
cur~ARTESI 

8 
a. Klnun ıeaa 

YIL: a1-a 
Sayı: 7182. t272 fS'r A NBUL - Ankara Caddesi 

Posta kutusu· 46 (lstattbu.l) ... p 
Telgraf ad.real: Kunm . fstanbul 
Telef. 21413 ( Yazt) 24:~70 flıllırP} 

1 irgaki Sigarası 
Piyasaya çaktı 
TECROBE 

ETTıN ıZ Mi? 

Hatay komisyonu 11 Hahamhaneye cevap 
a 1dan1 yor ? "Haha m.'ıane had ılarında "7 ürkçeden başka lisanla göı üşüiml'Z" dige 

ngillz eksperi Bay Reed yapılan yazılı old:ığu halde odalaıın içinde nederı 7 üıkçe honuşulmuy"ı?,, 

ntıhabat nizamnamesi hakkında- ''H b hane h .. k A ı· . ""fal 
ki itirazıanmıza karşı beynelmilel a am u ume 1 ıg 

komisyon adına ·cevap 

1 
• l •b d • ? 

--................. veriyormuş! -----...·---·~ ve ıs 1 za mı e ıyor." 
1 • l - l93u ·ı . f '"L 1 \r k J l l k . . " V k V h d •ı -T " o turı ılı ııınsızca e a ·ıa lC) ı.cıııu t! · orıııısyon §llll· 1. o sa L a u l e-

~1,1,:Pd gazete İnin ilk sayfıı.•ıncla ,Jiye kadar Hatay i~lerinde takip etti-

i~k~ı ıhun~~z _olan. Hataf ıne clcsi ğ.i. ııc:ul iJe bü)ük bir hataya dü~mü~- 1 in f Ürkçel}İ hıra• 
fık dnda nı~l:ını hu fıkra ~rktı. , Bu . tur • . Art.ık bu hatalı yolda geri dönü-

1 .. ~ a llarıcıye Vekili Tedik nn~- lcmez ~ır ılerecc<le ilerilcmi~ olan bir kzp ecnebi bir [i
t~' ~ıı tarafından Milletler Cf'miye· komiqyonıla ken<li kendine hatasını 
t ı 1 e •reterli~iııe ı:ı;önderilm protesto tashih rdccek bir hakseverlik giirüle- san la konuş mq.la-
1~ IZ?"nfları lıiilu a etlihliktcn sonra mcz c. huna hayrPt edilemez. Fakat 

] atat inti'ıahat komiqyonu bs~knoı hu komi yonun raptığı lıatalan tamir 1 l sı·yasz"" bı·r mak
~ ~n . nı;ilız ek.:pf'rİ Hııy P.eed'in ce- yerim• müdn.f an etmesinin de bir dc-
'.a ll •IU.\:e olımnıuştıır. Bay Reed git- rercsi v~rclır. Yukarıya kaydettiğimiz d •• • 
;Ja kornı yon adına demiş ki: s(izler hu noktadan da hayreti mu'cip sa a mı mustenıt,, 
.- Sanrahtnhi idare heyeti ile. ko- ,olncak hir mahiyeti haizdir. 

~ııl rorıumu: istişarede bulunmntlı; Türkiye ile Franı:ıa arasında ilıti
ia nı: muanc>n bazı rıolaalar hal•· laflı lıir mesele olan Hatay İ§İne l\lil
i!~~da lJa~ı honlm•t maliimat alm?kl~ lct1~r .Ccmiye~i .n.e s~fatla miida~ıale 
!. /a <'ltt. llatayda yapılacak ınll· ctmıştır? Her ıkısı l\Iıllctler Cemıyeti 
~a atın *<>hli lıal.-/cmdald ni:::.amname fizasmdnn olan iki rle\'let ara~mda uz
b en<>tır:ede ha::ırlrınmıştır. Konıi5yon laştırırı olrrıak sıfath·le (Jcğil mi? Bu-

. .. un~n m,.sıılfrctini ıanıamiylc kendi nun için Hatay anla~ması Cenevre 
llzPrmc alır. Bu nizamnamenin Prarı- miies ese inde Tiirkin ile Franıı;a a-
ıız hm.,·, · - d ·ı · d :., ı· • · ·ı · d"J 
1... • 1 netınl' ıwn en mP.sı e ma- rasmaa rn ı•a,·ı E«"raıt ı e ımza ,. ı -
;1m11ı alnuık için değildir. Belhi mecli mi? Bu takdirde Hatay idart'ııi-

!°a;1!Ja mandater det"let olmak itiba- nin yarmki §eklini knt'i surette ku
~~ e bu. niz;ımna_mrnin .s';"c_al~ta ta~- :ar.ak olan. intihahat •anılırken hu 
.... edı[,.bılmc6' ta5ılıkı ıcQp ettı- ıntılrnhah Hlnre ederek Hatay konıis
~'?'lr;ı 1nı muamelenin it.·a~ını temirı vonumın Tiirkh·e ile Fran•avı hiri-
ıçmclır"' • • 

E ... · hırinılen kıl kaılar farklı hir ,·a1.İyet-
•·pr 1tf "11 1 c . . r 

l R ı et er .emıy('li tara ın- te tutmnsı hile Crnr.n~ ap]acmalım-
c an ata • ·ı 1 k ~ 
ınl v ıntı ııı >:ıtmı }Opaca ko· nm esac:mn nıulıalif lıir hareket te§-
hu 8:~~1110• b~elcnnr olan zat hakikaten ldl etmez mi? 

I«. erı SOT1t-nı" • h" "1 n ASI'· us l.nvrlt•tm k ı ıse u,,ı c ese e n 
- " merburiyf'tindeyis. (Sonu: ın. 6 .'1i 5) 

Suı iye Başvekilinin bir muhalife verdiği cevap 

Bir ordun varsa 
buyur, harbet! 

lakend 
teai erunda çıkan "Vahdet'' gaze-

Y~Yor • s . 
on gelen ş 

Baıv~kili .anı gazeteleri, Suriye 
Anka Ccınıı Mardamın Pariı ve 
ınuha~~ .. eyahatini müteakip Suriyedeki 
lerden dere karıı aldığı §iddetlı tcdbir
Zı ın·· olayı meb"usan meclisinde ba-

unakaıı:ııtar .. ··1 ··1 1m 
Şanı 1.1 ,..., ve guru tu er o ugtur. 

tesinin ~b ~su Münir Aclani gaze 
lcfıınet ta~Iını vesile ittihaz edt:rck hü
li ve e hucum etmiştir. Dahiliye veki
lcürau sonra Baıvckil Cemil .Mardam 

Ce~~ ~karak söz söylemişlerdir. 
ne terrıı ardam İskenderun meselesi. 
laniye ~~- etti~i bir sırada Münir Ac 

"liuır onerck töyle demiştir: 
desin~ d~·ınct hepinizin bildiği gibi uh
seyldU 'A.uıen Vatifeyi yapmıştır. Es
ıa; buy\ı;ıanı: mUıtevli bir "Ordun var
sında gö~~~~bet: ben de askerin ara
kat b"l" u olarak bulunayım ı Fa-

ı ıyorurıı 
nuz ... • şarlatanlık yapıyorsu-

..... ancak ·· b. • 1. len cebin ınunııt ık yapmasını bi-
~ • adamlarsınız!" 
.ınltnır AcJa , k . 

kalk n, endini müdafaaya 
I§lll!J ' 

kara k ıse de, nıeb'uılar gürültü çı-
ra IÖz IÖ 1 • 

lard Y cmeııne mini olmut-
ır. 

Fra ----naı~ • Su:ı-ıye mu-,-.e-
desfnln tatti2lct fç~n 

Müzakeı eler başladı 
p . ( 

dl·;-;· arıs, A.r\.) - Şrundan biJdiril-
.;ıne ·· F' • . gore, ran ız fevkalade komi-

.. ~rı ıle Suriye lıükiımeti mlimt' ıillle-
ı •rasmda F s · 

8• • ransa - urıye muahf'de-
ının t tb"k' 1 . . h a 1 1 ıususunda mfizakerele-

re ka§lanmı:ı;tır. İki hafta kadar sü-
ref'e olan h ·· ·· 1 b ·ıı 11 t;onışme er e na!\ımla 
,; 

188111 ekalliyetler meşelesi ile ida-
ve dini hukuk mese]elcri mevzuu 

Suriye Başvekili B. Cemil Mardam 
1:.-............................................. _..:: 

r:~:~:::~- ı 
rı Çekiıecekmişiz I H 

ii lakenderunda çıkan "Vahdet,.~ 
!i gazetesinde okunmuştur: jl 
H Deyli Herald gazetesinin Ce- !j 
ii nevre muhabirine atfen yazdığı-~! 
i! na göre Türkiye hUkfuneti şayet if 
:ı s ak . tih . . ı !! anc ın ap .nızamnamesı ar- :1 !I zu edildiği gibi tadil edilmezse İi 
il Cemiyeti Akvamd~n çekileceği- il 
51 ni cemiyet mahafıline ihsas et- Ü 
H miştir. H 
11 H 
•Hırmrııırıı 111111 11:amımı :ım •=== 
halıseclilccP..ktir. Suriye devleti ~er
vislerinde Fransız mutahassıslan kul· 

• lalÜlrrian' dı aynca göril§Olecektir. 

Maniıa Saylaı·ı Sabri Toprağın ha
riçten gelecek muhacirlerin memleke
te ginnemeleri için Büyük Millet Mec
lisine vermiı olduğu kanun Jay.ihaaı 
üzerine (Haber) arkadaıınuz bir müd
det evvel Hahamhancde "sahibi .:aJi • 
hiyct" bir zat ile bir nıülikat ncıret
miıti. Sabri Toprak hariciye encüme
nine] .. bulunan Jayihaamm müzakere 
edilerek umumi heyete verilmeıini ri
c" için encümen bafkanlığına hitaben 
gönderdiği bir mektubunda (Haber)
de ç.okan mülakattan bahis ile "aahıDi 
sal. ·:·"t zatın'' ıöZ"lerine madde mad
de cevap vermiıtir. 

(Sonu: Sa. 2 Sil 2) 

Romanyadan 
çıkarılanlar 

Memleketlmlze gtre
billrler mi? 

Dünkü (Cumhuriyet) gazetesinde 
Roınanyaclan kaçan Y alrndiJerin Tür· 
kiyeye ı;elmeleri mümkün olup o1ma
dı~nıdan bahsedilerek §Öyle deniH· 
yor: 

66Y eni te~ekkül eden Romanya ka
binesinin miktarları (800,000) e ba
liğ olan Romanya Yahudileri mem
leket haricine çıkaracağı hakkındaki 
hnher Muse' iler üzerinde derin bir 
tesir husule getirmiştir. ?.lulıtelif hü
kiımetlerin Romanvadan çıkarılar.ak 

(Sonu: sa 6 .,Ü 4) 

izmirde 
feyezan 

Sular taşmakta 
davam ediyor 
Mahsulat çok 
zarar gördü 

1.z.mir, 7 (Hu.su.si) - Gediz neh·i 
kabarmakta devam ediyor. Sular Me· 
nemen havalisinde dört bin dönümlük 
ekilir araziyi kaplamıştır. üç köy da
ha kısmen su altında kalmıştır. 

Manisa ile Muradiye arasında ~ 
nüfuslu bir ailenin, kulübeleriyle bera 
ber sular arasında silrüklendiği söy
lenmektedir. Kendilerinden hiç bir ha
ber alınamamıştır . 

(Sonu: ıa. 6 ,,;; .ı;) 

ilayemizle heıaber 

Bugün 24 sayfa 
S•r••• Heryerde 100 Pr. 

Holivuda giden ilk 
Türk gazeteci 
TURAN AZiZ 

Bugün beşinci sayfamızda -hatuaıaranı anlatmaga başladı 

Garbo, }an et Makdonalt, Mey Vesi, 
Ramon Novaro, Ktar Gabel, 

Karo[ lombard 
Biiliin bu meşhur yıldız.laı ın husus'gell11rile 
beıabeı Jiım çevirme laızlaı ını nühleli bir 

iis iip içinde okugacafasınız 

Japonya Çinin sulh 
istemesini. bekliyor 
Fakat Çin küiligetli miktarda 

lop tüfek almakla meşgul 
Londra, 7 (Hususi) _ Tokyodan 1 

bildirildiğine göre, Japon başvekili 
Prens Konoye, hariciye, harbiye ve 
bahriye nazırları ile beraber yaptığı 
bir toplantıda Çinir. sulh istemek niye
ti hakkında görüşmüşlerdir. 

Bu toplantının sonunda ne§redilen 
(Sonu Sa.6 Sü..4) 

Deniz bank 
Genel dlrektörlUAOne 

Bay Omer Lota tayin 
edlldl 

~(Y aıı.sı 6 ncı ıayıfada). 
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Haham haneye 
{Üstyanı: 1 incide.) ı 

(Haber) İn hüviyetine sadece "sahi· 
bi salahiyet" tabiri ile İtaret ettiği zat 
Yahudiler arasında türkçe konu:tulma
ıı hususundaki arzu.lar111 yerinde 'Ve 
haklı olmakla berabe;r böyle bi, vaziye
tin yaratılması için hük:Umetin müda
halesine ihtiyaç bulunduğunu söylemiı 
olduğundan Sabri Top.rak layihasını 
bundan dolayı . verdiğini de anlabnak 
istemiştir. Sabri Toprağın Hahamha • 
ned~ki saJıibi salahiyet zata cevap ol
rnıık ücera hariciye encümeni batkalı· 
lığına gönderdiği cevap ıudur: 

Hariciye EocUmenl 
\' iiksek Heyetine: 
Encümeni alilerinde bulunan bir ka

Jun teklifimi tenkit yolunda Haham
hanenin mütalealanm bildiren müla
katmatbuatta intişar etti; Yahudilerin 
cür'et ve küstahlıklarının ne kaldar bü
yük olduğunu gösteren şu mülakatı 

okumamzı, yüksek vatanseverliğiniz

den, dilerim. 
Bu mülakat, Hahamhanenin tayin 

ettiği, gösterdiği salahiyettar bir adamı 
ile (Haber) gazetesi muhbiri arasında 
olmuştur; mülakatı mutazammm gaze
te maktuası merbuttur. Bu mülakatın 
satırları hizasına rakamlar konarak bu 
cevapların taalluk ettiği yerler göste
rilmiştir. 

1 - "Hahamhanede türkçeden ba§ka 
lisanla görütülmez •• .'' 

Hahamhane odalarının kapılarında 

asılı bu levhalan gören her Türkün 
mütehassis ve memnun olmaması müm
kün değildir; ne gili:el. 

Hahamhane bütün Türk Yahuldile -
rin viodanlan üzerind ebir hakimiyeti 
haiz olması, onların maneviyat ve sai
resini idare etm~i itibarile .Yahudile
rin memleketin en yüksek menfaati 
olan milli lisanla konu§malarnu, bu 
suretle, temine çalışmasının çok iyi ol
duğu §Üphesizdir. Şayanı takdirdir. 
Esasen Türkiyede yaşam.alan, Ti.irk ta
biiyetinde bulıınmalan, bilhassa Al
manyada, Polonyada. Romanyada ve 
aair~de gördükleri gi.Di 6ir muamele 
gl>rmeyip, ri.hat ve huzur içinde ya§a
malan itibarile Hahamhane heyetinin 
birinci, asil ve necip vazifelerinden bi
ri. başlıcası da budur. Bundan dolayı 
başhahama, mesai arkadaşlarına bir 
aferin dememek imk!nsızdır. 

2 - "Odadaki seılere §Öyle lbir ku
lak kabartbm, ne konuıuld:uğunu anlı
yamadım. Tekrar bütün !dikkatimi ku
Jaklarnna tophyarak dinledim; konu • 
tulan dil türkçe değildi." 

Bu ne demek? Bu ne istibia? Demek 
levhalann hükmü Hahamhane mensu
bini hakkında cari değil? Acaba neden? 
Hahamhanede oturanlar Türk tabiiye
tinde değil 1de ondan mı? Eğer böyle 
ise çok fena. Demek Türk tabiiyetin
de bulunan seksen bin Yahudi e<:nebiler 
tarafından idare olunuyor; bu Ti.irk 
Cümhuriyet idarC11ile, Türk hakimiyeti
Je nasıl telif olunabilir? Hükumet bu 
hale kartı nasıl lakayt, aakin kalabi
lir? 

Hayır, Hahamhane odalannda çah· 
ganlar Türk tabiiyetinde bulunan Yahu
dileııdir. Bu takdirde bu ne demek? 
Odalarının kapılan üstünde: 

"Habamhanede türkçeden başka li
sanla görü§ülmez . .'' 

Yazılı olduğu halde odalarının için
de bu adamlar neden tiirkçe konuşmu
yorlar? Neden ecnebi lisanla konuşu
yorlar? Hahamhane memurları kapıları
na astıkları levhalann ahkimma ken
ldileri riayet etmezlerse dışardan gele -
cek herhangi bir Yahudiyi bu levhala
ra riayete nasıl mecbur edebilirler? 
Demek levhaların taliki sa.mimi bir his
se, milli bir di.i.şünceye bağlı değil. 

Ancak Türkleri, hükOmet idaresini iğ
fal ve onlarla istihza, onlan tahkir 
mal:sat ve emelile asılını§ oluyor. Türk
lere, hükumete ibret. 

3 - "Evvela ıbu liyiha bugiinkü re· 
jime uygun değildir ... " 

Hahamhanenin hukulqinas söz sahi
bi ne demek istiyor? Acaba rejime mu
halif olan kanuni maddeler :.nidir? De
mek istiyor? Kanun teklifinin mevzuu, 
hariçten memlekete ecnebi, yabancı Ya
hudilerin sokulmamasıidır. Hariçten ya
bancı Yahudilerin memlekete bırakıl

mamasının rejimle ne alakası vardır? 
Bir memleketi cümbU(iyet ile idare et-

mek, kapısmı, bacasını uygu!lsuz, muzır 
olan herkese açmak mı demektir? Hu
kukş~aa olan Hahamhane memuru bi
lir ki, cümhuriyet bu demek değildir, 
Bu takdirde bu zat ne demek istiyor? 
"Her ne kadar sizce, hukukan, öyle ise 
ıde Hahaınhanece öyle değildir; Ha
hamhanece, memlekete ne kadar mu
zır olursa olsun, Yahudilere uygun olan 
her şey, rejim iktizasındandır" mı de
mek istiyorlar? Böyle ise ne batıl, ne 
küstahane düşünce, 

Habamhanenin sahibi satahiyet söz 
sahibi, ve Hahamhane heyeti ve bütün 
Yahudiler bilmelidirler, inanmalıdırlar 
ki, memlekete, Türk milletinin menafi
ine muzır olan her şeyin men'i rejime 
muvafıktır, rejim iktizasındandır. 

Hari!Sten gelecek mulfacir Yahuldile
rin, Türk olmak istiyen Yahudilerin 
memlekete ve Türk tabiiyetine kabul
lerinin ne kadar muzır olacağı da kanun 
teklifi layihasının esbabı mucibe maz
batasında pek mufassal olarak teşrih 
edilmiş, gösterilmiş, is.pat olunmuştur. 

Acaba asıl kanunun maddelerini de
ğil de esbabı mucibe mazbatasını mı 

rejime muhalif murtı.d ediyor? 
Esbabı mucibede Türk Yahudileri -

nin kasten türk~e konuşmaldıkları zik
redilmiş, tasrih kılınmıştır, yalan mıı? 
Hatta Hahamhanenin sahibi salahiyet 
söz sahibi, bu mülakatında Yahudile
rin ttirkçe konuşnuyacaklarını gizlemi
yor, aşikar söylüyor, itiraf ediyor. 

Hahamhanenin nazarında Yahudile
rin hepsi de türkçe bildikleri halde 
kasden, kendilerine verilmı~ bir ecne
bi mürebbi heyetinin terbiyesi tesirile 
tlirkçe konuşmamaları bir cürüm değil 
rejime muhalif değil de ancak onların 
bu sakim, bu muzır hareketlerini söy
liyerek: intibaha davet mi rejime uy
gun olmuyor? Çok hodbin, çok küstah 
düşünce. Yahudilerin bu küstah dü
§iinceleri Türkler için, hükO.met için 
calibi dikkat olmalıdır. 

4 - "Osmanlı lmparatorluğu, Ya· 
budileri memJeketine 'kabul ederken bir 
takım tı1,rl1tr kotınu!tur •.• " 

Yahudilerin Türkiyeye kaıbul olun-
dukları zamiılt, of:i'B~~ ~cll!dnnız tara- ' 
fından gösterilen muameleler, şartlar 
değil, lutu( ve müsaadelerdir. Bu lfıtuf 
ve müsaadeler, müsamahalar neden bu 
günkü Yahudilerin sakim adetlerini mu
hik göstermeğe vesile olsun? Bu da 
safsatalı bir müdafaa. Yahudileri ken
di hallerine terketmiş olmak; onlara: 
Siz gidin, ecnebi müesseselerin idaresi, 
terbiyesi altına girin, Türkleri tahkir 
edecek idetleri kendinize adet edinin 
mi demektir? 

Dünyada aktl ve zekasilc tanınmış 
Yahudilerden böyle bir gaflet tahmin 
olunabilir mi? Asla. Bu takdirde, Ya
hıidilerin türkçeyi bırakarak ecnebi li
sanla konuşmalan, bilerek bir maksa
dı siyasiye müstenit olduğu §Üphesiz -
dir. 
Eğer böyle bir maksat takip etmi -

yorlarsa yirmi dört saat içinde bütün 
Yahudiler bülbül gibi türkçe konuşabi
lirler, çünkil hepsi türkçe bilirler; hal
buki konuşmıyacaklardrr. Bu hakikat 
aşağıda Hahamhanenin sahibi sal.ahi -
yet söz sahibinin itirafile de musaddak
ttr. 

Gazete muhbirinin de işaret ettiği p 
bi Yahudiler yalnız Beyoğlunlda otur
muyo~Jar, Ankarada, 1zmirde, Balatta, 
Şişlide, Nişantaşmda... Diğer birçok 
yerlerde oturuyorlar. Buralarda oturup 
ta ecnebi lisanı konuşan Yahudileri, sa
lfilıiyettar zat nasıl müdafaa edecektir 
acaba? 

Müldafaadan aciz olduğu için o ta
raftan meskılt geçmiştir. Beyoğlunun 

türkçe konuşulmaz bir hale gelmesine 
başlıca sebep, birinci amil Yahudiler -
dir. Beyoğlunda ecnebi lisanla konuş
mak modasını yaratan Yahudilerdir. 
MalO.mdur ki, Sultan Hamid devrinde 
Türklerin lisan öğrenmeleri, ecnebi 
mekteple.rine gitmeleri menedilmişti. 

Türkler o devirde ecnebi lisanla konuş
mazlar, içlerinlde pek az lisan bilen var
dı. Ermeniler türkçe konuşurlar, Rum
lar da kendi dilleri olan rumcayı söy
lerierdi. Fakat YahuldiJerin hepsi de 
o devirde ecnebi füanla konuşmağa 

başlamışlar ve Beyoğlundaki şikayet 

ettikleri muh~ti kendileri vücuda ge
tirmişlerdir; Beyoğlunu e-:nebi müs
temlekesi rengine sokanlar onlardır. 

ı 

-l.--ll 

~e 
vap Devlet ~iraat işletme-
- lerı kurumu Bundan nasıl kendilerini mazur göster-

mek vesilesi çıkarıyorlar? Bu da anla
şrlmaz bir mantık. Şüphesiz asıl mem
baı fesat (Alliance tsraelitc) mektep
leri, bu mekteplerin memleketimizde 
kurdµğu terbiyedir. 

5 _:_ ''Alyans lnaelit mektepler aç
iDI§, Yahudi camiaıma hulul et~ıtir •. 
Bugün, gene zamamn tabii icabı olarak, 
bu teşekkül ko.ndi kendine memleketi
mizden gitmiıtir .•• " 

Salahiyettar zat, bu sözü ile Alyans 
lzraelitin Yahudi camiasına, ~ddiamız 

veçhilc, hulUl ettiğini itiraf ediyor, son
ra artık Alyans tzraelit mekteplerinin 
memleketten kalktığıru iddia ediyor. 
İtirafı ne kadar doğru, mukarini haki
kat ise, iddiası da, aksine, o derece fa
hiş, batıl. Çünkü Alyans 1zraelit mek
teplerinin ruhu, talim ve terbiyesi mem
leketimizden asla kalkmamış, çıkma -
mıştır ~ bugünkil mekteplerde ayni 
ruh, ayni terbiye ildame olunmaktadır. 
Alyans tzraelit, Türkiyedeki Türk Ya
hudileri kendi programı dahilinde talim 
edecek, yetiştirecek yerli Yahudi ho
calar yetiştirdikten sonra hariçten gön
dermiı olduğu bocalan çekmiı, başka 
yerlere göndermiştir. Bu demek, Al
yans lıraelit terbiyeşi memleketten 
kalkmış 'demek değildir; harict Alyans 
teşekkülü gitmiş, fakat ektiği menhus 
ruh ve mcfkQre yetişmi§ ve ya~
tadır. 

6 - "Esasen kanunlarda bu gibi mu
hacirler hakkında . kat'i hükümler var-
dır •• .'' 

Bu iddia ve beyan da doğru değil
dir, çünkü Türk Cümhuriyeti kanun
larında benUz yabancı memleketlerden 
gelecek yabancı, muhacir Yabuldilerin 
mutlak ve kat'ı olarak Tilrk tabiiyetine 
alınmaması, Tilrk memleketine sokul • 
maması hakkında bir hlikiim yoktur, 
teklif tam zamanında yapılmıştır. Mem
leketin 1.li menfaatine uygundur, diğer 
mevcut kanunların ahkamr, bU teklifin 
dileğini temin edemez. ÇUnkU Al
manyada şiddetli bir ateşle başlıyan, 
Polonyada yüz gösteren, Romanyırda 
baş kaldıran, ldiğer bir takım devletler
de de 1'e Oini "Ifisscttiren Ya.hudiler"den 
nefret ve onlara husumet duygularının 
hfuııl edeceği cebri Yahudi muhaceret
leri evvelce yapılmış olan cümhuriyet 
kanunlarında dü§ünülmemiştir, bu tek
li! yeni hMiseleı-!den doğmu~ bir tek
liftir. 

7 - "Böyle Lir wziyetin yarahlma
sı için, zamanla düzelir ~riyni ta• 
mamen bottur. Eğer hükômetin bir 
müdahaleıi olmazsa, bu _hal, timdiye 
kadar olduğu gibi, §imdiden sonra da, 
ayni ıekilde, sürüp gide(:ektir .•• " 

Salahiyettar zat, yukarıda altı mad
ldede geçen boş mildafaalanndan sonra 
tek bir hakikat, acı bir hakikat söylü
yor: Bugün Türkiyede bulunan Türk 
tabiiyetindeki Yahudiler, Türklüğe kar
şı o kadar zehirlenmişlerdir ki, biz 
Türklerin gösterdiği hü'&nÜ muamele -
terle, nüvazişler ile asla ve kat'a Türk 
camia1nna, Türk mefldiresine girmiye
cekler, hatta, türkçe bildikleri halde 
türkçe konuşmıyacaklardır. Çünkü Ha
hamhane idaresi altmda tutmakta oldu
ğu Yahudi kütlesinin kenldiliğinden, gli
zellikle Alyans lzraelit terbiyesinden, 
onun takip ettirmek istediği mefkure
den ayr11masına müsaade edemez. Çün
kü, Yahudilerin nazarında, Alyans Iz
raelit terbiyesi ve ona tabiiyet, Türk 
tabiiyetinden mukaddestir, Türk tal&i
iyetinin icabı olan tlirkçeyi konuşa -
mazlar. Ancak maddi bir menfaatin ta
hakkuku ihtimali lüzumurılda kullanır
lar. Onlarca mergup olan dil, Alyans 
İzraelit'in verdiği dildir, meğer ki, hü
kumet müdahale ede. Yapılması kendi 
ellerinde olan bir iş için hükilmetin mü
dahalesini talebin sebep ve hikmeti ne 
olabilir? 

1 - Hariçte bulunan Yahudi te
şekküllere karşı kendilerini mazur 
gösterebilmek: yahut, 

2 - Türklerden şikayet edebilmek fa
sit vesilesini ellerine alabilmek; veya
hut, 

3 - Pek zayıf bir ihtimale göre: 
Türkiyeldeki Yahudileri Hahamhane 
haricinde kuvvetlerin tesiri altında bu
lundukları cihetle Hahamhane bunları 
doğru yola sevkte aciz olduğundan hU
kQmetten istiane etmektir. 

Hükumetin müdahalesini talebin ıe-

Dün Mecliste müzakere ve 
kabul edildi 

Halk Bankaları hakkındaki JAylbnda bir 
muhtelit encümene havale edildi 

Ankara, 7 (Telefonla) _ Büyük 
Millet Meclisinin bugünkü içtimaında. 
lktısat Vekili B. Şakir Kesebir'in tek
lifi üzerine ruznamede bulunan devlet 
ziraat işletmeleri kurumu hakkmda 
kanun layihası müstacelen müzakere 
ve kabul edilmiş, yine tktısat vekilinin 
teklifi üzerine halk bankaları ve halk 
sandıklarına sermaye verilmesine dar 
ir kanun layihasınm dört encümenden 
müntahap üçer aza.dan mUteşekkil 

muhtelit bir encilmende müzakere e
dilmesi kabul edilmiştir. 

Ziraat işletmeleri kurumu kanunu
nun müzakeresi esnasında Çiftçi say
lav B. Yaşar (Manisa) söz alarak A
tatlirkUn büyük bir feragatle mi11ete 
hediye buyurdttklart çiftliklerin ve bun 
dan sonra devlet tarafmdan kuru
lacak olanların idaresi için teşkil edi
len bu kurumun çok yerinde ve mzum
lu o!d,uğunu söylemlştir. 

B. Yaşar örnek olarak ele alman Ot'· 

man çiftliğinin on üç senedenberi ge
çirdiği safhaları izah etmiş, Çiftlikte 
ibugün altı fabrika ve on iki imalatha.
nede binlerce işçi çalıştırıldxğmı ilave 
ederek Atatürke tazimat anetmlştir. 

Diğer Mürokere Olunan Maddelm 

Ankara, 7 (Husust) _ Meclisin bu-

günkü toplantısında. Tilrk Gemi kur
tanna anoninı şirketi teşkili hakkın
daki kanunla müteşekkil şirketin ta&
fiyesi ve imtiyaz me:vzuunu teşkil &

den hizmetlerden İktısat Vekaletine 
bağlı hükmi şahsiyeti haiz bir idareye 
devri hakkındaki kanun layihası büt. 
çe encümenine iade edilmiştir. 

Yine bugünkü toplantıda, 1935 ta
rihli harcırah kararnamesine müzey. 
yel kanun layihasının geri verilmesi
ne dair Başvekalet tezkeresi okunmuş, 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü teJta.üt 
sandığı hakkındaki kanunun 7 ncl 
maddesinin tefsirine lüzum olmadtğı
na dair mazbata; barut ve mevaddr in
filakiye, fişek, av mühimmatı ve av 
saçması inhlsarlan muvakkat tdareel
nin ve yüksek mühendis mektebinin 
1933 mali yılı hesabı kat't kanun layi
haları müzakere ve kabul olun.muş, as
keri tayinat ve yem kanununun bazı 
maddelerinin deği!rtirilmesi hakkında.
ki kanuna bir madde il!vesine dair ka
nun layihasının birinci müzakeresi ya· 
pılmıştır. 

Topra.K - Kan Projesi 
Ankara, 7 (Telefonla) _ Ziraat 

Vekaleti Toprak - Kan projesi üze. 
rindeki tetkiklerini önümüzdeki gün-
lerde ikmal edecektir. 

Fırtına durdu 
Limanlara sığınan vapurlar birer 

ikişer geliyor 
BirkaQ gü:pdenberi Ka.radenizde de-

vam eden )?1dız - Karayel fırtınası dün 
·Deniz Ticaret müdilrlüğÜ.ne ve Liman 
riyasetine gelen malil.mata göre, ke
silmiştir. 

· Bu yüzden, günlerden beri Ka.rade -
nizde kuytu limanlara. sığınmış vapur· 
lar birer ikişer yollarına çıkmrşlar ve 
limanımızda bekleyen bir kısmı vapur 
lar da fırtınanın dinmesi haberi üzeri. 
ne seferlere başlamışlardır. 

100 Tonluk Bir Kayık 
Mustala Palamar kaptanın 100 t.on

luk kayığı Ali kaptanın id&:resinde ol
duğu halde Bulgaristandan kömür yü
kile !stanbula gelirken, Karaburunda 
fırtınaya tutulmuş, birçok defa bat
mak tehlikesi gösterdikten sonra bin 
bir milkil!t ile Midyede Serfes lima
nına çrkabilmi~tir. Buna. rağmen dal
gaların şiddetinden kayık henilz kur
tulamamıştır. 

G-üneysu G-eldi 
Birkaç gündenberi Karadenlzden 

beklenen deniz yollarının Güneysu va,.. 
puru dün saat 16 da limanımıza. gel • 
miştir. Kaptanm ifadesine göre, fır
tına. Karadenizde çok şiddetli geçmiş
tir. 

Mavnalar Birfbirinin tJ zerinde 

Fırtına dolayısiyle, Haliçte Şarap 

iskelesi önünde liman işletme direktör
lüğüne ve mavnacılar cemiyetine ait 
birçok mavnalar biribiri üzerine dUş -
müşlerdir. Bu yüzden deniz ticaret mü 
dürlüğüne ait ayni mevkide demirle
yen motorların iş yapamadıkları gö-

ri.Umüştür. Esasen bu motörler tama
men narin yapılı motörler olduğun
dan mavnalar arasından çıkamadiklar 
n gibi hasara uğramak tehlikesi de 
başgöstermiştir. 

Bunu gÖ7..önUnde tutan Deniz ticaret 
mtidUrlüğü, derhal vaziyeti tetkik et
mek üzere, Hman işletme direktörlüğü
ne ve mavnacılar cemjyetine sormuş
tur. 
Kışın devamı mUddetince bu vaziyet 

daima hasıl olacağından bunun önüne 
kat'i: surette geçmek ve herhan(;i bir 
kazaya meydan vermemek için, ayrıca. 
büyük çapta mavnaların bağlanması 

ve 5 - 6 tane de şa.mandra korunası: i
cap ettiği anlaşılmıştır. 

Şamandrayr, liman işletme direli
törlüğli ile, mavnacılar cemiyeti müş
tereken temin edeceklerdir. 

Hava Vaziyeti 
DUn hava. lstanbulda evvelki gfiııe 

~azaran biraz kuru geçmiş, iiğleye 
doğru çok hafif kar çiselemiştir. Ye
şilköy meteoroloji istasyonundan alı
nan. malfunata göre, yurdumuzun her 
tarafında hava. tamamen kapalı g~
miş, yalnız Zonguldak ve l\ ocaeli mm
tıkalarına yağmur yağnııştir. 

-o-

Vekiller toplandı 
Ankara, 7 '(Telefonla) - Vek~l

ler Heyeti, bugün Ba~veldl B. Celal 
Bayar'm riyasetinde. Başvekalet bina 
smda bir toplantı yapntı§tır. ı 

Vekiller Heyeti toplantl8ml1a Ma· 
re~al Fevzi Çakmak ta hazır bulun• 
muştur. 

bebi her ne olursa olsun, hükCimet bu 

1 

taıebe icabet etmen. memleketin aıi Geçmiş Kurunlar: 
menfaatlerini düşünerek, lazımgelen ı 

kanuni tedbirleri ittihaz eylemeıidir: 1J ~~Hen~ evveO 
Yahudiliğin önünde zaıf göstermemeli- b lYI l6t niı ~ 
dir. Bu meselenin haUi zamanı da bu lYI ~ ~ u u 
zamandır. 

Bu açık fikrinden, bu açık mütalea
sından, bu acı hakikati böyle ilryanhği
le bildirdiğinden dolayı sahibi salahi
yet mülakat sahibine büyük bir teşek
kür, 'büyük bir aferin. (Sahibi salahiyet 
zat, bu açık sözü ile de Hahamhane
nin ruh ve mahiyetini de ilan ediyor. O 
da: Hahamhane, Yahudileri, ancak, 
Alyans terbiyesi altınlda idareye çalı
§ır, Tilrkle_ştirmeğe çalışmaz). 

l.Sonu Sa. 4 Sü. 4l 

Ankarada bir ıehremantfl le3iı fikri 
kuvvellennıekte ve bir iki ay içinde ba 
işin meclisten cıkacağz beyan olunmakta
dır. }~eni şehir inşası ve terllbat ve tesisat
ta mütehassıs bir ecnebi mühendis Anka
ra ;ıehremanetı başmülıendisi olarak alına
cal.;lır. 

Umumi kanalizasyonlar, 'Ankaranın 
umumi ~ldnının tanzimi sırasında tesbif 
olunaeu1rtrr. Umumt 'hütçeden şehremanr 
tine 600.000 lira verilecektir. 

Anf(aranın ıımumı elektrik tertibatı 

lla devletçe iki ay iclnde ikmal olun.acak-
.tır.ı . -~· , 



Romanya ile iicarelimizde inkişaf 

Yerli pirinl;lerimiz 
için bir pazar açıldı 

Faik Kurd-Oğ1u dllnkil 
Bir rnüdd 

1 ettenberi Romanyada bulu-
~an d ktısat Vekaleti Müsteşarı Faik 

ur oğlunu · 
yeti . . n nyasetindeki ticaret he -
t.. illa dün sabah ıchrimize dönmüşur. 

sa:i:rct heyetimizi rıhtımda vaktin 
. a Olmasına rağmen ticaret ve deniz 

nıüesscsclc · a · . · 
1• n mırlen ve Romanya ı.c 

a aka:ıar bir k . . . d u 
ısım tacırlenmız en m -

teşekkil kalabalık bir heyet karşılamış
tır. 

Heyet reisi Faik Kurdoğlu öğ1e· 
kadar kendi hususi Merile me!'=gul ol-
rnu~ ·· 1 :ı: • 

• :r• og eden sonra beraberinde hari-
~ı~ed.en Feridun, ve Tilrkofis ikinci Re
ıs.~ ~.ihat Olduğu halde gümrük başmü
durluğüne ı · B ··d·· M tafa . . ge mış, aşmu •.ır us 
Nurı ıle bı· .. dd .. .. .. t•• F . r mu et goruşmuş ur. 

aık Kurd ğlu bundan sonra, bazı 
deniz ""u·· • -··• csseselerıne de ugramış, saat 
15 da Dördüncü Vakıf Hanına gelerek 
Türkofise çıkmıştır. 

Burada 10 dakika kadar kcılan müste
§.ar saat tam on altıda Romanya ile it 
Yapan tü..carların ticaret odasında ak
dettikleri toplantıya riyaset etmiştir. 
Toplantıda Tür kof ıs İkinci Reisi Nihat, 
;~riciycden Feridun, Türkofis erkanı, 

1.~!ret Odası umumi katibi ve ıube 
rnu,.ı;lrl . h 

. erı azır bulunmuşlardır. 
R Pdık Kurdoğlu, toplantıyı açarken, 

otrlnya ile imzalanmış olan son ticaret 
an ı:~mnsının tamamile herk:Ji memnun 
cdetek madd l .• h . . <;· • •• k e en ı tiva ettı.,ını, muza-

crcierin ,. k • • b' h . . . d ;-rO samımı ır ava ıçerısın-
e geçtiğini bildirmiş, anl:J~madan ev -

;;el \>lduğu gibi anlaşmadan sonra da 
uc:arlarla konuşmayı fayd ılı bulduğu

nu ve h .... er soruıc.cak suale rev~p vercce-
gıni ilave et . ti. t'1 . mış r. 
at Uıtcşar Faik Kurdoğlunun bir sa
ra~ Yakın bir zaman içinde anlaşma et-

ında verdiği izahat, tüccarlar ara -

tsında bUyük bir alaka ile dinlenmiş, 
anı b. 

t ır memnuniyet havası uyandırmış-
ır. 

:u izahata göre vaziyet şudur: 
0ıtıanya ile aramızda yapılmıt ti-

caret ve ki . •. d . . enng anlaşmaları :ıyın 13 un-
ti:n ~~haren mer'iyet mevkiine girecek
! · ır Yıl devam edecek olan bu an-
aırnaya .. 
ınaı gore, eski alacaklamruz, esası 
bağt olmak Üzere hususi tediye şartına 
tı anrnış B denilen bir hesaba ahn.mış-r. 

bu~ll alacak miktarı 1.900.000 lirayı 
c ğ~ktadır. Bunun ne suretle odene-
e k ı de tesbit edilmiştir Yeni başlıya

ca. klering hesaplarınd
0

a Türk lirası 
Prırnsiz ol k 2 . . • B ara 8 ley kabul edılmıştır. 

undan başka normal ticaretimizin 
~iyeti de tesbit edilmiş, hiçbir suretle 
rnuşkillata ,,. 1 • . • 
t . u&ranı maması ıçın ıcap eden 
;dbırler alınmıştır. Bu hususb iktısat 
. ekaleti tarafından bir bro!l!.ür veya 

sır kül :r 
or er neşredileceği gibi biltün Türk-
l ıs şubelerinden tüc:arlara da isteni-
en rnalfımat verilecektir. 

BU .. 
tün tediyat ta badema Merkez 

Bankası tarafından yapılacaktır. 
l. Romanya hUkumeti paramızı kuvvet
i d ... 

ovız olarak kabul etmiştir. Anlaş-
ltıanın en mühim kısmını Romanya -
nın b. d • 

ız en alacağı pamuk teşkil et-
tllel:tedir. Bu yıl ancak bir milyon li-
ralık p k . amu satacağımız umulduğuna 
;öre gelecek yıl bu miktar 4 milyon 
ırayı bulacaktır. 

Buna mukabil Romanyadan senevı 
600 

bin liralık b:nz:in almamız: takar
rllr etmiştir. 

'J~T>l~'mada, ikinci olarak mühim sa-

toplantıya riyaset cder1.:eıı .. 

yılan pirinç ihracatımız olacaktır. Şim
diye kadar Romanyaya heml!tl hemen 
hiç pirinç gönderilmemiştir. llk defa 
olarak pirincslerimiz için yeni bir pazar 
açılmış bulunmaktadır. Bu pazara se
nevi 3 milyon liralık pamuk ihraç ede
bileceğiz. Bu ihracat için hiçbir kayıt 
ve şart konulmamış olduğundan her -
kes pirinç ihraç edebile:ektir. 

Son zamanlarda memleketimizde pi
rincin ihtiyaca nazaran bir hayli art
mış olduğu da memnuniyetle öğrenil
miştir. Pamuk meselesinde, alakadar 
tüccarlarımızın büyük bir alaka göster
meleri itap etmektedir. Çünkü, p~muk 
üzerine iş yapan birçok rakiplerimiz 
vardır. Bu itibarla aleyhimize her tür
lü propaganda yapılması ihtimalini göz 
önünde tutarak gönderilecek mallara 
azami dikkat sarfı icap etmekte<lir. 

Hül<lsa olarak, Romanya ile ticaret 
yapmamıza mani olan 1.900.00 liralık 

mesele ayrı bir hesaba alınmıştır. Eski 
vaziyette AJmanyada olduğu gibi ala
cakların on ayda alınması meselesi kat
iyyen ortadan kalkmıştır. Tüccar iste
diği şeyi gayet kolaylıkla alabilecek -
tir. Bundan başka, yeni birçok feyler 
satabile::eğiz. Taze balık, müşkülatsız 

ve kayıtsız olarak ihraç e1ilebilecek
tir. Zeytinyağ, zeytin ve susam ithali 
de ayni ıekilde yapılabilecektir. 

---<>---

Hasköyde bulu
nan ceset 

KBmce ant oO<dluc§Ju 
an uaışo D~ma©.J o 
Evvelki gün Hasköy iskelesinin 20 

metre kadar ilerisinde, boğazına ağır 
bir taş bağlı, ağzı burnu balıklar tara
fından yenmiş, ayağı rugan iskarpinli 
bir ceset bulunmuştu. Ceset dün morg
ta gösterilmiştir, fakat hiç kimse tanı
yamamıştır. 

Vak'aya vaz'ıyed ed
1
en müddeiumu

milik tahkikatına ehemmiyetle devam 
etmektedir. 

Zabıta da işte bir cinayet olması ih
timali etrafında araştırmalar yapmak

tadır. 
Diğer taraftan bu ceset sahibinin 

Babıali caddesinde hamallık yapan ve 
birkaç gün evvel ani bir şekilde ortadan 
kaybolan Niğdeli Osmana ait olması 
ihtimali etrafında da tahkikat yapıl -
maktadır. 

Hava 
• • 

kuvvetlerımzz 

75 bin liralık lt•ahlıllt 
c;in U\ylha hazırlandı 

Anl~nr.ı, 7 (Telefonla) - 11.a~:ı 
km' ~ti erimizi inkişaf ettirmek ıçın 
yirmi hir buçuk milyon liralık teah
İıiide ı;iri~ilınesi lıakknulaki kanuna 
ek lıiyilın l\Iilli l\Hidaf aa \' ekaleti ta· 
rnf mdan hazırlanmıştır. 

1\ledic:e ~iinderilen layihada. Ve
kület wtmi lıin Hrny:ı kadar trahhii-

• 'i • • 

de ı;iri ... ilınrsi için mezıını) et ı lf'· 

mektedir. 
• ı .. ı.ıntıuı ilkmcklcplcrinılekf rokı-.ul 

lıılelwlcr mı nfıınlinf' BPynhlıı hnlke,·i nr· 
ke~trn'iı tnrtıfırıılnıı 1:' kiın111ıııc•' , .... , çıır· 

şamha nkşnrııı S:ırav sınerııasında bir kon 
""r ,·crilccektir. 
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ŞEHiR HABERLERi 
lhracatın 
Mürakabesi 

Yeni nizamname 
Hazirana kadar 
bitmiş olacak 

Buğday ihracatının müra.kabesine 
dair nizamname ile arpa ihracatının mü 
rakabcsine dair nizamname projesi ha· 
zırlanmıgtır. 

Bu nizamname iktısat ve Ziraat Ve· 
kılletleri mütehassıslarının iştirak et
tikleri bir heyet tarafttıda:ı vücude ge
tirilmiş ve lstanbulda vekalet memur· 
ları tarafından tetkikat yapılmıştır. 

Vekalet buglinlerde kat'i projeyi ha
zırlayarak devlet şurasına sevketrnek 
üzeredir. 
Diğer taraftan nizamnamenin tatbi

ki için iktıza eden kontrolörlerin yeti§-
tirilmesi hususunda kanunun hüküm· 
terine tevfikan bir kurs açılması icap 
etmektedir. 

Söylendiğine göre kursun on beş gü
nü İstanbulda ve di~er on beş günü de 
Mersin ile Dörtyolda g~ecektir. İs -
tanbuldaki on beş günlük kursta kon· 
trolör namzetlerine hububat, Mersin, 
Dörtyoldaki kursta da portakal kon
trolörlüğü öğretilecektir. 

Bu sene içinde yapak ve tiftiğin de 
kontrolU mukarrer olduğundan bu 
maddelere ait tetkikatın bir an evvel 
yapılmasını Vekalet lazungelenlere em 
retmiştir. En kısa zamanda bitirile
cek olan tetkikatı milteakip nizamna
me projeleri hazırlanacak Devlet şn. 
rasına sevkedilecek ve 1938 senesi ha
ziranına kadar bunların da kontrolU· 
ne başlanacaktır. 

Bu suretle kontrole tabi ihracat mad 
deleri halen kontrol edilmekte olanlar
la beraber sekizi bulmaktadır. Bunlar 
fındık, yumurta, C'ekirdeksiz kuru U
zürn, palamut, buğday, arpa, tiftik ve 
portakaldır. 

-n-

Romanyadan gelen 
göçmenler 

İki gün e,·el Romanyadan ~ehrimi
ze gelen ı;U~menlerden bir kısmı hu 
sahalı Çatalcaya, diğer kısmı ~a ya
rın sahalı Siliniye gideceklerdır. 

-o--

Sekiz muallim hakkın
da vtıilen kaıar 

Maarif inzibat komisyonu dün öğ
leden sonra vali muavini Bay Hüdai
nin ba11kanlığında toplanmı§, lıiç bir 
knnnni ,.e ulıhi sebep olmadığı halde 
vazifelerine devam etmeyen sekiz 
muallimin istifa etmiş telakki edil· 
melerine karar ,·eritmiştir. 

-o- . 
lJshüdaı tramvayla-

ı ında lek bilet 
Üsküılar tramvaylannda da birbi

letle ayni istikamette gidilebilmesine 
karar verilmi§tir. Nafia Vekaleti bu 
kararı tasdik etti~inden hundan @on· 
ra Üskiiclar iskelesinden binen bir 
volcu tram,·ay cle~İc:;tinnesine ra~en 
ayni hiletle Çamhcaya kadar gidebi
lecektir. 

--0-

Beylerheyinde orta 
mektep açılan 11101 

Gelecek sene açılacak olan orta 
mektepl~r hakkında tetkikat yapmak 
üzere §ehrimize gclmi; olan orta ted
risat mfülürü Bny Avni dün Ankara
ya ~itmiştir. Gelecek sene yeniden 
on iki ortanıekteıl açılacaktır. 

Bu aracla Bcylcrheyi halkı C. H. 
P::ırtl i vasıtasivle Beylerbeyinde bir 
ort:ıme1{t~r> aı;ılmasım istenıi~1cnli. 
Revlerhevi ı:nravmm vnnın<lnki ko
lorıluva ait lıinn~·ı Mn;rif idaresi a1a
maclı'!•ndan BeYlerbeyli!erin istekle
ri ''"'"'""' ,. .. ,; .. :1 .. ,...ivı>re\tir. 

H:ev ud 
Valde caıni~i knn umlarmdaıı B. 

Seyfi Kıravın 'altl~;i Belıiyenin ölü
miinün kırkınrı gilniine raı;tlayan 10 
lkinrikanun Pazartesi r,iinü ak~amı 
Salı ![ere i Ak:ıarayda V:-1r1«> <"nmiin
de ıne,·liit okunacaktır. f stiyenlcrin 
gelmeleri rica olunuyor. 

4sri mezarlık
larımıza bir de 
sığınak yapıl

malı 
Vzerbıde nıewuı olunmağa ba§ 

lanan işlerden biri de me:::arlık 
m&el&idir. Asırlaroa ihmal celi~ 
mi§ tarihi mezarlıklann etrafla
rı çcvrikrek bir plan . dalıilhule 
içleri güzelle§tirilecclctir. 

Şimdiki halde e1' çok korwm
laıı ve etrafı ÇCL"rili bulunan yc
gdııc mezarlık, Edirnckapıdaki 
şchiflil:tc1ı sonra Feriköy mezar
lığıdır. 

Bu mezarlığın iç güzelliği için 
do bir plan hazırlanml§. Yollar 
vo havuzlar, yapılacak-mı§. Yal
nız yapılacak işler arasında erı 

mühim cihetlerden biri unutul -
mU§ olacak. Fena havalarda me
::xırlığa gelenler sır8t.klam olmak
tan kendihrini nasıl kurtaracak· 
lar. Halbuki diğer bütün ecnebi 
mezarlıklannda kı§tn yağmur ve 
kardan, yazın do. sıcaktan 1ro
rımmak için iistü örtülü yerler 
ı·ardır. 

Bizce Feriköy memrlığının Ö· 

nünde hem buradaki memıır1.a1 

ve ameleleri btınndırooak, hem 
M mezarlığa geU1cekleri yağmur 
ve gUne§ten koruyacak §ekilde. 
münasip bir bina yapılm48'1. zanı
ridir. 

Belediyenin bflyllk mamaflar· 
la tanzim ettirdiği 'Ve hemen he· 
men aile mezarlıklmının çoğunıı 
topl<ıYCJn Ferikl}yUnde bu zanıri 
ihtiyacı da takdir ederek bir bi· 
1ıa 1ıaptcrmaın çok yerinde bir iş 
,,1,.r 7.,..,,.,.,.;.,tlmıiz. 

Temiz süt 
VekA!etln çalışmala

rlle bu hayal bir 
hakikat olabilecek 
lktısnt Vekaletinde memlekette 

süt mahsulatı meselesi ile meşgul ol
mak üzere bir komisyon çalı~makta
dır. Komisyona Ziraat Vekaletinden 
de miitelıassıslar i~tirak etmektedir. 
Buraclaki ~alışmaların gayesi hem 
müstehliklcre temiz ve sıhhi siit mah
sulatı yeclirınek, lıem de müstahsi
lin daha iyi kazanması, istihsa1a ait 
usul ve te~kiliitın kuvvetlendirilmesi 
çarelerinin teshitidir. 

İktısat Vekaleti hu me,-zu ile bir 
seneye ynkm bir zamandanheri ala
kadardır. Bu maksatla Amerikadı 
süt<:üliik ,.e süt mamulatı etraf mda 
tetkikler vaparak hu şuhede ihti!ıas 
peyda etıni~ mütehasmlanndan Hur
şid Korolu bir müddet önce Şark vi
layetlerine gUndemıişti. Şark vili
vetlerinden dönt>n mütehass1& İstan
hula da gelerek sütün f stanbul piya· 
11asm~aki nlnn ve satnnı ile umumt 
\'&7.ivetini tetkik etmİ§tir. 

Vekaletteki komİ!lvonun bir iki a
ya kaclar mesaisini bitirerek netirele
ri karara hn~laTT'11c:1 unmlmaktadır. 

----0-

0/obü.fl tahkikatı 
bitti 

Otobiis mesele i etraf mda tetkikat 
yapmakta olan mülkiye müfettişleri
nin ennk \'e dosyalar üzerinde yap
tıkları incelemeler bitmiştir. Hazır
lanan fezlekenin hugiinlerde Anka
raya ~iinclerihnesi muhtemeldir. 

J\[üfettişlerin daha bir müddet bu
rarl11 kalarak çalı~ncnkları söylenmek
tedir. 

Af iş kuleleri 
Şehrin muhtelif yerlerin<le yapıla

cak afiş ve reklam kuleleri için iiç 
nümune seçi1miştir. Bunlar Haziran
rlan sonra in,a edilecektir. Martta fs
tanhula ~elecek ,ehir miltehassm 
Pro!'t ta nümuneleri görecektir. Ku
lerin yerleri bililıare tesbit edile
cektir. 

Bomonti bira 
şirketi 

Mukavele müddeti 
bittiğinden arlık 
bira yapamıyacak 
Bomonti bira şirketinin lnhisar İda

resiyle yaptığı on senelik mukavele so.ı 
na ermiştir. Şirket senebaşmdanberl 
bira imalini durdurmll§tur. 

Şirket, yeniden bir imtiyaz mukave
lesi akdi için hUkfımete mUracaa.t et.. 
mişse de bu isteği reddedilmiştir. 

Bunun üzerine İnhisar idaresi mU. 
kirat kısmı memurlarından seçilen bir 
heyet Bomonti bira fabrikasına gide' 
rek bira stokunu ve bira imaline ınah
sus olan diğer ınaddeleri şirket erkbl 
ile birlikte tcsbit edilmiştir. 

Şirketle İnhisar idaresi arasında ya" 
pılan bir anlaşmaya göre, Bomontf 
şirketi inhisar resmini ve diğer :rnm
mu vermek suretlvle mevcut stok mlı' 

~ b~ 
lmı satışa çıkaracak. fakat yeniden ıroal 
ra imal etmiyecektlr. Şirket bu~ 
Amiller gibi rakı, ~anın. gazoz yapıp 
satmakta serbest olacakt:rT'. 

Şirket kendisine yeniden imtıvaz vee 
rllmevince bira imaline malısU! bUttıa 
tesisatm satmalmmasmı istemiştir, 
Bu hususta. henUz bir karar verll.mee 

mlştlr. 
Yalnız tesisat kısmı hakkmda yapı

lan bir etud Ankaraya gönderilmf ı::Ur. 
Piyasada bira biterse Ankarada ~ 

man Ciftliğinde yapılan biralar piva-o 
saya fazla miktayo(!a sevkedilecektlr• 
Verilen malftmP.ta göre. bira fiyatı.. 
rmda mühim tenzilat yapılacaktır· 

-o-

Paıa borsasında 
1 

" Yılba§ınJan sonra dü~meye baıl~ 
yan Fransız frangı ve dolar dün yeJU'4 
den \'likselmeğe başlamı§tır. Bu cilıD'4 
leden olarak eY\·elki giin 4,99.92 il• 
zerintle muamele gönnü~ olan d?lara 
diln 5000 e yükselmiş, frank aynı &a

retltt 147.29 dan 147.41 e fırlaDlll' 

tır. ~ 
Diğer taraftan Türk borcu tab~ 

leri Pariste birkaç frank dü~erek 29l 
franktan muamele gömıüştür. iki 

İstanbul borsasında ise, e\'\'e ~ 
güne nazaran 5 kuruş dü~iik olrn 
üzere birinci tertip Türk bo~cu ~~ 
villeri 18.55 den, ikinci tertıp Tu 
borcu tnh,·illeri 18.55 den muaoıO'I 
le gönnüştilr. • •

11 
~~ 

Bundan başka Erg:ını tahvı en 
97.25 den muamele gönnii~, Asla& 
çimento tahvilleri üzerine hit bir ... 
tış olmamış, hir f ngiliz 1ira!;J08 l\{ef'I 
kez Bankas1 taraf mclan 629 kural 
kıymet tesbit edilmi~tir. 

[ Kusa Haberler ] 
• Bir mfidılettenherl şehrimizde bahle 

nan sümrilk umum müdürll Mahmut N .. 
dim Ankaraya dönmüştür. 

• Üniversite prolesorlerlnden Nllllll 
beynelmilel cerrahi kongresine iştirak • 
mek ilzcre dün Amerikaya gitmiştir. 

• Emniyet Müdilrlilğünce bir kam)·onel 
alınmıştır. ikinci şube· müdürlilğüniln ke: 
rinde bulunan bu nakiJ vasıtası bir • 
veya bir cinayet vakasında tahkikat ya~ 
cak ol:ın zabıta memurlarını vaka yerıatl 
götürecektir. 

• Yalova kaphcal3rı direkl5rii Doklolt 
Nihat Re..'jarhn mun,·ini kaplıca hekimi 
Doklor B, Halim, lelkikntta bulunmak nzee 
re dün Franc;:ıya h:ırr.ket «-imiştir. 

• Belçikonın Brükc;el şehrinde önOmiiJ. 
deki yaz için beynelmilel bir sergi acı.1&4 
cnktır. ı f 

Dunun için scrsi komitesi bülün de,· e • 
ter ticorel odalnrınıı ,.e bu nradn btanbul 
Ticaret odasına birer mektup yazarak bld 
de sergiye davet elmlştlr. 

~ 
Bt;GP~ KAl.KACAK VAPURl.AR 

Saat Vapurun adı GitıiAi yol 
18 Dandınnn Bartın 
20 Saadet Bandırma 

15 Bartın A)'Valıt 

10 
15.40 
8.30 
9.30 

GEl.ECEK VAPURLAR 

Mersin 
Dursa 
Sanıfet 

lnönil 

Bam• 
Mudanya 

Bırtıa 

llenla ı 
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Aııı. ay es 

Hacı Sarandi hindilere yanmam 
diyor, fakat kemiklerini ne 

diye astılar? 
Geçen Ramnzanm son günlerine 

doğru, Todori, Lpiro, l\1ina, isminde 
üç arkadaş I .. arı,:ıda meyhaneci Ele
ninin dükkanında toplanmışlar, iç
meğe ha)amı lardır. 

Tam o sırada meyhanenin önün
den ilacı Sarandi i minde hir nrkn
daşlarmm geçtiğini gören dört arka
daş onu da ma ahırına davet etmİ§
ler, ve kafalar adamakıllı tiitsiilendi
~i bir ~ırada Rıır.ı Sarancli kapı önün
den seçen hir satıcıdan tanesi ] 80 
Jomı tan iki tane hindi alarak maı:a
nm dibine koymu~htr. Fakat bir nrn
lrk arkodoıılarmdnn hiri<=İ: 

- Hacı Sarandi, der, senin hin
diler ölmü~. 

- Ama yapbn yahu, nasıl olar? 

- fsterBen çöz ayaklanm balrnlım 
yürüyecekler mi? 

Sarandi, kendi ine §aka yapıldığı
nın f nrkma \'annıyarak hindilerin a
yaklannr çözer , .e hindiJer dükkan
da öteye l1eriye koşarak geıinirler. 

Nihayet Sarnndi eve gitmek üzere 

ayağa kalkınca hindilerin meydnnda 
olmaıhgrnı görür. Arkada§larmm ktıı 
kıs gülmeleri iiıerine hir müddet a
raştırdıktan onrn ümidini keserek e
vine gider. 

da şi~man bir adamdı. Şahit olarak 
dört muzip arkada,ın hindileri pişirt
tikleri fırıncı Kani dinlendi, fırıncı 
Kani: 

- Hen, dedi, Hacı Sarandinin 
her znman lıincHlerini pişiririm; hn 
sefer de onun rliye piıı;irdim. 

Malıkeme talik olundu, rlavacı Sa
randi ılışarıya çıkınca etrafmı saran
lara yiik. ı•k esle ~un lan s<iyliiyor
dıı: 

- Bir fCVC yanmam. ve liıkiıı hin· 
dileri yedikten sonra kemiklerini as
ma nydılnr, benim ı;ibi hir ndam ic;in 
iki hincUniu lafı mı olur. 

Sarnncli ile hindileri yiyenlerden 
hiri olan 1spiro nrnı:;ıncla huna ben
zer ha~ka bir "aka daha g~çmi~tir: 

Dört sene kadar ('\'\•el Sarancli ve 
f spiro a\'a çıknr)ar. Bir kır kahYesin
de yanynna biraz dinlenmek üzere o· 
turclukları smula kan:ıki ~ğaca bir 
hıJdırcm konar. Her jki n\'cı tüfekle
rini nişan alarak hir anda tetiğe ha
sarak kuşu vunırlar. Lakin hu @ıra
da: 

- Ku§u ben ,·urdum, sen vurdtm, 
diye iki avcı altalt.a, üstüste bir hay
li ka,·~a eder. nihayet mahkemeye 
düserler. 

Dört senedenberi devam eden hu 
c]a,·n lıcnfü: J!e~enlercle lıitirilmi~tir. 

ltalya yeni harp 
gemileri yapıyor 

Roma, 7 (A.A.) - İtalya, 35.000 
tonluk iki yeni zırhlı ile 12 knl\'nzör 
' 'e mülıim miktarda tahtelbahir in~n
sma karar vermiştir. 

Bn hu usta a;n~ıclaki resmi tebliğ 
nc~redilmi~tir: 

"Hirincikanundn Vf'nedik sarayın
da yopılnn hirkaç toplantıdan sonra 
Duçe, hahriyenin yeni in~nat progra 
mını teı.hit etrniftir. Ru program mu
cihincc, 35.000 tonluk iki zırhlı, E:"<p· 
lorator tipinde 12 kmYozör ve mü
him miktarda tnlıtcJbahir in~n edile
ecktir. 

İki snff ılınrp gemisi Homa ve İm
pero isimlerini nlncaklard1r. Bu r.ırlı
ldardan hiri Tri\'e.;te<leki Adrh-ntik 
tczgalılarmda. cli~cri ıle Ceı e\ ~·de 
~\n. ol<lo le7.y,iılıl:mnda yapıl.ıu• ktır. 
Un lııMı ta kururlar, Duçr. tar:ıf mdım 
nlakndar \'füıvctlcrin \'alilerine tcl
gra.fla hi)dirilınişrir. Pro;;ramda gc: 
terıll'n hiitiin yeni ı·iiziitnınlarm in
şa ına derhal haşlnnacaktır. 

ltaJyan donanması 1940 - 1941 sene- 1 
sinde, otuz beşer bin tonilatoluk dört 
büyük zırhlı, 24 der bin tonilatoluk 
dört zırhlı, onar bin tonilatoluk yedi 
bi.iyük kruvazör, bc5 ile sekirer bin to
nilatoluk 12 küçük kruvozör, yirnıi 

torpido muhribi, iki biner tonilatoluk 
12 ki.lc;Uk kruvazör, 24 destroyer, 32 
torpido ve yil?.dcn fazla denizaltı gemi
"indcn miirekkep olaca.ktrr. 

~aıDkaın tuır~st 
aınnaşmaıso 

Ankara, 7 (Telefonla) - Tfüko- f 
fis rei Jiği Belgratta toplanan Bal
kan turistik konsP-yinde kabul edilen 
Balkan Antantı meınleketileri turi t 
anlaşma mm tatbikatı t'tra(m<laki ha
zırlıklarmn ba,.lamı~tır. Fakat, Sarandi ertesi sahali uyan

<lıgı zaman pt'ncercden sokak kapısı
na kadar n ıh uzunca hir ipliğe hin
~ilerin kemiklerinin dizilmi§ oldu; 
gnnu dehııetle göriir ve hemen soluğu 
mahkemede alır. 

Diln 
rna ınn 
l untlıı. 

hu entere~nn ~avanın balÖl
i'dnci ımlh cezada devam o
Dıwncı Sarnndi 60 yaşlarm· 

Asrın Çoc 
Radyo düel osu 

Londra radyosunda 
Arapça konu ulurken 

ltalya n radyosunda 
bir hanende sarkı 

söylüyor 
İtalyanın Bari istasyonu ile, Arap· 

lara, Bilhassa Fili tihe hitaben rad
yo neşriyatı üzerine, son günlerde İn
giltere de arapçn ne§riyatı haşladı. İn
gilterenin bu hareketi İtalya taraf m• 
<lnn iddetle tenkit edilmiş \·e bu te
şcbhü~e "Raclyo muharebesi" i mi 
verjlmi~ti. 

Londradan bildirildiğine göre, fn .. 
gilter~ bu radyo muharehe ind~ pek 
kazanamayacakmıı.: 

Lonclrndnki bir istihbarat ajan ı, 
1ngiliz raclyo unun arapça neşriyatı 
lıakkın<la iiç Arap şeyhinin fikrini 

ornm~tur. Şaylı lerin iiçii de Bari 
radyosunun ne§riyatı Arapları daha 
fazla nlakaclor etti~ipi, o neşriyatın 
Arap zihnh'etine \'e lıL ine daha uy-
gun oldn~unn i>ylemişler, T...on<lra 
radyo~u öniinr],. konu\;nnlnrrlan hiç 
hirinin aıılen Fili~tinli olmndı~ını İHİ· 
ve etmi~Terdir. 

AJ'ap €eyhlerinin fikrim• göre Lon
drn rac1\'o .. unun neşriyatı hii\'le gider
se, hiç hir mm nff akı\'et elılr rdemi
veccktir. 

Buna mukalıil fn~ilizlerin hir tecl
hire hn~\'Urıluklım lıaher verilıılf'kte
<lir; .ı\r:ıs>lnrn Kur'an flili ile hitap 
elm<'k .. Fakat hnrın lınher alan ftal· 
ya, Arapların nutuktan ılnlın zi ·nıle 
,arkı ılin lcmPi;e ehemmiyet verecek· 

Yazan: Ferenç Hörınendl - Çeviren: 

s 
Sonra, hir<lenbire kalemi tekrar eli
ne nldı. 

" ..• Gizlemeye hiç bir sebep yok. 
Mesele şu: Yirmi dört sene sakin sa· 
kin yn~adığm1 Jın)de, hu evcle artık on 
dnkkadnn fazla kalmak niyetinde de
ğilim. Belki ıle n ıl yirmi dört sene 
hn e\·tle •yn,aılığım için artık on dak
knılan fazla knlmak i tcmiyorum. 
Her ne ka<lar size nezakete mugayir 
\'eya saırıimiyelten uzak gelirı:e <le, 
§İmdi çıkıp ı;itmem benim için çok 
iyi olacak. Tin hareketimden mütees
sir olacnk~nm:, tabii hen de üziilil
riim, fakat pek emli~e etmeyonun. 
Çünkü, dü~ünüyorseniz iz de anlar
sınız ki, ha~ka ının değilse hile, hu 
suretle hahamın lıatıra~mı rahatsız 
etmemiş ohınım. 

"'" . d . . h·ı· , .. J em n rcsırnı ı ıyor unm:: ı n· 
rm sabah adam gönderip undığı \'e 
elbi elerimi alclırtncnğun. Üç güne 
kadar da, nrtık ycrleşınİf olaca~ınız 
için rah:ıtsız etmekten korknııvarıık. 
ı:izi gelir ~·eni evinizde l?;iiriiriin~. 

·r. HegediL''. 
Memnun bir Yaıiyette mektubu iki 

kere okuclu. onra katlnch, zarfa ko\'· 
du kapaılı. Üzerine ele, biraz dii ii;ı. 
dükten sonra: "Sayın H yan K )ara 
Hegeclii:-'e" divc Yazılı 'c a ·a;;n kalk-• • r.: 

tı. 

"Bu da bitti, diye ılü~ündii l\lii · 
kemnıcl. On daklça ..• Uzun hir ı.anıaıı 
On dakka•la birçok ey yapılııhilir. 
Babanı hir dnkkada, hir Juhzada iH
rnü .. tü. Annem, iHıne<len en·el bir 
lıaftu ha ta yntnuştr. Ben de şimdi. 
on dakka jı;inde çıkrp gidiyorum. Her 
şey için k:ifi vnktinı \'ar."' 

r.ene etr:ıf ına hakrndr, bu hııkı~la 
o<lt) n Ycrl:ı l'ltİ '''· lam1ı:ıyı iiu.liirılii 
clı~:ırr çık lı. 

c=ı o -

KAÇ A K 
noşun eşyaları yerlerinden kaldırıl· 
mış, hazırluoımş. 

"llerliyclim. Küçük bekleme sa!o· 
un. Ne katlar kii~iik! Bununla bera
ber, burası, tııhii hastalar gittikten 
sonra, saklambaç oynamak için en iyi 
yerdi. Pencerelerde nzun perdeler, 
sobanın ününrle hir para\'ana vardı, 
yerde ayakları yüksek, geni~ örtülü 
uzun bir kanape. 

İşte babamın muayene odası. Bıı
rnsı, tıp illetleri dolu C'emakaulı do
lapları ile, tekerlekli karyolaİarı ile, 
hütün bu fİşe \'e kavanozlarlyle ..• Ye 
kopalı kütiiphane i ile, bizim için es· 
rnrengiz bir iilemcli. Bu koca koca 
kitaplardan birini ~limize geçirehil
mek ne zor i~ti ! Diı hu kitapların in· 
una hir şcylf'r \'ancl eflen serle\'halarr 
nltmr!a renkli resimler bulurduk. 
lhmlıır ~izim için unla~ılmıyan veya 
korkunç, fakat ılaiına iimiclimizi ho
,.n çıkaran re imlerdi. 

.. ~Ja,..a ... Bnhanı hurda öldü. Riı 
<ınu o dnkikaila )'emekte hekliyortluk. 
Kiiçiik ma anın başındaki tek sandal
yeye otummştu. Birdenbire yüzü k1p 
kırmızı ke ildi, ~onra bembeyaz, da
lın onra mo~mor oldu. "Öliivorum" 
de<li, bnşı ınasanııı fü~erjne dii~tü. 

"Gidelim! Salon. Burdn da bazı 
luı~ta1ar beklerdi. Hunlar husu
eiğ bir lıinıaye g(jren ha~talarcl!, mu
ayene o<lasına cııra heklf"meden O'İrer
lerıli. O giizel nıohilyalar, çm·:llara 
ııarrlım~, hazır) anmış. Piyano. Yeni 
~"'le hmıtı nereye koyacaklar? Jano,,. 
piyano çalıııayor. 

"S v 1 

Hahamhan ye c ap 
(2 nci sayı/adan deı:mn) 

8 - ''Bugün Türk mektepleri Türk 
çocuklarına kafi gelmiyor; bizim üç bi
ni aşan tal~bemiz. mekteplerimizi ka -
parsak, nereye gidecekler?-" 

Bu mütalca da anlaşılmaz bir müta
leadır. tiç bin talebeleri varmış, güzel; 
memleket için bir irfan alayı. Bu çocuk
lar için mektepleri de varmış, bu daha 
giizel. Tabii mekteplerdeki hocaları 

i~in icap eden tahsisat ta mevcut. 
Yahudilerin türkçe konuşmaları, 

Türk mefknresile mefkurelenmeleri 
söylenince neden mektepleri kapamak 

· akla geliyor? Onlara kim mekteplerini
zi kapatınız diyor? Eğer onlar bu mem
leketin evladı olmak, bu vatana nafi 
vatandaş olmak istiyorlarsa yapacak
tan §ey gayet basittir, scidedir: Bugün 
mekteplerinde çocuktan okutan, zehir
liyen hocaları, müdürleri, mürebbileri 
kapıdışarı etmek, yerlerine Türk ruh· 
lu, Türk mefkuresine bihakkin malik 
ve onu çocuklara telkine aşık hocalar, 
müdürler, mürebbiler tayin etmek. Bu 
suretle tedrisatı Türkleştirmek, Alyans 
mefkuresini değil Türklük mefkQresini 
çocuklara telkini temin eylemek. Bu 
tedbir ve ıslahat, çocuklann lisan öğ -
renmelerine de mani değildir. Türklük 
aslına Ieri olarak istenilen bir lisanda 
öğrenilebilir, Yahudi mel:teplerinde 
asıl Türklük tedrisatırun yanında bir 
ecnebi lisan da talim edilebilir. 

Umid ederim ki mekteplerimizde ted
risat münhasıran türkçedir diye i&dia
ya kalkışılmaz. Çünkü, yazın Büyüka
daya giden Yahudilerin bütün çocuk -
tarının ne dil konuştukları herkesin 
malQmudur. Fakat bu Hahamhane -
nin işine gelmez, çünkü bu takdirde, ye
ni nesil Türk ruhlu olarak yetişmiş ola
caktır. BUtUn bu cevapların evvelce 
Hahamhaneee dlişünülmüş, l:ararlaştı -
rılmış ve bunların icabm!da ifadesine, 

1 rı 
"İşte yatak oda ı. Burda h~r şey 

yerli yerinde. Klara daha sakin eakin 
uyumak isteyor; hakkı da var. Ocln· 
daki eski eşyalar nereye ~itmi§? Do
laplardan biri henim odama kondu; 
ötekilernerde? Annem, son defa has
ta olduğu ?.nman şurda, pencerenin 
ynnmda, giin lerce yatmıştı. Yanına 
girmemize ı;nyct seyrek müsaade et
mişlerdi. Annem yatarken saçları yas
tı~ın üzerine serpilirdi; ha~ma haş· 
lık giymezdi. Son gün, sabaha kar· 
§1, heni yanına götürdükleri zaman." 

Hafif bir ürperme geçirdi. Pence
reye gitti, açtı, Andrassy cadclesine 
haktı. Hafif Mi, bir ilkbahar gece-
iyıli. Öğleden sonra iki kere yağ

mur ya~mıştı1 sonra hava açmıştı a
ma, hali n1tuhet vardı. Bahçelerden 
tarafa koca koca hnluılarm künıelen· 
diği ~öriilii ·orclu; Uhür tı:rafta biraz 
mn\'ilik J,"özükiiyor<lu; şur<la hurda, 
f'lrnf 1 hir ı.i claire·i ile çe\'rili hir iki 
yıldı,; vnrdı. 

Ha\'a soğuktu. Cadde kalabalıktı 
ve hiitiln Jiimhalar yanıyordu... Se
rinlik \'e gökyüı:iinde görülen a!;ıklık 
yarın ha\'nnın iyi olacağını gösteri
yordu. 

Bütiin göF,sti ile pencerenin kena
rına nhanar~k, dışarı snrktı: 

"Sokaktan ,;eı;en ve duran ahali: 
Hm· ayı nasıl hiitiin ciğerleri le tenef. 
füs ediyorlıır ! nahçelere r;iden araba
lar, oıomohiller. Bu JlCllcereden nya 
hu pencerelerden birinden caddeye 
ne kadar hak.mı~ımdır ! Giizel ilkha· 
har l!iinlerirule. yazın ho~ucu sıcak
l~rın<lr., !=onhalıarın ya~murlu giinle
rıncle, kışın 1 arlar saçaklnrı doldu· 
nırken lmrclan sokıı~n h:ıkardrm. Rtı 

(Dernm erlivor) 

(Haber) gazetesine adresi verilmi§ o
lan zat memur edilmiştir. Çilnkü bu 
mülakat (Haber) gazetesinde intişar 
ettikten sonra, Turk gazetelerinin hiç
birinde: "Hahamhanenin, bu sözlerle, 
bu cevaplarla bir alakaS1 yoktur, bunlar 
sö}'liyenin kendi fikirleridir.'' yolunda 
bir tekzibi görülmedi, böyle bir gey 
söylenmedi, ancak sükut ile kabul ve 
tasdik olundu. 

Mülakat yalnız Hahamhane değil, 

hiçbir Yahu'di vatandaş tarafından da 
red veya tenkid olunmadı; onlarca d.'.l 
aynen kabul olundu; böyle sükut ile bü
tün Yahudiler de Hahamhane ile ayni 
hissiyatta, ayni düşüncede o1duklanru 
ihsas ettiler. Müla\at çok mühimdi; bu 
cevaplarda iştirak olmasa i'cli Yahudi 
muhitinin bir tarafından bir red ve tek
zibe, tenkide, tashihe uğraması lazım
dr. 

9 - "Hülaaa olarnk §unu aöyliyebi
Jirinı ki, vnz.iyctin düzelmesi devletin 
müdahalesine bağlıtlır." 

Bu samimi, doğru talep üzerine hü
kumetin müdahalesini temin edecek bir 
kanun çıkanlmaltdır. 
DiKKAT: 

Yahudileri bu kadar eüt'etkar eden 
nedir? 

Yahudiler siyonistlik gibi, fermason
luk gibi, iktısadı müesseseler gibi hariç
teki kuvvetlere gUvenme\:lr., arkalarmı 
vermekle beraber, bizde para vardır, bu 
memlekette her istediğimizi yaptmnz 
imanıdır. 

Bu cevaplar, bu mlitalealar okun
duktan sonra, encümeni fil~lerinde bu
lunan teklifi kanuni layihamın kabul 
buyrularak, heyeti umumiyeye sevk kı
lrnacağını, yüksek vatanseverliğiniz: -
den, milletseverliğinizden bekler, di
lerim. Hürmetler. 

8 - R. Sani - 938 Cumartesi 
ÖAle neşriyatı: Snnt 12,SO Plakln Türk 

musikisi. 12,50 Havodı • 13,,05 PlAkla l"Ork 
musikisi. 13,30 l\fuhlcli f pl{ı k ne~rıyntı. 

14 Son. 
Akşnm neşriyat: Saa t 18,30 Plıikln 

dans musikisi. 19 Safiye : Piyano ve kc
mnn refakatile. 19,30 Konferans: Selim 
Sım Tarcan {l\folCıl Gad). 19,55 Borsn ha· 
berlerf. 20 Sadi ,.c ıırk:ıdnşları tarafından 
Türk roııslklsl ve halk şarkıları. 20,30 lia· 
vn :-aporu. 20,33 Ömer Rıza tnrnfınd:ın a· 
rapca sö:r ev. 20,45 Semahat Ozdcnscs ve 
nrkndnşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları. (Saat ayarı). 21,15 Orkest
ra: 1 - Glinka: Tschcrnomor 'l\lnrchc. 
2 - Knlmnn l\lnrilcn: ı .. 3 - I.inke: Se
renn<le Dcs Amourcux. 4 - Dorn: La· 
pouppee ılc Porccloine. 5 - <iııttmnnn: 
Ynlse Leni. 22,15 Ajans h:ıbcrlcri. 22,30 
PJ!\kla ı;ololnr, opera ve operet parÇ4lnrı. 
22,50 Son haberler '\"C ertesi günün prog
ramı. :?3 Son. 

nıınmınm 

1 111..11~ 
l 11111111~ 

lstanbul Beledlued · 
Şehir Tiyatroları 

"ant 20,30 da (Erkek 
,·ehayaletleri) Piyes 4 
rıerdc Hi tablo. Yazan: 
H. Lcnorm:ınd; Tfirk· 
çcsl: L Galip Arcan .. 

Saat 20,30 dn SATJI.JK ve KlRAl.IK 
Komedi 3 perde Yazan : Andrc Birabeau 
Türkçesi : M. Feridun 

ERTUGRUL SADl 
TEK TiYATROSU 

Pazartesi: (Kortıköy • 
Süreyya), Sıılı: (Ba· 
kırköy), Çarşamba: 

{Üıtküd:ır) sinemala
rında: (itaat lldmı) 
Yeni vodvil S perde. 
\'ozan: Musnhipzade 

CelM 

ZEHZADEBAŞI 

TURAN TiYATROSU 
Bu Rece saat 20,SO da 
San'ntkur N:ışit ,.e or
kncfoşlnrı, Okuyucu: 
Küçük Scmihn ve ~fi
şe! varyetesi, (Çamlt• 
bel kahramanı) Şnr

ktlı komedi 4 perde 

lerini clü iinerek İngiliz radyMunnn 
i~leverem avni aut 'e dakikada meıı· 

"Sağdaki ilk oda Jano~'un ocla:;;ı. 
agc n, yenıek alonu: Mahut 

Pems yemek !lnlonn. Atınem o ko~· 
koca mn a ile, o tozlu :i kemlelcrle, 
hi.iliiıı <im erı hnQtnııha a kaplarnn o 
hiife ile ne kadar iftihar ederdi! 
Burcla ela lıer şeyi knlılınnışlnr, gö
türmek i<;in hnzırlnını~lar. Biitliıı eş
' ıwr <lnhn h111.?itndrn knldırmava ne 
liizum Y:mlı? Acııhn C\' .alıibi dmnr
lnr:.ı nıı hnkmak isteyor? 

•• SAKARYA sinemasında • .. . ' 
hıır Mr hm aııf'nıleve . arkı ı;i;, letmi<:· • • > 

tir. 

l<URU!va abone olll
nuz ve aho11e ediniz 

Vaktile huraıır Gvörgv'nin o<lu ·1 icli. 
~onrn. hiz hü,·f;,·iip iitrıinr. E' a\·a 

yol verilince, "Fraulein" T .. inka'dan 
Klnra Toth'n kadar hiitürı mürehhi
·yeler burada ''atıp kalktılar. Sf)nra, 
hir mild<let kimııf' nturmnclr. <lalıa 
rnnra benim, c:'n nihayet te Jaao~un 
oldu hu oda. Rir İçeri haktıVTlTI! .Ta- -

D ANIELLE D ARRIEUX nUn aheser ı 

s iistirnaı Da Si 
İkinci muvaffakıyet haftasıdır. Bu harikayı g3rmek için 

bir kaç gününüz daha kaldı. Acele ediniz .. 

Yeni l'aramount Jumal'de MODA (Y~ şapka modelleri). -



OSMAN OFLAR 
YAZAN : Kenan HulOsi 

"'·-----.--Tefrika: 7 -------· 

Kqiı Velkof un manastıra giden 
dar patika yollarına kendi elleriyle 
döıediki taılar, topı;tklar ara1ına ar
tık gömiilmeğe yi1a tutmuıtu. Yalnız 
yol gösteren bir igaret gibi ara sıra 
topraktan çıkıyorlardı \'e dar patika· 
llDl ıağ tarafmda nihayetaq bir ye
tillikle örtiiUl hafif bir yamaç yükse
liyordu. 

. Y ~ blmq bir manastırın ne ga· 
np hır g6rlbıfit ve talihi vardır? 

Nitekim anlattığını yol nihayetin
de b,!rclenbire san hir dunrla ka111-
laıtıgmı zaman hunu hissediyordum. 
~a?abadm daha iıtasyon taraf'mda 
~oz~en m~deni çan hemen batırnm 
uzennde gıbiydi. old ... d b·ı 
daha hü . ' ugun an ı e 

Yiik duruyor ve ralındıg"' ı za-
man d" •· lo çık d ~şunct'!lerimi susturacak yahut 

d ard ~ ıeıle beni istila edecek ka
ar eruı go··ıükn d B yor a. 

hd ııınınla beraber manastm hir kut 
f dar. ~rkek buluyordum. İki tarak: a ~~ kanat gibi gerilen ve yanda 

llll ikı hiiyük daire i1e, madeni bir 
~~ID sallandığı kule manastıra karşı 
1 oyle bir his uyandırıyordu. Kanat-
:~ hsabanm ilzerine doğra açılmı~-

' ve nıadent çan üzerinde kuşun gala': tam Oımanonara bakıyordu. 
bu Karlar, Kanıabadm yanıbaımda 
1 u .}'UfU acaba ne vakit uçuracak· ar. 

L• Alekii Todoroflarm pamiyonunda 
uır arllıncek .. gib" be
lli k-.1!- _ 8! ı yavaı yavaş • 

• VUUUle dognı çeken manastır ı-rllt oraya Yardıimı dakika Omıanof-
an dtltbnıiyeceğimi eöylemi§tim. 
Pıtikanın h-en nihayetinde san bir 
t:ae henaettiKim duvarlariyle brp 
LnT-' ~ldiğim 11aman bunu yapa: 
V l\.ua illi? .. Şu kadar var ki Alebı 
ID~ :lı,llll Oınnauoflan mühimeeme
.: ~e birdenbire yanda ka· 
1Des lıatır1 • binıbottan ister ute
!laıtın ..,d•\tyordu: Duvann uı1 ma· 
l &- ea UJ>JUna d .. ku 
esini uç1u·mak içiıİ Otrnogm, çan • -

gece Yll'llmd anoflann hır 
!lıanufb. M a açtıklan gedik kap:ın-
t!eu bir .. a~a9trrnı içine nilfuz e
.__ 1 K<n ~"bı, karlı bir .. eceden ha-
....-. f) ınak ·· "' 

Ilakikalt!n hilyük yortunun yak
laştı~ı gilnln manastıra çıkmak için 
kasabanın Bulgar mahallesini t.oıpla· 
yan Varu' etrafındaki hazırlıklar 
,Jaha aylarca evvrl ha~Jar; patikaya 
dc>külen zengin zahire kafi1esi, kii· 
tfik Kamabada senenin en ('ğltnceli 
günlerini andırdı. 

Yortu ~ünleri çiftliklerin birer 
malikane kadar geniş muhitlerinden 
bir yanaşmanın toprak izbesine ka
dar manastıra zahire ve eşya götür
mek için büyük bir faaliyet gözükür
dü. Aylardır manastıra tırmanan ala
calı kafile, genç Bulgar kadmlariyle 
tersine akan bir nehir gibi yukarı 

doğn1 taşmaya ha§lar ve gene bir ne
hir sesinde olduğu gihi, ta Osmano(
lara kadar. Bulgar oelikanlılımnm 
türküleri duyulurdu? 

Fakat manasına çıkmak için ya
pılan llazrrhklar yalnız Kamahatta 
değil. Burp;udan Filibeye kadar ni
bayet~iz on köyleri üzerinde haşlar
dı. Bulgar mahalleleri arasında işler 
tatil edilmişti. Köylerin Kamabada 
doğru açılan kapılarında arahalarıh 
birer birer toplandığmı görürdünüz. 
Her tarfta çalgı sesleri, gaydalar, ya• 
but bir Bulgar deHkanhsrnm narala· 
n duyulurdu. K üçiik Karnabat bn 
kaliJeyi nasıl alacaktı; ve Karnahadı 
istila eder göziiken kalabalık için Os
manoflar ne diişünüyordu? 

Her nedense, Bulgarlann yortu 
glinlerine ses çıkarmak akıllanndan 
geçmiyordu. Halil Osmanof odasın
daydı. Niçin? .. Belki bu coşkun ka· 
fileyi gözleriyle görmek istemiyor. 
Sadece silahlarını temizlemekle met
gul. Ve Yusuf Osmanof altın yapa
bilecl'.'ğine innndr~r Kamahadm top-

rağmı bir pota içinde kaynatmak ve 
eritmekle ugra§ıyor. Ama, Petro 
Grigorof, P~tro Grigqref n~e,4pt. 
Osmanoflann içinde. yortu gllnleri 
Petro Grigorofu kimse aramazdı. Ya
hut arardı: Groşenka ..• Çünkü yutık
Jarmm altında küçük Groıenka yortu 
günleri herhangi bir hediye bulmayı 
adet edinmiıti. 

'f'akit elimd u-r.""" dnnıyor: ve biç bir 

~etki btı e o1mahızm. bir batın ------------
tolularak., ytlk Oınıanofun manastıra 
~e din] ku1a1dan ne etrarı dinle- K u R u N· 

(Devam ediyor) 

tin ve...ı eye çarı kulesini UÇUrrnak i- ,___ --•ıı 
)'o~u;:.e atltüııdnğiı dakı"kalan görü· ABONE TARiFESi 

Memleket Memleket 
BuııQn)a be ah içinde dışında 

(aP19Uıdaıı • r. er manumm dq Aybk 95 155 IC!'f. 
lıa evveı. kçenye girmeden çok da· a Q'lık 260 425 • 
tındaydı, lnıabat ayaklamnm al- 8 •>-hk 475 820 .. • 
daha zirad Onnanoflann odasmdan Yıllık 900 1600 • 

İtte, btıYllt e 1Yttlarmım albndL Ve Tarifesinden Balkan: Blrlili için ayda 
'ile otunn ~aııof wa kendi ~endi- otuz kurut diltillilr. Posta birliAin• air-
'--'"" do,,rt itiyat edindiği ı...ı.ve; İ8- meyen 7erlere ayda yetmiş beter kul'Uf 
-y -.., tıe ~ sammedJllr. 
110fuıa keııdia• ~e evvel Yuıu! Osma- Abona kaydını bildiren mektup n tel-
111 J'ainat G lllj bırabp kaçan kansı· ırat &cretlnJ, abone parasının posta ve
vaıuı. )fih ı:j~1nın annnini, Y u- ya banka ile yollama ficretlnf idare ken-
k.a ta-,.,ta aı ovıç; gördüiüm yer; ar- dl '11erlne alır .• 
] lı: '""" uçşna b Yeniden 5 •bone yazan veya 5 abone 1 

; haaı ~ 1 ucaknz bir ye§İl• birden yazılanlara, mekteplerle köy oda· 
Çİnde rtıftaakee er bir bozkır hayatı i- ıanna ayrıca tenzilAt yapılır. 
leri ·• Btlıtıa b Osın111ofiann çiftlik- Ti1rklgenln her poşta merkezinde 
Postal llstf.bt u~J~ kiiçllk bir kart- KURUN'a abone ua:ılır. 
leli bir ~eln hır tnanzarayı ade- Adres dell$limıe OcreH 25 kuruştur. 
SBıle seyr~ • yapılbnJJğım tek bir 

~t ....___~ • 
0
rdmn; "e hiç bir va· !!W---------•-li -· ""'11111Uı lçiad k" d .... 1 ... •Yordu. y 1 e ı nıanzara egıt-

0rtasındaki ~:111 buyiik tiftliklerin A n a d o 1 u 
llzakla~J .tUk evler hiribirinden 
Yol baPnd ~·\ Otmanoflara giden Anonim 7 ilrk 
l'llıca Ya\" a 

1 
ahvenin etrarı bir ka- Si l ŞI k ti d1 

~et ııedeıı:: :1i ~alabalık .• Fakat, l(Or 8 r e D erı 
19teınfyorunı. B~rırnle bunu giSnnek Şirketimiz, bu bre GaJatada, 
l'ldaıı kald kır el bu kalabalığı o- Voyvada ca&ieıinde Hezaren ha-
liıfııe ıerp7 81ahanın ötPsine he- nmııl birinci katında Galata Huau-
bir ltaıaba •t. ı:ecek olsa. ımcak, onun al mildlirlUğU namiyle bir ıube aç-
iıurı,1111gEhgibı1_daha huzurla ıeyrede- trğuu ve mUdilrJüğüne de mUstakil 
ccibn. &J>ı~@ıZJ'dannek c mEö p miMUr ınfatiJe: 

'\7 e, dut patik 
•elınege h anın Javq Y•Vl!J yilk
ve l'eıı\Jı a!lad.p yerde daha baıka 
rine lıaı ~ır kalabalık; yortu günle
labalılı..~ anan Bulgar azlığının ka-

Abd~ Vehbi Dural'ı 
tayin eylediğini aaym mU1terileri -
nin ıttıla nazanna arzederken tim -
diye kadar tlrketimiz hakkında 

-~----------- bu Huaust m&!Urlyet haklr!:tnda d8hi J
ıöateriten itimat ve teveccühün it -

KURV~a abone olu
•ıız ile abon11 edin& 

alrgenmiyeceğinl kuvvetle Omid 

1 eder. 

B0Uwd'Ut1 umumi görünil.§a. •• 

Hoaıvuda giden ilk Türk gazeteci 
YAZAN: Turan Aziz Beler 

Fransızca konuştuğumu görünce.adamın ağzı 
bir karış açık kaldı 

Kristof Kolombdan tam 438 sene aua:nr.r.::ur.:::m:m m asımı Dl1ln! §imendif er fabrikası olup TanotlaD 
sonra ben de Amerika t.opraima a- Evvela bu yazıyı_ .~iı= Pacifie Railvay ıirketine ait bulundu-

gun... u söyledi. Bir,,..,,. gün SODl'& beni yak bastım. Bir hayli Nevyorkta kal- ı. ......,. 
dıktan sonra bir yaz gUnl1 tatil zama- O" uyun iı T. P. R. mUdUrll lle tanı§tırdı. Fa.bri· 
nmıı Ka.n:ı.dada geçirmeğe karar vere- GençUk an1M11da Holivud ka- Ü kayı gezmeğe davet ettiler. Bu muu-
!'ek seyahat çantamı aldım ve Nev- dar çekid bfr aldka uyandıran fi zam sanat eserini baştan qağı dolat-
yorkun Grand Santral istasyonundan bir iaim daha tasavvur etmek fr tım; gördilkleriml yar.dun. Bir mild-
şimendifere bindim. ~.: I bi hıa- U det sonra bu yazılan muhtevi gazete.ı 

g~til.r. Bu, •:1• 1'cya. ena, r H yi kendilerine verdiğim mman ilk de-
Daha Amerika hududunu geçmeden kikattir. Kadın, erkek, herkes fİ fa olarak memleketlerinden ......ır uaaJıC 

Mr. Tomet isminde birisiyle tanıştmı. BoUwdu gerek '9 gerek dı§ yü-

11
ı 'lfVA 

Bu ..... t 30 senedenıiberl Rouse Poin:t ı- • 'l.!1 k · ter B n.. •• 7..l ..L-: bir yerde kendilerinden bah9ediJmesln· - """ zU ıle ""'me as • a~. u.•n- i 
mfndekl iblr hudut köyllnde otunıyor- ya flzerindeki ıeMrler içinde en ı• den pek memnun kalddar. Baııa meo-
du. Ve Amerikadan Kanadaya trenle çok ismi ge'6ft bu ainema mer • i canen seyahat için birinci mevki bir 
geçen yolcuların pasaportlarmJ, Ame- kezi bütün dünya halkının en az .f Trans - Continental --hem dahile 
rikalr olduklan takdirde nUfus vesika- 'w en yanlıf tanwi:rğı yerdir. ça.n- !ı hem harice şamil- bir paso verdiler. 
lannr kontrol edlyardu. Tuhaf şey.... kU bu ıehir 1Mlkk&nda bilinen §ey- İl Bununla Atlantikten Pasifik deııiz1• 
Mister Tomet henüz Tllrk pasaportunu 'Zer ainemacalann 8ize g&Jtermek i ne kadar istediğim zaman ist.ediğim 
görmemfştL KontroUhıil bltiroikte.n iatedikleri kaslmlarla, gazetelerin kadar gidip gelebilirdim. Paso ile be-
eonra yanıma geldi. KonlJ!jlllağa baş- 11.,..,;ı klo raber gönderilen mektupta. arzu eyle-

Binema 8tl!Jl/alarında .,,.........., n dfgı"'m takdı"rde, yın· e bu airkete ait 0-ladrk. Kendisinin bir Fransız 'Kanadalı 1- • ..ı~ _.,__ ttir. B la hıa- ~ 
f6111Grr.K;"ll -re • un nn lan EmTn'OCla vapurlarlyle Japonyaya oldupnu söyleyince ben de FramıDCa ricinde göriJJecek w bilinecek ı·· ........ 

mukabele ettim. Araımzdald resmnlk ve Hindistana kadar meccanen seya-
gUneşin karşısmdald buz pan;am gibi bir90A: fCY1er -vardır ki §DpheN hat edebileceğim de yanlmıştı. Bu pa-

~ daACI nteresandsr. soyu aldım ve kendilerine teşekkür et-
eridi. Bu ym:ıJtır HoZiwd 1&akkında ! tikten sonra Nevyorka döndüm. 

Kebek villyeti a.halisf hep F'ransız öğrenmek istediğinüı bütün bu 'ü Fırsat buldukra Kanadaya mecca • 
Kanadahlardır. fngili7.Ceden fazla 1--: • 1-t k ı,.; yazıl- • " 

feY~n Mze anloC6 ma ~·"' 1 nen gidip geliyordum. Oradaki doet-
Fransır..ca konuşurlar. BtitU.n yazılar- nıı§tır. Bugüne kadar beklediği- al larmıla daha f"' tmıı~ıı:ııtık. OnlM da 
da ilanlarda, gazetelerde sinemalarda :- 11.ı.,,,t ı. • b'r ._...1~ öğrene-1 :y• ·~~· ':I 

n1i0 ,_ ı•IÇ ı ~~·UoOJ• beni da:_..... -.mivnr'--ı·. :Artık bu 1!19" her Hd li8'1D. kallanılır. ~ İat•nbnl· --111.ıa..1- ,_. J.. _..,.. ___ _._ ... u ... -"'A ... _ .vcı. cu ,,~ uıw.w 
·-~-· ·~ ~ ~-- · ·-"·t bana kil"""""' gelmeğe baP,ladl. da Frall8JZC8nm _,. kull .. - .. 1..ı~ .. say. M t 1-..ı .. ,._..,__...........,_ 1 ;;,- ~-

~ """""""fi&&Uo ~ aa srlı(jjnau .,.,,......,..-.. Kanadada biraz daha~ seyahat-leylnce ağzı bir ka.ne açık kaldı; mem- _,_,, .... u-1-.. ... -'-- --M•-
•~---"- :r-•v- lar yapmağa karar verdim ve !blrgiln mmlyethıden ne yapac4mı l8l1l'dt. u-ı-..ı ... 'L.I • 

Mo Zerin Aer uu-.-- uar amema aa- li yola çıktnn. Bana verilen paso ile mil· ==='a = = yıfa.<n vardır. Sizin Hoıiwd 3'-B kellef bir lüks vagonda iki gUn fki ge-
artık Mister Tomette adamakıllı dost nema 1'e ytldıZü.ın hakktndaki il ce süren bir seyahattan sonra Winl· 

ma1umat1n1z ifte bu Myıf alardiı. ii peg denı"len buğday «ıPhıine indim. Şi-olmuştuk. Bana iyi ve temiz bir otel 1 ':l-

okud1'k/.anmm inll.isar eder. Hal- mendı'•er kumpanyasının büyilk otelin olarak istasyon karşnmıdaki Queen o- H ı· .ı. , 
,__..:ıı__ buki o yazılan ya.zanlar o ıuu- • de bı'rkar giln m·ısafir kaldım. Oradaki telini tavsiye etti; hatU. <itele lUNA1" M- ı -. 

yol i · d" rüyalarında bile görmem •• ,.,",. ·İ ·ı gazetecilerle de bulu~''"· Beni ges-geldi; ve tenzilatlı fiya.tl& ban u yı ıı .. '"" 
ldı dir. Bunlar bu ~kın Amı.ıpa- dirdı·ler ........ .,.. .. lerine Türkiye hakkm-blr oda temin ettikten eonra ayn • : &.....,~ 

• '"" 1Mlfta1Ak Fran.sızca 1'e'YlJ AZ- ı•ı da verdiğim malftmatı yardılar. Foto1 
8v.fa Geldin Nrlc ~ manDG mecmualarmdtın al1rlar rafllerimi ko:vdular. 

Otelin kayıt va.ralwmu doldurarak ue ekseriyetle ilst tarafıM bir de i"I Şikagodan ~nra dUnyanm en bnyllk 
kltibe verirken birdenbire bir adamm Jıaw.l.li muhabirim.izden ibaresini ve zahire borsası bıı phfrdeılfr. Bura-
"Safa geldin TUrk guetecl,, diye eli- yerleftirerek yıl,dızlıarla, latan- smı iyice tetkik ettim. Raneb iamJ "° 
ni uzattığmr görünce eqrrdmı. Meğer btı?daki ya:n maaaM l>nilnde, mil- rilen çiftlikleri ger;dlm. Büyftk p.pb-
bu zat Moııtreal Star gueteafnin bil- '14kat'lar yapar'lar, kon16§1ı"Zar, ı lı -•a paçalı pantalonlu Lasolu Jrowlo 
yilk otelleri dolapn muhabiri fmif. dert'lıefirler. Bir iki 8tJ4t sonm bo;l~ do1a.ştırdıkl8" ökUz, inek, at 
Ben kA.ğıdı doldururken arkamdan yaz bu mtıhabirleri Babtdıi yokupn- sürillerini gördtlm. 
dıklarmıı olnmıUft TUrk ve gueteci da kan ter içinde son 1'0punl 7cıo- Oradan ayrılarak Kanadanm Jtlb 
oldufumu anlay_mca dayanamamq. · pken gMrailna& kışlık eflenoe şehri otan Banff'a git-
Doğrusu ben de 

0

bu tesadüften nıeım- Ga.zefelerimizcfen l'ı'9 '*""'"• tim. fsviçre dağlı-nnı kibrit kutU8'I 
nun oldum. İstedJği randevuyu ver- Bolfwdda bir Ja.U81.Cli mu1laMri meM'bt.slnde bırakan civar dağlar i6-
dim.; ve isminin Gosfrey Hevvela.ke Yoktvr. B1'giln KURUN gaıtMs- rlllecek şeylerdi. Birkaç gUn ıtoek1 
oldufunu öğrendim. .rinde okudıığmıua aatırbr ııte 1&a- Mountain'in tam göbeğinde kaldım. 

'Mister Gosfrey tam dnldkasmda y4 z değil h<ıkWcatin ta ~ -Devam «lJ,yur-

gcldi. Benden Tllrl\1Y9 halckmda bir dir. •• • h'"m•• :::mıı••NWA 
mUllkat latedl. İşte bu İııtervew, A· 1 Amm7cadan lstan.1Ju1a döndiı- Holiw,d,d,an sapaBağTMA, yani 
merikadan c;tkmcıya kadar verdiğim I ğilm zaman gaieteci arlcıadaf~ mJlenmeden, kwıdın dayağt yeme-
300 den fazla İnterviwlerin .birincl!t .. .ı 'LZ1-'1_._ 

nn BoZiw.d hakktndoın UN'!I~· r- den loadın entrika7.ariy'l8 maAJc6-
idl. Kendisine son inkrllbımu.dan 'l'Ur- nın *' büyflk ymı)e§Jar1a dolu oı- melere dfı§medft ~ o-
kiyenin Ataturk idarel!lbıden bqd&ı- duğuıttı 1aayret1'1 glJrtMm. .JlfJ'IA- nmndo bMJunduğKmdall doloyt 
dürUcU bir sllratle yaptığı ilerleyişler- '181ommil:tle ainemalarO aeyirciler Tanrıya 

116 
kadar ~ ye-

den bahsettim. Ertesi akşam guetenin değtl ainemacılar Ukimdir. ve ridw. Bu §Ukranı aize BoUotul 
ilk sayrfasmda kendisine söylediğim ~6 Mlttgi film geUrae t~i haklmıda bildikZerin, orada g6r· 
sözleri okudum. Bu yazı daha ertesi ucuz cinsinden onu alıp getirir- düklerimi, ~, açık ve mtibald-
giln bana birkaç mektup getirdi. Ot.el- Jet". Pahalt ve ~ı filmleritt pek ğaag bir tarzda anlattnıtl1cJG 6tle-
de bulunmadığım sı::.-ada da telef onlar- goğunu g6rmekttm halkamu ma- meğe 9fllıf'JCGğıırı. 
la beni aramışlar! Hattl bazılan ote- atteesBU/ maAnımdur. Zaman ~ BJmdan ba§ka memltkeffmüin 
le kadal' bile gelip kart bıraknıış!.. ~ daha iyi filmler gör- A11'..erika 1'e AmerikaWof' 1wJkbft. 

Bugün aziz bir dostum olan Mister ?Mk isteyeoek?erine ue o mmcma dıaki biZgi8' 'fHik cu:dır. Amsril«l-
M. F. Duval • Day da bunlann anumı- 'kad4r nnemacılann daha ziyade da gördUilVM §flYZeri bumda CUl-

da idi. İzmir civarında mUhendislfk /cda'kdrlık ilt.tiyanna gayret ede- 'l<ıttığım 2dmt.lll tm ~ ve 1 
etmiş ve Türkleri çok sevmiş ciddi bir ceklıınine filfl'Ae yoktv.r. malumatı. ~n bi16 l*yiik 
insan. Gelenler arasında bir lld de Botili uun aflreceğiM taAnMn 'l&ayret'lef' ~ 1«Jlclıklont11 F· 
Rum vardı. Bunlar beni evlerlıie davet ey'l8d~ bu açıklığı doldurmak dü~ A'"""1cayt1 dair memleke-
ettiler ve ~oktan mahrum kaldrğmı ve !fnemmat.'I fç ~il de 7ıaıkt- fünizde hig bfr eMff" ~me-
Ttlrk vemeklerlnl pişiren aileleriyle maza tmııttınnak için yazdığım diği ~bir der~ 'kladar,,.. 
beni tanıştırdılar. h 1latmlZar tam i2g buçıık aene- aU" olan bu 'btlgiNZiği tls t.eltlfi 

M1Jntreal aehrlnl ~en teh!r4en Ut Mr tetki1c ~. Ve etmek makaadiy'/8 orada1d iagat, 
on mil mesafede btlyUk bir fabrika ~r gok bflyf.Uc fedo1<4rlıklara maı oı. YO§OY'f tam N üldJc ~ 
mtlştUm. Arbk sık sık buluştufumuz ~ur. Hem maddi Mm. t'IWJfffl11t Zan M1ckmdo sının ~ 
Miat.er Hevvelecke bana. bu gardtllOm /«laWrkk/ MtiU maltlmat cı. ~& 
mtteaesenln dtınya.nm ~ muazzam t1ım.ı.ıı1.ıı .. ------•••••••llİl••llll••-
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Yahudi 1 er m ese 1 es inde 
ingiUz ve Fransız teşebbüslerine 
Romanya hükllmeti 

• cevap verıyor 
Londra. 7 (Hu td) - İyi lıaher f 

alan mahafilin beyanına giire, Ro- ı 
manya devlet adamları İnızilterenin 
ekalliyetler hakkında yaptı~ı tefeb
büslere cevap ,·ermekte ,·e: "Ruı:;iin
kü hlikiunet men-ut kanunları ~trı;e
vesi dahilinde kalmak nrzuı:;ıındarhr. 
Ancak memlekette anti emit cere
yanlar o kadar lrnn f'!tlidir, hillıasııa 
"Her şey vatan için" adındaki "iya5İ 
partinin hu yo"1aki tahrikatı o kadar 
eiddetlidir ki şayet hiikiimet mutedil 
bir antisemit proımım t11thik Ptmive
cek olursa Yalınrl il er al..vhi111fp ıtaha 
zararlı hareketlerin önüne ı;e~çilemi 
yecektir" demektedir. 

Ayni mrthafilin if adeı:;ine ıı:öre Ro
manyada tatbik edilen anti~emit prog 
ram daha zivade f'cnehi Yahudilere 
müteverdh buhmmaktarlır. Zira ha· 
kikaten Romanya tahiivetinde olma· 
(lı:;r halde memlekette Rornanvalı gi-o 

bi yerleşmiş olan f'rnehi Yahudi pt-k 
çoktur. Bunlar gavri kanuni uoıuller 
ile hu!!iinkü mr,·kilerinr1P. otnrm11k
tadır. Romnnva hiikfımt>tinin hn mf'· 
selenin hPyeti nmnmİ\'f'sini 1\fillrtln 
Ct-miyetine arzedeceği zannolunmak· 
tadır. 

Framn F.'1emmiyet Veriyor 

Paris, 7 ( A.A.) - Fran. ız ıdya!'Iİ 
mahfilJerind~ Riikrt>~te yapılan ln
gifü: - FransTZ te~ehhii:;iine lıüvük hir 
ehemmivet atff'ılilmekte \'f" hu te~f'h
hii, iin haşka me~Ptrler hnkkmıla gö
riiciilürken yapıldı~ı hildirilmı·ktP
dİr. 

Küt;iil; Det"letlere Müdahale 
Ediyorlarmış 

Berlin, 7 (A.A.) - Uoınanyacla
ki ek:ılliyetler meselesi hakkında ln
niltere ,.e Frama taraf mel an Rükre~ 
~ezılinde yapılan eon t~ebbii!l Rerlin 
matbuatında itirazla kar,ılanmışur. 

latbuat, hii} ük demokra!lilerin kil 
çük de\'letlerin işlerİnP. mUdahale el· 
tiklerini i!eri siirmektedir. 

llnrice l'nra Çıl.-orılmnmmn için 
Riikrecı. 7 (Huı;ıd) - Ronıanva 

hiikiınıeti Yahudiler aleyhinde ah· 
nan terlhirler rlolayısiyle mf'mlf'ket
ten !!ermave kaçma~ma mani olmak 
için riddi tt>dhirler alma~a haşlamış· 
tJr. Giirnrük memurlarına gerek han· 
kn kaime i ~eklinde, gerek ahın ha· 
limle para <;ıkarılrnama11ına 11on de
recP<le rlikkot ohınma•ı i<;in emirler 
\•erilmi tir. 

Alman\·ndrı 3.000 Yahudi 
Doktor A~ıkta 

Der!in, 7 (Hu usi) - Nürenherg 
kongresinde alnınn kararlar mucibin
ce hnsuı:i si~orta şirketlerinde kayıtlı 
lınsta!ann Yahudi rloktorlar tarafm
dan tt"daviJ*"ri vasuk edilmiştir. Bu 
karar üzerine 3000 Yalmrli doktor iş· 
siz kalmıştır. Anıtrif ~a7.ete11ine J?Öre, 
harplere i~tirak er1t"n. haJ"fllf'rd,. o~ul
lan ölf"n \"C 1914 ten evvelce çalışan 
Y ahmli rlnktorlar da hu kararın ,u
miilunf' dahildir. 

Almanvac1a yaşavahilmf'leri dok
torluk edehilmeler.ine ha~lı olan hu 
3000 doktordan 800 ü Ilerlindt>dir. 

Yeni bir ingiliz
Japon hAdisesi 

Japonlar bazı iııgilız asker ve 
polisle, ini dövdüler 

İngiltere protesto elti 
Şanglıay, 7 (A.A.) - Beynelmilel 1 

imtivaz mıııtakamıın polis teşkilatı· · 
na ~en up olan fngiliz çanı~u Tnr
ner ile polis nılif ettişi Wo~t bugün 
Japon askerleri tarafından dö"üle
rek yaralanmışlardır. 

Şnnghay, 7 (A.A.) - Beynelmi· 
Jel imtiyaz mmtnkası polisi. Nof'I gii· 
nii Japon 7.ahitlerinin fnıı;iliz polis 
müfottişi Bcnett'i dii~melerini Japon 
deniz makamlan nezdinde protesto 
etmiştir. 

Polis ayni ı?;Ün fn~iliz poli~lf'rin
<len Sinclair'in diiviilmesi lı5rfüesini 
de protesto etmiı:tir. 

1/ôdis~ Nasıl Oldu? 
Şanghay, 7 ( A.A.) -lngiliz Ça

\'ll~u Tumer. bir Çinliye karşı hoy· 
ratça hareket eden hir Japon neferi
ne ihtarda hnlunmn hı. Bir Japon, 
Çavuşun bumuna bir yumruk ata
rak "Sen hize ne karışı ·orsun" diye 
hnğınnrı.tır. O zaaıan Japon askerle
ri, f n~iliz miidafna mmtakasma gire
rek Tnrncri yakalamışlar ''e onu hir 
miirl r1et siiriiklediktcn sonra yere ata
rak' ıımnıklnmıcl:ırdır. 

Pnlicı mii fr>ttiş i Wost. mürlalıa le e
cler«'k Tıımerin snhcst hırak1lmaı::ını 
i c:tcmi~tir. Japonlar. ce\'ap olarak 
Wostn da rliiYme~e haı;JamıQlarchr. 
N'cticl'ıle fnıdHz nnliı:lerinin lıer ikisi 
<le c:rrhı>c:t hırakrlmrQlrırclrr. 
Poli~ komİc:prİnin .Tanon m:ıknmla

rı nl'zrli nrle 1ı q i ı:e) i prote · to etmesi 
heklenilrnektedir. 

"1' ahim ·<'f•
0c<'lrr V ,.,.,.1,:lir~ 

~anghay, 7 ( A.A.) - İngiliz bar 
kumandanı Telfers • Mollett, Japon 

ata,.cmiliteri Harada'yı zi}aret ede· 
rek lngiliz nıiidafaa mıntakasma va· 
ki olan tera\'iizü şicMet!t- prote~to et· 
mi;tir. Kumandan bu gibi hadi ele
rin pek vahim neticeler ,·erebileceği
ni ilave etmiştir. 

Riicfüe, hir tek ln~iliz neferi tara
fmdan İ~gaJ edift-n hir fngiliz ileri 
karakolunun öniinde. neferin hir ~ey 
\•anmasına vakit hıtakmavan hir sÜ· 

ratle l'erevan etmic:tir. .Ariz hir J ı 1-
de hnlun~n neferi~ J?Ö7.Ü önUnc1e Ja· 
ponlar, iu•nlleri altmda hnlnnan top
raklarda Tumeri di.ivmü~lerdir. 

Bir lngili::: ·Japon Hrrrbi OlurJa ..• 

Tokyo, 7 (A.A.) - İngiltere ile 
Japonva araı:ımda çıkması muhtemel 
hir harp hn'<kmcla s,.kiz Japon gene
rali arasında ge~encle vapılan müza· 
kereleri tef ir eden Hinocle mecmu
acıı ılivor ki: 

"Bu ~f'nf'raller. Uzak Şarktaki hak 
VP- menfaatl ~·rini miiılaf aa etmek için 
aki1'Ptini tf'hlikevc koymak i!lteme • 
\'en f n~ilterevi mnğliip etmek irin si
lah:ı ı:ımhnak liizımgeJmediği kana
atintlcdirler. 

"f <>Yl(l'1VR trİn tnjil,;"l nf11n nokta. 
ü-;ünün inşası vardır. Bu gemilerin en 
kl'n•liı;inin nıÜf"aıleJe,•p hn7.ır hnlun· 
dn~ı .. •11 ... ~cıterrnPlrtl'n ;ı•arplfİr." 

lngiliz - Japon Gemi Yart§ı 
Londra, 7 (A. A.) _ Evcning Stan

dart ga.z.etesinin yazdığına göre, J a
ponyanm 16 pus toplnrla mücehhez 
46 bin tonluk Uç zırhlı yapmaya karar 
vermesi Uz.erine İngiltere ve Ameri
ka.da ayni bUyUkltlkte zm.'ı:ılan yakın-

ispanyadan 

Geri ahnacak 
gönüllüler 

Londr~ 7 (A. A.) - Ademi mü 
dahale tali komitesinin gelecek top
lantısından bahseden Deyli Telegraf 
gazetesi, gönüllülerin geri alınması İ· 
çin tef erruatfı bir plan tetkik edil ece· 
ğini yazarak diyor ki: . 

"Projeye göre, bu İ§ i~in 400 hm 
İngiliz lira ı laznnıhr; bu da komi
te hüt~e"inden ,·erilecek tir. N aklerli
lecek gönii11ü aıledi 100 bin kaJar· 
dır. 

Bundan ba~ka proje, memleketle
rine dönecek gönüllüler hakkında 
her türlü farklı muamelenin önüoe 
p;eçecek bir hükmii ihtiva etmekte· 
dir. 

Londra, 7 (A.A.) - B. Van Zee
lanrl, bu sabah B. Clıamherlaiıı ile 
görü~mü' \'e yanında dört saat kal· 
mıştır. 

Londra, 7 (A.A.) - Cht>mher
lain - Van Zeeland mülakatından son 
ra aşadaki tebliğ neşredilmiştir: 

Van Zeeland, Fransız ve İngiliz 
hükumetleri tarafından kendisine ve
rilen vazife hakkında raporunu ta
mamlamadan önce Chamberlain ile 
temasa gelerek alelumum vaziyet ve 
bilhassa iktisadi ve mali sahalarda 
yapılabilecek enternasyonal hareket 
hakrmmdan noktai nazarlarını öğren
mek istemi~tir. 

Müzakere esnasında Van Zeeland 
yaph~ı tetkikatm neticelerini lıüliisa 
etmiştir. 

Van ZeC'landrn raporunu tamamla
mas1 ve 15 gün içinde bu raporu 
Fransız ve fngiliz lıükumetlerine ver
meı;i tekar"ür etmiştir. 

Framıız ve İngiliz hiikümt-tlt>ri ta
rafmclan tt-tkik eclilir edilmt-z mez • 
kfır raporun neşri hnsUl!unrla Van 
Zeeland'la mutabık kaJmmı~tır. 

---..0--

Oıla Avıupada 

Siyasi müza' e
reler baş,ıyor 
Roma, 7 (A.A.) - Hariciyf' Nazı· 

n Kont Ciano yarın ak§am saat 22 de 
Budapeşteye hareket edecektir. 

Haricive Nazırı Roma protokolla
rını imz~lamayan devlt>tlerin konfe
ran <1ına i~tirak eyleyecektir. 

Belgrat, 7 ( A.A.) - Romanya ha· 
riciye nazırı Micesco bu ayın 12 sin
de Belgrada ~elecektir. 

Budnprşte, 7 (A.A.) - Hariciye 
nazın Kan ya, huf!iin Stef ani ajanı;ı 
muharririni kahul ederek Roma pro
tokolo devletleri konferansmın her 
fiç memleketi aliikaclar eden biitün 
meselelerle mühim A,·nıpa mt-ı:t>lele· 
rini tetkik edere~ini l!Öylemiştir. 

Bükreş, 7 ( A.A.) - Başvekil Go
ga, Polonya orta elçisini bugün ka
hul ederek ken<lisiyle uzun bir müla
katta hnfnnmuı;tnr. 

Deniz bank 
Genel dlrektUrlURUne 

Bay Omer LUt.1 t~yln 
edlldl 

tktısat V ckaletinc bağlı deniz mties 
selerini idare etmek üzere kanun ile 
kurulan Denizbankrn Genel Direktör
lilğüne Devlet Şürası azalarıntlan Bay 
Ömer LUtfinin tayin edildi~i haber 
alınmıştır. 

Bay Ömer Lütfi ordunun değerli 
erkanıharp uzuvlarından iken, Başve
kilimiz Celal Bayar'ın imar ve iskan 
vekaletinde iskan umum mUdürlUğil 
biz.metine alınmış, buradan Devlet ŞCt
rası aza.lığına seçilmiş iel. 

Kendisi ihatası, id1re kudreti, dü
rüstlüğü ile tanınmış ve sevilip itimat 
kazanmış bir zattir. Muvaffakiyetini 
dileriz. 

da tczgAha koyacaklardır. 
Martta neşredilecek olan İngiliz de

n1z bütçesinde bu zırhlılardan iki veya 

• 

RomanlJadan 
çıkarılanlar 

Memleketlmlze glre
blllrler mi? 

(Ü!t)'anı: 1 incide.) 
olan Yalmdilerin kendi memleketle· 
rine girmemeleri için bazı tedbirler 
aldıklarmı telgraf haherleri bildiri
vordu. Hiiklımetimizin de bu yolda 
bir karar verip ,·ermedi~ini talıkik 
ettik. A ldr~ımız mallımata giire, mu
lıarir Yalmdilerin meınlekrtimize ka
bul f'clilnıemeleri lı:ıkkmda e asen 
evvrlf"e ittihaz edilmiş kararlar ,·ar
dır. Filhakika Yahudilerin Almanva· 
elan muhareretleri eırasınrla vnilen 
hu kararların lıiikmü lıala bakidir. 
Oi:;er fPr:ırtıon 1ıı1•l'ltM'P•tı pacıanol"tla 
ve miinf eri den gelerek RomPn tehra-
111 dahi iki memleket ara•mda me,·cut 
mukaveleye tt"vfikan mcmlekt-timiz· 
de ancak iki ay ikamet edebilirler. 
RinaPnaleYlı kafile halimle gı lt"rt-k 
Y almıtilerin yurdumuza kabullerine 
imknn \•oktur:' 

Bu ;alırlar, Mani!!a saylavı Ray 
Sahri Topra~m "Yahudilerin memle
ketimize kahnl olnnmamau" vohında 
Kamutan verdi~i kanun teklifinin 
zatPn elde t>dilmiş hir hiil<üm ihtiva 
etti~i zannı verebilir. Hathuki hi7.im 
l?ÖrrHil!iimiizt- S?Öre: e~er hu dt-fa ela 
Roma~yaclan hir Yahndi muhaf'erı>ti 
olacaksa hizim yeni bir kanun ile 
tedhir almamız, bazı emriv11kilf'r 
karsT~mtla kalmam11kh~rmrz ic:in za. 
ruriılir; zira aianslann vf'!rdik lt>rİ 
mnliimata !!Öre, Rnmanvarlnn çıkanla 
cak Y nlmrliler tahiivetleri Romt>n hO • 
ki'\meti taraf mrlnn tanmmıvan hart 
esna!ımda ve harpten sonra Roman· 
yaya hir eurPtle l?l'lerf'k verlt-şmi~ hn
lunan erni-hilerc1ir. Şu halde Roman· 
varlan mem1ı>kf'tİmİ7.P ~f'lt-cek Yahu· 
diler, Umumi hamtt-n 11onra Rusya· 
daki ho1 evik ihtilali t'ıına .. mrla mem
lt-kt-timir.e S?elmi" olan Revaz Rnı:lar 
vazivetinclPki arl11mlar olaraktn. Ro
mıınva lıiikiimPti hn arlamlan kPnrli 
tf>heacımdan •avm11r1ı~ı için t11hii ,.u~ 
rinP. de pa•aport vPnnPvPrPktir. Ha1· 
huki hu aıfan•lnr tfirfü sıı1•tp vf'qııi)dP 
Türkiveve ~f'lf'hilirftr. Rn takılirrtP 
hu aifamlann hiç biri hnkkmda mev
l'Ut kanunlannm:a l?Ôrf' Romanva tf'
httası murımrlt~si tathik Ptmf'k tP 
mümkiin olnmavıırnk rlPmt-ktir. Rn 
va7.İvette hü'·iimrt hirtakım irlari kıt· 
rnrlar ile fl"ıı'•sarh t<·nıin Pdf'hilir mi? 
R11nn ivi lıılmivomz: f':;Pr hnna da 
imk~n vokc:a, hu hncım::ta 1\frf"füin ln 
tatili hnı:ılıımıırlım kanuni bir tedbir 
nlmt>ıı:ıc:, t:ılıii nlnr. 

Jagonva 
(Üstyanı birinrirle.) 

bir teblii'!de şövle denilmektedir: 
"Japonların kuvveti altmda ezildik· 

terini gören Çinlilerin sulh istemek 
hu~usunda daha fazla arzu gösterdik
leri anlaşılıyor. Janonlann da en bil
yiik al'ZUSU Uzak ı::arkta mılhU muha
faza etmektir. Esasen bUtUn feda· 
k~rhklann gayesi budur. 

"Bununla beraber, Çinliler hatalıı
rmı düreltmek hususımda a~ık bir ar
Zlt srösterrr'#11kçe Jap0nlar, gaveletine 
erişincive kadar. askeri harekilta de
vam eder-P.klc-rdir. " 

Çin Ton Tflefk Alnror 
ŞanO'hav, 7 CA. A.) -Reuter mu-

hahlri bildirivor: · 
Çin mahafilinden ö~nlldi~ne J?Ö· 

re. Cin hU'lcl\meU, 10 Kanunuevvel ta
rihinde yabııncı memleketler silah ve 
mühimmat fabrikatörleri nez~inde, a
~r topcu batarvalan da dahil olm:ık 
üzere. 20 mitvon dolar1'lc silfilı ve mU
himıv.at sinari~i yanmıştır. 

Sipariş, 10 bin modern tilfesn. mil
him miktarda hafif ve aöır makinc-li 
tüfcöi, 100 bin J?BZ maskesini ve muh
telif batarv~ı"rr ihtiva etmektedir. Bu 
sirıariş, biri Hindi Cini ve Yuannan. 
diı{eri. Sovyet1er Birliı{i ~in~iııtu? ve 
Kansu otm~ k üzere iki yoldan Çine id
hal olunacaktır. 

~iııarl~in sabn R lrna narnsmm ild 
siilUşU peşinen tedi,re pAn""tştir. Geri 
kalanr, tec:limde verilecektir. 

Hrırrı ~frı.'1"rıfını KarlJ11fTYfl~k !cin 
Tokvo. 7 ( A. A. l - Asahi gazete

si, harbiye ve bahriye nazırlarının. Çin 
hnrl-inirt masraflarını karş,lamak Uz.e
re drSrt mttvsı.r "ycn.,I tccavÜ~ ~e,.ek 
olan fevkalMe bir btı~ ıı""f)~lnt tev
di edeceklerini zannetmektedir. 

Ha~ay komisyo
nu aıµanıyor? 

(Vstyana birinciM) 

Beynelmilel komisyon reisi Bar. 
Reed hiltiin bu suallere: 

- Evet!" 
Diye ce\'ap \'eriyor. İntilınhat ni

zamname<lİ tanzim edilirken Sancak
taki Franc:ız otoritelerine birtakıın 
rnaliimat orulrluihınu da sövlli\·or. 
Daha ııonra niznmnamrnin tanzimi 
bittikten llflnra tatbik olunmaı:ı1 için 
F'ranqız lıiikiinıetine rf'ı;ınen tehlii! o• 
lundu::unu ela inldir etmeyor. Niha
vet hiUiin hu mmımf>leln esnaamda 
Hatav iı:;inde aHikndar hir Türkive . " . 
de\'leti hnhınclulhmun komı. vonca 
hntırlannınclı:;mr da kahul erlivor. 
Rummla he~}1er ıı:ene heynt-lıni1el 
komL~onnn hu tnrzrl:ıki lıarf'keti 
Ilntav. ic:inrle Tiirkive ile Fransa ara• 

r ~ ~ ~ 

emda mfüaYatsrr.lık demek olmHnıgı-
nı an 1 atma~a ça hcııyor ! Acaba ekep~r 
cenaptan bu sözlerine bizzat kendı• 
leri inanrvorlar mı? 

Halayda bu~nkii muvakkat idare 
teşkilatı tamamen Fransızlar~ _elle
rinde iken Paristeki Fransız lıbknme
tinin "Ren TTatav işlerine karışmavo
nım."' demt-ı:i, vahut uFransız Tlarİ• 
ciye Nazın Delbot19t1n Cenen~•!f' hu 
işe dair hnlıanl?i bir rey verılır~f'D 
mü~tf'nkif ıı:örünmesi" heynt"hmlel 
komisyon has'kanmın bu sözlerini 
makat ıı:österebilir mi? 

Unutmamak lazmırhr ki Tilrkiye 
Cenevre anla~ması Pari. teki Ft ansıs 
lıiikiımetine Cenevre va rtasiyle ken
di elleri ve kolJnrmı bağ1atarak Su· 
riyedeki Fransız mnnclarılarma. Ha• 
tav intihahatmı diledikleri Şf'kıl -çe 
surete kovmalan ' 'e hu tarzdaki lıare
kt-tlt-rini riP haklı ve kanuni l!füter
mei!e imk<ln hulrnnl:m için ''nnnıadr; 
hiliikis doznHlan doi!nıvn Türkivf' ile 
Frnnımnm Hntav Mni iizerinrlP lt-~
riki mf'saiııi znr olrlni!nnrlan MillPtlt-r 
r.emiyf'tinin bitaraf ım«> ta,•acıcıntu ile 
hu teı;riki meı:aivi kolavlacıtm11ak, 
R11tav intihııhrıtmt mii~tPrPk hir knn• 
trol ahınılrı hnhmrlıırmak irin ' ·11nt'f' 
Parİ<ıtf'\ i FrllTl!ITZ lıiikfımrtinin n O• 

tav intilııılın tı işl erine yahanr ~ihl 
"'örfinf'rP'k Snrivt-ılf'ki manclurı F'ran
~r7.lann hrvnplm1lrl komiı;\·onnn S?Ö
lÜ öniinde miiılahnlPlnine 11Ptht-11ti 
\"t".nnrk Vf' hiivle hir hnrt-kı>tİ Franı-a• 
nm hitarafh~ı ~ihi J?Öc::tf'nnek lrnn~ 
11101 ve mantığın çerçevesine girebi· • lir? 

Yalnn~ h!"1m ff'pc:c:füümÜ7: Ell nnlC .. 
tadatlır ki ~fillrtl,.r Cemivetindf' hn• 
zı dost mf'rrılt>krtlere m«>nımp olnn 
ihanm rlR hu Frımcr., rlala,·t-rf'ı:ıinl' al
rlıınrr J?ihi \•nzivf't almalarulrr. f ı:te 
fJ atPv intilrnhat km,.iı;-ront1 ha•knnı• 
mn Yııl·11rnra k11vrlrttifömiz sözlt>rİ 
hn ai\nl1f'vi .,aıinlerde uyandıran hir 
ıtelil sayılahilir. 

ASl\41 US 

izmirde 
fe~ezan 

(Üstyanı: 1 incide.) 

Diğer taraf tan, Bakırçay Kınık o
vasını kaplamıştır. KUçUk Menderes 
suları Cellat göllinün kurutulması için 
açılan kanalın Mahmudiyeler köyU ci
vanndaki bilyük scddini de dün gece 
yıkmış, beton köprUyU kısmen, tat 
köprüyU de tamamen götürmüştür. 

Suların Tire ovasını istilasına manJ 
olmak i~in, halkın yardımı ile. Gıritll 
köyU civarında, nehir boyunca sedler 
çekilmiştir. Bahçe, Gülilm, Subaşı, 

Burgaz köyleri tehlikeye manızdUT. 
Su taşmasında zarara uj?rayanlara 

mUmkUn olduğu kadar sUratle yardım 
edilmektedir. Kaymakamlar, jandar· 
ma kumandanları, Kızılay heyetleri 
feyezan mıntakalarında faaliyettedir· 
ler. 

Sulardan mahsulAtm çok zarar glSr-ı 
düğü :nıaşılmaktadır. 

BugUn, sabaha karşı, !zmir cfvarma 
knr dü~milşliir. $ehire de buglin şid· 
detli yağmur yağdı. Hava kapalı ve 
soihıktur. 

Rl/Rllfva abone olu
nuz ve abone edinb 
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1 Levazım linw iiği 1 
ilanıaıı 

o - -rdu hastanıleri için alınacak 
23•200 metre PiJamalık bez 25 - ı - 938 sal .•.. 

1 gunu saat 16 da Tophanede istan-
b~ Levazım Amirliği satınalma ko
ınısyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
~pılac~ktır. Tahmin bedeli 5568 lira 
ilk temınatı 417 lira 60 kuruıtuı;. Şart- 1 
name ve nUmuneai komisyonda .. uı· 
b"l· t gor e- J 

ı ır. steklilerin kanun· bel 1 • 
k · 1 ge erile 

te lıf mektuplarını ihale saatinden bi 
saat evv li r e ne kadar komisynna 
J • vcnne-
en • (366) 

• * • 
(56) 

Ordu hastaneleri için alınacak b" 
yedi ~Uz adet battaniye 25 _ 1 _ 9~: salı gunü saat 15,30 da Tophanede ls-1 
tanbul Levuım Amiru~· S 
K · • 1 atınalma 
. oınıs~onunda kapalı zarfla eksiltme-

sı yapı acaktır. Tahmin bed 
1 lira, ilk teminatı iki bin ..... ale ı 28.900 

di buçuk liradır Şartn yuz tmış ye-
• aıne ve n" neai komisyonda Örül . . umu-

rin kanuni bel el C. ebılır. tsteklile
rını ih 1 ~ erıle teklif mektupla-

a e saatinden b" 
kadar komisy ır saat evveline 

ona vermeleri. 
(369) (59) 

.y. * • 
Ordu hastancı . . . 
çift terlik 25 _erı ıçın alµıacak on bin 
15 de T h 1 • 938 sah günü saat 
AınirUğ· Sop anede lstanbul Levanm 

ı atınalnıı K . 
palı zarna • <>misyonunda ka-
ınin be:i r eksıltmeai yapılacaktır. Tah
tı ll50 e1·1 on ackiz bin lira, ill: temina-

ıradır ş rtna . ai koın· • a me ve nümune-
kanunt 

1~~nda .ıfırUlebilir. tsttklilerin 
ihal &elerıle teklif mektuplannı 

e •aatinden bi 
dar koınta r uat evveline ka-

yona vermeleri. 

- (370) (60) .... ;.;.:;.:-;::o-:-:~~~__:~--= '· ıı..un Sami --•!I 
Gksllrllk şurubu 

Ukslrtlt Ye 
•e k1 nefes darhtt botmıcı 
sirlı i:T111k t5ksflrük1eri için pek re· 

- Çttr Her eczanede ft Pczı 
- dq,o!ınncb balonar. 

2 

1 
Haricı Askeı i Rıta-ı 

alı ilaı.laı ı 

Kırklareli ve Tekirdağ birlikleri için 
2000 ton buğday 26/2. Kan•ın/938 sa. 
at 11 ve 15 de ayrı ayn pazc1rlıkla Te
kirdağ aatınalma komisyonunca satın 
alınacaktır. Tekirdağ buğdayının mu-

hammen bedeli 62500 ve Kırklarelinin 
62500 liradır. tik teminattan 9375 li
radır. Şartnameleri görmek istiyenler 
satınalma komisyonunda hergün görü
lebilir. (684) (16) 

• • • 
Diyarbakır Garnizon birlikleri Dıti

yacı için 330000 kilo Fabrika unu kapa
lı zarf usuliyle aatın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 35145 lira ilk teminatı 

2635 lira 88 kuruıtur. 27-1-938 per
ttmbe günü saat ıs de ihalesi yapıla
caktır. Şartnamesini görmek isteyen-

ler 176 kntuı bedel mukabilinde Diyar· 
bakır levazmı Amirliği Satmalma K:;
misyonundan alabilirler. frteklilerin 
mezkGr gün ve saatte muktazi veaaikle 
birlikte bir nat evvel Diyarbakır le
vazıııı !mirliği Satmalma Komiıyonu-
na milraı.:aatları. (8662) (680) 

• •• 
Her bir tanesine tahmin edilen 349 

kuruş olan 20.000 tane kilim kapalı 
zarfla eksiltme gününde talip çıkmadı. 

ğmdan tekrar kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 20- 1- 938 per. 
şembe gi.ınü sat 11 dedir. Ilk teminatı 
4740 liradır. Evsaf ve şartnamesi 349 ku. 
ruş mukabilinde M. M. Vekaleti Satın. 
alma Komisyonunda alınır. Eksil~ 

ye ~ireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerindegösterilen vesa. 
ikle teminat ve teklif mektuplariyle bir. 
likte ihaleden en az bir saat evvel An. 
karada M. M. Vekfücti Satmalma Ko.. 
misyonuna vermeleri. (681) (8717) 

DOKTOR 
Necaettın Atasagun 
Her gün sabahlan aıekiı buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ve kadar IAle 
U tayyare apartmanlan ikiııci daire_ 

17 .oumarada haatalanm k~ ~ 
Cumartesi günleri 14 den ZO ye :ta 
dar hastalarını SNrnıa. Kurun, Ha 

ber okuyuc:ulanru dalrupoo muka· 

b•linde mu3yene eder. TPlef: 23953 

Osram &J llmhasını ku11anınız. 
Ucuz bir ışık temin eder. 

Umumi cerrahi Te sinir, dlmal estetik 
cerrahisi mQtehassısı 

Parls Tıb Fakültesi S. asistanı, erkek. 
kadın ameliyatlıan, dlmat estetik 
")üz, meme, korın buruşuklulu Te 
ııençllk ameliyatı". (Nasaiye •e dolum 

mütehassısı.) 

~luayene sabahları M 1cc1111 8 den 10 a kadar 
0Rledcn sonra OcretJldir. TeL 44088 
Beyo~lu, Parmakkapı, Rumeli han. -
~ .............. .. 
lstanbul Roı;ıutan
llğı salınaıma ko

misyonundan: 

Devlet Dem1rgolları ve Limanları işlrf'71.e 

Umum idaresi ilanları 

Bedeli muhammeni 60.609 lira 37,5 kurut olan 1346,875 m3 muhtelif eb'• 
ta çam kereste 24 - 1 - 938 pazartesi gU nü aut 10,30 da Sirkecide g uncu iti• 
me binaaında eksiltme komisyonunda ka pah zarf uıulile Atın alınacaktır. 

Bu ite eiı:ınek istiyenlerin Nafıa ve diğer kanunı veaiblarile birlikte ft ,a.. 
de 7,5 niıbetinde pey akçelerile komiayo na müracaattan ilin olunur. 

Şartnameler 303 kuruı mukabiliıide Sirkeci ve Ankara Veznelerillde atd-
maktldn-. (110) 

Muhammen bedel ve muvakkat teminattan apfıda ya.zıh muhtelif cJna Jo.. 
komotü abamı ayrı ayn ihale edilmek fU1ile 8 - s - 938 salı ı:UnU saat 15,JO da 
Ankarada idare bina•ında kapah zarfla Atın alınacaktır. 

Bu itlere girmek iatiyenlerin aıağıda yazılı miktarlarda teminat De bDUllllll 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müteahhit lik vesikaaı ve tekliflerini ayni sUD Mat 
14,30 za kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lizımdır • 

Şartnameler 165 kuruı mukabilinde Ankara ve Haydarpaıa vemelerinde • 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 1500 fite tılmaktacbr • 

oksijene satın alınacaktır. Açık eksiltme 
ile ihalesi 24 kanunusani 938 pazartesi 
günU saat 16 da yapılacaktır. Muham.. 
men tutan 1200 liradır. §artnameai her 
gün CSğleden evvel komiayonda görWe 
bilir. İsteklilerin 91 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplan ile beraber 
ihale gilnU vakti muayyenlnde Fındık
lıda Komutanlık 11tma1t111 komisyonu
na gelmeleri. (12) 

• • • 
1t5. cı Piyade alayı için 14600 kilo 

kuru faıulyenin ihalesi puarhkla 10 
İkiı1.:ikinun 938 Puarteai cünil aaat 
16 da yapılacaktır. Muhammen tutan 
2081 liradır. İlk teminatı 136 liradır. 
lartnameai her cUn 8ileden evvel ko
mlıyonda giSrWebWr. tıteklilerinin ilk 
teminat makbus veya mektuplan ile 
2490 aayıb kanunun z. ve 3. cil mad
delerinde yazılı velikalan De Fındık· 
lıda Komutanlık Satın.alma Komisyona 
na celmeleri. 

(8592) 

Fatih Sulh Uçünc:i Hukak Hikinl
lipulen: 

Ekıilbne 

No. 

I 
J 

It 

111 

Pistonlar, piston kollan, tlr
var kolları, muylular, din&il 
ve kontnnaniveller 
Emniyet ıUpaplan, re&illl
tör, kros, glisyer, §CUldel ve 
emsali armatürler. 
Buvat aerealer, tampon ıre
ıörler ve bUTatırea mahfa
za levbalan. 

Kalemin Mulwmn... Muıalılrat 
miktan bedeli ,..Unat 

• 74 

lira ... 

85000 4$00 

52455 3872,75 

13150 248t5,2S 
(8742) 

lıtanbul GDmrOklerl BaşmOdOrlDtOndenı 
Kuruçeıme antrepoauncb bulunan 520 çuva!da 46.800 kilo ağırhfmdalı:I pi• 

rinçlerin kapalı zarf usulile aatıı ilaıu Cumhuriyet ıueteainin 27 - 12 • H'l 
gilnlil nüsbıaile iUn eldildl. (8574) 

Avrupa ve Amerika ve lstanbul 
üniversitesine talebe 

gönderiliyor 
Mukaddema mahkemembia 13 _ g • 1 - Maden mDhendisi yetiıtirmek Uzere 13 ve madenler için jeoloji tlhaD 

937 tarih ve 937 /83-8 nuımrah kara- . ettirmek üaete 7 talebe Awupa ve Ame rikaya Ye kualik jeoloji tahaili için 6 
rile müteveffa Ahmet Necip çocukla· talebede JıtanbuJ Vniveniteaine ıönderilccek ve talipler aruıDda miiubab ya .. 
n Mecit, Taciser ve Yektaya Kevıer pılacaktır. ~ 
Paksin ile Sahip Pakain vasi tayin 2 - Jeoloğluk mU.abakasmda 1 den 7 ye kadar mra ihraz edenler Awupa vtı 
edilmitti. Bu kere bu jJP naiden Sa- Amerikaya gönderilecek ve 8 den 13 Un cüyc kadar olanlar iae Ensti.til he1&bma 
lıip Paksinin vefat ettıiii anlaflldığın- İstanbul Univeniteainde Okuttiırulacaktı r. 
dan yerine ldlçWclerin umuru veaye- 1 - Taliplerin qalrifala prtlan bak oJmuı Jlamds: 
tini milıtereken ifa etmek llsere A vu- A - Türk olmak. 

kat Suat Hayrinfn 1 • 1 • 931 den iti- B - Maden ocakJarmda çalııabileee k bbWyetl ve sıhhati tam olmak, ''uhhl 
haren vaıl tayinine karar verlldiif muayene Ankaraıda yapılacaktır". 
ilAıı olunur. (24t32) 

• 
iyi ışık 

Söglam iş 

C - OlpDluk imtihanı vennif olan lise veya kollej mezunu olu:2 Franmca. 
Almanca ve lneilizce dillerden birisini okuyup yazabilmek. 

D - Yaıı 18 den aıağı, 25 den yuka n olmamak. 

4 - Mühendislik "için milaabaka 3 - Şubat • 1938 peııembe1 Jeo1ıol1uk içla 
mUaabalca 4 ·Şubat· 1938 cuma günleri Ant: .. -~"a M. T. A. Emtitilailnde yapı-

lacaktır. Talebelerin imtihanda Ussu mizanı doldurmuı olmalan prttır. 
5 - f4aden mühendisliği imtihanı hesap, hendeıe, ceıbir1 mihanlr, &Ur. 

kimya ve yabancı dillerden biri "İngilizce ,Franauca, Almanca". 

Jeoloğluk imtihanı: Riyuiye "hend eae, cebir" hayvanat, nebatat, jeoloji, Sa 
zik, kimya ve yabancı dillerden biri ••tıı eilizce, Franmca, Almav.a". 

6 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahai1 müddetleri kadar mec:l>uıl 
hizmete tlbi olduklarmc:lan bu husuata mükellefiyetlerini teftik etmek ilsen bk 
taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil ı&tereceıderdir. 

7 - tıtiyenlerln nUfua hüviyet cilzd anı, hUanll&al nrakaa, mektep ~ 
nameaini veya bunlann taıdikll birer ıu retleri, 4 lr:ıt"a fotoğraf ve dilekçelerini 
29 - Kinunuaani - 938 cumartesi gilnll CSfleye kadar Ankarada 14. T. A. Emtl
tUatl Genel Dlre~rlOlflne gendermelerl Te 31- K!nunuaani-938 pazartesi cen• 
sıhht muayeneleri yaptırılmak ilure sabahleyin saat 10 da Adliye Sanyı brp-
sında M. T. A. Enatittiatl Daireaind• buJunınalan ilan olunur. (8622) 

Jandarma. Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komlt1yonandan: 

1 - Vuıf ve örneğine uygun ve on dört bin dört ym yirmi lira kıymet ~ 
clir ddilen iki yüz altı kilo metre apr sahra kablosu 25 - 1 • 1938 aalı pi _. 
at (10) da kapalı zarf uıulile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi param Komiayond an alınabilecek, bu eksiltmeye ıtrmek 
istiyenlerin (1081) lira (50) kunıfluk ilk teminat ve prtııamede yazıh betceJe
ri muhtevi teklif mektuplarını belli gilİı saat dokuza kadar Komisyona verm1t 
olmalan. (28) (66) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankar* 
Satına ima Komisyonundan ı 

1 - Metrealne altımı • :.ıruı fiyat tahmin edilen vuıf ve arnefine aygua 
yils elli bin metre yubk kumaı 10--1-938 Puarteal ,nna 1a&t onda kapalı arf 
uıuliyle utm alınacaktır. 

2 - Buna ait prtname dört yıllı: el li kurut brJıhpda Komi-tondan alma
bD(f.:eif ekailtmealne girmek bteyenlerin (5750) liralık ilk teminat makbus ve
ya Banka mektubunu ve prtnamcde ya sıh diğer bclceleri muhtevi teklif mek
tuplannı beW cUn ve saat dokuza kadar Komisyona verilmit olmalın. 

(4619) (8496) •IH 
Dekalümen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

Akhisar belediye reisHğinden: 
Akblurda yaptınlacak Belediye bi naaımn projesi 14Una~~a konulmut

tur. lıtekli Mimar ve lılUhcnditlerln p raitl anlamak &en Belediyemize· müra-
c:ut!aı UlaAJnnur., - - - - - • '(8555} ' 



8 -KURUN 8 lKtNctKAl\"UN 1938 

Mnalesef §U yirminci medeniyet asrında lıala birçok bayanlarımız tuvaletlerine verdikleri eh"emmiyetin binde birini iç tuvalet ve lir 
zıssıhhalarına vermezler. Adet zamanlarında haya•.: kaynağı olan en nazik uzuvlanna ya temizliği daima şüpheli bezleri yıkayıp korlar f 
ya en korkunç bir tekil olan pamuk (tampon) kullanarak bütün hayatlarınca tedavisi güç, korkunç hastalıklarla sıhhatlerini, aile aaadeU 
rini sekteye uğratırlar. 

Halbuki: Bir kutu (FEMIL) gerek kendilerinin ve gerekse yuvalarının sağlık ve ne,' esini ebediyen sigorta eder. Cihanın müıı' 
Vf"r bayanları tarafından takdirle karşılanan: 

• 
ve 

Kanı emici ve muhafaza edici beyaz, kırmızı hususi iki cins pamuktan kimya liarikalariyle yapıl mıf ufak, sıcak, yumuşali, mi~ 
suz el çantalarında bile tafınmaıı kolay en ince elbiseler altında çıkıntı yapmryan, cildin \aravetini bozmıyan evde, işde, vazi!ed~, •Pl'& 
mektepte, ıeyahatte, baloda, ya2lrkta, kıtlıkta gayet pratik bir tekilde seve seve kullanılan ve kadınlığı ıa adete kavuıturan bır ıdeal 
12 lik ve 8 tik yeni ambalajlar piya snda hizmetinize amadedir. 

Umumi Deposu "': ismet eczane ve IAboratuarı, lstanbul Gı1ata. Telefrr1: 4-9217 
Adresini bir kartla Jtl.tfedeo sayın Bayanlara daima kıymetli hediyeler göndereceği 

• •• UM R BA K . 

BURSA 
o F Si 

Gerek dokuma ve gerek her tUrlft tri
kotaj yOo Jpllklerlnl imale ve slparJş 
kaboltloe başlamıştır. 

Merinos Fabrikası yfln fplf klerl ya
bancı memleketler lp!lklerlne olan ih
tiyacı tamamen ortadan kaldıracaktır, 

iplik nOmuoelerlnl Borsada Merinos 
Fatirlkası DlrektUrlOğDnde gHrebillrsl-1 ofz ve oradan lstlyeblllrslolz. 

• 1 

• g 

Mltzeler A~ttırma ve eksiltme komlsyo
un rly asellodeo ı 
Yar>ıladlk işin cinsi Keşif bedeli Muvakkat Eksiltmenin nerede ve hangi 
ve mahiyeti Lira Kuruş teminatı tarih ve saatte yapılacalt 

. ' ,,. . 
Mozaık döserne, kaldı. 
nm, rapse ve kur}un 
tamiratı .. 

2517 82 

miktarı 
Lira K. 
189 00 Asanatilça Müzeleri Genel DL 

rektörlüğünde 17 - 1 • 938 tari. 
hinden Pazartesi günü saat . 
14 de. 

· Topkapı Sarayı Müzesi dahilinde Si nan mutfaklariyle kırassut kulesinde ve 
diğer bazı kısımlarda bermucibi keşif yap tmlacak olan tamirat yukarıda yazılı gün 
ve saatte açılc eksiltme ile ihale edilecek tir. Keşif ve prtname ile yapılacak tami 
ratı mal'ıallen gönnek isteyerilerin Müzeler Mimarlığına, talip olanların da en az 
2500 liralık bu işe benzer iı yaptıklarına dair Nafıa idaresinden alacııklan müte. 
ahhitlik ve aynca ihtisas ve Ticaret Odası vesikaları ve muvakkat teminat makbuz.. 
lariyle ihale gününde komisyona müracaat eylemeleri. (8728) .................. ~ ................. ... 

nkara caddesinde 1 

kirahk dükl<an 
Vakit yurdunun altında (öJen Fransız Jritapçısmrn) yeri ve arkadaki 

depoları kiralıktır, 

B!rıe,tirilmc k suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi
lir. fsteyenJerin Vakit yurdu idare. memuruna müracaatleri. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma ~omfsyonundan: 

1 - Eldeki vasıt ve örneğine uygun olarak on binden on iki hin beş yüze ka. 
dar kilim ve bin iki yüzden bin beş yUze kadar portatif çadır kapalı zarf usuliy. 
le aşağıd .. yazılı tarihte satın alınacaktır. 

2 - Sat rn alınacak bir kilime (350) \curu_ş \ 'C bir portatif çadıra (630) kuruş 
kıymet biçilmi~tir.' Kilime :tit şartname (219) kunı5 karşılığında ve portatif ça. 
dır şartnamesi de parac:;ız Kômisyondan alınabilir. 

3 - Eksiltmelerine girmek isteyenlerin kilim için (3281 ) lira (25) kuru~! 

ve portatif çadır için de (708) lira (75) kuruşluk teminat makbuzu ile şartname 
de yazılı ~ikalan muhtevi teklif mektuplarını dördüncü maddede yazılı giln v 
•atten evvel Komisyona vermiş olmala n. 

4 ...:.- A • Kilim eksiltmesi 19-1-19:;8 çarşanöa günü saat (10) da. 
8 - Portatif çadır eksiltmesi 20-1-1938 peı]eilbe günü saat (10) da. 

:<4746), .(8725), 

Sahibi: ASIM US 

Neşriyat mildürü Refik A. Sevcngil 

, .. 

PertetJ Çocuk PudrlJft: şimdiye kadar hiçbir benurl tarafınd.ın ı.a). 

lid edilememiştir. Bu pucınuıın, en büyük meziyeti bilhassa çocuk cil"

leri için hazırlanmıs olmaaı v~ terkibınde tahril edici hiçbir madde b1" 
ı unınamaaıdır. 

ERTEV ÇOCUK PUr::>RASINI 
Şişınaıı, vtıcutlu, but klmeeler de kullanmaktadırlar. vncudUn utf, 

valarında ve koltuk altlannm plşikleriDe k8J'lı bundan daha miıessir bit 
pudra henüz keofedilmemıttlr. 

ONU DlOER ADl (TA.LK PUDRA) lan ile kanştırmaymıs. 

' 



.Ramon Nıwarro, muhrırririmiz Turan Aziz ı-e Rccnrı!d Dmny 

Sinema seyircilerinin dudaklarında bir kelime var: 

HoLiV·U 
Fakat ; Holivut nasıl bir yerdir? 

Yıldızlar Holivutta nasıl yaşarlar? 
Garba, Janet Makdonalt, Mey llest, Robert Mont 

Gomeri, Kıô.r Gabel, Karol Lo.mbard 

e nıeşhur vıldızıarıa başbaşa 
HcDDvut stüdyooaıranon lb>Dr sene misafir ettlQI 

Türk ga~e~ecı 

R N A • 
Holiv~lfta lfÖrdi}f-l e.rin i bugün.den itibaren 

gaze~emıze an~atmq.9f!. _b-~ladı 

"' 
... q.. .. .:'. 

No. 104 ,, ______________ _, 

Holivutta ilk Türk gazeteeisı 
.Bugünden itibaren gazetemizde hatıraları ını 

neşretmeğe başladı 
r 

Dünyanın e~ zor işlerinden biri 

Modren. ticarette .oara Kazanlllak i~in ne ~aomalı? 



Vaydman 
Canavarı 
Ve cinayetler 
karşısında biz 

' 

Yazan: Kazam Namı Duıru 
Framaıfo Vaydeınan adında bir ca· 

~avar -hiiylelerine insan demeğe 
<Iil nasıl \ 'ar?- Yalnız Fransız gaze• 

.telerirıi değil, bizim gazeteleri ôe gün 
lerce tuttu .. Ilu ölcliirticü herif üzeri· 
ne Fransızlar istedikleri' kadar yazar
lar, söylerler; lıize ne? Bizde yazıla· 

ı cak, balkı iic1evlerine aydınlatmak i· 
jçin yazılacnk konu mu yok? Fakat 
ne yapalım ki snmasiyonel {lıe~ecan 
uyandrrıcı) 1iaberler gazetelerin en 

büyük sermaye!lidir. Böyle vak'alar 
her vakit ortaya t;ıkmaz. Hele lıizrle 
bu. türlü cana,·arhklarm olduğu he • 
men yoktur. Bizde sosyal dejenere· 
aans hu kadar ileri gitmemiştir. 

Frenk gazeteleri bize hergün böy
le pek aşırı canavarlıkları değilse de 
ondan pek a~ağı kalmayan ,·ak'alar 
:naklederler. f~te Fran!l!anm bir oku· 

lunda iki kız çocuğu, öğretmen hun· 
lan okul doktonma gö8teriyor. Ba· 
kıyorlarki çocukların \iİcutları da· 
yak çiiriiğii \'e beresi içinde. Bahala· 
rınr okula çağ1rtıyorlar. ımrup sonış· 
turduktan sonra, hı-rifin anasız ço
cukları biraz ok~adığı nnlaşılıyor. 

J\rna ne ile okşatlıih biliyor musu· 
mız? Boğa sinirinden yapılmış kam· 
çı i)e. Rüyiik kızı hastahaneye, kü~ü
~iinü de çoruk esirgeme kunnnuna 
giinderiyorlnr. 

İşte gazete iinümde. Sarhoş bir ha· 
im, yanmış mlıınln kızının hı-ynini 
patlatıyor! DP<lim ya. hu türlü a1.ı;m· 
ca cinayetler bizim yurdunumla ya 
olmaz, ynlıut pcsk nadirdir. 

Ru yaz Anadolunun ~arp illerini 
~ezerken, u~raılı~mı yerlerin ht-psin· 
<le ıııll İyt'rilnimizle konu~tuın. ,.e 
onlnra ne gilıi dnai vnk'alarla J.aro;r 
)aştıklarını sordum. Rir kere aşırı tle· 
rcccıfe cinayet vnk'aları yok. Olanla· 
rnı da yiizcl<' floksnn cloku:r.11, helki 

de .ir-temiyerck iifkeyle dtlençıkıııı ş ka 
:r.alnrdır. Bunlarrn haşlıea ii~ tiirlü se 
hehi vardır .: K nıl m, tiırl a sınırı ~ su· 
lama ınest>lesi. Bn m('ı;eleleri. önem· 
leri smısiyle yazdım. Cinayetlerin t!n 

!:oğu, knrlrn yfü:iiııden oluyor. Hııııa 
ne r.are hııl unarnk? Ailliyeciler, hclki 
yıllnn-a lrnpi~ <'<'znı:;mm hn~kalnrma 
tesirli hir ilırct olnen~ını ımnırlar. 
Hallrnki <ifkc lıalılnn tatlıdır; ihrct 

B. 2 KURUN'un ILA VF.SI 

almağı «liişüneınez. Bu türlüler İ<:İn 
hapishane değil, ısltılıhane HiznJHlır. 

Anadoluda ne katlar iptidai olursa 
olsun bir'şövalye ruhu vardır. Türk 
hayata, lüz~mundao çok değer ver- · 
mez; ölürnde.n korkmaz. Kızılı mı, 
sonunun nereye varacağını dü~ün • 
rnez; elinden bir kaza çıkarıverir. 
Halbuki halktaki şö\•a)ye ruhu, ge· 
liştirilse, hu cinayeller çok Eoeyreli 
Jeşir ve ulusal kudret en yüksek de
recesine varır. 

Şinuli şuraya bakınız: liseyi bitiren 
bir genç., kainat hakkında külli bir 
zihniyet edinemeden, Hukuk fakül· 
tesine gidiyor; orada hukuk dersle
rinin birçok türlüsünü okuyor. Son 11 

ra, bira~ staj yapıyor ve ya lınkim, 
ya müddeiumumi, ya a,·ukat oluyor. 
Onun için hukuk denilen birtaknn 
düsturlar vardır; filin .iş ~ §Pkilde 
yapılmıştır; filin kanunun falan 
madclesine oymaktadır. Binaenaleyh 
ortada psikolojik ,·eya psiko - biyolo-

jik veya psiko • sosyolojik amilleri ·
rama~a lüzum görmeden, lıükmünü 
bastırıyor, cezayı veriyor. 
İ\zı-ok Fransada hile hunun bö,·le ol· 
du~mm gfüüyonız. l\'le$eHi get;e~lerde 
'(R<ilarok) a karşı yer tutan lıir avu• 
knt, dnvay1 kazanmak hırsiyle insan· 
hk ve şeref sm1rlnnm geçiyor; (Dö· 
larok) un ve zavallı hir kadının na· 
mus \'e lıaysiyetiy]e oynayor. Ilfikim· 
Jer tle hu türlü feref sizliklere göz yır 
muyor. 

Halbuki Fransada, lıiç olmaıcıa, jü· 
ri ,ıenilen bir heyet vardır. THiküm· 
Jcrin eltlen . ~eldi~i kadar do~nı , ·eril· 
nıesine var'1ım etliyor. 

Hem, hilmeın, hizim için hu gihi 
meselelerde Fransayı örnek almak 
laznn mı? Bizim lıalkunız, ırki af'iİIİ· 
ğini ımrlnr içinde koruvngelmi§tir .• 

Hu halk, kolaylıkla, en temiz yolJara 
g(itiiriilelıilir; en yüksek bir medeni· 

yet seviyesine çıkarılabilir. Hunun i· 
rin ~iri~inı almak laznmlır. Ru iş, o
kn1t1an ha~lar, derece derece nıhlnra 

tı-lk.in olunur ve Tiirk gen~liği fü~i
tü Ht• en yiiksek «lereccsine \•anlın· 

.Bövle bir Türldve iilkcsi He vanr . . . 
yorum .•• 

KCizmı Nami Duru 

vncdaıro deınft;.gl 
.Bir esinti bekler mulıabbet diyann~aıs 
Haz yerine yada hep acılar anlatır. 
Her kıy111 onun şedye kinkları,ıdan; 
Düter göz yaşlan üstüne eatır satır, 

Ge!fntİ§ gecelerin aranl?' seheri!'i, 
Tılııımmı aşkın düş.ündükçe derinle.r. 
Bırakı; yc'sine pervane ~lerini, 
Gemiler yol alır ufkuna, ten ll'emiler .•• 

lsman Safa Esgln 

iranda 
Arkeoloji 

araştır mal arı 
Ko~u ve dost İranda arkeoloji araş.· 

brmala.rı büyük bir faaliyet göstermek
tedir. Bugün Rai'de büyük bir tarihi ve 

, milli .kıymet taşıyan bir eser bulundu- : 
ğu haber veriliyor. · 

f randa arkeoloji araştırmalan pek: 
yakmda baıılannştır. Arkeoloji dairesi• 
nin neşr-ettiği "Asan İran,, mecmııası 
bİı yolda yapılan araştırma ve bulma,.;

1 

lan muntazaman neşretmektedir. ; 
lrandakl Arkeoloji a.raştmnalan bil .. · 

hassa Persepolis, Ki!jan, Şabur ve Nişa... , 

burda yapılmaktadır. Şimdiye kadar bir: 
çok İranlı ilimlerin kendi hesaplarma 

; yaptıktan tetkikata bugUn htilrl\met iş-1 

• tirak etmiıı ve bu suretle bu saha.da da:,i 
ha milU ve büyük bir faaliyet görülm~ 
le ba.'jlanmıştır. : 

Bugüne kadar yapılan araştırmalftl\oı 
da birr.ok değerli eserler bulunmuştur~ 
Son defa bulunan eser. Rai (F...ski Ra.-, 
ges)'de, Muha.mmediy• mahallesindeld 
tarihi kıymeti haiz b~ medresedir. Şeb~ 
tin Saray maballesJ olan yerdeki mi 
medrese son derece ince bir sanat es&i 
ridir. Medresenin inşa tarihi bulunma,.;' 
m1şsa da, içinde~tl yazılar bu binanın : 
6 ncı Hicret asnnrn ilk yarısında (Mi• 
lddm 12 nci asrı ortalamıdıı) yap1lm11 
olduğunu göstermektedir. . , 

Duvarlardaki resimler ve silsler de 
Moğol devrindeki 1ran eserlerinin hu.. 
susiyctini taşımaktadır. 

Rai'de b:ılunan arkeoloji eserleri US.: 
smda, yine on altıncı asır ortalanna a-' 
it olduğu tahmin edilen Tuğrulkulesi 
de vardır. 

RUyada boks ettifil 
.. 

görülecek adam 

Meşhur Fr~ız boksörü Ma.rsel TD.1 
bisikletçi iken boksör .olmuş, bok~ 

lükten sirke geçmiş bir sporcudur~ Bu.ı 
gUn de artık sporu bırakını17 ve sinema.
ya g~mek üzeredir. 

Marsel Til. yakında bir film çevirm&o 
ğc başl:ıyacağını hnber verirken şöyle 
demi~Ur: 

- Ben i artık Pn('ak rUyanm:la boks 
ederken göreceksiniz..... , 

Gangsterler 
·sarışınları 
kaçırır! 

Bu hakikat ortaya 
çıkınca · 

Sarışın artistleri bir 
endişe aldı! 

Gangsterler sarışınlan kaçınyorlar! 
Bu, belki Amerikada haydutların 

işe başladığı gündenberi devam eden 
bir hakikattir. Fakat, Amerikalılar bu
nun farkına bugün varmışlar ve bundan 
dolayı şimdi bUtün Amerika ve bilhas
sa Holivud E'.ndişe .içinde ... 
· Hakikaten, Gangsterlerin şimdiye ka
dar kaçırdıkları kadınların hepsi ,sarı -
§mdır. H~r şeyde olduğu gibi bu işte de 
istatistiğe merak eden .Amerikahlp.r bu 
hesabı ortaya çıkarınca, ekserisi san
ım olan Holivud yıldızları tabiidir ki 
korkuya dü.şecekler. 
1 Gangsterlerden korkan artistler ve 
onların mukavelelerle bağlı bulundukla• 
n şirketler .kendilerini sigorta etmek 
tst:eyorlar. Son günlerde sigorta tir -
ketlerlne müracaatlar bu yii7.den çok 
fazlalaşmıştır. 

ı~ Evvelce, bacaklarını sigorta ettiren 
!8ansözter, seslerini sigorta ettiren şan. 
,töı.lerden başka, bugün saçlannı si,gor-

'<( 

taya koyan sarışınlar pek çoğalmı§tır .. 
Bu sigorta §İrketleri, müşterilerine ka.r-
11 gayet ağır §artlar koşmaktadır: Me
eela, .saçlan zamanla veya iyi bakma
mak yüzünden kararan bir sarışın si· 
gortadan para alamıyor. Fakat, bir 
makyaj esnasında veya film icabı muh
telif tuvaletlerden saçları bozulan sar 

. ., r· 

. ~·>. ':·· •l'.-t--·. 
.. ~ .. 

• 

rışm artiste sigorta binlerce lira ..t
yor. Lakin bugün, sigortaya koşan sa
nşınlar akım karşısında sigorta şirke~ 
leri daha fazla kazanmafa başlamış. 

lardJJ". Bilha.cısa Gangster kOl'"kusu onla.
n da tela~a düşürmUı;tür. 

Bu suretle, sanşınlnr, bir yand;uı 

Gangster korkusiyle kendilerini sigorta 
ettirmek isteyorlar; diğ('r tnraftnn, si• 
gorta şirketleri, kendilı>ri tehlikroe ol
duğu iein, onları yüksek fiyatla sigor
et 1;tmiyorlar. 

Hu vaziyetin iyi bir tesiri dP görfil
rnU~tür Sinema şirketleri ellerindelq 
sarışın artistlerin kıym<'tini dnha faz. 
la bilml?ğc başlc\mıslar. onlarla yaptı
ğı yeni mukaveleler de dnhn z~ngin şera 
iti kal:mt etmişlerdir. 

~arışınlanr. bu buhranlı ?.amanmda 
ortaya bir isim modası ntmnk isteyen
ler de olmuştur. 

1938 de esmerlerin daha fnzln mu
vaffakiyet kazann<'ağı ve filmlc>rde en 
fazla esmc>r yıldızların tercih olunacağı 
soylenm işti. Fakat., bu modayı no)ivud 
pek kabul etmemiş , yine ~a rı~mlan ter
cihte devam etmiştir. 

Gangsterlerin san~ml:ın ka~ırdığt 

ortaya r,ıkınca. bir sinema şirketi de bu 
mevzuda. bir film yapmağa başlamıştır. 
Tabii, "Gangsterler snrı~ınları kaçı
rır~,, başlığını ta.~ıyan bu filmde görU
lecek bütün kadınların sarışın olması 

lazım .... Fakat. bütün stüdyolardn oldu
ğu gibi. o stiidyoda da bir~ok sarışın 
artist olmasına rağmen, filmdeki rolle
ri alacak kafi derecede artist buluna
mamıştır. 

Fakat, filmdeki Gangsterler hakikat
taki Amerikan haydutlnn l<n.dar mUıt
külpesont değildirler : Yalancıktnn hay
dutluk eden bu adamlar, sun'i bir ~ekiJ
de, yalancıktan snnşm olnn kalıraman
lan kacırm.mlarchr.-



Yarının büyükleri 
r.t (Jncü sayı/adan aevum) 

·~de gi>rdükleri inzjbnt, şe,•gi \'e aliika 
onların yalnız 'ücutlarmı olgunluştır
maJda kafmayor, fikri kabiliyetleri ,.e 
düşünceleri üzerinde de çok müessir 
oluyor. Bir ilk mektepte tatbiki arzu 
edilen her türlü f aafiyet burada mev· 
cut! .• 

Öğretmen ç-0cuklnrdan .birinin elini 
biraz kirli görerek hemen ~ağınyor, o• 
Da boyunun uzaması, bazusunun bil· 
yiik arkndaeları gibi şişkin olması için 
daima yıkannıasmı Ye temiz olmasını 
söylüyor. 

Biz senede bir clefa iktısat haftası, 
Kızılay lıaftası gibi haftalarla nasıl 
kendimizi iktısnda, Kızılaya yardıma 
teşvik ediyorırn, buradaki çocuklar 
da küf rcrlPıılerle mücadele, hay' anla· 
ra sevgi, temiz olrmyanlara boykot yaP"' 
mak 11uretiy]e kendilerini iyiye, .güze• 
Je, do~rU)'B lınzırlayorlar. Bu gibi iş· 
]erde herkes hirihirinin hocasıdır. Bü· 
yük ~ilküğü seviyor, küçük hüyükten 
fikir sonıvor; bahçe fıdeta lıir içtimai 
merkez \'a7:İft:5irıi gi)rii)·or. 

Her yıl 23 Nisanıla lıalıçc mensnw 
Iıirı hüyiik hir tnhur halinde önde han• 
do arkafla bayraklarla c1onanmış kafi· 
le, kısa pantalonlnnnı, temiz iinlük· 
]erini ~irmiş kız ve erkek çocuklar ~e
hir stadına giderler. Ilurada halka kır· 
mızı • beyaz rozetler dağıtarak onları 
iki ~ruha nymlıktan sonra müsahaka
lar ha~lar, milli oyunlar, cimnnstik ha
reketleri \'e dnUa birçok eğlenceler ter· 
tip ettikten sonra halıtelcrine diiner • 
ler. 

Şimdi halıçenin yanıba~~~ıcla hüyiik 
hir sinf'ma ,.e sinemanın da altında 
25 x 1 O hüvüklü~iin<le hir yiizıne ha· . . . 
vuzu ,·apılıyor. Bu sinemada lıacı~atcn 
çocuklnrm Sf'\'İreleriyle miitenasip 
fiJmler ~\;strrilt!f'rk. lıanı7. ıla daima 
çocukl:ırm istifadesine açık hnlnııdu
nılacnktır. Y nııılan tcrtilıat ile kı~m 
da sulnr ısıtılmak, sık ~ık deği:ti ril· 
mek !'uretiylc hnrnz<la yüzmek kahil 
olaraktır. 

Hmıızun yan taraflarmıla soyunma 
locaları, atl:waenk yerler, Cluş yerleri, 
''e dnlın lıiitiirı hunlnra ait hazırlıklar 
ikmAI Prlilmek iiuredir. 

Yamlıın lm ~İnPrnn ve lul\·nznn hi
tieii!inrle hir ,1,. ~Pnrltiz haknnr:vi ya-

pılmaktııdır. Burası da1ıa kürük' çocuk:. 
lor içindir \'C pnralıdu. 1"esiı>ata ıle
\ 'Blll f"<lilmektedir. öııümüzdeki İn• 
şnnt nıe,•siminde .binanın sinema ve 
lın,·uz ile beraber ikmal edileceği tah• 
min olunmaktadır. Bu yapılan yerler
de bittikten sonra çocuk balıcesi ismi 
iJe müsemma bir hale gelecek ve her 
ciJıctJe mükemmel bir esr olacaktır. 

Iliitiin bu iyi ,.e güzel dire yazdığım 
t«>~killltm yanıba§mda başka bir ınese
ll"yc de teması liizumlu buluyorum: 
1\nkara(laki çocuk bahçesi mttkezi hir 
me,·kide olmasına rağmen hemen her 
çocuğun istifadesini mucip oldcak bir 
haf ele de~ildir. Y enişeJıirde \'Cya C~ 
Lccide oturan bir aile çocu~unu bura• 
yn giindereme7- HP.le Altındağ mahal• 
Je5inde, iç Anknrada oturan ~cukların 
buraya kadar ~elmelerin.-. katiyen İm• 
kan yoktur. Hattil diyebilirim ki An
karada hl>yle l>ir lınlıçeniiı me,·rudiy~ 
tinden Jınhcrdar olmıyan1ar bile pe" 
çoktur. Ru uzaklıktan dolayı buraya 
ı;elemeyen çocukJann bir çoklarının 
e\'lninde sıcak hir odaları ,·eya oyna• 
yacak yerleri de yoktur. Ru çoC'uklar 
sokaklarda çamurlu ''e tozlu k:ıldınm· 
lar ib:crmde ytl\'arlnnrp durmaktadır
lar. ilk okııllnr(la çifte tetlri:ıat ta yn• 
pıMı~ma ı!iire pavdos ?.amanl&nnda 
nereye gidip te \'ıtkit geçirecekler? Hu 
ha1mnclnn bu :bahçenin nyııi değilse de 
hiç olma2:8n, bir heuzerini diğer ı;emt· 
ierJe de kurmak, ôraduki yanularm 
Jn sılılıatini, oyun ilıtincmı diişiinıııek 

1f>n mi;lıiın bır meseledir. Söylendiği· 
ne 1!;i~e lıu;;iiıı Türkiyede hu gayt" ile 
ku,·ulıw çvcuk balıc:elerinin snm o
tuz ka-hr hir ~ey imiş. On y('d: mil· 
pm nitl"mu huhm:m Lir rr.eınlekt-l i-;in 
otnz çrcnk halıçe&i vardır dP.mek, he.
men lıil ,·uhm: demek gi!.= hir şey. Ve 
kiıııl ıi 1 ir, i nlar ~a ne halrfedirlt>r. 

Hn nevi müesse5elerin hemen lu~r 
tarafta kurmak \'e birçok zaruri ;~ibi 
giirünen ihtiyaçların en başında hu te
şekkiillerin me,·cut bulundu~unu ka· 
Lal etmek çok yerinde bir lı·~reket sa• 
nırun. "Bu{.!üniin kü~ükleri, yarının 
hiiyükleri" dirler, pek do~nıdur. Sağ· 
lanı kafanın sağlam vücutta olacağı 
gihi... 

F.m;n 1\ nrı· Tm~ 

KaJif c<len güzel bir ~npka 

.,~..._,..c,,-~~,:_'.!~;;~tJ; 
l·~ .. ~ .. -1-- ~~ 

'Arncmutf11T; Kralı 'logo, ifrnnı•uld11fl i(ti!dıilinin yıltlöuiimiincle 1mrde~fo
riylc beraber 
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Suıı(lr<ı için lJf!ym: rerı1di Twr1111,~rrm 
bir <'lbrsc. llu rop beyaz rc11hli ma• 
rol.-nulcn ~·npılm111tır. füC'hl<•ri gü

miisi tiİhi ldirld<!riylc siisliirliir. 

·y b .... k , arının · · uyu, 
adam_ları 

Ankara çocuk bahçesinde nasıl 
çalışıp eğleniyorlar 

Bahçede allı karıncalar, ka
palı dönme dolaplar, asma 
merdivenler, voLeybol ve. 
basketbol yerleri qüzme ha-

• vuzu, sınema var 
Yazan: Emin Karakuş 

.Bu yaznnda size Ankara çocuk halı-

(
-sesinden bahsedeceğim: 

1 • Bu bahçeye he.r gün mekteplerin 
i paydos olduğu zaınanlarcln yiizlerce 
i$0cuklar ı:;elir, ı:;üıı batıncaya kadar oy· 
narlar, eğlenirler, yorgun arE;m, kanter 
İçerisinde evlerine dönerler. Burada 
her ya~tı:ki çocuk için ıncşı;ul olacnk 

1bir eğlence yeri \'ardır. Çok kii~ük1~r 
' için kum havuzları, atlı ·karmralur, 
l.:apalr diinme dolaplar; biraz lıiiyük· 
ler için kavma kızaklar, snlrnraklar, 
asma merclh·~IJer; daha bUyiikJer İ!:İn 

.~oleyhol, basketbol, futbol gibi mulı-

telif öpor f aaliy<;tlerinc ait snlıul&r \'6 

vasıtalar lıe,p mevcuttur. 
Snrnanpazarma doğru giderken ço

cuk sarayı ·dedi.i;imiz yere bir gire.rse• 
ııiz neler r;önnczsiniz: Atlayan, zıpla• 
yan, koşan, dönen; tut, at, hana ' 'er he, 
.gihi sert va kat'i emirler hirihirini ta• 
kir> Nliyor. Ilih·ük hir gürültü, malı~er 
gihi hir ye.r. Üç d iirt yaşmdan on be~ 
on altı yaslıınna kadar irili nf aklr ço
cuklar halıcenin hir taraf mdan di~er 
tnrnfma dol!ru hii)~lik lıir gı1riihii lınlin 
de nkm ıridiyorJar. Arnlarıncla dola~an 
mürebbiler, çocuklarla beraber, oııla-

nn yalnız oyunlan değil, lıer türlü ha. 
:reketleriyle ve faaJiyederiyJe alakadar 
görünüyorfor. 
Şu köşede bir iki tahin duruyor. Kib 

rit, karamela, gazete satan küçük sall• 
,cıJnr da günf erinin bir iki saatini bu• 
rııda geçiriyorlar. Bu vaziyette ço .. 
cuklarm bir zamanlar bur.aya girmele
ri yasak edilmiş imiş. Fakat Lurada· 
l.i öğretmenlerin ihtan ve ihtimamları 
neticesi bu fakir çocuklar da her giio 
,;elirken ellerini. yüzlerini tertemiz yı• 
kamak, tıroaklanm kesmek suretiyle 
lc.abul edilmeğe ba§lanmı§lar. 
~ Çocuklar daimi bir dikkat ve ilıti-. 
nıam altında bulunuyorlar. Doktorla• 
hn nezareti. hasta olanlar için hemen 
nlınan tedbirler, öğretmenlerin daimi 
Vf> sonsuz alakaları çocuklan bahçeye 
fevkalade ısmdrnnıştır. E\•lerinden 
tok bahçeler.ini, anne Ye hahalnnndan 
!;ok öğretmenlerini se\'iyoılnr. Dütün 
bu Merin başını]a lmlunnn, hayutları• 
hı adeta btı <:oeuklnrm l>nşınc1a miirch
biHl:c vaparak ı:ı:eçiren hir karı, kora 
var: Bayan Sıdrka. Tiny l\Tdnnet. 

.flk zamanlnrda hahçede mütdınssıs 
olarak iki Amerikalı }ınlunnyonnuş. 
Dalın ~onra hunlar da gi<lcrdı: lıer iş 
hu iki ii~retmene kalıyor. Hunlar btt 
bahçede lıem bir mürebh~, lıem bir a
~al>er ,.e ahla, hem <le bir dost \'e nrkn· 
ila~trrlar. 

Bnlıçedf'ki faaliyet yalnız sporn in· 
lıi~ar f"tmevor. Çocuklar kenefi arala· 
:rmda gruplar te~kil ediyorlar. Ilu gnı(l 
larda rei"ler,' azalar seçiyorlar., to11lnn· 
tılar yanıyorlar, aralarında pnra tonlı· 
yarak ,e~lenecler tertip edivorlar, kır
lıırn. kciylere gİflirorlnr, ~c?.intiler ter· 
tip cılivorlnr, miisamer~ler \•erirnrlnr. 

Halhuki halıçenin ilk a~hdı~ı yıl· 
hırda lnıra:va hemen lıit,: hir nil~ !,:ocıı
~unn !;İindemH•z imiş. Gefon çocuk· 
lar da kativen lıirihirlcrinİ • çckeml'.7., 
kiifrcı'f ı>r. kaha konuşur, oyunclnıı o ka
clar ze,kalma:ıı; lıir lıalc1c imişler. Yeni~ 
duran bir kiii:rıt parçasını nlnı:ıın:ık i
çin: 

- Ben Jıizmetçimiyim, diye rcdde
ıle.r, hir yerin ehemmiyetsiz bir tamiri 
icap etseı 

- Ben buraya ameleliğe mi ~er
dim? diye kv.ar, gitlerıniş. 

Fakat lıu~iin hiç hirisi hiil le değil. 
Bahçenin hir taraf mda ellerimle kaz
ma kiirek toprak kazıyorlar, lıeri yan• 
ela bir dire~i yere sokmnk için uğraşı· 
yor, kmclilerine oit hiitiin i~]cri ~ene 
l..endilcri ynnrwırlnr. Çoruklıırm hnh-

(Sonu 14 unca sayıfada.J 



·oevlet .· adamlarırlo 
yildlzları .. rı,e, g&steriy~r 

- . m,.Der Pi )'llc1ıaludım ... ,.. Po 

... nltr ela 1938 ~nlal lJl .... ~. 
Her bsin baıbdef:l ~ ... ·tt:etWe 
1J1 diye katedilen Ff• 1air pobm,ac:at..' 
111'; yoku. 19'8 .. yine bir sok ..... 
'-ıerıe ve .bu'eketll olarak~ ; 

'. Her kain cloidıalu tarihte llDct ... 
il bUrc4c ise,. o blrcdcld )'ildm oıma Jd 
im ayıbı. Ba Jlldma o .... lglm1e • 
.Clllı 'IUiyetle de her ·JMin -bqatmda Dl 

.cajmı tahmin etmeie ~ .. 
·: Ba tlluDialeri ,.....ı.ra_ ıaie. lqllla 
Bat••klli ç.mberliD, .MeQia bu leDe ,ıa 

ilDJan pek iyi 4e111dir. o... ipa, ... 
iiye kadar tUttuldln li,..eti pek IJl bir . 
aeticeJe ı..ıliy..t.t,.,...... sanne4Di

;or. 
t· . mie~ yıldıaı ı.i kcndW b•klran!ıla 
pek eaditeYe ~ blrakmıJor. Btrafm. 
taıdlere rajmen. ·harp iatıcmemekte olaa 
Hitler, dUnya ıulhlinu bo.zacalr bir ·11are
btte buJunml,acaktır. Yalnu, Almanya 
dahilinde buı hldiieler beldemyor. 

Buna mukabil, lluaoJininin ,.dduı fu 

la endite veriyor. Duce'ain 1Jlduı olaıa 
llerih (harp timaali) Jrendiaiain clolam 
pil olan 29 ha.dranda, mqum uyılm 
JJir aebabe De Jrarfllapcaeır. Bundan IOll 

ra yoluna devam edfp edemiyeceıt mec
laul g8riUUyor. 

LtM· Coro 
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Şu zavallı Istanbullular .. 
~ ~ ·-- Bir zamanlarda' 

Beynelmilel bir şehir olan İstanbul
dan sır tthamallığı kaldırılırken hem ha
malların sıhhatları düşünülmü§, hem de 
bir iptidailik ortadan kaldırılmıştır. Sırt 
hamallığının ~ok iptidai ol!duğu muhak
kaktı. Şehri gezmiye gelen seyyahlar şe
hir sokaklarında l:ocaman sandıkları se
mer1eri üzerine koyarak taşıyan bir kaç 
hamalın resmini almadan yapamazlardı. 

Yedi sene kadar evvel limanımıza Çcs 
ter adlı bir İngiliz harp gemisi gelmişti. 
Gemi matbuat erkanına gezdirildi. Salon 

seliyor ve en nilınyel müthi~ hir ~ürüf
tü şeklini nlıyor. Her tnraftaıı krndi
sine: 

"Çık dı:.arı ! rık (lışnrı !" diye hağr
rıyorbr. 

Hu unda fifı.:wf ıln lıirılcnhire sıçrı· 
yarak uymuyor: füılı!;cd<' hir köpeğin 
]ıav]mııakta ol luğumı i~itiyor. Kiipe
Çin lıer "hav! hav!'' ı riiynd:ı kula~ma 
':çık dışnrı !" ~.-kliıule nksclmi;:tir ... 

Iliitliıı lııı rııi~allC'r ~ii:;tl'ı·iyor ki, u
ymken istNliµinıiz, lıi.-srtti~imi;, ~eyle
ri zilıniıııiz lıih·iilıih·ı>r H' oıılarduu ~a
rip gar:;, riiy:-'lnr (ık:ırıvor .. .' iBn:wııu
leylı, l'ih·a olar::ıktan ıh·aıh• olnıu~u 
p;iislt>rı-n hir ~ey.lir. 
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larmm bir köşesinde garip bir manzara 
görmüştüm. İngilizler Türk limanına gel · 
dikleri i~in olacak Istanbul manz:ıraların 
dan bir köşe y:ıpmışlardı. Faitat bu köşe 
o kadar g~ripti ki .• resimlerin hemen hep 
sinde yü:.'t taşıyan garip kılıklı hamallar 
göze çarpıyordu. O vakit şöyle düşün

müştüm. İngilizler ya Türkiye hakında 
Q\lnlardan başka kolayca manzara bula
madılar, yahud da bunlardan daha çok en 
teresan bir resim tasavvur edemedikleri 
için buraya yerleştirdiler. 

Beni, bu hatıranu yazmıya sevkeden 
sebeb yetmiş sene evvelki İstanbul s:>kak 
tarım canlandıran bir ka~ vesikaya rast 
lamam oldu. 

O vakıt ~ıknn bir gazete bir gazetenin 
muhtelif sayılarında şehir sokaklarında 
dola~n inek, eşek, at vı: sair hayvanlar
dan şikayetlerde bulunduğu görülmekte
dir. Demek yetmiş sene evvel göze çir· 
kin göriınmeğe başhyan §eyler ancak ya 
nm nsır sonra ortadan kaldırılabiliyor. 

Bu gazetede "inekler" başlığı altında 
şöyle bir yazı var: 

Dört evli bir köyün bile bir sığırtmacı 
olup köyim ineklerini, öküzlerini otlnt tığı 
halde bir vnkittenb...."Ti htanbU:l sokakların 
dıo. serbest serbest gezen ve :ıiç bir taraf
t.-ın (~clıir içinde bunların gezmeai .ayıp 

hayvan yüzünden 
neler çekmemiş-'. 

ler ki.. 
tır) denilmemckte bulunan ineklerin hiç' 
bir ~obam görülmiyor. Yokaa htanhul 
çiftlik midir ve medeniyetce köylerden do 
apğı .mıdır? 

Bu hayvanlan böyle pervesızca gez .. 
mesinin yabancıların gözlerine kar§ı na ' 
derece ağır dü§eceğini 'bir tarafa bırakıP. 
diğer zararlarını beyan edelim. Malu~ 1 

dur ki, lstanbul çocuklan hılkatlcrinin ik 
tizası üzre "çar§amba kansı hrrafeıiyJe• 
korkutuhankta olduklanndan her §eyden 
ve hatta iri bıyıklı bir adam bile görseler. 
korkarlar. Bu nazeninler ise knpu önü·' 
ne dökülen kavun, ~rpuz ve sair kabulC 
lan yemek üzere daracık sokaklarda w
kağın enine doğru uzayıp çocuklann geç 
mclerine 111ani oluyorlar~ 

Binaenaleyh bu hayvanların şehir ha 
ricinde .mi olur, her nasıl olursa mazarrat 
ları olma~ bir surette otlandınlmalanna 
Şehrcmnneti celilc•İnin himmetini çocuk 
lar nanuna rica ederiz. Ve biz zannederiz; 
ki, bunlar böyle serbestane sakaklarda 
gezclirilıneıi serbeıt.ii ticarete dokunınaz 
. Zira tnıuifah belediyeye muğayirdir.'' 1 

O akitler bu başı boş ineklet1den başka· 
şehir sokaklannda bir yerden cir yere sc 
yahat için şimdi adalarda olduğu gibi sil 
rücP'er vardı. Yetmiş sene evvel sürücü 
ler de o kadar başr boşmuş ki, işte gazete 
nin bunlardan da şikayeti: 

insan hangi köte ba~mda bir ata bin 
mck isterse sürücüler ellerindeki beygir'. 
)eri ile dört nala ko~rak hücum etmekte 
dir. Bunlnnn hücumunu bilenler ata bin• 
mckten yayn gitnıeği tercih ediyorlar, 
Zira ekseri böyle kazalar vuku bulmak-
tedir.'' 

Tabii bu işte belediyeye düştüğü için 
bu bahta himmeti .. /' diye bitmektedir. 

Uzun müddet lstanbuldan uzak kal_
dıktan sonra tekrar şehre gelen biri o va 
kitin gazetesine Bayazit meydanı için u
zun bir mektup yollamış. Bir parçasında 
şöyJe diyor: 

"Mnlumdur ki, bizim Denaadetin gÖ 
renck beliyesinden madud bir adeti var
dır. O da Ramazanı §erifte ve mübarek 
kandil günlel'.İnde Bayazid meydanında a 
rabalarm değirmen dolllbı gibi harman çe 
vinncsidir. Aciz fildrleı·ime göre buraya 
Sultan Ah:ncd meydanında olduğu gi:>i 

' 

Bir Fra. •• • • •• 
sız mu11ecc1m1ne gore 

içinde u n u-
"' gu s n 

Birçok nıe:rnle 
ihtilaller çı 

etlerde 
acak 

!çinde bulunduğumuz 1938 senesinin 
da.ha. çok eski zamanlardanberi münec
cimleri işgal ettiği anlaşılmaktadır. Bun 
lar urasında 1790 tarihinde Layepzigte 
bir risnlcsi n~redilen Lehistanlı bir 
tariki dünyada bulunuyor. Bu .rişaledc 

Lobli tariki dünya 1793 de Fransa kra
lı o~ altıncı Lüi jçlıı 'Bu adam adi bir 
cani gibi öldürülecektir.,, demiştir. 

BugUn yaprakları sarannı12 olan bu 
risaleyi tetkik eden bir kimse, 1790 ta-

' rihinden zamanımıza kadar zuhur eden 
. hadiselere dair pekçok şeyler bulur. 

Bu eser bazı hadiseleri o kadar doğ
.ru olarak tesbit etmiştir ki insan bu e
serin 1790 da istikbalden haber veren 
bir kehanet sahibi tarafından mı yok
sa mazinin hidisatını yazan zamanımı
dc kalır. Hatıralıır.ı silinmiş olmakl:ı be
z.ın bir müverrihi tarafından mı mey
dana gctirilcliğiru sormak mecburiyetin
ra.ber zamanımız gazetelerinin birçok 
sUtunlnrını dolduran Napolyan zamanı
nın ve Frnnsanm 1830 _ 1848 ihtilali 
hayrete tıayan bir doğrulukla bu keha
net kitabında mevzuubahscdilmektcdir. 

ı Bu füim adam insanın ha vsalasma 
s~ğnuı.yacak derecede insaniyet için 
müthiş f ecaiye sahne olncak yirminci 
asır için de endişelerini izah etmiştir. 

Vazgaın: 

eşhur Fransız mUne ccim ., 

1 c. • 
erneıs 

~ 
uehli müneccim bu fecaatin en son de
recesinin 1938 senesinde zuhur edece
ğini de söylemektedir: "Bir dilny:ı. mu
harebesi insan neslini imha etmek teh
likesini gösterecektir. 1r.sanlar yekti • 
ğerlcrine karşı silahlanıp biribirini ye
mekten başka bir şey düşünmiyecckler. 
Koskoca memlekette müstevliler bil • 
cum edecekler; ahalisi ya öldürülecek 
veyahut kaçacak olan büyük §Chirler 
harabelere tahvil edilecektir.,, 

Hemen söyliyelim ki tariki dünya ke
hanetlerinde sık sık aldnnmakta.clır. 

Tahmin ettiği hadisat :için koyduğu se
neler ile bu hadisatın tahakkuku nra • 
sıruia daima üç beş sene bir fark bulun
maktadır. Hesapsız 7.aman içinde pek 
mikroskopik bir vasıta olan senelerin bu 
kadar tehalüfü ise katiyen ş~ılacak bir 
şey değildir. En ziyade de tehlikeye ma
ruz bulunan rnahaller dahi eserde tayin 
edilmemektedir . 

Birçok meslektaşlarım Lehli tariki 

dünyanın kehanet.lerinin A' rupa büytlk 
muharebesiyle tahakkuk e~tiği cihetle 
artık ortada konulacak bir {ey kalmr.dı
ğına ancak 1790 nıüneccim!n hfıdiscnin 
tarihinde yirmi sene ynnılılığma inan
mak isteyorlar. Fakat sene m~elc.sinde 
bu kadar büyük bir nldP.JıM :: nacum il
mi noktainazanndan affcdi!m~ğc ıµyan 
değildir. Hem de diğer tahminlerinde 
bu derecede yanlışlık görmemekteyiz. 
Diğer taraftan bu garip kitapta Avru
pa büyiik muharebesi için çok lrnraktc
ristik kehanei:.ler bulunmaktadır. "lfü
Ietler alt Ust olacaktır. Bazıları vatnn
lannı bazı lan metbulnrmı değişecek; 
bir kısmı lisanlarını konuşmaktan ka
lacaldar bir kısmı da bir krt'adan diğer 
kıt'aya iltica edecekler.,, demektedir. 

Lehli Tariki dünya bu hadis •l<:'ri l!)J3 
senesine koymuştu. Tariki dünyanın 

Avrupa muharebesiyle her söylediği 
baştan başa tahakkuk etmiştir 

Çünkü hakikaten milletler :ılt üst ol
muşlardır. Bunlardan birçokları A vru
pa hudutlarının gaye değişmesi üzerine 
vatanlarını değiştirmişlerdir. Birçoldnrı 

da milli ekalliyetlerde olduğu gibi insn.n 
larmr terketrnişlcrdir. Bir kıt.adan dt~er 
kıt'nya göç edilmiE;tir. Bu ela Tilrk -
Yunan miibadclesidir. Nihayet Kayser 

:JrT" 1.iıtferı wı\ frın çt•ı·irirıi: 
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Dünyanın en zor işlerinden biri 
dern ticarette co 
ra kazanmak ıcın . .. 

ne, yapmalı 'l 
r Büttın medenJ mcmıckeuerae, Dliyük 
mağazaların tanzim ve teşkili ile vi trln
lerinin gür.el, şık ve sanatkarane ola.bil· 
mesi hakkında birçok kitaplar yazılmış
tır. Alınanların bu husustaki tetkikleri 
~k zengindir. Berlindeki "Endüstri kü
tüphanesi,, diğer milletlerinkinden de 
llstündUr. 

Avrupalılar, büyük mağaza açmayı, 

glizel mal teşhir etmeyi ve vitrin tanzim 
etmeyi Şarktan öğrenmişlerdir. Bin bir 
gece masallarına giren Şark pazarları 

ve bu pazarlarda. satılan giranbaha eş. 
yalar, ipekliler, şallar _j\vrupanm bu : 
gUnkU büyük mağazalariyle vitrinleri • 
nin sembolü olmuştur. Binlerce sene ev
veldenberi tUrlU, türlü eşyayı bir arada 
t.eşhir ederek müşteri celbeden tstan • 
bul, Bağdat, Şam mağazalarındaki usul 
tedrici surette, Berlin, Paris Viyana, 
Londra gibi şehirlerdeki mağazalara 

örnek olmu.~tur. Böyle büyük bir mağa
zaya giren bir adam, her tUrlü ihtiya
cından hiç olma?.Sa birkaçının önünde 

gibi, mutlak bir kudrete sahip hüküm
darlar yabancı memleketlerde dol~
maktadırlar. Bir müddet evvelisine ka
dar meçhul bulunan Bitler ve M~ll
ni milletlerinin ba.şma geçmişlerdir. BU 
tün bunlardan 1790 milnecciminin Av
nıpa muharebesine dair pek sarih ko
nuştuğunu anlatır. Yalnız senesinde u
fak bir yanlışlık bulunuyor. Binacna -
leyh müstevliler, büyük şehirlerin yı .• 
kılması ve saire hakkındaki kehanetıe
ri Avrupa. muharebesinden sonraki dev 
reye ait olması Jiıznngelir. 

Diğer tarn.ftan tariki dünyanın 1938 
senesine ait kehaneti tamamen dcqilsc 
bile ekscriyüle zuhur etmiştir. Madrid, 
Şanghay gibi büyük şehirler hara.heye 
döndiiler, birçok milletler muharebenin 
korkunç fölfı.ketlerill{! mı:ınız kaldılar, 

memleketlerini, ocaklarını çoluk ·ço -
cuklarivle birlikte acınacak bir halde 
terkettiler. Bu kehanetin içinde bulun
duğumuz sene de tamamiyle tahı:ı.kkuk 
ederek 1938 e hiç bir fenalığın devrc
d ilmemesini bütün kalbimle temenni e
derim. Maatteessüf semanın işaretleri 

fıkrimi söylememe mUsnit değildir. 
Lehli tariki dünyanın hangi nücum 

vasıtasiyle · kehanetlerde bulunduğunu 

bilmeyorum.Çünkü kendisi de söylemi
yor. Fakat tahminlerinin benim tahmin· 
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durur ve alış veri§ etmeden dışarı çı· 
kam az. ... 

Son . seneler içinde, şehrimizde de em- 1 
sali görülen, öyle büyük ve modern ma- · 
ğazalnr açılmıştır, ki, buralnrı her şey 
için, herkese birer llemdir. İnsanlar es- . 
kisi gibi, muhtelif eşya tedariki için bir 
çok mağazalara girip çıkan, mUteaddit 
kimselerle karşıluşrp vakit kaybetmek 
istemezler. Bu itibarla modem ve çeşit
li büyük mağazalar açılması, kooperatif 
ler kurulması, birçok tüccarların bir a
raya gelmesiyle ticaretin yeni şekle ko
nulması . zaruret ve moda olmaya başla
mıştır. Bu moda, asrımızın hakikatleri
rine de uyar. 

Her mağazanın muhakkak surette bü
yük olması icap etmez, fakat, mağaza.. 
nm tanzim edilişi, müşteriyi meraklan
dmp celbedici bir şekilde olmalıdır. Bir 
vitrini tanzim etmek zevk ve sanat me
selesidir. Bunun mrnnı az sermaye ile 
çok alış veriş yapan ve iyi para kaza
nan ticaret erbabı keşfetmiş bulunmak-

}erimden pek farklı olmadığını söyle
mek mecburiyetindeyim. Elbette her 
eey "muhtemeldir,, fakat hiç birisi kati 
değildir. nnü nilcum ihtimaller ilmidir. 
Tıpkı yangın sigorta kumpnnyahrı gi
bi. Ayni zamanda dUnyayı tehdit eden 
yangın başlamış bulunuyor. Bunun ne 
derecede genişleyip nerelere kadar da· 
yanacağını tahmin edemeyiz.. "İlmi nü
cumun hakiki şekli,, ismiyle yazdığım 
bir eserimde Pluton ile Posidon'un bu
günkü mcvkiinin bu yıldızların 5 inci 
asrın ortalarında bulmıdukları mevkiin 
aynisi olduğunu şayanı hayret derecede 
hatırlattığını söylemiştim. 

Beşinci asrm focayii bugün bile in -
sanların hatırasından silinmemiştir. Bu 
devir Atilanın istila devridir. Binaen -
aleyh daha bir müddet harp i18.hinin 
tesiri altında yaşayacağımızdan kor -
kuyorum. Semanın işaretleri rnütemı:ı.di 
yen ve hakiki bir ümitsizlik içinde be
ni işgal ediyor. Bundan başka arzımızı 
tehdit eden tehlike yalnız millet.ter a· 
rasmdaki muharebe de değildir. Birçok 
memleketleri dahili buhııuılar tch -
dit etmektedir. Alim Lehli 1938 senesi 
için bu buhranları şöyle anlatıyor: Bir
çok memleketlerde prensler babalarının 
aleyhine, ahali hükiımotlerinin aleyhine 
evlat bahaya karşı lnyam edecektir.,. 

""' 

tadır. Vıtnruerm anasmda duran satJ. 
c.ılarm da sempatik ve tatlı dilli olma
ları earttır. Satıcılar, kız.an, asabilceen, 
darılan adamlardan • seçilmemelidir. ~ 
M~terinin kaça ve ne kadar mal ala,. 1 

cağı ehemmiyetli değildir. O, belki hig 
bir şey almayabilir. Fakat, böyle oldu• 
ğu halde, satıcıların dudakJan yine gUJ.' 
melidir. Yalnız bu suretledir ki, mağa,.; 

1 

unm geniş kapılan her vakit, her-kese , 
açı}< kaJabilir. Herkesin girebildiği ve , 
tatlı dille karşılal"dığı bir mağaza ise 
alış verişsiz kalmaz, ve hiç bir vakit 
iflas etinez. .. 

Vitrinler, mağazaların yüzüdür. Bir 
insan kendi yüzüne nasıl ihtimam g<S&ı 
terirse, bir tüccar da mağazasmm vıı-· 

rinine o derece dikkat etmeli, intizam ve 
güzelliği için titiz davranmalıdır. Sokalt 
içlerinde, gtizclse derhal görillemiyen 
yerlerde bulunan mağaza sahipleri ıse. : 

reklama büyük ehemmiyet vermelidir •• 
Reklam ticaretin ruhu olrnu.'jtur. • i 

Fransadalci M ağaza'lar ' ' · 'ı 
Çeşitli mal satan büyi.ik mağazaların 

binlerce sene evvel şarkta mevcut ol• 
duğunu yukarda yazmıştık. Fakat Pa.
ris şehri, Avrupada büyUk mağazası o-" 
lan ilk memlekettir. On dokuzuncu as.ı 

nn ortalarında bugUn göriilen mağaza.o 
!ardan bazıları mevcuddu. "Grand m&4 

gazin,, 1725 yılında amktı. Bu mağaza, 

daha o .zaman kataloğlarla çalışan za. 
manm en modern bir ticarethanesi idi. ' 
Busiko, moda rnağa?.asmı 1852 yılında: 
tesis etmiştir. O zaman yarım milyon 
frankla if:?C bruJlayan bu mağazanın ser• 
mavcsi 1893 yılında 7 milyon f.ranka 
bali~ olmuştur. ~ 

Bu mağazanın prensibi şudur: ZeDf!in 
ve her çcsitt.en güzel mal bulundurmak," 
az kazançla satarak müşteri celbetmek .• 
Bon Marşcyi tesis edenin dul karısı 
1869 yılmda burasını iı:ıletiyordu. Ondan 
sonra, 1885 yılında Lüvr, daha sonra 
Prentan. Samariten, ve Galeri IAlfayyet 
mnğazalan açılmıştır. 

ln9i7f crcdcki 1'ıl ağa:xılar 
İngilterenin en eski mağazası olan 

Uatli 1863 yılında açılmı§trr. Bu mağa· 
zadan sonra, Harots Torcs, <"ıha S<" .. 'lra 
ScJµiş mnğazalnn açılmıştır. Bunlar
dan sonra !SC', daha yüzlerce büyük ma
ğazalar açılmıştır. Bunlar, modern usul 
ve şartlar içinde çalışarak rnilyonlnr 

(Sonu Onııncu sayı/ada) 
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Rüyanın Esr rı 
Riia asırlardanberi insanlar için en 

~arip şeylerden biri olarak kalıııı~ ve 
el'ran çözülmeğe nğra~ılrıııştır. Rüya 
tabiri ile türlü türlü şeyler uyılurul
nıu~, uykuda görülenlerden i::.tikhal 
lıakkmda hükümler çıkanlmağa uğra• 
11Jmı~tır. 

1 Son zamanlara kadar ilim hile rü
yıyı tamamiyle izah edememi~ti. Ru
~1n, rüya lıakkmcla ilmin edindi~i ka
ıtaat oldukça vauh bir ~ekle ıtinniştir. 
nunu burada §U ~ekilde hül5.$a ede
Lriz: 
! Rüya ~ciriilmesine @ebep olan ve rtı
yınm ,eklini tayin eden sebepler ~un• • 
Judır: 

l - Harici tesirler: Gürültü, ı~ı~ 
koku, temas. 

2 - Dahili te~irler: Vücut d:ılıilin-
6'!eki bazı hareketler, lıa~talıklar. 

3 - Gayri §tıuri arzularm tt>zalıü
rii: Uzun zaman beslenmiş istekler, en 
hususi emeller. 

Rüyanın insanlar araı:;mcla garip ''e 
e1-rarenı;iz hir me\'zu olarak kalması 

Simin o~u uzun müddet ihmal etnıe~i
lle c;ebep olmıışttır. Rüvayı tetkiki ilk 
ele alanlardan biri olan Freud (FroyJ) 
ıüyle demiştir: 

"Uyuduğumuz rnfüldetçe rüya ~ör
meyiz: rüya gönhiğümiiz müddetçe iyi 
uyuynhiliriz: doktor Frcud'un bu sözü 
uyuvahi liriz." 

Doktor Frcnd'un hu si)zü size riiya 
gönnenizi tavsiye ecliyor .. 

l Sun'i Riiya Günliinncl>. Kabiltlir! 
1 Tabii lıaltle iken duyduğumuz her 
!ey hir (le his uyanılırır. Uyurken 
d~ vaziyet aynillir \ ' C clüyalarm bir ço
ğu lıarİl'İ tcsirlcrılen ileri gelir. 

Onun için. hirisine sun'i riiYa giir
~finnck knhildir. Aşa~ula anlatur.n~r
nıız tccriihclcr hunun ı;iiz<'I hir misali
dir. 

Tecrii.hryi yapan doktor. arkadnşln· 
nnn, uyur nynınaz. kendisi iizerin<le 
bnzr lıarid tcr;irlcr frra elmcleriııj söy-

~ı·~ 

Uyuyan hir ada
mın . haı içten al
dığı tesirler türiü 
türlü rüya görme-
sine sebep olur 

Filozof Bergson'u kilrsüden indıren 

ve kendisine: "Çık dışarı!., diye bağı
ran meğer bir köpekmiş! .• 

t~llllflltı111111f111 ....... 1111UH 

leyor. Arkadaşları doktorun dediği 
~ihi yapıyorlar n ondan sonra lıemen 
uyandınyorlar: O zaman doktor'ne rü
ya giirdii~ünü anlatıyor: 

MeseHi, doktor. uyurken. dud:ıkJarı
nı \'e hurnunun ucunu bir la\'uk tiiyü 
ilt> c:ıchklarnrlar. Uyuyan aclam rüya
sında kendi~ini hüyük lıir i~hıH·eye 
soktuklarını. yiiliine kalın \'e a~ır bir 
maske p;eçircliklerini, sonra hu mu~kt>yi 
~iddetle çekerek duclaklarmm n lıur
nunmı cleri:-iniıı soyuldu~unu ~iiıiiyor! 

Uyuyan aılnmm ha~ı urunda hazı 
mnkru ,.e bıçak ~nkırılntıvorlar: Dokıor 
riivasınıln c:an'tarm çalmch!hm. Eoknkta 
nıiitlıiş bir ihtilal koptuğunu ı;füü-

yor... . 
.Burnuna kolonya ko1datıvorl:ır: 

Kendisiııi, Kahir<'(lt-, hir ıtrıyat rnağa
ır.nsmcla, şarka nit manzaralar nrac:ın
(la ~iir{iyor ..• 

Yanan hir kihriıi hnrımnn doğru 
yaklnetırıyorlar: Kı•mlisini denizde gü· 
ri.iyor; huhııulnğu hnrp gemisinin cep· 
lınncli~i patlnrnı~. herhava oluyor ... 

n~esine hnfifre i~ne l•atırı\'orlar: 
}( cncliı::ine arn~lİ):nt vapı l<lı~mı 

0

v.nnne
,Jivor ve c:omkken kendisine hakan 
<loktoru ı;örüyor. 

Yüziine doğru klzgm bir etüv ya~• 
)aştırıyorlar: Halka işkence edeu ve 
kurbanlarım kızgın deınir.lerle dağla
yan eşkiyaları gür.üyor. 

Alnına hir damla su damlatıyorlar: 
Kendisini ftalyada ~iiriiyor: lla\'D çolıt 
sıcak \'C kendisi bir bardak soğuk ~arap 
içiyor .•• 

Göziinün öniinden, ince kırmızı kfi. 
ğıt kaplı bir Hinıha geçiriyorlar: Fırtı• 
na koptuğunu, şim~ekJer çaktı~ını g(). 
rüyor. 

Doktor, hizzat kenclisi üzerinde tat• 
hik ettirdi:'ii hu tesirle f!un•i rih·a ı?Ör
mii-:tiir. Fakat. hariçten J?t"len hu ı;ea 
lıenleri uvuvan bir in~au her zım:an f't• 
rafıncla hulnLilir: Burnuna hir sindi 
konması. yanıha~mdaki ııantin çahııası, 
odadan ve dı~arulan ~elen bir koku, 
<'DEf'5İne \'astıihn kenarının de~ıııe~~ 
avni tesirleri lıa~ıl eclec-ek harici tesir
lerdir. 

Dou Ki~ot'un Arfwtln~ı! 
Bir yolcu, fırtınalı hir dt-ni?:dt'. U• 

) urken ~iiyle bir rüya ı:;ifriiyor: 
Don Kişot'un yanınılaki arkaıla~ı 

~anio P:msa iilıni.iş ... Horırnnılaki J?İhi, 
kendisini lıir lfoput hı•,.iııin iiznine 
koyurorlıır ,.e havaya fırlatıyprlar ..• 
Her lıavnyl! f ırlatıl~tıı nıiithiş lıeve
ranlar ~cı:iri,·or ve nilı:ıvet korkusu 
sorı ılcrcrcyi lmlarak, iıııılnt ~-ı~rrı\'or ..• 

Haykırarak ı:iizlerini 111,:tr!h 7.mnan 
ırürih·or ki. ~erni tııiit lı iş sall nnmnkta· 
ılır ve kenılisi. kaımt lıe:r;inin fü:erinde 
dc~il. v:ıtıı~ı yerde lınrnv:ı f ıı l:ınp in
nıckteılir ... 

Bcrr,sorı'u /(iir . .,iidt'lı ln<'irrn 
KijpP.J~! 

Bih·iik Fclezof llC"r~soıı'ım da ~iir
ılii~ii lıir riiy:ı lııı lın.::nı:-ın ı;iiz •I hir nıi4 
c:n lılir: 

Bt>r~son l.eııclisiııi kiirsii<lı-. yiik8elt 
ı::eıoıle hir nutuk vrrirkeıı ~örıivor. Bir 
nrn 1 ık. el İ-1 l ev icil*'r .arnc:ırıcln J.i r (ısıl• 
•lnma i~iıili\'~r. Hu sesler 1;ittikçe yiik• 

,,,_ tıit/crı ,'ia:y/ayı ceriri11i: 
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H,absburgların hayatından bir 
yaprak 

(Yedinci sayı/adan devam) 
blan Rmloff konuldu. On sene sonra 
.bir üçüncü kız evJiidı dünyaya geldi. 

Fakat Ef izahet im analığı ile aif e 
. L."nyatm,fnn beklediği rahat ve Jıuzuru 
bulamnclı. , 

1859 senesinde çık.an Frıınsa ve Sar- .,, 
<lnnyaya karşı talihsiz bir şekilde neti• 
cdenen harpten sonra nalı!f .,.c narin 
bünyeli olan jmparatoriçenin sıhhati 
ı;iuikçe bozuldu. Doktorlar kendisine 
cenupta uzun miidclct kalmasını ta\'

',eiye ettiler. E1izabet lıayret edilecelC 
lindar çahuk iyile.~ti ve tekrıır Viynnn· 
)'a d&.ıclli. Fakat lmnclnn sonra ona 
saraydaki hayat hir işkence oldu. 

Öyle ki lıfilii "Avrupnnm en giizel 
l{arlmı" ~iilıretini taşıynn Elizıılıet ar• 
tık iınparntorun yanmıln µ:öriinnıez ol· 
muştu. Git~ide en yakın dostlarmılnn 
bile soğnmu~ht. Senenin hüyiik hir 
k'mmnı miiternnrli hir sf'valıntle ~c~ir• 
<li. Şnrkt, ~imali, Afrika~,, Frammyı, 
fn~iltcrf'yi~ fsviı;:rcyi, Almanya \•e Nor· 
\'et;:i clola-.TVor, yahut kenıli sarrıyların• 
da oturnvorılu. 

?tfr;;elfi, Korrudaki Ahilleon sara
yım tmnnrniyle kPnıli zevkine p:iire \•ap 
tınnı~tı. nu snrav sonrnılan Jlltl\'akkat 
bir zaman için Kn,·ser n nri VillıPlml! 
geçmi~ti: ynhut TJaomz'ıleki YnMes
rulıe -:nra~,n(la ,·eya me~lmr Macar sn. 
rayları Giiiliilli)'cfe ot11rnyor<lu. 

Ata lıinml'~i ı;:ok sew•rıli ,.e bunmıla 
meşhur olmuştu. 

Bu izıli\'aç FrnrıstıYa .fozef iizninde 
ne ~ihi tesirln hırakmıştır, hilimnPz. 
Çiinkii impnrator c:ok ~ekin~en Ye ka· 
fm~tınıla ya~nrdı. Hatta kendisine en 
yakm olnnlara hile kallıini n~mnnnş· 
tı. 

Hu rnretle hirilıirlcrinrlen uzaklaş
malıırı Vf' nyrıln•n1nrı ıle,·nm f'ılivor. 
Jakin imparator 'Elizahete ka~ı olan 
se,·~i ,-e meylini_ ıliirii~t \'f' fa!'ıla ver
hlf'""n hir şf'kilı!P. \'fl~ntıyordıı. 

f mpnratorİ~t'\'C lı«'mf'n her ı:iitı yaz· 
'dr~r nwkruplnr,la mulır"lif ~rvlf'rılPn 
lı:ılıscılivor. fnknt kf'mlisint> knr~ı hf'S· 
lt'fli!!i $e,·ı:riFintlt>n ılolayı sılılınti hak· 
km,l:ı .Jııirn:ı nınliiınat !"ornyorclu. 

• • .'J 

lınlya lıarhinden hirkaç sene sonrn 
Eliznlıctin en Sf'\'ıH~i kızk;mfe~i l\Tarin 
tnlıtmı ve Yatıınım knybetrni~ti . Rııs· 
yayn knr~ı açılan harpte orilıı kfımilı>n 
ma~liin olmuştu. Kraliçe l\lariu. Si· 
cilva Krnh olan lT nri Frnmnwn ile f"V· 

li idi. Şimdi i~e korast ile Yatanmdan 
kaf'lnn~a mE'dmr olıım~h1. 

İşte hımıfnn srıura imparator 'c İm· 
ı>nratori~enin en ynknı akrrıhnlonna, 
hirilıiri nrkasmn feliıkct darheleri ini
yol'<lıı. 1 rıınarnfor Frarısurn .T oz,.fin idi 
~iik kanlf'~i Diik l\fnksimih·nıı Frnn$11• 
ıını rnrdım1 jf,. 1\f,.k.-ika\'n iınprırator 

olnııı;;hı. Fakııt miitıl'fiklcri oıı 11 kemli 

hn:ma fjrrak-tılar. Bunun üzerine 1\fnli"' 
simily:ın dü~mnnlarmın eline gerti ve 
idama uıalıkfim olarak kurşuna dizil" 
di. Zevcesi Beltikalı Prenses Şnrlotta 
da ,lt>Jirdi • 

EliznJ,etin Bavnrya Kralı İkinci 
L'lid,·ik'e besle<li~i alfikıı yalnız merha"' 
metten He.ri gelmiyordu. Bir.ihirlerİ• 
nin karakterleri arasmdıı bir yakmh1'. 
giize tarpıyordu. 1886 senesinde «;.ıldı· 
rnn bu Bnvnrya Kralı Ştıılıberger gö
liincle boğulıırnk öldü. 

Paris büyük operasmcln ~ikan bir 
ynngımln Kral U nci Lfükikle ni~an· 
lısı ve El izalletin en kfü,:iik kızkarde· 
~i Dtişes Alenka, alevler arasında diri 
'diri ynnclr. 

Arka arkaya gelen hu felaketler Eli· 
7.nhetin yeı;ini art.tırryordn. Velinlıtm 
uni hir surette ölümü kendisini çolt 
sar;;mı~h: 

Veliaht Roclolf 30 ya~mda icli. Bel· 
çika Prensesi Stef ania ile yecli senelilC 
evli idi. Bu izdivaçtan bir kız çocuk 
<ltinyaya gelmişti. Huna rağmen me• 
sut olnmamı~lar<h. Dalıa sonrnlan oğ· 
ln ile imparatonın nrası da nçılmı~u. 
Çünkii Rodolf papanın yar<hmı ile ka· 
rı~mdan lıo~nnrnak istemişti. Nihayet 
30 Sonkamın 1889 da l\le.ryerling fnci· 
ası meydana geldi: 

VeJinlıt Roılolf ve sevgilisi Kontes 
Veçera Meyerling av köşkünde ölü ·o
larak hulnndular. Ve hu sır lıalii ay• 
drn 'lnrırnanu~hr. 

Hu vakndnn ilk Jıalıerdnr olan İm• 
pnratori~e idi. J\fiitlıiş f elfıket haberi· 
ni alır almaz imparatonm odasına koş
tu. f nıpar.aforla EJiznhetin aralarm<la 
hn e,::nnrfn nP. konnştuklan mcçhuldiir. 
:Eliznhet imparatonın yanından aynhr 
anılmaz nkrnhalarına \'f" dostlanna ~n 
tPl;?rtıfı çekti: 

"Dnin hir lıiiziin ve arı hir vazife 
ilf' sİ?f" hilıliriyorum. ki o~lnnmz Rn· 
dol f. l\f Pyerl in~ kiişkiinrf e hu sah ah 
kain sektt>simlen ?.nnncdilen ani bir Ö· 

liirnle illii hnlımdu. Allalı hepimize 
ku''YCt versin." 

1\Tnyl'rlinır fncimnnrlnn sonra Elfaa· 
lı_;t lıcn mııtf'nı elhiscleri l!;iyiyor<lu. 
\ nlmı hir ılPfn: o da f'n ldi~iik kız1 ev· 
1f'ncli~i zaman sivnh elhisesini clr~i~tir· 
mi~ti. Umumiyetle ynşny:r~ tanına !=~ 
ğnk blmr~tı. 

JR9R "enesitııle hir soııhnlınr ıriinü 
Gcııf ~<iliinr ~ini. Giizel hir Evltil ~
:nilnılıı '""r;ıylı lıir kndmln lıir ılf'rıiz ~ez 
mezi ynnmıık istemiş, f aknt iskel<:ye 
rlo~rıı ~derken, hir nnar~ist tarafından 
Ü7.t>rine lıiicıım ",ı;J,.r"k. öldiiriildii. 

••• 
Bmdin lıfilfı hayatta olan ve Eliza-

1,rtiıı iJliimiiniin ye~fıne ~n'lıidi Kontes 
Starnv hn \'nknvr "iiyle antatrnnktadır: 

"Olılııkr.a uYaktn hir nclamm hirisi 
tnraf...,,fon kovntımıyonnu~ ~ihi n~nç· 
tan n~aca ko~nrak. ı:<iltin kenarnulnn 
tralızana ı;cı:ıncsini ,.e ornılan (lo~· 

Dünyanın en 
zor işlerinden 

biri 
(Altıncı sayıf aifan devam) 

IC'azanmakta ve sayılan da günden günt 
c.rtmaktadır. 

'.A merikada1..i Mağaza'la.r , 

Avrupa ve Amerikanın en eski mnğ&-1 

zası Şikagodadır. Firmanın adı Mar-' 
şal Field K • o' dur. Bu mağazanın 1925 
senesinde yaptığı alış veriş 80 milyon 
dolardır. Bu mağazada iğne ipliğe, de-
mirden vapura kadar her şey bulunur. 

Almanyadaki Mağazalar 
· Amerikan mağazalan büyük ser
mayedar gruplar tarafından bUyUk ka..l 
zançlar maksadiyle tesis edildikleri hal 
de, Almanyadaki vaziyet ba.~kadır. AI·I 
manyada, büyük mağazalar evveli, biri 
tek branşla başlamakla, tedrici surette 
branşlar çeşitlenmektedir. Büyük mağail: 
zalan Alınanyada f abriknlar açmış ve 

· ilk önce kendi istihsallerinl satmışlarot 
dır. Zenginledik<:e iş genişlemiş v9 
branşlar çeşitlenmiştir. Büyük Alman, 
mağazalan ilk önce kuma.~ yUnlü eşya.-; 
lar satmağa başlamı~lar ve tedrici 0181 
rak bugünkü modem hale gelmişlerdir.ı 

ı 

1 

nıc.a kaldırıma inip üzerimize hücunı, 
etmesini gördüm. Gayri ihtiyari hirj 
adrm ileri atarak imparatoriçenin önU"'ı 
ne geçtim; kendisine siper ol dam. F ... 
ket adnm beni lıo~in hir şekilde itti. ve 
elini ayni saniyecle imparatoriçeye kal•. 
'dırd ı. f mparatoriçe yıldı:mnla '-unıl ... 
mu~ gihi yere yıkıldı." .• 

Elizahet sarayının ntanninetikont \ 
• Elizahct, saraylmm koşup çağırdı~ · 

bir arahncmm yardımı ile kalkım§ ve ! 
İ•keleye do~ru yoluna de,·am etmişti .. ! 
Her iki .ka<lm vapura hinmi§ ve hu •"'j' 
rııcla imparatoriçe tekrar yere yıkılmı§'". 
tr Titrek hir sesle doktor çağırdı. 

Kontes, kaptana koşarak :;eri dön• 
mesİJl,İ söyle<li. İmparatoriçe ottm1uğu 
otele hay~m bir hnlcle götürülmüştü;"· 
Mr <lalın dn kendine ~elememi~tir. Gög 
siinde kiiçiik ve üç kö~eli bir yara hu• 
lunnyorcln. Katilin lnçnğı ciğerleriyle 

· kalhini parçalamıştı. 
Iln feci ,·akaılan sonra Fransuva ]04. 

zef garip hir \ 'nziyrt. nrzetınege lın~ladt 
\'e hamhaşka hir ncfom oldu. Nihayet 
fmtnın~ tnmamiyle kayhetti, dalın ha•

1 

yatta iken hir nev:i mn.cnl ı::alısivetleri• 
ne hf'nzeven ta\'ırlar ~österlyo;dn. 

İşte Hafolmrg hanednnınm Jıayaı.~ 
Jennılan f'eci bir ynprak. 

H llRll!va abone olll
nuz ve abone ediniz 

Habsburgların hayatın
dan bir yaprak 

im parat-oriçe 
Elizabet ve 
MAVERLiN,G 

FACiASI 
Bavarynda oturan ve çocuk tarnf m .. 

~nn hayli zengin olan Prens 'Mııksi• 
milyan ve Prenses Ludovikanın ikinci 
kızlan Elizalıct gençliğini Ştnmllerı;; 
~ölünün kenarındaki Posenkof en şato
sunda geçireli. Onu ynknıdnn tanıyan• 
lar çok cazip 'bir kız diye tarif ediyor
lnrdı. ~ 

'QfU 

Kemline ~ıah~us hir şirinliği \'C ha• 
bası gihi tahiat giizelliklerine karşı de
rin lıir sevgisi vardı. 

Mcyerling faciası kahramanı Rodolfilıı Belçil:aiı prCM 
Stc/ainya ile nişan nıcrasimine ait bir resim .. 

~ 1853 senesi Ağustosunun bir güniin• 
tte Elizahet ehevevni \'e biiYük ablası 
ile İ§ıl şehrine d~ğro Jıareket ettiler. 

ı f~ıl'da genç Avusturya İmparatoru 
: F'rnnsuva ·Jozef de bnlunmaktaydı. 
Fransu\'a Jozef, annesinin isran ve 
arzusu üzerine Elizahetin abla!lr Helen 
,ile tnnı~mış ve onunla evlenmek üzere 
'Oraya gelmi~ti. 

Fakat bu evlenme pliinı hiç umul" 
maılık hir zamanda genç imparator ta• 
rafından bozgunlu~a uğradı: 

li'rammva Jozef Etizahete a~ık ol· 
muştu. Ona bir tesadüfün yarrlmu ile 
rastlamış idi. Çiinkii Elizalıet ailesinin 
iizerindcn "çocukn vasfını hala kaldır
rnadıklarmclan ahlasmm ni~an mera• 
simine hile i~tirnk etrnevecekti. 

İmparato; bütün mü;kiilntlara rağ· 
ınen Elizabetle evlenmekte kııtiyen is
,rar ctmi§tİ, bir ~n genç Prensesin biz· 
zat izclivncm1 resmen tnlep etmiş ve 
Elizahetin ana \'C huhasmclan muvafa· 
kat cevahrm altlhihni~ti. 

Ni~an merasimi genç imparatorun 
.23 üncü dnğum giinü olan 18 Ağustos 
]753 tc yapıldı. GeJio lıeniiz on altı 
ya~ına ha5rnnmıştr. 

Frammva Jozef uzun boylu, norin 
yapılı, hir .ndamdı; lmnunln hcraher 
mahir ve kusursuz hir erkekti, Bis
mnrk ond:m halısederken Of'mişti ki: 

- Ilu 20 ynşmclaki atefli gençte ol
gun bir liyakat ve azamet vnnlır. Gii-

Sonlrlan sağa: imparator Franstmcı Jozcf, 11clçika k"f'<ı· 
ıı 11 nci Leopolil, imparatoriçe Elizabet, prenses Stc/o
riya, Dodolf, Belçika h-raliçcsi Maria Hrınritte .• 

e:el ~özlere maliktir, hilhassa neşeli ol· 
duğu zamanlarda; cazibeli bir hal gös· 
leriyor. Bilhassa güldüğü zaman, İm• 
parator olmasa idi, onu bu yafta belki 
fazla ciddi hulacaktnn." 

Daha veliaht iken, Mareşal Radez· 
kinin idaresindeki İtalya .muharc.bele
rinde büyük bir cesaret gi)stermişti. 

Şimdi ise he§ senedenberi Avrupanm 
en eski lıanedanmın ba~ı ve A vustur· 
ya • Macaristan imparatoru idi. Şarl· 
man'danheri mukaddes Roma impnra· 
tor ve krallarının ta~ımı§ olduğu tok 
S.:ıymettar bir tnç lıazineşinde duruyor· 
du. 

l~te Elizahet Fransuva J ozef c hu !!I· 

ralarda rastlamıştı. Krimlild At7.el ~a· 
tosunda nasıl ta Macaristana gitmi~ İ· 
sP., Elizahet te onun gibi 185·1 sene~i· 
nin ilkh:ıharmda, durgun Tuna nehri· 
cin sulnnnıla süziilen gli?.el hir ,.a. 
pur.la Viyanayn gelmi~ti. Nikah mera· 
simi ayni sene Teşrinievnl ayı için· 
de yapıldı. 

Elizabetin Jıayatı sona erdikten se
nelerce sonra hile imparator gelinin 
Parise geli~ini ve o parlak merasimle· 
ri lıal3 lıatırlnrnaktaydı. 

11k senelerde mesut çift imparato!'" 
lıığun muhtelif mmtakalafma, Körle· 

ıe, Tirole, ve l\f :ıcari~t.ana seyııliatler· 
yaptı. flmıu ıııiiteakıp Fransuva Jozef 
:!e El i,,ahct arnsmcfo lıir soğukluk im· 
Eı;le geldi. f:hı soğukluk zaman ~cç
t,kçc ~eni•'1<>di ''e bu f!C~imsizl ik lıir-. 
('ok krizler geçirıli. llattfi hirihirleri .. 
ni hoşamal\. raildelerine hile vardılar. 

Ra~lııng•!;ta mesut ~ilıi giiriiııen bu 
t\·lenmf', -ki h<iyle bir nikfıh o za• 
rnanki hükiimClar snraylarmda re" 
.ız:dirattanılı- sonunda r r.ci hi r akı he· 
le uğradı. 

Anupa t>fkarıurnuıııiye"inde lıu hal 
birçok declikodulan mucir> olmuştu. 
P,iitiin bmılnr, umumiyetle sarny \'8'4 

knl:ın ,.,,. -lt>ılıkı.·hılurm:lnn ih:ıretti, 
fnbt bu dcdiko<hılar o kadar dal hn• 
,fa;. sal 1, 1-i, ııihttyt>t taıilıi ueticeler 
bi!r \"f'l'tılf'~e •elıt>p olmuşlarıh. . 

i. 
Her ince rluyı:ulu kaı1ınlııra oldn~n 

~ilı i, Eliznhetc <le 'halayı" iliılıi hir n~k'. 
ilham etıni~ti. Tiu hislerin trs iri altında 
kalan El.iznhet hayatını tehlikeli değit
mclcre varcf rrmı~tı. Bunclnn maada fon 
tn.:iye knrşı ıln lıiiyiik hir meyli rnrdı. 
Dir imparator knrı~mın alnrn~ı hal• 
ft'rC Ye tahintler<> alr~tırıhnı~ tn ıle~ilıli. 
İşte fmnlarclan ılolavı hiiıiin hayatı ı1a• 
imi hir hiiıiin n inkiF"ar içind<' ~eçmi§• 
tir. Saadet nm:ıl hnlıth·nr iosnnlnra ait 
hir ~eyse, Eli?.nhctin lıayat yolu ıla ıs· 
tırnp ve traiedik vaknlarla ('!olu bir 
akı~la ~rçmi~ti. 

18:>5 flrncsi Martında Lir kız çocn• 
µu diirırnya ~ctirdi. Hu ~ocuk yaşanın· 
dı; iki "ene sonra ı:;iizlcrini lıayatn kn• 
patlı. Fnkrıt. Htf'Sİ Sf'ne hir kız çocuf;'tl 
\ ' <' onu miitl"nkip te lıir er,,ek çoculC 
dalın do~ıırdu. 

'Ar§idük Rodolf, Krol ve Prenses Mari '.Antuvanct ... 

nu erkek çcırnğn \'llfliz ynpılaralt 
lfohc:luırg hanet1n1tmclan hirinin ismi 

(Snnıı OmtN:·ı sayı/ada) 



Xoeaaı so\.a~a çıkmak üı.ere giyin\ .. 

yordu. Loiz: 
- Bir §ey söyliyeceğim, Çnrli, de-

(li. . 
Çarli, ayııadu kıra\'alJıu bağlarken, 

l>a§WI çe\'İnnekBizin: 
- Söyle, dedi. 
Fakat Loiz susın~tu. Bunun lizerine, 

kocası, aynadan ona baktı: Bnşmı önü
ne eğmiş, düşiiuceli dü~iinccli durdu· 

~unu ~(irdü. 
Bu sefer arkasına dönerek: 
- Söyle, ne ,·ar? de\ll. 
Loiz, &''ağa iuıllup kocasına do~ru 

bir iki adını ntarnk: 
- Dün akş:ıoı söyliyeccktim ya, söy 

leyemedim ..• Tunıdı~m bir kmhnn söz 

:vemıişsin ... 
- Tanrdığmı hir knchn mı? Kim 

bu? 
- Kim ola'!ak, ~1i~is Vayoln .•. Bu 

pazar size f?Clt!rt>~İz, diye söz vermİ§· 
sin ... 

- Ha! }:\'et ... Unutnnı~tum ... 
- E\'et. unutursun tabii ••. Keıuliei· 

ni benimlf' tnnı~ıınnnvı nmıttuh'llll ı:;i· 
bi ..• Fakat, Pari .. ten ~elir ~elmez he
nrnn gidip l.encli~ini ıtiinneyi unutma· 

nıışsm ... 
- Paristcıı tln1uı yeni geldi... Se· 

ınnle tanı~trra<'ıık \•ctkit olmatlı ki. Ken 
di'lini geı;P•l l!fin yolda ci.ir<Hiın. Plfıja 
yakın bir kö~k hıtmuş. Pnzarn ~eliri1., 
(fecliın; c:ok memnun oldu. Beklcvor .•. 

- Gide<'e~iın zannediyorsan :ıldanı· 
~orsun! Hemen ~imcli telefon rJıp r;e· 
lm1iyeceğiırıiıi süylivcrc~im ... Bizi c· 
:vine istiyorsa daveti hana yapınu<;ı liı
ıımndı. Sonra, sen ıı:ısıl oluyor <ln lın· 
nn sormadan sijz ,·eriyorı;nn ?... Hen 

gitmeyorum i~te ... 
ÇarH, karısının söylediklerini din • 

lerkcn gene aynanın öniinıle kırıınıtı 
ile me~~ıldü. Sonra yeleğini sırtına 
geçirdi, gene nrkmmıa hakmııcl:ııı ceke
tini giydi. Hu eırada karıs ı son tıözle· 
rini SÜ)'lenıi~ n lıiclclctli hir hareketle, 
saçlarını arkasmn ı'lo~nı .atarak, geri 
'.dföımii~, peııcercre doAru ~itmi~ti. 

Çnr!i de, cckf•tinin {intinii illklnkcıı 
kapıyn doğruldu 'c: 
ı - Hen w1lmz ıticlt•rim, .decli. 

J..oiz hirdcnhirc nrknsma dUndii \ ' C 

l.:ocnsma doğnı ko~tıı. Tnııı kapıclun 
çıkmak Ü7.cre ikf'n kollarmdnn tuttu: 

- Çnrli! Danlılınw .. ? 
- Hnrır, karıcı~ım ... Y alııız, lıırak 

heni §İmdi. l,e ~eç knlılnn. Gillt>~ im de 
s:ınt birde J?f'lirim. kontı~urıız ... 

Çarli, 'knclınluruı ~ok se\'Cliği tip bir 
erkekti. Loiz onnnln e\'1ı>nirkrn, ınnzi
ıi macera ·<loln hir erkekle e,·lendii;ini 
hi1iyorcfıı. Fnkat, soııra ü~renıli ki, 
Çnrli kaclmlnrr, çiiıel bir ımnat eserini 
ee\'en hi r hısım h isı;ivl e ~f',· .ivorrl u. 

ÇRrli, koclıııhırm yanımla hulun • 
maktan lıo~laııırdı ,.e helki erkek arka
Ctaşlıırm<lan f~zla lrnclm tmnd.ıklım \ 'Or 

dı. Fakat, l.oi7. kornı;mm, hu knclmla
rın valm~ ~olılıf'tirulf'n lıo~lnnch~ıııı do 
Jıilirdi. Ve ,ı;ene hiliyorcln ki, Çnrli o
nu çok s~,·iyorclu. Jrnkot, Çar:Ii de, ka-

11 
J,. 1 '~ • 

1. 

rısmın liendisioi ·~ok sevın<'sinden tlo
lnyı gurur .duran bir erkekti ... 

l.Aiz seviyor ,·e .. kısknmyordu. En 
(azla kı~kandı~ı da Misis Vayoln i~i. 
Ilu, Turova efsanesindeki Yunanlı l!Ü· 
zel Elena ile, geçen asnıı l\fodunı Pom· 
pndur'u ve lm asrın Mey Vest'inden 
rııiirekk.ep hir kodnulı. Oldukça yaşlı 
idi de: Kırk yn~mda kadnr vardı. Çar· 
linin, hckarken bu :knclmla sıkı clostlu
~u olcln~rtınu i~itmi~ti . fa·Jen<liktcn son 
ra, Va yola Be tamşmak isteıni~ti, fa· 
kat kadın Pnriı;te hulunuyorchı. Ve İ§· 
tf' ~imdi Pnristcn ızelmi~ ve kocası ya· 
rrıı, onunla heraher. bu kadrnm kiiş- . 
kiiııe ~itmek istevor<ln. Hatta~ kemli
si 1?itme7,Se, yalnız J!İdeeeğini t:öyle-
rorıln... -

Kocasının ynlmz gitnıeı:;ine rnı.ı ol:ı· 
lıilir miycli? Hayır! ... 

O giinkii cumartesi J!Üııii, öğll'den 
onra Çnrli t>\'e J!:clcli~i zaman, kansı· 

m krr kıyafetinde lıuldu; Mr yandan 
da pak.-tleri Ye ·çantalan hnzırlayordu. 

- Mn\'Oları nldm mı? 
l..oiz. l!iiliirnsenıe~·e t:nlı~arak: 
- Ben ılalrn hu ha,·mla 'dt>nİze l?İr· 

mem, dedi. 

- Tierı girerim .•• .Benim ıırnyormı 

koy çantaya. Sonra, nrknırn f?:İ},ııek i· 
çin knlmcn bir ~ey nl: Vnyolanm kot
rası İlf' denizıtc !?ezerken ii~ürsün .. 

- Ben kotra ile clı>nize falan çıka
cak df'~iliın ... 

- Öyleyse kiilotnnu al: V ayolmpn 

:ıtlnrı rnr. at l?e7.İntisi yapnrsm ... 

Loiz. hiç ceYnp , ·ennedi. Çnııtalan 
kendi bildiği ı;ilıi yerle~tim1ekte ,de • 
,·am f'ltİ. Sonra: 

- Bu kaflına da ftışıyormn, dedi: 
Kırk yn~ıncla karı. sporunda, ~e7.me • 
foclr, t'ğlenmesinde ... 

Çarli, gnyet tallii lıir Juırcketle başı· 
rıı snlladı: 

- . E\•et, dedi, çok sporcu 'bir ka
dınchr. Tink ~öreceksin ... V'e nnlnyacak

sm ki, onu kıskanmakta hiç hakkın 
yok ... O se,·diğim değil, hoşuma ,ı;iden, 
heğenıli~inı lıir kaclmdır ... Ommla iyi 
hir nrknılaşhğnmz ,·ardır ' 'e hepsi bu 
kod ar ... 

Vnvoln'nın pliija yakın ı;li:ıt'I bir 
kii~kli Yardı. Kiişkten plfıja kadar bir 
halıte 111.amyor, bahçedeki bir yol ta 

<imiz kennrmn kaılar iniyord.u. 
Vn)·ola onlan --daha do;!rusu Çar· 

liyi- sevinerek kar~1ladı. Çarli ona 
karrsn11 tnkdim ettiği .zaman: 

·- Mf"mnun oldum, (ledi, tebrik e
der.im. Çnrli: Gür.el bir karın \'ar. 1ki 
Fene evvf'l hana tarif ettiğinclen pek 
tlnlıa gilzel. .• 

uıııımmnuımııımıınıuıımıııtmııtıı:ınııll!lfl!lnııııınnnınrıll'lıtıt 
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Çeyiren: Vıir Gül 
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Plaja ya.kın güzel bir köşkü vardı, 
• - j ., . 

köşkten plaja kadqr bir bahçe uza-

nıyor ve bahç~.def<i yol ta ae'lız 

kenarına kadar inigorau 
Loiv_ im yurı Elena, yarı • Madam 

Pornpnclnr ve yarı Mey Vest kadının 
hu serhcst koınıfrnası knrşısnıda e\'\'C· 

l1i hayret etti: Ne laııhııli kndmdı bu 
böyle! 

Jluııunla herııher Vayolada I..oizi 
:kıskanan bir kıu:lın hali yoktu. Kendi· 
6İne ka111 ı:;ayet samimi ,Jananrmş, hat 
lfı, hizzat kocasına, onun çok güzel ol· 

dui;unu sö~·Jemi~ti. •• O halde bu, Çar
linin detli~i gihi kocasının hir nrkada~ı 
iıli ' 'c arnlnnnda .arkadaşlıktan ba§ka 
h'ir §CY yoktu ... 

Yemri;i fü;O hernher yediler .. Yemek 
ten sonra Vnvoln. lıf'r ?:tın~rınki li~Je uy• 
kuauııu upanıağı .~ekildiği .zaman, ka· 

rı koca yalnız kaMılar '~ bahçede tlo
la§mağa ba~la<lılar. 

Loiz memnun görünüyordu. llir a· 
rnlık kocnsına dönerek: 

- Hnkkm vanm,, dedi. Vayola iyi 
bir kadınmış ..• 

- Ilen t!ana demedim mi ..• 
Kararlaştırclıklan gib~ bir @aal !on· 

ra Vnyola onlnr.ı plfıjıln buldu. Kemli· 
si mayosnuu ,;iymi~, arkasına da bir 
kap almış ıı;elmi~ti. J..Oize sordu: 

- Denize girıniyor·musumız? 
- Ilu me\'sinıcle ~im1em... Sular 

eoğukt11r ..• 
- Ne y:ıpnlım ••. Siz.in kin sııları ı· 

otacak de~iJiın yn ... 

ll11111l:111 c;onrıı hir knlılrnlın nrtı H ' 

koşa koşa elen iz .kenarına ı:iılı· r··k "'Ula
,ra atıldı. 

Çnrli, kamınn tath .hir ı:ülii~lt! lın-
:k:ırak: . · 

, - l\liismıtle erlersen •lıen ıl~ dı'lı~ 
yim, dedi. · · · 

J.,oiz, kocnsıııa: ~·reki" .ıll'ıtıt>cle•ıı .-, • 
,·el hir an ılü~iin-mi, sonra·: • · 

·- Olur, tlf'ıli. Fnknt hrn clı• ~,.Jj)''>-

·ruın ... 
Çnrl i lıa)'ret etti: 
- Hııni ,Icni7.c ginniyor<luıı? Znıeo 

ıı•:ı\ ou \'nk ••. 
Loi1 .. kurnn7. giiriinnwğc ı;ah~ıın \'e 

hir:ız l!'•rur ta~ıyan bir ı;iilii~e: 
ı-- Mnyonnı n lrm~tnıı, dedi .•• 
Çnrli ~a~mlı. Fııkaı. lıiraz soma de

nize Çrırli ile lıenıhrr lrnrmnm ,fo gir
ıli~irıi ~iir<'n Ya\'0110 lıPr lınlıle hı•psiıı· 
ılrn f:tzl:ı ta~ırııu~t ı 

Yalnız illzun rrıiicldet yiizdiiktPıı son· 

ta. Çnrli ile Voyola:lıiraz iler<h·ki kot
rnyn !!İlnwk i~lf'dikleri zmnnn Loiz: 

::._ nen ~nl1iJc <liinf're~im, dedim. 
K nmlnra )'flft? elin lcıımek isteyormıı. 

Bunlan söylerken kocasına bakıyor
du. İstiyordu .ki .kocası da kendisiyle 
beraber gelsin ... Hayır, Çıırli Vayolı 
iJe ber:ıher kotraya çıkmnğı tercih et
mişti. 

Şimdi Loiz sahilde. bir knyaıını üze-
tine otunııuş, kotraya bakıyordu. Kot .. 
rada Çarli yeJkcnleri açmağa uğrap
yordu; Vayola da öne geçmişti. .. 

Loiz gifaler.iııin öniinde, kocaaı ile 
hir yahan<'ı kadrom, bir kotradıı uza'k· 
laştıklarım J?(frtf ii ... 

Kendisi dönnıli~, küfke gelmi~ti. Bü
yük salona girdi ve geuiş lıir ktıuape
nin üzerine uzandı .•. Büyük bir ısinir 
lmhr:ını i.,;inde .idi: Ne oldu~uııu biJ .. 

, miyorclu, ne yapacağını bilmiyordu. 
Ne kadar zaman geçti~inin <ll! far

kında olıııaıh: Yalnız, saloııd uki hü· 
yük sa:ıtin birkaç kere çaldı~nıı i~itji. 
Sonra açık pencereden içeriye ı:t·rin?e 
lıir riiıı:;arm .girdij;ini hissetti: Akşam 
oiııyordu. Dnlıa f!onra lıa,·anm karar
<lı~rnı ~iirclii \'C niha\'et •.• 

Dr~nrdan ayak seslt'rİ... Merılİ\ ene 
çıknnlnr ... llnyır, nıerdh·cndcn vuknrı 
hir ki~i -ı;r'kırorchı ,.e im ayak f.('fı)eri 

bir kadının ı.:elai~ini lıaher nriyordu. 
Gelen·, hakikatt-ıı, Vayola idi Loi 

ll7.8ndıaı yerı'len tloğrulchı. O 1.aman, 
salonun karnrılık olıfo~unn forkeui. 
Yayol n kf'nıfüini l!İİriinı-e: 

- A ! Si:i hnrncta mıvrhm7.? aleni. , 
Çarli sizi ıırnvor. Deniz kemırımla 

' hulamurrıı<'tı o.kaclnr korktu ki! Ben 
"Re iki en· t?İtıniştir"' <lerlim 'e hurn
ya gelılim. O da pHij 1.!llzinos11na bak· 
mıı~n :::itti. .. Si,,1rfi nn .. ,ll'vsc c.ı·lir ... 

Vavoln hiç hir ('f'\ np vernH'\f n \'C 

lıiı: hir hnr<'kctte hulunmanıı~ olnn 
T .oizin vaııınn otnrıln \'f' kolıınıı lıoy· 
rınnn 'llıır:ık: 

- Y cızık, dedi, cnnıııız sıkıldı ... Bu· 
ı:;tlu lıic; t'~lcııt'ıncdiniz ... Keilİ koca
JU7ı 'ulmz hırakoydrnız gelsin . 

Loiz, birdenbire ıfo~ruhlu w ate§ 
aaçaıı gözlt'rİ\'lt> kar~ısmitaki krıdıııa 
lıaktr: 

- Tee~süf ederim. detti, hııııu lrnna 
iz rııi t:l\-Sİ\'e ediyor~mıtız? Siz.in gibi 

hir kaclnıa, hir karı korayı cıyrrınağa 
~ah~rııak · yakı~ır uıı? Ben htını) ıı .ko: 
camin hc.nıl•er ı;eldiın.:e, onu .. j,,Jen 
l..urtıırınak iı:iıı geldim ... 

Vayola. ~eııe o §Pytaııca ~ülibli ile 
lıir kalıkalıa altı: 

- Halı'lıa 1 Onun içiıı kof'nm lıcnim 
kollurıııuı hırakıp gittin ya! ..• 

Loiz artık ut> olııııı~tu! Kendiııi kay
lıetti , .e .. Va,·olannı ı;:urntmn hi r tokat 
altı ... 

Bn ani lıart•kctten ı;oııra g(izlerini a• 
'!;811 iki 1knihn kar~ılarınıln Çurlh·i gör· 
Jiilf'r. İc;cri ~İr<-n Çnrli ı>lektri~i vak· 
tJ. 

Yayoln. ayn~n kalkmış w: lıhlılctlc 
J.oize .lloi;m yiiriiycmlıı. }<"pkat. Çnrli· 
nin ic;eri l?İrıli~ini giir;iince durdu 'r: 

- Siz ko~anızı hr.ndt'n kurtnrm:ığa 
Plıli~inizi slivliiyorılnnnz; fnkat . 'im

ıli koı·nmz ~iıd hcndf'n kurtardı . 
O akşarn karı ko<'a l\fjı;jı; Vnrnlnnm 

_. l.iıt/c11 !1ayfa)1 t;m•irini;ı 


