
CUMARTE8ı 

ı 
a. Klnun •••• 

YIL: at-a 
Sayı: 7•7• - 1aea 

KURUN 
fcnl senenizi Tebrik ed«;r 

1-tayatın 

felsefesi 
ieni ıo::neyc gir,.rken fikirleri meş -
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lann dııha ziyaue ehemmıyet verdı
gele~elırir. 

{eni ıucn yıl b~e iyilik mi getire -
yotSd {cqalık mı? Bunu düşünü -

. Geçmişteki hat!lroeleri bir muamma 
ı iı.<l .. et olan hcıyat muadelesinin 
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Yahudi 
Muhacereti 

Harşısında 

· Bizim de ted
bir a:mamız 

lazımdır ı 

Jiln uı~:ırları iarızcderck \stikbali • 

Anndolu Ajansının Sof yadan ı 
aldı~ı bir habere gi,re Bulgar 1 
lıülkiimeti nomanyndan gelmek 1 
i~te) en Yahudilere lıudtıtlan. 

m kapamak fikrindedir: Bu
nım sel>ehi de, y~ni Goga 
lıiikümetinin ba)ıyacağı tasfiye 
hnrtkcti 11etice11inde pek çok 

lınlatm3ga, yenı yıl i!jınde karşımı -
çıkması muhtemel hadiselerin ma -
etini ltcşfetmeğ! çal ıınz . 
ıtte en <.-ski zaır.anlardanberl .in5All· 
n bu tabii temayulünden istifa& e-
k bazı adnmla. yıldızlara veyahut 

alm1 L .. karak, bazıları remil veya • 
bakb c.ökcrek, hülasa türlü vasıta· 

i müracaat ederfr istikbal hnkkm -
ehanette bulunmayı kendilerine .... 
yapmtşlardır. 

AvruP.alı modern hakimlerde 
haber veriyor ki yeni giren 1938 y 

cinde h keı harp olacak diye kor 
ak, fakat böyle bir hap olmayacak 

Y ah udinin Romanyayı terkede
ce@_ kamıatidir. 
;·mstirıde bir Yahudi hiikfi

meti kunılduğu zamandanheri 
A' rupanın muhtelif memleket· 
!erinde de,·am eden antisemit ! 
cereyanların son zamanlarda'· 
artrnaı.ı Türkiye gibi esasen an
ıt emit olmryan meml~ketleri de 
dii~ündürerek hir mahiyettedir. 
}fonun içindir ki eski Ziraat Ve
kili Sahri Toprak iki sene C'\"\'e] 

Büyük Millet Mecliııine verdiği 

lki bir çoğu bu söze karşı gühiıt ~elecek Y nlıudi muhaceretleri-
1u satırları -0kuyar. sayın okuyucuII hir kannn f ayihasmda; hariçten 

n kendilerini alamayacaklar nin kabul edilmemesi hakkmda 
il kendilerim alamayacaklar. hir teklif yapmı~tr. Bn tekli{ 
ff ;nJi kendilerine şöyle düşün ~imcliye knclar hariciye encüme-
tr :, ninde milzakere olunmamqtrr. 
w Ahyip 1 BUtUn dünya gazeteleı Fakat öyle görülüvor ki Roman-
bergUn 1&panyadan ve uzak t'rktı 'acla iktiif :ır me' kiine geçerek ! 
p hav ;! • leri geliyor tıpanyollaı Goga lıOklırneti i~ progra· i 

ul ri re • ·.. 1 Y 1 dtf f'ri • , ~ 1,.,. nt- • 
lııof ul yor; ç be tan ve lkwadi tc ehl ils1erden 1 
1ı bir lıarb·n fe;a~tlerJ İiinde yijt uzakla .. trrmak gihi hir madde 
, Da'ba doğruıu ı H 7 aenni hart.- koyacak 'e bunun tatbik atma ıö· 
'e nib:ıl;tte eriyor, 1938 senesi e • ricıecrk olnrEa Türkiye için hu 1 
ı: böyle harp içınde ba§lıyor. Bı- l ! meııele} i e a h hir surı tte tetkik ! 

' ' ASIM US j t>trnck ve iran edl"n teclhiri al- S 
• 8 s sa r i mak 7.anıreti Jı:uııl olarnktır. l ( onu • tı. 1 • ., 

.., ··-············ .. ························-····--·· ... 

Veni yıln eşiğinde 
Yazan: Hakkı Süha GezgDn 

ruayyen bir yaştan sonra, ye bir 
yüzde yeni bir çizgi, şaka.lıda 
bir beyaz tel ve ta içerler. acı 

tortu halini alıyor. 
•uvardald takvim, tek yap.ğile 
ta, bitkin... bütUn bir yıbmidi
aile didişmenin ne demebldu· 

caıılı bir ôrnek gıbi sall:ıyor. 
ede henüz yerine asılmaq, tel 
ağı daha kaldırılmamış tomıl bir 
ka takvim de var. Duvarda ırkan 
adaşına mu.za.ffer bir gül~ göğ
U kabartarak bakıyor. llbuki 
yıl ö~ bu harap, bu pcran ve 
tin takvim de yine böyle b k&ıJe. 
kurulmuş ve yine böyle nr.affer 
gülUşle duvarda sarkan solaşına 
ltnıştı. 

• .. .:::: :::: ~ ::::.U::~~;. !:j~:-!. ~ 
...,. delice eğlenmeleri · gali· 
~!~ dc~il. Yeni bir J elde 
r k:ıhkahalı 1jampıtnvıı k lıleri, 
~an tan dönmUş kafaları karşı

ak, sakın ona tahanunill in bat 

vurulmu§ bir çare olm~m ? •.. Kınlan 
gönul iniltilerini, çok kere bir kahka· 
ha ile örteriz. Çırçıplak görUnnıek 

bilmem mçin hoşumuza gitmez. Ke
derimiz, bir başkasını se»indirecek 
diye mi çeklntl-iz? Bu ne hazin bir 
>ir kUçUklUk! 

Ama, ister yeni bir yıla, yani yeni 
bir yaşın zehrine alışmak, ister ger
çekten eğlenmek için gidilen yerlerin 
herhalde dayanılmaz bir alımlı tarafı 
olacak ki, dayanamayanlar çoktur. 

BirgUn evvel esneye esneye: 
_ Vallahi azizim, benden paso! 

Man~ız kalabalıklar iı:inde boğulma· 
ğa niyetim yok. Erkenden yataca
ğını! 

Diyenler, ertesi gün, gardroplarmı 

atıyorlar. Eski vandlerini hatnlua
lar bile: 

_ Eh. diyorlar, mmrlinı o kadar 
durgun geçiyor, ki biraz hC'yecan 

(Sonu Sa.j Bi. .t) 

..... relgrat adrell: ttunm • IBfantiul 
Telef. 21413 (Yazı) 24:rrn <fdlıre) 

Tiryaki s1garası 
Piyasaya çıktı 
TECROBE 

ETTıNiZ MI? 

aşı tayyare piyangosu 
Dün gece çekildi' 

Bugün Büyük 
ikramiye 
Hastası olan bir 
aileyi sevindirdi 

1937 yılını dün ıecc saat 12 de ta • 
mamlayaralr ı 938 yılma girdik • 

Acaba Yt'ni yılın en ıansh adamı en 
talili imanı kimdir? Bunu hiç diltUıı ~ 
dün Uz mü? Şlipheıi.z herkes ''bu yıhn 
en pnsh adamı benim,. demek iste:di. 

Onun isin herkes blitçesinin milau
desi nisbetinde tahini yoklamak i~in 

yılbaıı tıyyare piyankosuna girmiıtt 

(Sonu Sn. 4 Sü. 1) 

Romanyadan çıkacak 

Yahudilere 

Yolun açık olsun 
haptan baba 

....................................... 

64 Sayfadan mürekkep 
Her zaman ceple taşıgabileceğlniz 

Çok faydalı bir almanak 
hediye ediyoruz 

1938 

KURUN Almanağı 
Fevkalade Yılbaşı hediyemizi müvez

zilerinlzden muhakkak isteyiniz 

Gene bugün 
Beflncl sayfamızda bUyUk bir zevk le takip et!ecc

ıınız etleb1 romanımıza bat ladık 

QSMANOFLAR 
BuJıarlıtaoda fqayan bir TOrk aUesinln heyecanlı hayah 

Yazan: Kenan Hulusi 

Pazartesi günü 
~ 1 1 

Çeviren: Vahdet Gültekln 

Valinin arsasındaki 
taşlar nerden ahndı 

Muhiddin Ustündağ'ın bir. muhar
ririınizin sualleri
ne verdiği cevap 

Bir zamandır \ali \e Belediye Reisı 
Muhiddin Ostundağın phsmı istihda e
den n~riyatta buıunmaıı adet halıne 
getiren Tan gazet i dünldl sa)' ısında da 
bır ta, hı ·':"rl :u. 1 tıyordu; İstanbul 

Vali ve Beledi}c HE~ memuriyeti nun
tlkası dahilınde bulunup ta müze) e r. k-. 
li icap eden kl)metlı ta lan bir bir t p. 
la tıp Fenerbahçedeki arsasına tac:ıtı)' •• 
muş! Vaktiyle Kadıköyilnde eski F -
'er mektebi civarında duran "Bızan ı· 
lardan eski bir devre ait,, taşlar 6 çift :il 
ziln çektiği bir arabaya konularak \' ı· 
nin arsasına nakledilmif, Çekmecede l• 

kılmış bir carniin ve ~1er~nd ki e5-

ki karakolun tatlan ayni suretle 
mı !.... Hem ~dıkoyünden kald 
taşların bir a ık Halk Partisinin K 
köy §Ubesİ in atında kullanrJması 
düşünntmusmüşL 

Dün bir muharririmi bu neşri) at üze
rine Vali ve Bel ye Reisi Muhiddin 
üstündaiı t ederek kendi ~ e şoy-
lece ın tta bulundu: 

- Tar: gazet i bazı klYll)etli t.ı 1 nn 
sizin arc....anıza n edimi oldu"' J u 
zryor; bu hu usta bizi ten r eder r. .. 
niz? 

- Gmteyi okumadun. Vaziyeti 

(80flıı Stı . .t Sü. 

~eJal Ba,.,.r - Uutlaka nfah limanına nracafa! .. Toao a1bft1nünden 

Kazanan 
Numaralcr Teruelde Astler 

Hükumeıç:ıeri çev·rdiler mi ? 
Yeai nnt 

S:ıaga konmuş liste 
~ ıo1"_aıw:ladır. 



işte bir talihli 

Osman Cemale de 
piyango vurdu 

'l'l.r- ti b a ı ı kazandıksa ayni §eyi her çekiJişte ka-H e mu u an . 
Durduk durduk turnayı gözün· zanacak değiliz yal 

d . d 'k ı ' Bizde ya§ kırk yedi, yam öbür gün 
en 'ur u . 1 d. . • k .. d k d. Te,ekkeli dememİ§ler: kendi ken mıızı te au e sev t." ınce 
•·saLreılen derviı muradına er- insana biraz da köş~de hucaktH s~k-

. ,., Janmrş beş on para lazuııdır. Ben, şuu 
mış. d• d L- d" ı.,·· · ı Diye ... l~te sonra biz Je muradımı· ı ün gece ııuman ıgn.n parayı uy. e 

1 ·k ı •una buna yardımla, zıyaf etlerle, bıl-za ert ı . ır 

n·ı t" henimle ortaklama almış o- mem nelerle ~abucak de,·e yapıarsanı 
lan ~r~~da~m eli ne de uğurlu el- yarıo dediğim günler gelince a~zımı 
mı~··· 

Dün gece, sabaha karıı ziyafet sof· 
ramızm çevresini sarmış olan ark.a
da~lardan hirl diyordu ki: 

- Artık muharrirliği falan bıra
kırsın değil mi? 

- Ne münasebet, dedim, muhar
rirliği şimdiye kadar belki biraz da 
geçim va<11tas1 olarak yapıyordum. Fa
kat şimdiden sonra salt ze\ k için ya-
zarnn. 

BiJiyontm, şimdi birçok muharrir 
ve gazeteci arkadaşlar ~ugün etrafımı 
aanp hana boyuna: 

- Kazandığın paralarla neler ya· 
pacab~ istikbal hakkındaki düıUn
celerin nelerdir? 

Falan gibi bir süril baş ağrıtıcı ıey· 
]er soracaklar. Zaten dün gece, gere 
yarısmdanheri hunlan hanı birçok 
kM1er sordular. Ben şimdi burada 
hu.nlarm hepsine birden toptan bir 
ce,·ap vererek işin içinden çıkıyorum. 
Onun için hiitün gazetedlerden, lıtl
tün eşten, dosttan çok rica ederim, 
benim hu vazımı okuduktan sonra 
beni rahat· hıraksmlar, bana gelip te 
bir sOrü ahret suaUeri sormaya kal· 
kışmasmlar. 

Diln gece piyangodan k'azandıiım 
para ile hen ne yaparsam yapanın, 
i1em benim kahyam mı? 

Hem ben şimdi talihin hanı ver
diği hu tatlı, bir~ Wa ~ f8l~ 
haş dönmesi lçiı;ılfe ·i'aHJI~ para 
ile neler yapacağımı hemen taearlıya
hilir miyim? He1e durun bakalun, İ• 
şin harareti biraz soğur, ilk taşkın ne-
tem biraz tavsar ~bi olSJin; hele bi
raz kendime ge1evim, hele biraz he
yecansız c1ü<1iinmeğe başlıyayım, o za· 
man kazandığım bu para ile neler ya
pacağnnı size söyleriml 

Aman yarahbim.'dlln ~ece, ~er.e ya
nsından sonra nereden ve nasıl da ha· 
her almı~lar, sonra benim o saatlerde 
nerede hulundu~ımu kimden öğren
mi11ler? Bir düzineden f'azla insan, 
bulunduğum yere ko§up benden biraz 
bir ıey kurtarmak için bana ne diller 
döktüler. ne diller; ne dertler .,andı· 
]ar, ne dertler ... Dun1n yahu, bu ka
dar acelf'niz ne? Aldığmıız para he
men hir iki gfincle bitf"cek değil ki. .. 
Ben zaten bu gibilere karşı dağıtıl· 
mak üzere bir miktar bir ~ aynaca
... . .. Fakat, Hnmaym ki bundan hir 

aç yıl önce kendisine orta bir ikra
iye ('tkmq olan çarkçı Bahri usta

m yaptı~mı yapaea~rm ! Bunu o va· 
0

tki gazeteler de yazmışlardı: 
Arkadaşlariyle birlikte ortaklama 

lmı§ olduğu biletten kendi pavma se
iz yüz lira düsmil§ olan vapur çark· 
ılarrndan Bahri uııta o giln ıahahle
in parasmı aldıktan ııonra Galatada 
ekmiş kafavı, rekmiş kafayı, 11onra 
a tutmu~, Haliç 'irketinde çah~an 
ütün dü,kUn arkaadflarma onar, 
inniıııer lira daihtarnk birkaç !&at İ• 
inde koynnndaki sekiz yüz liranm 
ihine darı ekmiş ve o akQıtm r11km-
1 B:ılattııki Polinln meyhanesinde 
er,.~iye icmfati. 

Biz. tahii Ilahri nsta kadar e\ liya 
ürekli olrnadrğnnız için a~nen onun 
"bi yapamayız. Fakat, havadan elime 
eçmi~ olan ve hunu da hu saate ka· 
ar f .. tnnhulcla duymadık kalmıyan 
u paradan bazı ~e, dosta biraz, ya· 
i münasip miktarda elbette toslıya-... 
agım ... 

Ziyafet meselesine gelince: Dün 
ece, gece yarı mdan sonra sabaha ka
ar verdiğimiz ziyaret yetiımiyor mu? 
nan olsun ki Beyoğlunun bu, olduk· 
a mütevazı yerinde verilen bu ktı· 
ilk zivafette umulduğundan fazla, 

poyraza mı açayun? 
Haydi, dün gece meaeleyi duyama

yıp ta Beyoğlunılaki o yere gelmeyen 
samimi arkadaşlardan bazılarım da 
hu ak~am memnun etmeğe tah1ayını. 
F'akat, yarm akşama, öbür akşama da 
ayni şeyi isteyenler artık n' uçlarını 
yalasınlar! 

Zaten dün gece havadan kazanmış 
olduğum ikramiyenin miktan topu 
topu nedir ki? Yimıi arkadaş bir ol
muş, adam başına birer lira \erip or
taklanıa yirmi liralık bilet almıştık ... 
Biri onluk, üçü beşlik olan bu hi1et
lerclen hangisine ne kadar vurmuş ol
duğunu ıla unuttum ya! Yalnız bu 
vuran ikramiyeden adam başma isa· 
bet eden miktan size söyliyebilirim: 

375 ••• 
Üç yüz yetmiş beşer kuruş .•• Nasıl 

lıo§unuza gitti mi? 
- Bozdur bozdur harca! 
Diyeceksiniz. İyi ama, talih bu yıl 

hana bu kadar güldü. Gelecek yıl bu 
ilç yüz yetmiş he§ kuruşun yerine ha
na (35750) lira çdqmyacağını kim 
temin eder bakayım! 

Şu halde benden ziyafet ve yardım 
bekleyenler dört gözle gelecek yıh 
gözlesinler. İşte burada kat'i olarak 
söz veriyonım: 

881 p 1 

Almangada halka ne 

Eğer gelecek yıl bana hu kadar pa
ra çıkına lmnun tam (750) Jirasmı 
o gece arkadaşlarla birlikte· ııahaha 

~adıtr .eri,t~ , , ·l 

giyeceğini hükumet 
öğretigoı· 

tktısaden kendi kendine yetmek 
umdesini takip eden Almanya millete 
ne yemesi ve ne yememesi hakkında 
tavsiyelerde bulunuyor. 

~tanın muayyen günlerinde et 

kesmek ve yemek )lasak olduğu ma • 
IUdlu.r. "Topu tercyağına tercih ediyo 
rrız,, diye meşhur laf ortaya atıldıktan 
sonra da, hariçten gelecek tereyağa fu 
la para gıtmesın d.ye, hükfunet halka 
kahvaltılarda tereyaf; yerine reçel ye
melerini ta·ı&iye ediyor. 

Bu iş için muhtelif vasıtalarla yapı -
lan propag1ndalarda meseLi şöyle den
mektedir: '"Koyun eti çoklüb bir şey
dir. Sığır eti yemek yetişir. Hele do -
muz eti arasıra yenmese de olur.,, 

En fazla propaganda patatese sarf o
lunuyor. 

Çünkü hu sene Almanyada 52 mil • 
yon ton patates eld~ edilmi~tir. 

Halka l•:ılık yemeleri de tavsiye CJll>.' 

nuyor. Fakat ıimdiki halde senede a • 
idam başına beş kilo balık diltmektedir. 

Halbuki Fransa':l;t bir sene zarfında 

Dolanda Habeşistanın ilha
kını tanımak lstiyor 

Habeıistanı almı~ olan ltalyarun İm 
paratorl..ı:.t vasfını. ıeamen ~yıp tan} 
mamak etL <: fmdaki meseleler, gitti'<çe 
da1budak Ealmaktadn. 
Bir müd<let evve~ Holanda hillmıcti, 
HaL ~~·sc.ıııır. italyaya ilhakını tanı -
mak üzere bir teşebbüse geçmiş ve bu 
teıebbüs gerek beynelmilel siyaset dün 
yasında, fJ~rek Holandarun içinde hu
susi bir alaka uyan.;ırnuştı. 

Hatta Holanda parlamentosunda ~id 
detli münak.atdar c.lmuştu, son clefa 
bir komüniııt mebusan sorduğu ehf·m
miyetli b.ızı sualler karşısında, Holan
da bari:iye nazırı Dr. Patyn etraflı i~
hat vermegc mecbur olmuş ve vaziyet 
nisbcten .ıvdın1anmıştır. 

Umumiyet itibar~yle bakılırsa, Ho -
landa hükfameti İtalya ile diplomatik 
milnasebatını istenildiği şekilde tesis 
edememek yüzünden zarar görmekte -
dir. 

Times gazetesindt- okunduğuna gö -
re, Holanda hariciye nazın Dr. Potyn 
demiştir ki: 

"Bir milddet evvel hükumetimiz, 
Oılo mukavelesine dahil !devletlere bir 
milracaatte bulunup İngiltere ve Fran
sa ile birlikte Hab.:şistarun ttalyaya il
hakını fiilen tanımağa meyyal olup ol
madrklanru sormuştu. 

Bu hükfunetler henüz noktai nazar
lannı bildirmemişlerdir. Aramızda is -
tipreler di:va mediyor. Hotaridanm bi
hakkın Habetistan ilhakını tanımak iı
t~diği meselesine gelince, bunun sebe
bi §Udur: İtalyanın Habeşistıaru işgal et 
miş olması bugün b1r hakikattir. Bu ha 
kikati kabul etmiş olmakla, hükumeti
miz, Habe~ harbi zamanında beslediği 
noktai nazan ldeğiştirmiş olmuyoruz. 
İlhakı w.ımadığınu.z takdirde, uzun zi 
mandanberi bir sefiriınU bulunmayan 
lµlya ile münasebatımız zarar görü -
yor. 

Oslo mukavelee devletlerinden yu • 
karıki te§ebbUe is-.ıildiği zaman, ıtaı.. 
ya henlls :Milletler Cemiyetinden d.-_ 
çekilmemişti. Binaenaleyh, Holanda 
hükfimetf. Habetistanın ilhakmm ta -
nmmasmda İtalyanın daha müessir su· 
rette Milletler Cemiyeti ile teşrikim~ • 
eayi etmesi imklnlannı da garüyordu.,, 

Holanda hariciye r:azm, her ~e rağ 
men. ilhak hakikatinin tanınması za -
manmm geleceğini ipretle sözlerini 
bitirmi§tir. 

1938 yıb.... inik vatandaşlaruna 

ıdıhat ve ıı.eıe büybk Türk milletine 
de prefli tıaıardarl.t uğur ve huzur ce

tirmeaini candan dilerim. 

M. NURi ÇAPA 
l'lrfllC!UllU ftl ooeaJı pdalan fabrikam 

yenen halık adam bqına 12, ]aponya
da 50 kilodur. 

Bunun için timdi Almanyada fazla 
balık tutmak için teıkil!t yapılıyor. 

Almanyada çöplerin atılmadığı da 
maHlındur. Kiğrt, t;~şe kırıktan, eski el 
bise bez ıarçaları, kemik gibi şey!er 
toplanıyor. Bunlar, kimyahanelerıde. 
teşkil tttikleri maddelere ayrılarak ye
nil erinin yapılmasın akullanrhyor. Ke
miklerd!n de makin:ayağr, gliserin ve 
nitro gliserin gibi e.addeler çıkarılı -
yor. 

BOYOK BiR FRANSIZ 
BESTEKARI OLDU 

Frans!lnm bı 

giinkü en büyü 
bestekarların 
dan Moris Ravt 
geçen gün bir ı 

meliyattan sonr~ 

62 yaşında olara. 
ölmüştür. 

Uzun müddet 
t.enberi beyninde: 

1 rahatsız bulunaı 

Ravel dört seneai 
hiç bir eser bestelemiyor, bu da ken 
disini hastalıktan daha fazla ümitsiz 
liğe düşlirUyordu. 

. 
Hasta bir adam ölecek v~ 

dir .. Doktor geliyor ve yaşaması için 
ancak bir çare olduğunu ıKSyleyor. 
Fakat, hastaya verilmesi lazmıgelen 
ilaç o civarda yoktur ve uzaktan ge
tirmek için de vakit nıilsait değildir. 

Bunun üzerine, doktor, ilacı kendi
si yapmağa karar veriyor. Bunun i
çin de iki ~ıngıraklr yılana ihtiyacı 
vardır. Çünkü, hastaya li.zmı olan ilaç -
bu yılanların zehirinden, hUSUBt ter
kiplerle yapılmaktadır. 

Doktor, kendisine derhal Ud nngl· 
raklr yılan bülumnasını isteyor. ıra.
sabada herkes bu yılanlan anmağ& 

çıkıyor ve çok sUrmeden bulup geti
riyorlar! Doktor da ilicmı yapıp 

hastayı ölümden kurtanyor ••• 
Moris Ravel son gilnlerde kendisini--------------....

kaybetmişti. Uzun za.mandaııberi uzaıl 
hıljmış olduğu sanat dünyasından son
ra, bu hayata da gözlerini yumaca
ğını anlamışlardı. 

Moıis Ravel için son yazılan yazılar 
da kendisinin istikbalde daha. iyi an
laşılacak bUyi.ik bir sanatkar olduğu 

1 ahtakuruları 
ile hükumeti· 
dolandırmak 

kaydediliyor. · A lmanyada bir Ya bu• 
~~ı;~,;:NINC~~~ -YUNAN • ıı bir cllrllmle itham 
PRENS VE PRENSESLERi edlllyor 

Yunan veliahdi 
prens Pavlo ile 
Brunsvik hanedanı
nın prenses Frede
rika bu ayın doku
~unda evlenecekler. 

Eski İngiliz kra
liçesi Viktoryanm 
torunu olduğu için 
pr~u ~vlepn;ı~
shıe ~liz s~ 

Yunan Veliahdı izin vermiştir. 
ue nişanlıM Yunan sarayı u-

zun za.manda.nberi 
düğüne hazırlanıyor. 

Diğer taraftan, eski Rus büyük D(l. 

kası Kiril'in kızı preruıes Kira eski 
Alman imparatoru Kayser Vilhelmin 
oğlu prens Lui Ferdinand da yakın
da evlenecek. Fakat babası elıJıdiye 

kadar muvafakatmı bildirmediği için 
dilğiln geç kalmıştı. 

Prens Ferdinand, Almanyada im
paratorluk kurula.cak olursa tahtına 
g~ecek veliahttir. Amerika.da tahsil 
görmüş, Ford'un yanında çalışmıştır. 
Bugün de mUhendisllk etmektedir • 

BANKADAKi PARALARtNI 
UNUTANLAR YARI 

Unutkanlıktan ile mqhlD' birçok 
kimseler vardır ama, ~adakl p&• 

ralarmı unutan kimseye eimdiye ka
dar rastgelinmemişti. Böyle birisi 
olabileceği akla bile gelmemt. 

Fakat, var! Hem de bir değil, on 
değil, tam iki bin kişi! Bu garip şey, 
tabii, Amerikada oluyor. İşin tahkika 
ti şu: 

Amerikan bankala.rmm son .neş
rettikleri bir listede, bankada parala
rını unutanların sayısı 1.908 olarak 
gö3teriliyor! Bunlar, uzun zamandan 
beri, bankadaki paralarını arayıp 

sormamışlardır. Ne faizlerini almayl\o 
geliyorlarmış, ne paralarını.... Banka 
bunları adreslerinde aramış, bulama
mış. 

Paralarıni bankada unutanlar 16 
yaşındaki bir çocuktan 99 y~mdaki 
bir ihtiyara kadar muhtelif yaşta 

kimselerdir. Hepsinin de bankadaki 
paraları pek yabana atılır şey d~
dir: Kimisinin yüzlerce lirası, kimi
sinin on binlerce lirası bankada uy
kuya dalmıştır. Bu paralar, günden 
güne faizi artarak, gittikçe §i§lnekte, 
kabarmaktadır. ·• 

Şimdi Amerikan bankalan, para
larını unutan bu adamları aramakla 
meggul ..... 

DIR HASTANIN IMDADINA 
KOŞAN iKi YILAN 

Berlin gazetelerinin uzun aaun yaı
dığı bir m~le var: 

Vaktiyle bir yahudi otelci, oteUDdekl 
takur:.llarrndan !dolayı bükQmet a • 

eyhine bir z:arar .ııyan davaaı ~tI. 
:>telcınin iddiası şudur: 

Harp .zamanında iıgal orduları 'bu 
ıtelde kalmıtlardı. O zamana kadar 
ttelinde bir tek tahtakuruaı.ı Plmatı,lz 
a~ askerler çıktıktan aonra otelde 
lhtakurusundaıi geçilmez olmuıur. 

Bu ytlzdrn otelin töhreti kalrnamıı, 
ıüşteriler yavq yavaı t'ksilrniftir. Bu, 
arbin verdiği lbir sarardır. Biİıaeıta • 
y~ otelcinin hükumetten tazminat it 
:mek hakkıdır. 

Otelci bu ıekilde açtığı dava ile bil· 
!metten yüz bin liraya yakın bir para 
tiyor. Dava eaki idare .zamanında olu• 
ır ve o zamanki mahkeme otelcinin • 
üJid.c karar veriyor. 

Fakat, Nasyonal Sosyalistler hUk8 .. 
ttl ellerine aldıklan zaman, otelcinlla 
cvaBJnı reddediyorlar. Adam, enelld 
Jk\\metin verdiii karara dayanarak 
'ırasını., istanekte ısrar ediyor " 
ltiae bugüne kadar eürüp celiJOC'. 
3uıiln hükUmct, yahudinin dnUml 

b kere daha red etmekle lra1m•m11ı 
•ıi samanda onun aleyhine bir da.a 
a~. 

.imdi bUtUn Berlin efklnumumfye • 
ıiu hldiseyi "yahudileriıı yeni bir ie
ır.wı .. teklinde görilyorlar ve otel• 
ci, "tahhkurularını alet elderek hl • 
kCteti dolandırmak istemekle,, l~ 
edorlu.! 

.vustuıga Krallılt 
'.llese/esi Pı ağda 

glJrüşillecek 
'\raıu 31 (HUiusi) - AVUlturya 

impatoriçeei EJUabetin yÜZjinct1 yılı

dö~ü münasebetiyle yapılan mera • 
sim• krallık lehinde büyük nümayif • 
ler muştu. 

B hadisenin olduğu Uç lcMSrt gthı .. 
denti bııtiln siyasi mahıaiiller ve yük 
ıek uhitte krallık lehinde olan ecre • 
yanrkuvvetlendiği görWmoktedir. 

ö1nıtizı.leki kanunu.aani ayında Ar
tidUIOtt'> taraftarlannın büyük nü • 
ma~re giriJecekleri b..., verili • 
yor.oı 

D~r taraftan, .. Kinunuıanide Bu· 
dape~de İtalyan, Macaristan " A • 
vustı.,a hariciye nazırlan bir Roma 
ptotO)ıtarı konferansı yapacaklaıtlu' · 

· gitti. Havadan bir ikramiye Yılbaıı aalıalu ortalık atanrken lledEee ayakta ve ••••• •.. aean aı;ıana f 1 

Berlinde iki çıngıraklı yılanın bir 
hastanm imdadına koşarak, adamı 

kurtardıği bildiriliyor! Hadise gudur: 

AYıturya baıvek: B. Şupıigin dl 
bulu~ağı bu toplantıda Avusturya -
daki \ühğın tekrar kurulması mesele· 
ain1n ~ konuıulacağı 'bildiriliyor, 



Biilm?§ kalecisinin bir luan~ı .•• 

'lkaradahi maçlaı ın biı itte berabere kalan 
diğeı inde !J - 5 eni len 

Bükreş mıhteliti 
lstanbulu 2-3 yendi 

Ankara 'rnuhteliti ile yaptığı ilk ınzç \ 
2 • 2 1'crabere kalan ikinci maçında 

ı 5 - 3 'mağlup olan Bükreş muhteliti ' 
in '.faks-im staJında İsatnbul mub
hti ile kaışıla§tı ve 3 -2 galip geldi. 
Istanbul ınuhteliti adı ile sahaya çı
tn takını şu oyunc.ulardan müteşek -
:ldi; 
Necd!~ - Hüsnü, Faruk - Fevzi, 
ıza, Mc:hır:.et Reşat - Fikret, Bülent, 
asih, Süleynıan, Necdet. 

Bükreş ınuhtelitinin de, asıl Bükreş 
uhteliti olnıayıp üç kulüp oyuncula -
ndan müteşekkil Lir takım o):iuğu 
alümdur. 

Bataklık haline gelmiş olan oyun 
:ydan.nu:ı, yapıLm bu maç, umumi

t t itibariyle hiç de zevkli olmadı. 1~-
nbul muhtelitini teşkil eden oyuncu
;r fena oynamakt.ı birbirleri ile yarış 
.tiler ve ancak, cyun içinde cerayan 
ien bu "Jıususi mii:><·baka,, da son de
ı:e muvarfak oldu:ar. 

Oyunun 14 üncü dakikasında, Bük
:~liler sağ açrkları vasıtası ile ve gü -
::1 bir şütle ilk golii kazandılar. 

BizimlU!cr, rakfp kale önüne daha . 

!zla uğradılarsa ca bütün bu hücuoı -
r boşa g:tti. Buna mukabil daha az 
ıkat çok ınüessir "kınlar yapan Bük
~şliler oyunun 40 ıncı dakikasında, 

~ğiçleri Vösıtasiyle ikinci gollerini at
ılar ve ilk devre böj lece bitti. 

Ikinci cc.vreye, Istanbul muhtcliti şu 
adro ile r.ahaya çıktı: 

Necdet - Re~.ıt, Faruk - Fevzi, 
lüsnü, lVT ehmet Heşat- Fikret, Bü • 
~t, Rasih, Naci, Necdet. 

Bu devrede İstanbullular daha can
ı oynadılarsa da y~ne, bilhıssa kale 
nünde ayni isabetsizliği gösterdiler. 
~u aralık, dün cidden güzel oynayan 
:aleci Cihat topu yumruklad ise de ka
i derece:l~ uzaklaştıramadı ıe Bükrcş
ilerin h:ıkikaten harikulade olan orta 
nuha;irni, tc:kımına üçüncil ıölünü ka· 
:andır:lr. 

mak mndır. Ve Bükreşliler bizıden da 
ha i:ıgoı -atmasını bildikleri için galip 
geld~. 

Bi-eş1ilerin iki <ıçığr, orta muavin
leri · bilhassa meıkez muhacim mu • 
ba.k\ ki Çok iyi oyunculardır. Bizım 
takı~ en muvaffak olan oyuncuları 

başt:Necdct olmak üzere Fikret ve 
Cih1t. 

Flk, llüsnü, M,;hınet Reşat, _Sü • 
Je}'J?ı ve Dülent vasat, Rasih ile Rıza 
çok na idiler. 

Yolcu salonu 
~ecideki yolcu salonunun İn§aa· 

tı h.xiJmiş, salonun iç kısmının dö· 
şel\!~ine başlanmıştır. . 

işle Güzel San'atlar Akademisi 
pr<ı,;örlerinden İsmail Hakkı me~· 
ı;u4ınaktadır. Binanın içindeki bü
yiilalonun tavanına yukarıdan ışık· 
latrılmak suretiyle büyük bir Tür
ki~lıaritası konulmuştur. Harita Ü· 

zcıde bütün liınanlarmuzın coğrafi 
\'8,rctleri \'e ehemmiyetleri tebarüz 
etildiği p;ihi her mt!mleketin hu~_nsi
yeve yeti~tirdiği mahsuller de yağlı 
h~ ile çizilmi~tir. 

undan ba~ka yolcuların salona Jri
r~ği yerlere Atatürkün yarnn birer 
hlü de konulmu~tur. 
Tbabetı akl ·ye cem'yeti 

ism. nı c!eijlşt•rdl 
SlDlr ve akıl ha.ııta.ııklarma ait ilmt me

S! ile iştigal eden Türk tababeti akliye ve 
8btye cemiyeti Uımlnl ve nizamnamesini 
dı§tırmiştir. Cemiyetin yeni ismi TUrk Nö
r_ Psihlatri Cemiyeti olarak tesbit edil
)tir. Cemiyet senede yedl dela ve ayda bir 
1.ıııa edecek, her iki senede bir UmJ kon. 
' akteyllyecektır. Yeni sene idare heyet!, 
1tncı relııUğıo Ord. Prof. Dr. Mazhar Uz.. 
Uı, ikinci reisliğe Prot. Dr. Fahrettin Ke. 
ıtı Gökay, genel sekreterliğe Dr. Ahmet 
J<r1l Emed. veznedarlığa Dr. Osman Nuri 
]<Un, celse kAtlpliği ve kitap mubatIZlığı-

ı Dr. Rahmi Duman intihap edilml§lerdlr. 

Lohman Hekim 
Oyunun bitmesine yirmi ~kika ev • (17) ncl sayısı çıktı. {TütUnUn, ıÇklnln za... 

ıel de, Hüsnü, çok güzel bi' kafa vtl • Lrlan!), (Hekim gelinceye kadar ne yap. 
•uşu ile istanbulun ilk golü1Ü attı. Bi· aJı?l • (Gözlerin önemi?), {Brcndlzide ne
ee ikinci sav. tvt ise. hemen akabinde, r gördUın?), (Meyva yemenin faydalan), 

"J ı.,okman hekimin öğiltlerl), (Sıtmayı bul-
Bükreşlilerin müdafii, FevJnin uzun ıak içln yenı usulde kan muayenesi), (GU
~uruşunn çevireyim derker kalesine el bir çehreye malik olmak), {Etl çly mi 

sokmak ımretiyle kazandırd• eınell, Pl§miş mi), Temiz çocuk sağlam o-
Böylectt, bizimkikrin ve hatta oyu· ..ırJ, (San•at mektepleri mezunları cemlye. 

hu bir parracık uzatan hakimin bütiın 1!). (Medeniyet Alemlnd~neler görü1Uyor?), 
:. ;c;öplerden zengin olan belediyeler), (Sun'! 

mmetine x:ığmen, İ$tanbutın kıymetli ıtırıger YCtl§tlrmek usulU), (Taze konserve
takmıı sahaJan tnağ!Up ola'ak çıktr. eri nasII anlamalı?) gibi çok kıymeUI ma.. 

Bizimkiler şüphesiz daha hakim ey- 1ı:ateler vardır. Tanesi 7,5; seneliği, kolleksl.. 
nad;lar. :Fakat bir futbol mÇını kazar.· .vonu (lOO) kuruştur. Dlvanyolu numara 104. 

!: ıarı. 
Karnnbadın 

• gezıntlden ken 
r. Yesil I<arnabat, u~ 
akit eh"silmeyPn ruz· 
• tıınyfiyesl kadıtr ca· ı 
rnın uzıık ve tetAştı 
llmbalarının donuk 

., VTll'"ITft• • - -

·F ŞEHiR HABERLERi 1 
• ·- W Z U A ./f 

Eminönü ~~üLtür bakanlığı- Plaj hırsızı 
Halkevinde nın mühim bir (/aldıhlaıı eşyalar bi-

/hi seı i hon/eran_._ ter
tip eaildi 

Kış mevsimi için Eminönü Halkevi 
tarafmd:m her hatta perşembe günleri 
verilmek üzere bireı· seri konferans 
tertip ed:Jrruştir. 

Saat on yed.i buçukta verilei:ek olan 
konferanslann mevzuu çok enteresan -
dtr. 

Ilk konferans önümüzdeki perşembe 
gilnü Doktor Osma!'. Şerafettin tara -
fından veulecektir. Mevzuu hekim ve 
halktır. Bundan sonra srrasiyle Sabri 
Esat çocuk ruhu ve terbiye, Selcimi Jz
zet tiyatro, Profesör Ragıp Hulusi di!
lerin ses t·ephesi, Peyami Safa okumak, 
doktor Ce)fil Tal1sit1 Türk temaşasının 
inkişafı, dcktor Ahmet Asım fennı do
ğumun nüfus çoğalmasındaki ehem • 
miyeti, Jo;ent Ziya<:ttin Fahri liseler
de felsefe derslerinden ne istiyoruz? 
doçent Kizım İsmail kanser nedir? 

Noter 1..ialip Bingöl hapsin semiyet 
ve aile ilir.erinde tesirleri, Enver Ziya 
yeni zamanlar tarihine dair, doktor 
Şükrü Haı!m ırk hıfzıssıhhası, Yusuf 
Ziya yurtda teknik tedrisata rağbet, 

doktor S!.ineyl Ünver tıp folkoloru, Se
lami izzet garp be:;tekarlarmm hayat
ları ve cscıleri, mimar Kemal Altan 
klasikten sonraki s.mat eserleri, ordi -
naryüs pıcfesör Hamit N.afiz tstan • 
bul boğazının teşekl:ül sureti, Sami Ka 
rayel Hal..ı:evi spor teşkilatı mevzuiarı 
etrafında söz söyliyeceklerdir. 

Bundan başka Evin dil, tarih edebi 
yat komitesi tarafır:c'!an her hafta ::alı 

günleri saat 20,30 da verilmek üztre 
bir seri konferans ciaha tertip olunmuş 
tur. 

üniversite coğrdya doçenti Besim 
İstanbul cc.ğrafyası, tarih doçenti Ca -
vit kurulu~undan Türk fethine kadar 
İstanbul, tarih doçenti Mükrimin Ha -
1il Istanbulı<n muhafaralan ve fethi, 
tarih doç~nti Arif M.ilfit lstanbulda Bi
zans abideleri, Celal Esat İstanbulda 

Türk abidel~ri Osman Ergin eski İs -
tanbul-:ia esnaf teşekkülleri, ve beledi
ye teş.ltilatt, Asnn Süreyya Bizans 
Türk deviderinde IEtanbulda iktısadi
yat, Muvaffak Benderli Türk edebiya
tında İstanbul, Rcfilt Ahmet Sevengil 
tstanbul:h eski ve yeni eğlence haya -
tı, Sabri Esat lstanbclda Karagöz mev
zulanm seçmişlerdir. 

Biı çocuk Lağıma düştü 
Eminönü Hoeainayettin mahallesm

de oturan Osmanm oğlu altı yaşında 

Aydın evvdki gece sokakta oynarken 
ağzı açık bulun.an Lir lağama düşm~ • 
tür. 

Çocuk etraftan yetişenler tarafın -
dan güç halle kurtaıılmış, hastahane • 
ye kaldm1mıştır. 

ALACAK YÜZÜNDEN KAVGA -
Kumkapıda kasap C(;mil ile sütçü ç.ı • 
rağı Cemal atacak yüzünden kavg3ya 
tutuşmuşlr:rdır. Çır.ık Cemal fena kız -
mış, elin~ geçirdigi demirle kasabı h
şından yaıalanııştır. 

CAM PARÇALARI - Fatihte Kırk 
çeşme m.ahu.llesindc oturan müvezzi 
Kemalin kansı Ayıje dün üst kıatt:m 

mutbağa büyük bir cam indirirken 
merdiv~n:icn düşmüş, kırılan cam par
çaları karnına saplanarak ağır surette 
yaralan.nauına sebebiyet vermiştir. 

Yaralı kadın Haseki hastahanesine 
kaldmlmı§tır. 

TI:RAŞ OLURKEN - Kumkap.:':la 
Mollataş ı;;.;kağınd.1 oturan Edirneli 
Ekrem isminde bir genç evvelki gece 
C emberit;ı ~ta Vez~rhanı caddesinde Ha 
fazın berber dükkanınd;e tıraş olurken 
yeni tan .ştığr İbrahim isminde birisi ile 
münakaşayc1 tutuşmtı ş, aralarında ileri 
geri laflar edilmiştir. 

Ekre:n oükandan çıktıktan sonra hır 
sınr alamayan ibralı~ arkasrndan ye -
tişmiş, ytrden aldıgı bir taşı ansızın 

Ekremin !::.:ışına vu'rn:-ak ehcmmiyt>tli 
surette yaı alamı§tı•·. 

• İkincileşrln aymcla mezbahada 326M ka
ı aman; 2661 dal!;lıç; 1592 kıvırcık; 51!!7 ku. 
:su; 1457 keçi, 23 oğlak; 3H manda; 480 ma. 
lak kc:ıllml§Ur. 

kararl 
ıer meydana çıhıyvı 

Kabataş lisesi alma nca m uallim i 

Li!leler ~oğaltılaeak 
Bu maksatla gelecek yıl orta 
okul mezunlan mevcut liselere 

alınmayacak 
Şehrimizde buluı.;ın yüksek tedriı>at 

direktörü Bay Avni gelecek yılın orta
okul ihtiyacını tetkik hususundaki ça • 
hşmalanua deva metmektedir. 

Kültür Lıaıkanlrğı mevcut liselerin 
talebe almala'rı variyeti etrafında esas
lışmalarına dıevam etmektedir. 

Bir taraftaı:ı ortaokulların adedini ço 
ğaltırken lliğe;r taraftan li~ adedini ço 
ğaltmak ihtiyacı da duyulmuştur. 

Bu vaziyet karşısında, ya mevcut or 
taokullar~ lise ~şkilatı ilave etmek, 
y;ıhut yeniden Jise açmak icabetmekte
dir. 

Bakanlığın bu hususta verdiği karara 
göre mevcot liselerin orta kısımlarına 

bu yıldan itibaren talebe alınmayacak-
tır. 

Bu suretle her vilayetteki liseleıde 

yalnız lise sınıflan bulunacak ve bu 
okulların crta kısrmlan lağvedilecek • 
tir. 

Diğer taraftan Jhtiyacı karşılamak 

üzere m~takil ortaokullar açılaıcaktır. 
Orta tedrisat direktörü Bay Avni 

ortaokul olmaya elve~li gösterilen bil 
tün binalar. gezmiştir • 

Bu yıl on tane c.ıtaok:ul a~ılacakttr. 
Bunların ikisi Beyoğlunda, üçü Anaclo
lu kıyısında, ikisi Fntih ve Eyüp kaza
lannda, biri Eminöı•U kazasında, ikisi 
ıde yine Bakırköy v~· Boğaziçinde ofa -
caktır. 

-.o-

incirler imiz için menfi 
pı opaganda yapılıyor 

Habe ıclciığınuza göre Cezairde ba
.zı firmalar sistematik bir şekilde incir
lerimizin menfi propagandasını yap • 
maktadırlar. 

Bu yüz:ien şimdiye kadar mcmleke • 
timizden geniş mikyasta incir alan mem 
leketlerd~ sürU.mün azaldığı görülmüt
tür. Bun:ian ba~ka hiç kaliteleri ıdeğiş
memiş incirlerimizden bazı memleket • 
lerden şikayetler va ki ola.maşa başla -
mıştır. 

Bunu tözönünde tutan Patis Tilrk 
Ofisi şubemiz incirlerimizin evsafını 

anlatan ve malfünat veren 5 lisanda 
broşürler hazırlamı§tır. tncirlerimiz 
hakkında yapılan menfi propagandanın 
tetkikler neticesinde daha ziyade Fran
sız müste:nlekelerinde yapıldığt anla -
şılmıştır. 

--o-

Üsküdar iskele 
n.egdanı 

Birkaç sene evvel açılan Üsküdar 
iskele meydanının yakmda tanzimine 
başlanacaktır. Üsküclar belediye şube
si müdürlüğii tarafından satın alın
ması teklif edilen yirmi bin parke 
taşrnm münaka ası evvelki gün bele
diye daimi encümenince yapılmıştır. 
Bu ta~lar dö§endikten sonra meydan 
çok güzel bir şekil alacaktır. 

-o-

Fatihte hapalı bir da
ıak yeri 

Tramvay §İrketi tarafından Fatihte 
bir kapalı durak yapı1masma karar 
verilmiş, tramvay şirketince hazırla· 
nan proje belediye fen heyetine ve
rilmiştir. 

Fen heyeti durak projesini tasdik 
ettiğinden yakmda inşaata başlana· 
caktır. 

-<>-

1'icaret odası azaları 
Jlali ile lanıştıı ıldı 
E\'elk.i gün Ticaret odasında yapı· 

lan seçimde iiza intihap edilen zevat 
dün sabah belediyeye giderek Vali 
''e Belediye Reisine tanıştırı1mışlar• 

d~ 1 
Vafi pazartesi günü Oda meclisinin 

ilk toplantısı münasebetiyle bir nutuk J 
söyliyecektir. 

Lutneri, vurduktan sonra me ktepten 
koyulan YO sonra işi hırsızlığa döl;:en 
Dahaeddinln zabıta memurları tara
fından yakalandığını dün yazmıştık. 
Bahaeddin çaldığı eşyaları kimle re 
sattrğrnı taınamile itiraf etmiş. bun
ları, satın alanlar birer birer çağrı
larak ifadelerinin alınmasına baş

Janmrştır. 

Bahaeddinin çaldığı eşyaları vo 
bunların kimlere ait olduğunu yazı
yoruz: 

Hay - Lfty f pJAjmda Kemal Ragı
bın 120 lira kıymetinde fotoğraf ma 
kinesi ile altın kol saati, Nureddlnin 
38 lirası, Andonun kol saati ve ile 
lirasını, Robertin altın saati ile on 
beş lirasını, yeni plfıjda eczacı Ham 
dinin altın saati ile Fikrinin 37 lira
sını, lsmall Hakkının altın saati ile 
beş lirasını, Kemalin altı lirasını. 
Ktiçilkçekmece pH'ıjında Osmanın 
saati tlo on lirasını, Marinin mani .. 
kilr takımı tle on beş lirasını, Alfre
din altı lirasını, Filoryada asri plAJ
da Mükerremin saati ile Asımın 32 
lirasını, Salacak plAjında Ziyanın. 
saatini ayni ı>l!Jda ayni isimde baş• 
ka bir zatın saati ile on beş lirasını, 
YUrUkall plAjında saylav Yusuf Zi
yanın 43 lirasını, Recebin 39 lirası
nı, Macar sefarethanesi başkfıtibi 
Salemiyenln altın kalem ve zincirini, 
Mehmet Alinin 174 lirasını, bu zatın 
kardeşi Remzinin 39 lirasını, Sara
nın kol saatini, Suadiye pla.jında Sa .. 
Uhin saatini, NecnıeddJnln 170 lira
sını, Mümtazın koJ saatini, Nermintn 
aJtm kalemini, Kalamış pla.jında Ni 
yazinin saati ile altı lirasını, küçUk 
pJA.jda Kozmanın kol saatJ ile beş 
lirasını, Etfal hastanesinde stajyer 
talebe Zihninin çantası ile talebe 
Talhanın pardesilsilnil çalmıştır. 

Bahaeddinin gayet şık giyinerek 
yanında gUzel bir kadınla pl!Jlara 
gittiği, bu.suretle şüpheyJ celbetml· 
yerek kapıları kilitsiz bulunan kabl
nelere girdiği anlaşılmıştır. Baha
eddlnfn babası çağrrlmrş, bu zat oğ
lunu ~ok evvel reddettiğini söylemiş 
tir. 

Bahaeddtnln çaldığı paraları met
resine ve barlardaki kadınlara yedir 
dlğl anlaşılmıştır. 

işçiler için 
Devlet sigorta idare

si kurulacak 
İ§çilerin sağlığını ve emniyetini te

m.in edecek iş kanununun üçüncü ge· 
nel emri önümüzdeki ayın 15 ine doğ· 
nı neşredi imiş bulunacaktır. 

Diğer taraftan, işçi sigortaları ka
nununa hazırlık olmak üzere önii
müzdeki haziranda bir devlet sigorta 
idaresi de kurulacaktır. 

İşçi sigortalan kanunu, i~çiyi bir
çok baknnlardan sigorta edeceği için 
o nisbette geniş te§kilata ihtiyaç gös• 
terecektir. Bu hususta henüz kat'i bir 
malumat gelmemiş olmakla beraber, 
teşkilatın daha ziyade bir banka teş· 
kilatma benzer bir §ekilde olacağı u• 
muhnaktadır. 

-0---

Tanzifat ve tenviıige 
resimleri 

Bina vergisi mükellefler tarafın

dan bizzat belediye şubelerine götü· 
rülüp yatırılmaktadır. Belediye tan· 
zifat ve tenviriye resimlerinin de talı· 
sildar1ar tarafından toplanmayıp mü
kellefler tarafından şubelere yatınl
masına karar vermişti. Buna rağmen 
mükelleflerin götürüp yatınnadıkları 
görülmüştür. 

Bundan sonra bina vergisinden e,·. 
vel tanzifat ' 'e tenviriye resimlerinin 
alınması kararlaşmı§tır. 

-o-

Mehll'plerde talil 
Yılba2ı ınünasebetiyle bütün okul • 

lar dünden itibaren pazartesi akşamına 
kadar tatil edilmişlerdir. 

Dersler'! salı sabahı başlana.caktır. 
İlkokul birinci devre imtihanları da 

bitmiş ol::'l.ı.ğundan ttlebelere karneleri 
dağıblmıştır. 

• Fıri.ma dolay:ısiyıe gUnierdcnberi limanı. 
mızda bekleyen ilk bakır mahsulU Amerikan 
Exporlal.n vapurlle Amerlkaya gönderilmiş. 

tır. İldnd parti de önUmUzdeki ay iı;lndc 
gOnderllecektlr. 



Japonya Çine sulh 
teklif etti 

Teruelde asiler Veni Vırn 1:::1u9Un 

Fakat şartları çok ağır 
Şanghay, 31 (A.A.) - "Rruter" 

ajammın muhabirı l.ilrliriyor:. 
Salahiyettar bir membadan öğre· 

Bildiğine RiJn: Japon hükumeti Çin· 
deki Almıpıya sefiri vımtasiyle apğı
dai sulh prtlarmı bildinniıtir: 

1 - Japoayam da milli Çin ~ 
Tellerine iftirakini temin için Çin ile 
Japonya arasmda iktdadi bir itilif 
aktedilmeai, 

2 - Çinia komünizm aleylımdeki 
pakte iştirak etmesi, 

3 - Japen p;amizonfarmm daimi 
bir şekilde Çmde bulundunılmau, 

Tokyo, 31 (A.A.) -1ogiliz sefiri, 
hariciye nezaretine 28 ilk.kanun ta• 
rihli Japon ce,;abmm vusulünü İ§'ar 
eden bir nota tevdi etmi~r. Zanno
huıduğuna göre bu nolaDID üade tar
zı wnumiyetJe mmaittir. Notada Ja· 
ponyanrn venniı olduğu teminattan 
dolayı memnnııiyet izhar ve yalnız 
bir iki noktanın müzakereler icraıH 
suretiyle tenvir olunmaaı lizmıgel· 
mekte oldgp beyan edilmektedir .. 

l~re Hindiatamn 
Müdafaasını Hazırlıyor 

HDkOmetçllerl çevir
diler mi? 

Salaınanka, 31 (A.A.) - Ftanko
cularm ~artamha günü batlllDJ§ olan 
büyük taarruzları nılisait bir suretle 
devam etmektedir. Frankiıtler hük.ô
metçilerin ilk hatlarım ele geçirmiı· 
ler ve ileri harekederiııe sekiz k.ilo
metrelik bir derinlik üzerinde devam 
etmişlerdir. Terue] ganıizonu mu -
kavmet etmekte berdevamdır. 

Bir Çevirme Hareketi 
Radyo ile neşredilen bir tebliğde, 

ezcümle §Öyle denilmektedir: 
"Milislerin zayiatı altı hin kişidir. 

600 esir aldık ve 8ekiz düıman rayya· 
resi düşürdük. Krtalarunız Campillo 
kuabasmı r;eçerek bir çevirme hare
ketiyle liva kumandanı bir generali 
erkaıııharbiyesiyle ve 300 ki§i ile bir
likte esir etmi§lerdir. Dü§manm ma
neviyatı bozuktur ... 

Hülcmetçilere Siltılı 

eşlQln~e 
(0 .. yanı: 1 '"'8.) 

biç te fena olma.yacak. ~ clft 
gözlln, alıcı bir eararıa tısttibde cıo. 
lqmaaı zevkinden niçin ketmızl • 
lıkoyalmı ?.... Bu, allahm ırdiğfne 
karşı bir nankörlük sa.yıh:DQJu ? ••• 

YaJnızlığm, Rllgin ~er. kalm 
perde1erinl he; Ne kaldırriçindeld 

cana yakin varlığı göste~ fa 
halde topluluğa kopnlan ~ 
mak gerek. 

Benim yılbqlarmda hiç 4 entl
ı-emediğim nokta, 111 tebı Ade
tidir. Neyi, namı, hangi y'e kut
lulayoruz ?. Yüzümüroeki yeıv.giyi, 
saçımızda çoğalan aklan ve mlz.de 
solan ttmitleri mi? Bence w o
tuzuna kadar, her yeni yıl, ürden 
alınmış yeni bir kuvvet, yeni 1 zafer 
gibi karşılanabilir. Fakat kuıı a
şanlara bug\hılen1e eöyllyfj.mts 
şey sadece bir "geçmiş olsu, dan 
ibarettir. 

HAS-.:A 
lllvee rıe bereb9r 

82 
Saqfadır 

Hayatın 
feısefesl 

(0.ıyam: l fncid&) 
nunla beraber 1938 llCDealnia Jaadilt,le 
rib.i V\lkuı..ndan evveı keşfetmek iddia 
sında bulunan adamlar bUtün düııyayı 
karJr: 

- Merak etmeyiniz. önümu.clelı: 
sene içinle harp teh!ikesi yok.,. 

Diye tt1llinat vcriyoı. 

4 - Japonya larafmda ıÖ&terHe
eek ,.erlerde gayri askeri mmtak.alar 
ihda."1, 

5 - Rariel Mo,;olittanda mihtalu1 
bir hiikllmet tqkili, 

DeJhi, 31 ( A.A.) - 1ogilüs atkeri 
makamlannm Guadar hava mt>yda· 
omr askeri bir bava ÜllÜ haline ~tir
meği istedikleri bildiriliyor. Bu mey
dan Kara§İnİn müdaf aau için mühim 
bir vaziyette bulunmaktadır. Guadar
da mühim miktarda hava lmnetleri 
toplanacak, ve harp halindf> hava mey 
danı aıkeri i11lere tahıis edilecektir. 

Paris, 31 ( A.A.) - Jurnal de De
ba ve Liberte gazeteleri Bordodan al
dık la'rı bir haheri neşrediyorlar. Romayadan çttı

Siz §imdi gelini.ı de bu ttlrlit' lreba • 
netlere ;carşı hayret etmeyiniz. Bu olur 
şeymi? Bu kabil kehancılerde bulu • 
nanJara k&Tfl: 

O ınabiler ki derya içreıiiır ._,..,. ......... 
6 - Çin tararmdan harp falmina

tr vttı1mesi. 

Ydbaşı tayyare 
• 

pıyangosu 
(Oı1yanı: ı incitle.) Kiiçilk ~e zeki çocuktan bundan faz-

Piyankodan sonra talililcri aramap la ne bekliyebilirdik? 
çıkmıftık. Annesi layan Zübeyde de hialerini 

Yarım saatten fula süren bir otomo aBYle an!attt: 
bil ~tinden sonra Şitli Bomoııti - Size kısaca .CSyliyeyim ki, bu ik -
7olunda Ete aokağmda 40 ~alı ka rmüyeniu oğluma isabet etmesi, benim 
pma &ıilnde durdUk. .tmma tahmi • en çok sevdiğim bind.k oğlwnun iatik-
niade çok defa ald.-mdılmı görüyor. balini haz:rlayacaktır. Bir ana için bun 

Yolda ik~n .. kimbilir §imcil bu büyük dan daha mesut ne olabilir l Hamcbl • 
iluamyeyi kazanan aile ne büyü ıevinç sun ateye teıiye borcumuz faJanrmrı 

içiııdediı,, diyorduk. Halbuki ıörd\i • yok. Bu itibarla bu para tamamiyle o-
ğilmüa um<!u&umu.ı gibi olmadı. nun iatikaı>aline haarcdilecektir.,, 

Uç katlı bir apaıtnnanm b6tün oda- Evin ataallm da piyanko h*km-
lan karanlık, ,.ımz blrinde ıp vardı. da biı likrlııi yokl~ için diğer bir 
Zili bir kaç cfefa saJdı&ımu halde bir odaya ıeçerkeiı ulonda bizi bir kas ba· 
cevap alıamadık. Neden aoma balkonda yan daha karııJadı. 
W peacaıs ...._ -.ı ı., M •ı ılfJ l Baiılat&A bifr yine Yetst yr1m en bil-

- JtinM'hric1 ~4orda. yüJrtlhamıyesini bzanan talililerdcn 
.. _ Bizjz, dedik, gueteciler.. 40 • 45 yaılannda Bayan A~ De, •J· 
Biru ~nra yukaı.ı çıkmıı bulunu - ni apartımanda kom§uluk eden Bayan 

;yorduk: !00 bin liralık büyük ikrami • Anglikisti. 
yenin isal>.:\ ettiği e..,de hasta vardı. Bayan Aytefe: 
Evin erkeği Bay Ahmet Berkma ia • - Sue dedim. ikramiyenin bUyüia' 
hat verdi: dü§IDÜ§, değil mi? 

"-Tan. ne diycfekainiz? hepimiz - Evetf Öyle oldu oğlum, bu yaf • 
~ocuğun '>l!yük uuıHinm 1.astaltt' do- tan aonra da demelc inaanm pnu olur· 
laylliyle tceuür fçi.,deydik. Allah in- muş? Bizim efendi merhum Şevket e • 
unların ytiZ'ünll giJldUrmek içln hiç fendidir. Onu kaybettikten sonra doi • 
ummadığın bir zamanda, hiç ammadı • ruıu yüzüm hiç gülmemiıtt Pek tcvin-
lm bit yerden kulunu 9C'Vindiriyor. elim, 

Bakm, oğlum blı tevinci size daha 1- - Parayı ne yapaclwnız? 
yi anlatacaktır. - Bu Ja ıual m:? Ne yapılır para ... 

Aad biletin ıahilii oJan 14 ,..tarmda Herkes para ara 1 diye çırpınıyor. Kıs 
Şltli Terakki lilesirım çalıftitı talebe- lanm var. Oğlum v-ı. Onlan daha me-
lerinden !<asim Berkmen s8ze töyle ıut, daha ferah bir hayata kavuttur • 
bafl..Sıı mak için elimden gelen her feyl yapa-
•- Buraya kadar zahmet ettiğinizi· cağını.. Sonra kendim iPn de bir geyler 

sin sise tqek:Jdlr ederim. almayı ~ütünmüyor değilim..! 
Bilmem me ne demek l!mn? Çok varacağı:ıf_ 

aevlnç ~deyim. Bu sevincim paranm Apartman kODl§\lSU Bayan Anenin 
szkmalm::lan ziyade. bayatta ıansh ola- ortağı An&ililds. 45 ~ bir kadın-
cağmu ifade ettiğim içındir. cağız ... Saçlarıma tamamen ak dO§tillü 

.. _ Pea bu parayı ne yapac•lrern 1 halde gözleri genç ve zeki görünüyor. 
dedik.. Tebrı1derimi%e teşekkür &fiyor -· 

Güldil, dt-di ki: Sonra anlatıyor: 
,._ Şu anda bir karar vermit deti • "lki kıznn var. Biri 35 yaşında ... 

Hm. benun en büyük gayem tlbail yap fJmanvada evlidir. ismi Zoyica Vaviya-
maktlr. Bunun içiıı paramı bankaya:!'•- dis'dir. İkinci kımn da 21 yaşında o da 
tıtacalmL Olmdar- Bilytik annemin kaideşinin yanındadır ... 
babamm ve annemin bu parada hakla· ı "Onlar duysalardı, çok sevinirlerdi. A-
n .ardır. Fakat onlar bu parayı bar.a ma onlara hiç haber vermiyeceğim. DG: 
bırakaca!danm aöyltyorlar. filndüfQın şudur: Istanbula geldikten 

- Bqk..-ı biç bir ttY dUşünmUyor mu zaman, kendilerin hTr sQrpriz yapmak! .. 
eun? Meseli bir at almayr, bir otoml - Bu nasıl olacak bitiyor musunuz? KiiçQk 
bil kullann:ayı veuire vesaire?... kmrnr, isteyenler çok, ona iyi bir çeyiz 

- Doğrulllllu llteneniz, bu saydığı hazırlayacağım ve derhal evlendirece-
mz ıeyleri almak lçbı kendimi biraz ~U itim!.., 
çtık cörilyorum. Buolan \aJısilimi bi • Bayan Angelides ise ne dilşQndfilil 
tirdikten nnra almayı terdh edetiııı. hakkındaki sualimize şöyle cevap veri-

,,_ En S'>k neeen hOf)anıyonu • yor: 
nud •• Yerme ptinnell ~ bir ,._ A a ... Bu çok mühim meaele ... Dur 
arzunuz falan var nu? baka1ım yarın sabah olsun da onu da 

,._ Sorl~da çok iubet etti- düşünürüz ... ,, 
ruz... Hakikaten, en çok sevditim biı SELiM CAViT 
feYl db tu~ KOçtiktenbcri 

Z AYI 

Bu habere göre, Cfdvinec vapııru 
BtWJenS limanına ilı.i bin 950 tonluk 

.silah f1e miihimmat çıkarm~tır. Bun
lar Banelon'a gönderil cektir. 

Cemil Mardam'ın 
izahatı 

SurJre kab nas nce tasvfp 
edlldl 

Şam, 31 (A. A } - K3bine, Paris \'e 
Ankara anlaşma.lan hakkn)da Cemil 
Mardamın verdiği izahatı tasvib etmi§tir. 
HilkOmet 3 ikiııcikanunda bu li~'USta. ı 
Suriye Mebusan Meclisinde beyanatta 
bulunacaktır. 

Valinin arsası 
(0 ayanı: ı İılcİdl!.) 

arkadaşlarım anlattılar. Bu meselede ken 
dimi cevaptan müstağni addederim. An
atk sordl,lğunuz suali cevapsız bırakma
lı da nezaketsizlik sayarım. 

"Tan,, gazetesi üç meseleden bahsedi
'YOlmUlf. Beylerbeyi, Küçfikteicmeıce ve 
KadıköyQndeki kıymettar bazı taşlara ve 
sütunlara elkoydultunu ve bunları ken
di arsama naklettiğimi iddia ediyormuş. 

Gerçekten Beylerbeyi karakolunun es
ki sütunlan benim arsamda bulmıuyor. 
Fakat bu sütanlar evvekıe karakolun en
kuiyte birlikte EmlAk Bankası tarafın
dan müzayede ile s::ıt-ılnnş ve sütunlan. o 
vakit Bay Ziya admda biri namına ha
reket eden Emlak Bankası ikinci müdü
rO • ki şimdi lzmir Emlak Bankası mü
düradür .• satın almıştır. Ben de kendi
sinden phsen satın aldun. Küçükçekme
oedeld ve k!ymetli Bizans Asarından ol
duğu iddia edilen Kadrköyündeki taş

bırdaıı ve sütunlardan "laberim Yoktur. 
Gerçi anamda bazı taşlar varsa da. 

bunlan muhtelif yıkıcılardan ve ta~ılar
dan satmaldnn. Hepsi hakkında tutul
muş ~anın vardır. 

Bu sureUe yapılan neşriyatta bir mak
sadı mahsusla hareket edildiği açıkça 

görülmektedir. 
- Şahsen dava ikame etmeniz me\"ıuu 

bahis midir? 
- Daha bu mevzuu düşünmedim. 

Kadıltöy Halk Partisi Bq· 
kanının Mektubu 

Kelhkly Halk 11artlel baf· 
kanının sözlerl f 

Dün Kadıköy Halk Partisi llçe Yön
kurul başkapınm imzasını taşıyan ve 
gazetemize dercedilmesi istenilen bir 
mektup aldık: bunu da ap~a koyuyo-
ruz: 

"Tan gazetesinin 31- Birincikanun- 937 
tarihli nüshasında eski ıamanlardanberi 
bir sokağın kenarında yatmakta bulunan 
iki büyük mermer sütundan Kadıköy 
Halk partisi binası yapılırken istifade e
dilmesi düşfınüldüğü ve hatta planda ye
ri bile tacıarlanchğma dair bir fıkra gö
rülmüştür. 

beslediğim bir papağanım vardı. Ona 
biru c1a kc.aıutmn•nı 8iretmittim Za
vaDı pap~lanım IOtı ,unterde basta • 
tandı. Pn ~abucü C5ldi1 gitti. Şimdi o
nun blraıcttf! boşluğu doldurmak fçtn 
yeni bir k"I tedarikine çal:peağım.,. 

Emin5nU Maliye Tahsil şubesinden 
aldığım askerı teka.üt ma.ap tatbik 1 
mllhUrUmü zayi ettim. Yenisini ala-ı 
cağımdan eskiainin hUkmtl yoktur. 

(24171) Kadri 

Bu binanın prnnJan henüz müsabaka
ya konulnuştur; iştirak eden mimarlar
dan hangisinin planı kazanacağı ancak 
bir buçuk ay sonra belli olacaktır; mev· 
cud olmayan bir projede bu sütunların 
yeri olmayacağı ve zaten modem olarak 
yapılacak bir binada da bu gibi sQtunla
nn kultamlmam d0!'1fln0lmedi~ beyan ve 
ve keyffopti" t::t~l'l;hi rica olunur. 

Kadıköy Halk Partisi binası in§a 
Komisyonu 

cak gahudilt.e Dememek kabil mi? 
tjin hak.kati §Udur ki~ mmıe. 

(Oııyanı: ı .~) Icri çok hodbin oımu~tur• heıtia .una. 
Bu hususta ileri sürülen talea tan, yahut harpten bahacdcrken .S. • 

§Udur: Romanyanın·umumi iti bir cc kendbini, kendi muhitini, ~Jet 
aile meselesidir ki, Romaııyahlkın kendi memleketini ~ü§iinmektedit. Qe.. 

kendi aralarında hallolunmaeizun riye kalan dünya için "Benden sonra tu 
gelir. Halbuki Yahudiler ecidir. fan!., ziluııyeti ile 1ıar*et etmekte4İf, 
Onların Romanyalılara ait ailıeao- Mu.ıeccimler, falcılat da tn..nJarm k 
lelerine karışmaları caiz değihRes zihniyetine göre söylemektedirler. 
mi Rador ajansmm direktör IJ\inj Fakat, Avrupalı müneccim!«, fal 
Yahudi olduğundan, azlolunm ye- cılar istikbali bütüsa bütün de ayma 
rine bir Romanyalı tayin edi~tir. !atmıyor, 1938 teaesi Mllh i;iıadı 
1920 senesinden sonra tabüyeka- geçecek iae de 199, belki 1940 eeneaiı 
bul edilmiı olan Y abudiler huda· de bir hal'p ihtimali kuvvetli oJdulan 
ki kararlar yeniden tetkik oluak· dan bahseci.iyorlar • .M.ıüneccimleıe, fal. 
tır. Zira bu tarihten sonra Roıya- cılara inananlar da: 
ya pek çok Yahudi muhaceret Uf" - Hele bu aeneyı. bayle telılikeela 
tir. geçirelim gelecek eendcre AJla1ı lso 

Sofya~ 31 (A.A.) - İyi m111at rim .. ,, 
alan mahfiJlerden Uğrenildiğin~ Deyip gidiyorlar. 
re, hükftmet Roman yadan ge)f,'Cf • Müneccimler, remilciler, f~ lıuıar 
hmlilerin meınJ.-kete girmeliııius· lar arasınc!a "ümit ticareti,. fitpan ~lı 

etmi§tir. Zira yeni Goga hü.ldti· sınıf es.'lafi tqbih edilebilir. Zira bu 1 
Din bazı temizleme tedbirleri q.. laude amlch lhtiy:ıcı olmayan ıaı.wc 
na ve hunun u.erbıe de Y ahadia hemen ;oktur. Jia:rc.tta en ...... far -. 
Romanyayı terketmesine intisaıU- Z'edilen, yahut en .rahat olmaa lbım ... 
mektedir. gelen bıanlarm kalplerinde bir teılı: o 

Yugoslavya Da Tedbir Aldı DMl ebik değildir: 
Belgrat, 31 (A.A.) - D. tc. Tikcam para kuamnaır, mlltuhhf-

muhabirinin öğrendiğine göre, ~ din teıebbüsWıde ımıvaffak olmak, me· 
tiye ı1azm Romaııyadan gelen Yı. murun, doktorun, yehW' 'M'Ukatm meı
di akınmm önüne geçmek • leğinde yOUclmek ihtiyacı, ıairia, mu· 
re y ogoslav hudut muhaf asa ma aildfinur.ı ,ahret hJmalc arzusu, ıpor
larma bazı emirler vermi§lir. cunun rekor kırmak. 8Jık1aruı ınıilile 
.Avusturya Da Kapılarım Kapt13 rinden iltifat g&ınck emi§eai.. citL. 

Viyana31 (A.A.)-YeniRon Kalplwde 1>671,., tUrlU endifderlll, 
ya kabinesi tarafmdan bildirileu arzuların, ll:tiyaçlilrm atep ~ in • 
hudi aleyhtan lwıunlann Avustu: sanlar içm ümit •eren yalan bir tonik 
da yapabileeeği tesirlerden bahae vuifeai görtlr; onwı için mahir falcılar 
Neugkeitawel Tblatt guetesi, A, milnecciml«, yahut remilciler her a "' 
turya devletinin yabancı iatiliaı danım naMm& 1aııe tubet ~ 
karşı kapılarını kapaması lünn 1 bilirler. KcAdi emellerine a3re terbet 
diğini, esasen yabancılar hakkında alall1ar d.ı bu .&lerin yalan oldutun11 
kanunun çoktanberi huulanma bilaeler de yine hotlamr• O l&tler • 
olduğunu ve bunun tatbike konulc den kuvvet .alırlar. 
sı için daha ziyade beklenmemesi i Bununla berabet' hayatın mnm an-
edeceğini bildirmektedir. lamlf olan lnsaıılar)n kederli P1111°1ar 

Franaa Yahudileri Mudagm da Uınit bulaııuı içJn ne naUneea.., ne 
.Al.acak rcımilciy• ,,.,_ falcıya ilatiyaa yOlmır. 

Londra, 31 (A.A.) - Eveni Zira lnaanlarm bayatlan Jıemea 
Standard ~etesi, Lehistan ile Fra unıumiyetle bir aüril ioitler ~ JOkut
sanm Madagaskar adasm3 Lehist1 !ardan tete~ eder: Onun lpı 1ılr ı:ı
y ahudilerinin muhaceret etmesiı kadapm hayatı JU 1W dllDıalt 
müsaade ettiğini yazmaktadır. bir çok sr.itlerle nalnalara belazetir. En 

Bapekilin Nuücu uk.-n~ ... ıunıaruıda ~üne awk •la• 
Romen Ba§vekili B. Goga din a1 cak bır fırsat çıkarta hiç bit deıtıll • 

ıam radyoda söylediği nutkunda R• maıyan in~~ gibi bundu auml ... 
manyanm mevcut ittifak ve doııt)u}tecede istiiade ctmeğe çahF: • 
larma riayet edeceğini ve memlekett - Nakı3ları diltünerelc saltlerden • 
ekalliyetlerin hukukuna hürmet ed tifade etmeıaıek biitüıı bayata aelalr et
leceğini bildirmit ve bundan sonrmektlr.,. 
demittir ki: Der. 

Hükftmet. llzımp;elen tedbirleri jJs Bit. ıflph, 10k ki bG llİlalltık Janbt 
yolla alacaktır. Bu yollıirdan birfleifldir: ~gemi her -1dt slael ba
yeni kanunlar çıkanlmasıdir bu hun.da yoJa aknles, aı -1ııto denlslerla 
imla. hflldimet çalıpnau içU: memeble firtı:ıala ve dal&ah ..,..nlan olur; 
tetkil edemeyecek olan bugünktl paıJaptanın h~':1'1 fırtmah ~ 
Jiiınentonun feshi emasmda daha fuJSi yalan 1' limana lllJaal'Ü ~ 
la izahat verilecektir. İkind yol cflUtD'A11 geçir~;~ bl • 
kararnameler yoludur. IMn& 9ilpuru rtız .. rlanıı -ı·- • 

Hiildhnet, fikir ve hareket itiba,ıap t~ra. yola ptmek için u~ • 
riyle Rommıya devletine intibak ed..,--' QilıgAr, f~ br'nidc Bu
eka11iyete ka111 hareket eıınek isteft• ondm IOO?f. ::;rr.:: A • 
memektedir. Ekalliyetler için adaJeı11etle de~~.;.. 1arı bir " 11_. 
hükftm lftreeektir. Hayatta ~.,......r ~ 

b 1 k ti • h LA rlanııdan. ~ranu J9pac'akla·-. • 
Ya ancı mern e e er. yenı il"u• !l.'V k: B Şuplgin dl 

mP.t olduğu p;ihi p;örmelidirler: 'RfiJcft.lr ge~~ .~'ıa t da Avusturya • 
metirniz. ancak sulh içinde talqmak lHa ~ n t!'--. nkuı nılm.ası m~scle· 

R b. ·r d 'di ıgı l::ACil• 
isteyen omanyanm ır ı a esı r. t konutulacatz bildiriliyor. 



OSMANOFL,ı\R 
YAZAN : Kenan HulQsi 

Tefrika : t --------~ 
- A7.iı dostum ve kıymetli hikayeci Mehmet Selime -

J{aradenlzln Burgaz limanından 
sabahle)In erken kalkacak bir tren 
biC bir 1 tasyonda rötar yapmadığı 
takcllrd Sofyaya öğle uzerlne doğru 
, arır. 

Dur azla Sofya arasında seyahat 
edenler lata yonlnrın bir şehir sayfl· 
yeslnd oldu~u gibi birlblrl arkasına 
dizlldlfü bu yeşil om yolunu pek iyi 
bileceklerdir: Elli, altmış sene ka. 
dar ene1 Ort.a numellye yapılan bir ı 
Ru akınının işaretleri demiryolu 
boyunca vakit ,·akit g6zUkilr; şimale 
do ru blrtevlye Balkan tepeleri U· 

ıar. Al dosu yalayıp geçen "Deli kam
çı" nın gürültüsü bu sUkünete en lft.· 
zıın bir rıes kadar yerinde duyulur. 

Buraya kadar gelecek seyyahlar, 
,Aydosıa daha sonra söyllyeceğlm 
başka bir kasaba arasında, bugün 
ancak harabeleri gözUkebllen bir 
ınanastırın tren yoluna ve kasabaya 
bAkhn tarasalarlyle karşılaşacaklar
dır: Belki onu merak ederler: henüz 
bltmenıış bir inşaatın iskeleleri ku· 
ıenln Yukarı taraflarında herhangi 
bir iearete karşı hazır durur. Payan
dalar almmanııştır; madeni bDyUk 
bir tan, kulenin tahta iskeleti ara
sında gUneşle nihayetsiz akisler ya· 
par; ve hakikaten her şey, Burgaz
d&n trenin daha hareket daklkaınn. 
da "l'lUpovll" e doğru detltmlşUr. 

Bununla beraber seyabaUn daha 
baş tarafındaki bu tabiat ve iklim 
de&lşlkllğl o kadar ı;abuk, blrdenbl· 
re Olur ki, en uza~ı altı saat meaa· 
tede, kalabalık ve hareket içinde bı· 
raktıtımz ıı01an, gözlerinizin önUn· 
de kaybolmuştur: 

llU.rük babceler arasında, yol d~ 
neı:neçlerlnde, ucauz bucaksız çift· 
llklerın ortasında, evler birer birer 
Adeta birer kurşun atımı mesafede 
blrtblrlerlnden uzaklaşırlar. Kara· 
denızın Burgaz llnıanındakl rilzgArı 
konıpartımanrn Penceresinde araya· 
ca~ınızı artık ilmlt etnıem. Kll<;Uk 
konıpartıman. btr iklim naklU gibi, 
lıanıburg ve Marsllya UcaretgA.bla· 
rına kadar bir daha bulama.yacağı
rıız bu manzarayıa, katalfz6r bir va
ZJte içinde sizi nıaharetle oyalaına· 
Ya çıılt ır O kadar kl trenin aUr'aUn
~~ rUzgAr bile değişmiştir. Karade
Aılzln sert rUzgA.rı yerine, şimal bal· 
kanlarının hAklm rilzgArınt, yaprak· 
ları hışıldatan ve altın ekinleri ya· 
tıran btr dağ rilzgAn He karşılaşınu· 
!lız. 

Jşte tcarnabat (1). Burgazla 
Sotyn nrarıında, blrlblrl arkasına sı· 
raıandığrnı söyledl~im bu küçük ka· 
'abalardan biriydi. 

••• 

aydınlığı, kasabanın yanıbaşını bir 
au gibi yalayıp Flllpovile doğru ge
clp giden tren istasyonu, Karnaba· 
da kapıları açılmış rahat bir mevsim 
tesirini •;eriyorlardı. 

190-& sonbaharında, Karııabadın 
anlatmak istediğim bu cazibesine 
yeniden kapılmıştım. Hastaydım ve 
iyi bir kır ba\'ası ortasında gürültü· 
sllz geçireceğim aylar, bir ls,·icre da
ğının konforlu bir otelinde bulabl
Jeceğlru bir istirahat kadar yerinde 
gözükmü~tQ. Halbuki Karna.bat a
radığım bu sükunet lcindeydi; ve 
hariçten bakılacak olursa, hlç blr 
şey, trenin sür'atle yalayıp geçtlğl 

kasabayı bir tlftllk hayatından de
ğiştireceğe de benzemiyordu. 

Sadece, 1904 sonbaharını dalma 
hatırlamak mecburiyetindeyim: Ni
tekim Karnabadın tren istasyonun· 
da, küçük seyahat bağajları ile bir 
giln kendimi orada bulduğum vakit, 
yabancı bir memlekette olduğu ka· 
dar şaşırmıştım. Jstasyon boştu; bel· 
ki de aradığım kır ve sUk\ınet haya.
tında buna sevinecektim. Fakat ayni 
dakikada, Burgazdan Fillbeye, Sof· 
yaya, Bllkreş ve Delgrada doğru ko
pan kalabalık, kompartımanın pen· 
cerelerlnde bunu birdenbire değişti
riyordu. Derime dokunan bir bıçak 
gibi, büyUk bir yalmzlığın ortasında 
hayatımın neticesini hissediyordum. 
Daha ıonraları, bu romanın devamı 
mUddetlnce aradığım kurşun, bana 
birdenbire orada pathyacak gibi gel
di. Bir kurşun! .. Bunu daima bekli· 
yordum. Ve blltUn arzularıma rağ· 
men Karnabadın tren istasyonunda 
iradem benim elimde olsaydı, hemen 
geriye dönmekten başka yapacak 
hiç bir şey yoktu. 

1STASY01'"l>A UİR DAK1KA 

Trenin Burgazdan hareket ettiği 
dakika kendi kendime halletmek is
tediğim birçok şeyler vardı; ve her 
şeyden evvel dört sene sonra görece· 
ğ\m Osmnnofların ilk hareketlerini 
merak ediyordum. 

Osmanofları bir gece yarısında 
birdenbire bıraktığım zaman, etra
fn~a henUz kımıldanmaya başlamış 
birtakım hAdlseler bir kutu içerisine 
kapanarak orada kilitlenmiş ve öy· 
lece kalmışlardı. 

Halbuki, kutunun bir gUn açıldı· 
tını ve tcerlsino kllltlenen her ş~yln, 
başlayan bir hlldlseyl bitirmek Uze
re harekete ge~tiklerlnl dUşünllyor
dum: Osmanoflar kapağı başları ile 
kaldırarak birer birer çıkıyorlardı; 
sonra hepsi de kendilerine verilmiş 
bir hareketi tamamlnmak için sUr'· 

"Os01anotlar" m hayatını anlat· atle yerlerini alıyorlar ,.e hnyntla
lllak uzcrc olduğum ilk dakikalar, rında ne olacaksa onu bir dakika 
1904 sonbaharında bulunduğumuzu daha ewcl görmek istiyorlardı. 
hatırJntınak mccburJyetlni duyuyo- tstnsyonda. valizlerimi kompartı
!'uın. Ayni senenin eylill ve ağustos mandan 1ndirme/;o hazırlandığım 
lYları içinde, yukarıda söylediğim dakika etrafımı birdenbire sarılı 
!rı:ınasurı ıaf taraflarına alarak, buldum: 
l(nrnabadrn Aydos kapısından kasa· - Pansiyon! 
bnya girecek olanların kUcUk kasaba - Pansiyon Aleksi TodoroU 
cl;ı her şeyi YcrUyerlnda bulacakları - Pansiyon Olga! 
ı-.ı ılınkkaktı: Dilyilk gece llmbalarl· - Pansiyon Alic!. 
le i tnsyon, uzakta bile olsa manas· Belki de, bir panslyon, yahut 
lır, istasyondan OsmanofJ:ıra giden blr otele götürmek tein bir Avrupa 
)ol, Karnabada uğra}·an bir seyya· ıc. lbl f 
bın anlataca""ı şe,•lcre uyabilirdi. şehrinde oldu6u g etra ımı saran 

6 " bu kalabalığa şaşmayacakum. Fa· 
llununla beraber ylrrul dört saat gl· kat, kUçUk cocukların vlztyerll kas· 
hı en kısa bir vakit, 1904 ısonbaha- kellerine rağmen çıplak ayakları bir 
rındnkl Karnabadın bu sakin maske- pansiyon reklAmı için bana garip 
•lnt birdenbire dllşUrebllecek kadar geliyordu. Eğer, bir saniye kendi 
her ŞE'Ye kifayet ediyordu. Hlc bek· hislerime mağlQp olacak olursam, 
len11modlk blr saniye, kasabanın her tuhaf btr HIUzlonla, bir Avrupa ga· 
han~l bir kolu intilAk tclnde kahve· rında olduğu kadar bir elektrik vol· 
rtr; bunu arka arkaya sllAh sesleri tunun, mavi, yeşil ve kırmızı fener
kovatardı. Fakat, daha ayni dakika- lerle bir gece manzarasında yanıp 
da, J{arnabadı yalayıp geçen bu kı- söndUğilnU görecektim. Halbuki Kar
zıı eenlltln bir sağnak hareketiyle nabadı 1900 llkbaharında terkettf· 
•Ukunete d6ndU~UnU görecektiniz. ğlm gUnler Osmanofların panslyo
~e işin en garibi, bu lnfllAkı bir ko- nundan başka Karnabntta oturula· 
lnltC'clden daha ziyade topal bir nal· cak bir yer hntırlamıyordum. Osma· 
bant çıra~ının yaptığını işittiğiniz notlara gelince, h1ı; bir otel bulun
z.aman. küçUk Karnabat, her şeye mıyan Karnabatta, -yalnız siyast 
rağmen. sulhper\er bir memleketten blr mlsaflrverpcrlikle- odalarını 
daha başka tUrlU gözükmeyecekti Karnabadın nUfuzlu ziyaretçilerine 
de... açmışlardı; yahut Karnabatta Os· 

Hakikaten Karnabadın manzara- manotıarı tahrik eden bir yabancı 
ıında sulhperver bir memleketin olacaktı. MeselA. ecnebi bir gazeteci, 
kendi halinde yaşayan dağdağasız bir ataşcmlllter, Halil Osmanofun 
l'e işi yolunda gider bir manzarası slltıh kollekslyonunu görmek isteyen 
vardı. birisi, ve belki de Ahmet Osmanofun 

ARnı:t balkanların eteklerinde bO- halisliklerlle bUtUn balkanlara yayıl
lilk lnfil!kları blriblrlne bağlayan mış ktsraklarına alAka duyan bir 
sükfınet o kadar yerinde ve teslrliy- meraklı ... Fakat Karnabattan daha 
dl. Trenin herhangi bir rötarında, llk ayrıldığım seno, Osmanofların 
\'akitlerini istnsyonda geçirecek sey- paslyonlarını bu yaban<'ılara. karşı 
·a9ı~il\{Jtanastıra kadar uzanmak· blle kapadıklarını tşltmlştım, bununla 
an ('s\(1 t...,ene~ız hisarlarını ziyaret beraber yorgundum, ve Karnabadın 
.ruııekten, y,ıthut Karnabadın içine yeni hayatı Uzerlnde htc bir şey dil· 
oo~ru 1tuçUK ır gezıntfden kendile- şUnmek tstemlycerk: 
ı1nf attlmutard • Yeşil Karnabat, Us- _ E,•et, dedhn; Pansiyon Aleksi 
tllnM htc: btr vRklt <'l&llmeyPn rUz· Todorot... 
~ lft bir Mhlr ~avflyesl kadar c:ı- ı (Devam ediyor) 

~: rtt 'ncl\kamc;ının uzalc ve tflllAşlı --------
ıırı . l b d k _._ b ..... r,UrUı•usn. gece 1 m alarmın onu (1) X.r.uaa --. 

!5' - KURUN ı !K!NCbtlNtJN' ıtM 

Kazanan numaralar 
Yılbaşı piyangosu, dün aqanı \ 

tam saat sekizde çekilmiştir. 
Piyango aaatinc1en en·el, pi· 

yangonun ı;ekHeceği Asri sinemanın 
bulunc1uğu Tepebnşmda büyük bir 
kalabalık toplanmı§ bulunuyordu. Po 
füler, inzibatı temin için salona ala· 
cağı miktardan fazla seyirci ''e me
raklı alınmanıasma çahşınışlardır. Bu 
yüzden gelenlerin birçoğu içeri) e gi· 
rememişler ve caddeyi bir malııer ha
line koymuşlardır. 

10.000 
Lira kazananlar 

2918 3207 3240 3251 3353 3355 
2361 2495 2532 2545 2898 2914 
3609 3618 3631 3658 3666 3711 
3804 3924 4023 4131 4136 «31 
4136 4431 4485 4&i8 4908 500.& 
5087 5166 5459 5467 5470 5512 
5553 5600 5671 5761 5850 5914 
6182 6188 6479 6614 6787 6804 
6805 6914 6945 7083 7191 7233 
7341 7493 7550 8037 8110 8141 
8629 8731 8884 887 4 8889 8945 
9070 9041 9241 9285 9425 9558 
9849 9929 10010 10207 10231 10264 Tramvaylar ve otomobiller işleye

mez bir hale gelmiştir. Bu seneki tay· 
)"are bileti satışı geçen senelere niı· 
betle fazla olmuştur. Bu fazlalık 80 
bin hilettir ki, tutan dört yüz bin Iİ· 
radır ... 

500.000 
Lira kazanan 

17480 
Son çift rakamı 80 ile nihayetle

nen biletler biner Jira mükıif at ala· 
caklarclır. Ilımdan ba~ka 17480 nu
maranın 25 aşağı, 25 yukan numa
raları da biner lira alacaklardır. 

200.000 
Lira kazanan 

3504 
Bu numaranın 25 aşağısı ve 25 yukarısı 
biner lira alacaklardır. 

150.000 
Lira kazanan 

5627 
100.000 

Lira kazanan 

22959 
70.000 

Lira kazanan 
33837 

60.000 
Lira kazanan 

14833 
50.000 
Lira kazanan 

8361 
30.000 
IJlra kazanan 

36940 
20.000 
Lira kazanan 

3561 
15.000 
Lıra K li Zl:l IUUI 

16979 

2134 16559 
36624 5762 
21504 37655 1 

8399 25352 
5000 

Lira kazan an 
509 :i1578 89478 

13319 29215 9324 21984 37471 15915 
12763 24440 25650 11914 
6901 38962 

2000 
ı~tra kazananlar 

26752 26582 8803 20814 3814 aı733 
27316 3714 3137 8100 3038115826 
11640 29925 6533 32956 26193 20103 
2748210314 19797 21572 34036 14724 
10516 34490 22764 20176 8916 
2170S 21831 4792 7345 3167 30182 
37119 2528 21906 8977 19367 
33635 36484 18446 24300 5318 23058 

1000 
Lira kazananlar 

20032 912120208 3522112690 23360 
35894 21591 2949 2907 24652 37061 
36963 5099 23507 29780 22070 
1684413179 25982 27707 2374 37615 
24363 12329 24950 6608 28598 28114 
20615 17694 24830 32966 32359 34883 
11652 29598 35444 35326 34169 34350 
23884 19854 23500 
36172 22236 17000 34416 10018 20006 
20141 36~ 29426 27346 23228 
32088 19927 403.'i 26350 36840 19508 
38145 31922 6333 5343 29090 4266 

500 
Lira kazananlar 
27 

622 
1436 
2080 

255 
632 

1505 
2088 

391 
809 

1625 
2139 

işaretler: 

506 
864 

1812 
2176 

514 
951 

1816 
2326 

595 
1004 
f 888 
2336 

10363 10636 10955 10870 11053 11076 
11141 11301 11305 11483 11514 11613 
11636 11962 11970 12997 12078 12722 
12211 12437 12553 12559 12570 12506 
12628 12658 12660 12713 12799 12825 
13220 13268 13325 13347 13371 13451 
13"i61 13750 13841 13636 14006 14106 
14142 14147 14165 14175 14353 14357 
14686 14841 15518 15439 15897 15897 
16020 16191 16233 16250 16362 16477 
16536 16193 16707 16752 16895 16982 
17146 17175 17275 17330 17349 17497 
17609 17768 17849 17953 17960 18006 
18483 18485 18867 18885 18994 18999 
19382 19501 19582 19806 19852 20001 
20134 20367 20376 20387 20552 20699 
20700 20751 20858 20852 20966 21036 
21165 21322 21603 21613 21679 21743 
21855 21987 22080 22195 22433 22449 
22497 22515 22955 22810 22740 23054 
23042 23206 23182 23090 23206 23452 
23589 23643 23674 23679 24111 24100 
24184 24290 24321 24535 24592 24645 
24672 24749 24941 25032 25096 25121 
25363 25493 25511 25570 25773 25856 
26024 26124 26185 26300 26406 26499 
26784 26941 27090 27115 27251 27310 
27341 27349 27401 27408 27501 27865 
27869 27970 28056 28185 28297 28422 
28435 28455 28483 28510 25777 28838 
30757 30858 30877 30972 31100 31222 
31330 31361 34457 31514 31723 31890. 
39678. 

Amortiler 
Son lan (l )' Te (7)" ile niliayetl~ 

nen biletler elliıer lira amorti ılae8· 
lardJT. Y ıni on liralık 'bilet bet lira, 
bet liralık bilet ıahlpleri iki buçai 
lira alacaldardır. 

Veni yıla dair 
Eıki~en yıllar değil, aylar, hafta· 

la~, halli günler bile bitmez, tüken· 
mez, upuzun ve namütenahiye benze
yen bir genişlik dekoru içinde imanı 
11rardL 

Çocukluk çağlarmıızı hep hamla· 
m. 

Sabahlar insana hiç akıam olmıya
cakını§ hissini verirdi. Bir ders günü· 
nün bitebileceğini çok zaman aklım 
kesmezdi. 

Haftadan haCtaya, dizlerine bir lm§ 
tüyü yastığa l>a§ koyar gibi yaslandı· 
ğnnız istirahat günleri arasında ne 
geçilmez mesaCeler vardı. Bir seneden 
gelecek baıka bir seneyi talımin ade
ta eri§ilmesi mümkün olmıyan bir i· 
lemden bahsetmek ~ibi gelirdi. 

Yazlar, kııla,., baharlar daha ıı;eniı 
buutlarla ve yanı, yavaı yürüyen 
mevııimlerdi. Bunun için senenin bay· 
ramlan gerçekten uzun zaman ka\'U• 
ıulanuyacak bir se,·gili ile kar~ılat
mak manaunı i( ade ederdi. 

••• 
Halbuki ıimdi, bir seneden bir se· 

neye geçiş bir takvim yaprağından bir 
baıka takvim ) aprağma, bir rakam• 
dan haşka bir rakama atlayı~tan daha 
giiç df'~il. Sanki&) tar, haftalar, gün· 
ler bir rotatife bağlanım§ ı;ibi sür'at• 
le diinüyor, yıllar göz açıp kapayın· 
caya l\adar önümüzden kayıp gidi· 
yor .. 

Akif öleli hir sene olmuş! Şairin 
cilümü bana daha haftahk bir hadise 
kadar tazedir. Buna benzer nice lıii· 
diseler sayabilirim. Hepsi sür'atin 
yıllar ara rndal,i mesafeleri birdenbi· 
re kı altlığını anlatıyor • 

Zaman kı alıyor, ufuk daralıyor. 
~ıe~ar~lerin ü tünde zaman kanatla· 
rını istediği ~ihi enine boyuna germe
den menziline nnyor. Fakat neye 
yarar ki; senelerin ııilr'ati. zamanm 

YAZAN: Sadri Ertem 
namütenahiden 11f ıra doğru inmeai. • 

Zamanın manumı iki levhadan ai
lemiyor: 

Aynalar dostlamnızm gözleri! Za
man olanca heybetiyle uzviyetimiz i1-
zerinde bUtiln kudretiyle iıleyor. Ve 
lıayatmuzm tarihini derilerin ihtiln
de çizgiler, bunııuklar ,.e isler halin· 
de bırakıyor. 

Bir uzviyetin kemalini nazlı, nu
h, ,.e yanı, yavaı yapan seneler in
hitau insani hayatını uçurumdan yu
varlar gihi göz karartan bir ıür'atle 
geçiriyor. . • 

Yeni bir seneye giren inıan, keneli 
lıa) atını hiraz daha ponumuı bir 
çığ lınlinde görür. Belki de bu utıra• 
hı unutmak için gece yarmmda elek· 
trikleri hütün hu kötü ve mazi olan 
levhayı görmemek için ıöndürür. 

••• 
Ben, hu ıeneden bahsederken ken• 

di hayatının fantezisini yapan iman 
gibi dü~Undüm, çiinkü, fertlerin hı· 
yatını daha ciddi bir deri ile kaplıyan 
oıyal bir alemden bahsetmek daha 
miina;ıip olurdu. 

Fakat, dünyanın, sosyetelerin fert• 
ı~rden daha ciddi bir hn, iyetleri kıl· 
dığına inanamıyorum. Dediğinin ııd
dmı yapan, yaıadığmı inkar eder. İn· 
kir ettiğini hayatma rehber edinen 
bir dünyanm bir seneden bir batkı 
seneye geçiıi bir evvelkinden daha u 
komik değildir. 

Her geçen ıene yanım11dan bir ka
bahatli, bir huzurlu gibi geçip git• 
mekte ve gelen ümit dola bir neıe ile 
ararrıza girmektedir. Fakat gelen 
senenin de anasmdan daha bahtiyar. 
daha ciddi, da1ıa çok vaadinde dura· 
cağına kani değilim. Onun için 938 
enesini karıılarken yamn almla an• 

cak: 
Haydi Jiayırluı, diyebiliyorum! 



girerken siyaset 1938 yılına 
aıenıinin •• •• •• •• 

gorunuşu 

Eski Fransız Başvekili Tardiyö U zakşark 
vaziyetini şu terkip ile hulasa ediyor : 
A VRUPANIN MEZARI 

Japonga Çindeki istilô.sına devam 
ederken lngiliz tez~ô.hlarında 100 

harp qemisi inşa edil~lJOr 
Beynelmilel hayatta 
Tüırküye 
Karışık siyasi vaziget içinde 
memleketimizin durumu, sulh 
ve sükun kelimeleri ile ifade 

olunahilir 
'Avrupncla Siyasi ihtilaflar: 

Dev Jetler araıımdaki ıiyasl mftna
sebetler kış mevsiminde havalarm a· 
dması ,.e kapanDJHJ gibi bir te1 ~·· 
u. Değioiklikler öyle dh'atU oluyor 

ki en kuvvetli siyasi barommeler bi• 
le bunu vaktinden biraz ene) göster
mevor. Bu siyasi deği§ikliklerin en 
belliba~h sebebi ise İngilterenin mu• 
ammaya benzeyen elistiki hareketle
ridir. 

İngilterede Çamherlain ioba~ına 
geçtiği zaman İtalya ile ııanıimi hir 
anla~a yolu tutacağı söylendi Bir 
mfüldet sonra İngiliz ha~,·ek i linin 
Musoliniye gönderdiği lmıını~i hir 
mektup hu rivayetleri teyit .-der gii
rünclil. Akıleniz m~elPııincfe anlaş· 
ma teoehhUsleri ha~ladı. Fakat le~eh· 
büsler daha başlan~çta iken İspanya 
hadiselerinin akisleri ile milzakereler 

Na!rcddin Hoctı1fm FıTiran: 
Haniya Na:ıreddin Rocanm 

hor bir lıikiyeai vardır: 

. 
Yazan: 

ASIM 
us 

Diye cevap vemıi1-
Sonradan İngı1iz • Fransız ne.tası

nın Nureddin Hocanm çocuklan teh· 
didinden çok farklı bir ıey olmadığı 
anlatıldı. 

Galiba Musolini de Pirene yolunun 
açılması tehdidinin blöf olduğunu 
anladığı için hiç aldırıı etmedi • . İ§in 
Londra ademi ~tidahale komitesinde 

durdu. Bir aralık denizaltı konan 
gemilerinin Akdenizdeki nakliyatı 
dit etmeleri, hatta TUrk kara mlarma 
kadar Jdrerek boğazların beynelmilf"I 
emniyetini tehdit etmeleri üzerine 
Nyon an1a~ması bile yapıldı .. Ru an· 
lapnanm ilk eanıaıımda İtalyanlara
çıkta kaldı. Gene hu sıralarda İtal· 
yan Başvekili Musolini Almanyaya 
giderek Bitler ile konuştu. 

Çin t#okerler 

Bir tarafta .herlin • Roma, diğer 
tarafta Londr.ı • Paris mib,·er1eri a
deta harbe ve -.:arpışmağa hazır bir 
cephe ıeklini aldı. 

İki mihver arasmdaki mücadeJe 
mevzuu bi1has~a fspanyad!lki İtalyan 
8(>nfillü1eri te,kil ediyordu. 1ngiltere 
ile Fransa ftalvara müşteMk bir nota 
•erdiler. 

ispanyadaki l[Önüllülerin ~eri alnı· 
masmı istediler: 

- Şavet almmıya<"ak olurta İngil
tere ile Franııanrn da kendilerine- gö· 
re alınacak te-dbirl.-ri vardır." 

Dediler. Gazr.tell"rin n~riyatı il.
de ynpıfarak 'eyin ftalvanlar Franko 
tarafma vardım ettikleri i~in PirenP 
yolbnn açarak lıUk1'hnrtı:ilt"rt- siliilı ',. 
gönUIJ8 ~dt>rmek olduğunu anlat· 
mak i"tPdiler. 

Bu sırada hn tehdit bir harp teh
likesi şeklinde ır;örünılü. İspanya.la 
Franko c~phe4'incJ,.ki ltaJran f'finiillü· 
leri geri ~rkilmez"e ~nc:,.ktt-n Prrenr 

olunan at;tlarağı zannı her tararta 
oldu. Meğer bu r.an yanlı, imi, .. 

Nankin hombarcl. 

Bir glin ~~c~ini çocuklar litiie ol
sun diye saklamış1ar, bunu hisseden 
Hoca, c:ocuklara dönerek: 

- Ya benim eşeğimi bulununuz, 
yahut ht•n yapaMtğrmı bilirim!" 

D~mi~. Çocuklar biraz muziplik 
yaptıktan sonra eşeği getinni§ler. Fa· 
kat içlerindeu biri: 

- Hoca efendi, eğer eşeğini bulup 
J!elinnr.scy<lik. ne yepacaktın ?" 

o,~, ince., Hoca: 
- Ne vapar.aktım iiyle mi? Her 

hemi qırluna yükleyip öyle gidecek
tim." 

müzakeresini istedi. İngilizler ve 
l"ransızlar iptida buna razı değil iken 
nihayet munlakat ettiler. Fakat bu 
defa müzakereler ile meselenin sü
rüncemede kalmasına razı olmak is· 
ternediler: 

- İlk celsede karar \'ermek ıartiy
le, peki!" 

Dediler. 
Aradan aylar geldi, 8eçlİ· Ademi 

müdahale komitesi bir içtima değil, 
birçok içtimalar yaptı, hatta mese!e 
hal1ec1ilmit gibi görundiiim lıalrfe bir 
lllrlii neticelenmedi. Bugün gene ltal-

'rontrole memur lııgili:ı t-Orpül-Olan 

yan gönüllüleri İspanyada General 
Frankonun yanındadır. İngiltere de 
General Frankonun yanma siyasi mü
messil göndererek aulag.ma yolunu tut 
muıtur. Diğer taraftan İngiltere \re 
Fransa ile İtalyanın araH gt>ne dfi:re
lir gibi vaziyet1er olmu§tur. Akdeniz 
anlaıması ile beraber Habeşütanm 
tanınması işi daha açık ifadeler ile 
arada konu§ulmuştur. Fakat bunlar 
dan bir netice çıkmamıştır. Son gün
lerde gene lngiliz1er ile İtalyanların 
arası açılmış bulunuyor. 

İtalyan gazeteleri İngiltereye, fngi· 
liz siyasetine karşı ateşler püskürü· 
yor. Akdeniz sahasmıla anlaşma söz· 
leri de gene durnmş bulunuyor. 

Bu defa 1n,,;i1z1er ile İtalyanların 
bUyle aralarını a!;:an şey nedir? 

Bu sebep İnp;ilterenin Lord Hnli
f ax'ın Berlin seyahatinden sonra Al
manya ile aym:-a anlaşmak ister gi· 
hi meyiller giistermei!idir. İngihere· 
nin Almanya ile anlaşmak istemesi 
tabii Berlin - Roma mihverini par· 
çalamak demek olduğundan İtalyan· 
Jan fena halde kızdırmıştır. Bunun 
üzerine İtalyan gazeteleri ile beraber 
İtalyan radyoları İngiliz siyaseti aley
hinde propaganda faaliyetine giri§• 
miştir. 

lngilıcrenin Avrupada Rakibi: 

Umumi Harpten evvel İngilterenin 
'.Avnıpa mmtakası üzerindeki en kuv
vetli rakibi Almanya idi. Çünkü o 
zaman Almanya İngiliz donanması ile 
yanı eder bir siyaset tutmuştu. Bu· 
gün Almanya gene Avrupada kuvnt· 
Ji bir devlet olmakla beraber, fngil· 
tereyi denizlerde tehdit eder bir kuv
nt olmaktan uzaktır. Umumi Harp-
ten evvelki Almanya yerine bugihı 
Akdenizde ve Kızıl denizde İtalyan 
donanmaSI peyda olmuştur. Fazla 
olarak bu donanmanın denizaltı ge· 
mileri ve hava bombardıman tayyare
leriyle takviye edilmit olması İngiliz-
lerin uykuımnu kaçırmaktadır. Bu
~n İngiltere Avnıpa kıtasmda bi• 
rinci derecede kendisine rakip olarak 
İtalyayı bulmaktadır. Onun için İn· 
gilterenin Almanya ile anlatarak f. 
taJyayı yalnız bırakmağa çalıpıası 
an"anevi siyaseti icabıdır. Tabü ola· 
rak f tal ya da İngilterenin bu halinden 
tiddetle kuşkulanmaktadır. 

İngihere ile İtalya arasmdaki 
hu anlaşmamazlık yavaş yava~ or
tadan kalkacak mıdır? Yoksa ~ttik· 
ç daha ziyade büyüyerek bir gün Av-

rupayı umumi bir lıarb'e ııürlikleye
cek midir? 

Kiitiik Devletlerin Endi§cleri: 
Avrupadaki küçük devletler bu i• 

kinci ihtimalden endi§ededir: OnUJI 
i~iıı son gilnlerde Hollanda hUkfhiıeU 
1skandiıtavya hükınelleri ile Be)çika 
nezdinde teşebbüste buluımuı§tur; 
maksadı f talyanm Habqistandaki fil· 
tuhatmı tasdik için Avrupa devletle
rini harekete getirmektir. İsviçre ise 
bu hususta . daha ileriye gitmektedir. 
İsviçre Hahetistan fütuhatmm tasdik'. 
edilmesinden hatka milletler cemiye
tinin yeni esaslar üzerine kurulma•r 
için reform lıarekttine geçmek fikrini 
ileriye s6nnektedir. Zira fsviçrenin 
fikrine göre müteca,·iz devletlerin te· 
cavOzlerine mani olamıyan, diğer ta• 
raftan tecavüze maruz kalan küçük 
devletlere de yardım edemeyen bir 
milJetler cemiyetinin bugünkü pakt 
esasları fizerinde israr etmesi Avrupa 
krtasmı iki düşman cephey~ ayıracak
tır. Bunun sonu ise muhakkak fela· 
kettir. 

Kfü; ük devletlerin hftyük devletler 
arasındaki çarpışmalardan zarar ~öre
cekleri, daha doğrusu btıyijk çarpq
malan arasında kiiçiiklerin ezilec.-eği 
mal ıim bir hakikat olduğuna göre, 
Hollandanm t~t>bbüsünü tahü gör
mek laznmlır. fsviçrenm teoebbüstr 
ne gelince, onun endi§esini de harp 
tehlikesinden başka mi11etler cemiye• 
tinin dağılmasından da aynca zarar 
göreecği, hiç olmaaa Cenevreni' 
milletler cemiyetine merkez olmasm• 
dan mütevellit fay dalan elinden ka~ 
racağı mülahazaımdan ileri gelmek• 
tedir. 

Yalnı.z Japonya Memnun: 

Avrupa devletleri aramdaki derin 
itilülardan. ıiyasi çarpıımalardan 
memnun olan tek bir devlet vardır. 
Bu da Uzak Şarkta Avnıpa kıwm· 
dan daha ~eni§ bir ülke olan koca Çin 
krtaımı kendi emri ve hükmfl albDa 
almak için harbe giriıen Japonyadır. 
Japonya Uzak Şarkta menfaatleri o
lan Avrupa devletlerinin biribirleri-
ne ginnio olduklarını 8'Jrdnkçe Çin• 
deki istili plAnım her gihı ~· 
ha.genişletmektedir. ~ -r. _ _.~ 

Eski Franın B~pek}Ji Tarcliyö 
( Gringoire) mecmuprna yazcLı hir 
makalede Uz,k Ş~ vaziyetİnj ru 
terkip ile bGfasa ediyor: 

"A vnmanm mer:ud" 
Haki~aten Çin tc;praklarıııı istila 

eden JapoDY.a bu lıta GzeriıJde Av-
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Almanya 
artistlerini 
nıenıleke

~ te topluyor 
1 Birigit Helm'den 

sonra Marlen 
Ditrich de Berline 

dönmek üzere 

Şanglıayda bir Japon l1omb_ard1mmrınlan $Onra I 
rupannı mezarını kazmakla me!:ı;ul· ni Kanton tarafına çevirmi~ hulunu- ı 
dfir. Böyle olduğu halde lngiltere ile yorlar. Bu suretle §İmalden c~~uba 
FranSQ, Alınam·a \"e İtalyamn Japon· do~ru inki~af etlen Japon a~ktrı ı~ga· 
ya tarafında oİnıasmcları ıh ruJ>a<la ti hellilıa-:lı ü~ ımnt. l.aıl;ı t"kfü·üf e· 
harekete gec,:cmcıliklt>rİ gihi Uzak eliyor: Pekin, Nankin. Kanton ... 
Şarktaki ınf'nLıatlı·riııin <le t-11,·ı in - • Japonlar, nr Avnıpalıların, ne d_e 
den ıılrnına.:.ına kar;;;r lıo" prote~tolar- Amerikalıların teluliılerine elıt-mnıı
dall ba~ka yaparak l~ir ~e~· holanıTyor· wt \ernıiyen•k istila lıarı·kctl~rini 
13"· İtal}a ile \lmam·a ,fa İngHiz H' lıer ~iin ~f'Oi~letıııekte dernm e<lıyor· 
ft"an$ızlara karı::ı oları lıicldt>t 'e in- lar. 
fiallerinılen dolan eznk Şaı ktaki ' J aponyanm lJ7.ak Şark harhi kar 
nı.enfaatlerinin tahrip edilıli~iııi hilr / "~'mtla hrupa .' e An.ıerikal.ıları.?:.~
bılc Japonlara cı('ı:; .·ıkannavorlar Hat t•ız H lıarekeı-ız Hızıyetlt>rt hu}uk 
.. f 1 1 .. ]" . ta ırsat huldukra onun danıı:ını :\,·· hir y:ıngın kar~ıı,ın< a ı:;onc urme ı~· 
nıpa ale} hine ol ara!. ınfülafaa<la hu· kiiııı ~öremeyen ~a~kın kazazedelerm 
lunuyor1ar. lıaline henzernr. 

Siyaset alcminılı· "f.unmı <l.:ırıhp n<'rnPlmiff'l .Tfornttn Türloiyt>: 
ta orıır. l?ozın:ık'' i~~e huna rll'rlt>r. l 

1 1
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. ... ~ ncvnc>lıni e Hl ı-ıyası vazıye )':> 

lngılıcrcnin Siliılılanmmıı: de ın~·mlrketiınizin chınıınuna gelin-

İngilterı• ~' rupa4laki hu nıiycl j 
karşı ınıln kendi i ic-in ha~lamı" ı.ldn
ğu siliilılanına pro~raınn;a şl.ldctle 
de,·am etmekten ha§ka çıkar h!r )'ol 
hulamıYor. JhıgUn Ilüyiik Ilritanya· 
nın mul1telif tersanelerimle (100) 
den ziyacle lıarp gemisi tt•zgiilı üzerin
de bulunuyor. Bu gemilerin hepı;i 
de I 93B ~ene11i iı;eri:-inde taınamlan
mı~. dcni:r.e inmiş bulunacaktır. Di· 
ğer taraftan sona eren 1937 senesi i
çerisinde ıle altı tane en son sistem 
bt\-ruk z1rhlr. iiç denizaltı ~erniel ile 
altı tane kiiçük harp ~emi!'i yapılmı~
trr. 1933 ecne;;;incle fngHterenin tor· 
Pİdo nıulıripleriyle denizaltı gemisi 
inşantı hakıınınılan diinva rekonrnu 
kır~rağr ela şimdiden ilin olunuyor. 

Öyle anlacııhyor ki tarihte ~imdiye 
kadar bir mi;;li gi;rülmemiş olan bu 
trıuaızam sil alı 1 anma programı tamaııı 
l~nmrava knılar Avnma cle,·letleri a· 
tasmr1aki hugiinkii c;ekİ§meler türlii 
~t-kiJlere girrrek cle,·am edin ~idecek
tir. Fakat f ngilterenin silahlanm:ı 
llro~rnmı tamamlanma ne olarak? 
~ll nokta lizerinde şimdilik tahmin1e-
1'e ı;iri~nH~k zamnnı c1a deği]clir. 
1 

-4mcrikanın Siltihl.anma$ı: 

En !!on lıaherlere lıakıhrsa A,·nı· 1 
l>a devletleri arasındaki silahlanma 
~areketi hu d«'fa Amerikaya e;e~iyor: 
Kmerika Cuınlınrreisi nuzn'!1tin söz
leri artık kendilerinin <1e silaJılanma 
Yarrşma katılmak mechuriyetinde kal
dıklarmt ~öı:terivor: 

Amcrikalrları hn tarzcla luırrkete 
t!evkeden şünhesiz Janonranın hare· 
ketlerillir; (Nan kin) in i~ımli csna
emda Japon hahrivelerinin Amerika· 
lr1ara Y anğtse nel1ri üzerinde •eYJar 
sefarethane nzif e!Iİ gören Panay 
ham ı;emMni hatmnalım, hir"ok İn· 
t!anları mitralyi)t atecıine r1•ta .. ak kur
tan11ak jı:in ''ıtnıhın tecrl1hfülere ma· 
ni C'lmnlan Amerika cfkurmmumiye· 
t1inife büyük lıe\'f•can nvancJrrm,"tTT. 
Fakat Amf'rikalılarm da ~imdi ı::ilah· 
Janma te•rhhilc:üne ızİrmeleri ~;:ı;t«'rİ
yor ki hu ha<liı::P. iizerine J :monvava 
ka~ı nıüe~ı;İr lıir lıare1<N \0 :ın:mı11ma· 
lan, df"niz knneılcrinin kafi olma· 
ması 11cbep olmu~tur. 

Japon)'rı Çirıdc: 

Be~ aylık bir harpten sonra Japon· 
yanın Çinrle i~gal Ptti~i ~erler ı;u su· 
retle lıiil5sa oluıınhilir: 

Pekin 2? Tenınıuzclan itiharf'll i-=· • 
~al edilmi§ olup hu muhitte ~00 .000 
Japon aı;keri bu ltınınaktıuhr. 

Ş3nfdıayın zaptm<lan ııonra l ~ llk
llnunda sapte«lilen N'ankin ccpl•e.,.İn· 
ele 200.000 Japon i~~al km' f'Lİ mı
dır. 

Bnndan ııonra Japonlar \.in Uzeri· 
ne yaptıkları tazyik Ye i~·gal harekt'ti· 

rr! Bn ı'adcı·e sulh ve eükun kelime· 
leriyle ifnde olunabilir. Zira bir ta· 
raftan Yu;.;o~lavya, Romanya, Yuna
nistan ile birlikte Halkan ı\ntantma, 
cliğn taraftan Irak, İran, Af gan!stan 
il;, hirlikte Saadahat Paktına ~~~lı. ~ 
Jıfti Türkiye Avnıpa devletlerını hırı 
hirlniyle ·çarpıştıran büyük menfaat 
ihtilafları !:Crçcveııi dı~mb..aır. Genf 
hu , aziyct dolayısiyle Uzak Şark ha
diseleri ile de Türkiyenin bir alakası 
yoktur. 

Hatay MeJelesi: 

Hatay meseleei lı'ransa ile 'Aramız· 
da muayyen bir anla§maya \'arrnıştır. 
Türkiye bu anlaşmanın harfi harfine 
tatbikini İ!'!lcyor. 

Siirh·ecle bulunan Fransız memur 
ları iı;e. birtakım siyasi entrikalar ile 
bu anla.,manm tathikatmı kendi işle
rine ~clir bir mecraya çe\'İrmeğe ça· 

lışıyorlar. . . 
Bu arada :\litletler Cemıyctı namr 

na hareket etlen komisyonlar üzerin
de de tesirler yapıltlı~ı görüliiyor. 
Jliikfnnet Hııtavtlaki intihahatı ekal· 
Jiyetlerclcn Tü;k ılU~manı bir ekseri· 
yet yapmak nt'tİC'esine clo~ru g;itür
mek isteyen Framız nıeınurlarmm 
entrikalarma kurhan olmama•ı İ<;İn 
l\li11ctler Cemiyetine hir ııota ,·pnniş· 
tir. Milletler Cemiyeti reisinin hu no• 
tayı dikkate aldığı iimidi 'ardır. İ~te 
Hatnv me~e1el'inin yarınki irıkişafla
n bu. ümidin tahakkuk edip etmeme· 
sine ha~lıdır. 

Tiirkh·e lıiç hir rnkit Hataylı Türk· 
lerin he,:nrlmilel mukawleler i1e te
yit edilmiş olan hn~Jarmı keyfi 
tathikat il<' lıiçe indirmek t··~~hhüs· 
]erine meydan ve imkan venneye· 
cektir. 

A~ı.< Te··e .kUr . 
Geçen sene kn'ılıuı ve bir ııenedenberl 

yapıınn tedaviden blr semere hasıl olmayıp 
blllkls vehamet peyda. eden ayağım mem· 
leketimlzln krymetll doktorlarından Profesör 
Bay Akit Şakir Şakar ve muavlnl doçent 
Bay MUnlrin kısa bir zamanda cidden hazi. 
kane tedavileri ııayeslrtde tamamen iylle§
;nU,ştlr. Kendilerine teşekkür ederim. 

ItaJamışta: Seniha Obııy 

---o--

K t ta ı sergrs ıç·n 
Bııyoğhı ll:ılkı•\'lııdc•n: 

"5 İklnrik!\:nun 938 çarşamba gUnü Evimiz· 
de nctıncdk olnn TUrk kitap sergısine 9S6, 
93-7 ~neler.inde hususi neşriyat yapan zeva
tın Q.Serleı·ı ı~ın yer ayrılmtştır. İştirak etmek 
lstlycnlcrln hemen Evimize müracaat eyle
meleri mcrcudur. 
~ 

ln9 1 d?:Ce c:-ers \'&rıllyor 
Şe!ırcmiııl 11.ılkcvlnd~n: 

Evimizde ln"'lll~ce dersleri verilmeğı: bBş
lruımıştır. 8 ı ıo:ıs drn ltlb:ıren her gwı 
knyıt için mUracaat edilmesi. 

Alınan artisti Brigit Helm Paristen 
tekrar Berlinc dönôü ve giderken de: 
''Ben Paric;e geldiğım zaman Almanya
dan kovuldu demişlerdi. Yalan! İ§k 

dönüyorum!,, dedi. 

Brigıt Helm 

Birig Hclmin Berline &itmesi koca
sının çağırmasındandır. 

Şimdi az tık aincraadan çekilip evin
de, kocası ile, çocuğu ile beraber yq&· 

yacakmıı. 
Fakat bugün Madene Ditrihin ide 

Almanyaya döneceği haber veriliyor. 
Halbu ki Marlen Ditrih, Hitler idaresi 
baılayıdanbcri memleketine ayak at -

awıuıı.. 
Netekim, bu yaz Avrupaya ıeldili 

zaman da, kocası i!c ve kızı ile Pariste 
buluımuı ve hep beraber Avuaturyaya 
gitmişlerdi. 

Şimdi, bunun için "Mavi melek,, in 
Berline gideccii haber verilirken. 
"Nasyonal Soıyalia: oldu!., da deniyor. 

Marlen Ditrih yakında Avrupaya 
geleceğini kC"ı'lclisi de aöylemiıtır. Hal
ki yazı Avrupada geçirmq, Amerikaja 

yeni gitmiıti. 
Brigit Helmle, M.arlen Ditrihin böy 

le birbirinin arkaemdan Almanyaya 
dönmesi bir rivayete yol açıyor: 

Almanya artistleri pıem!ekete top • 
luyor, ıdiyorlar. 

Ditrihin Berlinde film çevireceği ha
beri de bu ihtimale kuvvet veriyor. 

Herhalde Almanya büyük aanatk4r
lan kendi kucağında toplamak ve on -
lada Alm-tn ainemactlığını zenginlej -
tirmck :ırı;usundadır. 

Birigit llelınin romanı 
Brigit Helmin hayatı ve sinema dün

yasındaki yaşadığı ı oman. beyaz pe~e 
yi terketmni mün.aeebetiylc şöyle 1::-.ı.r 
gözden geısirilebilir. 

Brigit Helın 1907 de doğmc~ur. Bu 
hesapla ghugün otuz yaşını bitirdi ..... 
Perde üzerinde ilk defa olarak da onu 
1925 te görmüştlik: Demek ki bugüne 
kadar 12 senelik bir eanat hayatı var. 

1925 <le Bırigit Helm Berlindeki bir 
gece yatısı mektebin.de tahsilini bitir -
miş ve o zamanki beı genç kız gibi,, ar· 
tist olmak istiyordu. 

Ayni tarihte Friç Lang da "Metro -
polis,, romanını çcvirmcğe bazırlanı -
yordu.Fa~at, en büyük arzusu bu film
de yeni bir artisti sanata başlatmaktı. 
Bunun için bir gün gazetelere ilan ve -
riyor ve ertesi gün bir çok cevaplar a

lıyor. i 
Bunların içinde bh· cevap var ki, Fri-

çi çok alakadar edıyor: Mektubu ):~ -
zan yaşlıca bir ka~ıtıdrr ve... İst~nuen 
artist namzedi olarak kızını takdım et

mektedir. 
Mektuhu Brigit H clmin annesi yaz· 

.. .- • • - ..,1,...,.! -1...:1.Q D 
IDIŞtlf. \:UOKU, Olr ~VA cuun:u .. •• ......... 

fına olarak, Bayan Helm kızının artist 
olm.,P•nı belki kendiııinden fazla istı • 

yordu, 
(Arkası 8 incide) 

/{açırılan; öldürü/aü mii, sağ mı ?! 

KayDolan General!? 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri T e~ki
f5tı,, reisi Millerin izi üzerinde .••••• 

Yazan: Alfred Gerlgk ---Tefrika numaraf:ı: ~2 

Sandık; gitti!? 
"ı.Warlya UJyanona,, yı takip elınek 

fikrinden vazgeçdi ve ••• 
• 

Pariste 22Eylül1937 ~at~cım
ba giinü General Miller; kar.;ml
dıktan sonra, bu mesele üzerine 
vaziyeti ~iiphe uyandıran Gcnc-
ral Skoblin, ka.<;ıyor ve karısı 
mugarıniye NadyC§da V assilycı·
na Pleviçkaya da kaybolup tek._ 
rar ortaya ~ıkıyor, teı•ki/ edili
yor. T"hkihatla, 22 Eylül, öğlen
den sonra, saat 4 de, Lö llavr li
manındaki "Mariya Ulyanovna" 
Sovyet vapuruna yiik otomobi
liyle getirilen bir sandıh rnpu
ra yükleri/dikten re otomobil 
7,30 da döndükten biraz ~onra, 
vapurun alelacele demir alarak 
Ru$yaya doğru hareket etıiği öğ
reniliyor, bu noktadan tedbir a
lınıp alınamıyacağı, vapurun 
bir Fran.sı: harp gemisiyle takip 
edilip edilemiyeceği dii§ünülü
yor.1'ereddüt, muhtelif mülaha
:alar ve safhalar: 

Lö IlaYr 1 imanı kumandanına, 
Sovyet Rus kaptanr, izahat olarak 
§Öyle demİ§lİ: 

- Ben, mukarrer zamanda yolcu· 
larmı Leningradda karaya çıkarm:ı~a 
mecburum? Bu cihet, yük meselesin
den daha mühimdir 1 

Bu iz üzerinde yüriinerek varılan 
müteakıp netice, gri otomobilin sık 
gık, Rafe sokağı köşesinde bulanan 
Sovyet mektebinin önünde durduğu· l 
nu gösteriyor. General MHJerin ran
devuya gelmesi bahis mevzııu olan 
yt-rden yalnız 150 metre -mesafedeki 
&J;iikaek.hUçe. <luvarb yjllan~ önün
de!? ••• 

Fakat, sonra hütiln bu vaziyet, gö
rünU§e tamamile zararsızmış ıı;ibi ta· 
vuzuh ediyor. Lö. Havr Jiman ku
mandanı. tesri edilen bu nıüf&reka-
1in kendisine usulü vechile billliril· 
diğinden. yolcuların aruında ya~ı 40 
tan yukarı hiç kimee bulunmadığın· 
dan bahsediyor. Paristeki So,·ytt mü· 
m~!illiğ: de, "Evet, diyor, doğruJur; 
So,·yet mümes~illiğinin bir otomobili 
Lö Havra gitmiştir; i~erisinde de Sov
yet viskonslilü ve Paris ticaret mümes 
siUiğinin iki memuru bulunuyordu. 
Viekonsül, Sovyet Rusyaya bir seya· 
hat yapmak üzere vapurda kalmıştır.~' 

Sandıh i~crisinde Fransadan Sot')'l?'ı 
Ru.<ıyaya ka~ırıldığı sanılcm Parisıe
ki "Beyaz Rus Askeri Te§kilaıı'' 

Rei.si Geıı.eral Oygen Miller. 

Evinden kiliseye yayan olarak 20-30 
dakikada vanlahilirdi ! 

Ortadan kaybolmasmdan birkaç 
saat sonra, Paris polisine yaziyete da
ir mali'imat veriliyor. Fransız hudut 
istasvonlarma, limanlarına, tayyare 
meydanlarına telgrafla vaziyet bildi
rildiği p;ibj, ernehi memleketindeki 
Framız at:t~emiliterleri de kelriyeti 
telgrafla öğreniyor. Generalin fotoğ
raf1an da ~Pksir edilerek, her tarafa 
göntleriliyo!'. 

General Kutyepofn kim gördü? O, 
hangi yoldan gitti? Kendisinin her
hangi hir arızaya uğradığı yer, nere
si olabilir? General Kutvepof; '•Be
yaz RuR a.:.keri teşkilatı" nın "ROWS~ 
nn reisidir; kenıli11i, nktilc Çarlık 
Rusyasiyle miittefik olan Frama için, 
miilıim hir !'!ahı:iyettir. 

Fransız polisi, hu lıusmtaki tahki
kntr !!enic:letcrek. ara~tırıyor ! 

Şu halde, nak1iye vapurunun ve 
yük otomobilinin vaziyetinde esrar· 
engiz bir §CY yok mu? Kafi bir suhut 
delili bulunuyor! Bununla beraber, 
birçok Fransız limanında ) atan bütün ımıınımın 
Sovyet gemilerini hareketten alıkoy· il 

tstanbul Beledlyesl 
Şehir Ttyatrolan 

Saat 20,80 da lKRAii 
LİR) trajedi 3 kumn.. 

itibarına hangisi daha fazla zarar geti- ın 
mak fikri ortaya atıyor. Fransanm 11111~ 
rir? 1 İzleri daha silik bir halde bulu-
nan cinai bir vakıa mı, yoksa elle lu· 111111111 

Yazan: Shakespeare 
Tllrkçesi: Seniha Bedri 

rnsknn 
tul ur bir delille kat'i sebep huhma- Ol'L ........ 

mıyan bir liman kapatma hadisesi Saat 2o,3o c1a (Btn KAVUK DE\"Rtwt> 
1 1 · f perde komt>dl. Paznr ı;-iinlerl 16,80 da ma-

mi? Neticede, Sovyet vapur arma 1• tine. Yıızan: ceuu l'rtuııahipoğla." 
manian kapatmak fikrinden vazgeçİ· ÇOCUll: 

liyor !.... Cumartesi, Çarşanıba ııruı.t H de <MA \"I 

1 k k 1 h• k BONCUK) \'nzan: Zeki Ta•kin; Milılk: F. Fakat, ta 1 i atı yapan ara ır no - ı • "' 
ta bilhassa şüpplıe uyandırıcı görünü· ı ~g_e. ____________ _ 

yor: Tıpkı 7 sene en·el Rutyepof ,·a- EBTUORUL SADİ 
basında olduğu gibi, Paristen bir Sov 1 TEK TtYATR08U 

yet gemisine uzanan bir iz! Bu. haki- Pazartesi: (Kadık8y-
ki bir iz midir? Yok!'ia araştırmayı şa· ı sureyyaJ; Salı: Bs-
şırtmak maksadile, planlı bir şekilde kırköy); Çarşamba: 
hazırlanmış ynnhş bir iz mi? (Üsküdar) ıdnemaıa

rmda CEZA KANUNU 
Yapacak ba~ka şey yok; ... her iki 

meselenin bu benzerliği karşı,.mda .... 
şimdi "Kutyepof dosyaları" nı açma
h, ... bu suretle mukayeselere ~irişme· 1 

1i ,·e dayanacak f'ihetler, istinat nok- ı 
taları elde etmeli!? I 

26 Kanunmani 1930 pazar J.Wnü 
saat 10 buçukta. Beyaz Rus generali 
Kutvepof ~"Beyaz Rus askeri teşkita
h kilisesi" ndeki hir matem mhani a· 
vininıle ha7.fr hulnnmak iizerf'. e,·in· 
den tıkıyor. Fakat hu kilioıeve gdme· 
diği gibi, artık evine de dönmüyor. 

1 

ŞEIIZADEB,\ŞI 

TURAN rlYATROŞU 
Bu gece saat 20,30 da 
San'atkft.r Nqit ve ar. 
kad<J.şlan; Okuyucu: 
h:UçUk Semiha \e 
Mlşel varyetesi; < Bcnll 
!uz) prkılı komcdı. 

' perde 

Şehzadebaşı: Ferah ııhıemada, bug11ııden 
1tlbaren S tllm birden (Seven kadın); 

(Kanlı hayalet): (Kara çaylak) 
GUnd!lz ve gecelrrt llAveten Komik 1sman 
DUmbUllU ve arkadaşları; Hafız BUrha.n 

konseri, varyeteler 



Uzun Hasaııla Sah~ istanbula bir esir 
gemisi ile geldiler. 

Uzun Hasan ilk once bir hana indi. 
Salibi oracl:ı oturttu: 

- Beıı, dedi, eskı dostları arayaca -
gım. Bakalım kı.mseler kalmıı mı?. 

Eski dövüşçü Uzun Hasan, Galata • 
ıda bir meyhaneciden IJaşkatanıdık bu· 
lamadı. Onu da §Öyle böyle tanıyordu. 

Korkak bir insan gibi yaklaıtı: 
- Beni tanıdın değil mi? diye aor· 

du. • 
- Tanımadım.. 
Hasan nıeyhan.eciye biraz daha so • 

kuldu: 
- Tanımazsın elbet .• Ben buraya ge 

lirken ıen ldaha çocuktun. Baban seni 
hergün uarlardı. 

Meyhaneci Hasanı dinlemiyordu bi
le. iti ve gücü ile n:.:c:11ul oluyordu. 

Hasan konutacak tek kimse bulamı· 
yacağını .-ınlamııtı. Boynu bükük ha • 
na donerken İstanbulda ne yap"!caklan 
nı düıünüyordu. 

Kendi'Ji ihtiyarlamııtı artık. Halbu 
ki geçinm~k içın kazanmak lazımdı. 
Sonra Salibi iyi balunak. ona bir anıt 
kazandırmak boynunun borcu idi. 

ilk gece çok üzüntülü geçti. İkinci 
gün erkenden aonkağa çıkıp Yedikule
ye doğru yola çıktılar. 

Uzun Hasan Güıciatan kralı Simo • 
nun ne cıl1uğunu ögrenmek merakında 
idi. 

Y edilı:ule havadisl~rini almak o kadar 
güç olma-it. Sur dıpnda rastladığı ço. 
banlar bile ona her şeyi anlattılar. 

- Kral Simon dediler timdi Kan Ku 
yus,u kul~sindedir. Onun bir çok kaba· 
halleri v-aı mış. Belki ölmüştür :de .• 

Çoban Murat ağayı tanımıyordu bi· 
le. Fakat Uzun Hasan onun senelcrece 
evvel ölmüş olduğunu öğrendi. 

O gece Galataya dönemediler. Ge • 
ceyi sur d.şında bir çobanın kulübesin
.de geçirdiler. tJQqçi .&.üıı tahkikat gcııc 
devam etti. ButUn mesele Kral Simo-
nu görmek, Ömerin vaaiyttini yerine 
getirmtk, Maryanıı;. yakında geleceği.. 
ni haber vermekti. 

Uzun Hru.c..-ı Xrö>lın bır.1unduğu ku • 
leyi öğrendikten &c-nra on;t yaklaımak 
çarelerini aradı. Bir gün kule bekçisini 
bularak Murat ağanın oğlu olduğunu 

söyliyerek babası hakkında malUınat ia 
tedi. Bekçi anlattı: 

- Ben Murat agayı görmedim, hem 
o bu kulede dcğilou§. Öbür kulede imiş 
Onu zaten çok kimse tanımaz. Kuleden 
ldııarı çıkmazmıt- Söylendiğine &öre 
kral ile iyi geçinirlermiş. 

Tam fır.;attı. U7.un Haaan tordu: 

- Hangi kral ile .• 
- Burada bir kral var •• 
- Nerenin kralı 
- Gürcistan kralı .• 
- Hapis llli? 

.. - Uzun ıenelerclenberi hap!smış .• 
Uzun 1-:fasan bekçi ile saatlerce ko • 

nuştu. Sinıonun nerede olduğunu öğ -
rendi. Sonra orada t.ecelemenin yolu • 
nu buM:.ı. Salih o t;eceyi de çoban ku
lübesinde geçireceku. 

Uzun Il asan, Siınon ile görliımenin 
yolunu bulmak için lıer §eye karar ver 
mişti kat.ederse hayatının bile tehH • 
keye koyacaktı. 

- ömc:rin sözünü hiç olmazsa bu su 
retle yerine getirir:m, diyordu, 

Gece n<;lıetçi i1e lı:raldan konuştu. 

- Ben, dedi, çok iyi Gürcü dil~ni 
bilirim ... Ne olur kral ile konupam .• 

Nöbetçi : 
- Olm.ız. dedi. O Kan kuyusu ya· 

il k nmdadır. Oraya girilmez. 
,. - Ni!jin? 

- Baık:ı nöbetçiler var .. 
Uzun Hasan yalvardı. Nöbetçinin ya 

nında kon:.ışacağını vadetti ve kabul et 
tirmeğc muvaffak oldu. 

Vaktiyl.: "Genç kral., diye anılan Si· 
mon şi:n:li tamamiy'c ihtiyarlanuf, sa
çı, sakalı ağarmı1, beli bUkülmüstU. 
Höcresi:ıe girenlerin yüzlerine garip i,a 
tip bakıyordu. 

Uzun Hasan gürcüce: 
- Ben, yabancı değilim, dedi. S:Ze 

hayırlı hahefler gelirdim .. 
Simoıı, Uzun Ha::ı:ının sözlerini :ır. • 

ıamamıı &iLi yüzüne b:ıkt. Çünkü onun 

içın artık yeryuzüncie hiç bir hayırlı 

haber kalmamıştı. 
Uzun Hasan sö;ı:üne devam etti: · 
- Ben, Murad ağanın oğlu Ömerin 

arkaıda§ıyım. Tiflisteıı geldim. Marya -
yı gördüm . Size haberler gönderdi.. 

Simon, Marya isnıini duyar duymaz 
s~rsılır gıbi oldu. Yı.;tkundu. 

- Marya mı?. diye sordu. 
- Ev~t Maryayı gördilm. 
- O yaşıyor mu? 
-Yaşıyor .• Hep ıizi ıdüşilnüyor. Siz 

den ayrıldıktan az sonra Kutayi&te Be 
yaz gül cuınastırını girmişti. Ben onu 
orada gördüm. Ömer de o vakit ölme • 
mişti. 

Uzun H&ııan ba}lanndan geçen va -
kayı en uiak tcferıuatına kadar anlat
tı. Sözünü bitirirken: 

- Belki ,dedi Marya bugünlerde ts
tanbula gelecek.. Sizi bir ldaha görmek 
bir daha kurtarmak i6tiyor •• 

- Beni görmek mi? 
- Evet ..• Sizi ıörınek istiyor •. O. ha 

la güzeldir. Günledru size dua etmekle 
geçinniı. 

Uzun Hasan Yed:kule .zindanında 

kralla kon:.ıştuktan ıtonra Salibi aldı 

tekrar Gill.1taya döndü. 
Aradan çok geçmemitti. lıtanbul 

yeni bir haberle çalkank:h: 
- Gürcistandan bir heyet Yedilı:ule

deki Gürcistan kralını almak için geli
yor. 

Evet haber doğru idi. Gürciıtanrn 

yeni kralı padi§ah lie muhabere etmiş 
ve Simom.ı satın almı§tı. 

Heyet senelerce l:apiste kalmIJ olan 
kralı büyük bir tantana ile btanbuldan 
çıkarıp Gürcistana tötürecekti. 

Aradan bir kaç giln daha geçti. Şe • 
hir umulmayan bir haberle lıa.rtılaıtı. 
hiç umUJ.mayan bir haberle çalkandı : 

- Y o.likuledeki Gürcistan kralı Si
mon ölmüf.. 
~..-·~il.? Bu tarihin ~.P.

bk bır noktasıldır. GürcU tarihlerinden 
~ Simoh zelürlencrek öldU. He
y~t Simonn diri olaıak <!eğil ölüsünü 
g5tilrdü. rc.diıah almıı olduğu parityı 
da ialde etti.,, diyorlar • 

Uzun liJıaanla Salibe gelince: Uıun 
Hasan esasen ihtiyarlaınıştı. Çok yaıa
madr. Genç. dinç babası kadar kuvvet· 
1i olan ömn ise az 7r.manda lstanbulun 
sayılı yiğitlerinden biri olarak tanındı. 
Sonra bir konan gtaıiıinde reisliğe ka· 
dar yükaeldi. 

SON 

Kocaeli Valisi 
Arlfiye istasyonunu 

teftiş etti 
Adapuan (Husuoi) - Belediye pa· 

zar günleri halka k·.>laylı kolmak üzere 
açık bulur:acak fırınların birer listc5ini 
ilan etmiştir. 

Bu fırınlar nöbetle her hafta aı.ık 

bulundurulacak, halk o &ün nereden ek 
mck alacağını bilecektir • 

Köylerdeki kalkınma itlerine de uü· 
yük bir hızla deva meıdilmektedir. Her 
köyde Cwnhuriyet idaresınin yenilik • 
leri görülmekte ve köylüler bu yenılık· 
lcr karşı:;ında sevir:.ç duymaktadır • 

Her köy 938 yılı biltÇC$inİ hazırlaı • 
ken bilhassa kalkınma ve köyü güzel • 
leştirmek hususunda bütçeye koyacağı 
esasları na::arı dikkate almaktadır. 

Her köyde cumhuriyet alanlarına bi
rer anıt dil:ilecektir. 

Vali fidanlıkta 
Val ve Pari batkaru Bay Hamit Oı

ka y yanlarıı :J.ia :Kocaeli nafia direktörü 
Bay lsmaıl Devlet;cuşu olduğu halde 
bu sene Arifiyede ytni tesis edil<n fi • 
danhğı gô7den geçirmiştir. 

Valinin b~ tetkil~ Kocaeli köylerin
deki ağaçlanma işiyle yakından alaaka· 
dardır. 

Bay Hamit Oskan Arifiyeden ayrıl· 
dıktan aonra şehrimize k:le gelerek he • 
men yıfrm ikmal edilen ortaokul bina· 
aını da t:fti şctmişlerdir. 

Dahili tt:l~fon İ§i 
Sch~t""iz e dahili telefon kurulımsı 

işi tahakk.ı~ etmektedir. 
1 

Bu işe ai tşcbeke keşif planları ha • 1 

zırlanmqtır. 

pariı edilen malzeme gelirgelme'z te&i· 
Gelen haberlere göre Avrupadan ei· 

sata derhal ba~lan::;caktır. 
Adapazarlılar bu işln biran evvel bal 

lini bekkmektcditler. 

U ğrayacaklan Umanlar 

Pire, Brindisf. Venedik 
Trieste 

Vapurlann fıimlerf 

Rodi 
F. Grimıtw 
Rodi 

Hareket gllnferl ----.g 
7/1 1 J. 

14/1 
Bütün Avrupa için eksprea 

ile telaki ederler •• 
trenlerf Paleatfna 

F. Grimani 
Palestina 

21/1 
28/1 
4/2 

~ B s 
ı 11 

Pire, Napoli, Marıilya, Qenova 

Kavala, Selanilc, Goloa, Pire, Patraa, 
Aysaranda, Brindisi, Ankona, V eneclik 

Triestc 

Campidoglio 
Fenicia 
lıferano 

Campidoglio 

Diana 
Abbazia 
Quirinale 
Diana 

10/1 
24/1 

Baat17dl 

7/2 

5/ 1/ 38 
19/ 1 
2/ 2 

Saat 17 dıl 

16/2 

1seo 
SeHlnik, Midilli, İzmir, Pire, Kalamata, Alb:ıno 

1/ 1/ 38 
15/1 Saatısttt 

Patraı, Brindisi, Venedik, Trieıte Vesta 29/1 

Burgaz, Varna, Köstence 

1seo 

Albano 
Abbazia 
Merano 
Vesta 
Quirinale 
Campidoglic 
1seo 
Diana 

f Fenicia 
Albano 

12/ 2 

5/ 1 
12/ 1 
13/ 1 
19/ 1 Saat 17de 

26/ 1 
27/ 1 
2/ 2 
9/2 

10/!? 

Alman artistleri 1 Har~ci Askeri Hıta-
<Yedinci sayı/adan dwam) t ı·ıaAı.~ lar ı 

iki rolde bir artist . a 1 ---·----Brigit Helm ''Metropolis,. filminde üçüncü Kor birlikleri için 300 to-
ilı:i rol birc4.:n almıgtır: Bir, Mari rCllü, nu yumuşak ve 700 tonu sert olmak 
bir de milhmdisin icat ettiği makine in üzere bin ton buğday kapalı zarfla 
san rolü ... Fakat, genç kız, bir tanesi mübayaa edilecektir. İhalesi 24/ lkin· 
bile tek İ.iaşına zor elan bu filmlerin i- clkinun/ 1938 Salı günU sant 16 da 
kisinde de çok muvdfak oluyor ve bu· dır. nk pey parası 4500 liradır. İstek· 
nunla, başka artistlerin on senede clae liler şartname ve evsafınt Ankara ve 
edemiyecckleri bir ~öhret kazanıyor. İstanbul Levazmı Amirlikleri Satın 

BwıdaJı ıonrjl Bı;git Helin billiassa:... ..ıma Komiayonla.r:ewl& ve Çorluda 
''Meşum kadın,, (Vamp) rollerine sık· Kor. Sa.tmalma Komisyonunda göre-
ımştır . . "A\iamotu,, ve "Nina Petrov - biilrlcr. İstekliler kanunun 2 ve 3 ncU 
na,. filmlermde bu ıollcri çok kuvvet • maddelerindeki belgeelriyle birlikte 
U temsil etmiştir. Diğer filmleri araaın· belli ~ ve saatten bir saat evvel 
da da şunları hatırlayabiliriz: teklif mektuplanm Komisyona ver-

Buhran, Baden • Baden rezaleti, Pa- miş bulunmaları. (682) (8718) 
ra, Manolesku, Şarkı söyliyen şehir, p, 
Montekristc kontesi. Atlantid, Güzel ım amil /İği 

, günlere vella, Valansiya yıldızı, Altın, //Anları 
Voronzef'in esrarı.. a 

Bu filmlerin çoğu Frıansada çcvnl • - -
miştir. Onan için Fransızlar Brigit Hel Tophane fırınında birikmiş olan 
mi keıdi rıldızları gib iseverler. Berli· 800 kilo kadar sönmÜ.j kömilr 4-1-938 
ne gitmesme de bwlun için ü.zülmüt - Salı günU saat 14.30 da pazarlıkl& 
lerdir. satılacaktır. Tahmin bedeli 12 llra.-
Berlindeki macera:.m bir diier tarafı dır. Teminatı 2 liradır. İsteklilerin 

Brigit Helmin Berlindeki Macerası belli saatte Komisyona. gelmeleri. 
mallımdur: "360., (8714) 

Kendisinin kullandığı otomobille bir • • • 
kaza yapıyor ve artisti üç ay hapse mah Ordu h11-9tahanelerinde mtıstaJıdem 
kum ediyorlar. hemşireler için manto yapllmak tim 

tşte, artistin Berlinden kovulduğu re 1250 metre lacivert kumaş 4·1·938 
şayiası da buradan çıkmıştır: Brigit Salı günU saat 15 de Tophanede la-
Helm bu cezaya §iddetle itiraz etmiş, tanbul Levazım amirliği satmalma 
hapishanede yatmamak için ayak dire- Komisyonunda kapalı zarfla eksilt· 

· mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
mi~ ve ~n nihayet Almanyadan sür - 5750 lira ilk teminatı 451 1ira 25 ku 
müşler.. ı K""-

ruştur. Şartnıı.me ve numunee .,.. 
Fakat, bu ceza me9elesi ile allkadar misyonda görUlebilir. İsteklilerin ka· 

bir hikaye C:aha al!latırlar ki o çok üze- nuni belgelerile teklif mektapla.rını 
rinde durulacak bir şeydir: ihale saatinden bir saat evveline ka 

Brigit Hclm: "H;·ps egirmeml., di- dar Komisyona verme1eri. 
ye şikayet etmeğe başlayınca kendisi - (330) (8441): 
ne resmi veya yarı rcsmı bir teklif yuı • • * * 
pılınış. Demişler ki: Ordu hastahaneleri için 30 ton pa-

"Senin cezanı affedebiliriz. Yalnız, muğun ka.palr zarfla eksil~~lnde 
bunun ~çin senden istedığimiz bir §ey verilen fiat Vekaletçe pahalı gorilldtl-
var: Gustav Fröhlihi karısından ayıra- ğünden 6 1--938 Perşembe gtlnll 
caksm !,. sa.at 15 de Tophanede tstanbul Levtı-

Brigit Helme bu "·azifeyi teklif eden zım amirliği Satmalma Komlsyonun• 
lcr, artistin hayreti üzerine izah ediyor da pazarlıkla eksiltmesi yapı1acak 

tır. Tahmin bedeli 10050 Ura ilk temi 
natı 753 lira 75 kuruştur. Şa.rtnam• 
ve nUmunesi Komisyonda. görülebilir. 
tsteklile'rin belli saatte Komisyona 

lar: 
"Gustav Fröhlihin karısı Gitta Al -

par Alman ırkından değildir. Hüku • 
met buna muarız. Onun için, Güstavı 

kendine ~şık ederek kansından soğut • 
manı, ondan boşana~k seninle evlea • 
dirmeğe ran etmeni istiyoruz.,, 

Brigit Helm, bu teklifi nefretle rcd 
ediyor. 

Kendisinden böyl~ ev bozarlık gı"bi 
fena bir hareket bekledikleri için adam 
lara kızıyor. Onlar d..- Brigit Helıni zor 
la hapse yatırmak istiyorlar ve nihayet 

gelmeleri. (362) (8716) 

memleketten kovuyorlar. 
Bu, bir şayiL Pel: inanmak dolnı de 

ğil. Fakat, işin garip· tarafı, Gus~v 
Förhlib bu hadiscdcr. biras sonra Git· 
ta Alpardan bop.nmrştır. 

Brigit H elm de ~i:ndi, kendi yuvasın
da kocası Vayzbahla beraber sakin bir 

hayata çekiidi. 



.. 

~mııııımı 

B 1 O C EL ... Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş cild 
için yeni ve kıymetli bir cevher 

28 gUn zarfında yaşlı kadınları 
daha genç gösterir. 

Cildinbin genç, terütaze ve pembe kalması için onu 
besley.niz. Arhk buruşukluklar kalmadı : 

_..-~

L11"~ .::,;.~iiliioıiii-

25 yaıınılan sonra; 
cild~ kıymetli 
Biocelini kaybet • 
meğe batlar. Eğer 

hemen beslenip ih • 
ya ec:ilmezae bu -
rufup solar ve ih -
ti yarlar. 

B i o e e 1 bu yeni 
cild unsurunda cil • 
dinizinkinin ayni • 
dir. Adeta be~t.re

nizin WJIDJ gayri 
müf ariktir. Cildi -
nizi açlıktan öldür .. 

' 1 tf 

BiOCEL 
tes.rfnl gösterdi 

Teçrübe edebmriz. 

Markalı en asri en 
sağlam Sandalye, Kolluk 

Portmanto, Portatif 
masalar Sinema 

koltukları 

Re~kabetsız 'fflyat:Daıroa gaıraını~D 
coaralk. sartoDmaktadoır 

Resmi <Jaireler, mektep, sinema, tiyatro, gazino, lokanta ve kıraathaneler 
tercihan D t N O S markayı aramaktad rrlar. 
AVRUPA hezaren sandalya 175 ve koltuğu 275 kuruştan itibaren müe.s· 
sesemizde satılmakta.dır. 
ADRESE DlKKAT: Çakmakçılar, Kilçü k Yeni han No. li' 

• Telefon: 23377 
....... 1 .................. , ......... 11 

Yalmz 
En şık 
Kırtasiyecilerde 

bulunur. 

Tbe Conk11n Fen co. 
TOLEDO, OHIO, U. S. A. 

Mürekkepli ve Kuı:un Kalemlerln:n 
cep ve masa i~in olan 

yeni Şevron modelleri 
bir haril:aclır. 

50 yaş1arında rtıil -
yonlarca kadm~ann 

kcı rakterleri genç o • 
labilir. Fakat, ihti -

. meyiniz. Onu Bi -
ocel i.le bealevmiz 
ve ya§landığ ınız 

zamanlarda liıle 

Biocel'i zengin bir cilde 
malik dan 50 yaılarında 
bir kadm 30 ve 30 yaşla • 
rmda l-ir kadın 24 yaşın • 
da görunebilir. Genç kız· 
lar da hiç bir vakit gÖre
miyecekleri §ayanı hayret 
bir lene malik olurlar. 

=------------~-----------------------------------

yarlamış gibi gö -
cildinizin daima 
taze ve cazip :ıö -
riinıneıini temin 

· ediniz. 

~ 

!! inhisarlar lstanbul 
nindükleri cihetle 
erkeklerin yüzünde = Başmüdürlüünden: 1 C'.aınaltr memlahasmda sureti mahsusada tesis edilmiş olan ince tuz değir_ hiç bit itibarlan yc.k • 
tur. son zamanlar • 
da büyük bir fil~, 

Viya•1a Tıp Fakültesinin profesö -
rü tarafından keşfedilen bu yeni 

rengindeki { yağsız ) Tokalon 

1 menlerinde fennt bir surette ihzar olunan ve evvelce kilosu "5,25" kwuş hesa- I! 
~I biyle 50 kiloluk çuvalı "262.S" ku..--uşa satılan mutfak tuzunun 1-1-938 tari- fi 1 i hinJen itibaren halk tarafından kolaylıkla tedarikini temin maksadiyle kilo- ı 

kremini sabahları kullanınız. e su 3 80 kuruş hesabiyle elli kiloluk çuvalr 190 kuruşa indirilmiştir. 

1 {.,uvaı bedeli, tuz fiatına dahıl olduğundan mii§teriierden aynca çuval be. cild unİurund.ı. kemali itina ile 

intihap edilmiş genç hayvan -
Jarda gizlenmış cild hüceyı atr 
merkezinden istihsal edilmi' aaf 
Biocel vardır. Bu cevher, pembe 

Terkibinde ''Beyaz Oksijen,. bu· 
lunduğundan 'bir kaç gün zarfın -

da bil'birinden daha beyaz üç le· 

deli almmıyacaktır. (8726) 

~ı-------~----------· ,,-
rengin:i'!ki TOKALON kremınde 
cildinizi beslefütk ve gençleştir • 
mek i~in matlup nisbet d:aire -
sin:ie mevcuttur. · Ge:eleri yat -
mazdaıı evvel kullanınız. Beyaz 

vin furcrine cildinizi §ayanı lıay• 

ret bir surette beyazlatır. Siz de 

hemen bu iki kremi kullanm:ı ğa 

başlayınız. Memnuniyetlxıh§ ne· 

ticesinjen son derece 
kala::aksıruz. 

memnun 

s·ocel'U TOKALON Kremini 
kullanınız ve her sabah 
daha genç görününüz 

~inler l'e Tokaıon m iı~terisinden müessesemize mektup 1 vazan~aruı miişaht'deleri kendiliğinden gelen en kıymetli 
tlelillerdir. 

(Tok.alon Kreminizden bihaklan istifade ettim. 
l'iiziimd~ki çil kin kabarcıklar zail oldu ...• ) 

Z. B. H. O. Fatsa 
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( Tokalon Kreminin benim cildimin 'nescine çok 
uygun geldiğini itiraf etmeyi bir vazife bilirim • 
Cildim esmer olduğu lıalde Tohalon siirdiil~ten sonra 
!u~yazlanmakta ve u fok kabarcıklar tamamiyle zail 
uf maktadır. ) 

ııııımımıııııınııııooıı~ıııııııımıımnıııımıım~ 

R. Şehir f. B. 1\1. E~i. Tü. Konya 

Me' tuplar n as~rarı dosı·alar~mızda sa· l·dır. 

1 : istaııbul Komutan'ığı Satına ima Komisyonundan 1 
1 !8la.nbul Komutadhğı em.rinde bulunan kıtaat ve müessesat eratı ihtiyaç-
arı ıçj., 1 .1 t . " satın a ınacak kuru soğanm miktarları ile muhammen tutarları ı k 

t em_,ınatıarı ihale günleri ile ihale s:ıat leı i ve münakasa şekilleri aşağıda gös
erı llliştır. 

Cinsi 
Muhammen ilk le- lha1e ihale Münakas'l 

Miktarı tutarı minatı günü 1J<:ıati şekli 
Kuru~ .. gnn 8000 400 30 19-1-938 15 Pazarlık 

" 6000 300 2:.:i " 15.30 •• 
" ş 2800 147 11 " 16 " 

• •
1 
artnameleri her gün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. İsteklileri · :U ~ k teminat makbuz \'eya mektubla dle ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cii 

dı~~d elerıncıe yazılı vesikalarile bera ber ihale günü \:akti muayyen1nde Fın · 
~omutanhk Satınalma Komisyonuna gelmelerı. ı8737) 

~ <>11! Çarşamba ilk okulundw aldı· Yenisini çıkaracağımdan hUkmU yok-
B Z A Y 1 1 ilkokul şahadetnamemi !rnybettinı. 

gını l85 No. h Mesut oğlu ı~maile ait tur. Mesut oğlu lsmail 

Bakırköy Tapıt Memurluğundan: 

Bakırköy Zuhuratbaba mevkiinde 

tahminen yüz dekar miktarında bir 
tarla otuz beş seneyi mütecaviz bir 

zamandanberi Sabri OğJu Nazminin 
bila senet tasarrufunda olduğundan 

bahsile namına tescili ta.lehine karşı 
senetsiz tasarrufata kıyasen mahal

linde bu ayın sekizinci cumartesi gü

nü tapu memurluğu tarafmdan yapı
lacak tetkikat esnasmda bu yer üze.. 
rinde hak iddia veya bir itirazı olan

ların hazır bulun!'l.rak tapu memuruna 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olu-
nur. ''24168., 

1-:,anJz Levazım ealınalma komtayonu IU!ınlar::J 
Tahmin edi.lea Mu·nkkat teminatı 

mıktar ve Bedeli 
Cinsi Kilosu Kuraı Lira 

Yoğurt 10,000 15 262 50 
Süt 20,000 10} 

1 - Yukarıda cins ve mrktarlariyle bir kilosuna tahmin edilen bedeli ve 
a.uvakkat teminatı yazılı olar. iki kalem yiyecek, 7. İkintikanun- 1938 tarihine 
rastlayan Cuma günü saat 14 de açık eksiltme usuliylc alınmak üzere münaka"' 
saya konulmu§tur. 

2 - Şartnamesi, Komisyondan her giin parasız olarak alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 aayıh kanun da yazılı vesikalarla birlikte vt belli giln 

ve saatte Kasımpa§Cl.da bulunan Komisyona müracaattan. (8504) 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli 1500 müteşekkil Komisyonum.uma yapıla

lira. olan (15000) kilo stit, 6- ikinci- caktır. 

kanun- 1938 tarihine rastlayan pef'" 2 -13 lira 34 kuruş mukabilinde 
şembe günü saat 14 te açık eksiltme şartnamesini almak isteyenlerin her 
usuliyle alınına.k üzere münakasaya gün, münaka.~ya iştirak edeceklerin 
konulmuştur. de 14585 liralık teminatları ve kanu 

2 - Muvakkat tem.inat (112) lira ni belgeleriyle yevmi mezkUrda k<r 
(50) kuruştur. Şartnamesi Komısyon- misyonumuza. müracaatları. (8703) 
dan her gün parasız olarak verilir. • • • 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun 1 - Tahmin edilen bedeli (821) 
da yazılı vesikalarla birlikte ve belli lira olan (12) kalem muhtelif cins ve 
gün ve saatte Kasmı.paşa.da. bulunan miktarda ya§ sebze, 6- İkincikanun-
Komisyona müracaatları. (8503) 1938 tarihine rastlayan Perşembe gü-

• * • nU saat 11 de açık eksiltme usuliyle 
M. M. V. Deniz Merkez Satınalma almaı.;aktrr. 

Komwyonundan: 2 - İşbu 12 kalem yaş sebzenin mu-
1 - 24 -12 - 937 tarihinde pazar vakkat teminatı (61) lira (58) kuruş 

lıkla yapılan milnakasasID4 talip 'Y.U· olup prtnamesi Komisyondan her gün 
hur etmeyen ve tahmin edilen bedeli parasız olarak alınabilir. 
266700 lira olan 5000 ton mamtun 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda 
ikinci defa pazarlıkla münakasası yazılı vesikalarla birlikte ve belli gün 
14 - 1 - 938 tarihine müsadif Cuma ve saatte Kasımpaşada bulunan Komis-
günü saat 11 de Vekalet binasinda ynoa müracaatları. (8502) 

. ~taiıbuiVakıf /ar Direktör Jiiğü ilanlar~ 
Kıymeti 

Lira Kur. 
80 13 

Pey pare&8ı 
·Lira Kur. 

6 00 Rüstempa.şa. mahallesi Büyük Çukur 
han 2-ci katta 26 No:lu odanm 3/ 9 his-

, sesi. 4697. 
Yukarda yazılı hisseli emlaka istekli çıkmadığıntlan ihalesi 

zartesi günü yapılmak üzere on gün UT.atıl.ınl§tır. lsteklilerin 
lemine gelmeleri. 

3-1-938- Pa 
Mahıuıa.t Ka

.cs13sı 



Neden 
Aspirin ? 

Çünkü ASPiRiN seneıer
denberi her türlü soOukal

gınlıklarına ve a~rılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduQunu 

lsbat etmiştir. 

A S P İ R 1 N in tesirinden 

~min olmak için lütfen ffi marka:J 

sına dikkat ediniz. 

--Arada büyük fark var 
PerttN Çocıüc I~ tm.diJe lladar bicblr bell.n tanlm6D tü. 1 

ltd edilememiştir. Bu pucınuım. en büyü meaı"'1 -.Oh•- çocuk cilcL 
leri lçl:ı baztrlfDU' oJmaaı ve terkJbınde tahrif edlcJ hiçbir madde bu. 
lunmamaıudır. 

PERTEV çoeuK PUDRAStNI 
Şltman. vUcutlu, baza ldmaeler: de kuJJınmütac:brlar. YU.eudln UtL 

valumda ve koltuk aJUanıuo pıfllüerU. k&rla )Nndea daha mttemlr bir 
pudra henüz keffedilmemıetlr. 

ONU DIC:ER ADJ (rALll PUDRA) lan De k~ 

ht.ae 
t..-_ #11. 
4* .. : .. s.,_ 

-
·&...o..ı.·.~ 
li/u,,.,.,,_ &a.6fı1~ 

=~ 

1 Kuş Tuyu nden biryutJk: daima)'WllJllak, daima 1 
makbul blr Yılbqt bedtyeatdlr. 

Bir Undan başlar. Her R!eye uyıu- çef!Ueri vardır. 

1 YORGAN, ŞfıTE. c;ocuK YATAKLARI VE S4tRE,.. 1 
hbrtka ve dep0s~: !atanbulda Çakmakçılar Sandalyacılar sokağı Omtr 

1 Bali oğlu Tel. 23027. Satış yerleri: Bey oğlunda ve An.karada Yerli 
Mal1at Pa?arlarıdır. Ve Kaflman Pasajı. 

••••• Slgere tırraldıerıne mO)de ---
Fennin aon icadı ve y üıde 89 derec:esınde ttıtünün 

nilroti!l w sarr zehirlerini sOzen 

Doktor Perl 

Bütün Tükige Yalnız 

~ GRAWORkullanıyoı 
Siz de bir '' G R A W O R ,, a 

sahip olunuz. Çünkü: 
Sesi fevkalade yüksek, pllklan katiyyen bozmaz. Otomatik ve 4 pol kuvvetinde olan mc hur (GRA WOR) liika 

pik-uplu ıramofonlanru her yerde ısrarla isteyiniz.Taşrada acenta aranıyor: GRAWOR Galata 
Bankalar caddesi No: 7 5. 

, <:;>'i}t.ALO~ 

.f>35WATT ~ 
OSRAM 

D 
/'ovo~ 

0ı,ttALCIA, ,P 3~ WA TT (1'1' 

Ampul üzerindeki marka, 
ziya kudretini ve istihlak 
edilen vat ınıktannı garanti 
eder. Iler vata mukabil da
ha ziyadar bir ışık veren 
Osram il ampullerini alır
sanız daha ucuz bir ışık 

elde edersiniz. 

......... oçs}~~A;;,,.M ........................... . 

·m 
Dekalüınen lambası asgari bir istihlak temin eder. 

Sayın Kış Bayanlar 
Yeni · yil için şık şa 

Çamaşır ve 
ka, 

Elbiselerinizi 'ucuz Fiatlarta MODELLA Maiaıa ve Atölyelerinden Tedarik Ediııiz. Daima Son ve Yelli 
öulunur. Sayın Mü~terilerimizin Yeni Yıllannı Kutlulanz. 

Beyoğlu lstlkUll caddesi No. 818 MODELLA. 

todtller 

mrin~mnıf O~nWr~,---C·O·L·U·M·B·tA·P·U·K·Ş·t·~-T·t·N·m·Y·E·N·İ·S·~·E·S·U·~-~·z·t·· 
l)r C t\ P ~R TAV \' t\ ti Sahneletde halkın rıibetini kuanan. 
Umumi cernıh1 ve sinir, dlmal estetik 

cerrahisi mütehassısı 
Parls Tıb Fakültesi S. asistanı, erkek, 
kadın amellyntlnn, dlmal estetik 
"yüz, meme, kann buruşukluğu Te 

• Rençlik ameliyatı". (Nasal)o ,.e doğum 
mtıtehassısı.) 

~luayene Nbahlan Mı c c B B 1 D 
R den 10 a kadar 

Cürmü meşhut 
kanunu var ba

yanlara sez 
atılmaz , 

ve 
ı ı iKTiSAT 
ı 1 Para kadri bltmıven sQrOm 

n~Jeden sonra Qcrellldir. Tel. ·'4086 
Be:voAJu, P ırmakkapı, RameJt hnn. 

ıma:smnm=:.-:::-.:::::u::::ı:::mm:· :191 s Ü r Q m s Q r Ün Q r • 
Meccani muayene iİ Namındaki eıerler ıeYimli okuyuculanmız BAYAN SUZAN ft BJt. 

~mbe cQnlert a.at ~den 1 • lıuadıu :ıı Şl kwıarak 
Sıhhi ağızlıktan Avrupadan l'lrmştir Ortaköy Taebasamak Pa!aı:gadıı ~. KTAŞLI KEMAL ŞENMAN taraflarından pliklarmma o il· 

1 
alış yeri 1 Pı PO PAZARı Su'tan Hamam numarada Doktor MUmtaz GUraoy tıp çıkanlrtıı~ oldulunu aueder ve sayın mO,terflerime yeni aeney:i 

iJ kutluJtna. 

1o~~t;ı ~ki~ri~~~muJwn~~~ 9·--~----~---~-·---~---~-i llll••••••••••••ı••··------- .,,.,,,,""'"'" ımmuuıar •mmmz 1 i Sahllıi: ASUI US 



Bütün 'Dünva Yalnız . 

• • 

' 

1938 MODELİ GELDİ 
Bu Radyoları görmeden başka 

n ·adyo Almayınız 

U .. numi Vekili: Abdurrahman lmre 
.. 

lstanbul Balıçekapı Hasan deposu üstünde 
telefon: 23521 




