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Sayısı heryerde 
100 para 

Müttehit siyasi varlık gösteren 
Bal.kan antantı 

Dün akşanı bir beyan
nanıe neşretti 

siyasetteki de~işikliQin münHarici 
tehiblere sorul masını istiyor 

Bütün Avrupaqı alô.kadar edecek 
bir kuvvet ve kıymet arzediqor 

i,ngiltere - italya arasında Klering 
müzakeresi hemen başladı 

Bari Radyosu arapça propağandayı kesti 

R. Mafobntt 
4- r.<Ja ~ ılanncatt &ikan :&n· 
~' konsc)'l nıUzakcrelerfne işttialt 
•tQı 'IJ Ok bzcrc iiç mllttofJk ·Batkım 
~ı (!lrtlokctinin delegeleri hugiln teh· 
lt:lıo geliyor: l".'ugosJa,·ya naş,·cki· 
ta~adlnodç, Yunan Baş\·ckill Me
tli l"e Romanya Bnşvckll Muad· 
~l~c llartcJyo Nazırı ~·ckill nnnıınn 

n lc,nr l{omncn. 
tçır. ay Stoyndlno\·ic memleketimiz 
~ J"nlınncı hlr şahsiyet dcğildh·. 
"" bir iki yıl lçinclo birkaç defn 
şsn!llrnrn gcltp gitmiş rn her geH
~M <! memleket cfkilrmmnmiycsi ii· 
ltıı l\llo derin bir scmpnU uyandır-

~lır ,.. __ 
tleq · ·""UlSt ,.c mUttcflk l"ugosla\·yn 
•lıt ettnın en sallihf3·ctll bir milmcs
ln.t Olan Stoyn<linovlc; uzlaşıcı ve uz-
...., trıcı . 
'' )· ıynsetiylo hUkumctfne kar-
'h. ,\ tt~ın,·ya halk tabakalan ara· 
·ıı•.ın . 
~et . <la derin bir nıuhnbhct 'fe hür· 
~ laı·atrnış olduğu için nalkanla· 

"c a~ i ~t\ it "•l zamııncla Orta Av:ruparun 
la 'Ynıcm \'C kn\'\'<'tll <lc,·lct adam. 

rı il' lt nsınn gt"çnıiştir. 

da-. ntıı·lnrdndır ki Krııl Alebnn· 
. 'il ··ı 

(}llhtı~ UrnUndcn sonra Yu~oslavı·a 
lltt btı~lr buhrnn tlQ kar';'1'aı;;ınıı;;h. 
l'tı(!801 ran lc;:lndo blJhassn Hırrnt 
~t.- ..,c.,ı hıırttten tehllkclt bir Jnftn· 
lor10 k l'Zeclfyordu. Stoyadlnorlç Or· 
llltıın 8 Sırıllar ile lfotollklcr ,.c l\IUs-

"l\.lar 
... etı le llrasıncla bir blrllk hlikfı· 
lıı.-_ ı:rtlıı; diğer taraftan HJl"\'at
... '-a1tt rşı <la liberal bir siyaset ne 
)'~a](~~ cttt. Dn sn~·cde Yugos1av
)''~tı cyccnm kısa hlr 7.Amandn 
(lllfl L J'tnalaa 'fnUyaffftk OJc'IU. IlOD• 
ıı 'il\ !c 1 sah n tthuni ,.c lkh. :uli ,.c ma-
lıı n nı·cı ı ~ .. 1 n llı·c:ok mu,·nffnkıy<'tli 
~ l('r .. 

t)ıJI{ Aordü. )"ugoo;ln\·ynyı cko· 
lto hııhrn ~rl run t<'hlikekrlne karo;ı 
l>ı .. r .. ,11

• lfnlkın hı"•ntınıln . bü:r~k 
l ,. 1\ 'ı t ' • 
'"llrlan Nnin <'ftl. Son 7.nmnnlardn 
1'lc e11 li:...nn inUhnhatmdn ahnli!'i 
\<ı rctıy1 » 

t '"l"attıc 0 ır\'nt olnn ZR<!reh ile 

1ll,.llft:\t snhn lilı'\:rctforincfo hile 

11.l"- $t lntıhabnıcln mm·nffnk o-
) Ol•f\ )1 
~"at fil ( M\i<;ln tnk:lp ctti~i Jl. 

) ıı.,.a !a
1 

Qtfn bir 7.Rfcrl olmuc;tur. 
a '''l\ ~ . 

ltt'°""""'ll 1 an A ntnntı lçln<lc Yu~os-
~ -sıa b l:U~ olcln(?u kunetlf met'· 

ateJ '°CMn~k-.1'1;1n ftal'"R flc 

ASIM US 
(Sonu &ı ,J 8ii. 5) 

B. Komnen B. Sts>JIC«l'>ıoviç 

fl_laaf!~le~. ı kaııılaraMlı o#..,,lar 'il.adan glltl 

yUgôsı8V gaz~tecilt!r dün Bel
gra d ·elçimiz Bay Haydarla bir

likte Şehrimize ·geldiler 
Bugün §ehrimize gelip Ankareı.ya gi- neral Mctaksas ve Romanya Hariciye 

d~ek olan dost ve müttefik devlet mü- N'1Zm Tataresko namına Hariciye Müs 
messilleri, Yugoslavya B;-şve1c,ili ve Ha 
:riciye Nazırı Dr. Stoyadinoviç, Yuna -
nistan Başvekili ve Hariciye Nazın Ge-

tcşan B. Konmnen'vi k;arşılamak üzere, 
hariciye protokol heyetimi.zıden Bay 

(Sonu Sa. 4 Sü. 3) 

Romanya hariciye mUsteşarına alt bir yazı 
ikinci sayfamızdadır 

Londra, 2 3(A.A.) - Dün öğleden 
sonra Lordlar kamarasında B. Edenin 
islıfası hakkında cereyan eden müza· 
kereler sırns]nda Lord Snell amele fır
kasına men.sup arkadaşlarının teessür· 
lcrinc tercüman olmu§tur. 

Liberallerden Crewe, B. Edenin 
Delcassc gibi tekrar iktidar mcvkiine 
geleceğine kani bulunduğunu beyan 
ve İngiliz hariciye nazırının Fransız 

nazrrının iktidar mevkiine rilcuundaki 

§eraitten daha müsait eerait allındn. 
mevkiine avdet edeceği ümidini izhar 
etmiştir. 

Hükumet nnmm:ı ceva!J veren Lord 
Hıılifo .. "t, B. Edenin istifası dolayısiy
le arkadaşlarının izhar etmiş oldukta
n teessürlere kendi teessürlerini ilAvc 
etmiş \'C son zamanlardaki diploınntih 
hadiseleri kısaca hatırlatbktan son
ra Itnlya ile itilMın tahakkuk etmiş 

(Sonu sc; 4 . Sii ~.) 

~~killer heyeti 
ele hakkında 

karar verdi 
Ankara, 23 (A.A.) - İcra Vekill~ J kanuna göre parasız olarak tstanbul 

ri Heyeti 22 - 2 - 938 tarihinde Baş. belediyesine terki, 
vekil Celal Bayar'm reisliği altında 3 - 2490 sayılı kanunun 7 ncı mad
Gencl Kurmay Başkanı Mareşal Fev- desine göre 15.000 Urayı geçen arttır
zi Çakmak'ın da huzuru ile toplanarak ma. eksiltme \"C pazarlıklarda mnhal-
muhtelif işler hakkında l30'u mtileca- 1 (Sonu Sa. 4 Sil. 4) 
viz karar vermiş ve bunlar arasında •

1

------

aşağrdaki kararları da kabul etmiştir 
1 - Yeni yapılacak olan Büyük 

Millet Meclisi binasına ait pltin, 
2 - Fenerbah<;e mesire mahallin

den hazineye ait kısmm 2290 sayılı 

· Japonların Şanghaydaki 
başkumandanı geri.çağrıldı 

Ccri alır.~nı Z:n~l;ı•ı'ıcmcla11 Gc11crlıl 
lılatsui 

Tokyo, 23, (A.A.) - İmparatorluk 

umumi karargahının bu sabah neşredil 
mi§ olan bir tebliğinde general Matsui 
ile general Asl;a ve general Hanagawa
nın Şanghay mınt·ı~tasmdan geri çağı -
nlmış olduklan bildirilmektedir. 

Yüksek askeri şura azasından gene -
ral Shunroku Hata general Matsui'nin 
yerine Şanghay mıntaJsasmda Japon 
kuvvetleri ba§ kum:mdanhğına tayin e
dilmi§tir. 

Şanıl1ay, 2J (A.A.) - Japon ordu -

36 Çin tayyaresi For AgaJıamn oğlu 

moz ·adasında bir şeh-· Ağahanm oğlu 
tnglllz karıslyle be-

ri bombardıman etti. ralıer şehrimlzegeldl 

40 Japon fal}garesi taht ib edildi 
nu!lun Şang'1aydal:i umumi karargahr • 
nın bir tebliğ\nde gener··l Matsui ile di
ğer i~i generalrn geri çağmlmalarmın 
temadi edecek olcı:1 muhasamata karşı 
koymak hususundaki kafi karara mu -
vafık olduğu ve bu muhasem:ı.tın hal ha 
zırda "ikinci hafha., ya girmi;ı bulundu
~u beyan e:lil01ektedir. 

Yangohow, Hangchov mıntakasında
ki Japon kıtaatının ku:nandanı. Asaka 
d ... 'mpcratorun amcası ve Nankin mın
takasınciaki Japon kuvvetlerinin ku -
mandanıd:r. 

Pc~in, 24 (A.A.) - Japon kuvvetle
ri Pekin • Bankov demiryolunun gar • 
bında ve San nehrin de 1 S kilometre 

şimalinde bulunan Hivtİgçingfu ~ehri • / 

ne varmışlardır. 
Çin kuvvetleri bu şehr 'n 20 kilomet

re kad:r.- cenubunda toplanıyorlar. Çin
liler Japonların bu noktadan Sarı nehri 
ı;eçmesine mani olmağa çalrşacaklarclır. 
Çünkü nehir bu no~tada çok geniş ol· 
cluğundan sular o k~ı:Iar derin değildir. 

Han'keu, 23 (A.A.) - 36 Çin bom -
bardıman tayyaresi, bu ~abalı., Formuz 
adasın:Jan da Taihoku tayyare kar: ··· 
gahına bir hücumda bulunmuş ve kırk 
Japon tayyaresini tahrip ettikten ve i· 
ki hangarda bir benzin deposundrı yan
gın çıkardrkan sonra, hepsi salimen ha
reket üılerine ö 

Meşhur Hint Prensi Ağnhanın og
lu Prens Ali Han İngiliz eşiyle bir
likte şehrl:nlzc gelmiştir. 

Pt>rapnlns otellndll kcndislJe görU
şcn mnhnrririmlze, 27 wnşrndak1 

genç Hint Prensi elemiştir iti: 
· - Şam yoluyla gcllroruın. Bn·cl· 

ce geldiğim ,."çok beğendiğim mem
leketinizi eşime da göstermek iste
miştim. :F'aknt maalesef pelr az kalı
yoruz. Ankarndn da istediğimiz gibi 
kahıınndık. lsvlçreyc çocuklarımız ı 

glirmcğe gidiyoruz .. Gere k Ankara. 
gerek fstnııbul şehirleri, böyle bir 
iki gUndc göı'iHecclt '"" zevki tılrnrı
lac:ık yerler dcğilcllr. Duralnrdn dn
hn. faz.la kalabilmek isterim. lnşal

Jah bu arzumuzu da gelecek bir se
yahatimizde temin ederiz... Geçen 
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Avam kamarasınd~ 
Çernberlayn ve Eden 
Fikirlerini hangi esaslar Üzerinde 

müdafaa ettiler 
I
• XGlLTERENlN Avam kama

rasındn beynelmilel siyaset 
bakımından gerçekten tarihi nıUr.ak~ 
reler ve mi'nakaşalar ~reyan ediyor. 
Eden hariciye nezaretinden çekilmiş
tir. Fakat 'ekilirken Başvekil Çam
bcrlayn ile aralarında mevcut olan fi
kir ihtilafını şiddetli ifadeler ile tas· 
vir ctmistir. Du ifadelerin hedefi r-am
berlayn'ın ltalynya karşı takip ;ttiği 
anlaşma siyasetini İngiltere için bir 
nevi teslimiyet olarak göstermektedir. 
Başvekil bu tenkitlere karııı kendini 
müdafaa etmiştir. Arada gerek mu
hafazakarlardan Eden'i iltizam eden
ler. gerek muhaliflerden hQkOmet par
tisini düşürmek isteyenler söze ka-

rıs+tklnrı ve Ba_şvckHi şiddetle tenkit 
ettikleri için müzakere ve münaka.l"a 
uzamıştır. Onun için henUz hükumete 
itlmad reyi toplamak zamanı gelme-

, 

mistir. ltcr'ycmm L"Ondra Elçisi Grandi 
1stifa eden hariciye nazın Eden ile Başvekil Çemberlnyn arasındaki 

fikir ve meslek ihtilMını iyice gösterebilmek iı;in her ikisinin Avam ka
manısmdaki mildafaalarmı karşılıklı ola.rak hulfisa halinde buraya koyuya-
ruz: 

Eden diyoıki: 
Ben lngiltere Ue ltalya a.Tas1nda 

bir anlaşma rrıil:!:rrkcrcsine ba§lanma
sırnı aleyhtar değilim. Fa'l.."lJt bugünkU 
a1wal ve şaroiti b6yle bfr mü.zal•ero 
için mü.,ait görmcyorum. Zira lngU. 
tere alcyhindo llalyan propagandası 
her taraf ta cicvam ediyor. Bl5yle pro
P!tl1rtnda devam ettik.çc anJa..'mUJ ma
:zakeresinc btışlamayacağımı bizzat bu 
mcr?is!e daha cımel siiylemi.Jtim. Btt 
noktada Bcışuckı1 Çcmberlayn ile ay
rılıycmız. Bununla beraber aromı::da
ki ayrılık tıoT•ta.<tı bundan ibaret de
ğildir. D"lhrt ba~ka fi1,ir ihtiltiflarımtz 
var ki b•mlar 1talycıyı aM1ı:aiia~ etmez. 
Bu ihtil6.flann e..-ıcısı dtı hndf.r:eleri gö
rnş ve metod tarlandan ileri gPliyor. 
B,.r:l:"t!arında 1ırz1d1.i anla~rna arzuları 

ı10k mcrı 1>iz liizumundan fa-z1cı arıla.f· 
ma mC1ıi1lcri göstm11onı::. f ngilfere 
bacı1<a1orımn taz,ıi1.-i altmd.a müsai
datta btı7ıınaca7cmt{t gibi bir his ı.-er
mrM ... i•ti neticeler alınabileceğine ka
fli •lc?ilim. 

ı········ ······-·-········ .. ··················-·--·····: 
İ Giinleı in PPşindPn: İ i . i 

ı Acaba neden?~ 
İ Dahiliye Vekili ve Cumhuriyet i 
: Halk Partisi Genel Selcretcri Şifh.TU İ 

Kaya Halkcvlcrinin altıncı yıldönil- I 
mu günii söy'lcdiği gUzel, heyecan
lı, idealist nutk-unda 8POT '11ine cU! 1 
ehemmiyetle temM etti, Bu arada 1 
gUlc§i, biniciliği ve avcılığı öztürk 

1
! 

sporu olarak birinci plana aldı. 
Nutkun bu parçasına gelince ken-

1 dı kendimize: 

- Acaba dağcılığı unuttu mu' 
Nir;n Türk sporlannı sayarken bu· 
nu s6ylemedi1,, diye düşUndiik. Zi.
ra sayın ve1.:ili da!J aprocul.arının 

bcışıncta l1iliyorduk. Uludağda !000 
metredc1ci biiyfik ntcle 1"411ar Çt1:-

{f'mbeı laıın diyor ki: 
Eğer htıkil.:.atcn ~1tlh istcyorsak bir

takım umumi prcn.<tipleri ileriye sür
mek kafi gelmez. Avrupayı birçok de
falar har71 tehlikesi 1..·arşısında bıra
kan sebepleri ortruian kal<lzrm.ak için 
devamlı 11e ciddi bir gayret lazımdır. 
Başl:rdannda oları Viiphclcri ve kalp 
kınkları 8cıdece iyi niyet vo anla.<tma 
<L..--mi ile bertaraf oluntımaz. A vn;pa
da umumi bir su1h tesisi mümkün o
lup olmadı§ını anlam1tk için ltalya ve 
Almanyrı ile 11alcından temasa girmek 
istedm. Brı Babah Grandi beni eiyaret 
etti. ltalya lngiltcrenin müzakere i
çin ileri sürdiiğü ~rtl.arı k.abuletti
ğinl bU<Hrdi. >( ,ga.,,. Ora.ttd.i.nU. .,........_ 

kı?e bu 1wsusta g().~tera:ği telgrafı 
ke>ıdisine bi!a:rmcden kabineyi topla
yarak 7'1azırla.r mec1isine tebliii etti
ğini 8liyledi. Bu nokta a.urı münaka
şa mevzuu oldıt • Kunm) ispanya me
.!elest umumi mılc.~nwnm c.crns1ı bir 
parças ıo1dı•ğmm sö11lcdim. lrıgfltcre, 
Fransa, ltalycı tıe A7mamıa ara,nnda 
yam1acak ımu•mi m•11ı an1acmuısı Mil
letler f'crri11cti tarafıntı(ln tf!sdq, cdi
lecektfr. Ru 81ırct7e A t-'rl•M"-ı b:r rıc
.rll ttllrtcck bir tmlh tcm:n olı•n'f
bileceğirıi Umif ca·,,,,rırm. Sonra bli1r
U, bfr mı11r.cınt kin f f,.1urt ile rn f;z,,1·~e
ye rrirf.cım.rJ:ft'! f rtf1i7f;,.cn•n 1-rm'hr.r!e

cek hi-; bir s~ıi "n1\t1•r. Zim f n.rıiltere 
bö"fo 1,fr an1C!•ma'ıı imza ctmerfen ev
vel ltrr.?wrnuı b'ZJJ Trnr.J?. ,,er:ne getire
ce?i ba.<ı7-.a f<oLıhhiWcr vardır. 

Be!ediye nizamlnrına riayet 
f1 tmeyPn 

94- kfş1 dnhn ceza 
ıı.iirdü 

Evvelki ~Un Fatih, EmlnönO ve 
Beyoğlu mın•nkalarında BelE>dlye 
n ·znmlarına riayet f!tmeycn !l4 kişi 

yakal:ınmış. 1141 kilo mnhlUt yağ 

boyanmış. 241 kilo ekmek müsadere 
olnnmuş. 218 parça kullanılmış el· 
blse tE:hhlrhaneyc gönclor!Jml~tlr. 

DeğE'rll Romanya 
diplomalı 

B .. Kornnen 
Memleketimizin kıymetli misafiri 

bulunan Romanya har·i~ye müsteşarı 

B. Komnen büyük b'ir Türk dostu si
yasidir. -919 ve 1922 de B. Komnen 
Türkler tarafından Dobruca mebusu 
olarak seçilmiş, "Ondan e\?Vel ve sonra 
da butün 'Siyaset hayatında Türk dos
tu kalmı§tu'. 

25 ağustos 1880 de Bükreşte doğan 
B. Komncn tah'SiUni orada bitirdikten 
sonra Pa.r.iSte hukuk ve edebiyat oku
muş ıve hulrukt.a.ıı mezun olmuştur. 
1905 de memleketine döriüp hakim o
larak adliye mesleğine atılmış, 1919 ve 
1922 meclislerinde Dobnıca mebusu 
ve hariciye bütçe raportörü olrauş, 
sonraları Bucfapeşte, Belgrnd ve &m· 
de milletlerarası komisyonlarda Ro -
manya mümessili o'arak vazife 11.tmış
br. 1923 de Romnnyanm lsviçre elçi
liğine, sonra Mill.-tlcr Cemiyeti daimi 
dele3'eliğine tayin edilen B. Komncn 
silahlan bırakma konferanslarında ı:la 
memleketini tem.~il etmiştir. 

Bu değerli siya.set adamı 1928 de 
Berlin elçiliğine tayin edilmiş ve harp 
sonunda iki memleket arasındaki ih
titaflan halle muvaffak olarak birin
ci planda bir nıcvki a"mıştır. 1931 de, 
Romanyanın p~pahkla imzaladığı kon
kordatonun tatbikina yardım etmek 
vazifesi ile Vo.ükana elçi tayin edil -
miş, orada d:& bUyUk bir muvaffaldyet 
kazanmıştır. 

1932 de. Romanya hariciyesinde en 
bUyUk derece olan birinci smıf el<:i
Uğe terfi C'den B. Romnen 1933 de. yı. 
ne son tfcrcce nnzik bir vaziyete gi
ren Romanya - Almanya ihtilMlanru 
hal içla. t.ecrUbelerinden ve mahare • 
tinden istif nde edilmek üzere. tekrar 
Berline elçi tayin edilmiş ve kısa bir 
zaman içinde yln.e muvaffakiyd elde 
etmiştir. 

B. Komnen huk\ık, siyaset ve ede
biyat sahasında birçok eser neşretmiş.. 
Ur. Bunlar arasında ''Romıtnyada Ya
hudi meselesi hakkında tetkik" , "dev
letin sermaye ve işe müdahalesi,, (bu 
~-r. Tlnmnnvn •lttt~awın;.1 ~a.,....,.ç-,....,.;, .. _ 

takdir edilmi~tir) , .. iş kaı11lan", 

"Günde 8 saat iş mese!e.si" , ''Dobnı
ca mese!esi üzerinde tetkik" , •'Romen 
milletinin isteği" , "'Muhtelif devir -
lerde Romanya,, ilh. vardır. 

B. Komnen mi11etlerara.sı bin;olt ce
miyet ve teşekküllerde azadır. 

B. Komnen Romanyanm hariçteki 
mümessilleri arasında en kıdemlisidir. 
Bugün de Anka.rada top!anacak olan 
Balkan Antantı Konseyinde memle -
ketini temsil gibi büyük bir vazifeye 
verilmiştir. 

· .. 

__ 1 

- Ba!Jııu aıi~ya çevirdiğilı zaman 
sa:ıte bakar nıısın 'I 

ilim hahtsll'ti: 

Tabiatın b:r sırrı işte 

Şima1 fecri 
Nasıl ve ne gibi sebeplerden 

meydana geliyor? 
Gün~te lekeler görUnmüş. Görünilr 

a! Astronomların dediklerine göre le
'kcsiz güneş olmaz. Hatta bu astronom
ların bazı lan getende .A vrupada gö -
rünmüş olan ~imal fecrini bu lekelere 
isnad ediyorlar, Hakikat aranırsa bu 
ilimler henüz ~imal fecri hakkında 
tam bir fikir edinememişlcr, neden ve 
nasıl Olduğunu kat'i sur~tU! ahlaya -
mamışlardır. Doğrusunu söylemek l!· 
mnsa bu hadise ancak ikl ytız sen~ -
denberi tetkika b:ı~lanı'mıştı'f'. Ama, 
yapılan l~ yalnız görüldüğU zamanları 
kaydetmekten ibaret kalmaktadır. :Bu
nu hasıl eden !!ebepler daha da.di bit 
suretle ara~tmlmamıştır. 

OrUı. çağlarda bir şimal fecrinin gö
riinm s1, tıpkı gUneşin ve aym tutul .. 
ması, bir kuyruklu yıldmn yakınlaş -
mnsı kadar tel{ış ve dehEct uyandırı
yordu~ halk ibunun mut1aka fena ha
diseler getireceğine inanıyordu. Hat
t.A bazı hayali gcnie kimseler şimal 
fecrinde m~"alcler, kanlı kılt~la.r, vah .. 
şi ve korkunt hayvan e~killerl göroUk 
lcrlni söyleyorlaraı. 

.Astronomlardan G~ndi Uk defa o
larak ibu hMi~yi tctltik ~tmiş ~ bu
na .. şimal fecri,. tsminl vennışti. O 
zamandanberi bunun te!'ckküJU ha.ek -
kında bir~lt fi'drlcr ortaya atılmış -
tır. Bazı fizik llimleri, hava.da mual
lakta bulunan buz par<:alarınm gtinc
şin ziyasını akrettircrek bu hMiseye 
~bep olduğu ıddin~nda bulundular. 
Alim Ralley ise eimal kutbu yoli'e 
Arzdan ka,..an bir m•kJ'l.q,tıs ~'Va.nT· 
na. isnad edivordu. De Mavren edh A
lim de bu hadisenin sebebin\ daha u
zaklarda nrayordu. Onun fikrince ~
neşin etrafını saran ı~rkh buhar taba-
,___ ~ • - - .::, ___ .,_ ~-~' 1---!-ı 

yanrvor. 
1740 senesin.de görünen bir ı;imal 

fecrinin mıknatıs iğneleri \\zerine te
sir etti~i kavdolunmuc:tu. De Hum • 
bolod bunu dikkate alarak mıknatıs 
ftrlmalarınm buna sebep oldu!hınu v~ 
bu suretle pusı~ıarrlaki m'! D"trslı ib
reıare tecılr ettl,ı;i flltrin de bulundu. 

Son asrın intidalarmda. Arago, Pi
mal fecri hanif'esinin mıknatıs ve e
le,ttrik i1e nıa.kalt bulund11 .ırı.ınu gös -
terdi. Hrt~ft mıknatıs a1etıerindeki 
~::wri bbii lıare1·efleri P.Cirdiikre bir 
r:ıimal fecrinln zuh11r ettF<ini, fahat 
Paristen ~öri.\lcmt<J~i7ini blldfrivordu. 
Birkaç giin sonra alm!ln h aberlerle 
hakikaten bir baı;,:a yerlerde bir ~i· 
mal f errinin görUT'dÜ~ \'C 5.limhı doğ
ru söylemiş oldurru anla~ılıyordu. 

Ş!ma.l Amerlkasrmn bazı yerleriıv"e 
bu hMh:e rek erk vukua gelmel•tedir. 
Oralada hemen her s:ece P"Öri.iliir, fa
kat Orta A vrupada ~imal fecrinin gö
rUnmesine pek nadir olarak tesadlif 
edilir. Bunun lr.indir ki son hidi~e. 
vaz'h olarak ~öriildii<7ii yerlerde bü -
yük bir hayret ve halecan uyandır· 
mıştı. ÇlinkU halk böyle bir şeyi gör
mti~ de:;ildl. 

B"ıt verlcrde qö~< kın1nrm1zı kec::H. 
rn:-; ti. Bunu görenler yanzın var zan
edcrek itfaiyeye haber vcrmi31erdi. 

Alp dağlarında ise hadise bir çeyreli 
sa.11.tt~n tkl ımıate Jnı.aM" suran. o:ralBl'
da fecrin ziyası pek kesif idi. Dev~ 
ettiği mliddctçe de tcnnometrenih hil 
sedillt bir aerecede inôiği gôtiildil. 

Şimal deniZi balıkçıları b\l hadis&
nin büyUk bir fırtına getireceğini zatı 
Merek limanlarından çıkmaya cesn .. 
ret edemediler. Halbuki lngiltere btı.· 
lıkçıl:ırı buna ehemmiyet venniyerelr 
deni:ze nçılfülar. Onların anlatmasın& 
g<Sre deniz misli götulm~mi8 bir "Ut' 
gunlukta bulunuvordu. l.Ianzartı. b ka .. 
dar gtizelmiş ki bu adamlar seyre da .. 
tarak ağlarını denize atmayı bile unut-. 
muşlar. 

Yugoslavyada, İtalyanın cenubun : 
da, Bavyeranın bazı köylerinde e.'hall 
o k~dar korkmu~ ki tonraklara kana .. 
narak bu ilahi ~lanın başlarından de! 
olması içln dualar etmi~lerdir. 

Hemen her tarafta ilk telakki bU" 
nun ya bilinmeyen bir ilmin tetahUrll, 
yahur bi1' htı..rbin ba.ela.n.gıcı merke .. 
zi,..,de iôl. J.sıl sebeplerine eelln~: ,. ... 
bil simdi 6.Hmler uzun rnUnhkaşal"rı .. 
na bacılavacakıar vt her zaman o~eu .. 
f{ıı gibi hiç bir netice elde ooilenıi)+' 
oek. 

Bir alim diyor iki: •ınu mıknatısi 
f ccirH~r umumiyetle gUn~\n b!r 11l· 
dl•esine ba~h bulunurlar. Huımst tı'3" 
rak da g\ln~ in havasmm bir tnfili .. 
kından haınl ôlurl!lr. Bövle blr eıınal 
fecri ğline~ln merlrezl n'sfmnlharıl"i'.,. 
ki btr lekenin geçmestna~n ~cut b\t" 
lab1llr .•• 

Bir Venedlkll ltim de bu 'hllll!t>'11ı 
<:öllerdcn k~l!np stratosfetae rnunııtt'k 
bulunan ve ayın ışığiyte ışıklanan kUJI' 1--=-_...._.......... \ 

Bir b~cıknsı da bunun ha.veyı n • 'tl'l 
·de hi,. bit t~slr yapma,raea«hnı ib.,;1~ 
yôr. S!Syleyor lı.n'lt.. ~Ml!enin ert~ • 
gilnU Pariste ~iddeUi bir fıı-tma 01 

mt'~ 'Ve dolu '.\"flğtnı ı. ıerl 
Tabiatın C.':ıha ne 'kadar mzlllilt V 

var; fen henl\z bunltın aydınlat.Ata. 
iktidarda de~il • ______________ .................. _....-.-.-:~ 

F.EI.SF.FF. J)T.'Il~T ,F,n.tNDEN 

?\E tSTtYORUZ ? 
sııllt 

JTcr harta perş<>nbo gtınlett er' 
<l 7,30> dn l!imln8nU Hallce't'l :ıııJ 
lrnı ~alonnnda ver'1mekte oHtn ttte• 
konrern.nslarma it~vam edllme re 
dlr. nu nltşam TJnh'f'rt:lte Fel!lr~n .. 
Doı;cntl Dr. Z\yactln 'l"ahrl tartı aetl 
dan (Ltsolerda felsefe detstertn fe" 
na lstiyoruı?) mevzu1u bir ıtol\ 
rnns veı·llecekUr. 

~~~---------...-......----------"' 
KURUN 

.ı\DO!'\F. TAR1FF.S1 

Mern1"ket McmlcUl 
ı- lçıntlt dı,ınd• 

Avlık Sl5 15~ "rf< 
2 O 

;t\I. 

3 oylık G •"" • 
ts ıı~lık -475 R20 ., 
'-' 1 .. 900 1Ci00 ,. 
'il'" "' TArırccılnıll'n nnlknn HlrliAi tçfrt e~ır• 

·ırrıe ,. otuı kuru, JiışCUiır. l'u'llD hırlı 'r 1ıuruf 
ml')l'" Vt>rlere a)da ycılmlş bete ı 

mış olan V'ekillcr 1Jelld roktur. Fa
kat !500 metredeki s~n zin;eye : 

: Şükrü [{aya 1mya ol.arak hem kcn- f 
\ d ;si çıkmış. hem de sevimli çocuğu ! 
, Ahnıedi nqkı,ıa .<tt::la.wı tıanınd.a gö- ! 
l tUrnıfl~tilr. mç ~üp1ı.e . yok ki bu ~ Ça raz l{elime Bulmacası 

ıumıııctl l lır. 1'C ttl• 
Ahonıı knyılım bileti retı meklıt~111 ,·e

ıırof ürrr.lıni. nlıone ruıro'lının p ltttl" 
ya tınnkıı ile yollıınıa llcrctinl tdıırf! 

çıkışın bir hatıra.'1 olarak Bv.r.'ro· • 
nın değerli uali.~ Şefik de Uludağın 
son tapcsfndc bir mğınak yapm1.7tır. 
Ya7.'.ında burcun Garbi Anadoluda 
Arzın göğo tm yakuı bir no1dası o
laralc bir sporcular mabedi şeklini 
alacal;tır. 

Şahsen daq sporların.rı a~tk oldu-
: ğu gibi Tilr1c tarihinin Orta Asya 

dağlarından indiğini her'J..·este>ı iyi 
bilen ŞUkrll Kaımnın milli Tiirk 
sporlannı sayarken dağct1ığa m, 
planda yer uermcmesi acaba bir i1· 
tizam eseri midir, ?!Ok8<1 Röy7enme
gıne ?O.zum qörUlmlwe~ck 7.."lldar be
d :hi ve da~cılıqı Tilrkler için tab;i 
bir hayat iCt?bı sa'1dzliırı..d1J11 mıdır1 

HASAN KUMÇAYl 

................................................................................................. 
Yeni bulmacamız 

1 2 a 4 5 R 7 R 9 1011 
1 wl 1 1 ırr ıııı-
2 -,-,-,-,it,-, ,-,-,-, -- - - - ı - - - -: --l-1-\-1 ı-ı-,-1-1-\ 
5 -ı , - ı -ı ı-ı- , -,-ı-
6 -, ı- aı-ı-ı-:~ ,-,-,-
1 ,-ı- ı ı -ı-ı ı:-ı-ı-ı-
8 ,-,-,- , 1 1 1 1 1 
9 -ı-ı-ı- ı ,~,-ı -ı 1 1 

10 ı-,-ı-,-ı -ı - ı ,-,- ,-
11 1-1-17 1- - - - -ı - ı 

SOLDAN SAGA: 

ı - Bir kuş. k:~ımmn ü::.til. 2 - Ve 
kil, vapur od&s.ı. 3 - Kayak, dana yav-

rusu. 4 ,.... Ön değil, kaçmaktan emir, 
bir dilde evet. 5 - Geçen ·~~;i, vü -:uıdün 
ifrazatı. 6 - Üst değil, hayvan yuva
sı, erkek mürebbi 7 - Ana tavuk, tü
f eyli b:r wcck. 8 - Yapmak, elbise. 
9 - Ağzımızın üst kısmı, asillik. 10 -
K1nun es1sı, e:;ki bir Türk milleti. 
11 - İstanbula bağlı bir kaza, isk:ım
bi~de biri: i. 

YUKAnIDAN AŞAGI: 
1 - Hiikumet merkezimiz. aı:mak. 

2 - Uzal;lık ifade eder, deniz:n en sa
kin yeri. 3 - bir cins ü=üm, emeller. 
4 - Şal:a, eğl:nce. S - garez, köyü -
müzUn UstU. 6 - Beyaz, yan, bir no
ta. 7 - lmdat nidası, torbanın büyil -
ğü. 8 - Gaye, knoo nd-•'n1arın hitabı, 
9 - Kırmızı. tUtiln kııtusu. 10 kendi-

Dünkü bulmacanın balledilmit ıekH 

ne hakim, c~ki bir Türk milleti. 11 -
ı;arkıµ,•.11.:ı tekr~:lanan ,Habeş genera • 
li. 

dı 07.erine olır. • 5 a.tıo~ 
Yeniclen rı ahone ynl'.ıın v«'Y'I {;)' odll• 

hlrılen ,·011lnnlnnı. mcklcph•rle k 
lorın:ı ~Hıra lcn:ı.ilnt )0ıır111ır. ' 

'·t•itıdl 
TilrH11tnı'n htr po11fa "'"'" • ' 

KllllllN'o nfınnt ıın:ıltr. r, 
Adres deAi$11rme Orretl 25 kuruştu • ı -

GPçmiş Rurunlar .!_ 
1J s sene ev"el 

b~glYın ııe 
yare 

Ankara ile lstanbul arasında ı~uktl m.0" 
posta nakliyatı imtl11o::ını alan 4,' mııhtır
mesdllcrlnden Jl6su6 BeJhrıum b :aıorı ,,, .. 
ririmlu. gelecek &cnevı kada:1:ul 11111 

M•ıtllerde taımart postafl ıtb 
tdtre!fin( sli11lemı, ve: tauranuırıtr 

- Şlmdlyd kadar yapılan ııtir• 
r..uı-.ı .> .. niJfıt mahiyetindedir: dem 



j Şehi1: hab~rleri 1 

Karadenizde fırtına dindi 
Vapurlar birer birer gel meğe başlıyor 

llltkaç gUndenberl Karadenlzde ves"1re perakende orman mah&.ulatmın 
devanı eden şiddetli kar tlplsi ve ihracınöa bunlar için ~~hreçlerı~de ve
:1ddııtu Kıırayel kırılmağa başlamış- rilmiyen tezkerelerının muk~rrer 
ır. 13u yüzden muhtelif limanlara kullanılmasına meydan kalmamak uze -
•ı~ 1 •• 1 611lnıış vapurlar birer, ikişer bu- re arkalarına ihraç beyarın~e1erının 
ııııdukıarı yerlerden kalkarak llma- numara ve ihraç beynnamelenne de bu 
nıınıza gelmektedir. Bu cUmleden tez:kerelcrin numaralarının yazılrr.asr 
~larak dUn birkaç gUndenberl bek· gümr~i.klere tebliğ edilmiştir. len 
C en ve Sinop limanına sığınmış PARA BORSASINDA 
tııUıtıhuriyet vapuru llmantmıza gel-
~ lşur. Dundan başka Emek, Kemal 
d~I>urıarı da limanımıza gelmlşler-

r. 

AKSU Gf:f,J<;~rEnt 
Clt t~ındckl yUkU tle beraber karaya 
it Utarak yaralanan Denlzyollarının 
dıksu vapuru evvelki gece fırtınanın 
t litnesiyle beraber Tilrk Gemi Kur
~'rına şirketinin Hora tahlisiye vn-
~nru t de nun yedeğinde yola çrkmış se 
b lnceburnu önünde bocalamağa 
başladığından geriye dönmek mec· 
lir· 

Yeti hasıl olmuştur. 
dı:ksu vapuru fırtına tamamen dln
U ten sonra limanımıza getirllccelt-r. 

~TOR iŞLERi: 
J.t,,._ ö 
\' :-' iretmenler Hakkmda 
~bil" tamim 

•• Orta tedrisat müesseselerinde çalı -hl\ .. ~ 
~ 0grctmcr:lerden sağlık durumu do -
ti hsiıc tedris yılı içinde izin alınm;:,k is 
ı:'~ere Kültür bakanlığı yeni bazı 
~llller tesbit ctmi~tir. 

tt( .. ~formüllere göre okula gidemiye
'ar 

0
gretmenlerin ne bariçtolc,i bir dok

~f)o ile de htıStahancden gctirecek,leri 
~ tlar muteber olmzyacaktır. 

t~ııların ancak Kültür direktörlükle
l'İııd kurulan orta okul sağlık hcyetle

't ~!\.alacaktan raporlar tanınz.:aktır. 
ll\l;:ı direktif bütün okullara bildiril
'ıı ... , 
~ıa •• ~~ 

tı h,·n Toplanb11 

larııı t.lııbuı öğretmen ve kültür i~yar -
f da~ ··ı 1 d ' • ' a·ı!i "'I o en ere yar ım cemıyetının 

l{liıt~ttj etrafında görüşmek üzere dün 
tcıııı lir direktörlüğünde ilkokul başöğ-

l':nleri bir toplantı yapmışlardır. 
lııa~~ Plantıda nizart\ıtamcnin değişen 
tıılıııı tlerinin tatbiki ctralmda konuşul-

t, 

lllc O• 
.\il otu) ÖğremenJeri 

•ırı~ 
lııc Bir Anket 

ltrind te~risat ispcktcrleri kendi bölge
~:qlııı~kı okullard::> çalrfUl öğrctmenleı 
~et İllt a. bir an~ct açmıılardır. Bu an
tap Cd 0kuUarda tal~enin daha iyi 

s'lr tn tetb:rıcrdir. 
4ıda lılan sorgular arasında ilk okul -
lcr rı~ talebe t:~aiından tutulan klosör
''- "'ıl l ~ istir 0 lll<ıhdır? Gazetelerden ne yol 

~ı ııı.ı adc efüfmelidir? Gibi_pcda..e:ojik 
alletdir. 

11'l'ıs ~ 
li ~ MAHA Fil.DE 

ah, 

~~lı~t... için Verilecek 
~e •ı>arlan. 

~ıı d~~e~etiı:niz dahilinde bir liman -
bilıııilt i ~ıne sevkolunaca.k bütün iıay • 
t!'aııl\a Çın !İmdiye kadar bir ticaret 

ltıcı.. l:tıcsi •~- · d'l .. <tte İd' -.ıızım e ı mcsı ıcap et -
liıı ı. 

)ttu dera z· 
~ l:tıe ıraaıt Vekaletinin salahi -
~lılt ta ""urları tarafından verilecek 

~b ftıad:or~rı gUmrük kanununun 56 
~a 111 tdiıe'.1ndc Yazılı vesika olarak 

1\ 'L ltlta 1- f' ~ 
}(() lqta ~ aey ıyet alakcxlar bay -
l~ı P.tıs~~larına bil<lirilmiştir. 
, ~ l~l CULAR 

liı.ı lfiAN 
~i, }>ı} >'en. d 
>ott!'oııclll 1 en gümrükte çalışan ko-
bj cıııar .a~a katılmak istiycn komis -

r i"' . ıçın ön" .. . .... 
l ··•tıh~ Umuzde~l : yın uçunde 

.. 1_ ilıtıL ~ lÇdta:aktır ""' ııan.. . 
tc,~altıa.r1 1 lJtirak edebileceklerin tabi 

ltb;. tarafın~flnalitc aynca gümrük ida-
~t oıun. n hazırlanıp Nikac!arlara 
. tllıl taktar. 

Sc UıJt· tltetirni . 
lıide 1kf ettif ~de gUnırük işleri gittik 
•iıı ~ ~ ?atıl 1 

... ve genitlcdlği için ye
lıt r ıı_}'ll ol~ge katılmak istiyenle • 
() ~t ~ aaı muhtemeldir. 

İstanbul bt.orsasında dün muameleler 
tekrar hararetlenmeğe ba~lamıştır, Bi -
rinci tertip Türk borcu 19. 15 ten mua
mele görmüştür. 

ikinci ve üçüncü tcrip Türl<; borcu 
tahvilleri üzerine hiç bir muamele ol -
mamrştır. Bundan başka Ergani tah -
villeri 98. 7 5 ten, Arslan Çimento tc:ıh -
villeri 13 ten muamele görmüş, bir İn
giliz lirasına Merkez Bankası tarafın -
dan 630 kuruş tcsbit ed ' lmiştir. 

Dün Londradan İsanbul borsasına 
gelen telgrafta bir Ingiliz liwsının 

153. 78 franktan, b:r dolann 50192 den 
muamele gördüğü ve 'Onüütrkün de 
346 ya satıldığı bildirilmiştir. 

tlnütürk bu suretle evvelki güne na
zaran 15 kuruş daha yükselmiş bulu -
nuyor. 

BELEDİYE lŞLERl 

PLAN MASRAFLARI 
HALKTAN ALINMIY ACAK. 

Milkiyc müffettişleri tarafından yapı 
lan teftişler neticesinde bazı yerlerde 
şehir ve kasabaların hZırita ve müstak
bel şekil planlarının tanzim masrafla -
rının halktan alındığı tesbit olunmuş -
tur. 

Dahiliye Vekaleti bu münasebetle 
belediyelere bir yayım göndermiş, bu 
paralrırm alınmasının kanuni takibatı 
mucip olacağını bildirmiştir. 

BELEDiYELER ZABITA T ALfMA T 
NAMESINDEKt DEGl~ı\1ELER 

Belediye zabıtası taliır.atnamesine 
yapılan ilavelerin ve tadillerin müddei
umumiliğe ve ceza i~lcrine bakan sulh 
ceza mahkemelerine gönderilmemesi 
yüzünden h:•zı cez:aların mahkemelerce 
iptale uğradığı görülmüştür. 

Belediye bu tadilat ve ilaveleri top
layıp alakadar yerlere gönderecektir. 
Para t~iyle Uğraıanlar 
Srk S,k Kontrol Edilecek 

Dahiliye Vekaletinden vilayet ve bele 
diyclere gelen bir tamimde, para ve ke
falet işlerile uğrzqan memurların an -
sızın ve zaman zaman sıkı bir kontrola 
tabi tutulmalarını, zimmet ve ihtilası 
görülenlerin derhal mahkemelere verile 
rek işin sonuna kadar takip edilmesini 
bildirmiştir. 

Vekalet zimmeti çıkanların ma11<1l"ını 
kaçırm:ımafannın temini için haczi ih -
tiyatt konulmasını da bildirmiştir. 

HASEKiYE DOGUM MURA-
CAA TLERt FAZLALAŞTI 

Haseki hasahanesine doğum için mü
racarıt edenler günden güne çoğ<umak
tadır. Hastahanede muayyen yatak a -
dedinden fazla hasta yatmaktadır. Bu 
rakam bir l·aç gün evvel 65 şi bulmuş
tur. 

Bundan başka hastahanenin yiyecek 
tahsisatı da on beş Şubatta bitmiştir. 
Belediyenin 937 bütçesinde yapılan bir 
münakale ile yeniden tahsisat verilmiş. 
tir. 

KöPRO KULOBELERt 
YIKILIYOR 

Eminönünde Evkafa ait olan Valdc
hanının istimlaki için belediye ile evkaf 
arasında müzakere başlamıştır. 

Evkaf buraya 180 bin lira istemiş -
tir. Yakında bir anlaşma yapılacı•~<:tır. 

Di;;er taraftan dünden itibaren köpb 

rünün Galata cihetindeki kulübelerin 
yıkılmasına başknmıştır. 

ŞEHiR BANDOSUNA 
YATILI TALEBE ALINACAK 

Konservatuvara bağlı Şehir bando -
suna yatılı talebe alınmasına karar ve
rilmiştir. 

' - KURUN -r· 24-ŞUBAT-1938 

Et fiyatları 
28Şubat günü ilan edilecek 
ilıtikaıa mani olmak için bütün tetbirler alınıyor 

Et korotsyonu dlin Partı merkezin
de toplanmış, fiyatları teshlt~ başla-

1 
mıştır. 

Buı:dan başka Belediye reisliği 

tarafından dün bütün belediye şube• 
Jerine bir tamim gönderilmiştir. Bun 
da, et fiyatlarına azami fiyat konu• 
Jup bı::ıun 28 şubat gUnU gazeteler
le lifin edileceği, etlerin bu fiyat
lardan fazlaya satılmaması için şim
diden kontrol tedbirlerinin alrnmau 
b!Mlrilmlştlr. 

Emirde. her kasabın llftn ec'lilcn 
fiyatları büyilk bir levha üzerine ya
zıp dUkkfln kapılarına aımıalarının 

temini, huna rlnyet etmeyenlerin en 
nğır p:ıra Cl"zalarına çarpılacağr da 
tasrih f'dllınlşt.lr. 

Kasaplar bundan başka sattı~ı her 
etil'.' par~:u;ı Uzerine bile fiyat ve neYf 
gösterPn hir etiket koymaya mecbur 
tutulmnktadır. 

Kasaplar belediye şubelerince. 

"'e belediye merkez mUrakıplarmca 
bir mart sabahından itibaren sıkı bir 
surette kontrole t.Abl tutulacaklar
dır. fhtlktlrıı sapanlardan llk alına-

cak para eczası 15 - 25 lira arasın

dadır. TekcrrilrUnde daha ağır para 

cezaları verilecektir. 

15 yaşındaki katil 
Suçunu nasıl işlediğini anlatıyor 
Kurşun Hasaoıo tam kalbine isabet elmiş 

Evvelki gün akşam saat 6,5 te Mer -
can yokuşunda Hasan isminde bir gen
ci taban:a ile kalbinden vurarak öldü
ren 15 yaşınd.a katil Arif, dün adliyeye 
sevkcdilerck müddeiumumiliğe tevdi e
dilmiştir. 

Kt1til Arif, dün bir muharririmiı:e 

şunları söylemiştir: 

- Babamı kaybettikten sonra. de -
vam ettiğim ilk mektepten çıkmak mec 
buriyctindc lı.aldım, Dul annemi ve ken
dimi geçindirmek mecburiyetinde oldu
ğum için seyyar satıcılığa başladım. 

Her a'k_şam m~ıllarımı sattıktan sonra 
hesap yapmak ve bir yorgunluk kahve 
si içmek üzere Mercandaki kahveye gi
der, otururdum. İşte vurduğum Hasanı 
orada tanıdım. Kendisi ahlaksız bir a -
damdı. Çocuklara daima sataşır, kandı
rırdı. Dün gece de arkadaşım Sa!ahat
tinin paltosunu, çalmış, satmıştı. Sala -
hattin kendisfini kahvede görünce : 

- Hasan, çaldığın paltomu geriye 
ver, dedi. 

Has:o:l, Salahattin böyle söyleyince 
hırslandı, üstüne atıldı. döv:neğe başla
dı. Bu arada Salahattinin ceketini de 

~___:~-~·~~~~-~ı ı 

J3ic nolda: 
ı. Yeoicaml kemeri· 
1 ne elektrik konmnh 

Yenicami kemerinin kaldınlm:ı
ması ka.rarlruJtı. Tarihi kemer, 

, Türk mimarisinin bir nümunesi ol ' larak kalacak. Yalnız bir nokta var: 
ı ı Ak§am olduktan sonra kemerin al-

tı, eski zaman zındanlarınm dehliz
lerini andıracak kadar karnzllık o
luyor. 

Dün akşam çok feci bir hadise 
atlatıldı. ~on c;ür.,ne bir ~·arahyı 

kaldırmak üzere koşan sıhhi imdat 
otomobili kemerin altından da ay-
ni J:ıızla yUrümek istedi. Fakat fab- ı 
rikalardan boşalan ve yolun iki ta- 1 

i rafını da kaplayarak ilerleyenler 1 

f I, bir an içinde kaçacak yer bulama-
• dılar; sıkıştılar. Karanlıkta ne ta

rafa gideceklerini tayin edemediler. 
Bu kemerin iki tarafına konulacak ' 

' 1 

f 

Katil Arif 

yırttı. Ben bu vaziyet karşısında arka· 
daşım Sal5.hattini müd:-rfaa maksadiyle 
araya girdim. Bunun üzerine Hasan ka 
masını çekerek üstüme, atılclı, savurdu. 
Ben at k davranıp kaçtım. Sonra bir 
yerden bir tab:mca tedarik ederek Ha
sanın yolunu bekledim; çıkınca vur -
dum. 

Müddeiumumilik, Hasanm tevellüdü 
nin 1340 olmasından dolayı farıkı mü -
meyyiz olup olmadığının atyini için 
kendisini adliye doktorunca muayene 
için göndermiş, adliye doktoru Salih 
Haşim, Arifin farık olduğı..: kan"4atinc 
varmıştır. 

15 yaşındaki katil Arif, bunun üze -
rinc birinci t-ulh ceza mahkemesine ve
rilmiş kap~.ıı geçen sorgusu sonunda 
tevkif olunmuştur. 

Ccrrahpaşa hastahanesine l:aldınl -
dı~tro sonra kurtardamıyarak ölen Ha 
sanın cesedini adliye dokortu Salih Ha 
şim muayene etmiş. defnine :uhsat ver
miştir. 

Arifin attığı kurşun H;.sanın tam 
kalbine isabet ederek, delmiştir. 

ALTINDJŞ öMER 
ON BiR SENE YATACAK 

Dün ağır ceza mahkemesi katil ve 
soyguncu Altındi~ bmcrin muhakeme
sini nihayctlcndirmiştir. 

' fstanbul tanzim 
edilirken 

Hiç bir anıt yı
kalmıyacak 

tstanbulun yeni hazırlanan şehir 

plA.nı mUnnsebetlyle muhtelif semt
lerde bulunan tarihi anıtlarının yı
kılması ve ylkılmaması meselesi et
ra tındn eon günlerde gazetelerde 
tilr!U yazılar neşredilmektedir. 

Haber aldığımıza göro şehir plA
nındakl vaziyeti tatbik tein hiç bir 
anıt yıkılmıyacaktır. Müzeler direk
törü Bay Aziz bu hususta kendlsl~·le 
~BrU5en bir ynzıcımıza: 

- Yeni şehir plftmmln anıtlnl' 

hnkkmcla umumi olnrnk müzeden 
~onılmuş hi~ bir maliımnt )Ok1u1'. 

Şehir plt\nmı belediye 'iicnda gcti
J"irken Abidelere, anıtlara "c tarlhf 
kıymett haiz hütUn blnnlnrn nznmt 
~hemmfy<'tf v<'rmektcdh~. En kUçilk 
bir subyan okulnnan bile bozulma· 
ma,qna c'likkat olunuyor." 

G\)MRÜK İŞLERİ 

GUMROJCLI<;R U~HJM MtJ:nt~ti 
ŞEHR1l'tl1ZDE 

Şehrimizde bir harta evvel bazı 

tetkiklerde bulunduktan sonra lzml· 
re giden Gümrükler Umum MUdUrfl 
Mahmut Nedim dUn limanımıza ge

len tzmir vnpurlyle lstanllula dt>n
miiştnr. GUmrUkler .umum MiklUrU
nll rıhtımda gUmrUk başmUdUrU Mus
tafa Nuri ve diğer gUmrük müdür ve 
şefleri karşılamışlardır. 

Malnm olduğu zere GUrnrükl~r U
mum MOdOrD vekAletten bfitUn mem
tck"tımtzdekl gilmrüklerl tetkik et
mek Uzere emtr almış bulunmaktay. 
dı. 

Umum MUdUr şehrimizde bir ikf 
gUn daha kaldtktnn sonra An'karaya 
gidecek, oradan tekrar direktif al
dıktan sonra diğer gUmrUklerl tet
kik etmek Uzere cenup mıntakasınn 
seyahate çıkacaktır. 

ğiştircrek seyyar dondurmacılık yap -
mağa başlC)ttlıştır. 

Fakat bir gün polisler tarafından Be 
yazıtta sıkıştırılan Altındiş Ömer yak,a
Jnnacağını anlayınca, beş elli Amerikan 
tabancasını çekmiş, rastgeldiği yere sı
karak kaçmağa başlamıştır. Polislerle 
beraber pe!iine takıla:ı halk ta Altındiı 
ömcri taşl:ımağa başlamıştır. 

Ömer, kendisini kurtaramıyacağını 

anlayınca, kudurmuş, tabancasını ye -
nidcn doldurarak ateş etmiş, balıksı 

Mahmudu öldürmliş; bir polis memu -
runu da yaralamışıtr. 

Ağırceza mahkemesi -dünkü celsesin
de katil AltındiJ ömerin 11 sene altı 
ay ağır cczooma, müebbeden de amme 
hukuklarından mahrumiyetine karar 
vermiştir. 

CEHALETtN BU 
KADARIOLUR 

Müddeium:.ımilik dün garip bir ço • 
cuk düşürme vakası hakkında tahkik.a
tına başlamıştır. Hadise şudur: 
Kumkapıda oturan 25 yaşlannda 0-

hali kızı Tarcm 6 ~dır karnında taşı
drğı çocuğu düşürm~k istemiş ve bir 
şiş alarak rahmine sokmuı;tur. Tarcn 
bunun üzerine fazla kan zayi ederek 
hast:ıh:ımıı, HaselQ. hastahanesine kal
dırılmıştır. 

Tahkikatı müddeiumumi muavinle 
rinden Sadrettin idare etmektedir. 
POLiSLiKTEN MATRUT 
A VNt MAHKUM OLDU 

~~.\~ lttctıc .. 
)c,))l ""liSULLERI 

lttıdı~ 

Buraya on beş yaşından küçük ilk 
mektep ~ezunları alınacaktır. Müra -
caat edenler arasında bir seçim yapıla
caktır. 

1 
birer elektrik lambası hem vesaite 
yol gösterir, hem de yolcuları bir 
dehlizden geçmekten kurtarmış o
lur. Herhalde vesaitin yolu değişti

ri'emiyeceğine göre burasının bil- ~ 
hassa geceleri gelip gitmeğe daha 

1 müsait bir vaziyete konması icap 

Altm~iş Ömer 930 scnesir.de bir ge
ce Arnavutk~yünde Vıddei Hidivin köş 
küne Riza isminde blr arkadaşı ile git

miş, hizmetçi Zeynebi elini kolJnu bağ 
lıyarak bağıramaz bir bale gctird~tcn 
sonra, köşkten eşyalar ve mücevherat 

çalanı~<: savu~muştur. 

Beraberce yaşadığı Makbule isminde 
ki kadını kendisinden ayrıldıktan son • 
ra, bıçakla üç yerinden ve oonesi Fat
mayı da 2 yerinden yaralıyan polislik
ten matrut Avni dün Ağırceza mah -
kcmesinde 1 aene 3 ay 29 gün hapis 
cezasına mahk\'tm olmuşutr. 

• ıhlamur çiçekleri I~· --~ı Altındiş Ömer bu vakadan sonra dört 
ay ka~k olarak gczmiı, kıyafetini do-. 

Avni aynca Makbuleyc 50, Fa tınan 
da 20 I" Jira tl'"'1Da v·creGcaiDCıı 
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F M · ııA . .. d f ŞUdYili mu~a~· Vekiller heyeti ransa 1 1 mu a aa Ufter mahkum (tlsttarafı1i>ıcisayf<UlıJ) 
tahsl·satı artt•rılıuor oldular ~;;.~~~!aJ:;:~:~~~ 1 ~ gerının 1.§ın 'icabına ·gore hUkfuııet na,. 

~am. ~3 (!A.A..) - Muhalefet .şef- mma alakalı dairelerce seçilmesi, 

H • •k - t l t d ... Jerinfn muhakemesi :ilün bitmJştJr. , 4 _ Ti.itkiye_ Estonya muahedesi
U ume par amen o an uç :Mebus Mtinilr Aslanı, sabık mebus le :verilen kantenjanlardan ''328 A,, 

milyar 200 ml·ıyon frank ~ste• -Zeki Batıp e gazeteci 'Nal&lJ> Bal- pozisyonuna ilaveten yüz tonluk daha 
ı bll, gayri kanunt siyast toplantılar kontenjan verilmesi, 

k d• yarımalt -ve tfhUl~le teş-vlk eder ma- 5 - Ankara ile Etimesut radyo fs-m eye arar ver 1 biyette .nutuklo.r söylemek sureti}'le taşyonu arasında ya.Pılacak 1ıl5.000 
Paris, 23 (A.AlJ - Munzam millt 

milda.faa tahsisatı olaraH: hükômet 
parıtmıontodan Uç milyar 200'mllyon 
frank lstomcğe karar vermiştir. 

Bir milyar 800 milyon !rank ha
va kuvve!lerfne ~bsls edilecektir. 
Hilkfımetln kanaati şudur ki: Mcnı
loketln emniyeti ıcın önümüzdeki .ay
larda .en bily.Uk ıırayret cok ikuvvetll 
bir hava ordusunun teşkilini istih
daf .etmelidir. 

800 milyon bnhr:iyeye ayrılmıştır. 
BuJlara 1938 .denizılnşantına hemen 
bqlanmnsını temin edecektir. 

.Dlğ r tnrnftan hUkfımet talyanm 

yaptığı gibi l5 er in.tOıılıiıt ldızıtlı

ının dn aynca tezglh11 ~onu'lmMJhı 
a.rarlaştır..mışt:ır. 

Tahsisatın rged kalan ikt&rJ ~ 
lh~a baya milda:taası :IŞ!n4e mla
nılmn'II uzere orduya a!Til~. 

Bu yenl ıt:ı.hsJsatla. mfIU llnllaatu. 
ya ayrılan ~aTa on ıbcş ndlyar tran'kı 
bulmaktndrr. '\Faluı.t bllknmet bugtln
m.11 beyne.1mIIe \·azlyette munzam 
tahsisat 'e adar a.ğrr ~ltrrsa olsun . 
ınemleket!n lnnlyettnı orumu 'YO. 
ıuncıa .F1rannnm lba-şka tllrilll ftıa.reıtct 
cdemtyoeefj ndtlceslne "Va.1'.mıştır. 

Vaziyetin vahameti 
karşısında İngiltere 

(tlstyatıı f inci ~ıfadi:ı) 
• olduğunu :söylemiftir . 

Nüma.yı.,1cr 1Htı.."1rlanııım-
Londra, 23 {A.~.) - B. Chamber

hıin'in Milletler Cemiyeti icraat faa
liyetinin hudutlarına mUteamk olan 
beyanatı Cemiyete bağlı olan lngmz 
mahnfilinde \bir neb7.e heyecan nyan-
C!IrmJştrr. · 

Milletler Cemiyetine 'müzaheret lbir
liği lngiliz 'Şllbesi, on mil3•ondan iba
ret olan :mensuplarmı B. Edenin isti
fasını intaç etmiş olan hvale ıkarşı 
protestoda ıbulınunağn ,. ttalyanm 
hilsnil nlyetine alt 1ie1ail elde edilme • 
den onunla ıntu.a:kenıta :giri§ilmcmesi
ni is!.cmeğe d~vet etmeğe karar ver -
mJıtir. 

.Amclc fırkasının Londra besi. pa
zartesi günU için biiyük bir içtima 
tertip etmiştir. Bu iç.timadn hükfune ~ 
tin B. F.ıdenin istifası ile meydana çı
kan hnrlct siyaset~eki tehlikeli tema
ylllleri ıprotmto edilecektir . 

Amele tırkasmın ba.~lıce. lidcrltri, 
tiu ımilruısebet1e nutukiu irad edece.ı.
leı:dir . 

Londra . .23 (A.A.) - Öğrenildiğine 
töre r. Eden, cuma aksamı mUnta. -
hibleri huEurunda bir nutuk sövleye
eek '~ kendis'in! ;stifaya sevkeden es
bap ve a vamili izah ve tB.Srih edecek .. 
lir. 'M. F.ilen sıhht beplen:len dolayı 
lst.if:a. etmi~ olmadığını ~ i!tifasmm 
bimdnd d rasette tali derece.de ehem
bıiyeti haiz bir mesele addedilm iy~ -
beğini ibeyan edecektir. 

ir &ımuc111or tai1uıt Veriyor 
Londra, 23 (A.A.} - Milli t'ica:ret 

aoası tarafmdan şerefine verilen öğ
le Ziyafetinde bir nutuk söyleyen Sir 
Samuel Hoa.re, bu cumartesi ·ve pazar 
gfuılerl 'VU1rua ge1Jn hadieelere temas 
ederek enternasyonal vaziyetin veha
mett ka.rşmmda. hükfnnetin tuttuğlı 
hattı hareketi mtida:faa eylemiştir. 

Öriümfizde ik\ yol vardı, demi~ir. 
Ya 'her türlü 1rulh fikrine veda ede· 
rek haroo hazırla.nacak ve silahlanma 
programımızı bir misli dahn artt:trn • 
caktık veyahut da gerginlik ve hoş -

· nutsuiluk 'SCbeblerlni ortadan lraldrr • 
mak üzere yeni bir -gayret ae buluna. 
caktık. 

Biz, ka.tıfyen esld doeıttultlannuzdan 
de fedakarlık niyctiı:tl ıgütmeyarm. Y• 
ni bir dostluk elde etmekle, e8ki cloaio
luklarJr.ıızr bir tarafa bırakmak dahi 
his mevzuu acğl1a.lr. Memleketten, bJ. 
ze itimat ~tmeslni t"ftleb ederim. 
'Bct§t'eki1-3 l?ir Tşçt llebtt8un Sorduğu 

Sualler 
Lcındra. 23 (A.A.) - Bugi.in 6ğl1!· 

den sonra .A va.m kamaıasmda, ~ 
partisi mebuslarından Fletcher, Baş 
vekilden aşağıdaki .auali sormUituı': 

1lamanka a.mlan, bgUJ c 
gemilerine an huewn.Iu h•'k:Jrm. 
dald lngfüz pr:ol:estoeana ~ "91" • 

mİ3 .dir! 

B.~eldl şu CJenb! ~: 
- Salama.rika ırnUamlanmn, in • 

gUlr fti&'tneti9im.ılliliııi~_...,......,. 

yan gfirii1m yecü tmahiyette !bir ce • 
vahı l!llim ıgelmıe ulmunUt.adır. 
Buna ı.'erlleoe'k ıcevap balen tetkik .. 
dilme.ktedir. IBa ~. Franco J4ue
sine onaenımeaen iba usmta ber • 
h~ lbir yanatta trulunmama.!'1 _.. 
cih edmm. 

Fllehiher, banan iUzeriM ~ 
aşağıdaki ikinci wali ~h etm1I. 
tir: 

- Hüküm t. abtile şayıuı blr IC'evap 
gelmediği takdirde Salamanka ma • 
karolarının tngiltcredeki para ve mal
larının zabtına hazır mıdır? 

Chamberlatn şu cevabı vcrmJatlr: 
- Böyle bir tedbirin alınmasını 

muhik gösterecek ~er.aiti beklemek i· 
cııp eder. 

U.l"rin.ıt müı:akcı·clr.rl başledı 
Lo.ndra, ıs (A.A.) - Blc milddet

tenberl tarllll derpiş edtlmekte olan 
İngiliz - ltnlynn kloring nnlaşme.s1-
nrn yen1 csaşlar tızetine 'kurulma.il 
tç1n !ngnt-ı t1care't nazaret1yle ltal
yıı.n mtlmesstllert traırnda bu sefer 
kat•t bir ncUctı elde edllme1t ilzcre 
muınhcrolerc hnşlanm1şt1r. 

nnr\ Tll<lyon!'lu nun neşrfyab 
Roma, 23 (A.A.) - Hariciye Na· 

zırı Kont Cinano ile tnglltere bily\lk 
clçiSl Lord Perth nraı:1mdakl konul'
ma ,kl saat stırmüştUr. Bn mül!kata 
bilyUk bir ehemmiyet vorllmektedtr. 

\ğtlşaş!ara sebebiyet '·erdiklerinden lira keşifli elektrik §Cookesinin pazar
d8rtl~ ay hapse .nıahkCm edllmiŞfor- !ıkla Ankara elektrik şir.ketine 'yap -
dit'. tın!ması. 

DENİZBA iiK !Mt.iDUR'O 6 - Muhtelif vilayetlerL"l 937 sene-
A'lltam., 23 Cfl'e1eton1a~ - Deniz- ı;i hususi idare bütçelelinde mUnaka· 

b&Jik Umırm ~nıaurn Bay ii'usuf Ziya le ya:pılmasma. Ye munzam tahsisat ve 
ôn.tş bu .ıakştı:m zmlre gitti. rilmesine mUteallik bUtçe t tklk ko -=

Misaf irteri kaı·ş1-
hyacak heyet 

(tJsttarafı 1 incide) 
Rifkı ve bay Sey'fulla.h ve diğer mih -
manfuırlarla birlikte Yugoslayvamn 
Ankcı:a elçisi Bay Accmoviç, Yunanis
tan elçısi Say Rafatl, Romanya 'elçisi 
Bay Tclemak dün :ıaqam !husuııı b:r 
trmlc ıaat :Z3 te Sit~cci garından lıa
reket etmiştir. 
Huamıt it.ren, b1r '}'tltaklı vagon lbir 

de fo\a:ıta vai:oııi:!an ibarettir. Hududa 
kadar kımai hasnıii ıltrenlerile gelctel: o
lan ~ilbc'lc mraafirler, bu trene alma -
çak1ar ve ak§&m saat ~O ıae §thrimize 
gelip 12\enraimle :karşrlandılctan sonra 
!Uıydarpaşa iıtuyonundan hususi bir 
trenle Atibraya gideceklerdir. 

Yuıoslav eaze'tecileri geldi 
Balkan Antantı Daimi konseyinin 

Ankarada\i tqp'lı.nttsı ımünasebetile bu 
sabah Bclcrad'ıdan şehrimize gelen Bel
grad itl~mlı lb-ay ~li Haydar ile b~IDt
te, Yuıoslavya Hariciye nezareti siya
ai da.re umum mildürU bay Smilianiç, 
ayni nezaret Balkan ıubcsi §efi bay 
Ristiç, Har1ciye ıube ıeflcrindcn bay 
Gavriloviç, Avr,la Ajansı umum mü'iil
ril bzıy Y ovanoviç, V reme gazetesi mu
harriri bay Stitovslti de §ehrimlıc ııel· 
mi~lcr ve Pcrapalaı oteline inm:ıterılir. 

ıehrimize gelmesi bekleniyor. Gelecek 
Yunan gazetecileri arasında Matbutıt 

cemiyeti reisi bay Zarlfi; "Akro,poli-., 
cazetes·naen Yermenıı, 14Proia,. ıaze -
tuindın 'Dro30S ve üiğer mcslekt<:~ -
lar b:.ı1unuyor. 

Yugotlav ve Yunan gazetecileri ev • 
Pelki gttn tehrimiıe gclmi} bulunan 
Romen ı~ctccilerile birlikte bugün 
Ankarayı gideceklerdir. 

Yuıwa 8afyekiJinin 
Sözleri 

Atina, (Hususi) - Ankaraya git -
mck üzere aqam husus.! trenle hareket 
eden Başvekil Meta.k&as bu sabzılı Scla
niğe dahil olmuıtur. Baıvclcil Selanik· 
te alcıama kadar mefful ot.ralıı: a.kpm 
huıusi trenle: lstanbulD hareket ctmit
tir. 

'Y wwı Bap ekili ile refabtindeki 
heyeti getirmekte olan tren yann sa -
balı Türkiye hududuna yet:§miş olatak
tır. 

B.aı..Uil SelAniltten barekct esnasm· 
da gaıretecilere verdiği beyanatta ilk 
ıeyabad1'aı fcvkalide ı:üzel intibalar 
blfl.kan Ankarıvı te~rar ziyaretinden 
dolayı dy~deaiyle memnun olduğunu 
ıöylemiftit. 

Ağahanın oğlu 

misyonu kararlarının tasdiki, 
7 - ''1683,. numaralı askeri \'e mUl

ki te'Jmilt kanununun üçüncü madde
sine ''29-S6,, numaralı kanunla eklenen 
"F., fıkrası mucibince mUlkt memur -
ların sicilleri ttzerfne tekaütlüklerinin 
sureti lcrası ve te?.kiye varakalarmm 
tanı tan~lmi hakkmdaki ni:r.amnll.me, 

8 - Emniyet muanteıatı memurJan 
nizamnamesi, 

9 - Etnniyet teşkilatı m~mur ve 
mUstahdem1erinin kryal'et ve te,.hi
uıtı ha.kkındak1 nizamname, 

10 - Cami hademesi nizamnamesi
nin ~1 inci maddesini <lcğiştiren tı.i -
za.mname, 

11 - Hayvan sağlık zabıtası nizam
namesinin 1 inci maddesinin değişti • 
rilmesine ve 2 nci mnddeslnln kaldınl
masma. dair olan ntzamname, 

12 - Belgrad ilnfversitestnaeki iki 
'll'ilrk tnleb<::ye mukabil istanbul ilrii -
vers1tesinde tahsil 't'!tme1c üzere ge1en 
iki Yugoslav talebeye ayaa. 75 :fC:%" li
ra yardım yo.pılmas!, 

ıs - Devlet Demiryol?an Srvas a
tölyesi ~~n getirilecek montaj lletle
rinin muvakkat kabul usulü ile mem
lekete ıso1riı1ma.sına iiin verilınhsf, 

14 - :tstatıbu1 k1tapsaraylarmm ti.s 
nifi işlerınae calr§tın1a.calt memurlıt.r3. 
ait kadronun f:tasdiki, 

15 - Elazığda yapılacak 96.923 li· 
ra 64 kuru§ ık~ifli cUzzam pavyonu 
U'!lQQ"'t J.\....111 VOCJ ,.J"i.&lı•·H•• ti..,,;~n.u . ....,.... ... M'ol 

relfıhlyeti -verilmesi , 
lG - Türkiye • lsveç ticaret ve kll

ring nn1nşma.larınaa bazı tashihler ya
pılması, 

17 - 1stanbulda et fiyatla.ruım u ~ 
cuzlatılması i_çin belediye ve mahalli 
idareler ellerinde bulunan iskeleleraen 
geçen kUçU'k hayvan yavrularından a
bnan 0,50 ve kilçük lıayvan1ardan alı
nan 1 kunı§un 0,2?5 kuruşa, ve biiyük 
baş hayvan yavrularından alınan 5 ve 
büyük baş hayvnnlardan alman 10 ku
ruşun da 2,50 kuruşa indirilmesi, 

18- 55820 lira keşifli Bergama ka
sabası elektrik tesisatının yemlenmesi 
işinin emaneten yaptırılması, 

19 - Aşı ve serom fiyatları için 
yeniden hazırlanan listenin mer'iyete 
konulması, 

20 - KUtahyarun Emet kazasının 
Jtızılbük köyündeki liğnit maCieni im
tiyaz.mm Etibn.nk uhdesine ihalesi, 

21 - Güven Türk .Anonim Sigorta 
§irketi esas mukavelenamesinin l, e, 
35 78 ve 80 inci maddelerinin kaldtrıl
:m~ı ve diğer maddelerinin madde nu .. 
:maralarının değietirilmesi, 

22 - İçel vilayetinin merkez ka.za
sma bağlı Yeniköydc Bahaettin 've Mu
hiddin Yunus kardeşler tarafmdan 
meydana çıkarılan krom madeni .imti
yazının adı geçenler uhdesine ihalesi, 

üç k ymetli 
misafir 

(Usttaraf' J. incide) 

de aıilaşmn~a muvaffak olauğu ıçtıı 
Sto.)·adlnoviçin zln.ştırıcı fı ati1etl 

nıl· harici lynsct sahasında dıı tanısı 
Jo 1t"iovntrnk olmuş nyıltlbllir. 

l"ıınan lJıışvckni :\fctaı:sııs fsc bll· 
tün ~1yasl hu~·ntmdn Türk ve 'l"'un•; 
do~thığunu kcııc'lf.;ine f(lcal .,·ııpill 
bir hükilnıet rol. i sıfntiylc bunt'I-; 
CYvcl )\ nlmrayn nellşihde ~öyle.dl . ,., , .. 
özler lıi'lltl 'lrnlnldnrımızlfa çın 

ma aaılır. 'Do t \•e nıuttcfik rıı11•· 
nt tıınm bu açık )iirekli, n~ıl; sl1''

1
' •• ctıl <le,·'Iet ndnmı ınemlcketinl 1 

nıx pıırncililt mlicndclcleri ne diW 
4 Üg":"ii "Ok müı.k.ül vnzh'ct'en Jnıruıt" ' .. ' ~ ıtff 
mnkl:t knlrnnmı~. Ytmnnlst.nnm ın . -" 
milclnfıın tcçnlzatınt kısa bir zııtıı 

ıt• 
tcindc tıımıunlımuık surctlle nııJl•ll 
lurın ~n1hünc ve enınh·etine ve dol_. 

~ dl!!" 
':ı['öb·Jo nn1Irn.n nıiilctlcrinin nıU, . ~ ~ 

rck \denli olnn Dalknn Antanf111 

madtlctnn ve ınımcn lnn>vctıcnıneti• 
ne ele hizmet etmiştir. 

:-...ı ıt· Maalesef Romnnyanm seç;r,.n 111' 
<lcrlcrJnclrn olan 'l'nmrcsko'uun .1a.. 
aost vo tniittcfik memleketin gc.çiı
ğl dııhili buhran arasında fazla ıoef' 
gul olma.'Jı bu dcfııki Bnlknn ııntJIJI" 
tı konseyine blzznt i,tlrnk cfnıcslJlt' 
rnnnl olmuştur. B munlA bor~ 
kendisini ytik!'lck bir salruıtset 
temsil C'dCOOk 'Olan m~ste~r:: fi~.~ 
non bn nolcıoonnı telilfi e<looohrf P-"

olonu.billr. 
H~r ha1de A\TU}tn.nın merkezi~ 

ve ı.garbında en şfdcleW ~pıolııP-
ı;lya~t bnhranlıır hUklim slir<lUğll:; 
urada en :rllks0 salAbiyetH def 
ııdıımlan ıİeıAdeta. bir tol siyasi~ 
hk mn.nznr. sı ,go teren Balknn ,.,. 
tn.ntı.nıcmlclrntlerlnin mll.,tcı·c:k ~ 

kan emniyetini onuşmıılll.n yüro'lc~ 
o şoldhlc f-Ornh ~ ren bir tezahür 
ki bu hareket ay.Jri ı..ama.ndıı .Atc"8" 
niz emnb·ettne <le sanın olduğn K4' 
blitlln ı\v~upay:ı da

0

alAh1<1Ar ed~ 
bir kun·et ve kn·mct olarnk kıt«'"'" 
nlnnmnk lllxım::t<'llr. 

Ankarada bir 
et .. 

c1na 
Umumi ev kadıolB"' 
rından biri UldUriildtl 

Ankara, 23 (Telefönla) - 13ogO!. 
Bent deresinde umumi evlerde1l /. 
sa~"Ilı Şilln11n'un evinde bir cıns11, olmuştur. Kuyuıncu KMtaınoııtt e
'Mohmet o~au Gazı ~abah cnda btı861• 
ve.gelerek Ni~dell Hüseyin ktzı iJ ı11' 
be dl~er ismi Mihnbahının 'Oaıı! ııı· 
girmiş. Sebeb1 belli olmayan bir ddf' 
diseden doln:vt Nesib"yt ıtıut~:ı et' 
ye:rlcıindcu -yaralayarak üldUrtıl t1l' 
tUr. K'Clldisl de t;öğ"SUni:len ağ1r ıse' 
rette yaralanmıştır. Gazi hasta.bil r•· 
ye kaldırılmrştır. tfndcst aıınaill~tıJ 
cnk vaziyettedir. ~rnddeluınuırı 
Uıhkikat yapıyor. ___./ 

,1. 
mukavelenamesinin 5, 33, 35, ,s9,ıeti, 
79, 80, 84, 87 ve 109 uncu madde 
nin deği~tirilmesı, ~ 

26 - ıosı şahsın Tiirk '~ 
na almması, ~ 

27 - Bazı sanayi hron maddcl ~· 
937 mali yılı iptidai maddeler ııı 
yet cetveliuc ithal edilmesi., · 

11
,-

28 -. Türkiye - Letonya ti~;., 
kavclesinin tasdiki htikkındııh1 

1 

ıı 

• 
~ 
l 

Nihayet bu ikinci yolu tercih eyle
öik. :Filhaln1m blz, harbin :cin\\ne ge • 
~ilmez bir keyfiyet olduğunu kabul et
miyoruz. Bu kararımızın fena tefsir
lere yol açabileceğini bniyonız. !Fa • \ 
kat, ayni zamanda, :Avrupa balkmrn 
halen eııdişe ile düşünmekte olduğu 
harp korku8unu gidermek lçln devo.m· 

İtalyan 'Bari radyosu araı>ta :ne,rl
yatına devam edecek ve tngllh - ttal 
yan mUr.akerelerl lfJil•le atA.1ta.c1u ol· 
mryaeakt1r. 

(Üsıranı: l incide.) 
g.ıtşim1e bu seferki ~elfşim arasın
da meml ketin1%de bllyök değl ikUk
ıer olGutunu gnrdUm." 
A~abanrn o~lu Hindlsta:n ah't"~Une 

datr bir orgoy.a, oradll'll yılooşrnda 
~ynldıtJnt ve o -zamandanbert ınel r 
cereyan ettı#fnl a.ncnlt azetelcrl o
'ku m1k 11uretiyle l5ğtendl#tnl söyle
miştir. Ga.rek Prens AU Ha.n, ~erek 
t nctllı uvccsl dlln ~hrlmizde tezin• 
tiler y1.1mu9l1r vo akşamki eltspres
le tavlçreye hareket etmişlerdir. 

23 - Çankaya caddesinden ayrdıp 
iKüçliç Ayrancıya giden yol üzerindeki 
1300, 1466, 1467 sayılı imar adala.rm:n 
müstakbel jmar vaziyetlerini tö..c:teren 
f 501 sayılı planın tasdiki, 

24 - Kireçlik kömür madenleri T. 

layihnsınm yüksek :meclise nrfl~.. lt. 
29 - Türkiye - Lctonya. ti tl~ 1 l 

1r bir gayret yapmaya da aımıet.miş 

bulunuyoruz. Ba yolda muvaffak ol
mamamrı da muhtemeldir. Ben neti
cenin böyle ~ıkmayncağmı limit et -
mek isterim. Fakat memleketten ri • 
cam, h{hmliniyetimize inanmasıdır. Biı: 
korkaklıkla gizli görilşmelere başlaya
cak değiliz. Bizim teşebbil3 etmek is· 
tedl!fmls ~y. b r ild taraf için de 

1 
şerefli ~ adaletli olacnk bir tarzda 
fikir ayrılıklarına esas ~~kil ey!e · 

en sebe~~ bldırmakttr. 

Roma, :!3 ( A.A.) - tnglliz seftrt 
ı .. ord Portıı. bu f;ftb&b ltondraya lıa-
lfe:kPt f"tm lŞtiT. 
Eıııki Hoı·klyc Xıu:ırı Al'kAdru)la rile 
birlikte müca.clclcyc baznian'lfOI' 

Londra. (Ilusuat) - Çernbf!rlaln 
ve E<len arnsındnki &tyast anla,maz. 
tık şftldctini artırıyor. İngiltz aba· 
scttntn 'ki mühim cercyanr şiddetle· 
çarpışmnğa baı;ılnmışl1r. Kabinede 
hru. ka bir ,·azlfe alması itin Edene 
yapılan bütUn tekllncr neticesiz kal· 
mı~tır. Deyıt TelgrnT gazetesi, 'E4e· 
nln ~knmeslyle kabinede bt'r )'at"a 
açıldıtrr ve bunun harici tcsh1 de mn
htm olncağ-mı yazıyor. 

J .. tf pnrt1s1ntn r~nt bir k arat'I 
Londra 2S (A..A..). -Tl'&d• - ıaaloıa 

mec1ist ile .işçi partisi, bu a.keanı 

ııeşrel.tiğl bir beyannamede. bugUn· 
kti hUkfımatln '.harıet siyasette bir 
~ctfşikltk yapml\k :ilıere seciciler
ıden herbangt b1r snltıhtyet almamış 
ibulantlul'unu btldfrmckte vo hükü
meuen meseleyi seçkiler kiltleslnfn 
t al\•tblne arsetmeslnl talep eylemek
.&ıedlr. 

A. ş. esas mukavl1lenamesinln 7, 83 ve 
100 Uncn maddelerinin dcği~rilmesi, 

25 - Türkiye İmar Bankuı esas 

kliring anlaşmalariyle ~erbu llJI ıt' ~ 
tasdiki ve buna. müteallık kstı 
yihasrnın yüksek meclibe .anı~ ~ı 

' ' 1 ' ,~ ... ! '· . . . k.. Bütün şehri koşturan cmsıı!siz film 

Tlno Roasl - M lr ellle Belin - Mlchel sımon 
ve senenin yeni inlcılAbt Yılchılann en i~vebaıı 

YAKANMBUSEi.ER 
Bu hafta SA K A R Y A. sloe~a~•:~;. 
Parlak bir muvaffakiyet kazanma'k_tadır. Bu fıl:n başka hıçb~nlı: 
sincm:aında gösterilmiyece,ğir.den aon &ünlerinden istifade edı · 

Suvareler için yerlerinizi evvelden aldmnıı. Tel 41 S4 l .......................... 

~~ 
~~ 
tıı 
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- 1 
l - 111 .......................... .._._ ........................................ -

11 kalbll vezirinin kalbindeki dellklerl \ w-w:!,.:·;:rUftlu .... 
girmek isleyen 1 :.~(! ::ı·:~un:':'tÜ.!'r~:*' 

~alim Çin hükümdarı ·= ~•KAL"" • 

VAZANt Niyazi Ahmet 1 :~=f'J. 
~ • 'raııg, Miladdan evvel Ron- yUk, tecrübeli, ve akıJJı sözüdür. An - . ~~~re h . 

~ tthıanında yaşam.aş btr Çiıı cak rivayet olduğuna göre senin gibi ~-.uno 
l!i~a "t~t.\ ~Gıu.I('~ .ııg 'lıpwıpwn11ntt akıllı ve buyUk insanların kalbinde ye- Kron c.;eL 

b: IAiesini maglup etnti&, kendi- di delik bulunurmuş. Bu keyfiyeti biz. \ ~ı.ııa Av~ 
~kUrnttar U~n ctttrtniett za.t keşf ve tahkik etmek isterim.. ··~ 

• Thng hUkilmdar salldalye- Ve.ıir şaşırmıştı. Kekelemeğe bqla-
otutduktan ~nra bUtUn !dareyl dı: 
ll"" ı;._ • !Mruaı &.~··""" ı. "''~· b"e'ca bir kumhndanın ou • 1 ad d:..~ı vuo 'I ~ ....,, - n.n am nn... nı. • v.,..,... l lU-N 

11\k M kltımama5ı için nUfu:ıunu _ Anlamayacak bir feY yok. Senin , BUüap.tt.e b,\100.; ı 
~ Uh oldn~ı kadar arttınnı§ti. bu doğnı sözlerinden ~ok yükM:tt bir ' • BWlt.. l06 ıt 
• t 'ene ınUthlş bir '·ıtlık oldu. Çin 1 ,.,. • erı K insan olduğunu cğrendim. Ben de böy 1 e O.rıe.n lH~İ.ı • Uelg?M 3 l ,.., ıl 

~; a~hltlan kıtahyordu. İhtiyar- le birini bulmak isteyordttm. Şimdi 

1 

• aoıye '3.41l".N • roıtorwna tJ .63 

la. kalbinin deliklerine bakacağım. • Amater.ıatı ı 4:2ô4 • tıtol&.h.-,ba S.08 

"1\'Qı ~lah gnzııba geldi. Hepitniz - Fakat hUkUmdanm. ltalbimin d~ • Praf ~~~~ : ... ~':.. 2:?1-
, d aca~z. Doğru yoıu bulmak lA- lik1e,.;ni Tlt\!Jtl gôre"eksiniz?.. • Vl:fll.U E S H a M 
~Ôk lyorlaroı. Hükümdar muhafızlarını ~ğtrdı n----

1\~v Uh'ıdar ,lı~hkla beraber başlayan ve: le Ba;ıkA!l .. WI tStr. Rayrty -
t.- lnı a· d' k . t d uadolu ıl3 l:ı Qınentıı 15 -
"~Uln . ın ırme I<' n <:are ara ı. - Bunun 6a kollyı var... ~J l.60 M•rll• RM•~:,o 
'a:ılleti toplattı ve! - Cellad .. dive Peslenat. - atlkrazlar- • ahVdl•• -
'~ g\in Allahın gasabını teskin e· Biraz Mnrk ~e:llM iccri g1nni~ti. E-

81 • Uarlr ~. -

·~ · ZloU tl~. -
106 • Peago • 26 -
8' "1.A1 ~ " -12 · ouı., ~~.-

fıeJ . ,.., 
:.ıs •Kron LP~ 3;! -
"iQ tı\AcrUO ti~-

ıu, • Altla 

~ • RııniuıOf - --
ÇE"'-E " 

• Pa.111 2-l.·'1 

• l'CevyM• O,'il.14~ 

• MJIAaıo ıa tJJ 

• Brtlıı.eet • .G.r..:o 
• AUD.a 'tiG 7 00 

• Madı10 

CeıııtrD 

KUTUP SEY AHATlNE 

GiDEN IJ.K Kt\DlN 

'Profesör Şmit -
in başkanlığı altın
da Kutpa giden 
Sovyet ilimleri tct 
kiklerini bitirdiler 
ve döndüler . .l3un· 

lard:m P <'Panm 
grupunun kınlan 

ve sürüklenen bir 
buz parçası üzerin 
de ~çirdl\ -eri ma
cera bu seyahatin 

en ron meraklı safhası otau. 
Çok mühim ilmt neketer abntr.ı bu 

Kutup letk'ik seyahatine bir kadın da 
i1füak etmi§tir. Seyyahlann arasında 

;doktor vazifesi ne bulunan kadın, bir 
Kutup ıseyahaüne çıkan ilk kadındır. 

Profesör Şmit beyetle betL'tber blr 
k.tdmın götürülmesi hak~da diyor ld: 
''Aramızda bir ~a-dın arkada, olmatını 

ben istedim. Çünkü §İmal rnmtakala ,_ 
rmdaki seyahatimiz esnasmd~ içimizde 
bir kadının bulunmasının üzerimizde 
ne gibi bir tesit yapacağmı biliyordum. ~\ ı: bundan sonra her tarafta tinde kes!ttn bir hant-er \te birtakım 

h ba~'a.vaeak .. dN!t. 
--:.~es meta'lt ~fvorctu. Hl\'kUmdar pTe 1er vatth. H!H~iimdtt!"1'1 ~Tl"''"~C diı 

11.p cöklU. Başını ycr!ere tıUtdtı. Öylece 
~\ti? ıp t\Uahın gat.&bnn teskin ~~ ~'t'eil. 

• ıw t.BM. ı 

••• ~ Ulotl 
•••• o 

••• m lV\JO 
• ll:rcenl t.ıtk ~ 

rram.., 
Kıbt.D . _,...,...... 
uadotv D 

-~ 

fO&o 
&06 

ı Erkekler karşılarında bir kadın görün• 
ce dillerini ıyat ederler. üstlerini bat - • 
lannr düzeltirler ... ,, 

f\.. il ltmJnıfll 
vıtı~ • 'ı'ung· HükUmdar kotttun<: bir ltnhkalıa ile • tattk OM\m 

1ı' Sen · salbnn cın1attr. Sonnı ceıı~da: -----------•ı 

uo- '"AJ~n m ~ 
tıltırneNll A iO lC ELlt GEÇMEZ 

ARSEN LUPEN 
1~ih\ • rnilletimc ka~ı ~ok günah _ Si~di11c kadqr Y?"""':tdığtn mll. 

~tı ·· dıve ""'T.C ._ .... ,!ld,· tena hare- Zahire Borsası m~ını;;~t;J.:~ 
~ ~nln hepsini birer blrer &aydı. hlm bir iş ynnacftk8Tn .. t!Nl!. 
1\-l kilde hareket ettiği il'in At•ahm Cet!M ava~ kalkmıştı. 
~l~. ~eı ~;~ini ilave etti. Sözlerini Hill·ilrrıff11r ve.,irini İF?l'~t etti: 

' .'lırdi; - Sevg-ill ve akil vezirimin ka.nımı 
'dş1tndi Allaha kA.n;t temiz bir hü- yaraca 1tsın. Fnlr"t öv'~ usta11kla ya • 
'\ar oldum. Allnh da bizi kurta • racalt<1tn, ki kalbine h11.nc,:erinin ucu 

t;) " de~iv~cek. Kalp olduğ11 gibi ortaya 

tll. ~ndeh goııra bu Çinde !det ol • çık~rak. 
~h ~lrrıı1 kr~ devamlı ~ra~mur. de· Sonra kendi kendine söylendi: 

1t1 "Uta'khk ve bun'ara benıu her - Bövle bir veıtre malik oHu?hım-
~\~ ,~lebiatın ıararh btr hl\dieesi '\'\!- dan dolavı daima iftihar eMbilirim .. 
~llı,,~~ zaman b\ittin halk toplanır Kalbi yedi gözlü insan ~ok nadir bu1u
~lıt~.'tıg'm yaptığı merasim tekrar nur. 

ıış~ ••• 
.. lhtiv r var.ir b!~ln"' fi' te!i"ek fpll\~e-

nde~ ~ 8l\lftles!nfn son htikUmdan e
ıııııı~t• te'en zulmU ya"lt,ktan bn..<>kn 
lll~a.ı! '\ b qrna v<'ten fE>'l 1•etterYe de 
l'ııh,.le ar ôlrnavordu. ~'e"'"1mt tama
G~~r: Urıuttu~uştu. Vekiller düşUn -

ti anlııımT13tr. TitremP~ b~ladt. Hn -
kltnı"'""n nt> ktıdar ';"d<'ıtr o1dtı~ın1• 
bil<P .ırt frin l'!övlt>n"f'ek Anııolprin katf
ven 1-r~r etrrı;,,e""~'"t anhvordu. 

Cel'H bitkf., bir hıı'rlP btıl11T'lt1.n ve
zke vıt!<lnQtr. Yere vı-hrih ve bir han
<:crle k~rn'nt va~ı. Kızıl kan ~trafa 
vaytl .. ·'-E'"' HUkfımdar: 

- Gördl\r!' . de"!: Jr~1";"'de ,-Mi de
lik yoltmue. ~;M'1i i••,.di "in gibi yap .. 

• • • 
Oin'n her tnraftt"d3 deri!'\ bir nefret 

uvantntl!b. HUkllrn~arA l~flet ecHtlvor. 
ondah kurtııfmak fçln glzH~o Alta.ha 
dua ediliyordu. 

Bu esnada Çeo beylerinden Fil or • 
taya çıktı: 

23·2- 938 

Bn1tılay yumuşak 
Bu~dtıY ~<'rl 

lb ...... 

lı 35 
615 

ili ·~ 
6 1 
fı 20 
4 2'.!,5 Ar~ yemlik 

Atf)• Ana<Iol 
(4',·dar 
l\lı!ar ~rı 

Yulaf 
Nohılt 1 ıılhurtu 
Dlltt 
tc rınctıt 
Tiftik oltlıtk 
TiCtlk mal 

Geen 

"' 20 ' ~ 
" 30 

' JO • ~o 
1 ıs 
~-

~" 20 

4 3S 

130 -- Ut -
120 - ı25 -

Giden 
lltıilday 81 Ton Ttnı e1 T.sn 
Arpa ;J06 
l:"a!liulye 28 
Kept!k ~o 

Un 75 
Nohut 26 
Su~am l4 
Z.lal l7 

Kmıımı : 

,. Y•p•lt $7 ..._ 
.. Kuuıl'ml 2~if' " 
,. fç badem 3 ., 
• Arpa 401> ,. 

.. tc fındık s ,,. 
" Yapak 
.. :nuıaur 

2,1/4 " 
1,1/1 • 

fHanlıal lltltdigtd 
St1tit Ti11nlrolo.rı 

Sarıl 20,30 ti• 
'/lir Adam Yaratma•> 

Oram 3 perde 
''aıan: Necip ı.·aııJ 

KısnkOrck 

nının ismini k<'ndi-

1i~ne veni1klerl hır
sız, şimdiye kaaar 

bir ıçok l~selerl 
dolandırmıg veya bit çok -evleri, ıku -
yumcu tdtikk!nlarını soymuşur. 

Arscn l.üpen g<'çenlerde ııihaytt 

ele ıe~i19r. Fakat, tam OO:alanelığı sı
rada, kaçmağa blr yol buluyot ve dam
dan dama atlryaralt, herkesin tfStG 6 -
nünde, ortadan kayboluyor. 

Şimdi Arsen Lüpcn yine her tarafta 
aranmaktaaır • 

SAATTE BiR MiL
YON GAZETE 

Ridin ma)\ine fabrikalannda bir bil '" 
yük ve yeni ıılsttm matbaa makinesi ya· 
pılmııtır. Makine ~ifte tabı ıyapmakta. 
tdır. 

Ağırlığı J 200 tondur. Uı:unluğu 85, 
yilks::kliği 0,5 metre olan bu mahlne, 
ıaatte sekizer sayfalık bir milyon ga • 

GIJrilp dOşündühce: -
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zetc basmaktadır. !\lakine ayni zaman
iİ<t iki renle; üzerine de çalışıyor. 

BlR ARAP, DEMiR BiR 
KöPRUYü ÇALIP ~ATTI. 

Merake§f\ civımnda .Sidi bi Otman 
mevkiinc!e büyük V<' demiraen bir köp· 
tUyü Elhiiseyn bin Budjama ismindeki 
b 0 c Anp çalmış ve bir Y:.:ıucJ.i <lemir 
tüccanna satmıştır. 

Bin ton a~ırlığlndnl:i b:ı kop -
rilyü, Arap, yanma ı:1"dığı amelelerle 
bMiktc yerinden sökmüş. parçalamış 

ve yakm bir istasyona götürmüş: ora
dan demiri~ri vagonlara doldurarn:; 
Mcraktşe se'vkctmiştir. 

Mehıkeıte 'demirlerin ok\tasını o\uz 

para6an bir yahudiye satan Arap para
ları alip kaçmı~\tr. Bu hırsızlık htı.lis-::
si bütUn Hindistanı güldünnü~Hir. 

"MlSlS StMSON,, 
.~OZESt K~PATILOI 

':Eslti lngiHı kt· 
ralı ile evlenen 
Vintsor dü§-es:nin 
f\merikada doğup 

büy:.idügil ımalü -
d:.ır. Evvelki ''~ 
?!!sis s ·mson olan 
llüıesin büyüdüğii 
e~. Ameri'k,alı\ar 

bir müze haline gc
tirmi~lerdi. 'ticcı:et 

ma'ksadilc bir şir -
ket taraFını~an tesis edilen müze, son 
2amm\arda hiç bir kimse taratından 
t:iyaret ~dilrmi:'iiği için kr?atılmrştır. 

Milzcyi büyük masraflar ihtiyar ede
rek tesis eden ıirket, bu iıten büyük 
zararlara uğramı§tır. 

81R tNClLIZ HEYETt 

CENUP KUTPUNA CtTTI 

(Diskovcti 11) namı verilen bir iİm1 
heye~ tngilteredeh Cenup Kutpüna ha
reket tttnlıtir. »eyet Kutpun )'ehi ha
ritaamı mahallinde tertip ve \ahzim t
CJecek, ora&td hayata ait yeni 'tetkik • 
terde bulUna~r. 

Everea Tepesine Yenı BiR 

Heyet Harekcıt Etti. 

Evereı npeaine Çıkacak bir lngiliz 
heyetinin reiıi Hindiıtana varnırıur. 

Diğer heyet azalan da Hindi11tana var
dıktan eonra Nisan artalorında bütün 
tcıkUitla birlikte Everese doğru yola 
çıkılacaktır. 

Şimdiye katlar foaah ayaği dcğmiycn 
bu teptrele çıkmak üzere altı heyet uğ
raımıt ve muvaflalt olrr.naflıIJh. Bu se
ferki, yedinci heyettir. 

- Allah zalim hUkUmdan ~'Ok et ~ 
;-ıemizi crnredivrır: milleti ondan \ur
tar~ltm .. dh-e atıl~. 

Sut 20,30 da <SOZtlN'KtSASI) Komedi 
( perde. Vaun: Von Sl'hönthan; Tfırk~· 
l'li: S. Moray. Paıar ıünleri U,30 da mati
ne. 

15 Subot cuma akfamı 
9 da •• 26 Subaıt cu
mırtesf mıline Şthza. 
elebaşı Turan Tiyatro
~tında. 28 Şubat r>•· 
tıırtMI Re1lk1a, Suat 
f>arktıı, l Mart sah 
PanRaltı Ton Kutlııhtf 
Tlyntro~unda: Enrıiler 

Zehir kaçakçıları 
Binlerce ahali Fa'nm elrafma top

l11T>.'\rak zalim hUl{ümdann üzerine yü
rüdüler. Tsvanı rluvanla?' elleriTte geçen 
ıitahlarla ona iltihak ediyordu. 

HllkUmdar Uk ~n<'e eeneterdenberl 
b'riktirmf q o1~ıı~u fervcti sarayın bir 
vcrln~c !lnkladı. 

- Hiç ohTırıztıfl bu tııerv11ti önftın 
brra'~M'tVa.~tımm: dfvorl!u. Sarav ta -
mnmlvl~ sartlrlr'tt"n ~(1"'"1\ servetinin 
bu1undııoı;ı yere ateş verdi. 

HilkUmdar. saravm vanma.smı eev
t't'tttkten ~Cl!lr& kın~u~n ı-~a.lt~"e bak
tı. Kurtult,4' flrnldl vcılttu. Her ~ev mah 
volmuqtu. Yanında bir cl•et>den ba~ka 
ktmse kalmıtmu~. herkes kerıdftı,!lf a1-
dllrmek fıste,·e!ı'ere iltihak etmiştf. 

CUceye dlSndU: 
- Sana, dedf, ıon bir emrim vu .. 

Dikkat et ve emrimi tamamlyle yeri-
ne ~ttrme~e uğrae.. 1 

CUce yerf,.re ltndnr !ğildf. Emri bek
liyordu. tlUkUmdar: 

- Vnkbm•z kalma8t. !,!ilmdi beni su 
ate-lPrfn l<'f"C frrlat. Dlldco.t et tam f. 
çine dUşmcll ve ıtz nzap rekerek yan
mnl,vıın. Eğer bu f~i yal')amU3&1l 
seni de oraya sUrUkleyeceğlm .. 

ÖlUm korkuau cUt'eye TnUthfş bir 
kuvvet '-enrıf~f. 7.a,ltı'\ 1'n'ttlrrıd•n a
te4}e doğru yakta~brdı. Sonra bUtün 
kuvveti ite onu belinden yakalayarak 1 
ateşin içine fırlattı. 

Buyiilı Operet 
Orke!'itra - Rale 

ERTur.nm. S'Df 
TEK TiYATROSU 

Pnınrtesi: (Kndık&y -
Süreyya), Sah: (Ba. 
kır'köy). Oırpmha: 
(Ü~küdar) sinemala
rında: SF.F/1.1.1m 

8 rıerde 
)'.zan: Viktor Hi.11to 

TURAN TIV A TR OSU 

nu akşam: San'atUr 
~aşU •• arkıııtn,ıarı 
llı•kkı Ruşen, Rıfkı, 
ı~,·Op Snhrl hlrllltle 

,,iman 'Ye Mıı<"ar 

\'nr,·eıtt~I 

ÇAM StKIZI 
Komedi S r>erdc 

2 Mart FevkaUlt:le 
Jlf:'f1edt r 

Sinf'malaı 
SAKAR\'A 
MET.EK 
SA HAV 
~GMF.R 
iPEK 

: Vakın pu~ler 
: nora 
: A$k mtfoc11!1\I 
: A~k mAnc,·rnl:ın 
: Ali nnhn 

YAZAN: S.Gezgin 
Hekimler, cıeroin'1i insan kafası ve 

jnsan ruhu için en korkunç zehir diye 
tarü ediyorlar. Şöhretleri kendi yurd
la.rının sınırlarından taşarak, dünyaya 
yayılan ruhiyatçıların da fikirleri bu. 
Suç ve suçlu ile ka?l!ı karşıya kalan 
hakim, polis uzun sınayışlardan sonra 
eu neticeye varnuela.rdır: Cinayetleri, 
mahkemeleri uğraştıran en fena suç
ları bu gibi zehirlerle kendilerinden ge 
çenter işlcyorlar. 
Uzağa gitmeğe ne hacet!.. Eroinin 

kendi yurdumuzdaki görUnllşleri ve 
doğurduktan fenalıklar, bizi çileden 
çıkarmafa yeter. Hususi doktor kabi
nelerine ba.''-uranların lstatiatlklerl 
var mıdır, bilmem? Fakat timarhane
lcrde yıfın yığın ero!n kurbanlarının 
inlediklerini görUyoruz. Bir çiı;ek kn.
dar taze ve renkli genç kıı yUzlerl. bu 
zehirli tozların hUlyalı C'ebennemlnde 
knvrula kavrula eriyor. O pembe yilZ, 
o parlak bakış birkaç a.y içinde ~UrUk 
bir m:ıske ile örtUlUyor. "Dante1'nln 
anlattığı "Ar.ah ehli,, bile bunlar kadar 
perişan vt bitkin defttllcrdir. Yalnız 
d kor dcği3lyor. Orada tUylcrf Urpcr

. ten bir cehennem var. Eroin kurban· 
Ia.n öltlm ve <;ılg-rnltk diyarına. aUalU 
btr sa tondan: inek halılar, ku~tUyU yu 
tıktarla dolu div11.nla.rdan geçiyorlar. 

İstanbul ve Türkiyede koka.in, eroin 

yakın za.ma.nlara kadar hiç bilinmeyen 
şeylerdi. Milşaha.tle raporlannL-ı, po
lis do~yalarınm ortaya koyduğu çıp· 
lak gerçek bu ıehir salgınının, ''Vran
gcl,, dökilntUteriyle birlikte yurdu
muza aktığını gösteriyor. İllet, ne ka
dar yeni olursa, tesiri o kadar sığ. 
kurlulmasr o kadar kölay olur. Devlet 
teşkilatı, bu zehir k~akçılığt ile tok 
amansız bir surette çarpışıyor. !kide 
bir gazetelere dü • n ba~kın ve yaka
lama vak'ala.rı, bunun en kuvvetli şa~ 
hitleridlr. 

li"akat tein kOkU kummayo~. Faci
anın lçlnde Yae&yan, derdi b. öZUnden 
IM\yteden bir doktor ya.na ya.kıla çır· 
pmıyor ve avu avu: 

- Bu mel'un kaçt.kçılan Itno ede. 
Uml. 

Diye bafırıyordu .•.•. _ 
Dôktorun ı nl, belki pek acıdır. 

HUkmUnU belki pek keskin bulanlar 
olacaltlrr. Fakat kU~Uk ceularm da 
kaoak~ıhğı dola.yıBiyle ka.rdeşlerlmlıtn 
:ı:elılrlenmoatnl önlry~medt~ saklana. 
maı. Ehr kanunlarda bit eksiklik var-. 
sa, tamamlansın. I.Aznngelitse sırf 
bu ı ait geni§ M 1Ahtyetlf ve temyiz. 
ılz nıkhkemeler kunılsun. Cünlrll me
sele, ~yle uzaktan seyredilecek da
valardan de .. ildir. 
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Siıraranın ellinci 
yıldönümü 

ingitteıede bir sene içinde ne kadar 
sigara içiliı ? 

. 
Küvin Mer transatlantiğinin 

ağ!rhğı kadar 

,Biıy~il• Britanyada, 938 içerisinde. 
cıgaranın doğuşunun 50 inci yıldönü
ınitnün tesidi kararla§tınlıruştır. ÇUn
kü, cıgaranm 1888 senesinde Brltanya 
askerlerinin 'Sudandan dönüşile bera- \ 
her İngilterede itiyat h;:ı1ini almağa 
ba5lıyarak yayıldığı neticesine vanlıp 
l i.1 tarih, doğuşa mebde itibar olun -
muştur. 

Ş~·:-kta sigara bundan daha evvel de 
içilmekteydi. Hı:~ta birçok şark mem
leketinde crgara çoktan tiryakilik ha
Jin1e benimsenmişti. Buna mukabil, 
Britanya .adalarmd2. ancak 19 uncu 
asrın sonla:-ınZı <ioğru tesir bırakmış

tır. İngilizler, o zamana ka3ar pipo iç
mek'e ikt:fa ctmchtcyıdiler. 

l in.i Friydrik Vilhelm devrinde, 
meşhur Prusya tütün şirketi bilhassa e 
hemmiyeti haiz bir teşekküldü ve büyük 
Britanyada pipo içmek, adeta n\!lli bir 

!m:•;ul ifadesi saytlıyordu. Napolyon 
$onopart z:ımarıında Fransada korku
tucu r6l oynayan zabtiye nazırı Fu§e, 
f.:ıgiliz piposu 1çen herkesi yakalatı

yor, tevkif ettiriyordu. Pipo içmek, in
~üterc lehine lıir nÜrrk"i}'iş ve dolayıai
e ı-·ranııa aleyhine vatana hiyanct cür
":'IÜ telakki olunarak, böyle kıyasıya 
ııarcl:ete geçiliyordu. 

19 uncu asrın ortasındanberi merke
;:i Avıupada crgMa, boyuna artan bir 
tesirle bir'Çok' kişiyi tirya'!Qle§tiriyor -
du; hal bu ki lngilterede o zaman va
ziyet aksineydi. Bu vaziyet, asrın so
nuna doğru da pek öyle değişmemişti. 
Hatta 20 inci asnn ba§mda, 1907 ta-

hinde bile Büyük Britanya tiryakile
rinin dörtte -üçü, - her halde l:iaha azı 
değil 1 - pipo kullanmağı tercih ediyor 

fardr. Bunun böyle olduğunu, bilhassa 
~·:ı::ulmtş bir istatistik açıkça göster
mektedir. 

B UGUNKU vaziyete gelince, ora 
Lıtki tütün kullanma hususu 

hayli başka türlüidür. Senevi 150 ınil-
~·o:ı kilo tütünden 43 milyar tane c1-
gara yapılmaktadır Hesaplaruşa göre, 
<:ıgar~!ar teker teker yanyana ırralan
sa, aşağı yukarı 2 milyon millik mesa
feden daha ~sa olmayan bir mesafe, 
§U halde küre çevresinin 8 defa ihata
fo:tr.ı:ısı vaziyeti husule gelecektir. Di
ğer taraftan bu kadar cıgarayla Lon-
dra şehrinin hudutları içerisindeki bü
tün saha, 10 kat kaplanabilecek ve bu 
k=··lar cıgaramn ağırlığı ''Küvin Mari,, 
transatlantikinin ağırlığından daha 
ağır basacaktır. 

B RT ANY A hazinesine senevi 50 
60 milyon İngiliz lirası ve yahut 

da 1 1/4 milyarlık Avusturya şilinlik 

gelir temin etmelçtedir. Cıg~alarm 

it"(lah ve irsali gibi işlerle 100,000 kişi
den fazla insan meşgul olmaktadır. 

Dükkanlarda ve misafirhanelerde satış 
yapanlar da, sayı51zdır. En büyük, en 
külliyetli İngiliz sermayeleri arasında, 
tütüne dayanan sermayelere rastlanı

hr. Kayde değer servet sahibi ol:a İn
gilizlerden pek çoğu, tütün vaSJtasile 
zengin olmağa yol bulmuşlardır. , 

Şimdi bu &ene içerisinde ingiltercde 
tütünün 50 inci yıldönilmü tesidine 
gerek tngilterCJde, gerek bütün dünya
da tütünden para kazanan klın:.eler ge
niş ölçüde iştirake hazırlrmıyorlarl? .. 

Türk - Leton ti
caret anlaşması 
Bütün gümrüklere 

tebliğ eolldl 
H.igad:ı imzalanmış olan Türkiye -

Lctonyıı. ticaret anlaşması billün 
sümrilklcrc bildirilmiştir. Bu anlaş
ma her iki memleket arasında tica
ret s:ıhasıılda esaslı bir münnsobet 
teşkil ettiğinden Jıer iki memleket 
tUccnrlarını son derece seYindlrmlş
tJr. 

Anlaı;:maya bağlı olarak bir de lis
te gönderilmiştir. Bu listedo Tilrkl
yeye gireoilecek malların cinsleriy
le kiloları a\Jlt· bir şekilde gösteril
mektedir. Listede yazılı maddeler 
arasında tutkal gala.Ut, ağaç 

~Lron ~UDU. sarglhk kllğıt. mnt
t>aa Idiğıdr, m·ar :ağı ı, mukav-
va, iplfk, her nO\'l nynkknbr, radyo 
makineler!, toprak vo madeni boya
lar vardır. Bu nınllarm yüzde 50 si 
lstanbula, yUzdo 20 si lzmlre, kala
nı mcrkez=n gösterdiği lüzum tızeri
ne istenllcllği yere gönderilecektir. 

Letonya menşeli eşyanın mutl~k 

surette Lctonynnm sal~hlyettar ma
kamı tarafından verilmlı, menşe ş:ı

hadetnamcsi olacaktır. 

Lctonya menşeli olup TUrldyede 
sergi ve panayırlarda satılan mah
suH'ıt ve manıuHı.trn bedeli klering i
le ödenecektir. 

Bu anlaşma meriyetc girmeden 
evvel başlamış takas muameleleri, 
bu muamelelere teYessUl edildiği za
manki m<.'ri hükümlere gBre ikmal 
edlllr. 

Anlaşnuınm de'\"amı sırasında baş

Jayarı ve anlaşma.nm fmznsr anında 
ikmal edilmemiş olan hususi takas 
muameleleri inkızıı tarihinden itiba
ren, 6 ay içinde ikmal edilir. 
Anlaşma bir senelik milddet için 

muteberdir. Müddetin hitammrlnn 3 
ay evvel feshedildiği blld:rıımezse, 

birer scne?lk mUddctle kendiliğin

den temdit edilmiş olur. 

-n.o--

Dt, • GECBKt "'A~Gı~· 

Dün gece saat onda Zlndankapıda 
bir çu'\"alcı dUkkAnından yangın çık
mış, dUl{kAn tamamen :yanmıştır. 

l~?!ü~~~~~:~ğh:-uerk~si~ bir geçi;. 
bir nikah me yolu vaı• 

Güvey ı1ikah zabtuıı 

Dişleri arasına 
sıkışdırdığı ka
lemle imzaladı 

lngilterenin orta kısmında Notting
ham civarmdaki bir köycükte, geçen -
lerde 300 kişinin hazır bulunduğu bir 
nikah merasimi yapılmıştır. Nikih 
memuru, nikfrh zaptını imzalatmak ü
zere güveye uzatınca, herkes hayretle 
ı.kmıştır. Çünkü, güvey, ayni zaman

da uzatılan dolma kalemi eline ala -
cak yerde, ağzına almı~tır. Ve disleri 
arasına sıkıştırdığı bu kalemle 7.aptı 
imzalamıştır. Ancak, isminin bütün 
harflerini değil de, sadece {X) harfi
ni yazmıştır. 

Bu adam. yıllarca evvel bir kazaya 
uğram ~ ve bu kaza dolayısiylc, her 
iki clının de kesilmesine lüzum görül
mu~ tti. Hastahanede hasta bakıcılar -
dan genç bir kadın, kendisine bilhas
sa şefkatle haktığı gibi. sonradan, has
tahaneden çıktıktan sonra da bu genç 
kadın, EWine gidip gelerek, onun ne -
kahat de ... ·resi tedavisiyle candan ala
kadar olmuştur. Bu arada sevi§miş
lcr ve hayat yolunda birlikte yür.üme
gı ırnrarıaştınnışıarwr. 

Nikah günü, bütün köy ayaklanmış
tır. Herkes, bu kaza. yüzünden eziyet 
çeken ve bu acıklı sebeble de bir hem
§ireyle sevişerek onunla birlikte me
sut olmağa hazırlanan bu adamın, im
zasını nasıl atacahnı merak ediyor
du. Daha evvel nikah memuruna, bu 
adamcağızın iki eli birden bilekten ke· 
sik olduğu ve evlenme mukavelename
sini şahsen imzalıyamıyacağı, onun 
im.z:ısını da. gelinin atacağı bildiril
miştir. Fakat nikah memunı, buna ra
zı olmamakta ısrarla, tarafların şah
sen imzalamaları usulden olduğunu i
leri sürmüş ve bu usulil bozamıyacağı
nı söylemi~tir. Ve, herhangi bir vası
tayla isminin yalnız ilk harfini te.""' 
bit etmesinin de yeteceğini, keru:lisine 
ancak bu kadar bir kolaylık göstere
bileceğini i13vc etmiştir. Çareyi de 
kendisi bulmuş, elsiz adanı, onun tav
siyesiyle dolmakaleml ağzınıı. alarak 
dişleri arasma sıkıştmr>, kendi imza 
yerine okunaklı bir şekilde "X,. har
fini yerleştirerek, nikah muamelesini 
usulüne uygunlukJa ı:ahsen ta.mamla
mıştır. 

( Yeni Nesriyal ) 
RO~IEO VE ,JtlJ..il""ET 

BUyUk İngiliz muharriri Wshakcs 
Peare•den Mehmet ŞUkrU Erden ta
rnfmcla.n tereüme edilmiş olan bu e
ser piyasaya çıkarılmıstır. (60) ku-
ruşa satılmaktadır. 1 

4 
; -

~ -
(~ \ -...._,J 

-

Yaşayabilmek için 29000 meslek 
tespit edilmiş 

insanın bu dünyada maişetini temin 
etmesi 'k;olay bir !CY değildir. Hayatı 

kazanmr·~~ için maalesef hsrkesin malik 
olanuyacağı bir sürü hasletlere ihtiyaç 
vardır. 

Müdekkik bir İngiliz bu mesele ile 
meşğul olmuş, yüz binlerce, milyonlar
ca insanlar üzerinde yaptığı tetkikler -
den sonra insanların yaşayi>bilmeleri 

için 29,000 türlü meşğuliyet olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. 

Bu rakam belki de size mübalağalı 

görünece~tir. Fakat müdekkik İngiliz 
insanlardan her birimizin yaştıyış usul
lerinin kendisinin bulduğunu teyit et
mektedir. 

Pek doğru elduğu halde inanılmıya
cak derecede garip sanatlardan bazıla
nm zikredelim: 

Liverpulda lastikten kundura yapan 
büyük bir fobrika vardır. Bu fabrika -
larda binlerce genç kız çalışır 1 Eğer 
bu kızlardan birisi ile tanışırsanız sa
kın bir Pazar günü öğleden sonra ya -
ya bir gezi teklif etmeyiniz! 

Sebebinin ne olduğunu biliyor mu -
sunuz? 

Pek sade! Çünkü bu kızlar çalıştık
ları fabrikımn mamulatını tecrübe et
mek sıfatını yaparlar. Bu tecrübe de 
bir hayli dolaşmakla olur. Kızlardan 

her birinin bir iş senesi ikinde 8,000 
kilometre yol yürüdükleri hesap edil -
miştir. Binaenaleyh sanatı yol yürümek 
olan bu kr::rn yürümeyi sevmesi müm -
~ün mü? 

Şimdi bir ins••:ıın yapmasma imkan 
tasavvur edilemiyecek başka bir sanat 
daha: 

İngilterenin Çeltam ıehrinde yumur 
ta tamirinde ihtisas kazanmış bir a -
dam Vilrdır. Bu çok karlı ol~ ıwıat .s· 
ze katıyyen tuhaf gorünmesın. ~Yumur-
tanın niçin ve nasıl tamir edilebileceği
ni soruyorsunuz: değil mi? 

Fakat böyle bir sanat mevcuttur ve 
bugün mevcut olmıyan yahut pek en -
der bulunan kuşların yumurtaları ta -
mir edilmektedir. Dünyanın bir çok 
hayv..-.nat müzelerinde böyle yumurta
lar vardır. Bunlardan her hangi birisi 
yanlır veya zedelenirse Çeltam'daki mu 
tehassıs lnigilize gönderilip hayreti 
mucip olan bir ustalıkla tamir ettirilir. 

MalUm olmıyan sayısız ve hesapsız 
sanatlar arasında bir de kurbağa top -
lama~ stı:latr vardır. 

Bu sanatla meşğul olanlar da hayli 
para kazanır ve topladılÇan kurbağa
fon: tecrübeler yapmakta olan bir ta -
kım ilmi müesseselere satarlar. 

Çok açıkgöz bir Londralt İngilizle

rin orta ve aşağı tabakasına mensup 
olanlarının kurtlu Çeşter peynirini yi
yemediklerine dikkat etmiş ondan son
ra kapı kc:ıpı dolaşarak böyle ~urtlu 

peynirleri toplayıp :nü~terilerinin pek 
beğendikleri aristokrat merkezlerde sat 
mrştır. 

Londrada hayatlarını müşteri gibi 
gezinerek temin eden bir sınıf insanlar 
vardır. sanatları müşteri gibi görün -
mek olan bu adamlar çok mü§terisi bu
lunduğunu göstermek istiyen bir ma -
ğaza sahibi tarafından kiralanır. 

San:ıtlan müşterilik yapmaku.n iba
ret olan bu insanlar mağazanın umu -
m:ı mahsus kapısından içeriye girerler 

satın aldıkları paketleri çıktıkla? ~ 
kzıpılardan birisinde bırakırlar. Bır çl rı 

• caka 
zamanlar bu müşterilerin a.a 
paketler hazırlanmış bulunur. lı; • 

Fakat içlerinde de hiç bir şey yo t. 
tur. Boş fakat süslü kutulardan ibar~e 

T . l k . . ucre 
ıyıttro ara alkışlama ıçın ~ 

tutulan insanlar da aşağı yuka~~~ 
sanatı yapmaktadırlar. Bu vcrdıg • 
misallerden nnlaşılocağı üzere insal1
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1 . • k • sanat 
arın yaşaması ıçın pe ganp 
vardır. . tıııı~ 

Bir insan daha iyi bir iş sahibı 0 

için lazım gelen evsafa malik ol~ 
yalancı alkışçı veya müşteri olıı~ 
maişetini bu suretle temine uğ~ 

MOTEFERRIK 

BUGÜN GEI..ıECEJ( sın-YAJJ1ıJF 
ıtal' 

BugUn Rndostan limanımıza. ı 

yan bandıralı Roma adında bU~t 
bir sayyah vapuru gelecektir. ' 18P16 
!imanımıza saat 12 de gelecek "'e.., .,·rer 
saat burada kaldıktan sonra ı ı 
hareket edecoktlr. 

Jf.AÇAK KUMAŞ 
BULU~DC 

ıısıı 
Diln Jimammıza gelen fr:lıııt1' 

bandıralı bir vapurda gUmrilk ısı-O' 
hafnzn memurları tarafından g 1ı 
len lüzum üzerine araştırma ~·a~r 
mış. vaziyetinden şUphe edilen ~e
mokes isiınU, bir Ermeni kadının r 
llnde bir buçuk metreden rnzla ıpcJ• 
11 kumaş bulunm\lştur. Derhal IP~ıı 
Ji kumaş müsadere edilmiş, J\llııııl 
hakkında. zabıt tutularak :ıtııll 
muamele yapılmıştır. 

-0---

nıı:u ~RTJ\trt JJ\nT 'it:; 

Eminönü Jfalke\"fndcn: tıı~ 
Ev!mlz karışık takımı bu btı.f ştl' 

oyununu Ha.lıcıoğlu - Bozkurt 1t ~11• 
şık takımiyle yapacaktır. oyun şOl 
ragümrilk sahasında saat (ll• 
dadır. Hnlrnm Veli Yıldızdır. ttıı1ll' 

AksarDy klilbll de tstiklıH Ul 11r 
le Bakırköy sahnsmda knrşııaşııc 
tır. 

TAMiR tÇIN 
AÇI LAN SOK.AKLAR , 

·r1''t 
Tramvay, elektn~ havagazı. t1 t W'~ 

teri tarafından sokaklarda taınıra bf1'' 
açılan yerler hakkında belediye ı• i'O~ 
sr talimr>tnamesine yeni bir madde 
muştur. ~ 

Bu gibi şirketler bu işlerde ınu~clt' 
leleri ahkamına riayet etmekle .,e ,,r 
diye talimatına en çok bir haf t!~af' 
fmda uymakla mükellef bulunac3 

dır. ___d 

HUG{':-; J\ALKAC.\K VAPCJlf,.ı\J\ l 
Gllttni gOıı 

Vaparun adı dcP Sual 
l6 
9.30 
8.30 

20 

18,30 
6.30 
8 

fiıırıı ı 
Cı ı :ıhuriyet ftfl11 

Ülgen ~ıud'")~ 
Kocaeli B ndıf11l 
~an det 

11 

GEI.ECEK VAPUllLAJ{ ,._ 
l\{udıtl1·, 

• , 

J\ocneli 
Smıdet 
narım 

13ıınd1rı11 ~ 
.ı\Y"'ptı 

----~~~~----------~~-------:-:____) . • ' ' . . • • • giinıfcr-
J>dn6' da yapıfan bur hnl.:tu dünya vt Avrupa blrlnrilfl:Ftrlndtn rldt tdtltn neti ~l'lli okıııııırıılarımı:a spor sülrınlarımı:cla bil<lirmlşlil:. n11oıin ııtrdiğimt: ve 11r.nllda b11Fıınnn lıımısf m11Tınlnrımı:ın, adtı .. 
dl4i realmltrde, j.j mlflttill {ıt/mk elli ui ve on bin StJ)İrCİllİll lı11/1111d11{j11 lıa11rcıl: mercısi111:11i, (IÜ:cl /lir marla Amerika lakı nıım 2 • o uerıen Cel.oslovcıf: oyuncıısıı Mtıl rek'in ikinci nolü uamşını: ve Ji,an 

Almanya lukımlar111111 l:arşılafmasırır oörii yorsıınu:. 



.... i~a 
I· alkan ve inen 

kdıç 
Yazan: Kedircan Kafh 
Hct";ın J •pnn: Nihat Pınarla 

Sarnym kaprsr
nn Yaklaştıktn gör
düğü şatafat nrtı
~Ordu . ipeklere, 
lncilero bUriinmUş 
kadınlar, kılıçla
ttnın soplnnnda 
clrnasıar pırılda-

Yan yl~ltter rnrdt. 
ı\tıa.rın takımlnrıp
ı:la. blrtok erke!< 

'\"e kadıpların pn.
bucıarında bile h.ı · 
eller görUlUyord u. 

:aızans el~lsl JI rı 
ı.afyos, bu görür ı ı;, 
katşımnda hnn· n 
01fnaktan ke~ılır t 
e.ıaniıyordu. H1•1 
bukı lkfncl 1'~o· 
dosyos'un. dlinvıı • 
tsarayıarının <'n ı-'.."' 
1118ünde oturtt1.ı,.. ~ · 

her tarafta sövı'l· 
:rt\yordu. 

l\apıdnn glr<lf. 
llzun YC sarkık bıyıkb znb'.tlcrln 

ottaaında ilerledi. 
t karşıda geniş omuzlu bir adam o
~tuYordu; kafası bUyilktU ve sakalı · 
\\ lı:tu. Gözleri pnrıldnyor ve durma
~tl kımıldayordu. Tunc parrltih yU-

tlQn ortnsmda basık bir burun, fıf. 
htf! Qı.ıdakh bir ğız v~ ar ık kar.a-

3'ı)c1ar \".ardı. Daşrmı :paslı bir tac 
tlrnıışıt. 

llızans elçisi kendi kendine sor
'1u: 

lok nen Allahın belA.sı, dUnyanm 

1tııa&ıyım! diyen AlillA. bu mu? 
ltı ki taraftan fkf mızrak ucunun o· 
ltı:ılarına dnyand1ğ'm1 duyar duy. 
~}·ere kapandı. 
ğuıtuya benzeyen bir ses duydu: 

- l<alk' 
~ . 
Ynı sos askerlere emretti: 

- Gidin' '.A. •• 
)1tı llllft. bir (Kral çobanı) gibi ~i· 
l'e tlılştı. Her tarafı dolduran gUmtiş 

altı tcıı:ı n kaplara rağmen her zaman 
·cıur de Yemek yediği kap bir kenardn 

U)·ordu. 
Sordu: 

: ~eodosyos, .ne diyor? 
~lı ergiyt artınrsanız Yeremeye
'ctı,n.ı ~ÖYlllyor. Artırrlmnrnnsmı rica 

or. . 
~ttııa. 

:t,ı l'tı Yerinden kalktı. Elçiye doğ-
~'"u tUclQ. 'Kollarını göğsUnUn Ustilne 
lttu!'dtturmuş. JfaşlaTınr çatmıştr . llo-

a.n.dı: • 

~~~tına hak! Sanki terleyecek! Js
hel' ı:ersın! Onun·~·apncağr iş, zaten 
~tın. 

01 
:ınan elime geçirilmesi milm· 

tettl'tn a.nıarın onda bitini nya~ımn 
1'tı:n11119ktır. Eğer get!rmezse orduln· 
•ın lta rer, gene bütün Trakyayr ka-

- n'°Ururunı. . 
l!lı,.ı akkınız var. 

l' .. sa~ · 
tı ta,1. 0 a sola bn.ktı Atfllilrn <loll'. 

l\ıaı . . ., 
- ,. Şarak fısıldadı: 

t;ı. aınız b 1 ~ilah h u unsnydık. size tôk 
a J\u1ıa :berıerım ,-ardr. · · 
t:~alttaa oca salonun kNıarllirındtı 
b~tl Çııtt~:~~lara göz attı. JI~psi bir-

i' tutu · Sanki topunu birden 
llrı8a~:~ dışnrr firlntmıştı. • · · 
''l" ~os on·a· · 

ıa~).. codos dö . 
r t._ Ola nektir. Bizans tahtına 
~t b n slzsfnı 

h. Ulur. J\ • z. O taht s"zlnle ~c-
...,.lordu li, 1 stcr~eniz!... · 
.\t.ııı . 

•aıı ~~ın b · 
lancı1 ,..,, :ıkışlııı md:ı bir şu·'phe 

-....: • l' al{ 
.1ııo.. ~aaıı? at kenclisi ni tuttıı: 
Clllet • 

>uıı:a lltılatıyo 
:t:? l't tcıını t, 0 da bir aşağı bir 

l l"fe,ry Yordu. · · 

"«lt 
0

' blrdeııb:rc :rcı'lııdcn fır· 

Atillrt bir aygır ~eYikllğiyle dön
dü. 

Havadn bir hancor parhyordu. 
Derulr gibi bir· pence elcinin elini 

bllef;Jnden yakaln.mış, sıkıyordu. 

Parmaklar ge\·şedl, nçıldı ,.e hançer 
yero dilşlü. 

Hr:satyos taş gibiydi. yerlerde sU
runUyordu. 

AtlllA. Teodosyosa bir mektup yaz
dı: "Tiu al~ak köleyi gert gönderiyo
rum!" dedi. lkl elçiye teslim ederek 
yola tıkardı. 

• • * 
Macarlstamn Tokay ~hrlnden 

kalkan casuslar Tuna boyunca dört 
nal cenuba doğru uzaklaştılar. 

Teodosyosnn snrn~·ına şu haberi 
getirdiler: 

- Hrlsafyo~ işi heccreıncdi. Suç 
ilslUnde rakalandı. 

Illznns sarayı knrı~tı. Hırma elbi
ı:;cl! nnzırlar, kf\Upl(ır, hndımai;aları 

gfdlp ı;eli;l'Or; hor an şehrin her ta
rafına rtıksek tulgnlı atlılar · koşu
yorr1u . Dnha sonra. pırıl pırıl asker
lerin önünde, generaller, nazırlar 

teUışla imparatorun taht salonuna 
giriyorlardı. 

lmparatorluk mocllsl toplanıyor
du . 

ÇünkU fc;ler sarpa sarmıştı. Atil!{l,

nm korkunç orduları sene Tuna bo
yundan Bosfor kıyılarına kadar hor 
tarafı 'aUiıst edecek: bu Sl"ff'r ~ehri 

tlo zorlnyacaktı. 
Atlll!\yı kızdırmıılc Allnhı kızdır

mak gibiydi. AtlllAnın h!icumuna uğ
raınıik, g~kten yağan ateşlerin altın

da kalmak dP.mekti. 

f lk iş olarak Anadoluya mUfrezo
lcr s:ılflrrılıynr; ~chre yiyerek getı. 

rilmesf cmrerllllyordu. Şehir halkın
ılnn· büyük bir kısmının c:ıkarılmasr 

rla bemen knrnr altına alınmıştı. 
Sıkıntılı bir gece baf:ladı. Teodos

yos bir an gözlerini kapatamıyordu. 
."imdiden kf'ln<t sini AtlJIAnın önün
de, l\Cndl cobnnları gibi giyinerek 
tnhtiı. titr knptn yPml'k ~·h·C'ıı bu ya. 
mnn ndaının n~·nklnr'ı altında bulu
yorclıı sanki... TJrlsafyns ncabn ken
rl11tinin Atlll~yı lmphrntorıın omrlyle 
~lclilrıbel( 'iırtı>dl~ · ni s15yJl~·ecek miy
di? 

nızmıs Enrnyı, hnrlr bir ateş üstün
d"l{t hulnrnnç ~lbi hir gün daha kay. 
nadı. TcQclos.ros ııylmsuz gecnlerJn 
ıkinrislni de ~c:ınc:u . 

Saray kumn.ndanı üstü bn51 toz i· 
~indeki b·r askeri içeri soktu. Teo
rlo~)'(')ö cına cloğ'rn ~·ürUrkr.n hnğırdr: 

(Sonıı Sa. 10 Sü. !) 
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Amerikada zenci hayatı 
SiyBhların beyazlar arasına karışması hala yasak 

Bir zenci nakadar tahsil görürse görsün, 
garsonluk, zenciye verilen en büyük paye! 
• 

V Uz yirmi seneden fazla bir z:ı. 
mandanberi, siyahilerin Ame

rika Birleşik llUkfımetleri arazisine 
hicret etmeleri. hemen tamamlyle 
durmuş gibidir. Fakat eon 10 sene
ye karlar bu ara7.I hudutları içerisin· 
deki siyah derili ahnli. zürriyet çolc· 
hıi;u dolayıslyle nrtıltçn artmış, 111 
misline çılcmıştır: şimdi de zenciler, 
tahminen 12 mllyon raddeslndcdir. 

Diğer taraftan. en yeni tstatlstik
lorln gösterdiğine göre, cenup taraf. 
inrından ve kırlık nrnzlrlen şimai ta
rnf::ırınd::.!;J şcl~!r!crc do;;ru nfsbe -
ten razlaca bir akın vardır. '\"e gene 
istatıstlklP. varılan bir neticeye bakı· 
ım:ıa, şehirde yaşnmnğa başlayan. 

ıenci ailel~rin zUrrlyetlerl az.almak -
tadrr: halbuki be~·az derililerde Yazl
~.'et bu noktadan nkstle olarak fark
lıdTr. 

A merikada ycrlrşen Afrika ıen
rllcrl, kendilerine "Afro - A

morlkalılnr" dorler; bu ela ·•Afrika 
Amerikalıları" manasınadır. Bunlar 
Amerllcntıinr gibi giyinip kıışnnmn· 
f;_n. Amerikalılar gibi yaşamağa c:ok· 
tan alışmışlnrdır. nır çoğu okur ya
zar ve kayda değer bir kısmı da 0-
nivl'rslte tahsllt görmüş kndın Ye <'r
kck zencilerdir. Amerika nırl<'şi k 

HUklımetlninln cenup kısmında ay
rıca bliyük bir zenci Universitesi do 
vardır. Tuskegl ilnl\'ersltesi diye nnı· 
lan bu üniversitede. hcırhangi bir A· 
merika Unh·~rsiteslnde mcYcut biıtün 
esaslar benimsenmiş bulunmakta .. 
dır. Bu Untversite. nvukatlar. dok -
torlar. fJzlkçlJcr. 1 lmyngcrlor yctlı;ı
tlrmektcdtr. Mırnyy'ln vecde benzer 
co~kunlukları hosat>a knttlmnzsa, 
hayli çekingen ve Jdknyt olan zenci· 
Icr, kendilerine yüksek içtlmnt mev
ki temln eden entellektUel meslekle-
re karşı hararetli bir ala.ka göstere- .,,_ıııı1t1111•lll'lllll1M11 ___ .......... -. 
rek, şu ve bu sabada. temayüz etmek 
isterler. 

Fakat ne kadar tahsil görürlerse 
görsünler, zoktı ve vukuf ttlbnrlylo 
ne kadar kıymetli olurlarsa olsun
lar, zenciler, Unlversite tahsillerini 
bitirdikten sonra da, cedlerl gibi ge
ne ya hamallık etmeğe, ya da gar
son, veyahut nşçı v.s. olarak didin· 
moğo mecbur tutulurlar. ÇUnkü A· 
merlkadaki bQyn.z derililer, tçtlmaf 
hnratta siyah derililerin ehliyet ve 
llynkatlarlyle mütenasip mevkller .e
dinerek parlamalnrrna mUsalt da~-
ranmazlar; onları kendilerinden A· 

ı;ağı sayar ve hor görerek, hemen 
hepsine de ynlcrlndo saydırırlar: 

hattA zencilerin ayak basmaları ve 
beyazların blncllklerl nakil ,-asıtala· 
rma binmeleri ynsnk edilen semtler
de yok 'değildir! 

M cselA bir tramvayda bu ırk ay
rıltğınt hnrlz olarak seçmek 

kablldlr. ön kısım beyazlara. arka 
kısmı ".Afro • Amcriknlılnr'' a mah· 
svstur: tramvayın içerl!1f, böylece rn. 
rı yarıya ikiye MlUnmüştür. Cenup 
hUkumctlerl. bu husustn bilhassa mu 
tnassıptır. "I<olor layn" rnni "renk 
çizgisi" dedikleri llibart bir ayrılık 
esası. tltizilklP. dnima göz önilncle b11-
Jundurulnrnk. nakil ''asıtalarındaıı 

başk11rn. hcklenıP salonlarında. srot 
şahahrmcinld trilıUnlercie. mckt<'P· 
lorde \." ntellerdP, siyahların heyar.· 
lnr nrnı.ın!'I knrışınnmalnrma dlkknt 
edilir, hu rihrtln !':tkı sıkıya kontro
IU hiç ~e,·şetilıneı. RenklPrlnden litii· 
rli ":'\lgger'' n~ynlıut "Dt\rki"' di~·~ 

halt<ı"ılllmck. zenciler üzPrinde ken· 
dilnrlnl lnrltlcl h!r tn~ır bırakır. Hnt
U\ hu noktadnn k<>ncl!leri dı> o kadar 
tc>slr nltmrln knlınışlnrdır. ki 117.l'll· 
el'' diye nnılmaktnnsa "Afro • Ame
rika it" di~·e tnnmmnğr ter<'lh eder
ler! 

A rncrika beyazları, knnlarınn. 

bir dnmln "renkli kan'' karış
mış olan hereksi, artık zencilerden 

Amcrikada zenciler nasıl ya.şart 
. §imdiyo l«ıdar btt mevzuda bazı ya
zılar okımıamı.:;a rağmen onların me 
raklı 1ıayatltnnı si::e 014.uğu gibi 
al~'1ettirccclc safhalar görmediğini
zi ilmit ederi::. Amerikada her ba
kınulaıı gilniin hadi.~csi altın Zenci 
lcr rııe.~elesi bu vaziyeti ile devam 
edeceğe benzeyen en miilıim hGdisc
lm·den biridir. Yalmz tek bir vila
yetin Zencilere M!Jat hakkt ver
diğine b<ık"flırsa bımtm böyle ouitt
ğımda .,ilphc yoktur. Bıı sütuııkırda 
ok"Uyacağını:; yazı Zencilerin içinde 
'l/Cl.ŞctmJŞ tı'C onların hayatına rtüfttz 
ctm~ bir muharririn bitaraf bir 
kaıemle yazdığı bir ya::ıdır. yuka
nf..."i raı imde bfr maç ser;reden bir 
Zenci ue bir beyazı, Zenciler mem
leketinde crke1~ ve k.adın iki 7;enei, 
aşağıTd resimde de ~kat eden 
diğer Zencileri göriiyorsımu:;. 

addederek, onlarn l\tcRIIcre karşı 

gösterdikleri ayni sert muameleyi 
gösterme~! uygun bulurlar. 

Hiç te parll\k denilebilecek bir is
tikbal beklememeslne rağmen tahsil 
sörmekten zevkalan Amertkadald 

2~nt'llcr. Tusk<'gi Univcrı:;itesinde 
tahsil gürınck için hi~bir fednktirlık .. 
1nn Ç<'klnmezler. Mali vaziyetleri 
müsait olnııyan talebeler de. mesel!\ 
tahsil zamanları haricinde tatlı mad .. 
deler rabrlknsında VP mümasili ima• 
H\thanelordo çalışarak yetecek ka .. 
dar para kazanırlar. Esasen zenci
ler Unh·ersltesinde yalnız ilim değil, 
ayni zamanda el, ayak hnreketlerıy .. 
le yapılan her tnrıu iş de nazari ve 
ameıt olarak öğrelUir. 

Zcncllerln üniversitelerinde, ken
di aralarında geçirdikleri hnyat, hay 
li eğlcncell ve neşelidir. Unİversi· 
tenin hususl bandosu, onlara sevdik
leri havalnrın çalınmasına yarar. Dn 
hnndo cnlgıctlan talebeler. Amerl~ 
im OnfverslteJorl bandolarına men
sup talebeler sıbf, renk renk ünf!or
mn va susın şapka giyerler. GBz alıcı 
giyim kuşam meraklısı olan zencfle· 
rln, Amerika Universitelerlnden mUl
hem oldukları bu kıyafetler, gurur .. 
h\rını okşnr ve pek hoşlarına gider! 

T uskegt Unh·ersitesi talebeleri, 
Amerlka Birleşik Hükumetle· 

ri talebe askerlik kampında talim 
görOrler; bunlar Amerika ordusun· 
da ihtiyat ıablt kadar olabilirler. Fa 
kat, ondan ilerisine geçemezler. Zen
ciler, Amerika ordusunda uzun :za· 
mandanberi askerlik ediyorlar: u
mumi harpte Amerika devleti hesa
bına 750 kurban vermişlerdir. 

Üniversiteye pazar günleri tale .. 
belerin aileleri eski sistem atlı arn .. 
balnrln gelir, tahsil gören gen~lcri 
ziyaret ederler. Zencil"'r Unlversl -
teslnfn spor şenliği günleri, bilhassa 
şaşaalıdır. Bu günlerde trlbllnlerde 
siyah derililerin yanında açık renk 
derililerin sıralandıklarını görenler, 
burada ayrılık, saynlı1' gözetilme· 
tlfğinl sanırlarsa da, aldanırlar; 

ı;Unkli zen~llcrle yanyana oturanlar, 
nnlnrla aralarında kan rabıtaları bu 
ı11nan melezlerdlr. Tuskegi üniveı. 
sitesinde imtihan verildiği gUn, me
rasim yapılır ve acık renk elbiseli 
zenci dclikanlrlar, kar gibi beyaz es
' nplı zenci kızlar, üniversite parkın· 
dan geçerek ruhani tıylnde lınzır bu· 
lunmak üzere mabede yollnnırln.r! 
Amcıriknda beyazların zencileri, hnt
tft sokaktn zenci bir erkek beyaz bir 
kadına şöyle illkkatllce bal•tı. gibi 
mnnaııız sebeplerle linç etmeleri. 
lH!ndllorinl ht'ılô esir muamelesine 
H\yılc görmcılcri, znmnn zaman nU • 
mnyiş yollu tczahürll"rlc aksillnmel. 
~<'.'r ortaya lrnyar; fakat, için için ro
nkslyonlnr. gördükleri devamlı kötü 
muameleler lenin, süreklidir . 

nu tccEısür ve tehcyyüçler, zenctıe
J'in sanat eser!er!nde, yaptıkları yn
zr, resim ve heykellerde, bestelerde 
de varlığını belirtir. Mcseltı zenci· 
lcırln bilytlk olarak sıfatlandırıp say. 
clıkları Buker T. Vaşington namına 
diktikleri heykel ... Haddlzatlnde hn-
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SAIF HAYAT 

- Hadi sen de git yat, Paula, d~ 
mi§tl. Yahut, uyumayacaksan babana 
mektUp yaz; buraya geleli daha bir 
mektUp yazdın. Yahut bir kitap al o
ku. 

Paula itiraz etti, yorgun olmadığı
nı, yatmıyacağmı söyledi. MektUp de 
yazmak istemiyordu, yodgundu; ho
şuna giden şeyleri de yapamıyordu, 
Öyle can sıkıcı eyler vardı ki! Nasıl 
yatmalı, nasıl okumalı, nasıl mektilp 
yazmalı! 

Annesi sııbnnı tutarak: 
- Peki öyleyse, dedi, ne yapacak

sın? 

Çacuk yavqça: 
- Bir şey ... dedi, sonra n~ve etti: 

''Gidip gllneete biraz dolaşacağnn, 
sonr g61gede oturacağım. 

Annesinin hoşuna gtdcce~l bili • 
yordu bunun. GUneşte dohtşmak, eon
ra galgedc dinlenmek sıhhiit "ey!crdir. 
Onun tein annesi mUsade etti, ve ken
disi gitti yattı. 

''Artlk gidebilirim şimdL Bahçeye 
gitmek istemiyordum asıl: yalnız. yat
mak istemiyordum da ondan. Şimdi 

gideyim mi, hurda mı kalayım!. 
Yemek odasında, pencerenin önUne 

oturdu. 
Evin göl~csinde kaldmm taşlarmı 

san bir ı~ık avdmlnbvor. biraz ilerde 
o tnth vcşil cavır uzanıyordu~ çayı -
nn öttıki tarafmdn bir sıra aö-TI1t aı?a
cı val'dı. Gi\ne~in göz kamaı:tıran JŞT· 
ğı alev alev yanıyor. ~trafa san ve 
yecıil renkler saC'ıyordu. Dışarda, öğ -
lerl0 n sonraki ilk saatlerin verdi~ o 
af,1r ık al md!l her 13e\rfn ı:ıankl uykusu 
gc ,.,,icı , tC'mbel tembel serllmişti. 

Bol'hn.la ı?eMi. tnbnk1an. bardakla
rı, sof dıtkf di w r şevleri blrlbtrlnc 
vurun ~1 mdRtarak. sofrayı ksıldmna
ğn bn ... ınctr. Paula biliyordu ld, hfz -
mct"i kız. odnvı sfipilrmck irin, biraz 
sonra ~ocu~ drcı M rılrnracakb. Ha -
kika+eTt, kız onn döndll: 

- • 'eve Ml~ burda dunıvonnın. ktl
~ll ·bav ! dedi \'e qldip yatmasını slSv
lcdi. ~rıt'ra r.ocu~ pencerenin önflnden 
u1'\ -1 .. ~+ırfü: l)eTif'('re1erin kıı.tınt1a!'TTU 
artı, odnw sıcak bir ha\.ı:t l?irdi. Ha
kıknten, dıcı rt t'tkmak laıtmdı. Gn • 
n ~te dolacıtn ~"'C?ede dinl nm~k. Yok
sa ~idlp vntsa dnhıı mı iyi.olurdu! .. 

Y:ı.vaş vav !\ b heeve J?i~en on ha· 
S'!lm"lt m~'rdhoeni. ba~ m klAn 'ki a
ynfrı vanvana. btrcr birer etlavarak 
irıdi: bu suretle mefflivenfn sonuna f!~ 
li'l r"ye k dar tam bfr 8al<krı 1?eHI. 
Or ' durdu. ne vanar.amnt bi1mivo1' -
du. Hwa P.'()z kaml'lcrtırrvnrdu. ~tref. 
tn büyük btr seflst:~lik vnrdr. Gfdevtm 
çocu1tlan b111nVlm. aive a cUnım. Çolt 
u1 kt1 de~m rdi herhalde: amA. an
n 1 ..,nlarıa konu~amasmı sö •lemiş.. 
ti; sonra. t-inımnc emen ae korku~ol' • 
n•ı .. R•mlıırı d'l~linl\rken vava~ vnvn~. 
ba1'~cyc ~idrn ~ıda vlirt1me~ baf!la. 
dı. Sonrn o votu btraktt, kalın. l!imen· 
)erden y{lr\iıUJ. yamacın ~1rtmı fo?'l~ 
ye t 0 r" ·e <:t {b ve ke dini mcvva bah
C"!!inln n~nn klt~ 1t n:ısmda buldu .. 
Bir fl"'r\rtrlnt tereddüt]~ durdu, f!onra f
çtrl ~trdi. 

Burda. a~aı-lann ~ilWtt ll.1tmdıı. 

h3Va o ka,,"r BTC 'k d"~l. ~PM ite v~il 
nrn.s1 koca 'kô/'a elm:ılıır d5tt bfr tA .. 
raft .,, Vl1"rnl<l r P.rR~tn<'ln ~z kTT"nt· 
yor. ı::ur~da b!ttok ertk a~cı var: 
p~rhk Jl"rl~k. kurmınfve c:n.l::ı.r e!!met · 

renkli erikler k~ca kaf'nlnnttt önJrl'I -
ne t!!mf~ t-r~ ne ka.d r 11ett ota11 4''\n 
d'lha tıZ'l ·ttın b!:'lli. &>t tetnf n fren~
üzUmU fida la't"t \lz~vın iaiyor. Pau
la. ii!ilivôr, o tU 1ü tU lü. kmnızı ye -
miR1 rden bir avuç alıvor. 

''Kimcıe görmedi .. Birisi gelecek o -
hırstı. onların nrn •r.n RakU1n nm ... Hn
vır, ldmı:e yok. Y:ılmz a;;a,.lar vnr. 
~urd~ b'r sıra l>""rsı a~n--ı: hc"'8i ka
yısıdan inlcvor. Şunl<1ra bir '•ctic -
bilsem ... Sonra. biraz ilerde, yine ~lma 
a~ar1an var. Şu kO"a koea e!mnt r 
san.lri ~na l clive i<:al'(!t edi ıor. Gc
ı-c-n sonb~hnr Elrnir dayının l·ö ... kUn -
de bunlardan ne kadar çok vardı!..,, 

Ağaçların arasında ilerlemekte de
vam ediyo"r. Yapraklar arasından gU
ncş geçiyor, yere parça parça ışık dü
şUyor. lete şimdi birdenbire yine kn.r
şrmıza, alçak bir dalda, o göğsU sarı, 
kırmw tepelikli acatp kue çıkıyor. 
Ağaca konmuş, 6yle, duruyor, hiç kı
mıldamadan! Paula tam o dalın altı -
na geliyor, kuş biraz tüylerini kıpır -
datıyor, fckat yine olduğu yerde ka -
hyor. Acaba titccek mi? Yok. susu
yor. etrafta hlç bir şeyin sesi çık -
mayor. Gidelim ... Sa~ da gidebiliriz, 
sola da: ne tarafa gitsek ağac:;lann bi
teceği yok. Uzaktan o kadar sık sık 
duruyorlar ki, sanki orda da bir çit 
var. 

''Ne sa~ gidcceğir... ne sola: dos -
do#ru gidelim: şurnva. şu koca san 
elmanın bulunduğu yere.,, 

Oraya doğru gidiyor. her adımda 
bir de duruyor. Ba~ıntn üstünde. dat
lann nrasmdan. yUzlerce mavi mavi 
göky{}zil görUnUyor. Havada yaprak 
kımıldnmavor: ama, birdenbire sanki 
bir ı:ey derin sessizli~( yırhvor: Çok 
hafif bir ufhı1tu. Havadan geliyor bu. 
Pau1a b !'lınt katdınyor bakıyor: An 
mı acaba! Bir ev vok. sade masmavi, 
gUzel bir QökyUzU. Zzz?;ZZ ... uzzz. ... U· 
zaktan ~len hafif bir umıltu. Cocuk. 
başı havada. ı?fdlyor. gfdlvor !':fmdl 
artık hPr tarafta nanldavnrnk kendi • 
stnc J?f\lilmsiyen mcvvalara hiç bakma 
yor. YilrUvor, af{aclnnn anunna da -
lıvor; blrlnc tutunuyor. ötekine daya· 
ruyor: atnmdan ter akıyor nma, o yl
n C?idlyor, gidivor. 

$',z!%. .. zzzz. .. 11mtltu f'lmdi daha kuv
wtn gellvor. Bir eUrU ol;ıl. a.nst mı 
getivo1'? Cocu'k. ka'bi b\rn hcleelln ı. 
çlnd ufuttuvn l 'Mh~ 

sonu Jmf k mi hi ? Bir aatten
bcri, yahut bir ~en«!dcnbcri eankl or
davmrş gibi srellvor ona.: Rankl her R

dnn atT~'"~a bu yama,.tn btr knva yUk
s livor. Fıtkııt bal kokusuna bcnıeven 
bfr koku ne. kendisirıi ra<tırnn o uih.11-
tu onu bTtakmavllr, bovuna \lerlemek 
istevor. Her tftraf ~anlı renk erlP do -
hı: nek d.- f~?.ta N''"lt vok va: sndc ve
Rll var. b~n bir f't!c-it veı:n: ar1k vecit, 
koyu ye~tl. kan ntk y"cıll, ı:effaf ye -
şll , nma h p yeeil, yecil, ye!=!il .. 
~ ~r<fa ne vnr. ~u n;rnr,tarm arlrnsm

dıı? Orda l> Uvor mu voksa bahı-c? 
A~ctann nrkn~ı"Aa ei,mh bir r;ev vsır. 
Sıçnı.ya sıçrava iki ad1m nbvor ... Ne 
var ortıe. acnba? f~te. h!~ a~ac olma
VJJ.n btr yer bnra.~t. S2~da. so16:t inre 
btr hat fi telinde bir sıra ot gidivor. 
~onu ~örlllrncvor ama. arkatla. bir n
d rn bovnndtt kuT""!unimsl knhve ren -
lrlmsl. mlih tem hir tnhhrr~!"''"e var: 
Uı rinde bir Nttl~k bite vôk. 1 ?.erin -
de o parlnlt ve s nsuz tı'l smnvi ~ök -
yih~U 'Yükselivor ve un ... zuz .•• tered
diitl duruvor. Diinyantn sonu burtl!ı. 
Sağ tarafa iki ad'm gtdivor, du.ruvor 
ve sol tara.fa dönilyor; o tarafa aoğru 
da iki adım gidivor, on R~1m gidivor, 
göztınU de tahtaperdeden hiç ayırma
yor. Snnkl t~t.ne do~uş bir his var: 
Acaba şurda btr ('fitlak var mı, aca
ba dışan çıkık btr ta.hta var mı ... 
yoksa ağal'ı~.rd:ın b~rlne mi ~tksam ? .. 

Bu s1rada tahtaoordenln Ut.erin.do 
büyük bir tıııık patta.eı beliriyor: orda.. 
çlirllk bir iki lahtAdan arılan dellifo, 
r,ııprula.masma, ince tahta.tar konm\ış. 
Bir BtrraVtPUı orava çıkwor ve J?ÖZ1e· 
rinl ihtirasla tıtara.k, kenı:ıt ine hUrrl
yet vaa.dedcn o açıkl1tl!a bakı~~or. 

( A r1ı•a.'lı oor) 

• OTOI\( S MESEl.HSI ,•trnfınılnkl ~ 
ynllnn floln~·ı Sohıir !\nn\1 ıamTınth'tn Tnıı 
şınzclc!ll.I htt nmharrlr Ahmet F.nıln Ynlrnnn 
nle~htne ifıc:ılnn hnknrct rlR\'Ol'lınn ftlln de 
rle,·nm Nlllm'$ Te hu ı1n,•nhın dlilcrlcrlle 
ıe,·\ılıtınr knrnr \'crltmtsllr • 

• IS\'ı~r.ı~ tTpo;nln ünh·ersllc'.\t ı>rofo-
ı;örierlrnlcn lnhıntnı ıfohllhe rnOtehno;l'lm 
Rerınnrnk ile Fnhraru" şehrlmi7.e ıtelmış· 
lerdir. Prorl.'o;örler burııdn birer konfcrnns 
\"crcrekler/Hr. 

• Trmırns l'IU\'ltnun 1~hhı ·e ihtivncı 
knrşılıım~l'lı tein ter lh harntlllrının 
hir ri\i"lll to;t:ıllılmn'ii knmrl:ıştınlınış \e 

lnglltereden makineler ıetlrlilmiştir. 

Bal çalarken 
Arıların hiicumuna 
uğrayan adam hasla· 

haneye kaldırıldı 
Erenköyde oturan Şibin'J;.arahisar -

lı rcnçber Hasan evvelki gün Bostan -
cıda gazinocu Şabanın bahçesine gir -
mi~. arı kovanlarından bal çalarken a
rılann hücumuna uğramJştır. 

Anlar Hasanı sokmuş, her tarafı §İ· 
şen rençber feryada b:qlamı~. yetişen
ler tarafından kurtarılarak tedavi altı
na alınmıştır. 

SEN JORJ MODORO 
TECA VOZE UGRADI 

Galatada Sen Jorj mektebi müdürü 
Bay istefan evvelki gün evine giderken 
bir mUddet evvel mektepten ihrtJi edi
len Bulgar tebeasından Kostantin önU
ne çı~ış, müdüre ansızın tecavUz e
derek dövmüştUr. 

Koıtantin yakalanarak mahkemeye 
verilrni§tir. 

BIÇAKLA ŞAKA 
OLUR MU?. 

Usküdarda Sultantepe Servilik eaa -
desinde oturan seyy<:ır satıcı Niyazi ile 
arkadaşı ekmekçi Zeki şakalaşırlarken 
Zekinin elindek,i bıçak Niyazinin kolu
na girmiı. yaralı hastahaneye kaldınl
mı§tır. 

Zeki yak:ılanmıştır. 

KARI KOCA ARA· 
SINDA KAVGA. 

Tophanede Karabaı mahallesinde De 
reboyu sokağında oturan Elmas Gül -
ver ile kocası Hüseyin kavea etmişler
dir. 

Hüseyin kansının maşa ile küf:rını 
yardığmdan yakalanmı§, mahkemeye 
vetilm!§İr. 

HEROIN ARANDI. 
CiNi GöRONCE 

Bcyoğlunda Yeniçar ıdan geçen ta -

bıkalı heroin saıcılanndan Yedi Belli 
nr.:uiyle maruf Ahmet evvolki gece çcv
rllmi§, üzeri aranır'f\en avucunda tuttu
iiu btr ..kilıdt an.ı.&ın lltm~atur. 

Ahmet memurlar tarafından hemen 
Beyoglu hastahanesine g6türülmüş, o -
rada kuııturularak yutttu~ iki gram 
heroin çıkarılmıştır. 

1 Kısa Haberler WJ 
• Şehrhnlze şıclmit olon iki İsveçli pro. 

fesôr tlolılor, Üniversite solonunda birer 
konferon~ verc<"ek!erıiir. 

• Kızıln:r müesseselerinde Maliye Veka
letinin yııplıAı ıertişlet hakkında Maliye 

Vekili Flınt Aftralı Anknradn be)nnatııı bu. 
lunnrak, Kn:ılııyın nıuhn ehe ve muamele 
vnıb•elinin tnkdire ltıyık olduğunu ve hu 
ınünnsebctll! KııılAy rcbliiUne ~·azı ile lok
dirl~rlni bildireceğini söylemiştir. 

• 2638 &a>·ılı gümrük ı,arnrnnmcslnln 
neşrinden evvel ke. Uainı ontıışılnn cc,•lı 
külüklerınln memleket dışına lhrocınc!o 
Ziraat \'ekAlctlnrlerı alıntın mllsnnrle (beri
ne mahalli zlmnı müdürlükleri tarafından 
nrllen lhnıç ,·csiktılnrının mükerrer su
retle isllmnlinc imklın ,·ermemek için sn
hiplerinclen alınmıısı lekıırrür cimi~. bu 
husu:ı;to nll'ıkndarlııro lcnp eden snllıhlyct 
,·erilmişllr. 

• f nhl!ltlnı ttcbl eş)'nnın yabancı memle
kellere gönderilmek üıl.'rc sotışn tıkorıl
mıısı ve mü$teri bulunrnadıilı ııı'kdirdc lm
hn erlilıncsi için n15kndarlnrn tebliğ edil
miştir. 

• nun AOA ffeçen gene btızı kırlorı 
tıtf:ıl ~utu itlıfüı~ile mnhkeme:re ,. rllcn 
ve bcnıııt cılen Burs:ı onnnn müdürü 7.üh 
ıü Kökı;el, hllkimden mii'inndc almnıiıın 
muhııkeme ~:ıfnhalını ne<Jreden l:ı;\ıınlıul 
gatctelerl nleyhine bir cto,·a ctmış "e ~or 
ıtu hrıklml bu tlıwo:rı reddetmişti. Bu kn
rarı tetkik cd~n aııllye ccıa hakimi red ko 
r:ırım kaMırmı!5tır. 

• Kf7.lf.(".}.11ı\MA'.\f civorındakf köylere 
iki metre knrlıır kar )'oAmış ve k5ylere 
kurt inmiştir. Kurtlar blr yn,·ru dc,cyl 
pnr(nlnmı lıırdır. 

• nm.rmlYE her Cin~ taze TC ikunı 
dtrilerin depo Cdildiklctl )·erlerin tnhl 
olacakları sıhhi şeraiti söstcrlr bir tali
m:ıln:ıme hnzırl:ımıştır. 

• J.ondnıdn milletler eemi)·eline müzn
hcrcl kunımunıın ıorılıınlmndn meml<'l•eti 
mlz namına buhınmll$ olnn {iniver ile rck 
törO <:emil nııscı dün şehrimize d5nmüş
tür. 

• AN'J\ATIAOA ikinrik{ınun sonlarıncta 
mrtreo;i Ayşe ile hir olup dij:ier metresi 
Mihrlbnnı ho~nrnk ölc1ürcn elektrikçi 
Alinin muh:ıkeme~lne dtin de dc,·nm edll
mi!J ve lrtdln mnkamı ı\11 ile Ayşenin 1rlnm· 
lnrını istemiştir. Dava, müdafaa için bir 
mnrln inlik «>dllml'ilfr. 

• l\1.\NlSA • 'J1 RGttTUl ertı~ınrlakl 
30 kOornetrclik şo enin ) apılmasına b:ış

l:ı nmıştır. 

Tahtelbahir nasıl 
icat edildi? 

"Köprüyü uç!11acak kayık,, mucidi• 
nin acıklı hagatı 

Birçok mucitlerin hayatı acıklı bir J 
surette ncticelenmietir. Ilk tahtelba • 
hiri yapan adnlll da bunlar arasında
dır. Deniz silahlarının en korkunçla· 
nndan biri olan bugünkU tahtelbahir
Ier ilk evvel kimin tarafından dUşilnU
lUp icat edilmişti? .. Bu mucidin uğ • 
raştığı mUşkUller nelerdir. Bunu öğren 
mck hayli meraklı bir tey olsa gerek .. 

Bavyeralı Vilhelm Ba.uer isminde 
bir ktiylil, 1840 yılında Şlezvfg - Hol§
tayn ordusunda askerlik etmiıı . As· 
kere a.lrnmazdnn evvel bUtUn Almanya 
dıı.h!llnde dolaştığı halde hiç bir yer
de tutunamayan, bu adam acaip bazı 
fikirleri ortnya koyduğu için hatta 
askere alındıktan sonra da uslanma
mıştır. 

Danimarkalılar ite harp eden Al -
man askerleri arasında Bauer de var
dır. Şiddetli bir çarpışma esnasında 

kumandanının huzuruna çıkan Bauer 
yakında bulunan bir köprUnün bom
balanmemın mUmkiin olduğunu söy
lemiştir. Kumandan. çok yakında olan 
düşmanın gözü önünde köprUyü hava
ya kaldırmanın mUmkUn olamayaca
ğını ç_ünkU köprünün altmdnld nehri 
kayıklarla flC"mcnm Jfibll oımacfigmı 
ileri sürmüRtür. 

Bu dakikadan itibaren Bauer l'k 
tahte1bahirin nasıl yamlabiJeccğinl 

düşünmc~e ba§lamıştı. KöprUyU hava
ya atabilmek için suyun altından ka
yığı gc,.irmcnin mümkUn olup ola
mıynca;p hususunda ~ihntni yorarken, 
bu dU~Unceyi arknda~lanna anl:ıtmış, 
o.rkadaczlan da kendini te~vik etmiş -
tir. Asker arkadaş1armdan b ~ka. sc
hirliler de bu tasavvuru allm~1amıs1ar

uır. Bunun Uze':'ir..e fehir i"inde bir ba
raka. yapılnrak. burad~ Bauer eah-, -
mava koyulmur;tur. SnSdecc para ol -
madığı için geniş çizllen planı dam 1t
lnaya koyulmu~tur. Sadece para ol -
içinde büyUk bir varlık meydana gc -
lirme:i-c çah~m·~tır. 

Birkaç ay idnde suyun alt1ndan ~~ 
çccck knvık hurrlaıım1c;br. On metre 
uzun1u"hJnda ve dört kö<,:e bir Fekitde 
olan kayık. ilk bal~r~ta bir iş Pöreee,ı;e 
benremndi~i i"in insana emniyet tel
kin edcmiyo't'du. 

Yapılan hcsaf)lara göre, bu knyık 
iıaatte Rltı mil yol alacnk ve suvun 15 
metre derinli<Tine kRdar dalnbi1c~ekti. 
Bir motörün kuvvctlvlc hareket ed • 
cck ve bu motörii. :nisiklet ~bi iki kt
ISi ayaklariyle i11~tece'tti. Hava ala -
bilmek ft'in de suvun vUt.üne kndar U· 

zanan H\f!tik borular kullantlacaktr. 
Bu sua.ttı kavığmtn acnize ind'rl

tiı~i münae.cbet!vte bUvtik n.Umaviı:ler 
ya'lılmı~tr. O vakte kadar P"örUlme
miş yeni bir icat olan moti"rlU gemt -
cik en nihayet suyun üzerine indiril
miş ve yava';! vavtt~. kavboltı'la&a baş
lamıştır. İ<:'indeki insan1arla birlfl(te 
nehrin dibine do~ kayığın kaybolu • 
~ biitUn halkı heyecanlandırmıştır .. 
Kayık, nihavet gözden tamamiyle kay· 
bolmu"?tur. Fakat, kayığın suvun yU -
züne çıkanlması esnasında bir dram 
cereyan etmi~tir. ki, ne filmlerde, ne 
de cinai dr1'.mlarda böyle bir snhm~ g5-
rülmemietfr. 

Bauer i'e ark t1a<;lnrt suwn on beş 
metre derinliftindekl kavıibn f~inde 
o1du1dan halde, suyun yilzüM çıkmıı
ğa le!!rbbUs edince, evvelce hiO hesaba 
katmadıkları çok bUyUk bir engelle 
ka:rşılaşmı~lardır. EweJcc kayığın bat 
muı için içerlcri su ile doldurularak 

ağırlık yapan bllyUk kaza.nlarm içi SU* 

yun derinliklerinde pompalarla bO • 
şaltılarak hafifliği temin etmek is "' 
tenilin.ce, pompalar kafi gcımemişUr. 
Su bir. taraftan boşaltılmağa çalı~ı ~ 
tırkcn diğer taraftan ~c:. on ntlslf faz. 
la. su kazanlann ic:int doldurmu~ur
Yar'.>!'an bUtUn çah~ma•ar ~~ gftmiŞ
tir. Havasızlıktan bunalmağa ba.~la • 
yan insanlar korkmağa başlamıştrt
ÇilnkU her tarafı kapalı bfr kutu p.fbi 
olan dentzaltt kayı~ da nehrin dibine· 
do.ırru iniyordu. Kayık aı;a~ı indikı.:e 
suyun tazvlklnln de o nfo~ette far.1&

ta.c;tığı mubak'tak .. İf.;te bu tazvik, ka
yıkta bazı de1ikler arma~ başlanııf 
ve tehlike her an artmrPtır. 

B\uer, bir taraf an d~likteti lmtıat
ma'J,a çah,ırken, di~er taraftan kur -
htlma.run ~.arelerini de dil§{inUvordu.1 
Yakıt geM.ikı;e tehlike çoi!nlml!! ,.e 
Bauer nehrin dlbinde bu tehlikede!! 
bazı dersler atmı~tır.' Mesel!, ka'"~ 
batırmatc frJn kulJandtı'?l su k8.Z8nlaı1-
nm yerine lmvıgm içine aITTt' baF1ff
mnddeler ktı1lllllmak ve kavık su ,,u .. 
züne tıkaca!fı zaman bu aftır madcfe
lc.rln n1>.hrin vııhut t'el'fain :it'fne ıt"t1J.i 
masr muvafık oıa~ :l?'ı kan ı:tUni ~~ 
mek gibi.. Fakat Bauer. müthfl!I te1M 
gösteren arkada~lırmm korkulnrt 1Y 

ra~'l"ıfa sUltimetfnf hiç bozmtı.m•~· 
Ot,.kfü~r ehret lr.in eon f!efa öntt.,.r'1> 
vedala«rTT1arkcn. tamamlvle f5\1VUn di
bine çöken ve kurbtlm.ıık im'tt\n.ı Jtııl .. 
mavan kaVll<ın it'tnde1d mltcidin ır .. rs• 
P~,,m içine kurtarıcı bir çare gclınid .. 
tir. 

B'lner, arknclaczlıırma b;r tel< ,.,re 
ka1d·-bnr, bu "nrc Mn knvıi'hn üstfıre 
bUvlik hır delik arll .. r-ak qlursı. frC'r' 

d~~i ho.vanın d~arı r.ıkmıt't irin "'"mı
cıı~ tazvikin i~"P"'"rla birlikte k 8 -

y•<!"ı da suyun yüzüne fırlata~ 
söv,cm iştir. 

Bu esnada suvun flstündc nehİT' ~ 
narlarmda ~kleuen mer"l.k'ı f nsn.nl• ' 
nn sabrı tiikenmh,ıtir. Evvelce rıı."! ' 
lan hcs:ı.nlıı.rn ıtö , 1m.vı'k 'f!11V'l.ln f r•tt" 

de valn'tz on be~ dakika kalabilir: t~~ 
kil ,raım:r. o kadar hPva veri1nı; .. tır. . ,~ 

Halbuki, f kf saatten fp.L1a. bir zar" at 
olmmrtur .ki kttvık1a birlf'ltte ~ 
suvun kinde bulunuyorlardı. 
Kadınlardan bazt1an sinit bulı'f'l1'1" 

na tutu1m\1~lar: zqbitler ve 'burılat; 
TA!llnda bu1~fian bir CilUSUft te~ al 
eti ae artm"ıtTr. Bu t!aS\i!. 1ta\1lt 1kf!"1ıt 
edllme1.a~n -b't tıa.f'ta •V\.~1 Ba,,er ff 
imıı1A h.-n~'M btr 'N:?~ ftlz1le! f!frtn ft 
ve kaV?~ ~J~nlıı.rmt knnye ~trtı~ 
de. ısimdi bu planlar yanlış cıktf\ll 
dTT. dt1' 

Bnuer suvttn a•a~emda ~eli'-! uıe-
me-Ye mnvaffnk olmtt~hır. suwrı rle 
rindo köoUk'er fı?IStlllMÜ~ ~ :BA11~ 
arkA.d~cıhın havanm tJtZ'tikt ne su 9«'Ô" 
tlst\\ne f"1'1at•lmr~trr. Birkal: ,un tıt"eıı 
ra da 'ilk t.ahte'b'!lhfr !uVUn dibi --"--

. 1rıım-
r.rknt:ılm1s 'Ve t!ıl'-!ıe yani1!ttı'1 ~ 
ki bu taht-elbabir, bll"1\n Jo. 11'11l

11
• 

ba'hrive müzesinde te~hir edili~'Ô:~~tı-
Bau~r bundan sonm dil plAfıJ?l ~eı

bik il'in um~mr~tır. PetroM'Add;ll'"t 
va n.ehrinde ''nnılnn hir bahri nO 011 -
esnas•nita ni'mavi~~ilerin ~öıU an"°' 
de nehTfn tilbitıden bir keuık !t'ier 
i.itcrlne ansızın rıkm~ \?e Bo.u~l< 1'0 
dını te~hlr etmi';!e ele. blitUn ~ - • 
i"aıilı (ft{ize~ b1t oyuncak) ol 
lfimla.mıslardtr. ~ ... 

Bauer,, Loudra, Pa.ris ve :R O sız. tJ 
f&mtı $0.1 



En B~:İüüd:k:k=~~~~ızJ 
da ne yaparsınız? 
Parisli üç ylldız hatıralarını 

anlatıyor 
lıısanrn hayatında bUtUn Umltle~i

llln söndUğtl, her şeyden Umlt kestiği 
~tılar vardır. Bu gibi anlara, artlst
erın hayatında da rastlanılır. Pa-
:sıı Uc yıldız, mesut neticeye var
b alt 1:tn'kA.nı artık yok gibi görUnen 
d 6Yle safhalara alt hatıralarını, ken· 
d:lerını en şiddetli yese düşüren bA-
seterı, an )atıyorlar. 

Operet Yıldızı 
Mnrt Dllka diyor ki 

d ılır ses artistinin san'at bayatın-
~ scstnı kaybetmekten müthiş ne 
~ abtltr? Rir mm yıldızı, baş döndü
d CIJ bir muzafferiyetten sonra blr
t~nbıre sebepsiz olarak unutulu,·e
dttse, bundan dehşetli ne gibi bir hA
c Seyle karşılnşabllir? nlr kalp ma-
eras b aı ı UtUn hareket cnzlpllğlne te-

d r ederse. bir revü yıldızı nnsıl olur 
."'a terlnmez? Bununla beraber. her 
'llt}lj . 
b vaııvotte insan, cesaretini kay-
et • ' lt llllyerek, bUtun aksllllere karşr 

t 
0tabııırse. \'azlyetlni kesenkes dti-
Oltebıı. 

l> ır. 
lı a.rıste operet yıldrzı olarak par
bran ı;Uzoı sesli Mart Duba, gtiniln 
ııu:ınde sesini kaybetmiştir. Daima. 
~ı~()kll alktşlarla karşılnnan hu yıl -

, ştrndı şöyle sö,·leyor: 
l"(l~ Ben <.le bir za~man bo~una o dl
tlın ·~rdPn bu direktöre Jl;ltt!m. ls
haı:anınınış bir muganniye olduğum 
'r e, tneslet;"lmde en tehlikeli bir 

ııa,, 
hr .ra u~ramıştım. Şlddetıl bir 
bı;ıışıt lltıhnbı gecfrdikten sonra, 
h r gljn Şarkı söylemeğe dananınca. 
~il ~o baktım. ki sesim kısılmış de
'ııtı~"· rtdeta yol\olmuş! Benim için 
'bilh ardan bnşka çare yoktu; çilnkU. 
1'oıı 11"ı:luğum hUtlln miltohassrsıar. 

1tcıııı 1 yonta, artık hiç teganni e
~sı ~eı-emmde, bronşit iltihabının 
Ceu~11 ~ldUrt'lil~ilnde ittifak ettiler. 
tııı.. ltıUcadelelerle, bUyUk mahru -

•etıe 
lıa ti rıo yaptığım karrlyer, boşu • 
tırltıE-tnıış görünüyordu. Para birik · 
l:etı llllşttın. sesimden başka para 

l'('p(\k 
Ctıt dC! bir şeyim, bir bilgim mev-
tlıtı /;lld[ ve böylece maddl vaz:ye
•a n~{> ~·okluk ifade ediyordu. Hüld
ll'ııcı1 ra.nnrağımı şaşırmrştım \"'e nev
lıel'e C:"rlPltıde. o sırada Mısıra tur
•~tı~ ı:rtt:ı.n h'.r lmpreznrlyoya bent 
tııur .. '° 01ıırnk trupuna almasr için 
~, "":ı. ~ta · nt "ltlm. Mısırda tam tkl ay. 
~aın 11rn'11 ki sanat arkadaşlarıma, bir 
d111t1 n 1ll;:znt teganni ettiğim roller-
' ıınrk 'lfıe ıları ha!lf sesle söylemek. 
bı llıantrn<'k suretlylo ge~indlm. Ru· t t"t :e>c Dheslnl ne kadar anlatsam • 
~rke r(\c-<'dP- anlatmış olamam . 

1111 ~ın n bir akşam operet yıldızı an
~ l::ı.ı~a.hatsızlandr, müşkül vazlyet
)~"lnı nıh "e zayıf bir Umltle, onun 
~l"llh ° C~C'Plik dolrturab:lmek için 
~I >.ı,:, edildim. Bilmiyorum, ı:;esl-
qa rın g·ı 
'" l'l.'ıııırn 1 n.-şı mt lhya etti, yok-
tı "'rıı «;ıl( 02 lra<'!em mi Nınlandırdı. 
, kırı<'a d rnıı~a haşladı v~ ımhneye 
d ~l lıııC>rı a <ıtra rı eskisi gibi berrak 

iti 0 rını t 
" E! teni a tı. Ve başarım. ken-
l 

11 Dtıı-1a 1"' den gUYcn edln<llrdl. 11k 
tıll.t %tan tanEıaya <löndlim. Doktor
lııı 1nsan rnıştı. sesim yerine gelmiş-

"" . hn,·at t% acıeı(\YI .r ında yeM kapılıp tn 
ll'ııınını hl<: bir zaman el<len hı-
ı\Jh ıdır. 
~ Ot- 1• 

r11 nrk,('
1 

r ... Jnn'ın kcitü itnkikn-.ı 
Ja:rJe ııın~!a~ak hem sahnede. hPm 

• 'ilıyıA n len Ytld11: A Jher Pr<ı -
b 1!':1t diyor: 
lı- ltıc)( 

<1,~1RataJrıa Paramı kazıınmnk için 
haıı trı IJ}( nrnha ,.e otomobil yıka
ııı~Sf'tnııyf> g"nc:llk zamanlnrımdnn 
tı:ıa1 , 1 «;1rı enc~~rn. O zamanlar. he
li rı dır " tU zamanlnr sayılma-

llt\ı aıı kötU 
<1~..... E>t a zamanını. ilk sns-

.. ılar rasrnd 
>ıı.,. ı aıt, a Cösterllen "Parls 

a ı:ıı nda·• ı·ı ta .. l.l\'atr ı nılm bUtün dün-
... ..E>le akıset k 
-ı~'rtı il Zaı:n azıı.ndıktan son-
~a\ı a inan, andır. Karrlyer yap
"o ''dıı:ıı Yordum ve innnmakta 

l'~nı • llır ı>l 
ltıışlı 'atıcn Yana satın almış 
lıtr r~· ll'aıtatr etUd etmeğe başla

~l' btı~ı lle btr direktör, ne 
arı dinlemek isteyor-

A lbcr Prcjan 

J;.'ı 
ı {C::-

\ 

du. Bunun sebebini hdlı\ da öğren· 
mlş bulunmuyorum. Aylar geçti ve 
b:r zaınnn geldi ki, Parls sokakların
da içtiğim kahvenin parasını veremi· 
yccolc halde dolaştım. Cebimde tek 
franl< knlmayrnca, Umltslzllğin son 
haddi hnşgösterdl. Derken bir şey 

rlüşUndüm. Beyaz perde üstünde gö
rünmek müml<iin olmadığına göre, 
beyaz perde önünde görünmek! Bir 
sinema sahibinden. beni sinema 
programına ilfıxetcn angaje etmesi
ni rica. ederek, ufak bir ücret muka
bilinde seans :ırasında şarkılarımı 
sörlcdhn. Bu suretlo tekrar dikkat 
ve alftka uy:rndtrdtm, hatırlandım 

,.e film çe,·frmoğc davet edildim. Bu 
ararta muvaffnk1yet ı;1rr1 olarak bir 
ciheti tın.ve ve horkcse ffş:ıyla tavsi
ye edeyim. Dış görünüş. hiç ihmal e

clilmemeliuir. Çünlıü. bir insan fena 
giyinmiş görlinürse. artık dilştüğU 

mUlfthaznslylo kendisinden yUz~ovt
rillr. Ben, o halimde bile sinemada 
beyaz perde önünde şarkı söylemeğe 
ç1kmadan. ne yapıp yapıp kendime 
bir smokin tedarik etmiştim! 

Rıl-:;lm hir yıldız <ln şörlc diyor: 

Pa rlst.ekt bUtün bUylik rcvülerdo 
teganni eden yıldız Dam!ya, bu hu
sustu: 

- Haynttn her C'ngel hertarat edi
lebilir: cıııC'ak l>lr karlın. kalp mar.e
rasrndn.n gelme engeli güçlilkle atla
tır; diyor. Hayli zaman oluyor, bir 
erkeği sc,·mtştlm ve o, meslek ica
bı uzak mC'mlekctl<'rc gitti. neni büs
bütün tC'rlrntmek zorunda kalan scv
ğim orkcğl elimdo tutmak için sar
fcttl~Um bUtün gayretler boşuna gi
dince d e. ondnn "azgeçemcdim, onu 
unutamadım. Artık sahnede durami-

(Snn11: S11. 1n su 1 > 
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Hurafeler diyarı. Mavi boncukla 
~arı?Mağa rahmet ohııtaıı fctiche'ler. 
Lokanta f alctlart. Falcıların enooı. 
Bizim çingenelere gii:;el bir iş. Bir fal
cının baııa dair Treşfiyatı. Uğursuz ev
ler; Rwnmı Novarr01Ju nasıl l..":tzdır
dım. Bu srz.çnıa. §eyıer mal sahiblerine 
kaça mrıl oluyor. Rir daka Holivudıı 
::iyarelimde nr.rcdc oturacağım. 

O ONYADA batıl itikatlara, sih
re, sihirbazlara, falcılara, hu

rafelere, mevcut her bir şeyin uğur
luluğuna veya uğursuzluğuna, en çok 
inanan şehir mutlaka Holivuddur. 

Buraya ilk geldiğim gündenberi hal
kın bu jnnngaçhğmı hayretle tetkik e
diyordum. Birini ziyaret için uğradı
ğım otelde oda nurnaralannm 12 den 
14'e atladığını gördüğüm vakrt, u
ğursuzluk meRelesini hatırıma bile ge
tfrmiyerek sebebini sormuş ve Holi
vudda hi<; bir kimsenin 13 numaralı 
bir evde oturmak istemeyeceği ce
vabını aldığım zaman da inanmak is· 
tememiştim. Sonralan sokaklarda da 
bile 13 numaranın bulunmadığını ken
dim tahkik ettim. Her görüştüğüm er
kek ve kndm mutlaka uğur getirici bir 
madde • Fetish • taşıyordu ve ona ina
myordu. 

A 'Tupada ötedenberi bu gibi ~eyle
re en çok inanan memleketin İtalya 
olduğunu bilirdim. Orada talih. saa
det, uğur getireC'eği veya bunları gö
türmiyeceği itikadiyle herkesin Uzcr
Jerinde birtakım şeyler bulundurduk· 
tarını; hatta bir defaı:ımda bir Jtalyan 
Ma.dammm asılm1& bir caninin ipi~ 
den kesilmiş Ufak bir parçayı madal
yonunda taş1ilrğını gönnilştüm. 

Fakat burada gördUğüm Supcrstl
tion yalnız bizim mavi boncuk veya 
sanms:ı.klara değil ltalyadakilere bile 
rahmet okutacak derece idi. 

Bazı lokantalarda yemekten sonra 
herkesin meccanen falına bakan fal
cılar vardı. BUyük lokanta sahipleri 
misafirleri celp için tanınm1~ falcıla
rı yüzlerce dolar ücretle kiralamış

lnrdr. Bunların vazifesi her müşteri
nin faltna bakmak, yapacakları i~ler 

hakkında o işlerin yapılmasının mı 

yapılmamn~mm mı hayrrh olacağına 
dair kendilerine malumat vermekti. 
Bazı adamlar her hafta mutlaka bir 
falcıdan istikballeri hakkında haber 
almağı adetli adet edinmişlerdi. 

Bu gibi şeyler bUyUk hastalıklar gi
bı saridir. İnsan, ne kadar metin olur
sa olsun, ne kadar iyi ve sağlam düşu: 
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YAZAN: Turan Aziz Beler 
nUrse düşünsün, hergiln birçok defo
lar görüp işittiği şeylerin tesiri altın
da kalmaktan kendini kurtaramaz. Bu
raya A vnıpadan gelen ,.e iptida bu 
gibi saçmalara gülmekle ve istihza 
ile mukabele edenler de yava~ yav~ş 
kendill~rini kaptırmaktan menedemez
ler. 

Bu batıl itikntlara iman edenlerin 
basrnda. tasavvur edeceı?.iniz vechi'e. 
sınema yıldrzlan gelir. Bunların biliı. 

istisna cümlesi Superotitieux'dir. F.r
keklerin ceplerinde, kadınların cant:ı
larmda uğur ~etirki uğuru muhafaz:ı 
edici \•era nazar değmesine mani ol
lurıt neler yoktur nc>ler yoktur ... 

Bilhassa bunların en başında Erick 
Von Storheim ile John Crowford gel
mek üzere, falcıların en sadtk ,.e en 
mülazimetkar müşterileridir. 

Her yıldızın inand1ğt bir nevi fol 
ve birkaç falcı vardır .. Akıllanna gel
dik<:e veya bir iı:e akıllan ermE'dikC'c 
hemen ona ko~arlar: onlardan ~lemi 
ervah ile müna!\"'h~tte bulunarak cin
lerden, perilerden hayır ve nasihat is
tenilmesini rica ederler. Adeta nev
rastenik bir hasta nasıl ikide bir de 
kendinde birçok ağrılar. rahatsızlık

lar tevehhüm ederek doktora koşars:ı 
bunlar da her i~te bövlc falcılara mü
racaat ederler. Onlardan aldıktan ha
berlere göre hareketlerini tanzim eder
ler. 

lşte bUtün bu sebeplerden dola:ı,'l, 
Holivudda olduğu kadar, dünyanın hiç 
bir kfü:esinde bu kadar mütenevYi fal
cı bulun:ımıyn.cağmı söylersem sizin 
de şnşmamaklığrnız Jazımgelir. 

Astraloğlar - bizim eski tabir mııri
bfnce mUnecci~ler • kafabt!!r mfltc
hassısları, istikbalden keşif yapanlar, 
mazi ve hal hakkında haber verenler. 
başka memleketlerde cereyan eden 
vak'alan görüp ihbar eyliyenler, is
kambil kfığıdma. billura, aynaya, kah
ve ve c:.ay fincanlarına bakarak hal ve 
istikbali bilmek iddia.c:mda bulunan· , 
tar, mcdyümler, ipnotizmacılar. tele-
patistlcr. psikolojistler, sihirbazlar \'e 
saire vesaire .. 

içlerinde yalnız, baklaya bakan bi
zim çingenelerimiz eksik. Bunlardan 
biri Holivuda gitse mutlaka para ka
zanır. Zira her yıldızın ve her Holi
''lld sakininin bu yeni çeşit fala mut
laka meylcdeceğinc şiiphe yoktur. 

1lolivıu1dcı !Te..~hur iki Fa1cı 
Holivud falcılannm en meşhuru 

nıreos ve Rainey iı:ıminde iki kişidir. 
Bunların söyledikleri ekseriyetle doğ
nı çıktığından oturdukları evin önü i-

ııe meşhur ''Primo,,, bandoa!ı.. 

Gari Garaııt bfr fı1min<le .• 

Şarl Vmıel oo Mari Beı 

1 

·ı 
j 
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çeriye girmek için sıra bekleyen halk 
ile doludur. Bu ahali biribiri arkasına 
dizilip saatlerce kendileri için bekler
ler. 

Bu batıla ve hurafelere inanmak yü
zünden Holivud emHlk sahiplerinin u~
radıkları zararlann had ve hesabı 
yoktur. Bir yerin uğursuzluğu §ayi o
lunca orası artık beş para etmez. 

Çi~ekli, @zel bn.hçcter içinde elliye 
yakm villa vardır ki bunları almağa 
de~il içlerinde kirn ile otnrmağa bile 
kimse yanaşmaz. Bir saadet yuval!ı o
labilmek için bUtün güzelliklere malik 

olan bu n37.ar okşayıcı gönül çekici 
binalann "kiralık,. levhalarının yanı
na. "uğursuz,, şn.ylası gözle gcrünme

ven bir ~camet itikadı halinde asılıp 
kalmıştır. Buraları b:ı.zan yabancılar 

tarnfındnn tutulursa ela tuhaf bir te
s:ı:liif E'Seri ekseriya bir defa hadiı:c 

oıur, ~;ne t"rk olunurmu~. Rudolf 
Valentino'nun koc:ıman bir p~rk icin

dck i "Fatcon's Lair" • şahin yuvası -
ismincle!cl bllyük ~alosu. fıskiyeli bii
yük mermer havuzlariyle. nadir rffe~ç
lariyle mütemadi;.•en terkcdilmiş bir 

rnı.ivctte. bu şc:ı.met itikadın~ kurban 
olanlar arasında birinci gelir. Bu Fato 
bir ?.amanlar düny~nm dört tarafın
dan g"tirilmhı. en kıymetli. nadie<', PS· 

,•ahırla süslenmişti. Yıldızın ?\evyork
tn. ,·cf atmdan sonra bütün eşyasına 
ölümle beraber uğursuzluk damgası 

da hemen yapıştırıldığmdan. alacakh
lar tarafından hepsi yok palın.sına sa
tılmış. F..ski u~aklnr ve hizmctkiırhr 
Londrnnm Sevil Row, veya ?\evyor-

kun Fitlh Anenue'sinde en biiyük ma
~azalardan alınan e~yayı. elbiseleri 
birkaç dolar ~ibi kUçük bedellerle sa-

• tm almış'ar. İçerisi boşaltılan bu gU-

J ~ı saraycık ta, can~ız bir manken frl· 
bl, etrafını saran batıl bir itikat yü
zUnden metruk ve merdut bırakılmış. 

Bir z:ımanlar dünyanın en güzel ka
'lmla nna a!]k ve gramına sahne olan 
bu odatar şimdi bomboş .• 

( .ılT.bz&ı t.!CT J 
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En kötü dakika Hl~!,y.,,,,~"'-J 
(Dokıif:uncu sayıfadtın devam) - Ne habor ıeUrdfn? Geliyorlar 

yordum, aradan aylar geçtfğl baldo 
kendlslndon hiç bir haber alamayıfi
ca, h&yatımd Uk defa. olnrak nğJa .. 
dım. Bu sırnda ölmek arza unu duy
dum. Hlzmct.çl kızın evde bulunma
Cığı bir aralık, yanlışlıkta tıliç di
ye dalma yanımda tnşıdıAım l>lr şt
şedekl zehlrl içmem, k~ndlliğlnden 
bu husrlstakl arzu~ uyerfne getfrl!
cekti. Fakat, ölümden kurtuluş ml
sermiş. İUzmolçf krz, fhtfrna.1 be· 
uım eon g\iolerdeki buhranlı halleri
mi g8zoııunde tutarali beni fazla yal
nız bırakmtı.k tstememlŞ, d6nmUş, TO 

bent yerde hıe kımıldannıaksır.ın ya. 
tat orunce, derhal bir doktor Çtiğrr
mıştt. DORtorun mtidahalc§1y1e tek· 
rai" aynğa Jtalktım. Eğer aradan bir 
sa.at emiş olsaydı. t>elkt de lşfşıtın 
geemlı, bulunMaku. Den, $1mdt10 
ktidıır bu hAdt!icyi khnsere ifşa l!t· 

met.llm, şimdi aftlatışım, en zorluk ı. 
etnde kivrfind1rıt'5r \ı'azlyetıerden bi
le sryrltıp ttkmali, kurtulmak mUm· 
knn 616u!unu i bat tctncıtr, Aylarca 
sonra vbcut.Çlı iyileştim, hnyfitı gene 
stlfet bUl6um ve HuvveUmt töpitıyın
cıı, f'tthaft d!i t71le(lmlş olarak yıı@a· 
makta de m ettim. tn anlar, telll-

kettertntn tısırı olmamalı, lte.lmntna
lıdrrlar. Kederli hftdlsc, ne kadar a
cr verici olursa olsun, tazyiki altın-

da H1tfi'lenıeltdlr. Havnt, yoruyor: 
eğer bn felsefe tanınıp benim enf r
se, hi1llttn darbelerine lfatşr tns~n 
tellkleetr ve hayatın gUzeJ taraflll· 
rıntı n nıusteftt olmak ıcın, mU\'ate
ne temin Oi:Hltr. 

a 

Tahtelbahir 
(8 ttcl 6t1Jlıfiıdl.tn dooom) 

eadını saUnak UW'G yaptığı bütUn te
§ebbllaJeroe muvntf e.k ola:ına.nu§tır. 

A.radao. birçok Beneler geçtikten aon 
ra., MUnhcnde belediye hastahaneslıi
de fakir bit dam atınUştUr. Bu nda· 
mm. adı, ıwır, cinBl1 ctb1lllyeU ne ve 
kim o14ugu ço zor öğrcnllmlatlr. Me
zarının ba§mdalci taşa Y)lhelm Bauer 
olduğu yazılnuş ve bir mezarlığın k~ 
şesinde unutulmuştur. Bu adam, ilk 
tah~lbahftt d.U ünUp yapan dahi bir 
mucttUr. 

mı'l 

- Evet! Akşama dofru buraya v .. 
rırlar. 

-Akşaıfi& mı? Kaç bin k1$t? Gene 
bir kasırga ... 

SöıOnü bitiremedi. Saray gonerall 
:ıraya girdi: 

- Yııln11 iki tttt ... Bir d Hrilaf-
7os! 

- İki kişi ha!. .. Hrlsafyos ta be
raber, öyle ml? Fakat nasıl olur! 
ô halde bunlar elçi olacak! 

- Evet! 
Klınbillr ne korkunç bir oltlma

tom getlriyorl&rdı? 
Gnncş kt:trl eteklerini Marmaranın 

nıavj aularında a#art&rak ufka gö
ml1ldU, 

Jki Jçi, ort.alarmdır. Hrt•afyos 61· 
rluğu haldEI. Teodosyosun önilne dof· 
ru btrkao adım attılar. Sonra tklıt 
birden köleyi omuzlarından tutarak 
tükürür gibi, ileri fırlattılar. Sonra. 
lelerinden biri Atil1lnm m•ktubunu 
uznttt. 

Hrlsafyoı seviniyordu. 
'l'eodos,·osun boğaımda bir yum• 

rıık vnruı. 

Mektup okunduğu zaman ıözlert 
hayrP.tle bU;>ildU. 

YUzUne kan, gözlerine ı•ık geldi. 
Yere kapanmıt olan köleye baktı. 
AUll~ıan e1çllerl çıkmak tçln dön-

dUler. Fakat Teodoeyoa <lolrularak 
onlara durmalarınt 11öyl~di. Sonra 
şunları ııa.ve etti: 

- Kn:<leşlm AtillA.ya. yapılan al
çaklık bo.na yapılmıt demektir. Ce
zasını vcrıuek r.aadettni bana bağıf· 
ladığından dolayı derin 'UkJ!anları· 
mı bnıtır•nız. Bir dakika durarak 
verdtG'!m cezayı da görU:;Uz! 

Sa.ay 'kumandanına bir işaret 

yaptı. 

lriyarı blr uker ert adımlarla 
yaklaştı. Kurtulduğu Jçtn ıev1nen 

ITrlaafy<'suu tepesinde bfr kıtıo kalk· 
'"ı ve indi. 

Gövdesiz btr baş Bfıamı tahtını ta
şıyan altın aslanlardan birinin ayak· 
latt dibine yuvarlandı. 

tkt clçt TaÖdoayoau ba~ a7ala 
kadar s.OzdUter, dudak bU'kttııer • 
selam bile vermeden çıktılar. 

Blzansın, duruldukça iğrene btr 
hal alan sarhoş gecelorl yeniden 
başlayordn. 

ZenCiler 
(1 nd ıayıf tldan mam.) 

lltfld4em unct olmu1u. btr Mnıat 
olaıı bu &dam ıı mına. kendlıt en bU.. 
,ılk zenci peda.gog ve Tuskegt n.nı. 
verslteıslnln mnes ısı olmak f ttbarty. 
Je dikilen bu heykel, onu çah~an esir 
ve ç1pla ıencl delikanlı rençberin 
üAtündekl örtUyü k Jdırarak. eliyle 
ontın acınacak ha.llno lşarot eder ta
•rrda. tekUleudirmlşUr. 

O iğer taraftan, Amerika beyaz
ları arasında zencllerl hor gOr

meyenlere, anlara ay.-ı gayri mua
melesi etmiyenlere de rastl ımılmak
tadrr. HattA., Cenubt Amerika bQkO· 
met?erlnden birinin hudutları lçert
Blnde, beya:ııar. ılyahlar için dlkttk-
Ierf bfr heykelde canlandrrdtkları 
çiftçi tipiyle, zenciyi şapkasını çıka
rıp elinde tutar, tyt yUrekll ve se
vtmU bir lhtty~r olarak temsll et
ml$lerdlr. 

Zencllef', biltUn Amerika tllrieşlk 
Hükfımetleı1 hudutıa.n fçerislnde, 

beyaz derllflerle ayni sevtyede sayrJ
ma k tçtn, boyuna u~raşıyorla.r. Bu 
ara.da Mr kıınm beyazlar d& kendile
rine yardrmt esirgememektedirler. 
Yakın btr Beride nzlyetln büBbUtUn 

dUzeleceftnt kuvvette uma.nıa.r, bu 
yolda boyuna propaganda. yapmak 
suretiyle faaliyet halindedirler. 

Zenciler lehine en şumuııu propa
gandayı da, cazbant calcıcıları, dan
sör ve dansözler!, şarkıcıları yaP-
ma.ktadırlar. Çoktandır fllm sahası· 
na da intikal eden bu sanatklrane 
faaliyet, zencilere karşı dUnyanın 

her tarafında eempatl uyandırmakta 
dır. Fakat, onlar fçln aırl meıele, bu 
l!lempa.ttntn Amerlkada cıa uyanma
sı! "Eh, az, çok orada dal'' diyenler 
çok değ-lise de, yok da değildir. İB· 
tlhdtf edtıen neticeye varışın pek 
yakında mr, yoksa daha geç mı mUm· 
kUn olacafı ve no zaman topyekfın 
tstenil~n vaılyett! lrlşlleceğl kesen
kes kestirilememekte, elmdlllk, ola
bllecek t~Yln ıamanla belU olacağı 
ırszttnde, karar ktlınmaktadır 1 ?-···· 

abone olu
nuz r.Je abone edinin 

Türk Anon·m e 
Şir ef 

29 mart 1938 salı günü umumi heyetin adi surette toplnnma ı 

Türk Anonim Elektrik ~irketi hhedarlan, 1938 martının 29 uncu 
ah günü saat 15 te Beyoğlunda Tünel ıneydnnında 1\letro hanındaki 

idare merkezinde a,H ,aurette toplanacak umumi heyete flan•t olnııur
lar. 

En az on hi~se senedine malik olup bu toplantıda hazır lıuluıun:ık 
istiy(lo hLedarlann ticaret kanununun 371 inci madde ine göre top· 
lantrdan bir hafta evvel ndeleri rrcJmemi kuponlariJe bf"raber hiW' 
senetlerini: 

t~tanhuTıta §irketin idare merke7.ine, Selanik Bankasına. 
Brük elde "SocietE FinnnciCre de Tran:=ports et <l·Eutrcprises. tn

du~lriellesne. 

te'fdi eylemeleri icap eder. 

His e enctlerinin te\diine miiteaJJik ılmnga \"C sair resimler te,·<li 

edenlere aittir. 

Müzakerat ruznamesi 
1 - İdare rrwcfüile nıu.rakiplar ve he .. ap komiseri raporlarınlll 

okunması. 

2 - Mevcudat lıe aln, bilanço ,.e kür ve zarar he~ahmm ta diki. 

3 - Eeas muka'Yelenameye göre i<lare meclisi azası seçilmesi. 

4 - Murakıplarla hesap komiserlerinin tayini ve ücretlerinin 
tesbiti. 

5 - İdare mecli i azarnıa bizıat veya hilva~rta alakadar olnlıiJe• 
cı-kleri ~irketler veya tic.-aretlıanelerle lüzumu takdirinde §İrket naınt"' 

na ticari muameleler yapabilme i için ticaret kanununun 323 üncü 
maddesine göre me~uoiyet Yerihnesi. 

İstanbul, 25 ikincikanun 1938 

İdare MecHc:i 

Tesisatı ele i iye 
• Türk Anonim şirke ı 

30 mart 1938 ça11amha günü umumi heyetin adi surette toplan-

ma8l: 

Tesisatı Elektrikiye Türk Ano!lim §İr~eti hissedarlnrr, 1938 mal"" 

tmm ~O uncu ça11amha günü 1t1at IS te Tophanede, Topçular, Necati'" 

bey caddesinde 428-436 numaralardaki idare merkezinde adi suret~ 
"1p1nnm~ QllllUl(t J...,,,._,'U J.""'" vluıJUl"lUr, 

En az on hicıse senedine ma1ik olup bu toplantıda Jıtızır bu1iirı" 
nıak i tiyen hissedarJarm ticaret kanununun 371 inci maddesine göre 
toplantıdan laakaJ bir Jıa{ta evnl Yadesi gelmemi§ kuponlıırilc beraber 

hisse senetlerini: 

İstanbnlda ~irketin idare merkezine veyahut Selanik Bankamııı 
tevdi eyJenıeJeri icııp eder. 

Bi!!C eenetlerinin tev<liine mütealJik damga ve sair resimler te-.,.. 
di edenlere aittir. 

Müzakerat ruznamesi 
1-İdare mecliai ve murak111larJa hesap komiserleri rnpor1annııt 

okunması. 

2 - Mevcudat heenln, biJna~o ve kar '-e zarar hesabının tasdiki· 

3 - Esas mukaYelenaıneye göre iılar~ mecli i azası seçilmesi. 

4 - Murakıplarla lle-np komiserlerinin tayini 'e ücretlerinin 
te~hiti. 

5 - idare meclisi azasına bizzat '"e a bilvasıta allil<ndar olabile
cekleri §İrketler '\'C)'a tfoaretlıanelerle liiznmu takclirinde irket n31Jl1• 

na tir.ari muameleler yapnhilmesi i~fo ticaret kanununun 323 iincİİ 
madd in öre nıczuniyet \'erilmc t 

Kiralık EmU\k 
0 a.o' Beyoğlu Kıamcrha.tun mabnUe!i Kızrlcık sokuk J.!l No. Iı ApartıJJl 

1 incl dalrcst. 
~ıışantaş Bacı l\Uhak sokak ::?8140 No. ıı ev. 
~e.nt;altt Çayır sokak 9S N'o. 1ı ev. "(rY 

YıUk rda. :yb.Zllt ·vakrf ma.llar 31 - :S • !138 günü sonuna. kadar ıdraYıı 
ırilm k 'üzere n.rttırmalnn ıuıatılmrştır. fl"' 

lste'klllcrln 28 - 2 • 938 :ıuuartesl silnii saat 14,30 da Beyoğlu 'raıcı 
UdürlUğil AiJtarat kalemine ı;elmelcri. (:Hl7) 

A.nkara ca • s e 
· kirahk dü kA 

kaôa1ci 
Vakit yurdunun altında (ölen l7ransız kitapçmnm) yed ve ar 

depoları kiralıktır. dilc:tıi· 
B"-leştirilmck ırctiyle !150 metre mura1:>ba1ık bir meEalıa ıetde e 

1 

tir. bteyenlerin Vak'it ıvurdu idare memuruna müracaatlerL 



lstanbulda Havagazi 
'le elektrik ve teşeb
büsah Sınaiye Türk 

Anonim Şirketi 
29 mart 1938 emir günü umumi heyetin adi surette top1anmın 

lnanhulda Havagazi ve Elektrik ve Te~ebbüsn Sınaiye Türk Ano· 
"İm şirketi hiı;c;~dıu1an 1938 martmm 29 uncu :ah gilnil saat 16 da 

beyoğlunda Tünel meydanında Metro hanındaki idare merkezinde adi 

lllrette toplanar.ak umumi heyete davet olunurlar. 

]· Bu toplantıds ha11r bulunmak i@tİyf'n hi11ı1edarlann toplantıdan 
l\akal on ~n evvel ,·ade1eri ~etmemi~ kuoonlarile beraber lıisse ıenet 

lerini: 

il f. lanhnldu şirketin idare merkezine, Osmanlı Bankasına, Sel.inik 
lltıka-ına, 

l Brük<1elde "Soci~t~ Financiere de Traneporta et d'Entreprisea 
lldunriclles,,e. 

tev ,. 
uı evlemeleri icap eder. 

Hi~8e !!Cnetlerinin te,·diine müteallik damga ve tair rf'&İmle-r tevdi 
tdenleı-p aittir. 

Müzakerat ruznamesi 
l - idare mttli ile murakıplar rııporlarmın okunması. 
2 - Mevcudat h~ahil~ bilanço n kar ve zarar hesahmın tasdiki. 
3 - F.. aıı muknelenameye göre İff are mer.füi azaııı l!eçilme .. i. 
·i - Murakıpların tayini \ 'C iirretJerinin tesbiti. 

C~~ 5•-: f dnre m .. r.)jıı,j azasına hizzat Vt;ya hilva-~a alakadar olaıhiJe· 
1111 

l~rı ~ırkf'tf er ,·evo tirarf't11ane1Prlf' lnznmu tnkdirin<ff' şirk,.t namr 
ttı hrari muam«>le1e .. npnhilrnf'-i irin ticattt kanununun 323 Uncü 

llıfd,.":ne - . ·ı . • . gore merunıyet ,·crı ıneıu. 

11 -KURUN 2'-Ş'Q'BAT-1931 ! 

Nafıa Vekaletinden: 
' Aşağıda cetvelde parti Ye miktarları yazılı cem'an 126455 adet normal kayın traversi avans verilmek BzeN 

tediye maddesi tadll edllm!t olan şartl'ames\ dahilinde yeniden 3 partide 28 • 2 • 938 pazartesi gUnll •&at 16 tea 
itibaren ayrı ayrı ekstltmesi yapılmak Uzere kapalı zart usuliyle eksiltmeye konulmuştur. ı 

Ettslltme Ankarada Vekllet Malzeme Eksiltme Komtsyonunda yapılacaktır. Her partiye alt ekıntme t~rı. 
namesi ve teferrUatı cetvelde blıalatında ya.ıılı bedel mukabilinde Ankarada VekA.let Malzeme MUdllrlüğtln•1 
den altnablllr. isteklilerin her parti tein ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif mektuplarını cetvelde hizalarında 
gösterilen muvakkat teminat ve taltmatnameslne göre VekAletten alınmış malzeme mUteahhltllğl vesikaaı tle 
birlikte 28 Şubat 938 pazartesi gtlnü aaat H e kadar Ankara.da VekAlet Malzeme MüdUrlUfUne vermeleri llzım•, 

dır. 

PartUor mlktan Muhammen 
Normal tranra bedel 

ı 61 901 U6653.60 

il t 289 27867.00 

nı 65 265 176190.05 

Muvakkat 
teminat 

12082.68 

2090.03 

10009.60 

~artnama 
bedell 

Lira Kr. 
10.83 

1.39 

Bolu vll!yetl DOzce kazan Gfrfşkuztı 
ormanından. 

Bolu villyetl DUzce kasasındaki Ko-
kurdan ormanından. 

8. 76 Bolu vllAyett Akçakoca kazasındaki 
Orhandaff ormanından. 

Bu ekelltmeye huımst orman Hhlplcrf de ctrcbtllrter. (~6:tl (7R2) 

Tllrklye t:unıtıurlyet Merkez Haokası 
19 / 2 ı 19.38 vaziyeti 

AKTIP' .... 
A.1&19 ......... 19102 ~' ......... 
Ufa.k1*. 

• 
• 

• • 
• 

DMllııldd ll•Mtl,._ t 

nar• tll'MI ı • • 
Baıtt&MI ......... 

• 

AJtat _,, tdJoSnl t> 482 900 
AJtma caa.ut uw ..,... 
~. 

Dll•r .,,....,_ .. -.... 
1111111C 11Uı119ı.t • • • • ...... .. ..... 
"-Ubte tdfl• nralD •alrUJ9 ... ..., ..... 
Kuua• 1"" 11te1 ...a. 
ıseıert .. te•f'Ucu HuiM &ueıo 
f'lltdall nkt tedtyaL 

• • • 

2'7.713.148.17 
28.039.767.-
1.1.(!S.175.SO 

668.65.41.60 

9.118. 72D.M 

14.908.47 

28.08'1.S.12.17 

158.'748.58S.-

14.371?.27'1. 

2. 700.000.-

~ 
PA51P 

a.-,. •••••• 

l lllU,aı Uoeııtı t 

IS2.708.000.4~1 t •'·• 91031- ..... 

I 
Lir• 

: ııs.000.000.-

668.6GS.GOi 

87.290.070 

144.876.286. 

A.dl ... f•Y&al&& e e a a • • • M•-.V 
e.aı.ıso.ıo Hu.uas . • • • • 4JU6.00'1.70 

hcl&..ada91t ... ımoa.. 
Oeru.llte edil• •na.D ..;.,,. 
KAAwıwt 1 ~ 1 9d _..... 
ıertu \eYflkaD Ma&M canı. 

dU YaJd ~ 

Oeru!ıte dl• ~ ...,... 

b&kiJMI. • • • 
K&11ılıfl tam-.- attm olarall 
ll&•eteD '*2a...W. .uedUeB 

KMtkuat •ukalıtlt U&...._ .... ..... ...... ~ ......... 
Olwt• l'llaMı ... llı , ' 

ılSS.'748.36.1.-

1-1372.27'7.-

tfl.8'76.288.-

10.000.000.-

"' 000 000 t'78.8'1fl.984.-
ıo. • .- 12.186.7N .. 

İstanbul. 25 fkinrikAnnn 1938 • 

"------~-:~~-:--~--:-~--::::::-~~~~~~~~·-d~n~r~:.....:._~f~r~r~H~~1~·~---
!t lstanbul Tramvay ş·rketi f,::=,~:= · 
t5~ 1938 perşembe gUnU saat Transports et d'Entre. • Jttyea19 ıta""'11t ...... .. 

37.106.6S1.40 30.800.681.40 
AJtına tunıı katıO cRtVıat. ı•.ı&M-24 

•>tger dftv1·• .. , •• aıu.kb 30.f>88.MD.« 81.008.008.es 
"ıtrtn hllld~ • •• • • ------ıtOG.800.081.81 

........... ·-·-·-·-· 88.GMJU 6.02 
umumt heyetin adi surette prises lndustrielles" e 1 'taltwtı&t ıut1u1 la71Mtle 

toplanmu ı ~ ....._ " CM.Ut lata 1 tevdi eylemeleri lcab eder. &......-. 

~. lllbut Tramvay şirketi hissedar. Hisse senedlerinin tevdiine mUteaJ. Attıa .. dLm ...,... 

~ t\9'd8 nıartmın 24 llncU perwezn- ilk damga ve eair resimler tevdi eden· 1'ab.O•t bertM 

~e)ıı.~ saat 15 te Beyoğlunda, Tünel lere aiddir. 
itle!\ ~da, M tro h ıncla.ki fdue MOZAKERE RUZNAMESİ .....,... 
~~~de ldt surette toplanacak u- 1 - idare mecltsi raporunun oltun. .. _....., 

5.189.083.61 43~.409.6:' 

6'7.370.22 8.6-12.227 A ~ 
8.aM.8:>7.25 

4.G00.000.-

46.006.S-16.2"- ,..... 
blıooııo aaddl ',o.cM • u - A.ltm 9-rtae ....... ye.19 • u tıı heyete davet olunurl.r. m~.:_ idare ~cllsl uuı eeçilmesf, • .,.,., 1111 tarttıln6m ttfbarmı 

~ to ll on hisse senedine malik olup 3 - Murakıblarla hesab komiseri- •-----------------------------------------
b :1•~tıda hazır bulunmak istiyen nin tayini ve ücretlerinin te8biti, Z A 'f I 

İstanbul Unh•ersitesi Fen Faltüıtest F.K. 
lııcı lrlann ticaret kanununun an ' - İdare mPclisi aza.sına bizzat ve 
~l ~addesine göre toplantıdan ıaa. y&. bilvasıta aıtıkadar olabileeek1eri 
""l>o~ hafta evvel vadeleri gelmemi~ cŞirketıcr \"ey& ticarethanelerle lflzumu B. :rilmrt'slnden 1936 • 37 sencgt eylül 
'4~rla beraber hisse senetlerini: t&ltdfrinde şirket n&mTna tkart mua • ayında aldıAım 22~ No. Nikola adh bfivi-

~ butda: Şirketin idare merkezi nıeleter yanabilmesi l<'in tlcaret kanu. yet varalcıımı ka)·betıfm. Yenisini ala<'•· 

n\lnun 323 UnrU madd~aine gö~ me- Aınıttan csld~inin hültmtı yoktur. (24707) 
wniyet veril~sl. At!res: Diş tababeti 2 ncl sınıfla 35 No. 

lıtanbu1 , 21 !lnnkltıun 193.q Nikola. 

Osmanlı Bankaaına 

~l'il Sel~nik Bankasına 
JDA RF. MF.Cl .fst ~: ''Soci4t6 Financi~re de 

h •lQtıb -
~~ tıl A~liue Mahkemesi 6 ncı llukuk ı 

il ftde1t: 
tı tlt(\" ı 
' ttkr:ı.,.;" :\Jarmıro Uınıftntfın BOyöksıd:ı 
tıı h:ıı ı Sbluık 30 rıumıra(ta mukim i-
~ ltal'fı'n lktıhıctı:i6hı belli olıtıı)tın koca\ ~\ı~.;:ıı tıl('~"hine atı ilan ıhtar dnuMnın 
~ "''c-~ it?: Mihhlclaltyhin ikamelfrl\hı
,1 """ .:lı~etlne hlnııetı •lı""eti~·enln on 
ı.~tıl\ 14 Üddelle llllnen 'ehliAlne ve tah
~111~111~ lı: - 3 • 19:\3 rınznrteııl saat 10,30'11 
lıı'lıa,1 /rar \'rrilmlş ve rlu,•etiyenin bir 
ı. ;ıırıı,~ 0~ lllAhkcme ctivanhane<ıine tnliJ. 
~ ~ı,.,1 dıııtundıın nıuRvyen l{i\n Vo? saat-
~~, 1111 1 r · 

"- t lıııı ~ 1>·0 altıncı hukuk rlaire<ıinrlt-
~~ tatıltıtt~~fltanız nk"I tıkClirfle ın:\·ahınız

!lltıı~k 
0 

1 devıun olunıırııllı lrhliıt Hrln. 
~ 7.erc ilAn olunur. 124i00 

çıkarıldığını öğr enfrtek tetkikatmm: belki de ldalıa kolay· 
laııt. 

Polis mli!ettişi Harrigan bı: .&teri söyledikten son
ra, kocaman vüçudünU birdenbire koltuktan _çekecek oda
dan çıktıla-. 

vt 

Yırt yoltla ktndllerine Tcranı Mırç raıtladt. Tiyat· 
roda h~r yer, •oluk bir ıeHizlik içindeydi. Aktörlerin ço
ğu giyinme odalarına gelmitlerdi. Sahnede, yalruz Uni
formalı bir polis memuru ve bir de Mansfild Kcnt'in ce
sedi vardı. Adliye doktoru henüz ıelmcmiıtl. Harrigan, 
Coni ve Març sahneye girdiler. 

Le~ llanson, e§ya o:lasma yakm bir yerde buluna • 
yordu. Harrigan kendisine yak1aştıiı vaki.t, Leı Hanson. 
yüzü hala kireç gibi bembeyaz oldu&u halde, titrek elle
rile bir sigarzı yakmağa savattr. 

Coni, poliı müfettifi Harı-i&an'ı Les Hanson'a taruı
tırdı. 

Harrigln, ~ Hanaon'un böyle telif içinde bulun • 
muından hayrttc düımüıtü. Oııun, daha •oiukkanh ola-
caiım umuyordu. · 

Hatriı:ın sordu: 

- Bu çelik kapana bakan ılı: misinit? 

Les Hanson'un elindeki ıi,ara dütcce'Jıi gibi oldu. 
- E .• Evet .. Benim. Fakat nhnedcki yetine koydu • 

ğu:n zaman gözden geçirmc~e lüzum görmem!ıtim. ÇUn
kü ~aytt muhkem ,apıltfltı bit •eydi. Hiç blr yerinde bir 
an.ta t>hbUtct~in• ibtimal vcrmıyordum. · 
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ilanlarınız için yalnız 

20985 No telefon 
iJ • ediniz 

• 
çıktı. Arkasından tcapt li~ntr kapanmu:, Harriıarı O> 
ni'ye ıotdu ı 

- Anlat bakahm. llcaele bedir? 
Coni, vakayı battndan sonuna kadar anlattı. Pro.alat 

eınasmd3t cereyan eden esrarengis bidiseleri aydı dô"k -
tU. Mensfild'in ıon dananu ~nlattı. PoU. müfcttip Harri
ıaa dinliyor, piposunu çekiyordu. 

Coni, t6alerini bitirdiği n\it, polia mllfettifi pipo • 
ıunu baş aıatı çevirerek ayıkkabnınrn topufuna bir ka~ 
defa vurdu. içindeki tiltUnleti gev§eterck döktü. cebin • 
den çıkardığı tiltün keleliııden tek111ır doldura~: 

- Demek ~ bütlln proyaJar boyunca TUlnıa gelen 
h&discler hep Menafild Kentl'n ölümünU hanrlamü: i~ 
di, öyle mi? 

PoWı milfettiıi piposunu yaktJor<!u ki eom .ordu: 

- Pekal! sen nasıl olduğunu tahmin ediyorsun? 

- Henü.& bir ttY ıöyliyemem. Yal.n.ıa ıen bana ce-
vap ver: Daha önceden cereyan eden hadiselerin kimia 
t<ı:afından ve ne için yapıldığına dair bir malılmatınu ·.ar 
mı? 

Coni JU ctvabr Terdi: 

- Burada herkes. Menıfitd' den ıüphe ediyorda. 
Mensfild, Mirabel ile (azla •likadar tötunüyordu. Ba 
itibarla Kobron"l<i'hin damxına baıtığı ~annolunuyord.a. 
Fakat sonunda lcendiıi ölünce, it tamamen deflpyOl' " 
bu nazariye de suya düımUı oluyor. 

Poli~ mülettiıi ı 

-sa-
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3 günde 
.Veni ve cazip 

I • güzellikte 
Bir ten 

Bu.rueukluklarda.ıı kurtulmağı ve daha genç ve gilleJ 
görüıımeği seversiniz değil mi? Açık beyaz taze ve 
bir gene; kız tenine malik olmak istersiniz dt>ğil 
mi? Evet dersi.n.ız, bu basit güzellik tedbirini tec.. 
rilbe edin.iz. Her akşam, yatmazdao evvel pPmbe 
reııglndeıd roKALON kremini kullanınız. Bu kre. 
min terkibinde Vıyana Oniversite ProfcsörU Dr. Ste. 
jskalin cazib keqf i olan ve bUytik bir itina Ue inti. 
hap edilmiş genç hayvanlardan istihsal ve "Bf O. 
CEL" tabır edilen müceyrelerl canlandıran yeni cev. 
her mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cıldinizi 
besler ve gençleştirir. tik tatbikından itibaren erte. 
ıi .sabah, cildinizin ne kadar tazeleşmiş ve gençleş. 
mlş oldu~u göreceksiniz. 
Hastanelerde 60 • 70 yaşlarındaki kadınlara yapı. 

lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruşuklukla.. 

nn tamamen zaiJ olduğu görülmUştür. 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki TOK.ALON 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve tasfL 
ye edilmiş zeytJnyağı me\ cut olup bu unsurlarla, 
mesıı.nıata nUfttz ne derinliklerde gizlenmiş ve hiç 
bir sabunun ihraç edemediği gayri sa! maddeleri 
barice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymeL 

Ii unmırlar ise, açık mesarnab kapatır ,,.e üç giln za.rfmda en çirkin ve 
en sert bir cildi beynzlatıp yumuşatır. 45 • 50 yaşlarındaki kadırılara 

bile bir genç kızın tazeliğinJ ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. He. 
me:ı bu günden lfü tUb veya bir vuo TOKALO!'l' kremi ahnrz ve tarif 
edildiği veçhile ku!lanmıı. Netkesinden son derece memnun kalacaksınız .............................................. .., 

lstanbul lleltardarhğİodao : 
l - 1\fa yarım Burgaz KU~iik Çek mccc gölünün balık avlamak hakkı 1 

Tart 1 'J38 tarihinden 28 Şubat 1939 tarihine kadar bir seneliği on beş gün 
ıUclu~·ıc a~ık artırmaya çıkarılmıştır. 

:? Sabık bedeli "3420" lira 40 kuruştur. 

:~ Açık artırma 5 Mart nas cu martes\ gUnU saat 10 da lstanbul v 
·rglh'1'1 Mildürlyct1ndekl Komisyon ela yapTit\tu.lffit 

.ı ..... :Uuwı:kkat teıninat "256" lira "58,. kuruştur. 

5 - tsteklİlerln şartname}1 görmek ,.e fazla bilgi toplamak üzere hcı 
,im ı\ v .Vergileri .MUdUrl.reUnde müte ı,;;ekkll ihale komisyonuna gelmeleri. 

ECZAHANE Si 
Her nevi reçeteler, Sıhhi levazımat 

ve ıtnyat. 
Beyoğlu 1stikıal caddesi No. 419 

Yerli Mallar Pazarı It.:rşısmda 
Pazar dö Bebe sırasında 

.. • # ... • • ,,... • 

Ista.nbul mülhakntmdan Beyoğlu 
ile Galata beyninde tabtelarz 

derniryolu Türk Anonim Şirketi 
24 Mart 1938 perşembe gUnU saat 

16 da umumi heyetin adi surette top. 
lanması. 

İstanbul mülhakatmdan Beyoğlu i
le Galata beyninde TahtelArz Demiryo. 
lu Türk Anonim şirketi hissedarları, 
1938 mnrtınm 24 üncil perşembe günü 
saat 16 da Beyoğlunda, Tünel meyda
nında, Metro hanındaki idare merke
zinde adi surette toplanacak umumf 
heyete davet olunurlar. 

En az on hif:se senedine malik olup 
bu toplantıda haıır bulunmak isU)·en 
hissedarların ticaret kanununun 371 
inci maddesine göre toplantıda.."l laa. 
kal bir hafta evvel vadeleri gelmemiş 
kuponlarile beraber hisse senedJerini: 
lstnnbuJda: Şirketin idare merkez1ne 

Osmanlı Bankasına 

Selftnik Bankasına 

Brüksel de: ' 'Socict6 Financiere de 
Transports et d'Entre· 
prises Jndustrielles" e 

tevdi eylemeleri icab eder. 
Hisse senedlcrinin tevdiine müteal. 

lik damg-a ve sair resimler tevdi eden
lere aiddir. 

MÜZAKERE RUZN AME.5t 
1 - fdarc meclisilc murakıblar ve 

hesab komiseri raporlarının okunması, 
2 - Mevcudat hesabı, bilanço ve 

kar ve zarar hesabının tasdikı, 
3 - İdare meclisi azası seçilmesi, 
4 - Murakıblarla hesab komiseri -

nin tayini ve ücretlerinin tesbiti, 
5 - İdare meclisi azasına bizzat ve 

ya bilvasıta alakadar olabilecekleri 
şirketler veya ticarethanelerle lüzumu 
takdirinde şirket namına ticari mua. 
melelcr yapabilmesi için ticaret ka. -
nununun 323 üncü maddesine göre me. 
zwıı yet V'l::rlbııa:d • 

İstanbul. 21 Sonkanun 1938 
İDARE MECLtSt 

Geceler'i üzei'"i n izde 

meşhur 

11111101 
elektrikli lambayı ta
şımadan hiçbir yere 

80URLA 8IRADEALEA lstanbul-Anltaıa-l;ımlt 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
5 . nci keşide 11 Mart 938 dedir. 

Büyük İkı-~miye S0.000 Liradır~ 
Bundan başka: ıs.m. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle .(20.000 ve ıo.()(.A'J 

(899) 
liralık iki adet mükfltat vardır. ./ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=~=~~::=~·-~ ~tanbul Erkek öğretmen Okula Satı~ 
lstanbul OllmrUklerl HaşmUdilrlilğUnden: 1 Meccani muayene g alma Komisyonundan: 

ı b 1 Gu "ki l . 1 b . "h 6 . kl 7 •• Perşembe ~ıen ııaat 2 den ti e tul.dar I! • ·ı 200 k lbi . fDlllııff stnn u mrti er ıç n mUsa a kaka ımtı anr ile ...-e ı lıra aylı ıı. I:! Ortak- T ba k p 1 d 2.~ ~ Okul talebesi lçlıı diktırı ecek olaıı ta ım e senın el 
•ıemur alrnacaktır. İsteklilerin en aşağı orta tabsll görmilş olmaları ve h oyd a~ k~a.m~U:ı:;1g~~ ti 16 - 3 - 938 pazartesi gUnti saat 14 te Cağaloğlundn liseler muhascbCI~~ 

ııemurin kanununun dördüncü maddesinde yazılr şartları haiz bulunma- ii r"~:"1 alral 
3 0 

or ed Y !
1
" ğinde toplanan okul satın alma komisyonu tarafından açık okslltnıO i1° ,.,,, 

:. ıı ... r Pr parası?. muavene er. • . G ıcıw 
! arı ,.c yazı makmcsl ile yazı yazmasını bilmeleri esastır. Erkeklerden mu- U:::::::mar.:aı:m:ı:x=x::::-.:=::.---!! le edilmek Uzerc mllnnlrnsaya konulmuştur. Muhammen f.atı G!J ell16 
ı.abakayı kazananlardan askerll!;rinl yapmrş olanlar tercih cdlllr. Müsaba- tur. tık teminatı 105 liradır. lstoklllerin şeraiti anlamak için Acıbad .0ç 
·a imtihanı 2 - 3 - 938 Çarşamba gU nli saat 14 de ·yapılacaktır. tsteklllerln bulunan okul idaresine ve eksiltme i~ln belll gUn ve saatte koDlfs) ~ 

J lhayot l - 3 - 938 sah gUnU akşamm'a kadar \'eslknlarını tamamlamaları N"i;!riyat müdürü Refik A. SevengiJ müracaatları, ilk teminat makbuzu ve ticaret odası cari yıl belges:ntn 
~ abcıler. (9!11.) Sahibi: ASTM ns misyon:> ibrazı lüzumu lldn olunur. (989) I ___./; 

tvvClki hadiseler, filhakika Mensfild tare'lındıın tertip e.: 
uiliyord.ı. Sonunda işler kendi aleyhine dönc:ek cezasını 
bu1du. Başka bir sebep görebiliyor musunuz? 

- "Teran~ • Mar"ç'm dü§ünüşüne göre, sebep şudur 
ki, az çok ben de buna inanıyorum; bu tiyatroda birisi, 
Març'ın revüsünü alt üst etmek istiyordu .. Onun için sis
temlı <b~r ·surette çalıştı. Türlü bfıdiseler çılrardı. Nihayet 
MenRfild'in ölümü, işi tamamladı. Fakat burada da §Öyle 
bir şüphe hattra geliyor. Acaba bir adam, bir revüyü oy -
r!Clnma'!c.tan alıkoymak için ıbi:- cinayet i ler mi? işi o derc-
e ye kadar vardırır nu? 

· - 'Tertip edilen pl~nlar, onun aleyhine olsun olma -
.c;:nı Març'.m bu işte en çok kaybeden insan olduğu mu -
hakkak. Fakat zavallı Mensfild Kent' en ıığır darbeyi ye
mi). Mensfila Kent'den hojlanmıyan kimdi burada? 

-· iHerkes ! .. O adam bir türlü kendisini sevdireme -
rr.işti. . 

Polis nıüfctti§i pip-osundan bir iki nefes daha çektik-
:ten sonra·: ' 

• 
- Şu halde, dedi. Bir iki nazc:dye daha kalıyor ki, 

h.1diselerl halletmek için onlarr ele alacağız. 
Kobrovski, cinayet işliyebilecek bir adamdır. Mese!a, 

önce •İukubulan hadiseler de Kobrovski tarafından tertip 
cdilmis olabitir. Kobrovski bu suretle, şüpheyi kendisin
den atıp sonunda, Mirabel'e sarkıntılık ettiği için Mens
Cild'i öidürmU~ olabilir. Gelelim diğer nazariye.ye: Ger -
çekten bir adam, Tcrans Març'm rcvüsünü bozmak, mu -
vaffakiyetsizliğe uğratmak istemi§ olabilir. Bu nazariyeye 
inôl:lmak mümkündür. Ancak cinayet niçin? Cinayet, çok 
f:ızla ileri gitmek değil midir? Eğer gerçekten bir revü
yü kapatmak maks:ıdile cinayet işlenmi~se, bir deli k,arşı-

ımda tiu!unuyorttz demektir. Son bir nazariye de şu ola
bilir: Kent işleri alabildiğine bozuyor, herkesi tahrik e
diyordu. Març bunu öğ:-enince, Kent'i öldüııdül 

-· Yok canım. Böylesi olr.ü:JZ. Efer Març, Kent'in 
tahrikat yaptığını görseydi, onu öldürmeden evvel, tiyat
rodan kovardr, işte o kadar .. En salahiyetli adam kendisi 
değil mi? 

- Haklısın ... Şu halde başka bir nazariye daha ileri 
1>iircblliriz:. Başlangıçta vukua gelen uf<.ık hidisclerle, bu 
son cinayetin münaseb:ti yoktur. 

-Belki. 

- Bun;) da ihtimal vermiyorsun?. O takdirde bir di
ğer nazari yeye ba~ vuralım: Sizin işlerinizi bozan, entri -
ka1ar çeviren adam her kimse, Mcnsfild Kent'i öldürmek 
istemiyordu. O. bir şa~a yapmak istedi. Ağır çelik kolu 
caha aşağıya düşmekten koruyan çengelleri çıkardığı za
m.an !.>unun her hangi suretle anbşılacağını sanıyordu. 

Yani, revü başlamadan evvel keşfedilip her şeyin yerli ye
rine konulmuş olacağım ummuştu. Böylece, ta başlangıç· 
tanberi oynadığı bir çok ufak oyunlar serisine bir tane da· 
ha ilftv: etmek istemiş bulunacaktı. Fakat büyük provamn 
telıi.şfarı esnasında, sahne müdürü, çelik kolun bir ha! -
~ası tarafından karrştınlması ihtimalini aklına bile ge -
tinnedi. Netice itibariyle Mensfild Kent tuzağa düştü. İş· 
te san~. bir sürii nazariye .. Hangisi isabetli görülüyorsa. 
onu seç 1 Fakat bunların her hanıı;i birini hakiki göstere ~ 
cek hiç hir emmarc yok değil mi? 

- Tiyatroda bulunan herkesi sorguya çe~ecek 

misin? 
- Hayır .. Her şeyden evvel, mahut çelik kolu bir 

c1• "'"" ,.~-:cl•n "'ccirf're~im Sorıra, er.ya memurunur T~es 
Hanson ile konıış .. cağnn. Çengellerin ne zamm ve nasıl 
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- Dr. Ihsan Sami 

ı BAKTEİYOLOJI 1 LABORATUVARI ~ 
Umumt kan tahliJatı. Frengi o~~ 
nazarından (Wasscnnan ve 1uıı•· teamUUeri) Kan kUreyvaU saY 11ı~ sı. tifo ve sıtma hastalıkları t~t ~ 
idrar, balgam, cerahat, kazıl ~ 
su Uıhlilatı UltarmikroskoPi, ef'J 
da llre aeker Klorür koııest -'d 

' .,, ' • f1YO' 
miktarlarının tayini. Dı'"tl ~ 

No. 113 Tel.: 20~ 

Z A l' I ,s>1 
H/6802 No. lu liman cüzdnnıı:ııt 5ı.ısi 

tim. Yenisini çıknrncnğıındıın c 
hiikmü yoktur. (\'. P. 2012) ~ 

Tayfa Mustafa 

z ,\ l' 1 ti {~ 
İstanbul Ünivcrsitcsı diş uıb~c/179 !' 

tcsl l934 - 35 sene-.i nldığım 1 'ı.ıılııel1 
Boris adlı hü,·iy<!t ,·m11kıımt . ıı~ 
Yenisini nl :ırn{iımd:ın cski-;inın 
yoktur. (24 i08) ıuı 119 

Diş tababeti 2 nci srııı •• 
BoT'" ,. 

DOKTO~ 
. "" Necaettln AtasaO ""' 

kiı bLI~ •ti 
Her gün sabahlan 5e cJaı V' 

ak~amlan 17 den 20 ye .1'8 ud ~ 
li tayyare aparımanlan iki 

1
,.. 

l 7 numarada bastalannı k•~ f':. 
Cumarteai günleri 14 deD ~ 
dar bastalanru parastz. g os~ 
ı:ıer okuyucutamu c:!alcuPo~. r' 
bılınde muayene eder· 'fel · 


