü
~·iik bir sil:ilıtır. Onlar, lıiikfımctin 
teı!hirlerrir.i hunlar vaeıtasiyle seme
rf'ıti&. lıır:ıknın~a ça1~akta<lır. 

Y ortn gilnleri ve diğer: günlerde, 
lıfUOn tivatro, sinema ,.e lokantalar 
rarn3mivle mii~terİ!!İr. hir henle kal
mı,.ır. Riitün umumi 'Vcrlere Ji.nl'.)ôı da • "> 

Y •huılifer Hoy.kot etmektedir. 

}'eni Seçim Mnrrta 

R,krC1, S (llusoııi) - Parlfıınen-
1n .uın IC.ııpwlHıp tiugiinler dblct 
rwsmr gpeteeirta Ub l!uileccktir.. Ye
nf bıtihllfllAr rnarım hııtmcla yapılı:ı· 
Daktm. llütfJ.n partiJeı bu intilıapl.arn 
t1ah.ı thndiden haı:ır.lanmağa bn~(a .. 
m.q_Ur .. Çok tiddetli mücadcJe olacağı 
göriiu.mektcdir. 

Uomanrnnm Almnnnı İfr.. Ru.wa 
A rasm ıial:i V ~:i yeti ' 

Loudrn, 5 {Hmıu .. i) - Deyl l\Ieyl 
gazetesi Rommıyaılaki cl(•ğişikliğin e
lıenınıİ) eti hakktıula unları yaz
maktadır: 

"Bol~evik lhısya ile tıa~Jloııal t;OS

)ali t Almanya :.ra mda bir harp vu
kımnda Ronıanva ara verele kalacak· 
tır. Böyle hir ka,gada: Kral Karo! 
Roman} anın Rırya taraf mı la kalma.-

smı istmıemektedir. Avnıpa harbi Ho
manyaya ~ok kaıımç getirmiştir. 
Ilarplc oynaclr~ı rolden clalıa ı.;ok ara· 
zi ilhak etmi.,. 'e B.-arahl ay'ı da Ru;;
) adan nlnır~tlr. Muhtemel lıir Avn1~ 
pa harhi olup ta Ru~ya ıılip gelecek 
olurc:a, Bsarahyayı Ronıanvada bıra
kacağı ı=ıüplıelidir. Bunun. ~in Ro
manya hitaraf kalrnağı tercih etmek
tedir. 

Kral Karol Almanlar.m Çekoslo
' 'akyadan ~eçcrek Romanraclu pet· 
rol kaynaklarma elkorınak iste~ cc~ 
ği.ni de ~ildiği için ~\imanların h(;yfe 
lur f'melıne meydan 'ermem eğe ~alış· 
maktadır. 

Yahudilerin kadm ticaretine müsaade 
edilmeyecek: 

Bükreş 5 (A. A:.) - Hüktlınet ga• 
zetesi olan Tzara Noatra mesai nazırı
nın bir emirnamesini neşreünektedir. 

Bu emirname mucibince yahudilerih 
kırk ya§ından atağı Romen kadınlannı 
hizmetlerinde xullanmalar.ı yaaaktir. iş 
.idarehanelerine de bu yoloa emirler ve 
rilmiştir. 

Bundan maksat yahudilerin kadin ti 
careti yapmalarına mani olinalttır. 

Musolininin Romenlere sözleri 
Roına S (A .k.) - Aguata sergisini 

gezmek için Romaya gelen 1500 Ro • 
manyalı meçhul asker mezaona çelenk 
koyduktan sonra, bir heyetleri Vene -
dik saraymda Musolini tarafından ka -
bul olunmuştur. 

Musolini, Romanya ayanmdan Ma -
nuleskunun nutkuna verdiği cevapta 
Romanyalılar ile İtalyanlar arasmdaki 
tarilii bağldrdan l:iahsetmi§, ilk defa o
larak bu Kadar: kafaöalrk Bir Romen ka
filesinin İtalya}'! ziyaret etmekte oldu
ğunu kaydetmi§ ve Hu ziyaretlerin il· 
hassa bugiinkü çok mühim siyasi anda 
vukubulduğunµ tebarüz ettirmi§tir. 

Polis müdürüne geni§ seliliiyet 

Bükreş S (A. A.) - Bükr.q polis 
müdüı li ve kralın mutemetlerinden ge 
neral Gabriel :Marinescuya bir dahili -
ye müste§Clnnın haiz olduğu aetaHiret
lere müşabih selahiyetler verilmi§tir. 

Kapatilan pzetaMr 

Bükreş 5 (A'. • .A:.) -Bütün ~epart -
man ve oelediye meclislerihiıı.: fesıtiine 

müteallik bir karamamc çıkanlmıştır. 
Yahudilerden kırk yapndan aşağı 

hizmetçi kullanmalan menedilmiştir. 
--<),---

YenL palamut Unuacatı 
ntzamnamesi 

Ankara, 5 (TelE-fonla) - Memlelretiı. 
mizden harice palamut ihracatı hakkın
daki nizamnamenin bazı maddeleri değiş
tirilmi,Ştir~ 

Nizamnamenin yeni şekli, bugünkü ;. 
Resmi Gazete ile neşredilmiştir. Y.eni ni- : 
zamnameıon beş gün sonra yürürlüğe. gi~ 
recektir. 

• .AN:TAKY A - Hoybon cemiy.cti 
sabık umumi katibi Sdim Memduh ikin4 
ci sınıf maliye müfetti~liğine tayin edil• 
mi~. 
~ SUR!l!E - Hülifuncti adliy.esine 

nakledilen Sadi SWtan, garip bir emirle; 
tekrar münferid hakimliğe nakledilmir. 
tir .• 

---0--

lngtltr - Portekı~ mö-
zallerererl bastJyor 

Londra, 5 (Husu i) - Siya j mah
foller, İngiliz. n keri lıeyeti azalariyle 
Portekiz e:rkfmrlıarhiye!i arasında şu· 
hat c:onuncla Lizhoncla \•aprler.ak ol:ın 
,::örüşnclcre biiyiik hil' elıernı11iyct 
alf ctmcktcdirler. 

f nanyo] ilıtiJaf11nıJıın İt,tjfaJe Pclen 
lı:ızı ec.nebi mcınlttkctlerin Portekiz 
iizerincle niiruz i('nu <>tıneğr tı• <'hbiiQ 
ettikled ~u eıı:.a<la hu miizaker.clonu 
elzem olduğu SÜ) Icniyur. 

... -· 
Madrit 

tehlikede mi ? 
Sivil ahaliyi şehiıden 

ç_ıka1:1yor /ar 
Madrit S (A. A.) - Bir kararnam 

mevcudiyetleri harp servisleri i_çin za
ruri olmayan biltün sivillerin otuz gün 
zarfında şehri terketmeJerini emretmiş
tir. 

Terııel muharebesi 
Sa!aınanka 5 (A. A.) - Resmi teö • 

liğ: 

Teruel etrafında muharebeler de -
vam etmektedir. D,İjŞ!nanın 11 ta~a -
resini düşürdük. Sis ve soğuk harekatı 
güçleştirmektdir. 

Barcelona 5 (A. A.) - R~i tebliğ. 
Asilerin Teruel mınatkasmdkai hü • 

cumları, akamete uğramıştır. Teruel 
cephesinde harar.et derecesi, Bifırdan 
aşağı 15 tir. 

Asilerin bir tayyaresini düşürdük. 

Ölı.E1 G ~ZE'ffiCİLER 
Paris, 5 (A. . ) - Tcruel c·f'phe

ı-inde ıııulctul tlü ,ırıüş olan ik:si \me• 
rikalı ve hiri İngiliz i.iç gazctc<'inin 
ceesı leri hu ahalı Jlarise ••etiriJ 1ti"-n 
tir. Birtok gazeteciler., i ta yonllo lu.
zır hulunu •or)ardı. 

FRAl\TSIZ İS FEDERASYO~U 
~\TlülNlN 'F~V SSETU 

Bar elon, 5 ( \.A.) - lJmıuni a· 
mele hirli~inde eosyali t ' 'e komünist 
fırkaları H anarşist temayiillere sa
Jıip milli konfederasyon arasında zu· 
lmr etmiı; olan ilıtH~f Im haf(a eJ(le 
edilen bir itiM.C "le netfoaJenıni:.tir. 
Her iki taraf i~in sonunda i\I. Jou
lıuux tarafmdnn yap1lbn hekt-mlik 
tcklifüni kabul ctmİ§tir. 

-o-
FH~stlnden dolayı 

ingiliz kabinesinde 
ihtilat var 

,. 

Londra 5 (A. A.) - Filistine gide • 
cek olan yeni hükumet komisyonunun 
selihiyetlerini taıif ede,n bir "Be.yar. 
kitap,, bugün neşredilecektir. 

Bu komisyon Lord Peclin raporunda 
tavsiy,.e edilen .i1.'i teşe.kkülUn vazifesini 
görecektir. Lord Pecl raponmdB, P'llla 
tine mali bir komisyonla taksim pla 4 

nma göre mmtakalan ayırmak üzere 
bir hususi komisyon gönderilmesini tek 
lif etmişti .... 

Deyli Herald gazetec;ine göre, ''Be
ya;c hl , ine ~sanı arasmtta 'Dır 
ilitilaf mevcut' olduğunu göstermekte -
dir. Kablııe;azasmm bir .ltıamı P;IIUııti -
nin süratle tali.sim edilmesine tarafta.t'
dır, diğer bir kısmı ise bu taksünden 
vazgeç_ilmesini arzu etmektedir. 

. ''Radyo muharebeai,, 
Roma 5 (A. A.) - İngiliz seıfir4 bil· 

hassa radyo ile arap lisanında neıriyat 
yapılmasr meselesi hakkında B. Ciano 
ile kırk dakika görüşmüştür. 

Yahudilerin lbir. müracaati 
Londra 5 (A. A.) - Röf.teı: ajansr

nın öğrendiğine göre cihan siyonist teş 
kilatı, mü9temleRat nezareti na:dinde 
bir tCJCbbfüıte Dı.dunarak dUnRü beyaz 

1 kitapta beyan edilmiJ veçhile, yahudi
lorin Fili&tine muhaceretlerin eait siya 
si seviyenin ilgasına ve yahudi mulia • 
ceretinin memleketin iktısadt imtisas 
kabili,v.etine göre.: tesis edilmesini talep 
etmiştir. 

-0-

Y:alita vapuru 
Bulgar sahHfnde karaya 

oturdu kurtarıldı 
Sofva, 5 (Hususi) - lstanbuldan 

Köstenceye gitmekte olan 482 tonluk 
Yekta vapuru Varna, civarındaki Alaca
manastınn ''Altınkum,, mevk.Hnde ka • 
raya oturmu tur. İçinde 17 tayfası ve 
640 ton eski demir ve 72 ton kemik. ile 
yÜKlü olan vapur. IÇ-ıradenizcle müthi~ 
bir fırtınaya tutulmustur. Kar tipisi v~ 
dalgalar arac.mda günlerce bucaladıktan 
sonra Bulgaristamn Altmkum civannda
ki karalık; bir mevkie dü~üştür. Pazar
tesi günü Rommıyanın balçık sahiline 
erişebilme!i. gayretiyle denizdeki bütün 
mü~l\ülata rağmen yoluna devam ettne
ğe çalışan vapur makinesinin sakatlan -
ması yüzünden Bulgaristanıır E\·ksinog
rat sar3j'I karşısında demirlemcğe çalış
mışsa da muvaffak olamamıştır. Bunun 
üzerine Bulgar c;ahillerinden imdat iste
mic.tir. Bütün gece batmak tcl1likesi a
rasında dalgalarla uğraşan vapur ertesi 
gün 1.urtarılmıştır. l\lakinclerinin t:ımiri 
'.-in Varna limanına girmiştir. 

Japonyanın 
Bey,az ı•kı As~adao 

sürmek 
(Üstyanı: 1 incidı!,) 

pek ket-Om davranmaktadırlar. Bununla 
beraber Beyaz Sarayın Tokyodan bu hu
susta izahat iStemesi mümkündür. 

l~·i haber alan mahfeller, bu beyanatı 
Amerika ile lngilterenin arasını ~ağa 
matuf diplomatik bir manevranın baş -
!angıcı addeylemekted'rler. eanav· M
dis~i esnasında da Japon hallnnın Ame
rikaya karsı sem~tisini göstermek ilze
re Japonların büyük gayretler sarfetmiş 
olduklan da aylilca zikredilmektedir. 

lngiltere ile teşriki mesat etmek ihti
maline karşı Amerikanın hattı hareketi 
deği~memiştir. Vaşington Mdiselere ttl
bi olarak haber. teatisi ve mu~·azi hareket 
siyasetine de\•am ecfoccktir. 

J,..,on ordiılannın arkasında 350 
bin çete 

Londra; 5 (Kusuai) - Şansi hava • 
lisinde ~inli çe.t:cle~ }a1>9nlara çok za
y.iat verme:ktediı:; Bundan ümitienen 
Çin1iler aŞnsinin en büyük şehri olan 
Taynanr Japonlarldan geri almak mak
sadı ile büyük hazıtlıK.lar: yapmaktadır. 

Çin generali Yen Şisanın. kumarıda 
ettiği omu cenuptan, sekizinci Çin or
dusu da imal ve §imali garbiden hü
cuma geçmek üzeredir. 
Ç~ har.pleri her; tarafta şi.dtietlen -

miştir. v:~ Çinli çeteler çok: öüyült i§ 
gönncktedir. Şanghaydan gelen haber-· 
lere göre Kiyangsi ve Anhvcy ltavali
sinde Japon askerlerinin arkasındaki 

Çin çetelerinin sayısı 100 bindir. Bun
dan !başka, eltserisi komüniııt olan 250 
bin kişilik bir muazzam Çin kuvveti de 
Şaminin şarlf ve cenubuntla Japonlarla 
çarpı§maktadm Çin çeteleri gayet iyi 
teşkilatfundmlarak-silfililandınhrnş ve

disipline aliştrrılmıştir .. 
Çinin en zengin yerlerinden şimatr 

Şantungda da büyük muharebeler ol
maktadır. Buraldaki cephe yüz kilomet 
re uzunluğ_uncfadır. Japonlar yalnız 

muntazam Çin orduları ile değil, çete -
lede de uğraşmak mecburiyetindedir. 
Stimanın şarkmdaki Pop.nda Japonla
rm ağtr mağlmilyete uğradTltlan söy -
lenmektedir. 

Japonyaya !boykot 
Lonldra 5 (A. A.) - Çine yardım ko 

mitesi, bir beyanname neşretml~r. 
Bu beyanname, billiaı.sa profesör 

Ayn2tayn tar.afmaan ımza ediım;,~tir. 

Beyannamede Japon emtiasma k::ıırşx 

beynelmilel bir boylCot yapılması tav • 
siye edilmektedir. 

--o-

~tabüs talıliikafı 
MllfaW,ler. Ankaraıa 

dönüyorlar 
An.l{ara, 5 (Telefonla) - lstanbulda 

Ki otobüs dedikodu ;u etrafında tahki
katta bulunmak üzere, Dahiliye Vekaleti 
tarafından göndt:rilmiŞ olan mülkiye mu .. 
Ietti~leri tetkiklerini bitirmiclerdir. 

Müfettişlerin Ankaı-.ıya dönmeleri bek
lenmektedir. 

Başnüfettiş geliyor 
Ankara, 5 (T~lefonla) - Nafia Ve

kaleti ile temaslanm tamamlamı, olan 
Başmüfettiş B. Sili'uri bugün 1Stanbul3 
hareket etmiştir. 

Basın ll'Jıhası ancUmende 
Ankara, 5 (Telefonla} - Basın birli

ği t~kili hakkındaki kanun ıayihaı;ı 

Meclis adliye encümeni tarafından rnil 
zakere:re başlanmc tır. 

Encümen, Jfıyihayr tetkilC etmek üzere, 
bir komi5yon a)1nntştlr. 

-o-
rn,aat meklepfert 

Ankara. 5 (Telefonla) - Maarif Ve
kaleti Sivas muallim mektebini inşaat
mektebi haline koyma~a karar vermiştit. 
Muallim mektebi taleliesi di~ melttep
lere taR!lim edilet'ektir. 

Diğer taraftan. Vekalet tarafıtıdan. A
danada da bir inşaat mektebi açılmast 
dü~üniUmektcdir. 

-o-

Holanda Habeşlstanın 
felbbıl taoMh 

Roma, :i (A.A.) - Resmi 0İnfor
mazione Diptomatica" gaZÇtesi ~ret 
rni ol<luğu bir-tebliğde U.ollanda hü
kumetinin İtalyanın Habe~İ8tandaki 
hiikümr.anlık hakJaı:rm.tanım1' olmıt 
sr doJnyuıiyle ınemnuniy~t beyan et• 
mekteJir. 

ingilterenin 
haıici siyaseti 
değişecek mi? 

(Üstyanı: 1 incik) 1 
el isinin. eski. t:c ) ahın dostu olmakla 
beı:abar ayni si) aset mektebinden 
ye~miıı alınası da brı nokt.ayı ~it 
a<fon bir delildir..'' 

Bununla beraber ftmU da itiraf 
etmek liir..nndr( ki bir taNftan İn_gi• 
Jiz • İtaJyan ıııüna ehel'.f.rİ soq giiu
Jeı;dc ycniıkn gerginlc~tiği ve iki mem 
Jekııt ara51nda qj<Jdetli bir r11dyo dii
elloıııu ha,gladığr, Jiğer taraftan Ja
ponyanm Uzak Şarktaki hareketleri 
11Qr. ıneınJekctı~n zjyaffe İngiltcreye 
zaı:m: ,·erir: bir Ctlrc~ aıı. ald1ğı u gün· 
lcrı<le l.ııgjltc.re s.i~;asctini i.dare cd~n 
)ıiiJ.. ... ek ahscy eılerin mczunivct aln
r,ak 4.kd,,ni.z sahillerfoe im~nş4 k 
~iliz harioi ·e cilıazlarmda dc~işikUk· 
ler yapılması, Ra~~ckiJ Çamherlayiııin 
Hi1.zat lıariq.iy<t ncr.arıeti i§Jeciyle uğ
rıa§!na ı ha~t bir tesmlü.t e.seri Q.lma-
:ı gerektir.. Bu tes.adüf en hafjf 

Hir tabfoJt? İıı~Iir. harici &iyaset cilıa
zimn. mıiba~ tiımr.imi nretfodc 
t f.6ir olnnalıiJir. 
. Rakikat. halda İn~lterenin humm 

liaı:ici riyasctfoe hakim olan "saslar 
ncıle.tdfo? 

Frıansa ile ıniiıtcfjk olan bu devi~ 
tin. dostlarına ve müttnfiklncin v.a-
hut rakiplerine 'ı• dii nun"la-
l!IDR karşı. vaziyeti acık de
ğildir. Mesela İııgilteı:e. ile So\) etı 
~usyanm mi:inaacbcti. ln~ltere ile 
Almany,anm münasebeti hü~·J.edir. 
fugiltere, Fransa ile dost ,,e rnüttcfj 
olmakla bcı:aber. Almanya ile arala 
rmda hakem rolü oynar gibi görünü
Y.Or, SQnra İhgiltcı:e İtalya ilıı ~ 
çekten an)ll§arak U.zak Şarkta s 
Hel!;to hiı: siyıasetı tuttnnk mı istiy 
yoksa gel'ek Akı enizde, gerclt Büvii 
Okyanus:ta kafi hirr siyae.et" tutmak i: 
çin sadece; s.illihlanmn progn:ımm 
tamamlanmasını mı bckleyor? Bı 
de. li~Ui değildir.. Yani bugµn İiıgil 
terenm.. bü~ük dünya siyasetinin nn 
liattm.ı lWliı.eleııden anlamala kabi 
_,___ • ~--- =-:..:.... ı• ~ .llW:UU dJt.: 

minele :t!:ıgiliz siyasetine. dair her gü 
bitlbirini tekzip ede.n ı:i:vayetfor .. reva 
lhıiaoiJiyor. v.e İngiliz harici si~·a 
gra6.ği makul inhinalardnn değil, sü 
r.ad.e kırılan zık:ımi:Iı hatlardan t 
şeklfül ediror. 

ASIM US 
-0--

Romanya ile 
ticaret anlaşma 

. . . (Üsıyaııı: 1 incide.) 
kalfü pizım de Almanya.da 18 ınilyon 1 
radan filzla öloke paramız; liulunmak 
tadır. Romany~ olan borcu.muzun 
manyadaki alacağımız paranın bir kı 
mı ile ödenmesi tekarrifr ctnıi§tir. 

Aynca, Romanyadan döviz venne 
den petrol almak ve buna :nukabil d 
y)ne döviz a1madan pamuk vorrnek 
sas itibariyle kaliul edilmiştir. 

Amerikaya da Bir Ticaret Heyeti 
Gidij•or. 

Ankara, 5 (Telefonla)' - Gelecek 
ticaret müıakertlerinde bulunmak -
Ameı ikaya bir hey:c tgidecektir. 

Bu ticaret heyetinde Ilariciye Vek 
tinden, Türkiye Cumhuriyet Merk 
Bankasmdan mümessiller bulunacaktır. 

-o-

Parf ste bir cebenne 
makinesi pntladl 
P.arie. 5 (~.A.) - Gare de Lyo 

dn elll1lnetler dairesinde bir infil 
' ıkua gelereli. bir yangın çıirnas 
~ebehiyet vermiş İ8e de ynngın çabı 
ha8trrı1m~trr. lnfilitk. meçhul bir 
lus taraf mel an sahahley in emanet d 
ire8İne te,•cli edihni~ für valizdeki h 
cehe'nnem makine i }Üzündcn ,·uk 
gelmi§rir. 

Aaıeı:ika yeni haıp 
gemisi yapacak 

V.a§ngton 5 (A. A.) - M. Rusv 
tin yakında, k<"ngrey ehumsı bir ''m 
saj , göndererek bahri io~ata müte 
lik bir program teklif ('de<:eği söyle 
mektedir. Bu Y,eni programın masar 
bugün tevdi cldilmiş olan bütsc tea 
lü haricindedir, 
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Si Paeta -
Öte tarafta o~manoflar Karnaha· 

dm dı§arısında idiler. Karnabadla 
hilttin alakalarına rağmen 1904 son· 
halıarmda kasabadan uzak yaşıyorlar 
dı. yahut Osmanofların ıota senele • 
rinde kendi aralarında halledilecek 
bAazı meseleler vardı. Neler? ..• Mese· 
la Yusuf Osmaııof, karısı, kızı Gro· 
şenka ..• Onun içindir ki, Osmanof· 
lar çok kereler Karnahadın iı;inde 
ve kendilerini Karnahaddan avıran 
b .. ük d J 

~~. uvarm arkasında giinlerce 
gozukmezler; ancak Halil Osmanof, 
kır abnm üstünde, sabahleyin Kar 
nahad dı§ansına Yaptı:;, aezintiler • 
den d6ndü-·· d k' !"! "' gu a ıkalarda yabancılar 
larafmdan şöyle f arkedilehilirdl. 

.hol s'!18;11°0arın Karnabaddaki ta -
rı erını d" 

.. ' ort St"ne evel Kamabada 
y~ptıgnn ilk ziyaretimde meydana 
Çiii:arınıştıın. 

Derhal s" 1 ı· . . lar 1( oy eme ıyım ki, Osmanof· 
b" k •mabadı Balkanlarda fayıh 

ı •r. asaba haline getirenlerin kendi· 
erı oldulru .. J • • H d " nu soy ememışlerdır. er 

ne enae, Osmanoflar, Kamabadı 
Dıeydana Retirmekle duydukları gu· 
~ .d~irudan doğruya yabancılar· 
h ıgı~ek İstiyorlardı. Ve ancak 

u dakikalarda idi ki Ahmed ve Ha· 
lil Osmanofiardan her iki8İ, eğer Os· 
~anofJarm ikinci kattaki misafir oda 
bannda oturuyorlarsa bütün Karna • ;ta nezaret eden pencere önünde, 

f . oklarını nefes nefes çekerek. yilz
ı:r;ut bir su Rihi açılan tatlı bir ~· 

1 e 
1 

una mukabele ediyorlar ve bu 
~re~ e rnanevi bir tasdikten baıka 
ırB arekette bulunımyorlardı. 

nrada. Y•lnız Ahmet ve Halil Oı· 
manoflar dedirn; çUnkn Yusuf Os • 
ınanof bu • k 
bul çeııt onuımalarda zaten 

unrnazdL 

den sıkılan ve onu bırakıp bir yeni· 
sine haşlayan Halil Osınanof da bile 
bu hassa vardı. Daha sonra Yusuf 

• ll"raDJs • 
• l.ıl.ret 
• Belçika P'r. 

12.; 
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84ıı 
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cak .. Fakat çalışıyordu. Nitekim Alı· • Pal1I 23 tı2:ıo • eer1111 l.986:l 

met Osmanof da çalışıyordu. Halis· • 1111Aa11 l6. 18.?6 • v.,..awa '.2"260 
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nabada kurduğu ilk çadın yeni bir c 8 H A M 
"ev,, in~a Pdinciye kadar oradan sök· 
memi~ti. İlk çadır: Bugün Osnıanof· 
Jarm içerlerinde oturdukları ve bir 

kofu iç hnhçelerine kadar oda oda u· 
zayan malikanenin bulunduğu yer. 

Osmanoflar iki yüz sene içerisin· 
de onu J(jrt defa yeni baştan yapmış
lar; yahut lıer batında yeni odalar i
lave etmi~lerdi. Bugün Karnahadda 
Osmanofların oturdukları bina -ta· 

van, duvar, kapılar,- vakit vakit 
kendilerine uğrayan ecnebi ressamla
rın Osmanoflara Kamabadm manza· 
ra ve tabiatından hediye ettikleri e· 

eerlerle doluydu, ve hiç bir vakit 
misarir bir ecnebinin Osmanoflara 
hundan daha güzel bir kamplimanı 
taHvvur edilemezdi. Çünkü Oıma -
noflar demf"k Karnabad demekti; 
vahut, Kamabadın hemen her tara· 
f mda ya bir yol, ya bir rnf"ktep, ya 

hir teşme ve köprii halinde ancak 
Osmnnoflara teı:.:tıliif rllilchiHyol"du .. 

Her fdy~n haş:adı§ı yer 

.. BanlrUJ u 80, ..,. Ra~ -
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ReJ l 80 llerUI 8ıullr 116 
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Zahire Borsası 
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Bulday yumu,ak 
Buiday sert 
Arpa Anadol 
Çavdar 
Mısır sarı 
Yular 
Afyon Malatya 
İç badem 
iç fındık 
Güz yünü 
Z. yağ 
Pamuk 

&r. h. &r Pa 

6 29 15 -
622 525 
4 7 ' 7.5 
'39 5 -
' 10 ' 22,5 
4 5 --
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84 20 88 -
34- --
77- --
38 - C2 20 
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, Aleksi Todorofların pansiyonunda non . " -,ı;..,,ı_ , .... o _ _bütün bunları düşünüyor, ve Osma· 
Oe1eı Giden 

K •l'I kuran en hUvtık Oımanof uu noflarda geçirdiğim bir yazı hatırla· 691> Ton Afyon 
1~ .. 

2,112 Ton 
~ 

SıMcıt Wd&tm 

Yaşhlar nasll bir reji· 
me tabi olmahdır 

Bir çok doktorlar yatlı insanlara çok 
yapmaJan için buı re~er taVliye 
eder. 

Fakat, yaıh ve ihtiyar kelimesi ile 
ne demek istediklerini töylemek iıte • 
mezler. İhtiyar Jdnidir? lhtiyarhk kaç 
yqındı baflar? Bunlan bilmobiıin 
tavsiye edilen rejimin kimleri al•kadar 
edcoeği tüphelidir. 

İhtiyar insan bir (tip) olarak mev -
cut değildir. Ancak çalışacak kuvveti 
kalmayan insana ihtiyar denilebilir. Bu 
türlü insanlardan bir çoklann ağna.da 
diti kalmamıştır. Genç yaıta kuvvet • 
ten. düıüp ihtiyarlayan inaanlar lda bu
lunduğu gibi, çok yaflı olduğu halde 
zindeliğini henüz muhafaza edenler de 
çoktur. 10, 80 yqma geldiği halde, srh 
hatli, ve kuvvetli kalabilen inNnlar • 
dan çoğu, ya gençliklerinde mhbatlariy
le fazla alakadar olanlar, yahut da •il· 
lilelerinde yiber eene yapımı bir çok 
akrabaları bulunanlardır. 

Bu türlü insanlar taıbiatle koyun ko
yuna yaP.rlar ve çok inceleıen mede • 
niyetin yapma baremetlerinden kaçınır
lana ömürleriai fulaaiyle uzatmaya 
muvaffak olabilirler. 

Her yerde, he:ires tarafmdan ihtiyar
lara tavsiye olunan ıey. itidaldir. itidal, 
tam vaktinde ve bir prograın tahtında 
tatbik edilirse, ölüm uzaklqır. 

Hl terk~k iltemuler. Bu p Jsti6 
dür. Onun için yaılandıkça vUcutJed • 
niıı yemek ihtiyaçlan da tedirici IUfôı 
te ualmııtır. )O den IOJll'a ::llr Jmaa 
gençler gibi bilyilyUp inkipf etm1S 

Ve çahpn bir adam katlar enerjiye ih
tiyaç yoktur. onun ihtiyacı yalııu mn 
cudu muhafaza edebilmektir. Bu yils • 
den ihtiyarlar sık, sık tartılmalıdır. Yal 
lanıp semizlemek iyi değildir. Hatta, 
zarar gelmeyecek kadar zayıflamak ip 
dir bile .• 

ihtiyarlar et yemeklerini ualtmaJr. 
fakat etyemekten büsbütün vu ı~ 
melidir. Günde 60 - 80 gram et. yahut 
balık yemek fayıdahdır. Di§leri olma• 
yan ihtiyarlar, ekmeği iyice çiğneye·• 
miyccekleri için, ekmek yerini tutacak 
terler yemeğe çalıpıabdır. Ekmek ,... 
mek difleri olanlar için zararh dcpt4ir. 

En çok tavsiye edilecek yemeldet'• 
sebzelerdir. Sebze yemekler hem, mi • 
deyi arkmu; hem de mugaddidir. Mi4e 
leri bozuk ihtiyarlarm, ramanla bap 
saklan da zayıflamıı olacağı için mide
lerine dikkat etmelidir. Yatlı insanlar 
az mıktarda p.rap içmelidir. Şarap u 
ımktaıtda olmak §Utiyle gençlere de 
tavsiye olunabilir. Bazı doktorlar var
dır ki "prap ihtiyarlann sütüdür,, tul 
ni mlidaf aa ederler. 

insanlar, ihtiyarlığa, fakat 50 yapn- /ıtanba·ı Belediıed 
dan aonra önlerinde müthiı bir kıt var Şehir Tiyatroları 
mq gibi huırJanmıbdır. Saat 20,30 da (Erkel 

60, 10 yapdan sonra miithif bir Dı· YehayaleUerl) Piyes ı 
tiyarhk la•ma tutulmamak idn 50 va. perde 16 tablo. Yuan& 

:r·· -s ı- H.Lenormand;Ttlrt-
ımda, bir sonbahar havuı içinde ikaı çeat: t Galip Arcaa.. 
hazırlanmak icabeder. Ömriln matılma-
ama bunun çok büyiilr tesiri olur. Saat 20,30 da SATil..IK ve KtılALIK 

Yila yapna namzet olmak isteyenle- Komedi 3 perde Yazan : Andre Birabed 
rin dikkat edecekleri noktalar tunlar • Türkçesi : M. Feridun 

dır: SükQnet, itidal, pehriz.. ~:U~~~ 
50 ya1ındakiler kenldi kuvvetlerinin ,Sıdık3y ( snrena 1 

imkanları içinde dola§:ııl&ğa bqlamalı - alnemaamda puarted 

sa~:"h~•:• Keldiii Kflnler ldlçOk ka· mak isterken ikinci bir ~elişimi son· 
B" ır liyden daha f'arkıız dtiiJdi. bahara rastgetİrmekteki makHdmıı 

Buğday 

Çavdar 
Yapak 
Susam 
Mısır 

18,114 • 
87,3/4 • 
49,1/2 .. 
59 

dır. 60 ya1ında iken kır havası almak akpmı: iTAAT ~ 
Z. Yal 42,1/2 • için uzak meufelere kadar yaya ytirll- 1'ıll yeni vodTfl 3 ı>e"' 
Fasulye 105 • nebillr; 70 -·-• gelince bu meaafe 'de yazan: Mtısahlpsao 

•
1
r köy .• Belki de Osmanoflar gel· da kendi kendime açıkca konuşmak 

mese erdi Burgaz .. · h • d ,, .1 : • m az ote!lınde ,-e su me<- unyetini duyuyor um.. ·-
ı:rı ~ıemı~ hır ~aksı gibi, içintle bi • Hikayemin ha~ka bir tariltmcıa 
... ~ arnahad hır gün kuruyabilirdi. Karnahad. i~in enll~perver bir mem· 

arnahad o)u,•or' • daha 'k" .. leket demı•tım. Dognıdur. İlk bakış· @ene J .,,, ı ı yuz :> • 

~·· ) e~ ... ~el t&pkı Madam Todorofun taki hislerime göre Aleksı Todorofla· 
; edıgı gibi en büyük Osmanof. kö rın pansiyonunda bulunduğum müd· 
k n Yanıbaşrnı yalayıp geçen D 1• detçe bu fikrimi düz("ltmek lüzumu· 

1 amçı &zerinde atını mahmuz! ke ı nu duymadım. Ara sira. belki de si· 
ıernen h ar «'D ~ • k b" w k "K emen ayni §ey· .. 1.. d • lah 11eslerı, uza ır yagmur tırn ası 
• karnabad oluvor' Ç6s~fi uyor b~· halinde kasabada biribirini ko\'ala • 

Yü Oarnan t N. ..,, n en • dı. Fakat bu ara!'ıra olurdua ve lıattaA düğü 0 emçe seferinden dön· 
cele-~ıralarda hir akşam burada ge· Osmanoflar, Kamahada nezaret «>den 

•ulf l'e e · K pencerelerinde çok kereler bu &esle· Yeniçeri ,~ şaız arnahad Asi ruhlu. 
d gasrnı ··ıu k d b rin aıılmı ara•trnnak bile istt'mezle-a k ı 0 nceye a ar ora· '..; ~ 
B=o~:ra rnecbar etmişti. di. Halbuki, vine Osmanoflar, hem 

•ofun Ka • hberaber ~n büyük Osma· o kadar çok değil, daha dört yaz ev • 
it b· mı adı veni ba,tan kurma· vel. Kamahadda patlayan bir siUh 
1 ıç de Gnıit -..1')d""'• L L 1 sesini '.·akalamak i"in kasahayı gu00 n• 0 "'aJn,..., K ctn ıın &adar llO ay ' 

ku1 ._) .... I 6Yitn vanıhaırnda yabani lerce altüst ettikleri olurdu. 
ÇlllJtı ..h~~ e Y:rııa çıkan Delikam· Fakat, bu nadir sesler dört sene· 
fa ~ tı., ı en btiyilk Osmano· denberi kasabada (iyle bir itiyad ha· 
lbanof Deİ~u. Zaten en hflyftk Oı - lini almıştı ki artık Osmanoflarm 
kit kelldı •~çı •11larmda vakit va- kıılaklanna bir silahtan daha ziyade 
hiç bir •• :•atnıı R6rtlyor; takat bir şenlik gecesinin havai fişf.kleri 
raJanayord onu kendi haline bı • ıı;ihi geliyorlardı. Ye hakikatte hu kü· 
ilk it olarak b~itekiın, Kamahadda çük infilaklar belki de kasahava li
ee, hemen f, r parça toprak edinin· znn bir ses halini bile almıştL Onun 
~enıçe aef~r~•n çıkartn·enniı ve içindir ki 1904 sonbaharında Karna· 
.. fat olmak ~ildeki akınlanna mü· hada dair düşilndiiklerimde haklı i· 
l'tsi esı bOyUk ere Kamabadın ida - dim. Bu dü,Uncelerime ~lince ka
tıı bUyflk Osnı Oaınanof a verilmişti. sabanın uHklarmda olmakla bı-raber 
h'Yatınd• r ~nof akıllydı: Bir step çanlarını Karnnhadın havasından bir 
Yetinde C n ar sız kfiy Karnabadm duacı gihi ebik etmiyen mana~tır ' 'e 
Rill tarl 1 erıup Balkanlannın bfitiin yarım çan kulelerinin onu tamamla· 
lay~ak ~ a~. kendi içerisindf" top· dı~mı söyliyeceğim. 
nı biJiy edna ır Karnahad doğacağı- Karnahada dört sene evvel .,.eli -or u. !"! 

Rikayern· b 
fun y1 'it urasmda ilk Osmano· 
larrn "ra!ıcr ruJıuna hütün Osmanof· 
<'ünlto a~~. oMuklarmı sövliyehilirim. 
O~ma • 

1 1 
Yilz senedenheri bütün 

norıar K h 
hirtaknll • 

1 
arna adda ayrı ayrı 

Fakat h~ l~Y dre merak Pdiyorlardı. 
olma psın e Karnalladda mevcut 

Y•n ye . b" 
sast ''ardı ~1 ır ıeyi yapmak haı • 
f ltn kU k ıplu en hih·ük Osmano· 
.. , gih. Y arnabadr yeni baştan yapı
~ ı.. katta eline aldığı her §~Y· 

şimde Ocmanoflar kadar ve belki de 
onlarla hemen ayni derecede beni 
me~gul eden haşka bir şey de Kama· 
badm manastırı idi. 

(Arkası var) 

Sehzadebaşı Ferah sinemada bu gece 
hem sinema hem li)·atro hem varyete 
İsmail Dümhüllü arkadaşları Hermine 
Hepşen ve tkizler varyetesi, Halk ge. 
ceı;i paradi 15; talebeye 10; umum 
kollukl::ır 20; talebeye 15; balkon 30; 
talebeye 20; localar 100; tftlebeye 80-

fç rmdıl< 
P. Yal 80 • J-s-- ı...ıı tte CeW 
Mercimek 20,112 ., bir derece kısaltılmalı ve 7 5 de Qerece--;:.....,---.-----------~ • ..- ı- -.w.tecıu uaTatg:r Nfitteaaıia kı- ZEHZADEBASI 

Gür1tcik-

[]~!?.!~ 
Ölle ne,riyatı: Saat 12,30 PlAkla Türk 

musikisi. 12,50 Havadis. 13,05 Plakla Türk 
musikisi. 13,30 Muhtelif pllk ne,riyatı . 
14 Son. 

Akşam ne:triyalı: Saat 18,30 Çocuk ti
yatrosu (TiJlil ve Mitil gece sarayında). 
19 Nezihe ve arkadatlan tarafmdan TOrk 
musikisi. 19,30 Spor mlisahabebri: Etref 
Şerik. 19,55 Borsa haberleri. 20 Cemal Ki
mil ve arkadaılan tarafından Türk maai
kisl ve halk şarkılan. 20,30 Hava raporu. 
20.33 Omer Rıza tarafından arapça söylev. 
20,45 Fasıl Saz Heyeti: Okuyanlar: K8ç6k 
Safiye, İbrahim, Ali: kanun Muammer, 
klarinet Hamdi, tanbur SelfıhatUn, ut Cev
det Kozan, keman Cevdet. 21,15 Bedriye 
Tüzün: Şan orkestra refakatlle. 21,45 Or
kestra: l - Gllnca: Yvan ausanin uver-
tilr. 2 - Frlml: lndian Love Cali. 3 -
Gounod: Romeo et Julielle rantezL 4 -
Çaykoviski: Reverie lnterrompoe. 22,15 
Ajans haberleri. 22,SO PIAkla sololar, ope
ra ve operet parçaları. 22,50 Son haberler 
ve ertesi günün programı. 23 Son. 

Konır•r• davet 
Çocuk Eılruemı Kununa Galata Nalılual 
Baıkanlılından: 

Budne kadar kıymetli yardunlannııla 
sevfndlrdllinlı kunımomuıun konsresl 
8-1-938 cumartesi ıtınQ saat 15 de Galata 
Cumhuriyet Halk Partisi binasında akte
dilecektir, Ha11r sever her vatandquı kon 
greye ,eref vermesini aayıılanmllla rica 
ederiz. 

~ 
BUGÜN KAl.KACAK V APURLAB 

Saat 
18 
9.30 
8.30 

20 

18.30 
6.30 
8 

Vapurun adı Gittfll JOl 
Tan Karadenhı 
Kocaeli hmlt 
Blll'la Madaa18 
Saadet Bandırma 

GELECEK VAPURLAR 
Bursa 
Saadet 
Bartın 

Mudanya 
Bandırma 

Ayvalık 

aalmabdır. TURAN TIYATRôStt 
Bu ıece saat 28,30 da İhtiyarların mideleri için iki tilrlU San'atklr Na,ft ve ar-

teblike vardır. Çok yemek, gayet az kada,ıan. Hakkı Ra-
yemek ... Yani ifratla tefrit ... Bunlami şen birlikte. OkU78• 
her ikisinden de kaçınmalıdır. İhtiyar- cu: Semiha ve Mifel 
tarda, çok yemek yemek aldeti vardır. '"aryetesf "(Kurt .... 

ıında kuzu)' komedi 
Eakidenberi adet edindikleri bir usu 3 perde 

G6rüp düşOndQkce: 

Matbuat Müdürlüğü· 
nün bir takvimi 

YAZAN: S. Gezgin 
Zarafetin kalıbı yoktur. Şimdi bir 

minyatür de, biraz scfnra büyük, ko; 
caman hii tabloda beliriyor. Mermer 
kıyısı dantel gibi iılenmiı, bir ha· 
vuzda, köpükle oyalanmıt bir koy, 
bir körf'ez de zarif olabilir. Bunun ye· 
ni bir gekilde yaratılışmı. matbuat 
müdilrlliğünün son çıkardığı takvim
de gönlllk. 

Bu takvim, "LA TUrki Kemalist,, 
gibi bizi bize değil, yabancılara tak· 
dim eden bir eserdir. llstündeki Fran 
ıuca kutlulayıt bunu gösteriyor. Yir
mi dört karton yapraktan ibaret o· 
lan bu .takvimin her sayıfası, Türki· 
yenin eısiz güzelliklerinden biriyle 
süıleumig. 

Süslenmiı ve bir.-6n sonra, liullan· 
dığun kelime, bana pek bayağı gel· 
di. Çünkü afta, tabiata vurqlmu§ bir 
yamadır ve bunda o yok. Takvim, 
toprağımızın bir görünüıünü, mima· 
rimi.ıin bir kögesini, bir Türk salonu· 
nun cana yakın bir parçasını. koca 
bir gök ıırnnm bir kubbeye uğdırr 
lqmı gösteriyor. 

Yort g(lzellik1eri, böyle ortaya (o· 
nulduktan sonra, toprak verimleri ile 
o yaratıhı cömertli~ne Türk zekisr 
nm aıdanmaemdan doğan, bqak, fi-

liz, fidan, salkım ve yığınlar ım'alr 
nıyor. Türk tütünil, Türk yemiıL 
Türk meyvaıı bu eserde yeni bir sel"" 
gi kumıuı gibidir. 

Matbuat müdürlilğü, yurdumur 
daki yaratılıı cl>mertliğini, yarabCI 
Türk zeklıımı böylece ortaya kor 
makla da kalmamıı, bunların pe§İlr 
ra, inkilip Türkiyesindeki hamlele
ri, beton kaııidelerle tiven modern 
enstitilleri, asfalt caddeleri, kırag 
toprağın çatlak göğstınden lqbrb • 
lan yemyeşil bulvarlan, komluklan 
da zengin bir verim dekoru halinde 
önümüze ıemıiı. 

tık bakışta yalnız zarif bir ter gibi 
görilnen bu küçük takvimin b&yle 
derin ve manalı bir yanı da var. 

Belli, ki tez~tan, makineden, 
Kodaktan ve çinkodan önce kafa dtt
§Ünmftı, zeki yorulmuı. Bu takvim, 
Tiirkiyede yoirolan büyül[ hamur 11 

dan kopmuı bir parçadır. Ona aneö 
bu gözle hakanlar, söylenmiyen ger 
çeği 11esehilirler. Bu tiirlft yazdan 
bir tebl'ikle bitirmeli Adettir; fakat, 
ben, lüç bir tebrikin tu I>aıanlan fi' 
ser kadar fizel olaeaima inanmayo· 
rum." 



. .._ 

içtimai haqatımızda mühim bir mesele 

Doğum neden azalıyor? 
Ka<dloın doktcır Bayan Nacdllır~ Sadi caayoır kD: 

"Çllnkl izdivaçlar azahyor, evlenen kadın· 
ların bJr çoğu da çah,tıklarıncıan dolayı 
çocuk bakacak zaman bulamıyorlar,, Kadın korsan 

Log Ço San 
Japonlar taıa/ından 

öldüıüldü 

Ue$ul bir aile 

Devlet, fabrika ve müesseselerin 
yanıbaşında işçi kadınların çocuk
larına hususiyuvalar açılmalıdır Çin .. Japon harbi birçok 1 apoıı 

casualanm ortaya çıkannı§tL Bunlar 
arasında bir Japon kndın camsu Çin· 
liler tnrafmdnn öldüriilmü~, ı;eue bir 
Çin kadın casusu Tokyoda idam edil· 
mişti. Kauçuk şehirler 

Her taraf sessiz, dün
ya ıııkılsa hiç kimse

nin haberi olmıyacak 
Amerikad.ı büyük bir kısmı kauçuk- ! 

tan meydana getirilmiş BazerifiM şehri 1 

çok orijinal bir yerdir. Bu şehirde bir 
çok fenni tecrübeler yapılmaktadır • 

Her ışin bir prütik şeklini arayan 
Amerikalılar, kauçuktan yaptıkları şe
hirde hayatın çok daha sakin ve mü -
reffeh olabileceğini söyliyorlar. 

İnsanların kauçuk evlerde yaşamak
la ömürlerinin artacağını da bazı dok
torlar ilave etmektedir. 

Kauçuk duvarlardan glirültü duyul
madığı için, insanlar tam bir sükQnete 
kavuşabilmektedirler. Koskoca şehirde 
otomobil, otobüs ve diicr nakil vasıta
liınnın çıkardığı gürültüyü kauçuk ev
lerde yaşayan insanlar duymamakta -
dır. Dışarda sillih atılsa kauçuk evin 
içindekiler öunu işitmezler. Bir hareke
ti arz olsa bu türlü binaların yıkılmak 
ihtimali ıdc yoktur. Yollar, binalar ıvc 

bütün di~cr tesisabn hep kauçuktan ol 
duğu için Rozerifild şehri hakikaten 
görülecek bir yerdir. 

:>k:ıt bütün i.AIMlilrJ&auçuk bina -
lnrın faydasını henüz anlayamamışlar
dır. Geç olmakla beraber ilk önce Nev
y.,rkun yollan ve yeni binalar kauçuk
t n yapılacaktır • 

Kauçuktan binaların ısıttınlması hu 
susi turctte hazırlanan soğuk ve ııcak 
havalarla olmaktadır ı 

Türkkuşu için 
Üye kaydı bitmek 

ü1.ere 
Türkkuşuna üye kaydına devam e • 

dilmektedir. 
Ancak her mektepten kayit edilen -

lerin adetlerine göre tertibat almaca -
ğ o.dan kayıt muamelesinin bir an ev -
vel sonu alınmak zarureti dolayisiyle 
taliplerin mektepten alacakları (otoğ -
raflı vesika, altı fotoğraf ve nlifus cilz· 
danlan ile bir1ikte 10. ı. 938 tarihine 

kadar Türkkuşu şubesine mUracaatle 
kayıtlan yaptırmaları iktiza etmekte -
dir. 

-()-

Hala esiı ticareti vaı 
Londrada Taymis nehri Uzcrinde do 

laşan lskotland Yarıd (İngiliz emniyet 
teşkilatı) nın motörleri, yalnız silih 
ve ı:ehirli maddeler kaçakçılığı ile değil 
sarı esir kaçakçılığı ile de uğraşmakta· 
dır. Londra gibi medeni ve büyük bir 
şehirde esir ti::ırcti olur mu diye te
reddüde düşmeden derhal söyliyelim , 
ki, İngilterenin bu en ileri medeniyet 
merkezinde sarı esirler ve b uarada fa
kir Ingiliz kızları da kilo ile satılmak -
tadır. 

Esir tüccarları kaçakçılık metodla -
rını tatbik için çok (modern) yahut 
kantonlu esir tüccarı vapurlara Çinli 
kızları yükleyip Londraya gönc!erdiği 

zaman ' bu kızlar I.oclrada (baba) ta
rı tarafından karşılanmakta v • on lan 
bir evtad gibi sarılıp öpmektedir. 

Bu suretle kendilerine yak n akraba 
yahut evlad, baba süsü vehnekte. 

Birkaç gün sonr:ı da bu snrı kızlar, 

satılmağ başl nmaktodır ~:ırı .ızlar 
bazı muhitlerde bilha:: ı m.::da olmuş· 

]ardır. 

Sou istatistiklere nazaran memle
ketimizde e\•lcnmek ıııc elcsi mühim 
hir ·\'eçlıe arzetmekteılir. Hele söy· 
lcndiğinc sifre 'fiirkiyede gayri l\füs 
lümler ara-mda e\'lilik, İslam]ar ara· 
mcla olduğundan daha ziyade imi~. 

fü lenme meselesinin doğum ker 
fi) eti üzerinde te::ıiri olcluğu füphe· 
izclir.Memlcketin en hayati problemi 

olan nüfu artımı bakımından hu me· 
ele ·i dcrinlC§tİnnek liiıumunn clu· 

yuyoruz. 
Dün lıir mulıarririmiz doğum , .e 

kadın lıasıalıkhm mütehassısı Bn. 
·adire Sadi ile göl'ii§nıİif, fikirlerini 

E.ormu tur. Bu çok enteregan müHi
katı a:yııen nnklclliyonız. 

Bayan Natlire Sadiye ilk sorduğum 
sual fU oldu: 
-Doğum hakikaten azalıyor mu? 
Derhal cevap \'erdi: 
- Maalesef azalıyor. Bu, lıerhan· 

gi lıir sebepten rnütevemd değildir. 
Hunun sebebini doğnulan doğruya 
iktisadi ''e içtimai hayatımızda ara· 
malıyız. İzdivaçlar azalıyor. Neden? 
Çiinkü hugün çalı§an erkek bir aile· 
yi refahln geçindirecek kadar kaza
namayor. Onun için c\·lenmektcn de 

\'azgeçiyor. Y alıut ta evlenirken kendi 
gibi çalı§an bir kadın arayor. Ka -
dm çalrşınCJl şüplıe iz ki ~ocuğunn 
hakncak zamanı kalrnayor. Çünkii, 

'Ta a 1 adar fabrikadıt-\·e· 
ya a~ka hir miie s~ede çalışan ka -
clm çacuğunn bakamıyor. Bunun ne· 
ticesi olarak ela doğurmamak için ted 
birler arayor. 

- F k t hüt(!n k dınlar çalısmn
yorlar ki .. 

- Doğm ... ·Lakin hen cocuJC ye
ti,tirmek için <l\'(le oturmak ln:nnr 
drr clcmeyorum. Çalr~an karlın da 
~ocuk "·eti tirehilir. Yeter ki ona la· 
.. J " 

znn gelPn mua\'enet yapılsın. 

Bn. Nadire Sadi 

Çocuk yetiştirmek ayni zamanda 
ailenin ekonomik ve geçinme §artla· 
rma bağlıdır. Yani doğan çocuğun 
sıhhatini koruyacak; ~<lıısmı temin 
edecek şartlar mevcut olmalıdır. Ço· 
cu~tHl siidü, cJbise i ilerde mektebi, 
kitaln garnnti edilmelidir. 1~,. c: nrt • 
lar dahilinde bugün vasati bir kazan· 
cı olan aile ancak bir iki çocuk ye· 
tlştirehilir. 

Bayan doktor, bilhassa çahşlın ai
lelerin çocuk yetiştirmekteki mür 
küllerini önlemek iizere diğer menr 
Jeketlerde yapdl11.al• olan faali~tleri 
''e mew!nt teşkilatları anlattıktan 
~onra sözlerine ~öyle devam etti: 

- Bu devlet i~idir. Kadmlarm 
çahştı~ı fıılırika ve miiesseselerin yn
kınıncln siit dmnlaları ,.e ~ocuk yn· 
,·alan olııı h•ln·. Çalr11an anneler lfe 
giderken çocuklannr her hnsusta e· 
min olahilecekleri bu vu\'alara hmı • 
kıp işten eopra nlahilmelidirler. 
Tahii hu i~ çok lliiyiik Ye ~cniş mas· 
raflara miitevekkif hnlnnmaktadır .• 

Bu yuvalarm masraf mı kısmen be· 
lediyeden ''e kısmen de kadm ~alış
tıran müesseselerin sahiplerinden te· 
min etmelidir. Ozaman nüfusun aıal· 
masma sebep olan manialar kısmen 
ortadan kalkat ve kadın çocuk yap
mamak için bugün müracaat ettiği 
hHcli yollara sapmaz •• 

Bayan Nadire Sadiye, evlat se,·gi
sinin azalıp azalmadığını l!orduın: 

- O, dedi hiç bir vakit azalmaz. 
JJir ana ve baba için evlat eevgi~i da· 
ima vardır. Y alnTZ iktısadi eebepler 
ailede çocuğu hazan son plana indi· 
rir. İ~inden yorgun döndüğü halde 
ailesinin ref ahmı temin edemiyen 
bir haha eve çocuğunun ağlayıp sızla· 
masma tahammül edemez. Ana: 

- Doğunnaz olaydan. .• der. 
Son bir mal sordum: 
- Kadınlarda şöyle bir kanaatin 

mevcut oltlugunu söylerler: Çok to· 
cuk doğuran kadınlar ı;iizelliklerini 
kayhcderlenni~. Bu doğru mudur?. 

Güldü. Yüzünün ifadelerinden 
sualimin mühim bir derde dokundu -
ğunu hissediyordum. Biraz hiddetle 
cevap verdi: 

- Ana olacak kadınlar bilhassa 
sağlık Hmini bilmelidirler. Doğum 
sıhhi §artlara riayet edilerek olursa 
lıiç bir vakit hundan kadın güzelliği 
kaybetmez. l\lamafi bazı 80gyete ka -
dmlan f azl1t doiiumun ı:rllzrı11irrP ınf\ -
eesir olduğu kanaatini beslemekte -
dirler. Bunlar dejenere kadmlardrr. 
Yahut \'Ücut güzelliğini kendilerine 
sermaye edinmiş kadınlar .. Ve bu 
çok mahdut ziiınrtnin ukat kanaat· 
lanın ana kadınlara te~il etmek hiç 
hir vnkit dognı de~iMir. 

Suallerime hii ·iik hir nezaket \'e 
te\'azula ce\'ap ''ermek Iütfundn bu
lunan Bayan doktordan ayrılc1mı. 
z N. A. 

Kraliçe Mari Antuvanete ait bir vesika 

• 
1 amdan evvel yazdan 

MEKTUP 
Senelerden sonra bugün bulundu; mektubun 

sahibi olan konta bir Amerikalı yirmi bin 
dolar teklif etti 

Kraliçe Mari Antuaneein, idam c· 
dilnıeden ev,·el yazJığı mektup, rene· 
Jerclcn onra lnıgün, Praıı;da hulun· 
muştur. 

lari Antuauet, idnm edileceği gii· 
uiin gı•cc i, ya:r.ılı~ı hu mektuhu, ta· 
mumiyle hitireıııcıni-, bitap tlii~crf>k 
) armı lıırnl .. ımştı. 1<lnın etlilnıt:k Ü· 

zere olan krnliçe. bu mektuhu On Al· 
tıncı Lui'nin kızkardeşi Madam Eli· 
zabet"e ynzıyordu. ftlizahet, Mari 
Antuanct'İn çocuklarına hakmak 'a:ıi 
fesini üurine nlnuflı. 

Mnri Antmınet, yazdığı mektubu, 
fazln dcHnU edemeyerek. kapatmış 
\ c \\lmJaın Elizalır.te gifoclerilınek ii· 
7.Crc, Jıapi hane hekçi İne vermişti. 
Fakat, mektup, lıiikiırnet aılamlıırının 
clinr clii~iiıırr, hiri,,j almı~. lıc•nwn 
rniiddeiummnh c ~iitiinnü-tii. 

MPktnhun n;iiılıleiunıuınilik eline 
"'erti~ini hahcr alan arav ailesinden ... ,.. . 
biri ele~ l\Tari Aııhıanet'in hu eon mek
tubunu araya kazandırmak istemi~ 

/\rallre Mari Anlunnel ırorı günlerlııde 

ve milddefumumililiten çalmı§tı. On 
birinci Lui tahta çıkınca hu mel..tubu 
sormuı ve kendisine bir mektup ve
rilmi§tİ. Fakat, bu mektup aahte&i 
idi ve ash elden ele satılarak m~mle
ket haricine çıkmıştL 

Bugün :Mari Antuanet'in bu tarihi 
mektubunun Macaristanda, Kont Ap
ponyi'nin kütüphaneeinc1e bulundu· 
ğu öğrenihni~tir. Kon~ bir Amt'rika· 
lı kendisine yirmi bin dolar verdiği 
halde mektubu eatmamı,tır. 

Kraliçe mektubunda ıöyle yazmak· 
tadır: 

"Son mektubumu sana yazryonım, 
hem~ireciğim. Ben, insana hicap ve· 
recek bir idama mahkum edilmi' de
~ilim; idamdan caniler utanır. Çok 
ırnkihim, <:ünkii insan vicdanı mUste
rih olduğu zaman böyle sakin bulu
nur. 

''Fakat, en hüyiik ıstırabım, çocuk· 
larum terketmemdir. Bilinin ki hen 
yalnız çocnklanm için J.qadmı. .. ~ . 

Bugün, Japonların bir Çin kadın 
korsasmını da öldürdükleri haber 
veriliyor. Lay Ço San ismindeki hu 
kadm korsan, büyük bir macera ro• 
manma kahraman olacak kadar dik· 
kate şayan bir çehredir. 

Bugün kırk yaşlarnxla bulunan Lay 
Ço San koca ı İngilizler tarafından 
öldürii1nıiiş bir Japon kadınıdır. Ko· 
cası öldiikten sonra büyük bir mace
ra hevesiyle denizlere açılan kadm 
korsan, nz zamanda yanma bir alay 
avene toplamı~. ve Jnpon deniı1eri• 
nin en korkunç bir korsanı kec;ihniş
tir. Lay Ço San'm dokuz yaşındaki 
o~lu da, mükemmel 6İlnh kullanan 
' ·r çocuktur ve annesiyle beraber, 
korsan ~rmisinde büyük bir rol oy
namaktadlJ'. 

Lay Ço San korsan gemisi, uzun 
müdrlet Çin ve Jaron denizlerinde 
birçok ecnebi gemilerini çevirmiş ve 
şimdiye kadar birçok Avrupalıyı öl· 
dürmiiş, mallarım ele geçirmi"tir. Bu 
kadın kor6an yalnız A,•nıpalılara de
ğil, Japon gemilerine de lıiirum et• 
miştir. Bunun için. hir taraftan fngi• 
1iz Fran ız gemileri Lay Ço San'ı ta• 
kip f'detken, bir taraftan da Japonlar 
kenrli~ini aramakta i<liler. 

Rnt:nin. Janonlar Rnn,. v~- • " 
nizclrn biirnm ettikleri "1rada. T..ay Ço 
San korsan J!:emisini bir k°'·da r.ıkış
lrrmı~lar ve homl1ar(hrnan ederek ha• 
trnnıı;larrlır. Kaılm Korsan da lu•men 
hiitihı tııvfnlnrivlt> lH•rsı'hı>r fllfl"'iic:tiir. 

Kon~er 
EmlnönD llalkevinden: 

Ar şubemizin ~nlon orhstrosı 1!138 yılı 
birinci konserini 10·1-!!38 p:ııartcsl akşa
mı saat (20) de Evimizin Cağolotllundald 
merkez salonunıln Yerecektir. Bu konsere 
gelmek isteyenlerin d:ıvellyclerlnl Ev lıfi· 
ro~und::ın :ılrn:ılnrı rica olunur. Konserlere 
çocuk knhul edilmez. 

Bayan köşesi 

Yeşil l\adlfeden bir 
şapka örneği 

Kiiçük ve yumşak §apkalar ıtmdi ka· 
difeı:ien, fötrden yahut ipekten yapılı .. 
yor. Bazı çok tık kadınlarda bilyücek 
fötr ppkalan tercih etmektedirler. 

Resimde ye§il kadifeden bir ppka 
örneği görüyorsunuı:. 

HURU~a abone olu
nuz ve abone edlnö 



Güllıane hasfahane.JJinden notlar : !J 

Gözlerine uyku gir
. miyen hastalar 

Bunların arasında gine aylarca 
kımıldatamı9anlar var bacaklarını 

YAZ ".N: Niyazi Ahmet 
tile geceyi hastahane de büyük bir 

11 h elecanla ge · d ' G" .. k " .. çır ım. ozume çarpan en 
uçuk teferruat beni alakadar ediyor -

du. Yeni gelen hastalar yeni ameliyat 
olmuşlar, inliyerek ateşler içinıde yanan 
lar, bir iki giln sonra taburcu olacak 
Iar bir çatı altµıda tamamiylc ayrı bi
rer kutup gibiydiler. Şidd,tli bir reji -
me tabi tutulan bir hasta, yanmdakine 
anlatıyordu: 

-Diiş i.in azizim, diyordu. Derisi kıpkı ~ 
zd yanan, daha önümüze gelmeden tatlı 
nefi:; kokusu içinizi eriten bir hindi dol 
m::srnı. Sofranıza getiriyorlar, bir ta -
rafta da mükemmel bir salata sizj. bek
liyor, 

Büyük bir sükunetle dinliyen ikinci 
hasta cevap veriyor: · 

- 1nşalfoh yakında yersiniz. 
- Ah,o günleri görecek miyim. A-

ma hergün yiyece~inı. 
İhtiyar pehrizJinin göz bebekleri öy 

le parlıyordu, ki: 

* ... • 
Diğe rtarafta yaraları henüz iyile§· 

ınemiş bir ameliyath. Çatl~ dudakla -
rtnı hasta bakıcıya uzatıyor: 

- Hemşire, diyor ne olur bir damla 
&u .. Yanıyorum .. 

- Gargara yap .. Daha yirmi dört 
saat su içemezsin. 

- Bir da:nia ... Fazla istemiyorum .... 
Dudaklarım ıslansın •• 

Hastabakıcı bu yalvanıa o kadar ka 
nıksa.auş ki uzaklaşıyor. 

Hastayaya yaklaııyor ve onu teselli 
etmek istiyordum: 

- Doktor menelmi§. Yirmi dört sa
at daha bekleyiniz .. 

1 
~- Yirmi dört dakika bekleyemem •. 

çırn Yanıyor. Ne olur bir damla su 
ver ... 

BütUn sözlerimin hiç bir tesiri olmu 
yor. N aaıı olsun, ki sözlerin belki her 

bş~ye t,~~iri olur, fakat su tesirini hiç 
ı r vaıut yapamaz. 

İkinci. hariciye kovuşunda Bürger 
1denen bır hastalığa müptela bir hasta, 
aylardrr gözlerine uyku girmeden sa _ 
bahlarmış. En nihay et ayağını keserek 
ıztırabına ve hastalığına nihayet ver -
mek istemi§ler ... Onu kesikliğin ızttra
bt ile kıvranırken gördüm. 

- Belki diyordu. Yaram kapandık -
tan sonra şu gözlerime uyku girecek. 

Dakikaları seneler kadar uzun yapan 
ıztırap, aylarca devam ederse bir insan 
ne hale gelir. 

Günlerce, haftakrca uyumadan mü
temadiyen dişlerile dudakl .. rrnı kemi -
ren, mütemadiyen yorganını parçala • 
rnak isteyen bri vücut • 

Fakat insan çok mütehammilclir. Ba
§a gelen çekiliyor. 

Uyku hasreti ile yananları gördük -
se, hep .neşhur çay hikayesinı hatırla
dı II'k· . m. 1 aye meşhurdur. Bir papaz ga-
lıba, bütün hayatını Allaha duıa et • 
nıekle geri • k 

. • ;ı rmege arc:ır vererek uyu -
rnada·n· omrünti tüketıneğe başlıyor, Bu 
nun ıç~ de parmağını kesiyor. Faka~ 
uyku bır gün kan akan vücudun ıztıra 
brnı da biçe sayarak papaz k d. d . . ı en ın en 
geçırıyor. Kendine geldiği vakit Alla-
ha karş ıandını yerine getirememiş ol
dug" unu ·· 
la g.oren papaz, derhal göz kapak 
rmı kesıp atryor ve bir daha o gözler 

kapanamıyor . 

işte, o göz kapaklarının atıldığı top-
raktan da 1. 

. . çay neu~tr çıkmış ve çay bu 
nun ıçın uyku getirmezmiş. 
~Fakat uyku, hastahanede papaza yap 

tıgı oyun b 1 
ok u aş talarına yapmıyor, bir 

ç . hastaların "Cmtine bı'Je -- ugramıyor . 

Dir· · h •· · b. ıncı a. ıcıye kovuşunda tam on 
h .r a.;•:lır yatağından çıkmamış bir 

asta ile 1. yak! .onuştuı.1 Fen onu henüz a-
andıtamamış. 

1 a r-13~Utün d.k~orlar diyor ı g· r:arıyoı 
· ır ı:... 1. • 

c ""! , .,un uu ayakları hare1· cn: getire-
CK crınc i 

g " · . nanıyorum. Fak\lt o vakit te 
.:zısı unut 

T.· ~ :nuş olacağım galiba. 
.rı..aradeni · b" 

zın ır kazaıından gelen 

Ou bir aydır gezemeyen 
• Dursun 

Dursun meşi.ım hastalığa nasıl tutul • 
duğunu, ayakla·rınrn nasıl harekete gel 
mez bir hale geldiğini ilmin tarif ettiği 
ıekilde bilmiyor. Yalnız: 

- Ah, o koc:akanlar, diyor beni bu 
hale onlar getirdiler. Soğuk almxş, has
talanmıştım. Vücudumda küçük bir çı
ban çıktı. İyi etmek için kullanmadık 
ot bırakmadılar. Ayaklanm tamamiyle:. 
tutulduktan sonra buraya geldim , 

Dursun, kovuşta gezenlere daima ha 
zin hazin bakar. Sonra yorgun gözleri
kımıldamayan bacaklarına kayar. 

Gzete, hastaların yegane arka • 
daşlarıdxr. Vücutlarını kımıldatmak -
tan menedilenler, fersiz gözlerini g.ızc
te sütünlerinde gezdirerek ken~ilerini 
avuturlar. 

İlk geceyi yorgun bir halde, fakat 
uykusuz geçirdim. Alışamadığım fakat 
alaka ile tetkik etmek istediğim hasta -
hane ~lemi, beni o kadar yormuştu, ki.. 
Gecenin sessizliği içinde dinmeyen ız
tıraplarr ile başbaşa kalan hastaları on
ların yanı başınd..ı bulunarak düşünme

mek, onlara sevgi ve merhamet dulma
dan rahat bir insan gibi "yatağa çekil -
mek mümkün olmuyor. · 

Yaşlı bir hasta benim bu haleti ru -
hiyemi anlamış olacak: 

- EvlaCl, dcı::li, sen hastcıhaneye ilk 
defa geliyorsun galiba .• 

-Evet, fakat nereden ınladmız? 
- Anladrm .. İlk geldiğim vakit ben 

de senin gibiydim. Hastalan üzülüyor
dum .. 

- Şimd iüzülmiiyor musunuz? 
- Üzülmez obr muyum, ama o k"l-

dar değil Çünkii hastahaneye her ge -
len elbette sızlaya .ak. Ameliyattan 
korkulur mu? Ameliy<!t olduktan sonra 
ağn duyulmaz mı? Sonuna bakmalı ...• 
Bak ben geçen se7te an"ndizitten ameli
yat oldum .. Bu sene de fıtıktan olaca • 
ğrm. Sabahlara kadar uyuyamayaca • 
ğrm. Ama sonra .• 

İhtiyar doğru söyHyordu. Fakat her 
doğrunun doğruluğunu insan kendi.za
viyesinden görmek için tecrübeli ouma
lıdır. Belki ben de onun gibi düşünecek 
tim. Fakat ilk gece böyle düşünebilme
me imkan yoktu. 

İkinci katm · geniş taracasma çıktım. 
Etraf kapkaranlıktı. Ahırkapı feneri 
muttarit gö kırpıp duruyor, Mar • 
mara denizinden gelen bir vapurun ı

ş•kları ve soİc.:ıkta elektrik · şıgınm ha
r:r zi ':'S! alt•n '3 l:O!' \"ran Ve b!rb'-lerini 
ta1

· ·, c•len bir k·ç •sr k:-k · kö;--eğind~n 1 

başka inscnı meşgul edecek birşey gö
zükmüyordu. Ölü bir tabiat.. her taraf
ta el ayak ~~~ilmiş .. 

(Arkası 11 ncido 
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Tiyatro salaşla barınamaz 
Tiyatro her şeyden evvel bir bina işidir 

Yazan: ND~©Jmce1''\tDını lNJa~ni? 
Dün gazetelere göz gezdiriyordum. 

Bir İzmir gazetesinde orta Anadolu vi
layetlerimizden birinden bahseden bir 

yazr, bana kendini okuttu. Zira bu ya- i"'--'·,~ 
zrmn ortasında güzel bir tiyatro binası 
gördüm. 

Bir kaç gün evvel de Kayseride ya -
pılan yeni tiyatronun resmini Kurunda 
görmüştüm: 

Pek büyük değil. Pek mükemmel ol
duğunu sandıracak sebeplerden bir ta
nesini bile şeklinden anlamak mümkün 
değil. Hatta "ufak tefek., denilt cek de 
recede ufak ve büyü::ek bir kahve satı
lacak gibi şekilsiz. Fakat resmin altın
da şu ibare vardı. 

"Kayseride yap;lan yeni tiyatro bi • 
nasr,, 

Kim bilir neden? Biran bana öyle gel 
di ki Kayserinin tiyatro ihtiyacı etra
fında uzaktan ve yakından duyulan bü
tün tahassürler bu ibare ile az çok te
selli edilebilir. 

Zira "Kayseride yeni bir tiyatro ya
pıldr,. demek "Kayseride tiyatro salaş
tan çıktr, bir adım attı., demek manasr
na alınabilir. 

Netekim, Azık elinde yapılan halke
vi binasını, bizzat Cumhurreisi tara • 
fından açılmak şerefini kazanan Bakır 
elindeki diğer bir Halkevi binasını da 
bu mıntakaları modern cemiyete ve ti
yatro adlı güzel sanata yaklaştıran bi
rer beton adrm suretinde anlayanlar -
danxz. 

Hülasa: 

Anadoluda tiyatronun bir gün yer 
yer fışkxracağrna inanıyoruz. Zira bi· 
nalan yapılıyor. 

Ankaracla teşeklı:iil eden tiyntro 
heyetinden RCJ§it Rı:a t'C Şa:iye 

Tiyatro, gilzel sanatlam en 
ve çok kibar olanıdır. : 

Salll§ta bannamaz. 

nazlısı 

CENUP KUTBUNA TANKLAR 

GiDECEK 

Amerikalı tank mütehassısı Harold 
Djuyın cenup kutbuna gitmek üzere 
yeni tip üç tank yapmıştır. 

Bu mütehassıs kutuplara gitmeğe İ· 
kinci defa teşebbüs eden Berdov heye· 
tiyle birlikte bulunuyordu. 

Tankların içinde odaları vardır. O • 
dalar motörün üstünde olduğundan da
ima sıcak durmaktadır. Tanklar vapur· 
!arla cenup kutbuna giden yolun bir 
yerine kadar götürülecek ondan sonra 
kar üzerinde ilerilere sevkedilecektir. 

KANLI BiR PLANÇO 

17 aydanberi devam eden İspanya 

muharebelerinde 200 bin insan ölmüş, 
500 bin ki§i yaralanmıştır . 

Bugün iki tarafın silah :ıltmda bulu
nan kuvveti 800 bin kişidir. Bu muha· 
rebeler İspanya milletine 23 milyar pe 
zetaya mal olmuştur. 

Muharebe olan cephelerin uzunluğu 
1200 kilometredir. 47 eyaletten 27 !>i 
Frankonun elindedir. 1470 mli olan :. -
hiller:ien 810 mili Frankonun arazisin· 
de bulunmaktadır. Ahalinin yüzde elli 
yedisi Franko tarafındadır, Her ay mil 
lt zenginliklerden bir milyar pezet ek -
silmektedir. ihracat tamlıniyle dur • 
muf, ithal1t eskiye ni&betle Uç kere 
fazlalaımrştır. lstanbulda ise tiyatro yerinde say • 

makta devam edecek, zira tiyatroya ( 

benzer bir yer yapmak fikri, her yıl bir 1 S p O R 1 
yıl geriye bırakılıyor . • 

Buub~n~e~z~~s~~~ ~---~~~--------~----,~-~----~· 
kaç giln evvel gazetelerimizin "Ankara De mı· r a da m 
da bir tiyatro yaprlacağrndan., bahse • 
den satırları oldu. 

ıer!:n 1:!~~ğ~~~~!:c=söylenilen artist - Maks Bear'in bu ismi verdiği Frank 
- Demek Ankarada büylik ~ ıe • d •• • l b 'l k 

hir tiyatrosu yapılacak. Nereye kuru. unqa şamplljOnu o a l ece 
lacakmış bu bina? Kaç yüz bin liraya 
mal olacakmış? 

- Bina, falan yaprldxğr yok canım .•• 
- dedi- Halkevinde oynayacağrz. 

- O halde haber yanlış yazılmış o-
lacak • dedim. Ankara belediyesi tiyat
ro kurmuyor, bir trup teşkil ediyor. 
Seyyar bir trup. 

- Evet... - dedi - Raşit Rıza geldi, 
bir kısmımızı seçti, bir kısmımızı da 
İstanbul belediyesi :Ankaraya gönder -
meğe razı oldu. Ama yine döneceğiz. 

- Döndüğünüz gün ne olacak? 
Trup dağılacak mı? 

- Belli olmaz. 
Tabii olmaz. Eğer devlet kendisini 

kurduğu gibi, sağlam temeller atarak 
tiyatroyu da kurmazsa bu te§ebbü.sün 
de sonu belli olmayacaktır. 

Altı aylık fasılalarla Ankaraya gidip 
gelen İstanbullulara daima başka, dai
ma bambaşka ve çok güzel ve tckamUI 
etmiş bir "Ankara şehri,, gösteren An
kara belediyesinin evvela bir tiyatro sa 
rayı kurmasını ve e-nra bu saray için 
artist aramasını gönül ne kadar isterdi. 

Milli güzel sanat tarihi Türk elinin 
bütün belediye reislerini mukaddes bir 
imtihana davet etmiş gibidir • 

Muhittin Üstündağ ile N~vzat Tan
doğan bu imtihanda en önde not ka • 
zanmağa hem mecbur hem haklı iki 
belediye reisimizdir, Eğ~r Türkiycnin 
ilk büyük tiyatro sarayı Ankarada ya
pılırsa Tandoğan, İstanbulda başarı • 
lırsa Üstündağ güzel sanatlar alemi • 
mi.zıde tiyatro şubesinin belirmesine hiz 
met etmiş addedilebilecektir. 

Ve .bu iki zat için artık bu iş bir 
"Milli lütuf,, değil bir "Milli vazife., 
h•!lini de almıştır. 

Evet. bizce tiyatro her şeyden evvel 
hh3 Hdiı Türkiyede "tiyatro var,, di
yebilmek için evvela ''Şurada, burada, 
cı: ada şukadar, bu kadar, okadar tiyat
M binamız vardır.,, diyebilmemiz Hl -
zımd•' 

Avusturyanm me~hur ağır !!ikleti 
"Hans Lozek,, e karşı Londrad11 pek 
muvaffakiyetli bir döğil§ yapan 
Frank Hough adındaki boksör bir • 
denbire meşhur oluvermiştir. Boks 
meneceleri Frankda pek büyük bir is 
tidat görüyorlar.' Onun pek sıkı 
yumnıkları oJduğtİ gibi dayağa ta • 
hamrnülü de şayanı hayret derecede 
fazla buluyorlar. 

Alılaken de pek temiz olan Frank 
katiyen para hırslısı değildir. O, dö· 
ğü§Ü sırf kendi zevk ve heyecanını 
tatmin etmek için yapmaktadır. 

İngilizler ona zamanm en tok göz· 
lü boksörü demektedirler. · 

Frank: 
. - Rakibim paraya· benden daha 

fazla muhtaÇsa kazansam da hi .. semi 
ona vermekten çekinmem, diyor. 

Geçenlerde tahaddÜs eden bir. va• 
ka Frankm bu sözlerinde p'!k ea.rni· 
mi olduğunu ızöstermiştir. Frauk son 
zamanlarda İngilterenin bmınmış 
boksörlerinden hirivle bir msıç yap· 
mıştrr. l\f a~tan birkaç gün sonra. bu 
boksörün gözleri görmemeye başla· 
mıştır. Zaten yaptığı birçok ~etin dö· 
ğüşler dolayısiyle rüyetini kaybPtmek 
te olan z~vallı adamın bu akibtti~de 
Frank kendisinin de dalıil oldulfunu 
diiı:1ünmüş, günlerce gözüne lı) ku 
girmemiştir. En nihayet asabi bir 
buhran içinde ve gözünden ya~lar a· 
kar ak İngiltere boks f ederasyonnna 
milr:İ<'ant etmiş ve kendi hissesi tama· 
me~ kör olan meslektaşma verilmP-k 
üzere kendisine Mc. Avoy veya onun 
~ihi meşhur hir boki;örle çarpı~mak 
imkanı verilme!'İni ti<'a etmiştir. 

Frank şiihrf't mPrliivf'nini pı>k sü · 
ra.tlP hrr•·Hmf>'•n'·•11,l•r. vp onun J.ın ri• 
raqt nt>\ ""l·mıla i .. ~ar f'rlilt>rt>ktir. 

Frank Houglı huıriin rlünvada en 
sık maç yamın boksördür. O idma· 
nınr maç şeklinde yapıyor. Her taraf 
ta iki maç yapmaktadır. 

Dtmfr Adam Frank 

1934 senesindenheri Frank tamaın 
200 maç yapmış, bunların hemen 
hemen hepsini kazanmıştır. l\Tax 
Bear İngilteredeyken Frank Mak~in 

· kampında onunla yüzlerce defa e1 .. 
diven giymiş, bütün idman arkatla~l:r 
rmı nakavt etmek ihtiyacında olan 
!\fak!! aradaki kilo farkına rağıııcn 
Frank'a bir şey yapmann~trr. Bunun 
üzerine Maks ona "Demir adanı., lfı
kaJ.ımı takmı~tır. 

Frank hir def aıırnfla on altı ırlin 
zarfmrla on hir mühim maç yapmı~. 
henııini de kazarum~tır. 

Boks organizatörleri Frank·! pek: 
yakında dünya şampiyonlan anı~m • . 
da öreceklerini gÖ ]ü orlar! 
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* Kısa Haberler ]l 

Kocamı kaçır!? 
- Macar edebiyatından 

YAZAN: 
-
Mıhael ErdiJdi 

Frav Rado, hir tak i otomohiline 
binerek, ak!'!aın aat tam 9 da k:alıare
ye gitti. Otoıuohili kabarenin büyük 
kapı ı önünde durdurmadı. Arti tle
rin girip çıktığı, alın eye gidilen ka
pının önünde indi. \ e orada kapıcıya 
dönerek: 

- Ben, dedi, Froylayn Tcssa Sza-
bo ile gfüiişnıek i tiyorunı ... 

Knpıcıya karh izitini \erdi. 
Kapıcı, uznkla~tı. 
Frav Rado, hekliyorıln. Se,·imli, 

caziheli genç bir artH olan Te-sa Sza· 
ho, tülden e vahı içeri inde uc;arra,ı
na kımıldanarak. çok geçmeden gel· 
di. Bir zamanki mektep arka.la.mı 
pek ıte' inı;le eliimladı. O, hemence
cik ziyaret chehini anlattı: 

- Te·s_a, senden hir ricada bulu
nacağım .•• 

- Eğer elimden gelen bir ~eyse, 
hayhay .•• 

- Senin için güç hir ~ey dı>ğil; ne 
yapmam i tediğimi una kısaca söyli
yeyım. 

Frav Kitti Rado. sustu \'e gijzleri
ni, Tessanın makiyajh güzel yt\zün
de gezdirdi. Sonra, sözlerine devam 
eUi: 

- Kocamı kaçır! 
Te!sa, g(izlerini hayretle açtı. Kit

ti, onun elini kanadı: 
- Rica ederim, bu ricamı yerine 

getir ... Duna kıı11ılık olmak üzere, se
ni hol hol miiknf atlandırar.ağnn ... 

Tec11a, kahkal.ayla güldü: 
-Ne acnip fikirlerin \'ardrr eenin ! 
Kittinin heti, benzi soldu. Kendiei-

nin mii::.tnkhel nzivetİ, bu sahne ar
tistinin elindeydi. Fcw T ... a arzmu
nu }'erine getirmeği reddedene, ken
<lisi eliilem mn karası olacaktı. Do
layısiyle, israr etti: 

- Rica ederim, bir zamanki c;lost
lnğnmuza hürmeten .•. Kocamı teslıir 
et ... J\ rtık onu se\·miyorum; fakat al
datmak ta j temi)·orum. Benim bir 
do tum \•ar: benimle evfonecek, fakat 
daha {jnre kocamdan bofıınmalryım! 

- Hülilsa. ben bo§anma sebebi 
uıki1 etmeliyim, değil nıi? 

- Sen, pek kolay hir oyun oynıya
cak!m. Mesele, sevgili lCurtuma ait 
olabilmek üzere. kocamın aleyhine 
bo§anma davaıll açabilmek için, ikini• 
si meıhut ıııuç halinde yakaltnıam
'dır! ••• 

TesH, lienOz nazlanıyordu: 
- Bir dtııüneyim. Ytrm öğlen

tfen evvel, seni evinde ziyaret ederim, 
orada meaeleyi etrafiıca konuıuMJL •• 
Fakat, ıimdi acele tıahney~ dönmeli· 
yim. A vf Viyderzehen ! 

Teeea, Kittinin ltocasmı, li~men 
ertesi «fin öğlenden sonra kaçırmak 
vazifesini fizerine aldı. İki kadın bat
baıa verip, planlarını çimıiılerdi. 
Koca, öğlenden sonra saat 3 te eve ge
lecekti. E,·de, Kitti yerine Tesnya 
rastlıvacaktı. Saat 3 buçukta Frav 
Kitti ·içeriye girecekti. Bundan ötesi 
de, zaten kendi kendine haUolunur
du ! 

Kitti, aahınızhkla neticeyi bekler 
haldeydi. TeHanm hu İ§İ başarabile
ceğine pek öyle gü\'enemiyordu; çiln
kü, kocasının kurulan tuzağın vakti· 
le nrkma varacağın<lan korkuyordu. 
Kocaqı, ha§ma çorap örmek hayli 
güç olan kurnaz ve ihtiyatlı bir a
damilı ! 

Tesııayı evde yalnız bıraktı ve ev
den pek heyecan içeriainde ayrıldı. 

Saat dah·a 3 e gelmeden, dalia 2 
burukta, kapı çalmdr. Aktris açtı. 

Kanıyı araraçma! da, cn-ıldadı: 

- Benim ismim TeHa Szahodur! 
Kittinin bir zamanki ,;ençlik dostu
yum. Beni yalnız bulduğunuza §8§1• 

yorsun uz, her halde? Llkin Kitti de, 
hapdeyee burada qlacak. Acele blr i· 

şi çıktı 'e henden, burada sizi bekle· 
memi rica etti ... 

- Oturunuz, rica ederim ..• Sahi
den pek se' indim! 

Te a, hir koltuk sandalyesine otu
rup, baraklarını ha~tan çıkançı bir 
pozla hirihirinin üzerine attı. 

- Size bir cigara takdim edebilir 
miyim? 

- Ben d~ §İmdi sizden onu riCa e
decektim ! 

Tes-a, tabakadan ince bir rigara 
;:eçti ,.e erkek kemfüine ateş uzatır
ken, arti tin Hile lüle ipek saçları, e· 
linin ilurine de~ıli. 

- Sizinle tanr~ınaktan ne kadar 
memnun oJcln~nmu anlatmak için ke
lime bulamıyorum! 

Te ·a, gülüm•e)erek, cigaruınm 
dum:ınını 63\ttrdu. 

-Sahimi? 
- Sizi ~eretim1e temin ederim, ki 

öyle! 
- Dikkat ediniz ... Bunu Kittiye 

i(şa eıleceğim ! 
- Sizin gihi güzel hir kadına kar

§1 <lurulamaz ! ... 
Tessa, koket bir pozla arkasına da· 

yandı. 

- Hüla a, Jıoşunuza gidiyorum, 
demek ... 

- Hatta !azla iyle ... 
Erkek, güzel kndm.m narin t>lini 

(Arkası 10 uncuda) 

Yazan: 

Bir cigara ~·akarak odanın ortasın
da, a) akta durdu. Hir kere daha ct
raf ma bakındı; be§ kere daha bakın· 
dı; onra acele ile gitti, nıa anm ha· 
şma oturdu ve açık tekmcceyi tek
rar kanştırmağa başladı. 

Çekmecenin ta llibinde --eli acaba 
öyle tcudüf en mi gitti, yoksa bir a
lışkanlıkla mı?- kara kaplı hir def
ter buldu. Çıkardı, masanm üzerine 
koydu, defterin ü tündeki tozun Ü• 

zerine paımağı ile bir H Jıarfi çizdi, 
biraz aldı haktı, sonra açtı. 

BP.rlin, 10 Kanunuevvel, 1922. 
Kendi el yazısı ile olan bu kelime

ler; sayfanın başına yazılmıııtt, say· 
fanın ortasmda da şunlar ,·ardı: 

Bcethoven 11e Rembrandı. Esrar ve 
rekabeı. 

Daha aşağıda, dab'a küçnJt liaıfler
Je: 

P. 11 cgedii.nin tetl•ifd. 
Sayfalan çevirmekte denm etti, 

Fakat ho~ma: Ne hulacagmı hiliyor
du. İki yüz hem heyu eap;a,, atık ma· 
vi kalemle dzilmiş. hir tek kelime ol· 
mıvan vüz heya7. kağıt. Bununla be
raber, gene yapraklan çe,irdi. E\"\·e
ln yapraklnn telier teker çe,·irdi, son
ra acele ile parmaklarmm ahında hi
ribiri arkaEma döndürdü. 

Gf'ne yüzünün ekıidiğiJV hissedi· 
yor, bir yandan da P.liyle defteri iti• 
yordu. Eli çekmeceye doğru gitti, par: 
rnaklan eline gelt>n her ufak tefek 
şeyi kuvvetli lıarek'Nlerle ordan alıp 
oraya koyuyordu. ihayet eline ge
ne .bir_derıcr..Jte~: Bu da siyali bir 
ilelte.!M,.;!fAİ~ilde.tozlanmY...,~ bil· 
y~lüğü de ö!fıkı_kad'!clı!-. Onu. da 
önil_ne .koy_d!1.ı.,.tozunu ıilkti_ve sabır
Fızlıkla yapraklannı çerimege haıla
dL 

11af1rn İlr/trri, 1916 .• 
Bunlar, Jıer zamanki yazımı'dan 

daha büyük Jıü@pühata uvgun harf• 
ler1e, defterin ilk sayfaama yazılmtt· 
tı; ,.e lıemen ba~lığm altında hatıra· 
]ar ba~layordu. 

l Kanunusani. Bugün on altı ya· 

L 
• Yeni yapılacnk sebze hali bir iki sline 

k:ıdar mfinakasny:ı konulacaktır. lhale, m:ı 
l 'tsla teslim edılınek şartıle )npılncaktır. 

• !'ıluh:ırrir bayan Sahihe Zckeriynnın 

Cum ıuriyel ıorıtlesl ole) hı ne otlıllı hake· 
ret d:ı,'tlsının tahkikatı hltmiştir. fü·rnk 

ikinci cezaya verilmiştir. Davaya yakındu 
b:ışlnn:ıcnktır. 

• Evvelce mallvc tahsil Ş\Jbelerl tarafın· 
dan glirülcn. munmele ve istihlilk W"rı;He· 
rine alt muameleler. hundan sınrı, lek·eı
dcn idare edılecektlr. Bunun tein şehrimiz 
de yeni bir müdürlük kurulmuştur. 

• Marmara mınlakası ölcüler müfettiş· 
• llğine, lktisııt ,·ekftlell iş dairesi memur
larından Selp fa-rcn'iel leyin edilmiştir. 

• Dfin Roman:\'adan 1G90 flÖçrnen gel· 
mlştir. Bu kafile, bu yıl ge.lpıesl icap eden 
ırkd:ışlnrımızın son knfllesldtr, Göçmen· 

Jcr farmara Ercğlisine ycrlcştkilecekllr. 
Nakil işine gelecek yıl de\'nm cdllecc:ktlr. 

• A\•rupıulıı lelklk seyahatinde bulun
makta olan Sümer Bank genel direktörü 

Nıırullnh Esal ''c lzmit kü{ht fabrikası mil 
dilril Mehnıel Ali dün şehrimize dönmüş· 
lerdlr. 

• EınlnönO halke,·lnln yaptıro<'nih yeni 
pa\'I.) onun jnşnsınn şubaııa baş.lonneaktır. 

• G:ızl köprüsOnün Unknpanı oyaklnrı 
gelecek ay, Az.ıpkaııı ayakları da nisan· 
da bitmiş oloenktır. Köprünfin t:ıınnml:ın
ınası için hlr buçuk yıllık hir ı:nmnn k:ıl· 
mı$1ır. Bütün lnşnnt bu mOddet iclnde ta
mnml:ınaonklır. 

• Jfn,•n lşlelınesind_e calışnn memurla· 
rın lckoüllüklerl ile ,şehit düşc<'ckJerin a
llelcrlne vcrile<'ek tazminat hakkında Na· 
fia vekfıleli hir kanun ltıylhnsı hazırlama· 
ııa bn:,lamıştır. 

• ldprel hu .• usiyelerln damızlıklnn yerli 
hap·anlnrdan almalarına karar verilmiş· 
lir. A:rrıca yarıııılarda mm·affnki~·ct ka1nn 
mı$ clnııı at ,.e kı'irııklnrclnn islifn<le edil· 
meo;I ile ııliıkoclnrlnrn hlldlrilmlşlir. 

• ~lü7.cler ldnres1. tsınn1nılila !amire 
muhtnc eski ve tarihi kıymeti nlnn eser
lerin bir lisleslnl hllırlnlmış, Küllür bn
knnlıftına gönd~nnlısllr. T&IJ'lr işi için büt
ce:re talısls.ıt konmuştur. YQkıncta fanli)·ete 
geçileceklir. 

• Bir martin Millet Mrrlisine verilmesi 
lbımst~len. mlllhak hülçe ite idare edilen 
müdürlııkJerle. nkAletlerln 1938 yılı hnt· 
çeleriDin hnıırlanmnsına başldnrnl$hr. 

Kaçıiılan; öldüriJldü mü, sağ mı ?! 

_Kaybolan General!? 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri Te§kİ· 
litr,, reisi Millerin izi üzerinde •••• :. 

• 
Yazan: Alfred Gerlgk ---Tefrika numarası: 2.7 

' 1 ; 

Gri ve kızıl •• 
; ' : 

Beyaz Rus Generali; ilk otomobjlJe 
f rı ırken, ikincisi ..... 

kaçı-

Gecneral KutyepQ
fun kncırılış sahncs .• 
O zaman Frnnsızl:ırm 
"L'lllüslr.ıs)on" ntec
munsında çıkan ,tıu 

temsili resim, kaçırı
lış sahnesini, tJir hııs
tnhane lındcmeslnin 

görduklerinc göre ~us 
tcriyor. Genemi, iki 
kişi tarafından y~kn- • 
lnııarnk, gri renkteki 
kocnnfnn bir otomo
hıl iccrislne itile ka
kılıı sok,uluyor. Bp n· 
rnlık, kıırşı kııldırım

da durn~ sahte polis 
memuru, beraber oıo
mobile binmek üzere 
sokağın o çllıet,ın~ ge
çi) or. Dip tarnftııki, , 
sonradan gri otonıo· 
bilin peşi sıra giden --
kmJ tnksldir. Gri olbıı ı!bııın durduilun so 
knk, Ruslc sokıtğı; kızıl• taksinin durduğu 
sokak in ~lidino so\rnğıdır. Polis, şahit hn 
demenin ifnclesini gözl)nünde tulup, \'nka 
yerinde bir keşır yapmış, ,·oka) ı böyle oy 
nen tkrnrlomış ve olan, bitenin hııstnhnnc 
rıenccresinclcn' hürün( tdcrrüaliJe görüldü 
au ncsliccsine varmıŞıır. • 

1 • .,, "T.1' ı•nlai :'n,,l'a:, Rus ns ;erı e~ .:ı-
lfiıı" reisi General Oygen fon 
.1'İillqrin ort,qdan haybolmcuı roh 
ki);aır ·apılql.:en, bundan 7 sene 
ervcl, 26 Kanunusani 1930 öğ· 
lr.n vaktine c!oğru ortadan l•a ·• 

bolan a)7ıi teş1rilaıın reisi Gene· 
ral Kuıycpof meselesinin 3·cni
dcn ıctkilri srırctile, arada bir 
mukayese yapılmasına lii.zum gö
riiliiror. Çünlıii her iki vakıada 
,·ahın bir bcn!:erlik göze ça~p~ 
,·or:. Eshi dosyalar arı lıyor; ı§te, 
bundan 7·scmc cı'ı:clki tıazİ)Ct .... 
O zanwiı. ill• safhada, yeniden 
bir~ol~ ~a1ıit, kendiliklerinden 
orta ·a ç; lu ·or ve bu. seri halirll'" 
<irl.i alıitl<!r, hem de hep ıeyri
scfcr f aauw~ıı olmıyan pazar 
giinlcri, -diinkü sa:>ıda civar 
,·ollar da da1ıil olmak üzere plli· 
mnı im ·duğumu:- Rıısle ve 

- Çeviren: Vahdet GilY!Uten<nın 

'Kiidino sokaldannın birlc§tiği 
T.:öşede, bir polisin durması gö.:
lerint! Ç!rr,1mğuidan bahsedi)'!'r 
lrır. Bunlar, baz ba:ı lJcj rengı 
manto C{i ·mi~ Bir 1rallının bu po-
li~ mf'muriylc ' hbnıı§tuğunu da . ~--~------------~ .. .;---------~· 

KA Ç A K 
-- · -şnnı doldurdum. Bugün, birçok hadi-

selerle geçen prip bir gün oldu. Eev
kalüde bir teY yok; tarHıiğ günler ya
§ıyoruz: Hag> var. Bir ltııfla ene], 
yortunun ikioei günU., baba~nı askere 
tağırdılar; bupn ,µtmesi Jizım. As· 
kerlik zamanında husar askerliği yap
mıı ama, süvaride hizmet etmemi§,' 
Budapqle'de hir hastahanede çah~ 
mq ıonra cepheye geçmiı. Babam 
geç;n ay kırk dokuz ya§ını bitirdi. 

"Bu~nldl yılbaıı gjinü daha ha~a 
ıeyler de oldu. Glörgy son dela olafak 
geçen Haziranda. bir mektqp yazrlı~
tı. Tqirne,·elde lmumıdanıpdan hır 
11. Teırinievvelde kuınandanmdap bir 
mektup aldık, GaHçyad!l.}ti bir muha· 
rehede ortadan kaybolcluğunu, /belki 
esir düttüğünü y:asıyordu. O ~man· 
danlieri bir haber yoktµ. Hepimiz 
öldü diyorduli. Bugtyı, Kızıl )Iaç ''a• 
ıııtasiyle Çabarovak'taki esir gamiz~ 
nundan bir telgraf aldıli: İyiıiıniı; Ba
na yeni yafımı tebrik ediyor. 

"On altı yaıındayım. lektept~ da· 
Jia §imdi~en nir,~ ta\i,rnlefine haıla
dıli; Jier gün askerli~ talimi yapıyo
mz. Fakat zannetmem ki heni ordu
ya çagmm1ar. Babam diyor ki, çolC 
sünnes, lıarp biter, diyor: Sırbistanı 
almmz; :Almanlar f'.arba ıdo'ğru iltrli· 
yorl~rmı~, Ruslarlş lt.aly~nlar boşuna 
çahalayorlamır§. Bir iki aya kadar 
eu1h olacaliınq. 

"Ben ııarili tabiatte <ıeğilim za• 
ten; harbe lia"'t heyecan da duyama· 
yonım. Fakat belki ben de gitmeye 
meclmr olunam ve belki ben de h·arp
te ölürUm. Banim C1iyor ki, ne Cle ol· 
l!a tarihiğ anlar yaşayonız, diyor. Ta
rihte h·arpler hep biiyü)t devirleri i-
f&ret f"tm~lerdir. . ... 

"Her giln ne olunıa yazacagım. 
1914 t~nberi yazmag' ba lamadığnna 
yamyonım. Ama o uman ltafi_ derece 
hilkilm verme liabiliyetim yoktu, kü· 
çüktüm dalla. Ben Cazla lİisli"'bir ~ 

cuk de;iliuı, romantik bir hatıra clef
teri c1c '\utmqk i~temiyorum. lHiıli~e· 
leri nlmz olcfo!';\l l!ibi not edeceğim, 

• t .. ,o " . " 
menıl'nto mon o mcmcnto ı•ıı ere ... 
Liiinl ', 'çe y-gi cm f üy p pyömf 

Hep i bu kndar~ı. Bundan sonra 
açık ma\ i knlcınle çizil mi dok an 
dokuz hoııılıo yaprqk ~eliyonlu. Pol 
hu defterin de yapaklarım sonuna 
knılıır çc' irıli 'e Olll\ ela üt ekinin ya
nına koydu. 1ki Jıe, es, iki te ehhü~ 
i!'iİ !iikfıt - Teıice? İki hoı. defler. Bi· 
~ 

rinci inde hiç olmaz a hir maksat gii-
rüyorclıı, ikinci incle yalnız hir scrle,·
ha \'ardı. lkiczini de arasında ne gihi 
bir münas~lıet vnrllı? 

"TnrjJıi~ .,aıılnr ya-avoruz. Rf'nim 
not etmediğim kimhilir neler ol<ln ! 
Yn iiteki? BectlıoHn·ıe Remleranılt ... 
Bunlar <la ha ka bir cihetten tarihiğ 
anlar el eğil miılir? Y n onlar lınkkımln 
~iirdiiklerim ve <lu} cluk larnn... Biri 
''e iiteki lınkkınıla lıir yazı yazıhak 
fny<ln 1r o lmnz nhyd§ ?" 

:Ayağa kalktı: 

"Yahut da bilmiyonım? Belki Pol 
Hup;f'ıliis i lt'ıliğini ·apal1ilecek halde 
değildi; ynlnıt da... e ele olsa Pol 
Hugediis bir şey yapmak i teyorı1u." 

Jlafif!:e p;üldü. ~endi kendine öy
,Jenir gihi, ders 'ere.o 'e bir ey izah 
eden bir.adam Jıaliylc, gözlerini önii
De dikerek: 

"Şüplıe iz ki bir §ey yap~ak i tc
mi~ti, dc«li. Çok fazla ~ey yapmak is
teyordu. Giizcl 'c hii) iik ~eyler yap· 
mak isteyordu, fakat bir §ey yapanıa
yordu. 

"Tarilıiğ anlar ya~n<lnn, faknt, gö
riimliiğüne güre, boşuna!" Gözlerini 
dört açarken. boynunun etrafında so
ğuk bir sertlik his etti. "Şu sanclık, 
şu ma a ... " Dört açılmıı _gözleriyle, 
karanlık olduğu halde, odayı olduğu 
gihi göriiyorclu. ''Şu dolaplar 'e san
dıklardaki kitaplar, kanape... Yeni 
bir hayata ~a Jayoiıım !"Bun lan yük
sek ı;e le ve kuwetli hir kanaatle söy
lemişti; n)ni ~ckilde iJn, c etti: 

"Ar kası var), 

~ö ·lii\·orlar. Sonra: -. -
lın talıııne men up,lannclruı bir kadın 
da, '·tc' kir' den h\ç lı~lıcd olmamak· 
la heralıer, gri ve 1kızıl iki otomobil 
günnüş bulunuyor., 

Kutycpofnn lıa) ntımn mulıaruza i
çin fahriyen lıiznıcrcden mutemet ~o
förlcrtlcn hirİ de, gri Jıir otomobilin 
Ru le soknğmdaki lıasıahane duvarı 
(iııiiııdr lıircok clcfn c'hmlu~u dikkati• 
ni celbetti~ini sii) li} erek, batta Ge
ııeral Kul) epofon hir kere kendi inin 
suali iizcrine~ '·fü et~ bunun ben de 
farkına' ardını; ihtimal gene beni gö
zctli)orlnr!" dccliğini ilihe edi)or. 

Bununla beraber, bu ifadeler ara· 
mda mühim bir tezat hasıl oluyor. 

General Kut)epor; Eaat 10 bu~ukta, 
Hu kili~e ine gitmek üz re C'i ini tcr
ketıni tir· nrnk adı hu olınn~ma göre, 
ı::nğa <İoğr~ı, Se\T okağına doğru git· 
me i Hiznn~eliyordu. Acaba, lıun • 
dan 'arım aat nnrn di~f"r taraf tun hu 
tnrafo ı;clnıiş olma ı, Küdiııo 'oka· 
ğınclnn tekrar kendi ('\inin hulundu
~ıı okağa apmış olması, miimkiin 
miidiir? 

Gene falıitler orta)a çıkarak, ih· 
harlar ıral ') orlar. Sineması <in ünde 
duran lıir iııcına snlıihi \'e EO\alid 
lııılvarını otomohi1 le n§:ığıya cloğru i
nen hir Hu oförii .. Bunlar, General 
Kut}epofmı Fm alicl lmlvannda bek· 
ler vazi) elle clnrdu~tınu, paltosunun 
ceplerini aradığını, miiteakıhen de 
Kütlino soka~ı i tikaınctincle :yürüdU· 
ğiinii cçmişlenlir. 

Gerçi hunlar pek ehemmiyetli ili
hnrlar değerinde sayılmıyorsa da, Ge
neral Kutyepofun ne için geriye dön• 
mc~e liiztım gördüğünii tlüşünmek im
ku;mı ortaya ko~uyor. O, Emalid 
huh•armda bekler vaziyette görü)müı, 
demek •.•• Orncla saclcce tram,·ayını 
hekleınis olma ı miimkündür. Fakat, 
lıövle olma ı miimkün olduğu ~bi, 
kili eye <lo~ru heraher gitmek üzere 
lıir tnnıclıkla sözle"miı. hulunrnnH ve 
lın tanıdığın ı;onrnclan onun l!;f"rİ,..-' 
dönme ine sebep olma ı, nkla geliyor. 

• '.(Arkası var); 
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· Alimler yetiŞtir.en 
milyoner · 

Bu uğurda harcadığı paralardeo sonra 

Şimdi emlaki saf ılığa çıkarıldı 
.. Paris. Seine 'ili~ ti umumi mec· l 

im hughnlerde Aİ>ert Kan'm emlak 
,.e ıen~ti. ıne ele ~·le nıe guldür. Uu 
•ne ele ınıo neden ibnrct oldut:'lınu 
bilen pek azdır.. "' 

Fakat me ele zamanııınzııı en 
~n~anı ha) ret 'e lıattii İna111lıııa~1 
zor hadi elermden hiri,.,idir. f Ete aw 
lalı) t. nız: 

[ k. len diiny~ıın en z ·ııı•İıı Lnn· 
~erlerinı.•en btıahwnn \lhcrt K n her 
tarartnn •ler.!$ hü)iik alı i n•t lerin 
telaki i iı;in hir nıerkez le i i fikrine 
kapılını-tı. han in ~ı ha, atıııı:ı lıu· 
raf eler \e lılkra~j ,;ua.·ri tahii\'f: ( me· 
ta pli i~ue) ~c tanıu-' d"J 1:v. . n e ı c wıne t· 
nnm,·orchı. l'i\rince insanları~. in a· 
nın hnkh "l mu • ıaıa 'e miitalenlarnu 
tannı" kta ıniiıııar"""" k ] t I . e . . ,_...,. c" ıe ınP erı ' 
hım 1111 ı•·ın <I .. d. .. • . ~ e ı uu~mn ı ·en luıdı-e· 
lerı tt>tkik t 1 . • 

~ e ıne erı zanırı lnılunu • 
'ordu. K:ın lı · 1 k'kı . . u nc\:ıı en olan tet ı ıe· 
~1 ~1 k~la,~:ı~tırmalt için 1904 ele }fou· 
o,.,ne dekı bih ük ı oalikltne inde dün 

~t a~ın etrafoıda,, i bile bir merkez 
e ı et · · F, nıı tı. rte i ı ne ''Sevvarcnin 

e' rakı "h" • • .. nııı ınune i,, ni te i P.tti. Hu 
ıııu~ e~eden mak nt \u u i hir fotoğ-
~~.D:ane meydana getirip düri ·anın 
.ut.un memleketlerinf)e in arttık ta· 

rhıhınde muhafaza .ediJtme i icap eden 
Üt" 1 • 1 • . urı ıadı atı canlal'lklınnn;;a ko<ıup 

gıcle k f .. " "' .. re oto~rnrç1ların yetiı:tirilmesi 
ıdı p·ıı k'k ~ 

• 
1 ıa ı a Kan kendi masrafh·le 

en hü "k f ... • ru otograr ve siı\e~ filmleri 
k
1
ollek iyonunu ll>plaıı.ğa mmaffak 

o muştur. 

to"'l910 da _Pari ilııi rsite inde {o • 
s_ra! ;e _sınenıa tı;ınatlan kürsüsü 

te ıs •çın ıcap ed,!Il ehemmiyetli bir 
karıyı da vermi§ti. Bundan eonra 

1 
a~ eski si •aej ~ah@iyetlerin, alim • 

erın nı" ıı·rı · ...._ · . ' uc 1 erın §llhsi tecrübeleri-
~~~-zn~an~ızın meselelerini izaha 

f .k.' 
1
° madı~mı ve binaenaleyh aeri 

ı ır ere J • • 
ti ·ı . 8111P yenı lnsanlann ycti~-

rı ıne- ı liz-.- 1....... • d .. . l '" 1 ... ,~e uıgrnı ü~ilnnıuştü. 
\an ltı tnakhd ·ı 1 k .. 
19 ., .. - ma naı o ma ıçın 

. ~ ... de dunyayı dola~ı:p ?:amanımızın 
ınulıım me elelerirri tetkik etmek i . 
leye~ı :;ençlere maddi ~ ... ait temin et

~~;~ 1; ~:ıra' ermeyi di~ndii.Ilıı ı;cn~ 
uB~rn] ll'~ın Fran ız, İllf;iliz. Alman 

ır e.-ık A 'k 1 J , 
1> ınerı ·n ı. ırsıon. 1ta 1 van \'C 
.l\tı olınnl • d' m" ]d . arı ıc:ıp e ryordu. S<'ya1ıat 

uc etı 3'> a d ı:r 1 .• 
b. .. Y r. ıt:r urıne de }"::: 
ıncr J ... ~ 

ha . ::ıl tın frank Yeriyordu. Kclll1i 
ı• ra ı' e . 
h 1 geçmen ve evnlıatlar yıı· 
,.an >u gen 1 K ., .• 
t)] ç er an a mı h·onlara mal 
rnu~hı. · 
y . 
enı fccer1e'' .. 1 .... )""' h\" ın comert ı~ı c l"er 

UP f'~eler d · "" 
l<:an fe,knl~ e yetı,.mişti. Filhakika 
lllalik. • ~de alıane arayım ,.e 
hi ,. 

1 
ne 1~ 1 Pari politeknik mPkte· 

e katolık en ti'ı·· .. h .. :mi ti. u lUle tc erru et· 

nu "k 
i p .. '." nmharelH•nin hirinci @ene· 

.. r, oknkl d 
t>ı hrıları .. ar:ın a dm•arlara ya· 
"ınilli ) ~Uzel anat programları 
ı-ekliinı ar

1
'. ıın,. le kiliitrnın e erlf'rini 

) ine L· C< 1\: nr<ltı. Tiuna önayak olan 
'"an ict· 7 . 

~~iletinin h~: .. en~ın han~~r _Fıııns11 
kuz eWrrn kutun kU\·vNlerını tPmcr 
LiJa i5ti e 'e mulıaf aza Ptım k için 
hUyilk hi~al lıf'.r anat~ dahil olara~ı 
Hi. \re t •

1
1 ~et te kılıni dli iinnıii-· 

arı ıt "lk " .. 
tibiriue t h e ı defa görü it n lıi 
lıir of ra ~ 3 

.. ntahana zıt ah;::iyetleri 
1. u hın de toplamıcıtı. 
oangcr 1 d :ı. • 

ti kare]· 1..C) e, o ) ali t Zouo, Pa· 
ı, ınn ı ı ·· "k 1 1 ran.a ' ltı) u ıa ıaınha ı 'e 
1ar108 nrr: muhtelif içtimai tnlı;ka· 
) et. men up elli kadar diğer .ah i· 

H evet ı 
tirnai. ı~u ı.arebeclen onra t!a '•iç· 
• • \e ı,a,., letk"kl ·ıı· 1 • 
ı ını" 1 ı 9 

1 er ını ı ıı vetı 1 e 30 · ,. 
ine ıle · ene ıne kadar llll'~ai· 

'anı ı . . K 
ka bir ok . ~ nııştır. an daha ha~-
•ni , ç ıçtımai cemiyetler te i et· 

e nnıhte]'f ü · 
drmcla h 

1 
1 nıversitelere , ar • 

K 11 unmu,.tur. 
an hu • J 

~ııriıl ta, 
1
" .1 .ıavnt , .e mai,etinc1e 

nıaz bal ır ı ~dı. Ucu hucağı hulun . 
lıiik.. dıçelermde Pariı1i ziyaret eden 1 

unı arla h·· ük 'kar) k rı u, ,air ,.e sanat · ' 
T an ahul ederdi. Rahind•·ranot 

arngor Fra . . 
raf d n ayı zıy:ıretıncle Kan ta· 

ın an kö kGnde n. f' ..:ı·ı . • Albe K u a ır euı mı~tı. 
rt an pek ender ,.e nefis si -

'I 
c~kler , e a~açlar ~ti tim iği büyük 
İ>ahçclerfocle her sa balı saat :yediye 
kadar hir p;czinti yapurdı. Husus tay 
vare ile aldı~ı dlinyartm lıl.itün gaze· 
telerini okurdu. GazcWlerin i. ev· 
, el eline geçmesi için Jımmsi po~ta 
eni leri te:.kil etmi§tİ- Saat 7 de 

kencli,,ini bekJiyen 14 ~tibin bulun· 
cluğn ılaireye girerdi. K\iaiplerden o· 
mı tetkik zahmetini de~n me•elele· 
ri haberi arırıp kendi Tiıe verirler -
di. 7 den 9 a kaclar m~ıtelif tezler 
iizeriııde münakaııalar )'ılpıhrdı. Bü
tiin günllik mc eleler d+katle tel • 
kik edilir ve bu me9elel~r•len han -
gi inin mccmnalarda meJ.zuubahs e -
tfileceğini hizzat Kan ta~in edeni. 

lilvoner hanger he§ medmua ne§re· 
.Ji,·or, hunlara bizzat nez.nret edi~r· 
.h;. Daha onra ye' mi gal:ete ne,-et· 
111e~e ha,.l:ımı~tı. Bu me<:1nua ,.e ga· 
zeteler için alımı~ ki§i kuillanl)'Grdu. 
Mecmua krallara. siya i lSlerle~, na 
zırlara ,.e dçilere mer.canmı gönderil 
mekte,·di. Bunları 11fç kimtıenin ıoku· 
ınadı;;ı da ha~ka bir hikayıedir. Kan 
<liin -~nrn hiitiin p;.zcıelerinin aon 
yirnıi senelik kotlek&iyonlarmı tep\a· 
nu~tır. 1 

lhı yeni fecene'nin hayat ,.e • ga· 
rahetlerini ha~tan ap~ yazmak. cilt· 
JerJe kitaplar doldnra&ilir. Kan ha· 
ya linin tahakkuku için 500 mifıyon al 
ım franktan (azla para •rfe.tnıiştir. 
•iha ·et hu ma!raflırnrıa mıA.abıele 

edebilmek için emliklsini akarliur 
nı l'Clıin etmi§ ,.e , ·aktimde rehi" he· 
delini ödeyemediği için de alaca~hla
rı mahkemeye miiracaıta m1cbur 
kalını larclır. • f ahkeme hangerln if-
lii ma hükmctmi tir. f 

Şimdi Seine ,·ilaycti Knnnı meş
hur halı~clerini ve kö)klerinil eatin 
alma~n karar vermi)tir. Bu h:ih~eler
de Fran ız payitahtmr ziyaret eden 
büyük alimlrr, sanatkarlar miııafir 
edileceklerdir. 

Bugün 78 ya~ında buhınan Kan 
Klernan o ve Bergeon ile pek eıkı 
do lluğu \'ardı. Hemen her .hafta bun 
ları ziyaret eder; kendiler!e dünya 
nln·ali \C Jıadi,,aır hakkıma konu~ • 
malanla lmlunurclu. Şimdi mali , .a -
ıiyeti hü~hiltiin herhad bir. halde hu 
lunnn Kan hıilii eski llaya~ni terket· 
meıni:.;tir. Gazetecilere eserme ı)e\·am 
cclereğini siiylemektooir. IGm 200000 
fotoğraftan mlitşrkkil hir fotoğraf 
kolleksiyonu ile 2 ın.ooo metre u • 
zunluğnn<la bir film kollıt.ksiyonuna 
t<ahio bulunmaktaılrr. 

... 81'8t 
Kndı1'ö11 Aıkerlik Şubesinden: 

l\ndıköy şube inde kayıtlı 8nekli pi
yade hlnbaşm 3?1 • 516 Bunı;alı Adil oslu 
fsmall Şükrü lpr\:crin l\ndıköy ~ubesinc 
müracaatı \'C ls•11nbulda değilse adresini 
blldirmec;I ilAn olunur . 

S~enografl kursu 
Beyoğlu l/al1'evinden: 

1 - E,·iıniırltkl slcnosrnfi kursunun 
ikinci dc\'resi bitmiştir. 

2 - ('ı;ündi rle\'rc için kayıt muamele· 
sine hnşl:ınmıştır. Arıu edenlerin 15-1-938 
t:ırlhlnc knd:ır mfıracnat c~ lcıneleri meı-

Pahalı diye alamıyorsanız artık ii · 
zülmcyiniz; çünkü bunun da çaresi bu 
lun:lu: Bacaklara süreceğiniz bir nevi 
krem teninize ipek çorap süsü ~rmek· 
tedir. Resimde yeni icat kremin nasıl 

pürüldilğünü görüyorsun~;. 

Resimli 
Dünya 

Amerikan futbolünU oynamak için 
nasıl giyinmek luım. Amerikada oyna 
nan futbolda sporcular birbirlerini tu· 
tup yatırmak yı,ıvarlamak ve üzerin • 
den atlamak mecburiyetinde bulunduk
larından gayet ihtiyatlı giyinirler. 

Resimde vücudunu bir takım bağlar 
ve &argılarla saran ve kulUp formasını 
giyen bir sporcu görüyorsunuz. 

~O§m ve gU!er yUzlü iseniz aaçla
rınız4 mutlak surette onı . .fü!e yaptınnız. 
Yilzu;1ü.tün çok ilahi bir tekil aldığını 
görece ksiniL .. c: 

~ırta suni ben yaptnanlar gittikçe 
ço0almaktadır. Acaba bu yeni modayı 
siz nasıl buluyonııınuz ,.

1 
~ 

KADINLAR FUTBOL 
OYNUYOR ' İngiltere ile Fr.ansada kadınlar fut-
h~l oynamaktadır. \ 

A \"Usturya kaıdıntar ıda !ut bol oyna
mağa başlamıılaraa da kadın:arın bu 
hevesine karşı erkekler arasında müt • 
hi' bir muhalefet baş1amııar. Son za -
manda Almanyada da bazı kadınlar fut 
b:>le mcraklanmrılardır. Falat, Alman 
spor teıkilitı ba,kanr hususi bir emirle 1 
bu hareketi yasak etmi§tir. 

9 - KURUN ~ tıctNCtKANUN 1938 

Robcrı Taylor )'Cni c~irdiği filminde 

Tiyatro ve 
sinenıada ihtilal! 

Siyah ışık keşfolundu 
Siyah ıpk! 
Garip ve manasız görunen tıu t.ertip 

buglin sinema ve tiyatro Aleminde bil· 
yük bir ihtilal doğurmak tehlikesini 
göstermektedir • 

Evveli, (Siyah ıtıi) denilen şey ne· 
dir? 

Biri karanlığı, diğeri aydınlığı i§aret 
eden bu kil kelimenin bir araya gele -
ceğinc §imdiye kadar kimse inanamaz· 
dı. Fakat, son yapılan bir keşif bunu 
da mUmkün kılmıştır. 

Fizik bakımından siyah renk diye 
bir §ey yoktur; siyah, bütün renklerin 
bir mecmuudur. O halde, bazı renkleri 
yok etmek için bu halden istifade et • 
mek gayet tabii olacaktı . 

Uzun aenelerdenbcri bunu mümkün 
kılmak için uğra§ılmıJ, fakat, nihayet 
bugün kegif meydana çıkanlmııtır ... 

Bir sinema dekoru: Mesel! bir ye .. 
mek odası. Bu odanın duvarlan üzerin· 
de diıili duran tabaklar kırmmdrr; bil 
fe de ktrmııı. Uk planda da bir koltukla 
bir kanepe var. Bunların ikisi de, ya 
beyaz ya yeıil. 

Bu divara siyah ışık 

'l\omccli F'ransc;; artistleriıulcn 
Cr..rmainc Rovcr ve ltlanricc Escandc 

llürriyeı filminde 

Şarlonun en son alınmı§ fotoğrafı 

projektör çevriliyor. Bu ışık büfe ile 
tabaklan görünmez bir hale koyacak· 
tır. Şimdi yalnız ön plan görünürdedir. 
Siyah ııığı kaldırın, projektörle adi 
ışık negredin: Ikinci plan da görüle • 
ccktir. 

Bu suretle, bir sahnede iki dekor el· 
de etmek kabil oluyor demektir. 

Bu tda, sinema ve tiy\troda dekor 
"masrafını yarı yarıya indirmektedir. 

Masraftan b3§kil dekor değiştirmek İ· 
çin sarfolunan zamandan da kar edile· 
c:ek. 

Bu keşif üzerinde ilk tecrübeler, Pa· 
riste küçük bir stüdyoda yapılmış ve 
çok iyi neticeler alınmıştır . 

• Şlmdhe kadar birinci müfcıtişlık mın 
tııknsınn 20 bin göçmen l'crlcştirilmiştır. 

• Sultanahmeıtc hafriyat yapılan sahada 
bir arkeoloji müıc!ii l'apılmMı lınkkın<'lıı, 
htanhul heledlycslnln yaptıltı teklif. da· 
biliye nkAletince tetkike başlanUUJl.ll'. 



10-KURUN e ıxtNC!KANUN 1938 

Yanardağların nabzın
dan anlayan doktor 

Bir lJanardağın ne zaman püsküre
receğini, yıldızlara, bakarak günü 

ve saati ile beraber tagin etmek 
kabildir 

HerJeyin alimi olduğu gibi, yanar -
dallann da Alimi var. bunlann en ta
nmmıw da, Ediaonun çalıfmalanna i§ 

tirak ebnif olan doktor Frank Perret -
tir. 

Yanardağlar üzerinde bir çok tetkik 
ler r:nnıt olan ve dinamik elektrikle 
utrapn Dr .Martinik adaımdaki Pe -
Je- yanardağnun tekrar ateş saçmağa 

baf]ama11 karJiıunda hayrete düşmüş -
tU. O ana kadar volkanların seyrini öğ
reıidilfnl zannettiği halde, Pele yanar· 
datmm pU ;akiirme.i onu çok şaşırtmıt 
tı. 

Pele yanardaimın aon pil5kürmesin
de otu& bin JDp kurban gitmiştir. Bu 
bGyüJı afete lr.arp tedbirler almak dil -
pme.m ilimi o anda daha fazla sarat. 
y~. 

Bu ana ile yola çıkan ve doğruca 

ttalyadald Vesil yanatldatına giden 
doktor Frank Perret orada yine ayni 
sahada uğrqan. Amerikalı llim HaroJd 
Ley ile karpla111or. 

tıd Alim. biT İtalyan ilimi ile beraber, 
İtalyada senelerce çalipyorlar ve ya -
nardağlann seyrini elde edip felaketle
rin önüne geçmek için uğraşıyorlar. 

Bu rn.üddet zargrnda doktor Perret 
Vezünün zelzeleleri esnasında tesbit et 
tiği grafiklerle şöhret kuanmı!br. 

Ondan sonra, otus tene müddetle, 
doktor Frank ateı püskürmeğe başla -
yan yanardağlann başından ayrılma -
yor. Etna, Vezü veya Strambo1i yanaı:
'<lağr ne zaman ptllıürınete bqlasa 
doktor Pcrreti oraıda, görmek kabildir. 
Yanardağ alimi, kayaların arasından çı 
kan kaynar 1-llarlaım 8ftrine aban -

mıı. onları tetkikle mqculclür. 
Han7 .ıı.ndald ltilauca, Japonya

düi SUmaPm :ranudailnmıı piıa -
Jrikdüt6 DIMB OftJa Ptmit ft 1ıiıçok 

tetkikatta bulunmuttur • 
Bugün yine Martinik adauna, Pale 

yanardağının eteiine çekllmit olan dok 
tor Perret orada, yanardağlar baklan
da şimdiye kadar eldindiii kanaati derle 
yip to,lamakla meıgul. Tecrübelerin -
den çıkardığı netic:e ıu: 

Kimse birdenbire olan bir yanardağ 
püskürmesinin zamanını bir yananla -
ğın ne zaman püakiireceğinJ katiyetle 
tayin edemez. Fakat, buna mukabil, her 

yanardağ pilskürmeainden evel görülen 
bazı emareler vardır. Bunlar, yalnu ha 
fif zel~eleler değil, ayni zamasıda, yıl
dızlamı aldığı bazı ,ekil ve vuiyctler
dir. ÇUnkü. gök yüzündeh.i aeyyarelerin 
nlzelelere ve yanardağ pOalrilrmeleri -
ne büyük bir tesiri vardır . 

Binaenaleyh, bir yanardal püaküre • 
ceğini yıldızlardan anlamak kabildir. 
tyi bir yanardağ llimini~ &iSzUnü yıl
dızlardan ayırmaması lizum:br. Gölıyil
zünde ıöreceği vaziyetten, ant pu.ıctır
meler hariç olmak üzere, bir yamuda • 
ğm ne zaman atq saç..mağa bqlayac:a
ğmı, hatta günü ve saatini tafin etme
si mümkündür. 

Bundan başka yanardağların tabia -
tini bilen bir alim de o dağın tekrar 
ateı pilskürmeye başlayıp başlamaya -
cağını söyliyebilir. Bunu ileri süren 
doktor Perretin 1iımdiBi de tabii onlar
dandır. Ona göre, yanrdağlar türlü tür 
lü hasta insanlardır. Hepsinin kendine 
mahsus bir tabiati ve hareket şekli var 
dır. ?ıltseli, artery:ıskleroı hastalığı -
na tutulmu~ bir insana benzetebilece -
ğimiz yanardağın damarlan sertleşmit 
ve kanı makamında olan livlar il~ 
ile hareket edememektedir. Şüphesiz 

ki doktor yanardağlann bu hastahğmı 
tedavi: etmclr ve. onları tekrar harekete 
getirmeye niyet etmiş ıdeğildir •• 

lngiliz muharriri 
. (Ülk}tm1: l iarifle.) l lışmaz kendi intihabım yapar ve omı 
yerine. JalnD yan bir~ temelim mantiki neticesine \'ardınrıcaya kadar ta
delil, bilİla ~ için dahi sağ- kip eder. 
lam bir Şark siyuetinin tsaSJlll brW. TijrJciyede sınıf mücadelesi yoktur. 

Atatlrk. btJl(Wü AYnıpu;ım en kud- Eski aristokrasi gi.tımiştir. tasanJ.ar: o de
retD w ldc #eSiz en cenu ve orijinal rece demokrat ki. biribirin~ hO§.ian
detlırıt adamhı. dığımz takdirde ~anızı taşyan adamın 
Anbıamrı ~met mermi aQrak sı-- elini stkmak tabiidir. 

Hikl\ye 
(8 nci sa.yıfadan devam) 

tuttu ve üzerine adamakıllı eğildi. 
Tegsa, hu el sıkışa mukabele eder

ken, içinden düşündü: 
- Kenlisini beklediğimiz zsmau· 

dan yarım saat önu ~idi. Frenleri 
k11mak., iyi olacak; çtinkU, bu hızla 
ileriye vanlına, saıat 3 ba~ Iitti 
için meşhut suç te§kii edecek merhale 
çoktan p;eçi1mie bnlunaeak! 

Elini, erke~in eHndm ~~ 
- Mayn Her, Kittiye ~ oW. 

~unuz sadakati tm11tııyol'ftlnaz ! 
- Bundan ö11ltft tatalllZ oJımna! 

Dp taraltan, bu 1ihzadm hlharen; 
Kininin vaziyeti benim ... baltediJ.. 
mittir! 

Tatsa, güldü: 
- 1hı lımusta bu katlar çabuk ı. .. 

reket edeniniz, ha? 
- Beni dinleyiniz, muhıerem 

Frav, beni Kittiye ba~hyan hamlı .... 
bir teydir ... Aramızda meYcut olab 
şey~ yalnız nıhi bir armoniden ibattJt.o 
tir. Kittinôt 9oğnk miuıeı, malftma. 
nus oha gerek! Fakat ben tempeır ... 
man, ateı, hararet anyonun. .. Be& 
daima böyle ıizin ~ bir kadın ._. 
hayyill ederdim. ..•. 

T eeaa, ağız açmada11y Uaibıe bakı· 
yordu. 

- Mobtttem Frav ... Kabl~lvulm 
bir hi&, sizi hlıraya getirdi... Bizim 
ilk bnlntmarnız, talihin bir eseridir. 
Siz bumın mukadderat olduğunu his-
ıoıetmiyor musunuz? 

-Evet!.. 
Tessa, ~öz kapaklan j.nik, bir SO<" 

Jukıa bu cevabı verdi. 
MüteakfJ> lahzada da, ıneak bir a

ğız, Tessanın beyaz omnu üzerine 
baıoıtırıl<lı. 

Kapı hızla açılarak, Kitti, içeriye 
aynk butı. 

Heyecandan titreyerek, haykfltdn 
- Burada ne oluyor? 
'f e~ bir aktrUln denmmit .... 

haretiyle, fevblide hayrete 11ir&Jlıl~ 
giründü. Dehşet içeriıiml8)flbiı flibi, 
omuzundan a1ağıya..kayan elhi,1ethıi 
düzeltti. Kitti, onun herine atıldı: 

Tu~~~==.. 
sınıfa hayret i~erisinrleydi; roltiııü o 
kadar f~kal;de oynuy.onlu ki! Xala
ğma f ınludı: 

- Muvdfa QfdukL-
. Kitti, admı .. .,..,..,_.bpıhın§. 
ate~ püskiİriiJ4)r, ağnndm a.leta kö· 
pük saçıyordu: 

- Betbaht ! Yoksa lııuradalh f11 se
filin benim kocam oldiığunu 11111 sa· 
nıyor:mn? 

-Ya kim? 
- Kitti, kendiaiMen ~ bit· 

kin, koltuk eandalyaine tiktA 'fe- in
leyerek, keleledi: 
. - Fakat hu Km1 i~e..... Beııim 

vefakir dostum! 

Gemi ll11rla1ma şlıheli 
hisse senetleı i 

~ ~ siyasetine bir amhtu- Bu yolda iki asal verilebilir: Birin -
~ edtr. lstanbuldan 350 mil makta ci Türk aruıyasasn:ım prensibi- milliyet.
ve ~ balmmı .AnJcn nidA hii- çi olmasıdır. Bwıwıla. eski lngiliz - Türk 
ka.t .n:ni olarak seçildi? &mm a&- ihtiWı ortadan ~Ur. Eski lngiliz Ankara ·' (Teldoala) - Deni.ıbaak 

kanununun husaa bir -....u--=-- cHire 
kert lllııellleri vardır. Fakat en mim Başvekili Gladistonun ve. bugün Loyi.t - r 
se"- 1111 dtlikfir. Cotc gibi. re.volüsyoııer liberallerin siya- te~kiı edilmit olan (T8rJr &mR hıtar 

.__. ma A......_ .;.a.....:) Dia .aa_. ....:- .. 
l11l8ı-.ıt arkainin ~ si görü~. Türk ırkının, kendi teba- ,__.. ~ --. 

tiqllı:a 9llııepleri. siyasidir. Tiltki!e. ııa.. sr bulunan diğer milletlere zulmetti~ darlar dinde ı.ulumn hİIMle eea.etllBri• 
Y6t liılıl"*51 'ft ~yit All:mmya • yolundaydı. Fakat. böyle bir şey~ bugün ni, p.rntiıı imtiym at b&'z ı dse 
Y2Jlllll ciduiu ittifaktan bırftıldulu sı- asla mevcut değjldir~ Hn:i.Stiı:an veya hil oldQta haktıe,. Mkimle mevaat hu
radll.. lıiltQ:a bir imparatorb.ıfu kaybet • müslümaı:ı. oııs.-. - - _,. EimaJi • kuk ve 'ftaıilıi. tapa •co kwliıtiae ~ 
mitli Ut= ~ de ~ Türk tabasnda. ....,_ ~ milli- tikal etmek prtir1e m P~ ., 
ay~ bh' refah çrkard! ki, mifteti, o ımna- yetçi pnmibi Bit 1ıir Dltlr. lnyaıe.tlcıi IRrWm ..,. ._.. DJe-

na bdar' Myle bir refahı tatmanuştr. l'.ııgtlizler!e T8dJs tlmilSll pkRllrri zun ~ • 
btanbul bir imparatorluğun ve itiba- zanmı !m iki d daima lati:ı:wini pil-. Ancalf. Dmıiı'-lna uba aUır:aiJ bıı 

rmı kaybetmiş eski rejimin sembolü gi- sen~. J'ikat. fi91bere nm1ıa- his9eler iPla illEJWeii ıma. thl' tin: 
bi ~ dblaytSiyle yeni demokrat fazaktr firkası. ~.t TM tarafWt borslan süt*'- IWa blan: " ıı mi: 
Tütkiyenin merkezi olmak evsal'mı ha- si~ em Ttirt ~ girıatı.- nakitle _,. '8b mdııluuım Psmi .. 
iz delildi.... larmı da Jwıeflb: taıımsla ımcbar el • yecckdr · 

TQrldye. makine devrinden evvelki muştu. Hm ~ Harbiı Uwm,.. Y gnan fa.ıtf. lt/ll:r 
kuvvetini, ecnebi imtiyazcılarm eline Al~ itibak ~ eski dostfa- ;a 
düşmekte karbetmişti. Dünya terakldsi- ğumuımn bir cJa1ıa dirllemi~ ~ Aüaa. 5 (Ha!ıuef) - Y'unarristanm 
ne u~rnbnek üzere teşebbüSlere giri • ti befir:mi$.i. taknı. tarihte bi.pı cld'ıı;. her tarafuıda ha'4alar. yeniden f enalaş-
§irken, böyle bir 'faziyete düşmüştt1 .. Ee- . lar vaki ofdtlu. ;ıöi. yine "tlil!d ~ mıştır. Omııp. taraflarında durmadan 
nebi imtiyazcrlarm hükQmetlm de Tür~ kün,. &nedileft ~ imUn dabiJim. lir-- şiddetli yağmurlar yağınakta ve Şimal 
kiyedetd ticart müesseseleri, siyac;f- gaye- di. taraflannda da tekrar kar yağmalitadır. 
lere alet ediyorlardT. Yem Türkiye btt Harbi wnwui esnasında ve har.pten Geçen hafta yağan karlar. erlırreGen dü
tehlikeden kaçınmak mecburiyetindeydi. sonra da l.ofit corcun idaresi altında şen yeni kar birçok köylerin civar ile yol .. 
Silretle harebt edip tendi istikbalini Tüririyenin en bQyüıt dnpam olan ımım laruu kapatmŞır. 
kendi menabiinden temin etmek yolunu leket. harpten sonra Tüdiyenin en sami- Yunan takımı Av.u•....,,.,. 
tutacaktı. İşte bütün bu fikirler de, An- mi dost.11 oldu. galip 
karanın İ$tanbula tercih edilişin sebep- Bizim Türkiye ile, çarpı~ menfaat- .ı\tina, S. (Hususi) - Yunan milli ta-
!s! 9'!!iDde ~d-r. !erimiz ,.,ırtur. Birçm noktalarda men- kırm ile Avustttrya R'abid takmn arasm-

JP BM "'- '* dimala sahiptir ki, faatlerinüz biril>ir:im benziyor. da yılbaşı günii başlayan ftıdbol maçm-
k'.ar1_. bulundu~ rnevıuun fazlalık- Şarkt Atdem., 'l'ftrkiye ile dostlu- da ' - O ~ Avusturya t2kıım galip gel
Jaam ~atarak. doğrudan doğruya ~uzun ve donanmamm:n teminat al- mişti. Bu iki takım arasmd8 dün ~-apr
ıntlllealn ruhuna nlifuz eder. lmtiaaQ tına akl-....ğr. sulh, bizi.in için olduğa kadar, lan maçta P.s.e Yunan takımı 2 - O ile 
kaba "9'aı-~ telif etmEie çıs- Türkiye için de faydalıdır_" Rabidi yenmi~tir. 

edası ·meelisi 
Vali üsiündağln...rl;,a118tl11dB dün ilk toplan

tısını IJllRlı 

Bu münasebetle \Jati İ$ ha~atı 
üzerine mühim bir~ nutuk söy~edi 

iti• toplantıda nultlk sSyliyen 
Vali IJsl(bz'da{J 

Yeni Ticaret ~ nıecliai diin. sa"' 
at on bette vali ve: belediya reiai Mu. .. 
bittin ttatündaj{n: riyaseti alUnda.. Ti-
catct Odamnda topJaıımıftır .. Saat tam 
15 ide muhittin Uatündağ kürsüye çık
mış, ve ıu nutku aöyi~ 

''- Sayın arlradatJar, kaıwnt ita.Pi•· 
nna uwalr geçen ~ içüuie. yapılan eet 
çim netic:eaindo İatmbul Ticaret ve Sa 
neyi ocli.u medi._, yeaidea iatihap 
olunalf aaa1ar bua,Uıa ilk içı;imalannı 

yapmak ~ere burada top~ b.ıu
nuyorlar. 

Ticaret ve ~ayt odaaa için daha 
ha)fırh ve daha feyizli bir çaJıpra .dn .. 
resiniı:r" ~er olmaamı tememıi et• 
tİğim ill iç#maa yüksek hüzuruııauk 
şeref verditinüllea dolayı cGinleniz..-:te. 
şeklkür edea\ Gda motliaini nyeni azuı
.na ~dC ımwaffakl)'ıetlel' te -
memıl edıertm. 

İstanbul gibi, iktısa<lı faalfyetimiriiı 
ön safında yeT' alan, sinesinde topladığı 
İ! ve: ecrtaaye k'uvvetl sayesinde mint 
ranldımanımısın arttinlmuınü en ileri 
bulunan bir fCllrde dlliya terettüp e -
den vazifelerin ehemmiyet ve şümulü 

Ü%erinde aynca duraeak değilim, yal • 
nız bilineli' lirıt iki nolıitayrbii' kere da
ha tebftlbı ettinnekte herhalde zarar 
görWa.HUl'o. 

Cofraff muvalfakıyetin bariz huaı.ı • 
siyetinden Hemşehrilerinin it sabala
rındalü teşebbüs kuvvetlerinden ve, 
bilhassa Cumhuriyet hükO.m~tiııin ya; 
pıcı ve lfapncı yardnnlanndan isti
fa~fo eden istanhulumuz Uınumi HarP. 

sonrasının dünya ilftisat aleminde mey 
dana getirdiği deği§ildiklerin pek tabü 
olarak liendhinc bıraktığı dtrin ve 
kuvvetli izleri gidermeie, iktmadt 
sarsıntıları yenıneğ~ çallJtllaktadır. 

Büyük tehriıniz için g,önüllerimizin 
istediği claba venmli vo daıı. bii}"i.ia it 
hacmine bir an evvel kavuf!11ak ve 
bu suretle elde edilecek gpniş refah 
hedefinin feyir. niymetlerimizden mil • 
letimi%i faydüandmnalıı mee-buriyeti 
karıısmdayız. 

Biliyoruı:- ki, harp aonu dünyasınd+ 
cittikçe çetinleıen milli varlık dtvala - · 
nnda, titset veı. ~ nriitnktiu olat 
bilecek •Fi in~ vermek it Ha· 
yatında tiMtia fttımcltllftıra.. yer haaı'• 
laıııak. nd11t ~ ~ acınnayeJ'i ~ 
metlemllıftlOitır Çf'Uwtlk< en ~ 
zaruret' alımsffm' . 

Sbleri lnı }dda birı çok hamleler bek 
lemektedlr. 

Tanmıü fır.aattna. malik okliıp.t 

bilgi ve it llemindelci ~ d~ bir
takım ecnebiler. t8tanbul piyasıumn 

çok yilk._.. bir ilctıaat\ meiitebi oktağµ. .. 

nu • burada; Y.etifenl~ıher. 
yCt"indO diıjerH varhlbr ~eremlece 
ğini bana temin etmiflerdir. tıte> eiz, 

bu mektetiin mm1111plitn, müsbet çalı§

mamzla gündelik;; iş liayatmudan aldı· 
ğmm ilbamlarJa:ve"-nüiayet Wıym~ tee 
rUbelmnide yuliardllt arzettiğim- gaye
ler üzerinde y.llrifyeceğinizden ve- ali· 
kadH'lan diiöıa bu yolda- tenvir ed~e· 
ğiniztden fÜpft etmiyorum. 

Miiletler arası ticaretin son seneler 
içiade her taraita tabi tutulduğu kayıt 
ve şart]arın sizlere milli metalarnnııı 

en elverişh piyasalarda satmak husu • 
sunda. bir çok tedbirlere bat vurmak' 
mecburiyetini yüklettiğini yakından 

Nlmekle beraber teşebbüs kabiliyett -
nizle bu mü~üJJeri yenmeğe, millr 
mahaullerimiz için en güzel piya6aları 
b\ılmaia muvaffak olacağl,iıızdan emi -
nim. 

Pek saym anlar, 
BütUn çalı§malarınızdan ciddi' ve 

hakiki Türk ticaret ve te~üa ~rba. .. 
bınm dünyaca tanmmı' yükstk vaaıf

larım umcU halinde bir kere daha gö .. 
zöıtüne- koymakla müftehirim. Emni ,. 
yet, ciddiyet, verilen sözlere sadakat; 
sizlereı ıeu büyük reh!Der olsun, 

Bu topraklarda yoktsn bir dwlet IY'e 

millet yaratan Atatürk bu cih~ti son 
nutk'mıda no, kadar veciz ve beliğ bir 
surette üa etmiştir. 

Atatürk- diyor ki: 
Tücca~ milletin emeiini ıve ~timi 

ni ICıymetı.ndianaelıı: için ıelin. ve~
ıma enaiyet Hilen ve ba eıtm.ir:.ıle li· 
yalrat aöeteııuesi .-eken athaııla . ., 

tnJmlap, rejiminin hakiki ticaret ve -sa 
nayj erbabı olan sizlerin bütün .işleri • 
nizde bil veciıenin ihtiva ettiği milli 
buycuğu gözön~ tutacağınızdan 

şiiplıe etmiyoruıp. Bu kanaatin bana 
tcllıin ettiği emniyet ve itimat alfmlda 
b1llunarak bugün başlayan mesai dav-• 
reni~ memlmtimiz için ve bu şehir 
için Jiayırli o~m bir kere daJla te• 
menni eder ve yülmcr şabmlarımsda 
ticaret ve s&llayi hayatına vukafiaa. • 
mı§ çakpan VO! müteıel>bis İstaahuiı 
h•mtÇlirileriniJıüımttle ıehlmlamn.: 

v.a&:ö; .. , .. ,. -~ 
rei rn vl;ine toplarilınm~c-n.--.,~~~~ 

Mu~t Portun gela)işm. 
Mbrat Fortun, nı~ geçme -

den• ewe1 toplantıda; bum buhmanlao 
bifeye davett .eemittir • 

Bcarada tilitiin davedia'e çay, li.mo .. 
nata- ve-ı-a Dınm edilmiıtir. 

10 dakika serıra tekrar toplantı bat· 
lamıttır. 

Murat Fortun evveli: divan riyaseti 
seçilte&6ini biJdirmi, intihabata geçil • 
mittir. Odanm yeni idare. meclisine it .. 
tifak irfr ile şu zatlar ~ilmiştir: 

Blrinci•reia: :Mithat, ikinci reis Ziya 
Taner, birinci reie vek:ilet vekilliğine 
Ahmet Kara, ikinci reis vekalet wkil· 
liğine Ziya. 

BUndan batk:a ,ınuamelat şefliğine Zi 
ya Kblac:ı1 llaap müfetti§liği~ Sabri 
Tüten getirilmi§lerdir. Bundan sonra 
yapılfnıt olan idare heyetine de, Murat 
Fortun, Osman Nuri, Ahmet Bic:aıı, 
Şeır:afettin Mtmdar ve DeııUyolları mil 
dUrü·S•dettin aeçilini~erdir. Tıoplan • 
tı}!il niltayet verilirken büyük önder 
Atatütke, b9fvekil Celil Bayara ve Ka 
mutaya şükran telgraflan gönderilmesi 
teldlff alkıf1ark ltabul edilmi§ ve tel • 
graflllr liazırlanam Ankıraya gönde -
rilmittir. 

Birinci reis Mithat Nemli haata ol
duğundan/ bütün Ticaret odau namına 
teessürlerini beyan etmek ve y.etai va• 
zjfeaini tebliğ etmek üzere FOrtun za· 
de Murat, Kara ()llman ve Ahmet Kara 
dan müteşeklfil bir' heyetin gitmeai ka
rarlattın1tmf, toplantıya eon verilmiş· 
ttr. 

( - t.e.ni ~~~~i1Jal ) 

DDAlln 
Htımit Salih Asyalı adındaki genç,. şairin 

neşrettill bu şilr kit.ahını ok\O'UcuJ,aı·uDJ• 
m tavsiYe e'1eciıı 

Çocuk duyaueu 
Çbk f:lydall yazılar ve re5imlerle inlişat"

etmekıte oJan haftalık; (Çocuk Duytıww, 
gnıı:eıe.inin 15 inci sayısı Qlkmıştır. 

Slhema abJektlll 
Amerikada çıkaıı en son şapka.. model

Jeriy)e hnnanın ftlm me\'Zll ve kritikl~rini 
~Jli olan- bu stdon- meemuasımn da 13 
üııl:ü .sayısı çıkmıştır. 



ingiliz Faşistleri 
2inci Sayfadan deı:am) 

Haristen dahile yapılan ithalatın önü
ne pçebilmek çarelerini arayacaeu. 
Hariçten bazı istisnai maddeleri ithal 
ederken ~talya ve Almanyayı tercih e
derek mutekabil ithal ve ihraç eaumı 
kabul edeceğiz. Serbest ticarete inanı
mıa yoktur. 

Devleti ltalyada olduiu &ili korpo

~-=:•tenD Uaere yeni bir ~-
d 

_......._ e bqlayacalus. tktnadiyatta 
e .. __. tiddetU lraa 

•ulf lniaiyatlfler trolu olacak hu • 
Blttın e meydan •ereceiiz. 

tında la endOatri dnletin kontorlu al
cektlr. '-'111 ethaa tarafından işletile-

Mtanya bnpuatorlufwı . 
yeti büiın için esastır v bun tamamı
miicadt1qe 11aarız e . u uğurda 
lekeJeriadtJd hanı • İngiliz mütem -
mtltıeJrabll meal lnaıddelcr baklanda 
nuımara Jauına latler Ma11 Ozerine ko
ve Jtaı;an koı.° Bu b111u1ta Almanya 
ğimb llW U Yhldar g8sterebllece • 
tereye Yeril IDUnıl harpten IOllra tngil 
iadeye de ~ Ahnan mOatemleblerini 

ter~ı~lıir~eblerinden fncD 
~ faJduı yoktur • 

da~ cihetinden Japonlar fay • 
yi ttnliaa içia lncWzıer iae mODd icJare. 

Ahnaa para barcamtktadır. 
dosttuk ~ •• ltaıya ile çok yakın bir 

ıı1aaetl takip edec:eiiz. 

ıe:~arbi hınrlayacak olan 
larıdır. ) ve (faıizın) ceryan • 

Ve F.:-tlik lnıilterede de teeuüa eder 
ıtıuıa Alman Ye ttat:pn)arla omu o· 
ni bir blrUk oluraak dlnya &serinde ye 

y harbin 6nUne reçfmlf olacaktır. 
k abudilerl lnciltere topraklarmdan 

b~iıa ama, onlara Jranunt hiç 
t •ı hukuk da "'8117ecelfs. be:-- içinde 500,000 ua1ı 800 p 

1 ftrdır. Dert aene arfmda eriıl
en -.aıfabyet derecesi budur ... 

ne 
nesinde 

~~ ..... 
T *' layı/adan dn,,..) 

çiyorum., :'n:dant~~la ko~ ıe 
kıcı kov cık ~utlu bir hutaba 
bi f;rla Uftan kovuıa bJr ll~tik top el· 
"> yıp çıkıyor Ona "'G'" .. 
'-'ehra adı • un gormez 
baatah~n ?1 vermiıler •. iki senedir 
~ enı11 ıece 1ıaa~ı..-•.. • . 
.:-11 hatif bir • ı.auaaıcıaı U!Uf.·· 
nıı1- inilti kulafmdan kaçmaa 

B•1aıı Zebrayı: 
-BiitUn . 

CUndiizleri ucecelerın burada seçiyor, 
lıkmıyo Y11Yonun. Bu hayat ıeni nu,U::u? .. diye sordum. 

_ Sıq, eden cevap verdi: 

ce olsa da ~ hiç uyandıktan sonra ge 
- Niçbı;te ba!Jlaaam diyorum. 

- Ciinkiı ~ Acaba baıtaJanmı merak ecliyo. 
llYkuı:ıı bil nasıı -oldular diye hazan 

e kaçıyor. 

l>ard6n ü NIY AZI AHMET 
9ire ve "'-c Yazı: Doktor, aafstan, hem 

uaıtabıkıcr --:--__ . 
•, Aluhte•;:lı;-r --------

rner 1 olan 4'Cnebl memleketlerinde 
rek, to1>ra1tloprak kanunlarını tetkik ede-

•aı T" k ntelc letn bir k ur kiSylQııOne toprak ver-
kontı~Yon, Ya anun hazırlamaya boşlayan 
nun, kiSylono kınıla işini blllrecektlr. Ka
tutatara1t "- n ıeelnme esasları ıözönOnde 
lehinde hoıc:"'"makta, efftef ailelerinin 
-. llller bulunmaktadır. 

---------
KURUN-

ABONe TARiFESi 

Memleket Memleket 
Arlık içinde dışında 
3 a) lık 9~ ıss Krş. 
6 260 artık 425 .. 
\'ıtlık 475 820 .. 
'l' 900 1600 

•rlfesindeft Ba .. 
otuz kurut dü " ikan BirllAi için a)·d:ı 
meye11 y 

1 
tüUlr. Posta birll(!:ine gir

zanuned'elr ere •7da yetmiş beşer kuruş 
Abo ı ır. 

ırar U:~~~dını hiltliren mektup ve tel-
) o b:ın 

8 1 
• •bone Parasının ı>osta •e· ı 

tli uıurih ı e Yollama ücretini ida~ bo-
y e alır .• 

eniden 5 bo 
birden Yı 1 • ne yazan nu 5 r.bone 
lannı •nzı anlara, mektepluJe kö)· oda-

r ıca tenzlllt yapılır 
lfr1tı11• 1 h · 

ICFTn ~ rr polflo mrrkr:inde 
Adre Rl N'o trbone lltr:ılır. ' HllRl 11\a abone t1/u-

• ıı dett,urme 0<'retı ..... k .., unı,ıur. - nuz ve aban~ ediniz 

1 LfllJIUIBI *1ılı llği 1 
IMnları _J 

Ordu Jlutlllaaelerl isin almacak 
20000 çift pamuk pap 21, ı. 938 cu
ma cilftll mt 15 de Toph•nede tstan
bal Lnuım lmlrllll utmalma komis
yonunda •sık ebiltme De ebiltmeai ya 
pdacaktır. Tahmin bedeli 4100 lira, 
ilk teminatı 360 liradır. Şartnmne ve 
nOmunat komisyonda 1Brillebllir

0 

lı -
teklilerin kanuni belgeleriyle belli aaat 
te komla)'Olla ıeJmeJerl. (387) (57) 

••• 
Oıtılu hutahanelerl için alınacak 

-- ------ ----~·--

r ,tanba~I B~lediyesi llanlar1 
. -·- -

Konaervatuar yatı kısmı i~ yaptın lacak 40 takım licivert elbise 40 
dahili elbise ve 40 adet keten pantolon açık ekslltmeye konulmuttur. Elbise nu
munesi ile prtnameai levazım müdürlüğünde görülebilir. Bunların hepline 1580 
lira bedel tahmin edilmiıtir. İlteldiler 249 O No. h kanunda yuıh vesika ve 117 lira
lı ilk teminat makbuzu veya mektubu ile beraber 14. ı. 938 cuma gtlnü aaat 14 
de Daim! Encümende bulunmahdırlar. (8721). 

Hepsine 200 lira bedel tahmin olunan Şehzadebapnda Kalenderhane mahal • 
lesinde aralık ana ıokağında 15 • 6 No. lr evin enkuı utılmak Uzere açık ar'ttır • 
maya konulmuıtur. ; 

Şartnamesi l~ mildilrlüğünde 
nat makbu% veya mektubu ile beraber 
imi Encümende bulunmalıdttlar. (8671) 

görülebilir. tıteldiler 15 liralık ilk temi• 
13. 1. 938 perıembe günU aaat 14 kie Dao 
(B.) 

4000 metre keten bes 21. 1. 931 euma 

&Untı ... t ı• • Tosıll•ne&ı lstanbu1 lst anbul Sıhhi MDesseseler Arttırma ve 
:w.umı Amirliği satma"- Jromisyo - Ek llt K 
nanda pazarlıkla ahnacaktır. Tahmin S me Om fSJODUDd8D f 
bedeli 3200 lira, ilk teminatı 240 lira • Ebiltmeye konulan it: Heybeliada verem aanatoryomunuıı aıhht tesisatı ke • 
dır. Şartname ve nUmuneti komisyon- tif bedeli: 5185 lira 90 bfUf. 
da ıartııebilir. İsteklilerin kanuni 'bel. Muvakkat ıaranti: 389 liradır: 
relerDe belli saatte komilyona celme • Heybeliada Verem sanatoryomunda yaptmlacak olan ııhbl failat. elmi1t 
lerf. (368) (58) meye konulmuftur. · 

ljiiiiiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii\ ı - Eksiltme 12. 1. 938 çarpmba pııu uat 15 ide Cağaloflunda smMt 
I Askeri Kıta- ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü w;.1111. da kurulacak komisyonda yapdacaktlrı 
tı il,ı~ları Z - Mukavele, ebiltme baymdırbkiflerl genel buauıt ve fenni prtname1ed. 

i••.....ıı••••••••••••rıproje, kqif biililaaiyle buna mUteferri difer evrak hergUn lromiayonda ı&tDe • 
bilir. 

535 M. Kalem avandanlık malzemesi 
kapalı nrfla ekailtmcye komnuttur. 
Tahmin edilen bedeli 30000 Ura ilk 
teminatı 2250 liradır. ihalesi 8 ıubat 
H8 uh 1Uııil saat U tdr. Şartnamesi 
150 kurup M. M. vektletl aatınalma 

komisyonundan alınır. Bbiltmeye gi • 
receklerin 2490 sayılı bllanun 2, 3 Un 
cU maddelerinde istenilen belıelerle 
birlikte teminat ve teklif mektuplanm 
tbale gilntl en ıes bir uat eneline ka· 
dar Anbrada M. M. -nklletl utmal -
ma komiayaınuna ftl'lllelerL 

(885) (8479) 

3 - tıteldiler cari seneye ait Ticaret Odası vesikası ile 2490 uyıh bnaDda 
yuılı belgeler ve bu ite benzer 3000 lira hk iı yaptıklarına dair Nafia mlclilrll ~ 

ğünden a1ımt oıcıuklan müteahhitlik vesi kaaiyle bu ite yeter munkbt pnatl 
makbuz veya banka mektuplan ile birlikte belli rün ve uatte komisyona pimi • 
teri. (8642) 

Deniz LavBZlm utın•lm• koml•ronu ll8nl•r1 

Tahmin ..tilen 
mıktar ft Bedeli 

Cimi Kilon Kan1t 

2152 50 Stlt 20,000 10 
Yolmt 10,000 15) 

M-•nl ı 1 - Yakanda dm ft mıktarJarlyle bir 1dJonna tahmin edilen Wel w 
fil lll1l8JW mınakkat teminatı yazılı olan ild kalem yiyecek, 7- tıdnı.:ikinun· 1938 tarihine 

oı::i;'T:: ~~-~ 1 rastlayan Cuma gilnii aaat 14 ele açık ekailtme uaalfyle almmak tlzere münaJca
mımaracta Doktor MDmla Qllnoy saya konulmuttur• • 

ı fakirleri param m .ser 2 - Şartnamesi, Komiayoncfaıı hergilıl params olarak almabilfr. 
• ...,_ • m . 3 - llteldilerin 2490 uyıh kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli a1lll 

ve aaatte Kuımpapda bulunan Komisyona müracaattan. (8504) 

--------------------------------------~ ~- -- -
\ 



12 - KURUN 6 UctNCJXANUN 1938 . -
3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir te 

Buruşukluklardan kurtulmağı ve da.ha genç ve güzeı 
görimmeği seversiniz değil mi? Açık beyaz taze ve 
bir genç kız tenine malik olmak istersiniz dE'ğil 
mi? Evet dersiniz, bu basit güzellik tedbirini tec.. 
rübe ediniz. Her akşam, yatnıazdan evveJ Pf'mhe 
reııgiudeki TOKALON kremini kullanınız. Bu kre. 
mlo terkibinde Vıyana Üniversite Profesörü Dr. Ste. 
jskalin cazib keşfi olan \'e bUyük bir itina fle inti. 
hap edilmiş genç hayvanlardan istihsal ve "BlO. 
CEı/' tabır edileu müceyreleri canlandıran yeni CC\". 

her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cıldinizi 
besler ve gençleştirir. tık tatbikından itib~en erte. 
si s3bah. cHdinizin ne kadar tazeleşmiş ve gençleş. 
miş ol~uğunu gôrecekslniz. 
Has~ane!erde 60 - 70 yaşlarındaki kadınlara yapı. 
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruşuklukla.. 
rın tamamen zail olduğu görülmüştür. 
Gilndüz için (yağsız) beyaz rengindeki TOKALON 
kremini kullanınız.. Terkibinde taze krema ve tasfL 
ye edilmiş zeytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, 
uıesamata nüft.ız ile derinliklerde gizlenmig ve biç 
bir sabunun ihraç edemediği gayri sa! maddeleri 
barice atarlar. Siyah benler hemen kayboJurlar. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymeL 

li unsurlar ise, açık mesamatı kapatır \'C üç gUn zarfında en çirkin ve 
en sert bir cildi beyıızlatıp yumuşatır. 45 _ 50 yaşlarmdakl kaduılara 
bile bir genç kızın tazeliğini ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. He. 
me=ı bu gUndcn bir tub veya bir vazo TORALON kremi alınız ve tarif 
-:!dildiği veçhile kullanmız. Netf~inden son derece memnun kalacaksmız 

• 

BANKAYA 
YATIRILAN DARA l;Yi 

EKiLMi~ TO~UM GiBi VtQiMLiDiQ. 

UOlANTS[ OANr ONi N. 
v. 

kARAKôY PALAS ALAL~MCi HAN 

YOZ'fl-AT 
alkevinden: 

Yozr;at H.Jkcv• i~ ·n 93S m::>1eli büyük bir radyo ile be§ yüz metre 
kut::.ınrla bir tlaireyf' ses verebilecek bir hoparlor ile bir sesli sinema ma

kinesi. Elimizde gümrük muafiyet vesikası vardır. Radyo ile uğraşanların 
l S. Kanunıısani 938 e kadar teklif varakalariyle müracaatleri ilan olunur. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 17 ikincikô.nun 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Bundan ba~a: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ıkrarniyclerle (20.000 ve 10.000) 
ık iki adet rnükftfat vardır. 

Simdiye kadar binlerce ki)yi zengin e:len bu piyankoya iştirak ediniz. 

Sahibi: ASIM US Neıriyat müdürü Refik A. Sevenail 

- ----

25 iNCE SiGARA 15 
20 KALIN SiGARA KURUŞ 

TOrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 
3111211937 vaziyeti 

Lir• AKTiF P~SIP ura ..... 
~t.ıa ..ıt llJlopaa llJG2181!.I 
8aakaot. • • 
Ufaklı.k. • • • 

o.aıuc1e1LJ llu.laaltlner ı 

l'llrll ıın.a : • 
~&eid lllllUMrferı 

AJtua .rı 111Joeru tı '~ OO'J 
Altma tab.W kabG 991'be9t 

Dfler dovtaıer •• borçlu 
kllrtnı baklyelen • , • , 

Bulae t&JııYIUertı 

121.008.878.44 
8.046.0M.-
ı .215.679.27 

il 2.GN.292.:SS 

9.118. '129.36 ! 18.108.88 

23.M'1.72D.7~ 

r>eruııte edlleıı •'lr&Jo aaktfye 

I llSll.748.388.-
ll&TJilıfL 
Kanunun e .... fı tDd mad. 
delerine tevfikan HulıM tara. 
tından nkJ tedfyat. 

leMdat cOzcluuı 

Haztne tıonolan, • • • 
rfc11rt eenetfer • • • , • 

14.07~.062.-

" 51.540.780.~ 
~ 39.003.116.02 

Ealııanı t'O Tıılt~t ehdanıı 

1 Deruhte edllen enala aak. 

ıl l UJ9Din ll&J'fll•I> eaam w 
f taln11At 1Ubar1 luymeUe 

il ts.258.858.22 J •• _.., ·•• •ııham " tahYllAt 
Aftlllllıan 

~ 
68.:sGl.07 

8.SüD.831.24 
Tllh\ llAI Uzertne 

Ydlb 

36.863.6 ı ı. '11 

2.694.292~ 

32. 702.567 .00 

144.676.Mt.-

Bl .MO. 780.0C 

.a.ı.s:u .974.2.: 

8.928.392.3. 

4.600.000.-
l 6. tM.337.6t 

342.408.468.18 

a.-,e. • • • • • 
llııtlJ&& aktımh 

Adl Ye tevkaJAd& ı , , 1 

HUSUlll • , • • • 

l'edavWdeJd Baııbotlar: 
Deruhte edüea •nalu D&Jı:U7e 
Kanunw:a 6 re 8 lDd mado .. 
••rtne teTfikan bUtDe taraım. 
dan vaki tecii,yat., 

Deru.bte edilen •Yl'&kı oakU,. 
bakfyal, • • 
Karıılıfı tamamen aıtnı olaralı 
llAveten tedavWo vazedilen 

Reeekont mukabili lllYe\ea tecl. 

9ued. 

l'arlıı Uruı lle.daa&ı 

....... ...... .... ti: 

A.Jtma tah.W llabfJ Mvfzler 
oı:er dOvb:ler Ye alacaklı 

kllrlDJt baklyeleıt ı • • • , 

llô&eW 1 1 • • • 

' 

2.105.172.40 
4.516.007.70 

1M.748.MS.

ı 14.072.002.-

144.676 .. 'SOt.-

ıo.000.000.-

15.000.00J .-

6.621.180.10 

18.000.000.- 1 '16.876.Mt.-
17. 793~9.28 

1.790.23 

24.46-i.223.72 9'.466.024.93 

101.851.462.80 

342.408.458.13 

Z Mart 193! tarthlilden tUbaren: /akont.o baddl ytbde 1 L2 - AJtm tıJıertıse &ftDll yOzde t 1.J 

htanbul asliye müıılcemeai albncı ha
lruk dairesinden: , 

Nafia Kutluay tarafından Fatihte Si 
nanağa mahallesinde tmaretiatik soka-

ğı 38 numarada iken ikametgahı belli 
olmayan kocası Ahmet Refik aleyhine 

açılan bopnma davasmm tahkikatın • 

da: Müddeialeyhin ikametıihmm meç 

buliyetine binaen davetiyenin llJ.nen 
tebliğine ve tahkikatın 29. 1. 938 cu -

marteai saat 10 olarak gün tayinine ka
rar verilmtı ve davetiyenin bir nUlbası 
da mahkeme divanhanoline awlm11 ba· 

lunduğundan muayyen giln ve aaatte 

btanbul asliye altıncı hukuk mahkeme 
sinde hazır bulunulması aksi takdirde 

gıyabında tahkikata devam olunacağı 

tebliğ yerinde olmak üzere ilan olunur. 

(V. P. 2141), 


