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Denizlerdeki l'mnigetslı liğe 
Aaıtı iki teşebbüs 

Amerika Japonyaya 
bir nota verdi. 

Soruyor: Muabedeye riayet edecekmfsiniı, 
yoksa, bizde bozahm mı '? 

Tehlikelere karfı hazırlanan deniz -ve 1caro kuwetıeri ••. 
(Ya.ııas ~ tıncü aavfa4a) 

'rda gaye 
rulacak teşltl-

.. Mlnlı~ımtzde spor faljyett yeni 
almak üıeredir. HükQ
başbakanlığa bağlı bir 

~~Jeg.lelJ•i ve spor baskanlığı) Ya-
~ eğe karar vermiştir. 

hükmi §ahsiyeti haiz Ye 
az çok müstflkil bir te

tır. Her \iJayette bir spor 
ulunacak, valiler bu bölgenin 

başkanı olacaklardır. Hususi idareler ve 
~ediyeler büdcelerinin gelirlerindr.n 
~-·ikisini spor bölgeleri için ayıra
~r. 

~ suretle spor i§lerini hiç bir mesuli 
~ olnuyan, ekseriya milli maksatlar 
ı,_L alakası bulwruyan teşekküllerin 
"""lUU'Ollerinden kurtararak Devlet mu
~ altına almak gerçekten memle
t ve .. gc:1çlik. hesabına çok hayırlı bir 

..ır::bu"~u.r. Zıra,. spor. ~ir memlekette 
J:ıar; eğitım ve sısternının ayrılmaz bir 
bJ ~ıdır. Çocukların ve gençlerin ter
. Ytsı demek yalnız onlann zekfilannı 
~· bilgilerini arttırmak, hayatta 
'~ zekA vasıtasiyle daha verimli ol-

Yollarmı göstermek değil, ayni 
~ onlann maddi kuvvetlerinin in 
~hna hizmet etmek,. manevt kuvvet
dt ku dayancası, kökü ve kaynağı mad
~Ok \'\retler olduğuna göre, okullarda 
~ UUar haricinde çocukların kafa kuv 
~e beraber adale kuvvetlerini de 
tir. \'; ve kemale sevk etmek demek
~ okul terbiyesini ve askerıik hiz
~ ~. bitirip de hayata atılan in
li ~ spor daima sihhatli ve verim 
dır. menin belli başlı bir va~ıtası-

&ııor i•l · · rıa abnak erıru Devlet mürakabesi altı-

!Urıca t_an maksad bundan ibaret o
ı~1 kurulacak teşkilata verilecek 
tlolctaYa . tayin ederken de bilhassa hu 
lt\tlı tau:~at etmek, güzel teoriler a. 
~ .. t sahasına geçince dejenere 
~ in~~~ başlanğıçta bu teşkilatin 
~ ıı:: ~sına ehemmiyet ver-

l 

''Alman ada hazırlanan 
hükiimet darbesi,, 

Çok vahim netice verecekmiş 
Onbeş General gözden düşmüş bulunuyor 

Bu işte Mussolininin de 
tazyiki mi var? 

Paris 6 (Husuıt) - Gazeteler Al
manyadaki vUiyet hakkında uzun net 
riyatta ve tahlillerde bulunuyorlar. 

"Peti Parizyen,, pzetesi, yapılan 
değip'1iğin neticeaiade ordunun yine 
Nazilepeditini, fakat aiyui sahada, 
Ribbentropun Harici19 nuın olmaeı 
ile, "Seriinin harici üyasette bir tid
ldet devresine ıirdiğinl,, yazıyor. 

''Jur,, gazetesi yapılan değipklikle
re, meydana çıkantan bir bwnmıet 

darbeli hanrhğmm sebep oldutunu 

"'·• ,, EDEN 
Akdeniz 7coraanZanna 'ktirlt ~ 

düfllriyor ...• 

Meydana 
çıkarılan 

Entrika 

T. Rüştü Aras 
Macar Başvekili 

ile görüştü 
Budapette, 6 (A.A.) - Türkiye 

Hariciye Vekili RUşttl Aras, dün öğle
den IOilT& Ba§vekil Daraııyi'yi ziyaret 
etmi§tir. 

Ba§vekll, bu ziyareti liariclye nazı
rmm daimi vekili Baron Gabriel Apar 
ile birlikte ka.bul etmiştir. 

llii'°llQQJr. 
~tarzda bir mülahaza üzerinde 
'~k eden şey şudur: Bugüne 
~ i~l tket~e spor olarak yayıl
baıtrıt ile en terbıye sistemi az çok can-

Uzcık Şarkta .Amcril«ıyı endi.şeye düşüren Japon zırhlı topları ... 

hakikt sporu karıştırmıştır. 

ASIM US 
(lofau: Bo. .J BU. ş) 

Londra, 6 (Husust) - Nazırlar he
yeti toplantısında Akc!cnizdeki kor -
aanlık meselesi mUzakere edilmiş ve 
alınacak tedbirler görüşülmüştür. 

Londra, 6 (A. A.) - ''Sandey 
Tayım,, gueteei, Akdenizln p.rp hav 

zasında Fransız - İngiliz devriyeleri· 
nin takviyesi netiresinin Balear adar 
larmm tahtelbabirlere karşı hakild 
surette abluka edilmiş olacağını yaz
maktadır. 



2-KURUN 7ŞUBAT1938 

(Yeni cami) nasıl 
yapılmıştı 

Şimdi etrafının boğduğu bu san' at 
abidesinin kısa bir tarihi 

Y ENiCAM1NiN etrafını açmak 
için belediyeye yardım suretile 

hükmet İstanbulun imannı büyük bir 
hizmette bulunuyor. 

Camiin harimine sokularakkendini sı- . 
k.an, boğ.Al bu kollar arasından onu kur 
tarmak bir şeref borcu olduğu kadtJr E

minönü gibi Istanbulun bugün de, ya
nn da en büyük bir toplantı ve hareket 
noktası olacak bir yerinin nefes alması 
için zaruridir. İstanbul beleldiyesine pa-

r~:a yardım eden hükumetin bu yardı
ma bir tahsis ciheti gö,,,tcrmcsinde bele
diye işleri için müessir bir direktif ma
hiyeti görürüz. 

Vakıa eski bir şehremininin Şehir 

meclisi azalarına yazdığı bir mektupta 
şehir pHinı katileşmeden bu yolda is
timlaklere girişilmesi uygun görülmi
yorsa da Yeni caminin yalnız önünü 
kapayan iki çıkıntıyı giderme~ her 
zaman ve her plan için bir zaruret ola
c;,ktır. 

Yeni cami, ilk yapılırken etrafında 

elbette böyle gözü izaç eden fazlalıkla
ra yer vermiş değildi. Mesela Sultanah
met, Şehzade camisinin bahçe duvarları 

üstüne kadar birer ev, birer dükkan, bi
rer türbe sokuşturan da elbette bunla
rın mimarlan değildi, fakat sonra gelen 
lerin menfaat hırsile gözü dönmüş mü
tecavizleri karşısında yine menfaat en

dişesile gözü kapanan idare ve muraka
be a:iamlarının bu müşterek suiistimal
leri böyle güzel eserlerin ötesinde beri
sinde böyle urlar peyda olmasına yol 
açtılar. Şimdi asıl eserleri •, ücuda geti
renlerin çektiği sı'ıntıdan ziyade bir 
uğra~:na ile temizlik yapmaya :;avaşıyo
ruz. 

=~~::::: :::::::: :::::::::::::::::-.. -r.:.-:::::m:r::::'ı:1 
:: fl 
Ü Günlerin peşinden: j~ 

1 Amerikada 1 
· buhran ! 
~ Amerika caunlmrrcisi Roosevelt ile ı! 
::
1
. büyiik sanayi patronları toplanmışlar. H 

Yeniden başgösleren büyük ekono- H 
• mik bmhana çar~ arayorlar. Ameri- ii 

~ 
kan deulet reisi ile sanayi başkanla- g 
rının arasında şöyle bir konuşma o- l~ 

:;or: u 
Sanayiciler - Borsada aksiyonlar, ~~ 

: Jıer tiirlı"l kıymetler düşüyor, kıymet- g 
ler düşerken hepimizin kazançlarımız g 
da ellerimizden gidiyor. içlerimizden i! 

1 
bazılarımız iflds tehlikesine maruz g 
bulunuyoruz .. Bt4 vaziyette f abrikala- E; 

ı rımız da işleri kısmak, işçilerin bir ~i 

~
.::: kısmına yol vermek llizımgeliyor. lşçi- n 

Zeri yerlerinde tutmak için tek bir çare ii 
u var.Bu da ücretleri azaltmaktır. Buna !! 
i! ise işçiler razı değil Ne yapalım? 1 

1 
Roosevelt - işçileri açıla rı· 

karmak, yahut ücretlerini azaltmak ij 
memlekette halkın istihlak ııe satm- & 

İi: alma kabiliyetini azaltmak demektir. İ! 
j Sizi içtimai vazifenizi ifaya davet U 
li

1 

ederim. ii 
1 S- Bizde sizi fabrikalarımızın ye- ~ 
i~ ni sene bllinçolarznı görmeğe davet n 
ı: ederiz. !: u: ı· ! R _ O halde hatırıma bir tek :5 
fi şey geliyor: Devlet umumi ihtiyaç- p ii lar ifin f abrikalarmıza yeni siparişler ıl 
:: versın..... ı: 

i! S _:_ Bu güzel bir tedbir olabilir. lf 
ii ıcak bir mahzuru var: Bu defa dev· lj 
ii t bütçesinde muvazene bozulacak, ~· 
~i bu muvazeneyi yeniden kurmak için 1 

ii bizlerden yeni vergiler almak fikir- i 
:: leri başgösterecek! Bizden }1eni ver- I! n gi istememeğe söz verir misiniz? li 
i: Bu dikkate değer konuşmayı nakle· li 
!: den yabancı gazeteler sözleri bmada ı: 
ı: ii kesiyorlar. Roosevelt'in ne cevap ver- İ 
!: dilini söylemiyorlar. ! 
ii Ben Roosevelt yerinde olsam: i ll - Bir kere bııgün işinizi uyduru- :i 

1 
nıız da yarın~ Aüalı kerim! ... ,, ti 
Dır gererdım .. - : 

HASAN KUMÇAYI ii .. :: .. 
lll•••ı::::--:::.:.::::==:==:::::".::::m-•11•• 

Yeni cami nasıl yapılmrştı? Ken'disine 
hürmet ve itıban iş üzerinde görmeye 
başladığımız bu yüksek eserin Ahmet 
Refik rahmetlisinin kitabından istifade 
e:ierek size kısa bir tarihçesini naklede
lim: 

Yeni camiin temeli 3-50 yıl evvel ntıl
mıştır. Safiye Sultan, üçüncü Mehmedin 
anası, oğlunun tahta çıkışından Uç yıl 

sonra, hayrat ve hasent•t He de şeref 
kazanmak istemiş, bir cami yaptırma
Y" karar vermişti. 

Bu devirde Eminönünden Sirkeciye 
kadar olı:ın sahilde hep yahudi mahalle
leri vardı. Burada bir sinagolan olduğu 
gibi bir de Bizans kilisesi bulunuyordu. 
Camiin burada yapılabilmesi için birçok 
evlerin alınması, kilise ile sinagonun yık 
tırılması, buna muk<:ıbil de bir sinago ile 
bir kilisenin tamir ettirilmesi icap edi
yordu. Yıktınlacak evlere iki misli be
del verilmeye karar alındı ve kararın he
men tatbikine geçildi. Camiin kurulaca
ğı arsa üzerindeki evler yıktırıldı. Güm 
rük yine burada idi. Gümrük karşısın
da temeli muharremin 11 inci (1007) 
günü atıldı. Tarih diyor ki: 

"Arsa dağ eteği mahal olmakla leyl 
ve nehar tulumbalarla suyu değirmen

ler yürütecek kadar mebzul bir surette 
çıkarılmaya sah§ıldı.,, 

Binanın inşasına "Sermimaran • i 
alem,, Davud ağa tayin olundu. 
Davudağa sanatı1*1a gerçekten üstün 

kiü. Saray surları üzerinde Sinan paşa
nın İncili köşkünü pe~ büyük ustalıkla 
inşa eden Davud ağa üçüncü Muradın 
saltanatının son günleri ile üçüncü 
Mehmedin ilk zamanlarında İstanbul in
şaa tmı idare ediyordu. Davud ağa inşa
ata geçtiği yıl tstanbulun musibet 
yılı idi. Sikkeler meselesi maişet üze
ıı.noc ıcnu 1111 Yc:.ırya~ veoa 1srcın-
bulun nüfusunu bitiriyorldu. Bu f elake
tin kurbanlarından biri de mimar Davud 
ağa oldu. 

Davud ağanın yerine suyolu nazırı 

dalgıç Ahmet ağa mimarbaşı tayin edil
di, camie de o b~~cmaya başladı. Bu ara
da üçüncü Mehmet öldü, Safiye Sultan 
çekilidiği eski saray<la kederinden oğlu
nu takip etti. Yeni cami, Valde camisi, 
binası aşağı pencerelere ulaşmış bir hal
de yanm ~aldı. 

Ta 1071 yılına kadar, yarım asır ... 
1071 yangını yarım binayı da hasara uğ
rattı. Uç gün süren bu yangın Unkapa
nına kadar olan yerleri süpürmüştü. 

Dört beş gün halk aç, susuz meydandı:. 
kaldı. 

Valde Sultan halkı avutmak için yan 
gm yerlerini dolaştı. Gezerken Yeni ca
minin yarım kalmış halini farkederek 
kendi malından beş bin kese ayırdı. 

Bunu tamam!tı:naya tahsis etti. Evvel 
ce yarım kaldığını görerc'k Zulmiye 
dediği adını da Adliyeye çevirdi. 

Bu sırada avrat pazarındaki cerrah 
Mehmet ptqa camisinin tamiri mevzu
bahs idi. Hassa mimarı Mustafa efendi 
ahseni hayrat olmaya ISyiktır diye bu
rasını öne <SUı.idü. 

Bina, 1071 de, üzerinden bir sıra taş 
sökülerek yeniden inşay<.» başlandı. Ki
ralık gelir yerleri olmak üzere de etra
fına çifte çarşı (Mı .. ır çar~ısı), bir tür
be, bir (darülkurra), bir mektep, iki 
kapısında birer sebilhane, denize bakan 
bir k,öşk yapılması dc:ı emrolundu. Tah
takaleden Hocapaşaya vanncaya kadar 
olan bu yerlerde yine o zamanlCI!' yahu
idi evleri vardı. 

Buralarda yeni yapı yapmaları men
olundu; yerlerini satıp başka . tarafo 
alınmalan emredihii. Yeni cami çıfıt 

kapısı - cami merdivenlerinin önüne 
gelen sur kapısının adı - kapısile Balık 
pazru-ı kapısının arasında yahudi evle
ri ile mahsur kalmaktan kurtarıldı. 

Y ııhudilcr gayrete gelip herkesin ken 
di yerinde kendi evini yapabilmesi için 
kendi cemaatlerinin kaza • bela snndı
ğından bin kese akçe çıkardılar, vezira
:ıama verdiler. Vezir kabul etmedi. Her 
kim yerini satmazsa kntlolunur diye ya-

( Ar1:.ası 8 incide) 

~ -Siyasi icmal 
~ine yardım 

M h.LETLER Cemiyeti konseyi • 
nin son toplan.tısında Çin dele

gesi Vellington Koo p- tın 16 ına 
ma<lde~i mucibince Japonya aleyhine 
sanksiyon tatoikini istedi. Bunun üze
rinde konseyde mühim münaka~ar 

old-.ı. 

Bu münaknşalann hulnsası §Udur: 
Holanda delegesi bu tarzda bir .tedbir 
alınmasına şiddetle itiraz etti. Devlet
ler arasında müşterek emniyet siste · 
olmuştur, diye sözüne nılıayet verdi. 
Bundan sonra aöz alan İsveç delegesi 
de aynı mealde söz söyledi. Hatta bir 
az daha ileriye giderek: 

- Milletler cemiyeti azası arasında 
Japonya nlcybine &anksiyon tatbik ede 
cek bir tek devlet var mıdır? diye sor
du, hviçre delegesi tahmin edilmiye
cek derecede şiddetle 16 ıncı madde 
aleyhinde bulundu. Bu maddenin pakt
tan çıkanlmasını istedi ve Milletler 
ceıniycli için tam bitnrnflık lüzumunu 
ileriye sürdü: 

- Çünl:ü bu mesele lsviçre için ha
yati bir İ§tir. lsviçrenin komşusu olan 
iki büyük memleket Almanya ile İtal
ya cemiyetten çekilmiştir.,, 

Dedi. lsviçredcn sonra Felemenk ve 
ondan sonra Lehistan da aynı tarzda 
vaziyet aldı .Finlandiya ile Arjantin 
delegeleri biraz ümit verir vaziyete 
geçtiler. Yalnız Çckoı;lovakya odelegesi 
paktı müdafaa etti. 

Nihayet lngiliz, Fransız, Sovyet 
Rusya, ve Çin delegelerinin i~tiralci ile 
toplanan bir komitenin içtimaındnn 

sonra şöyle bir karara varıldı: Her dev 
let, isterse münforit surette münasip 
§ekilde Çine yardım etsin .. 

Milletler cemiyefinc!e Amerika d:ıhil 
olmadığ-r için Çin meselesinde bu mem 
leketin acaba ne yapacağı hatıra gelir. 
Amerikanın vaziyeti de şudur: Hem 
Çine, hem de Japony:aya silah satmak! 
Zira itnra.fıık kanunu ihmal ve ihlru 
edilmeksizin bu memleketin Çin ve Ja 
pony:ıya silah sahnak sistemini ter'ket
me~ine imkan bulunamıyor .. 

Hatay hakkında son 
Karar 

:r w -..&.c-' •-•--.ı- u:.u_ .. , _ 
cemiyetinde cereyan eden mü ·erclcr 
neticesinde §Öyle bir karara vnnlmı§

ttr: Bir hveç, bir İngiliz, bir Belçika
lı, bir Fransız ve bir Türk az.adan mü
rekkep te11til edilen bir komisyon ev
velce beynelmilel Hatay komisyonu 
tarafından hıwrlnnmı§ olan intihabat 
nizamnnnıcsini tadil edecektir. Türk 
delegesi bunu kabul ebniştir. Ancak 
bir şart ile: Teşkil edilen komisyon 
Türk noktni nazarını tatmin etmez ise 
meseleyi yeniden konseye getirmc!c .• 

Afmanyadakl ha lse!er 
Almanyada vukubulnn dcği§İklikler 

bütün dünyamn merakını mucip olu
yor, Bu de~işikliklerin hepsi Hitlerin 
riyaset ettiği Nazi partisinin bütün 
'devlet ve millet kuvvetleri üzerine ha
kim bir kontrol tesis etmesi gayesine 
ınatuftur. Fakat bu hareketin aynı za
manda yeni siyasi hareketlere başlan
gıç olması ihtimali de yok değildir. 
Dünkü sayımızda işnret ettiğimiz gibi 
Almanyadaki Nazi sis.teminin Avuıtur 
ya topraklan üzerine de teşmili tabii 
olarak bu ihtimaller arasında ilk hah
ra gelen bir ıeydir. Son zamanlarda 
ltalya ile Jngiltere arasındaki deniz 
ve hava kuvvetleri rclaıbeti bir kat da
ha şiddetlenmiş olduğuna göre, İngiliz 
ler el altından Almanlan ltnlya için 
asla ho§ olmayacak bir siyaset istika
metine tebvik mi etmişlerdir? Alm:ın
yanın Londra biiyük elçisi fon Ribbcn
tropun Almnn Hariciye nezaretine gc

tirilme11inde bu ihtimale kuvvet vere
cek bir mana var mıdır? Bu noktayı 
yakın zrunnnda hadiseler gösterecek
tir. A. U. 

K111 unun danışmanı 
'l'anzif at resmi 

hakkında 
Bir okuyucumuzdan gelen bir mek

tuba: 
250 lira kıymetindeki evlerin tanzifat 

resminden müstesna tutulduğu hakkın
daki zahap, bu kanunun hükfunetçe mec 
lise o suretle sc' k edilmiş olma!;mdan
dır. Madde mecliste muzakere> edilirken 
bu istisnaya lüzum görülmemiş, aııcak 
cok az ve o da azami olarak bir rc'i.ffie 
tabi tutÜlmu~tur. Beledi) eler isterlerse 
almazlar denilmi~tir. 

Haf lanın Kültür hô.diselari 

ö.., refme kurs arın
b.. ük fayda ar 

ümit olunu r 
(Kurun kültür muhabiri yazıyor): 
Çıktığımız haftanın kültür ·hadiseleri 

diğer haftalara nisbetle o~:iukça yüklü 
olarak geçti. ilk okul öğretmenlerine 

ihtiyari mahiyette meslek kursları açıl
ması,, üniversitenin sümestr tatili mü
nascbetile Atina, Bükreş, Viyanaya gi
den İstanbul üniversitesi tulebclerinin 
dönüşül 

An1;ara hukuk fakültesi talebesinin 
dünden itibaren bir Avrupa seyahati 
yapmaya başlamaları, yeni fizik kimya 
riyı:ıziye, biyoloji derslerinde kullanıla
cak terimlerle, ilk okul öğretmenlerinin 
kıdem zammı meselesi, orta okullarda, 
liselerde inzibat temini işi bu araı:la gelir 

öCRETMENLERE KURSLAR 
İlk okul öğretmenlerinin mesleki bil

gilerini çoğaltmak maksadıle son üç yıl 
danberi İstc:ı:ıbul Kültür direktörlüğü 

büyük bir faaliyet göstermektedir. İlk 
yıllarda muhtelif kurslar ve konferans
lar tertip edilmiştir, öğretmenlerin bu 
kurslara karşı gösterdikleri yüksek ala
ka bu yıl daha geniş bir muk.ayese ile 
kendisini belli etmiştir. Kültür direktör 
lüğünün 937-38 yılı kurs ve konferans
lar broşürüne bir göz ::ıtacak olursak bu 
yıl meslek kurslarına (668) öğretmenin 
devam ettiğini görürsünüz. Bunlardan 
151 i cimnastik, 71 i aile bilgisi, 131 i 
müzik, 315 i de resimiş kurslarına ay
rılmışlaıldır. 

Aile lt.lgisi kursu; Edirnekapı sağlık 
merkezindedir. Burada; başlıca çocuk 
h::ıstalıklan ve korunma çareleri, anne 
südU, hayvan südü, çocuk mamaları ve 
yemekleri. 

Okul çağına kadar çocuğun terbiysi, 
çocuğun uyku ihtiyacı, çocuğa görgü ve 
bilgi kazandırmak, başka insanlarla mü
nasebeti, oyun vesaire ile beraber ev iş-
1 -r, " l .......... ----·· ---·- -

eşya temizliği, leke ç1kanna işleri, çi-
çek yetiştirme ve siçeklere balana, aile 
eczahanesi ve muhtelif hastalıklarda 

yapılacak ilk yardımlara ait mevzular 
kursun esas müfredZltını teşkil etmekte
ldir. 

Son yapılan yeni müfredat programı
nın en yeni tarafını teşkil eden aile bil
gisini bu suretle öğretmenlere tatbiki 
mahiyette olmak üzere anlatmaktadır. 

ikinci kursu teşkil eden cimnastik 
kursu çocuklara okullarda öğretilecek 
beden hareketleri ve oyunları ihtiva 
eder. Bu kursta gösterilecek oyun ve 
beden hareketleri 1, 2, 3 üncü sınıflara 
ve ikinci devre ve 5 inci sınıflara oku
tulmak üzere iki kısma ayrılmış ve üze
rinde çalışılmağa baııl~mıştır. Kursla
rın biri İstanbul kız lisesinde diğeri ide 
Üsküdar Kadıköy gibi Anadolu kıyısı 

öğretmenlerinin de kolayca iştirakleri 

için Kadıköy 12 inci okulda verilmekte
dir. 

Keza musiki kursu İstanbul birinci 
ve Kadıköy 35 inci okullarda te!dris olu
nuyor. 

MUzik kursunda, yeni ilk okul prog
ramındaki müzik, 1?1üzik yazısı, notalı 

ve notasız solfej, iki sesli solfej, şarkı

lar ve çocuk şarkıları seçimi üzerinde 
çalışılacaktır . 

Resimiş kursuna eelince; bu kurs 
Fmdrklı on üçüncü okulda c:ı;ılmıştır. 

Resimiş kursuna girmek ve çalışmak is
tiyen öğretmenlerın sayısı diğer kursla
ra nazaran en kabarık olanıdır. Kurs 
sekiz dersliktir. Birinci ders muhtelif 
kağıt teknikleri üzerin'de verilmekte ve 
bundan sonra sırasile i!Uluboya, booma, 
mozayik, alçı ve kabartma harita i~leri 
gösterilmektedir. 

En son kurs da uçak modelciliği kur· 
sudur. Burada; uçak modelciliğinin na
zDri esaslan, uçak modeline hazırlık, 

uçak modelinin yapılışı gösterilecektir. 
Dersler ''istanbut erkek sanat,, oku·, 

lunda olacaktır. 
Kurslar ha'k.kınt:ia yaptığımız bu kısa 

tetkik b'ze kursların ehemmiyetini ve 
bundan hasıl olacc:ık faydalar hakkında 

bir fikir vermeğe kafidir. 
ONIVERSITE VE SUMESTR TATtLt 

üniversite talebelerinden muhtelif 
gruplar Atina, Peşte, ve Viyana tetkik 

gezileri yapmışlar ve dönmüşlerdir. Ta
lebeler bu memleketlerde yaptıktan ge· 
zilerde çok memnun olmuşlardır. Viya
na üniversitesinde ve dığer üniversite
lerden muhtelif gruplar yakında mem
leketimize geleceklerdir. Bunları karşı
lamak üzere üniversite "Gezi bürosu,, 
faaliyete başlamıştır. Ankara hukuk fa. 
kültesi talebelerinin gezileri on gün sü
recektir. 
YENi TERiMLER VE BUNLARIN 

TATBiKi 
Fizik, kimya, riyaziye, biyoloji gibi 

derslerde geçen arabca ıstıtahlann 

Türkçe karşılıklan birer brO§iır halin
de bastmlarak bütiın öğretmenlere da
ğıtılmıştır. Öğretmenler bunlan sıra 

geldikçe talebelere öğreteceklerdir. Yap 
tığımız tetkıkler neticesinde broşürlerin 
bilhassa riyaziye derslerine ait olanlan 
kısa bir zamanda talebeye öğretilmiş ve 
semereli neticeler alınmıştır. Diğer ders 
lerde ı;Je bu işe önem verilmektedir , 

KIDEM ZAMLARININ SON 
VAZIYETt 

Şehrimiz ilk okul öğretmenlerinin bi
rikmiş kıdem zamlarının verilmesi me
selesi elan halledilmemiş bulunuyor. 
Bütçede bu iş için 15 bin liralı~ bir tah
sisat ayrılmış ve diğer tahsi5'1tın bulun
ması için de araştırmalara geçilmiştir. 
İstanbul Kültür direktörlüğü İlbaylı~ 
ile yapılan iş etrafında görüşmek üzere 
bugün faaliyete geçecektir. 
Kıdem zamlan kısım kısmı en yakın 

bir zam.anda ödenmeğe başlanacaktır~ 

llk üç aylık önı.imüzdeki ayda verile· 
cektir. 

Orta okul ve liselerde truebcye ceza 
verilmeli mi; verilmemeli mi? İşte soıı 
haftanın en münakaşalı mevzuu bu me~ 
zu etrafında. Kültür habnlıilıd'uhe,~ni~ 
,11\..n ""'~"' wca ,y ..... ~~.ı..1.ı cu.ıuıei?r.i~eı;i' ~fDl~ 

pedagoji enstitüsü profesörü SOOrettin 
Celal ve bzışmuharririmız Asım Usun 
makale ve fikirleri gazetemizde neşredil 
di bu fikirleri, hulasa edecek olursak pe· 
dagojik esaslara göre talebeye cismani 
ceza verilmemesi ve ttılebeden istenilen 
randıman alınması hususunda dikkatle 

~alışılmasıdır. Bunu temin içinde ileriye 
sürülen çarelerin en başında talebe için 
muhtelif okul teşekküllerinin l:urulması 

teklifi vardır. 
Münakaşanın en mUhim tarafı gel~ 

ce'k. hafta Şişli Halkevin'de orttı okul ve 
lise öğretmenlerinin yapacakları bir top 
lantıda mevzuubahs olacaktır. Bu top· 
Jantıda okullarda ceza meselesi etrafın· 
da öğretmenler fikirlerini söyliyerek ve 
bir hasbihal yapılacaktır. 

KU UN 

Aylık 

5 nylık 
6 aylık 
Yıllık 

ABONE TARlFESl 

Memleket Memleket 
içinde 

95 
260 
475 
900 

dışında 

155 K~ 
425 • 
820 .. 

1600 .. 

Tarifesinden Bnlkan Dirliği için ayda 
otuz kuruş Jüşülür. Posta birlı~ir.e gir· 
meyen yerlere oyda yetmiş beşer J.."tlruş 
zammedilir. 

Abonn kaydını l.ıildirerı mektup ve tel" 
graf ücretini, nbone parasının postn ve• 
ya hnnka ile yollnmn fierctini idare keo• 
dl fizcrine alır •• 

Yeniden Cı abone yazan veya 5 ııbone 
birden ynzılnnlnrn, mekteplerle köy odıı· 
lnrınıı ayrıca tenzilflt yapılır. 

Türlduenfn her posta merke:fnde 
KURUN'a abone ua:ılır. 

Adres değiştirme ficreti 25 kunışt~ 

Geçmiş Kuranlar: 
4J S sene evveD 

lQ) lYI ~ lYı li1) 
To'k"yo, Japonyamn Lozan m~a7ı~ 

-Vlemizi pek ya1omda tasdik ctmcs' lJC 
lenmektedir. • .. 

• tı• 

Japon meclisi TJOzan mua1ıcdesifl1 . 
'c: •• 

tetkikine evvcloo mflbaşerct etnıt:. ~ 
'Mw:ıhedenin tct7cikatı 7ıay1i tzerl~ e· 
'bulunduğundan tasdiki tehir et1r1ı!I 
cektir. det' 

Btt suretle mua1ıedC1Ji t,asdi'k e 
l ilk büyilk devlet Jappnya 'tiLaca1d'r• 
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Memurlar kanununda yapı acak 
değişmeler 

Memurlar kanununda yapılacak de- ı 
ğişmelere aid esaslar tesbit edilmeğe ba5 
lanmış, ve hazırlanan proj hakkında 
ınuhtelif bakarJıkların mutaleaları a
lınmıştır. Projenin bu Xfenede kanun
la~sı muhtemeldir. 

• Yeni projeye göre barem derecelerinde 
ınuhtelif tadilat yapılmıstır. Ilk memu
riyete girenlerin ve memuriyet sırasında 
kazanılmış olan ihtisas vaziyetlerinin 
terflier ve maaş nisbeti üzerindeki te
sirleri genişletilmiştir. 

--o--
Sigorta şirketleri 

için hazırlanan 
• pro1e 

lktısad bakanlığı yeni hazırladığı si
gorta şirketleri hakkındaki projeyi ba5-
bakanlığa vermiştir. Bu proje ile si
ğorta şirk~tlerinden alman ihtıyat ve ke· 
f alet akçe~eri mıkdarlan arttırılmakta ve 
şirketlerin mürakabeleri şiddetlencliril
rnektedir. 

Şirketlerden alınacak ihtiyat ve kef.ı
let akçeleri şu suretle kullanılacaktır. 
Türkiyede gayri menkul emval iştirası 
hakiki kıymetlerinin yüzde ellisini teca
Viiz etmemek üzere ipotek muamelesi, 
Türk lirası olarak nakden ten~iat, dev
let menkul ı..,ymetleri iktısad vekaletirı
ce kabul edilecek Türk şirketleri hisse ~ 

nedleri ve tahvilleri iştirası. 
kanunun neşri tarihinde kati tasviye do· 
layıslyle faaliyetlerine son verilen Fe
niks de Vien, Hayat ve Türkiye milli si
gorta şirketlerinde sigortalı olanların 

haklarını korumak gayesiyle milli rea
sürans şirketiyle diğer sigorta şirketle· 
ri arasında yapılan ve milli re:ıssürans
ça teşkili zaruri ihtiyat akçeleri karşılık-
..... ___ :1 .. : - --- Ut • - -!t- +,..h,;; •• ,..,ı:-: .._..,,.. 
tazammın bulunan anla~malar bu hü: 
küınden müstesna olacaktır. 

Hayat üzerine muamele yapan sigor
ta şirketlerinin Türkiyedeki faaliyet ta
rihlerindenberi ecnebi parasyle akettik
Ien sigorta mukavelesinde yazılı kıymet 
leri Türk parasiyle kıymetlendirileccl\:, 
tahvil ve kıymetlendirme 3 ayda netice
lendirilecektir. 

Sigorta şirketleri sermaye ve ihtipt 
akçelerinden yabancı memleketlerde pl!l
Se ettikleri paraları döviz ve devlet tah
Vili olarak 6 ay içinde memlekete getir
rneğe mecbur olacaktır. 

-0--

IKTISAT iŞLERi: 

Sanayi umum mUdUrUnUn 
tetkiki eri 

. Sanayi umum müdürü bay Reşad şeh
rıınizde sanayi işleri üzerinde tedkikle
re başlamıştır. Sanayi umum Jnüdürü ön 
Ce deri sanayii ile meşgul olacaktır. 

.Beş beygirden yukarı kuwette olan 
tabrikalar muamele ve i tihlak resimleri
ne tabi ve buna mukabil beş beygire ka
dar olan fabrikalar bu vergilerden muaf 
~ldUklanndan son zamanlarda fabrika
~rın .~üçülmekte olclui;ru görülmü~tür. 

u kuçülme, büyük fabrikaların iki}e 
:Yrılnıalan suretiyle vaki olmakta, bu 

1 Ureue evvelce beş beygirden yukarı o
v{ bir fabrika, beş beygirden aşağı kuv
tie ite iki fabrika halinde çalışmak surek: e muamele ve istihlak re imlerinden 

rtuırnaktadır. 
ını!;: hususu tetkik için şehHmize gelen 
'trıüdür evvelki gün Yedikule fahri 
bugn~ me.5ğul olmuştur. Tedkiklerine 

"ll devaın edecektir. 

11.1 -o-
~EMELERDE 
~aıl:':"""'---

. Ye ka 3Smda biriken 
Para mUbaşlrlere 

EslQ Yerilecek m,? 
aı~d d~ dava sahiplerine aıd e\Takın 
İeb!iğa~~ara ~ebliği için iş sahiplerinden 
aiırııy0 ucretı namiyle bir mikdar para, 
tınde ~;: bu J?.<lra •. bilfiil tebliğat işle-

lki an rnuba~ı. lere \'::ili:·ordu. 
~ir tap~e evvcı adliye encümeninin 
lı~at Pa ntısında bu iş görüşülerek teb
ııirıe karasının bütün mübac;irlere tev- 1 
t~•· rar ver·1 . . ' 
"<llıntatn 1 mış, bunun için de bir l 
r~:neye anıö e hazırlanarak bu talimat- , 

g re Paranın b"t·· ··b · ı u un mu aşır er 

arasında taksimine başlanmıştı. Fakat, 
kararın tatbikatı uzun müddet devam e
dememiş, Adliye vekaleti encümenin IJu 
kararının doğru olmadığı kanaatini iz
har ctmiş ".e vekaletle adliye encümeni 
arasında çıkan ihtilaf üzerine tebliğat 
parası bilfiil tebliğat yapanlara da, teb
liğat işlerinde bulunmıyan memurlara 
da ,·erilememiştir. 

Bu suretle Jstanbul adliye kasasında 
iki senedenberi biriken para on iki bin 
lira kadar bir yekOna baliğ olmuştur. 

İstanbul adliye mübaşirleri namına 
mutemed tarafından adliye vekaletine 
yapılan son müracaatta bu ~ar.anın ~ü
tün mübac:irler arasında taksımıne mus.1 
ade edilm~si rica edilmiştir. Şimdi veka
letten müracaatın ce\•abı beklenmekte
dir. lstanbul adliyesinde halichazırda 181 
müba"ir bulunmaktadır. Bunlardan 80 
tanesl bilfiil tebliğat işlerinde, mUteba
kisi mahkemeler ve müddeiumumilik 
emrinde vazife görüyorlar. 

-o-
TOPLANTILAR 

Berber~er ce;nfyetl 2t 
Şubat gUnU toplanıycr 

Berberler cemiyeti umumi heyeti 21 
subat pazartesi günü bir toplantı yapa-
~ . 

caktır. Bu toplantıda berberler cemıye 
tinin berberelere vereceği ehliyetnameler 
le, berberler okulunun ,-aziyeti görüşü 
leccktir. 

Son zamanlarda bir çok yerlerde ehli
yetsiz berberlere tesadüf edilmiştir. 

Ehliyetsiz berberlerin berberler oku
luna devamları mecburi tutulacaktır. 

-o--

POLiSTE 

lhtlyar bir kadın yanarak 
öldU 

~· 1...Ul.1 b ... U A u:;Cl'{ClU!r\.U C ;vn. 1\-W Ull 

hfidise olmuş, hir kadın yanarak ölmüş
tür: 

Tahkikatımıza göre, beyaz sokakta 
oturan 70 yaşlarında İfakat evvelki ak
şam helaya gitmek üzere bir mum yak
mış mumu yere bırakmıştır. Fakat bu sı
rada mumdan çıkan alev eteklerini tutu~ 
turmuştur. İhtiyar kadın kendi kendine 
söndürmeğe uğraşırken alevler etrafım 
sarmış, niha}•et ayni evde kiracı Meh
med Ali yeti~rek iistünü ba~ını söndür
müşse de o zamana kadar kadın muhte
lif yerlerinden yaralanmıştır. \aralı has
tahaneye kaldırılmış, bir müdc!et sonra 
ölmüştür. 

Döviz kaçakçllarının 
hllelerJ 

Bütün devletler milli paralariyle her 
türlü ecnebi par ... ~arın harice çıkanlma
smı yasak ettiler. Almanlar kendi mem 
lekctlerinden dışarı para çıkaranları i
dam ediyorlar. Buna rağmen karlı bir 
iş olan para kt•iakçılığının önüne geçi· 
lemcmiştir. Alman gazeteleri döviz ka
çakçılarının icat ettikleri hileleri yazı· 
yor. 

Hitleristler iktidara gelmezden evvel 
Fransadan 8 milyon fran~ hisse senedi 
alan zenginlerden birisi, bir yıl sonrı:ı 

hisse senetlerini yakmıştır. Fransı:. ban· , 
kasına, yaktığı hisse senetlerinin nu
maralarını bildirerek battal edilmelerini 
bildirmiştir. Altı ay sonra Parise giden 
Alman zegini hisse senetlerinin yer:ne 
başktılarını almıştır. Başka bir Alman 
zengini de sermayesini dışarı çıkarmak 
için bazı parçalan altından bir otomobil 
yaptırmıştır. Başka birisi Fransay.ı sat
tığı beygirlere t•rpa ile karışık altın ye· 
dirmiş, beygirler yabancı toprağa sokul
duktan sonra öldürülere~ ~)tınlar iş· 
kcmb:lerinden çıkarılmıştır. Diğer iki 
kaçakçı da otomobillerinin aı:ka tarafla· 
rına bzığladıkları otomobil liist'.klerinin 
içini altınla doldurmuşlar, fakat otomo· 
bil huduttan son süratle geçerken ağır 
tekerlek düşmüş, otomobildekiler bu
nun farkına varmamışlar, tekerleği de 
bir yol amelesi bulmuştur. 

/11_;RUNa ahon~ ol11-
n11z ve abone tdiniz 

3 - KURUN ' 'l ŞUBAT 1938 

KRA 
Nişanlısı Macar Kontesile 

nasıl tanıştı? 
Uzun boylu, kumral saçh ve mavi gözl .. o!an 
Kontes bilhassa musikiyi seviyor ve sporlardan 

en fayda.1sını tercih ediyor 
1 talyanca ( M esaccro) gazetesine Btl· 

dape§teden bildiriliyor: 
Macar aristokrat mahafilinde, kral 

Zogo ile genç Kontes Apponyi'nin yakın
da evlenecekleri haberi çok büyük bir 
memnuniyetle karşılanmıştır. Bu husus
taki ilk haberler birkaç haf tadanberi 
duyulmuştu, fakat, tabiidir ki, büyük 
bir ketfuniyet muhafaza olunmuı;tu. Yal
nız hadiseyi kat'i olarak aile erkanı bi
liyordu. 

semi tebliğin bu haberleri teyit etmiş 
olduğu bugün, bazı dikkate değer tafsi
lat da öğrenilmiştir. 

Hatırlardadır ki, geçen yaz, Arna\"Ut 
kralının üç kız kardeşi Macar hükOmet 
merkezinde bir müddet kalnuşlardı .• 
Kontes Apponyi'yi o zaman tanımışlar
dı. Onunla derhal samimi bir rabıta tesis 
etmişler ve kendisini Tirana çağırmış
lardır. 

Kış başlangıcında, biraz rahatsız olan 
Kontese doktorlar bir müddet ltalyada 
kalmasını tavsiye ettiler. Kral Zogo
nun kız kardeşleri Kontesin ltalyada 
olduğunu ölrenince kendisini tekrar Ti
rana'ya ça!:rırdılar, o da bu daveti sevinç
le kabul etti. 

Kontes Tiranaya kanunuevvelin orta
larına doğru gelmiştir. Fakat krala, kız 
kardeşleri taraf mdan, ancak kanunusa
nide, saraydaki bir baloda takdim edil • • 
miştir. Kral derhal Kontesin sihri altın-

[(ontes Apponyi 

da kalmış ve birkaç gün sonra, kendisine 
..... aC:ld\ h " \culu ınctbut: uldugunu an
Jatmrştır. . 

Kral nihayet izdivarmı talep etmek 
üzere, Kontesin en yakın hısımlannı Ti
ranaya çağrnyor (malfundur ki Kon
tesin anası, babası yoktur) . 

Kanunusaninin 26 ncı çarşamba gü
nü, Kontes e.Traldinamn amcası oKnt 
Apponyi Henrik halası Adel, kız karde
şi Virginia ve büyük Macar arazi sahi
bi olan kocası Baghy Andras, Tiranaya 
gelmek iızere Budapeştede.ıı ayrılıyorlar. 

Kontese annelik eden halası Adel Va
tikana gidiyor ve Katolik ola11 genç kı· 
zın nikahmın Katolik kanunlanna göre 
takdis edilmesine, fakat çocuklarını Ka
tolik dininde terbiyeye mecbur tutulma· 
masma müsaade olunmasını papadan is
teyor. 

Kontes Apponyi Jeraldina 22 yaşın· 
dadır. 26 Ağustos 1915 de doğmuştur . 
Babası saray mareşali, mebus Kont Ap
ponyi Gyula'<lır: annej Virginia Stavart 
aslen Amerikalıdır. 

l924 de babası ölünce Kontes Fransa
ya gitmiş. orda yerleşmiş, küçük Jeral
dinay1 da halası Adel almıştır. 

En yüksek i\1acar ailelerinden üçünün 
varisi olan Kontes Jeradirm Budapeşte 
civarında, Budadaki kral şatosunun ete
ğindeki halasının Karol sarayında yaşa
maktadır. Yakında Amanıt kraliçesi o
lacak olan Kontesin kendisinden küçük 
bir kız kardeşi daha vardır: Virginia. 
Bu da 1915 de Baron Baghy ile evlen
miştir. Bir de küçük kardeşleri vardır .. ( 
1923 de doğmuş olan bu çocuk babası 
gibi Gyula i5Jllini almıştır. 

Yeni hayata göre geniş bir terbiye a · 
lan Kontes çok iyi yetiştirilmiştir. Je
raldna lta~} ada, .-\\ustu, ) ad.ı, Alman
yacla çok bulunmuştur. Bilhassa ltal 
yada Borghessc'lerle, Salviati'lerle hı .. 
sımlığı \'ardır. 

Jeraldina ince, uzun boylu. kumral 
saçlı, kurşunimsi mavi gözlüdür. Ana 
lisanından başka, almanca, fransıçca ve 
İngilizceyi mükemmel konuşuyor, biraz 
itflyanca bilir. Musiky, el işin ve spor
lardan da en faydalılannı:: at, kayak, 
yüzme ve tens sever. 

Ç.Ok dindardır, her sabah şato civa
rındaki kifü;eyc gider, duada bulunur. 

28 Kanunusani sabahı genç Kontesin 
ailesi Tiranaya varmışlar ve, hemen öğ
leden sonra, gazetelerin eV\:elce haber 
verdiği gibi, kral Zogo kendilerinden res· 
men kontesi izdivaca istemiştir. 

Kontesi krala takdim eden kralm 
J\tz kardeşi ordu kıyafetiyle 

B. M. Meclisi 
Yenlşehirde yeni 

nanın planı 

hl-

Ankarada devlet binaları mahallesinin 
başında yapılacak büyük millet meclisi 
binası için bir plan hazırlanmasının mij
sabakaya konuldu!;runu yazmıştık. 

Beynelmilel şöhretlerin iştirak ettiği 
bu müsabakaya gönderilen planlar, bey-

nelmilel salflhiyet sayılan üç kişilik bir 
juri heyetinin tetkiklerinden geçirilmiş 

ikisi ittifak ile, biri ekseriyetle üç plan 
birinci srraya seçilmiştir. 

lttifak ile birinci ayrılan bu plfuılar
dan biri mimar Holç Maysterindir. 

Bu zat Cankaya köşkünü, Ankarada 
Genel Kurmay ve milli müdafaa vekalet 

binalarını yapan sanatkardır. Müsabaka 
ya konulan planlar netice jürinin karan 
na Yarmadan kimin olduğu belli değildi. 

.Nişan merasimi 29 Mnunusanide ya
pılmıştır. Alınan malfunata göre, kral 
düğünün derhal yapılmasını istemekte • 
dir. Bunun için de, düğünde bulunacak 
kral ailelerine Ye ecnebi memleketler 
mümessillerine da\•etler göndermeye 
başlanılmıştır. 

:Buflün için: 

~eoceırnlk mn ~~n-
• 

©leırmeDD9 paırS1$Uc 
ıno mu yaıtormaılo 1 

Gcçcnleı-do knybcttiğinıiz değerli 
iıısnn ,.c faziletli bekim Sinop sny
ln.vı Dr. Galib Hnkkı'ya. dnlr gn .. \;
temizdo bir teşekküı· ıltlıu okudum. 
Dr. Gnllb Jlnkkı, cenazesine çelenk 
getirilmeyip, bunların be<lcllnin 
"Topknın 1i'ııknrnpcı·vcr cemiyeti,, 

ne "crllmcsiııi tavsiye etmişti. Sinop 
sayln\•Jarındnn Yusuf Jfonıal, Hulfı
si \·c llüsnmcddin, bu çasiyete göre 
hareket ederek nrkndaşlarınm cc
nnzesino tnlısis edecekleri çelenk
lerin bedeli olan 22 buçuk Urnyı, 
l i'u'kar p ı• ·er cemiyetine gönder -
nıJşlcr. Cemiyet de onla't'lt "t:eş<.'kl,ür 
ediyor. Merhum doktorun rnhn snd 
ol ıı gerektir... ' 

Cenaze çelenkleri ycrinö hn1 ır 
cemiyetlerine para göndermek u~u
JU, Amerlkndıı. ,.e bazı Avnıpadn 
nıemleketlerinclc ötedenberi tntblk 
eclllmektedll'. Hatta s:mırım, değerli 

snylnvımız ve spor mütehassısı Se • 
lim Sırrı Tnrcan, bu usulün ls,·cçte 
ele cnri ol<lnl;,-ı.ınu nıılntnn ynzılıır 
yazmıştı. Am<'rlkndn, çelenlt ımrnln
rı, ,·nslyct Uzeı·ine ck~crlyn umumi 
hnstııhnnclcro gidiyor. 

Hokim şnlr Sa<llnin dcd1ği gibi: 
"Ha tnlıt Uzerlnde ölmüşsün, ha top
J'nk Uwrlnde .•• Bunun biribiıindcn 

fnl'kı nedir? ••• ". Buna bcnzeycrck
ten, çlçcJdcr ic;erl-..inclo gitmek ,.e 
göınUlmckJc, bir otobüs fçcrlsimle 
Uıtirnmln nnklcdllmek nrMındn bir 

fnrk gözetilemez. Gözetilemez nmn, 
çiçek <le güzel şeydir. Öl<1nlcrin is

tırnbı, menlerin kendileri için clc 9 •il 

ifo, ynşnynnlnr :itin oldo6'1ııın görP., 

hırnlnn blrnz dn ynşnynnlar bn is
tlrabr dllodlklcl'i gibi onarsınlar. tn
snn, iililnceyo kndar Jrnnd.1 ellndcclir 

de, öldükten sonra hnşkalnrının o. 
hır. Onun için, cenaze çelenklerinin 

bcdeJJerinden istifndo etmek yolun
da nçılmış ccrcynıılnrın nmnınileş
mcsine taraftar <lcj:,rilim. 

Jlnttfi lm hnsnstn hlslerlıııe o kn
dnr mn~hıp görünüyorum ki, mnn7.-

znm birer hayatın bitişi demek olnn 
ölümü, bUtün lıatır:ı.!>iyle Jınfıznımz
da snklnynbllmck için ynpılacnk 

lıerhnngt tnzlz , cklJne, ölünün mli

dahelcslnl de tndil etmek t.nrnflısı
ynn. Ynnl, knyhettfl'•imlz bir insan, • I:> 

çiçeklı;rden kendini mahrum etmek 

istese çe bunu te"nzuln beraber, çi
çek be<lclinl bir hnyır müessesesine 

mnl ctmok endişe h ·lc :rnpmış olsa, 
biz, kendisini tnbinta inde ederken. 
hem tnhlntm en r~nldi gtlzelUklcrl 

olnn çiçeldcre snrnlrm, hem o çiçek
lerin lıccleli ııl betinde bayrr mile . 

scsclerJnc ynrclım cdclJm... Ilh·nz 
zor de!.;11 ınl? 

Fnl·nt öJü.m do zor! 
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Denizlerdeki emniyetsiz liiie 
flaı şı iki teşebbüs 

Amer·ka Ja 
bir no a 

aya 

Soruyor: Muahedeyc riayet edecekmisiniz, 
yoksa, bizde bouılmı mı 'l 

Vaşington, 6 (A.A.) - Amerikanın 

Tokyo sefiri B. Grew, Japon hükfı-ı 
metine bir nota vererek 1936 deniz 
muahedesinin sona ereceği tarihe ka
dar bu muahededeki tahdidata riayet 
edip etmiycceğlııi ve riayet etmeğe ni/ 
yeti olduğu takdirde bunun delillerini 
gösterip göstermiyeceğin.i sormufitur. 
Amerika hUkümeti, Japonyanın ce -
vabmı 20 §Ubat tarihine kadar bek -
liyecek, bu tarihten sonrıı. kendisini 
Londra muahedesinin tahdidntındnn 

tamamiyle azade sayacaktır. 
Amerikan notası, Japonya muahe

deye muvafık olmıyan gemiler in§a 
etmekte olduğunu kabul ettiği ve 1 
mayıs 1938 tonaj ve çap meseleleri 
hakkındaki müzakerelere başlama tn
rihi olarak tcsbit ettiği takdirde Jn - r 
ponya ile bu hususta müzakeratta bu-
lunmak teklifini ileri sürmektedir. 1 

Japonya Cevap Verecek 
Tokyo, 6 (A.A.) - Domei ajansı l 

Alma 
nan hü 

a 
•• u 

bildiriyor: 
Bugün Bahriye Nezaretinde aktedi

len konferansta, Japonyanın deniz in
şaatı projelerinin ifea edilmesine ka
rar Yerilmiştir. Bahriye nezaretinin 
Japon hükumetine Amerikan ve lngi
liz ootnlarma, 20 ~battan evvel, bu 
vadide cevap vermesini tavsjye edece
ği ilave olunmaktadır. 

Bahriye nazın Visamiral Yamamo
to ile deniz işleri bürosu şefi Kontra
miml lnuye ve crkanıharbiye erkf1 -
nından birinin i~ak etmiş olduğu 
konferans, iki saat devam etmiştir. 

Büyük Okyanusta Amerikn 
Fflosu 

Honolulu, 6 (A.A.) - Vaşingtomm 

salfilıiyettnr bir menbaından bildiril
diğine göre, Amerika bahriye n~ti 
Guan adasına 15 tayyareden mürek -
kep bir filo gönderecektir. Şu halde 
bu ada, Amerikanın Büyük Okyanus
taki ileri mevzii olacaktır. 

azırla
arbesi 

(Üstyanı: 1 incide.) d~ğişiklikler Japonya taraf.ndan iyi 
.mak hususundaki azmi de alman bu lrorşılaruruştır. 
tedbirlerde görülmektedir. Yomivrii Şimbun gazetesi, bu deği-

''.Maten,, gazetesinin Berlin muhu- şiklikleri, Almanyanm komünizme kar 
biri bildiriyor: şı olan politikasını kuvvetlendirme'Js 

Harici siyaset sahasında göründüğü istediğine bir işaret olarak tefsir et-
ne göre iktid;ır :mevkiine gelenler bilfi mektedir. 
kayıt Alınan • İtalyan teşriki mesaisi ÇIN MEMNUN DEGIL 
taraftandır.,, Hankeu 6 (A.A.) - Reuter bildiri-

"Ekod Pari,. gazetesi de şöyle di- yor: 
yor: -~-i~--;t'nuı 11ycıcuı'h2 aq;ı UQJ1UÇ'I, ,?J•nnta 

Giden başkumandan ile mareşal artı3Inda büyük bir endişe hasıl etmiş· 
Blombcrg, ltalyaya ]çarşı husdmetlcri- tir. 
ni s:ıklamr01akta idiler. Fon Ribbentropun antikomünist pak 

Yine aynı gazeteye göre: tın bani ve elebaşısı olduğu, halb~i 
''Gözden düşen generaller arasında fon Neurath'ın hem Çine karşı sempa-

Sovyetler Birliğinden hiçbir zaman tisi mevcut ve hem de anlaşmazlığın 
ümitlerini kesmemiş olanlar ve ergeç halli teşebbüsünde fatıl bir rol oynamış 
Rapallo işbirliğinin tekrar başlayaca- bulunduğu kaydedilmektedir. 
ğma inanmakta ısrar edenler de bulun Fon Blomberge gelince, onun da Çi-
maktadır.,, ne karşı derin bir sempatisi vardı. 
H!TLERIN TAASSUBU VAR MI? TEHLiKE KARŞISINDA FRANSA 

Vaşington, 6 (A.A.) - Führcr ta- Paris 6 (Hususi) - Meclisin bugün 
rafından ittihaz edilen lmrarlar, bura- kil toplantısında bahriye nazırı B. Pic-
da iki ııekilde tefsir edilmektedir: tri Alınanyadtıki hadiseler hakkında 

Bu değişikl~er ya Sebat (Şaht) ay- verdiği beyanatta Alman ordusu sulh, 
rıldıktan sonra harici, iktısadi veya Nazi partisi de harp taraftarıdiı: diye 
dini siyaset sahruarında muhtelif şekil kesip atmanın doğru olamayacağını, 
lerlde tecelli eden muhalefeti ezme'k; hadisenin daha karışık olduğunu söyle 
maksadile şiddet kullarulınadan yapıl- miştir. 
mış bir tasfiyeden ibarettir. Sol Cenah cumhuriyetçileri ve müs-. 

Yahut da birkaç zaıtlflldanberi Al- tal;il Radikaller birliği grupundan olan 
manlann bilhassa ispanya i;lerinde eski Maliye nazırı B. Reyru:ad (Rey-
göıterdikleri ataletten memnun olmn- no) t:la vaziyeti şöyle hulasa etmiştir: 
yan Musolini tarafından yapılan taz- Malumdur ki, B. Hitler Renin işgal 
yikm bir neticesidir.,, altına alınmasını emrettiği zaman, bu-
DECIŞIKLtKLERl N AMERiKA YA nu orduyu idare edenlerin mukaveme-

ILK TESiRi tine rıoğmen yapmıştı. 
Vaşington 6 (A.A.) - Salahiyettar Ordunun politikasını şahsında teces-

.rir membadan öğrenildiğine göre, bari süm ettiren bir adam general fon Friç 
ciye nezareti, Almanyada vukubulan ordudan uzaklaştırılmıştır. 
deği~ikleri büyük bir alaka ile u.kip Şimdiye kadar devlet içinde büyük 
etmektedir. bir Jevlet olan bu ordu şimdi filhrerin 

Neznret, bu değişikliklerin Berlin - tam emri altına girmiş bulunuyor. 
Roma mihverini kuvvetlendirmek mak B . Reynood, führerin bu kararmın 
sadile yapıldığını ve iki milletin bütün ne kadar vahim olduğunu göstermiş 
dünyada takip ettikleri siyasi faaliye- ve Alman birliğinin tam bir şekil aldı-
tin artmooı için bir hareket noktası ola ğı şu sırada Fransanın, "tehlikeye 'k.ar 
bileceğ{ni tahmin etmel\tedir. şı,, birleşmesi ve sulhu yalnız istemek 

Bu rcğiıiklilderin ilk tesiri, Ameri- le kalmayıp temine çalışm··~ı lazım gel 
ka hükUmctini cenubi Amerikaya nÜ· diğini işaret etmiştir. 
fuz cbncğc çalışan ltalyan ve Almanla- Meclis hariciye komisyonunun baş-
nn bu hareketlerine ltarıı daha müte- :knnı B. Mistler de Almanya hadiseleri 
yakkız bulunmağa sevketmek olacak- hakkında bugün öğleden evvel bulun· 
tır. duğu beyanatta demiştir ki: 

TOKYO MEMNUN 

(' 
.... 

.iT~LYA !s P ~~ 
1 n g 1 t e reye (Üstlarafı 4 üncüde) 

S orda gaye 
'ttJ$tyanı: 1 incide.)' \ 

Sporda vasıta olan oyun gaye haline ~ 
tirilmiştir. Oyun ve canbazlık esas olaralt 
~~ş: spor gürültü içinde kaybolup 
gıtmiştir. Bu vaziyetin hatalı olduğunu 
görenler, gördüklerini söyliyenler de söz
lerini dinleternernisierclir. 

t 
. geçti. Fencryılmazlıiar onuncu dakika· 

0 a Ver d 1 da ilk gollerini yaptılar. Bundan soma 

"1 ahtelbahirleri geı i 
çekeıneııiz, tali tı 
yakıyoı lar,, diyor 

Paris, 6 {Hususi) - lngi
liz hükfunethıin, Akdenizde gö
rülecek bütün tahtelbahirlerin ihtar 
edilmeksizin batırılması hakkında Ak
denizdeki harp gemilerine verdiği em
ri protesto etmek Uzere I...ondradaki 
ltnlyan sefiri İn.giltere hükumetine 
şiddetli bir nota vcrmi.,c;tir . 

Altmordulular canlandılar ve Fenerytl
maz nısıf sahasma yerleştiler. Bir akın 
esnasında Feneryılmaz beki topu eli ile 
tuttutrundan hakem pcn-altr verdi. Altın 
ordulular da ilk ve son sayılanm yaptı
lar. 

Devre 1-1 berabere bitti. İkinci devre
nin krrkmcı dakikasına kadar oyun bera· 
berlikte devam etti. Bu sırada Altmor 
du aleyhine olan bir kornerden Feneryıl
maz santrforu topu kafasiyle ağlara tak
tı ve maç 2-1 Feneryılmazın galebesiyle 
bitti. 

Btt notada, ltal?Jan tahtelbahirleri -
nin açık denizlerde mutad talimler 
yaptıldanm ve ltalyc ı deni.;; kuman
dan1ı§mm bu talim1.cri durduramaya
cağı bildiriliyor. 

H.asımpaşa-Beylerbeyi 

Sporda gaye, çocukları, gençleri, umu
miyetle vatandaşlan sıhhatli olmak i· 
çin icap eden vticud hareketlerine ve 
§artlarına ahştınnak olduğuna göre, yeni 
kurulacak beden terbiyesi ve spor baş
kanlığının da bilhassa sağlığı koruma 
bal\ımından işlemesi tabiidir. Beynelmi
lel atletizm ve fudbol yarışlarında sayı
lan milyonlara varan bütün ı::.emlekt't 

gençliğinin vasati kabiliyette birer atlet 
,·eya fudbolcu olmakla beraber araların 
da kardeşlik duyğulan kökleşmi; ve sıh
hatli yaşamak usullerini öğrenmiş, ni
hayet sporcu disiplini ile yetişmiş olması 
beynelmilel müsabakalarda birinciliği 

kazanacak kabiliyette beş, on yüksek 
canbaz yeti~tinneğe elbette yüz kere, bin 
ke:e müreccahtır. Bunun için yeni kuru
lacak spor teşkiltltının hem sıhhat ve ~
timai muavenet, hem de umumt kültür 
işleri ile birlikte ve adeta el lele yürümesi 
~.arttır. 

İspanya suları haridnde deniz ü
zerinde görülecek bütün tahtelbahir -
lcrin batırıltnası kararına Paris hü -
kftmetinin de iştirak ettiği malfundur. 
Fransız amiralliği Akdeniuleki 24 
harp gemisi ve 30 deniz tayyare.c;ine 
hükfımetin bu knra!'ını bildirerek kon 
trol i~ine dikkatle ba.şla.malnrmı em
retmiştir. Deniz tayyareleri tahtd -
bahirleri arayacak, vapurlara konu
lan hususi duyma füefüri tahtclbahir
lerin mevcudiyetini haber almağa ça
lışacak ve batıracaktır. 

Akdenizde bulunan 40 İngiliz harp 
gemisine de Fransız gemilerine veri
len emrin ayni tebliğ edilmiştir. 

Londrada bulunan İngilterenin Ber
lin sefiri Henderson derhal me.muri -
yetine dönmüştür. Sefir, Berline 
tahte.lbahirlerle mücadele için bir an
laşma projesi götürmektedir. 

Bu projeye göre, hafif bir geminin 
ynnmdn. olmadan hiç bir tahtelbahir 
Akdenizde dola§amaz, talim mesele • 
sme gelince, bu hususta peşinen haber 
vermek icap eder. 

Hakem Halid Galip Ezgünün idaresin 
de oynanan bu maçın yedinci dakikasın
da Beylerbeyi orta foru sağ açıktan gelen 
topu kafa ile ağlara taktı. 30 uncu da· 
kikada Beylerbeyi aleyhine çekilen hir 
favulu bek el ile tuttu, verilen pen-altı
dan KasrmpaşaWar beraberliği temin et· 
tiler. Devre böyle bitti. 

lkinci devre Kr.szmp:ışalılar daha M
kim oynadılar. Beylerheyi aleyhine veri
len bir kom eri sağ atık kafa ile ağlara 
taktı ve oyun 2-1 Kasımpaşanın galibi
yetiyle bitti. 

Hilal- Doğan spor 
Doğanspor gelmediğinden l-Iilal hük

men galip geldi. 
MalOm olduğu üzere disiplin divanm· 

ca aleyhine verilen bir kararı haksız bu
lan Doğanspor klübü iki haftadır rnaı;
lara gelmemektedir. 

8. 'l ahımlaı ı 
Beylerbeyi ve Galata Genclerbirliği a

rasında yapılan B takımları maçında 
Beylerbeyi forlan beşinci dakikada ilk 
gollerini yaptılar. Beylerbeyliler hemen a 
kabinde ikinci gollerini de yaptılar. Bey
lerbeyi baskım altında yapılan bu devre 
de Beylerbeyliler 3üncü gollerini de yap· 

tilar. 

Spor ~leri sağlığ kontrolü ile bir ara
da caiı~alıdrr. Spor işleri kültür i§lerini 
unutturacak vusat ve mahiyet cılmama1ı 
dır. mekteplerde bir çok çocuklar, me
sela diı;!erinin çürükhiğünden dolayı sık 
sık boğaz hastalıtrına. nezleye tutulur· 
ken, yahud günün ekser saatlerini kapa· 
lı odaların pis havalan içinde geçirir. 
ve temiz. açık havanın ne demek ol· 
duğumı dü~ünmeğe bile lüzum görmez 
iken haftanın bir kaç saatınde spor ha· 
reketleri yapmakla sporcu bir hayatı 
giri~ıniş olmiyacakla11 her tar.ıfta iyi an· 
Ia::ılmalıdtr. 

ASIM US 

Akdeniz 
korsanlığı 

lkinci devreye Galntalılar seri bir a-

_S_o ~ et:J e ~ r-T>ı..,r=nı.n=a.~~Lad~-=· ~~"~~Beylerbeyi 
ita/yaya o/an borcun• le hirinci gollerini yapan Galatalılar. 

dan dolayı ıo uncu dakikada 2 inci sayılarını da 

Bu ad.alarm tama.men abloka. edil· __ _.:... . . -----
en mUcssir bir tc-dbir olacaktır. Fakat 
birçok nazik hukuku düvel meselelesi
ni ortaya atacaktır. 

Mallara haclz konulmasr- yapmaya ba§lamalarr, yeni fizik e:ibi, ri-
. na it.raz ediyor beyinin galibiyeti ile bitti. 

Roma 6 (A.A.) - B. Virginio (Vir· 
ciniyo) Guyda tarafından Giomale d'· 
tta.lia (Cornfı.le ditaliya) gazetesinde, 
yazılan bir yazıda, İtalyanın Akide~ 
korsanlığa nihayet verilmesi için İniil 
tere tarafından yapılan tekliflere Uti· 
bakı, ltalyanın mülhem olduğu müsa
lemet ve teşriki mesai ruhuna bir delil 
olarak gösterilmektedir. 

Moskova 6 (A.A.) - Tas ajansı bil 

diriyor: 
öğrenildiğine göre Sovyetler birliği 

hükumeti Italyadalçi sefirini Milano 
nwnliemesi tarafından 21/1 tarihinde 
verilen karara itiraza memur etmiştir. 

Bu karar mucibince "Banco di Ro
manın Milano şubesindeki bütün Sov
yct ~uatı haciz altına alınmıştır. 
Bu hüküm Ansalrlc ismindeki tt21lyan 
firması tarafından Sovyet ticaret mü
messilliği aleyhinde yapılan takibat 
için bir garanti teşkil etmek üzere e
ritmiştir. 

Sovyet seE ri, Sovyet • İtalyan mu~· 
hcdesine ve huku'k;u düvele mug"yir 
bu karann iptalini istiyecek ve gayri 
kanuni olan bu hareket dolayısile Sov 
yetler birliğinin uğradığı zarann mesu 
liyetini !ttJyan hükumetine yükletc· 

cektir. 

Çıkarılan entrika 
(Usty<ıııı 1 inci sayı/ada) 

lan bu heyecanlı beyanat, Almanyada 
hususi bir muhbirden gelen telgrafta 

dır. 
Bu salahiyettar kaynağa göre, ge

nerale ve ordu şeflerine yol verilme
si, B. Himmlerin keşfettiği iddiasın
da bulunduğu entrikalardan ileri gel

miştir. 
Fon Pritsc1ı, mahrem ajanlar va· 

·--o-
Hususi maç1ar: 

Jfenerbahçe- Yavuz 
Dün sabah Kadıköy stadında Y21Vuz 

7.ırhlısı futbol takımilc Fenerbah~enin 
Netdet, Faruk, Muzaffer, Enis, Nec
det, Vahid, Fikret, Şaban, Muzaffer, 
Hayati ve Şereften mürek'k,ep truamı 
ara mda hususi bir ır.üsabaka yapıldı. 

?ı-iaçın ilk dakikaları Bahriyelilerin 
üstiin oyunu cltında cereyan ettiyse 
de Fenerin gen~ müdafaası sayı fırsatı 
verdirmedi ve devre ortalannda 5arı 
lacivertli akıncılardan Hayati ile Mu
zaffer birer gol yaparak bu kısmı 2-0 

Fener lehine bitirdiler. 
ikinci devre Fenerin baskısı ile baş

ladıysa da dakı°l\alar ilerledikçe oyun 
karşılıklı akınlt.rla geçti, fakat iki ta
raf da vaziyeti boznınadığından Yavuz 
ekibi 2-0 mağlQp olmuş oldu. 

Fencrbahçenin bu takımında her iki 
müdafi, merkez mumin Necdet, hücum 
hattında küçü1' Fikret ve Muzaffer 
muvaffakiyetli bir oyun oynadılar • 

Muharrir diyor ki: 
İtalyanın bu hareketinin bütün kıy• 

metile takviye edileceğini ümit ediyo
ruz. Bc:.ılıususki, Akdeni.r:de taarruza 
uğaraycın vapurlar İtalyan ve AlmaP 
vapurları olduğu zaman bu k,ad.4lr ça· 
buk ve tatmin cldicl bir tarzda cevap 
verilmi~ olmadığı Londrada ve Paris· 
te gözönüne alınmak icap eder. 

BARLEI.ONAYA FRANKONUN 
CEVABI 

Salamanka 6 (A.A.) - Franko rad· 
yosu Darselona hük\ımetinin hava bon1 
bardımanlan hi:lkkında yaptığı protet• 
toya cevap vermel.-tedir. Bu neşriyat• 
ta açık şehirlerin bombardımanına e4f• 
vela hükur.:ıetçilerin başladığı, FrankO 
tayyarelerinin ise bilak,is AlW:etede 
silah fabrikasını ve yabancı alayı }>on\' 

bardıman ettikleri bildirilmekteldir. 
Yağlı güı eş Kartaca ve Mahon müst:hkem meV'' 

müsabakaları kilerden Barselonzda 14 topçu batar" 
Yası, 12 hava müdofaa bataryası, sı 

Her hafta 01.dug'u gı·bi, dün de Çen- :v. kışla, silah ve mühimmat depoları, :ı>? 
berlitaş Aile bahçesinde bir çok yağlı tayyare meydanı, 68 mühimmat f abf1' 

güreş müsabakaları yapılmıştır. ka5l, 5 .. ehirli cnı .. fabrikası ve di~et 
Destede dört pehlivan arasında Beşik· b-

taşlı Yusuf, küçük ortada altı pehlivan birçok müessese vardır. ~ 
arasında Uzunköprülü Nuri, büyük orta K U R U N 
da dört pehliv-ı1.n arasında Çatalcalı Re- r- ~ 
cep galip gelmişlerdir. 1 G01''DEL1K SiY ASI GAZETE 
Baş altında Küçükpazarh Rüşitle Be· 1 oazotcmı.zo göndErilen yazılar, g&ıe~ 

§iktaşh Mustafa elli dakikada yenişeme· ı :ve gtrmck ıçtıı ise, zarfmm k~estno <C-. 
mişlerdir. ı zetcı kcllmes' yazılmnlıdu. 
Başa yapılan gür~te Romanyalı Ah Karşılık ısuycn oırurıar, me~ 

med, Çatalc.a.lı Bekir ve Şileli Rahmiyle 10 k~luk pul koyauJıdırl&r. 
Adapazarlı yıldırım Bekir 40 dalcika gü- &sıımıyan yauıan gert gancWmeıtı-ll 
reşmişler vakit geciktiğinden, halkın ar ıuyaıetsız yoıınnmıe mektupıann ı~ 

Tokyo 6 (A.A.) - Almanyadaki 
hadiselerden memnun olan siyasi mah
feller, Almc:cnyanın artık Çine silah 
göndermiyeceğini, Çin ordusundaki 
muallim zabitlerini 'geri çağıracağını, 
Mançukuoyu tanıyacağını ümit etmek
te ve Japon tdostu olarak tanıdıkl,ı-ı 

von Ribbentropun nüfuzuna itimat et
me'k,tedirler. 

"iki eski ihtilafın k,ökünden k<:Mı
rıldığl anlaşılıyor. Nazi partisi Harici
ye bakanlığı karşısında yüzde yüz ve 
ordu kar§Isında da > üzde 7 S kazanını~ 
tır. Şimdilik görülebilecek şey budur 

"Bun<kn b:ızılarının Romaya Berlin 
mihverinin takviyesi ve :ispanyada Al
man faaliyetinin canlanması,, şeklinde 
~ıkardi~ları muhtemel neticelere gelin 
ce, bu kabil neticeler mümküıtdür. Fa
k Almanyanın polıtikası zanned.ildi

sıtasiyfe B. Da?tıdicr -ile muhabereye 
giri§mek7e itham cdilme1...-tedir. B. 
Himmler, B. Bitlere verdiği raporda, 
memurlarının uzun müddet general 
Fritschin erkamharbiye reisi general 
fon Beck (Bek)'le diğer ordu zabit
lerini nezaret altında bulundurduğunu 
ve bunların yabancı hükumetler mü
messilleriyle olan münasebetlerin.de, 
ezcümle Paristc yapılan ziyaretler es;. 

nasında, harici ieler hakkında müna
kaşalarda bulunmakta tereddüt etme
diklerini ve İspanya harbi hakkında 
Alınan hükfunetinin resmi nolitikası
na aykırı bir noktai nazarda da bu
lunmuş olduklarını bildirmiı; .. ir. 

Pari-ste1d Havas ajansının bu hıı • 
susta7ci notu: 

zusu üzerine hep.:ıi berabere ilan edilnüş konulan parnıa:m ıtayooınııısmcıaıı. • 
lerdir. Bu müsabrlkalara üç gün bayram olarak çıkan yanlardan do'ayı. &re)tOt 

da devam edilecektir. ınk, llstUne eonı eorgu a:ımas.. 

lfunat verilen milli müdafe.a ve harbi- GUnU geçm~ Myılar 10 1cu:ruıf111 
ye nazın B. Daladier. 1ngıliz gaze~ ., 
lC'rinin bu ne~riyatıru mutlak surette Ouetemtzde çıtauı yazılllrla reetıol 

ber hakin .Wt kendlııl tçmdlr. 
yalanlamaktadır. IL.~~~~iiiiiiiii--~iiiiiiiiliiiiiii~~ inden daha mu~laktır. Bu neşriyat hakkında kendisine ma-

l 



Edebi roman : a a 

OSMANOFLAR 
YAZAN : Kenan HulQSi 

Osmanofların bana ayırdıkları o
dada Zehra Osmanofüı.u taşk.a biç 
biri ile temasa gelmediğim halde, 
Karnabad baskınının Uk on beş h'il

nll nihayetinde, biltlin bu fikirler ak
lımdan birer birer geçiyor; Ye Os
manorıar ailesi, içlerine ayak bastı
ğım ilk gUnden daha ziyade, birden
bire önümde açılan bir kapı gibi be
ni alkndar ediyorlardı. 

Osmanorıarın bu dakikalarını ö
nllmde açılan bir liapıya benzetmek
le hayatlarına dair yeni bir şey söy
lemek üzere olduğumu biliyordum. 
Çünkn Karııabad bnskınmın ilk haf
talarında Zehra Osmanofla meşgul 
olduğum gUnler böyle bir kapının • 
belki de Zehranın hareketleriyle -
açıldığını görmüştüm. Şimdiye ka
dar bir meydanın ortasında hareket
lerini tcsblt etmek istediğim Osma
nofların bu kapı arkasında yeni bir 
tarafları olduğu muhakkaktı; ve 
belki de burada Ahmet ve Halil Os
manoftan daha çok Ahmedln karısı, 
Petro Grlgorof ve Osmanofların i
tinde fikirleriyle yavaş yavaş emek
lemeğe başlayan Groşenka vardı. 

Groşenka ... Osmnnoflarm ona ba.k
tıkları zaman, itiraf edememekle 
beraber dalma anasını, Yuvanna 
MlhailoYlçl hatırladıkları Groşen

ka .... Onun içindir ki bu kapının ar
kasında her ne olursa olsun Osma
nofların yeni bir taraflarmı bula
cağım şüphesizdi. 

Yalnız 1904 sonbaharında niçin 
Osmanofların üzerinde bu kadar 
fazla duruyordum? Bugün bana bir
denbire gelen bu fikri benden daha 
çok başka birisi, mesell Petro Grl
gorotıa Dlmltrl Alekslyevlç de soru
yorlardı. Dirisi, kendisine gösterdl
ftm bll;)-tlk bir slikflt içinde Osma
noflara karşı beni vakıt vakıt yok-
"- --·- ,.. ""- ..... _ _ _ , __ 1.1.,.,..;_.; 

CÖıjlXQr ve &usuyoraum. Fakat Grl
gorof buna hiç bir vakıt tahammül 
edemiyor, daha doğrusu kendisine 
gösterdlflm hareketsizliğe rağmen, 
Oemanotların içinde herhangi biri
sine, kendisine dair olan fikirlerimi 
söylediğime lna.nıyordu. Herhangi 
blricıtne mi, yoksa yalnız birisine mi? 
lier nedense Osmanofların hepsine 
birden değil yalnız birisine anlattı
tımı zannediyordu. Çünkü Grigorof 
Osmanorıarın hepsine birden iyi, fe
na herhangi bir şeyin anlatılması 

kabil olmadığını bilirdi; böyle bir 
Şey yapıldığı takdirde ister ayrı, is
ter toplu bir halde söylensin; fakat 
Oemanoflar onu başka başka yotdan 
anlarlar; yahut hepsi de kendi fi -
kirlerine uygun gelen blr yerden tu
tar; ve böyle bir yer bulamazsa ga
rip bir omuz silkişle geçip giderler
di. Halbuki yine krlgorof, kendisi
ne dair Osmanoflara ne söylenirse 
Söyıonsin, buna hiç bir vakıt onla
rın iştirak edemiyeceklerlnl blllrdl. 
Sadece Osmanoflara mutlak surette 
hır şeyler anlatmak ihtiyacında ol
du~umu da keşredlyor: ve OBmanof 
'kardeşleri bir tarafa bırakarak dôf
~Udan doğruya Zehra Osmanofun 

areketlerlnde böyle bir fikri lşle
tccetımı dllşlinUyordu. Bu itibarla 

Orıgorofun dUşündUklerl belki doğ
~Y<lu; belki, diyorum: çünkU Os-
19~noftarrn hiç birisini imkft.nı yok 
<:I 4 sonbaharında ayni şartlar 1-
h nde bir yere toplayamıyordum: 
tu~l sınai hareketleri üzerine dllş. 
nı nı Grlgorof bile bana karşı Os
ttı:;0rıarla ayni karakteri göster -

bu 
e Çalışıyordu. Onu elime geçirip 

t•· 
ıt~:ı1 hareketleri ile bir fotoğraf 
tını ıcıının Uzerlne tesbite uğraştı • 
tıor dakikalar ,meselA, Zehra Osma
ltet~~ hlr söz ve herhangi bir hare
"e eu e birdenbire kaybediveriyor -
l'ıın 

1 
nıe Rec;en resim, eczalı bir su

llltno;:nde açılmak üzereyken Os -
111. 'Uç ardan koparak gelen bir ışık
lnano~r>d gidiyordu. Nitekim Halli Os
lla dof a en acık hareketleriyle ba
){aı11.rcı ru YUrUyor; fakat ayni dakl
lUrı. bu~ önunınze çıkan Yusuf bil -
ıtırı. h areketıerı hozu ... ·or· ve he -9J>a t J • 

f!erıerlnde yaşamayan ba' 

ka birisine, Yuvanna Mihailoviçin 
tesiri altında hareket ediyorlardı. 

I<'akat her ne olursa olsun Osmanof
ları seyretmek benim için hakikaten 
meraklıydı; yabancılara acalp bir 
sirk manzarası gösteren Osmanoflar 
kendilerini halledebilmek için ba
na ip uçları bile "•eriyorlar; fakat 
bu ip uçlarını birçok yerlerinde 
düğümlerle kesilmiş buluyordum. 
Her ne kadar yine Osmanoflar dü
ğümleri çözmek için bana yardım e
diyorlarsa da, her açılıştan sonra 
önlime başka bir dllğUm çıkıyor: ve 
Osmanoflar, bu düğümlerin boyun
ca, dalma halledllmeğe muhtaç en 
karışık bir manzara gösteriyorlar-

dı. 

HikAyemln başka bir tarafında 

da söylediğim gibi, Karnnbad, Zeh
ra osmanofun lylleşmeğe yüz tuttu
ğu günlerde mevsimin en güzel da
klkalannı yaşıyordu. Os.manoflarm 
harasından bana "ayırdıkları odanın 
önllne kadar kocasının ustalıkla 1-
dare ettiği arabayı Zehra Osmanof 
ne bUyUk bir sabırsızlıkla beklerdi? 
Hastalığının bu ilk nekahat günle • 
rinde, içerlerlnde en fazla onun ~er 
hangi bir gezintiye ihtiyacı oldugu
nu anlayordum. HattA, Karnabadda 

yapılacak bir gezintiden çok. Os -
manofları kondl kendilerine bıra -
kuak başka bir tarafa; Yusuf Os
manofun Yuvanna MlhailoYlçe söy-

lemek istediği gibi, uzak bir seyaha
te ihtiyacı yardı. Yalnız Osmanoflar 
onu nasıl bırakacaklar?.. Bu bah
si lçerlerlnde blrgUn açtığım valcıt 

kocasından fazla küçük kardeşinin 
bir uzuv koparılmış kadar yüzünü 
buruşturdu~unu görmüştüm. Ve Ha
lil Osmanofun bu hissi yerindeydi. 
En bilyük kardeşinin karşl!nnda, 

hatta. hastalığına rağmen, yollarını 

ğa do«ru alrp götürecek yüksek bir 
iradenin kımıldadığını gl:SrUyordu. 

Bu ac;ıklık neresi olabilirdi?. Bel
ki de, lçerlerinde hiç birisi bunu 
katiyetle düşünemoyor; fakat Zeh
ra Osmanofun yanındalarken ona 
bağlanmnk suretiyle bir yaranın 

kapanacağını za!nediyorlardı. Ve 
bu yüzdendir ki ellerinden geldiği 

kadar tavsiye ettiğim bir seyahati 
geri bıraktırmaya çalışıyorlar; Kar
nabadda yaptığımız gezintl1ere bU
yUk bir ümit bnğlayorlar; bunu te
min tein de yalnız bana güvendikle
rini açıktan açığa söylemekten çe -
klnmlyorlardı. 

( Yeni Neşriyat ) 
TUrk ylldızı Emine 

Doktor Bay Kamil Yazğıcın Adapa
zannda bastırdığı bu eser, halk romanı 
olarak yazılmıştır. Mevzu umumi harp 
esnasında lstanbul, ve Istanbulda işle
nen faciaları tasvir ediyor. Bu ille ese
rinin bir hizmeti bize muhanirin rah
metli Ahmed Mithadın oğlu olduğunu 

bildirınesidir. Ahmed l\lithadın halkı o 
kutmaya alıştırma yolundaki yararı ığı 
devam ettirınesi arzu edilir. Bay doktor 
Kamil bunu bir de piyes haline ifrağ e
derek Halkevlerine kabul ettirmek eme
linde ve böylece romana rağbet uyandır
mak ümidindedir. 

Sinemalar biz de okumadan ziyade 
görme zevkini beslemekte olduğu, hatta 
bundan kitap satışları da müteessir bu
lunduğu için muharririn y~nız bu ümi
dinde aldanacağını zannedıyoruz. 

• g3g vilayet bütçesinden şehir_ ~~k 
tepleri için !20 bin, köy mektelen ıçın 
de 40 bin lira tahsisat ayrılmıştır. 

• y AHUDlLER aleyhinde kartpos
tal bastırıp dağıttığı ve (iğneli fıçı) dive ı 
bir kitap çıkardığı için tahtı muhake
meye alınan Cevat Rıfat beraat etmis
tir. 

• Belediye tarafından uzun müddet
tir hazırlanması için utrraşılan el araba
SJ nümunesi tamamlanmıştır. lki teker
lekli olan bu araba 25 lirak l)'metinde 
ve 50 kilo yük taşıyabilecek kabiliyette 
dir. 

Maksim Gorki 

Makslm Gorkly1 alt 
bazı habra.ar 

Maksim Gorkinin ölümünün birind 
yı1ı münasebetiyle Novimir (Yeni sulh) 
mecmuasında Vsevolddi Vanov, bazı 

müşahade ve hatıralarını naklediyor. 
Maksim Gorki 1933 yılında İtalyanın 

Sorento eyaletinde bir müddet kalmış -
tı. 

Gorki orada olduğu zaman, tva
nof, büyük edible birlikte bulunmuıtur. 
Gork.i Ivoo.ofa şöyle bir sual sormuş
tur: 

- Bir edibin şarkı bilmemesi, söyle
memesi, mümkün değildir. Çünkü yaz
mak terennüm etmek !demektir, Siz, şiir 
yazdını.z mı? .• 

Yarı şaka, yarı cidd olarak çok kötü 
bazı şiirler yazdığımı söyledim. Gorki 
bnna şu cevabı verdi: 

"Ben, her gün şiir yazıyorum." 
"Gorki ölüme ait konuşulurk,cn dai

mC) güler ve insanlar ölümü aldo.tmalı
dır. B~n otuz be§ yaşında iken ölecek
tim. Ölümü aldattım. işte görüyorsunuz 
ki hala hayattayım, demişti .• 

Gorki bu sözleri söylerken, odanın i
çin':le olan Spranski sinirli, sinirli dola
şıyordu. Gorki ona: 

- Ölümün öniine geçilebilecek mi? .. 
diye sordu. 

Spranski şöyle bir cevap verdi: 
''Bu mUmkün değildir. Ve mümkün 

olmıyaca~tır. Biyoloji, biyolojidir. ö
lüm ise onun temel yasasıdır." 

r..:ı, .. t, i;lUuıu .nlda.uunay1z mı? •. O, 
bpımrn geJdifl gün. dinUp gitmesini, 
yilz sene sonra buyurmasını da mı söy
leyemeyiz .. Evet, bunu yapabiliriz. 

Eh .• Bundan fazlasını da ne ben, ne 
de beşeriyet bizden istemez .. diye söy
lem" şti." 
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lstanbul Rclcdlycsf 
Şclıfr Tiyatroları 

Saat 20,30 da 

KOMEDİ: 
SôZVN KISASI 
Komedi 4 perde 

Yazan: Von Schon
tlıan; Tükçesi: S. 
Moray. 

-o--
Bu gece: (Kadı

köy - Süreyya) y~ 
rın gece: (Bakır

köy) çarşamba (Üs 
küdar) sinemala
rında: 

ÇiFTE KERAMET 
Vodvil 3 perde çe
viren: Rc~t Nuri. 

TURAN Tiyatrosu 
Bu akşam sanatkar 
NAŞIT ve arkada.ş
Hnkkı Ru'j~m bir
likte; okuyucu kü
<'iik Semiha ve Mi
§01 varyetesi Ha1k 

gecesi localar 100 her yer 20 paradi 10 
TILSIMLI ANAHTAR 

Vodvil 3 perde. 

--0-

s 1 NEMALAR: 

ipek: Labohem, süiistimal davası 
}felek: Metro Pol Yar 
Melek: Metro Pol Yar 
Sümer: Nevyork damlarında 
Sa1:.arya: Üç Silahşarlar. 

• TEHDİT SU!;Uildan evvelce mah
kemeye verilmiş olan ve tüccar Lahit
lerden iki bin !ıra i tiren Yorgi ı sene 8 
aya, Haralambo da bir sene hapse 
mahkftm olmuşlardır. 

• KARADENlZ'de bir haftadır süren 
karayel f rıtına ı yıldıza dönmüştür. Fır

tınadan ~imdiye kadar hiçbir kaza kay
dedilmemiştir. 

~ - Jl.."'URUN 

1 arihte qahudi düşmanlığı 
-----·-············----------··-·-----.. ---------~·--
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Yahudiler en büyük 
yardımı Türklerden 

•• •• goruyor 
YAZAN: Niyazi Ahmet 

MU~m yetmıı senesinde Roma im
paratoru Titüsün binlerce yahudiyi 
kılıçtan geçirdikten sonra mühim bir 
kısmım Romaya götürdüğünü yazmış
tık. Tarihi kayıtlarc:ı göre yahudilcr 
buradan dünyanın dört bucağına dağıl
mışlardır. 

Miladın ilk asrında yaşamış yahudi 
tarihçisi Jozef Flavius, milattan bir 
mır evvel Bodrum kasabası civarında 
bir yahudi cemaati bulunduğunu kay
detmektedir. Bizans imparatorluğunda 
da birçok ya:hudi cemaatleri vardı. 

Selçuk Türklerinin bulundukları yer 
terde de museviler bulunuyordu. Hat
ta vezirliğe 'lsadar yükselenler v:..rdı. 

Miladın 1176 senesinde İstanbulu 

ziyaret eden bir seyyah tstanbulda iki 
bin yahudi 500 karani yahudi, Gelibo
lu da 200, Antakyada 10, Uzkiyede 
200 ve diğer yerlerde de hayli yahudi 
bulu~duğunu krıydedcr. Or1lan Bursa
yı fethettiği sıralarda burada bir mü
scvi cemaati bulmuş Orharun oğlu Sü
leyman paşa Geliboluyu zaptettiği bi
rinci Murad Ankarayı, Edirntyi aldığı 
vakit, bural~da birer yahudi cemaati 
bulmuşlardı. 

Yalnız; bu kadar değil, Türkler her 
yerde bir mUscvi cemaati ile karşılaş
mışlar ve her yerde bunlara iyi mua
mele göstermişlerdrr. 
Traky~aki müsevilerin Tilrk idaıre

ıine geçmesini bir yahudi tarihçi §Öy
le anlatıyor: 

"Tür~lerin geli güzel bir süıalenin 
değişmesi değil, onlar için bir vaziye
tin delfümesi idi. Yahud.i1er zulmetten 
nura, esaretten hürriyete kavupn.uJ
Jar~r. 

Yahudiler TUrklere yalnız galip ve 
toprağın efendileri nuzan ile deiil, 
kendi dinlerile karabeti olan kaıldeş 

nazarilc bakmışlardır. Bilmukabele 
Türkler de hristiyanların kendilerine 
ve dinlerine karıı olan hususiyetlerini 
bilerek, yahudilerc muhab~t bağlamış 
ı~ırdır. Türklerin yahudilere itimat ve 
emniyetleri vardı.,, 

"Fatih tstanbulu fethettiği vakit bir 
çok. yahudi cemaati ile karşılaştı. Bun
dan sonra 1394 de Fransa 1.ralı altıncı 
arı zamtınında Fransadan ihraç edilen 
yahudilerin mühim bir kısm ılle 1470 
yılında Bcviycra kralı onuncu Lüdvig 
zamanında Baviyeradan ihraç edilen 
yahudi1erin bir kısmı, 1492 de Ispanya 
kralı k~tolik Feıidinand zamanında is
panyadan ihraç edilenler ve bütün bun 
lardan başka Rus, Leh, Romen ve Al
manyada tutunamayarak gelen yahu
dilcr Türkiyede ekndilerine en emin 
yer bulmuştikdı. 

Bu arada Tür'kjye haricindeki bir 
çok müscviler de Türklerden himaye 
görmüşlerdir. Bunları Avram Galanti 
şöyle ı:ınlatıyor: 

''Fatih Mehmet, Uzun Hasan ile 
meşgu lıkcn, iş için Ulaha gitıniı olan 
br..zı Türk müsevileri, Ulah prensi be
şinci Vlad tarafından tazyik edilerek 
İstanbul müscvileri marifetile sultan -
dan imdat talep etmişlerdi. Fatih, U
zun Hasan ı;neselcsini bitirdikten son· 
ra Ulaha gideceğini vtald ve filhakika 
Ulahı Türkiyeye ilhak ettikten sonra 
müscvileri kurtarmııtır. 

11.,inci Bcyazıd, ispanyadan ihraç 
edilen yahuclilerin Türkiyede hüsnü 
kabul edilmelerine dair ihtaır ettiği 
ferman ile beraber, o zaman müstakil 
olup, Türkiyeye yallll% vergi veren 
Sakız adasına da aynı mealde bir emir 
ihtac etmiıtir. Sakızlılar, yahudi milli
yetçilerini ,emri padiphiye tevfikan, 
hüsnü kabul etmişlerdir. 

Kanuni Sultan Süleyman zamanında 
1talyada kiin Ankona şehrinde bazı 

Türk yahudiler icrayı ticaret ederlerdi. 
Papa dördüncü Pol esbabı tı:niyedcn 
dolayı, bunları hapis ve cmvalini mü
sadere etmittir • ._Vakadan haberdar 
olan Sultan, Robiülvvel 964 (1556) 

tarihi ile Papaya bir m~tup göndere· 
rck, Filistinin hür bırakılmasını ve cm 
v ~inin iade ed:Jmesini talep etmi§tir• 
Papa, bu talep mucibince harcekt et
miştir . 

anuni Süleyman zamanında, Porte
kizden Türkiyeye iltica eden Yasef 
Nasi, vakti1e Fransaya ikraz etmiı ol
duğu 150,000 Skoljun tahsilinde güç .. 
lük cektiğindcn, Kanuniye müracaat 
etmişti. Padişah, 1565 de ve halefi ikin 
ci Selim 1568 de Fransa kralı dokuzun 
cu Şarle mektup göndererek, bu mebl 
ğın tediye cclilmesini talep etmi.§lerdir 
Fransa bazı vahyi esbaptan dola 
tediye etmek istemediginl:len, tarkta 
Fransız b~·yrağı altında seyrisefer ede 
gemilerin emvali zapt ve müsade:e edi 
lerek, Yasef Nasinin alacağı tahsil e · 
miştir , 

İtalyanın Fcrrara şehrinde ticare 
eden Türk müseviler, bu şehir kareli 
nalının tahrikatı ile fena mütc:ncley 
maruz kaldığından ve hatta Yascf Na 
sinin kaııdeşi Semoil Nasi ticaretg• 
mutazarrır olduğundan, zcxnanın aul 
tanı, Nasinin biraderinin bütün scrvc 
ile beraber Istanbula izamım D~ Er 
cole d'Este yazmıştır. 

Lehıstanda ticaret eden Türk mUs 
vilerc müşkillat ika edildiğini hab 
alan ikinci Selim, 17 Ramc:ızan 97 5 d 
(1568) Leh kralı ikinci Sikizmund 
yazdığı bir mektup ile müşkülatm kal 
dınlmasını talep etmiştir . 

1699 da akdolunan Karlofça muah 
denamesine, ticaret işlerine ait 
ahkam konulmuş u. Avusturyü hU'k,U 
meti, TUrkiyen.in lehine olmaJraa b 
muahedenamenin sair muhtcviyatm 
bilistifade, memleketinde bulunan 
Türk mlisevilere karşı ticaret ahkamı 
na mugayir bazı tedbirler ittihaz et 
miJtir. Alakadarlt.nn 1stanbula müra 
caatı üzerine ,hükfunct Avusturya 
muahedenaınenin ticaret alıkimına ri· 
ayetine davet etmiştir . 

Avusturya imparatoriçesi Mariya 
Tereza. zamrcunda Madrit baı rahibi
nin teşviki ile, Viyanada Avusturyarun 
bazı şehirlerinde oturan müsevileriıı ve 
bu arada Türk müsevilcrin tardı kar 
taşmıştı. Keyfiyetten haberdar o 
Osmanlı bük(\ meti, gerek yerli, gerek 
Türk müse\ il er hakkında ittihaz olu
nan karan ibtal ettİ.rmi§tir. Mariya 
Tezera mazeret talep etmittir. 

1891 de eski Cezayir Bahrisefit 
vilayetine tabi Kasot adasından bay· 
ram milnasebetile Rtıdosa dönen ban 
yahudilerin bindikleri kayık, Yunan 
korsanları tarafından zapte1:iilmi§ti. Ra
dos maiyet vapurunu izam ederek kor· 
sanlan tevkif ve yahudileri kurtarmıı
tır. 

1908 meşrutiyet ilanındıwı sonra Ye
men vilayetine dahili bir muhtariyet 
idaresi verilmjjtL Hükumet, bu muh
tariyeti verirken, orada oturan Yemen 
müsevilerinin siyasi vaziyetlerinin ha
leldar edilmesini istememiştir. 

1914-1918 senelerinde Romanya ile 
aktedilen Biıkreş sulhunda, Babıfili ken. 
lelisini alakadar eden Bertin murı:1ede

namesinin 44 ünd.i maddesinin riayeti 
ni Romanya hükumetinden isteıniıtir. 
Bu madde Romanya müsevilerinin di· 
ğer Romanyalılar gibi, kanun nazann· 
da bir tutulmalarına dairdir. 

Bütün bu misallerin pek açık olarak 
gösterdiği bir hnkikat vardır. Yahudi
ler, Romanyanın hiçb:r yerinde Türk· 
lerl:ien gördükleri himayeyi görmemit
lerdir. 

'(Arkası var} 

• KARAKOYDE Ziraat bankasının 
önündeki kaldırımın genişletilmcine 

belediyece karar verilmi~tir. 
• ŞİŞHANE yokuşunda Beyoğlu bele 

diye dairesi önime tesadüf cd~ tramvay 
hattı kavisi görülen lüzum üzerine ge
ni§letUmele b8§lall1Dlltır 
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Balinanın karnına inen 

üç küçük sardalya 
Bir varmış, bir yokmuş, engin deniz

lerden birinin dibinde güzel bir bi11ur 
köşk varmış ... Bu kö~kte su perisi otu
rurmuş •.• 

Bir gün su perisi, yeni doğan üç kü
çült sardalya balığrna isim koyma müna
sebetiyle, bir tören hazrrlooıış. Bu tö
rene denizkızlannr da çağırmrş. Çocuk
lara isim bulaca~ olan da dalgalar peri
si imiş, o da gelmiş. 

Küçük sardalyakıra ad koyma töreni 
billür köşkün bahçelerinde yapılmış. Bu 
bahçede rengaren~ çiçekler varmış, ot
lar varmış, güzel renkli yapraklar var
mış ..• 

Dalgalar perisi küsük sartlc.Iyalardan 
birine Mercan, birine Mcrcancık birine 
de Mercancağtz admr vermiş. Peri, ba
lık yavrularına bu isimleri verir vermez 

Blllrmlydlnlz ki ... 
- Hiç durmadan işleyecek olan bir 

saat ısenede 140000 tiktak yapar,,. 
- Bir ton ( 1000 kilo çelikten 4 yüz 

bin tane kalem ucu yapılabilir 
- İyi bir piyano yapmak için ayrı 

ayrı kırk sekiz madde lazımdır, bunların 
da hepsi on al_tı muhtelif memle,etten 
gelir 

- Alaskada oturanların üçte biri tay 
yare kullanır, Çünkü memlekette demir 
yolu, araba ve otomobil yolu bile yok 
tur. Alaskada en fazla bulunan ki.irk ve 
kereste tüccarlan hep tayyare ile gi
der gelirler. 

- Dünyanın en 'bUyUk tebı t il • 

da, Vatikan şehrinde bulunan incildir 
Yahutll.:e yanlmrştır ve elli kilo ağırlı 
ğrndadır,, 
- Ta1'tığmız göderi eldiven, sizin eli 

nize gelmeden evvel, hayvanın sırtından 
çıkıp o hale gelinceye kadar 200 muh 
telif elden geçer 

- "Fakir,, denen Hintli hokkabazla 
nn ney çalıp yılanları uyuttukları söy 
lenir.. Halbuki yılan sağu1dır, hiçbir 
acı duymaz Ydanlann uyumaır iş.ittikle 
ri ney sesinden değil, fakirin ney çalar 
ken yaptığı hareketlerdendir. 

- Bizim uzun m!iddet ağzımız, bur 
numuz kapanırsa, nefes alamaz, boğulu 
ruz Halbuki, kurbağa ağzını açarsa bo 
ğulur 

Nefes alma uzuvları o tarzdadır ki 
ağzınr uzun müddet açık tutamaz 

- Hayatının yarısından fazlasmr su 

içinde geçirir, fakat hiç balık yemez Bu 
hayvan kunduzdur Çünkü kunduz ot 
yiyici bir hayvandır 

..... Bunları bilir miydiniz? 

Hazır ceoapmısınız? 
Size şu sualleri sorsalar, derhal ne ce

vap verirsini.ı:? 
1-Niçin mektebe ~ntaru alıp gidi· 

yorsun? 
2 - Bir sa'lçııya sığacak kad~r küçült 

ada var mıdır? 
3 - Bir yerden di.i~eniz ve: ''Niçin 

düştiin?" diye soranlara: "Yerd~ bir çı
kıntı vardı, ayağım çarptr, düştüm" di
ye verdiğiniz cevap üzerine: "Yerıde 

öyle bir çıkıntı göremiyorum .... ,. dese
ler? •.• 

4 - ''On dört yaşındtıyım,, diyorsun. 
Ben pek inanmayorum. Doğru mu söy
lüyorsııın? 

5 - Bir senede dört mektep değiştir
mişsin. Niçin? 

Bu suallere verilecek en ıüzel cevap• 
lar §Unlardır: (Siz daha iyisini biliyor
s.:nız, o ba~ka 1) 

1 - Çanta kendi kendine gidemez de 
onun için ... 

2 - Evet, vardır: Sardunya adası. 
3 - "Çrnkrntı §İmdi ba~ımın üzerin

de! 
4 -· inanmazsan say! 
5 - Ben o kadar çalışkan· 

mektepten beni istiyorlar ... 

küçilllj sardalyalaıc hakikaten birer mer
can balığı haline girmişler: Bunların 

sırtları altın gibi parlayor, gözlerinden 
fosfor ışıkları çıkıyormuş, yüzgeçleri 
kelei.>ek kanadından daha güzel, renk 
renkmiş 

:(. * • 
B:Jıklara isim ver:niş olan dalgalar 

perisi onlara bütün dünya denizlerinde 
istedikleri gibi dolaşabilmek iktr:iarını 
da vermiş. Gene perinin sayesinde, bu 
balıklar, bir tehli'k.e gördükleri zaman, 
görünmez bir hale ı;:irebileceklermiş . 

Yalnız, dalgalar perisi buna bir ş~t 
koşmuş: 

- Dcnizierde büyük bir balık vardır, 
demiş... bu balık kırk metre kadar u
zundur ... Adına Balina derler. Eğer bu 
balığı görecek olursanız ken:dbinden en 
aşağı beş metre uzaktaı bulunmağa çah
şrn ... Daha fazla yaklaşırsanız görün -
mez bir hale gelemezsiniz, Balina da si
zi yutar ... ,, 

,,. . . 
Mercan, Mcrcancık ve Mercanc~ız. 

Dünyanın bütün denizlerinde dolaşıp 

durmuşlar ve tehlike görür görmez, gö
ze görünmez bir hale girerek hayatları
nı kurtarmışlar •.. Fakat bu müddet zar
fında hemen hemen hep görünmez hal
de kalmışlur: çünkü Okyanuslarda bir
çok canavar balıklar varmış, bunlar her 
an küçük aardalyaları yutmak isteyor· 
!armış •.• 

Dalgalar perisinin bt~1settiği o k,ırk 
uıc:u e voyuııa.!Xl-uanma nıırc-oenınn-
de 1carşılaşmışlar. Balık o kadar büyük· 
müş ki, bunu evvela, denizin dibine in· 
miş büyük bir vapur zannetmişler. Çün· 
kü o .zamana ku.:iar büyük büyük, balık 
görmemişler. Perinin anlattığr balığın 

da bu kadar,kocaman bir şey olacağını 
hiç akılalrına getirmemişler •.• 

Mercan, Merc~cık ve Mercancağız, 
gemi sandıkları bu koca şeyin etrafında 
biraz dönüp dolaşmışlar, tam ağzının 

önünden geçerlerken Balina esnemeye 
başlamış ve ağzını büyük bir mağzıra gi
bi açmış. 

Çocuk balıklar, karşılarındakinin bir 
Balina olduğunu hfila anlayamamışlar. 
Mt•ğaııa zannettikleri bu büyük boşlu
ğun içinJe acaba ne var? diye o tarafa 
doğ .. u ilerlemişler ve ... 

..• Balinanın boğazrndan aşağıya in
mişler ... 

Balinanın midesi su ile deılu imiş ve 
içinde, bi.rçok utak büyük b-, ı~dar yü
züyormuş. . Onun için, çocuk balıklar 
kendilerini, mağara zannettikleri yer -
den geçerek tekrar deni:ı:e çıl:tıklarını 

zannetmişler. 

Mercan, Mercancık ve Marcancağız, 
bu balık dolu deniz ( !) içinde dönüp 
dolaştıkları halde bir yere gidemedik· 
lerini görünce, Balinanın karnında ol
duklarını anlamışlar ... Fakat ne çare! A
kılları pek geç baılanna gelmiş ... 

Şimdi çıkmak için tekr21r Balinanın 

esnemesini bekleyorlamuş. Mercan, kar 
dcşlerine: 

- Benimle beraber gelin, demiş. Bo
ğazda dururuz, Balina ağzını açar aç
maz hemen kaçarız ... 

Beklemişler. Nihayet B:.lina, esne -
mek için ağzını açmı~ .. Fakat ... 

... Mercanla kardeşleri tam çıkacak
ları zaman .. arkalarındım gelen bir kö
pekbalığı kendilerini bir hamlede yut
muş. Bu köpckbalığı Balinanın yuttuğu 
ve karnr:ladolvedağk,.Vvemd fn bm 
ve karnında dolaşan br.!ıklardan biri i -

mi~. 
Bu suretle, denizde gördükleri kor -

kunç mağaranın içinde acaba ne var? 
diye merak eden ve perinin sözllll"ini ha· 
tırlarında iyice tutup Balinayı hemen
cecik tanıyrrnayan dikkatsız sardalya· 
lar cezalarını çekmişler. 

Salon dik~tsiz; olmayın ... 

Hediyeli 
nıüsabaka 

Yukarda1Y gözlel'de birçok yıldız var; 
yalnız, karmakarışık konmuş. Şimdi bi
zim istediğimiz şu: Bu yıldızları göze 
o suretle yerleştirmelisiniz ki: 

Sold:o sağa ilk sırada ikinci sıra ü-
' çüncü sırada il!. .. kaç tane varsa, yu-

kardan aşağıya ilk sırada, ikinci sırada, 
üçüncü sırada ila ...• da o kadar olsun. 
Burulan baş'kp, köşelerden köşelere olan 
sıralardaki yıldızlann da sayıst bir ola
cak. 

Yalnız, bu.da kaç yıldız v<:ırsa hepsi· 
ni kullanmak lazımdır. 

Bu müsaba'k.amız hediyelidir. Doğru 
yapanlara güzel ve değerli hediyeler 
verilecek. Yaptığınız §ekli bir Hğıda çi
zip UÇ HAFTAYA KADAR a?ğıda
ki adrese gönderin: 
"KURUN" gazetesi 

( Çoc::uk ıayfaaı) 
lstanbuJ 

Zadlarıruzı açık bırakır ve· üzerine 
''Gazete" diye yazarsanız posta 1 kuru-

Lta.hut • .ı-.-ı • 
Bilmecenin doğru şekh~nı -v-e- kaza-

nanlarm isimlerini bir ay so trn basaca
ğız. 

Bilmeceyi gönderirken bir de resmi
nizi yollayın. Doğru yapanların hepsi
nin resmini basacağız . 

DDD 
1 • 1111 _, 

Huı ulat:ak makine 
Yukarda üç tane dörtgen (dört köşe) 

görüyorsunuz, altrnda bir iki siyah şe 
kil, Bu siyah parçaları kesip üç dörtge 
nin içine o suretle yerleştirereksini.z ki 
kalan beyaz kısımlarda birer harf mey-

dana çıkalak 
(Yapmağa çalışrn, yapamazsanız, ge 

lecek hafta yapılmış ~eklini bulacaksı-

nız) 
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Burada bir takım sayılar görüyorsu· 
nuz. Elinize bir kalem alf p bıtnları sayı 
sırasiyle biri birine bağlayın. M eseld; 1 
ile 2 nin, 2 ile 3ü1ı arasını çizin; 4 yok
sa atlayın, 5 ile 6 yı birleştiri1ı. 

Bıtndan soma, ortaya bir resim çıka
cak. Fakat, acaba tıc resmi Ç1kacak? Me
rak ediyorsanız, derhal çiznıcğc başla

.;•ın. 

1 
Dünkü 

J 

ve ... 

Harplerde ilk hücum arabası Turova· 
da kullanılmı§tır. On senedenberi Turo· 
dayı muhMarn etmekte olan Y unanlılnr 
nihayet bir hile buluyorlar: Tahtadan 
gayet büyük ve içi bo§ bir et yapıyorlar 
ve içine on iki asker koyuyorlar ve ka· 
)enin etrafından çekiliyorlar. 

Turovalılar, dütmaıa gitti, diye kale
nin kapılarını açıyorlar. Gördükleri bu 
dev gibi at heykelini içeri alıyorlar. O 
zaman atın içindeki askerler onlara hü· 
eum ediyor ve kale içinden fetholunu• 

Haıtoırınızda 

kaDsuını 

y- ..,._....Ilı.,__ - --- - --

Goya isminde meşhur bir İspanyol 
ressamı vardır. 1746 da doğup 1828 de 
seksen iki yaşında olarak sağır ve 'Jt.ör 
bir halde ölen bu ressam birçok güzel 
eserler yapmıştrr. 

Gençliği pek derin geçenr ••·• 
Gençliği pek derbc!der geçen Goya, 

• boğa güreşçiliği etmiş, her türlü boya-
dan boytımış; nihayet, yapacak başka 

iş bul<ımayınca hakikaten her türlü 
boyadan boyamağa, yani ressamlık et
meğe başlamıştır. 

Goya otuz yaşında evleniyor ve yir
mi çocuk sdlibi oluyor. Fakat, bunların 
on dokuzu ölüyor, yalnız bir tanesi ya

şayor ... 
Bugün, ölümünün ya]9aşan yüz o

nuncu yıldönümü münasebetiyle, Pa
riste, büttin büyük eserleri bir araya 
toplanarak, Goya için bir sergi açıldr. 

insanın her istediğin 1 
yiyemediği günler 

19J.8 senesi büyük harbin bittiği ter 
rihin yirminci yıldönümüdür. 

Yirmi sene evvel bugünleı'de harp 
henüz devam ediyordu. Mütareke teş
rinisanide yapıldı. 

Harp ;:snasında her memleket çok 
fena bir hayat yaşadı. Yiyecek, içecek 
sıkrntısı çok çekiliyordu. En .zengin 
memleket olan Amerikada bile, hük.u
met, h<ılkın yiyeceğini, içeceğini J.endi
si tayin ediyor ve eğlencelerini azaltı
yordu. 

25 Kanun 1918 de Amerikada çıka· 
rılan bir kararname ile, ahaliye bir haf
talık şöyle bir progra::n çizilmişti: 

Per§embe, cuma ve cumartesi günle
ri: içinde un bulunan bir öğün yemek 
yen,.-'!k. 

Pc:ızartesi günleri: İçinde un bulun -
mıyan her türlü yemek yenebilir. Yal -
nız, şarap ve bira ve 'diğer herhangi bir 
içki içilemez. Bütün mağclzalar ve fab
rikalar ~apanır. Yalnız, harp için çalı • 
§iCl fabrikalar çalışabilir. Yazıhane, da
ire gibi yerlerde ateş yakılmaz. 

Salı günleri: Unlu ve etli yemek ye
nir. Sinem?.!ar, tiyatrolar kapalıdıl'. 
Çarşamba günleri: İçinde un bulunan 

yemek yenmez . 
Cumartesi günleri: Dom':1z e~ yen· 

Bugünkü 

yor ..• 
Bugünkü tanklar da. böyle bir hücum 

arabasmdan başka bir ıey değildir. Yal
nız, fÜpheıiz ki daha sağlam ve kalenin 
önünde dunnayor, bir dev gibi ilerleye
rek kaleye hücum ediyor. 
Reıimde gördüğünüz bir hafif taıık

br. Bunlar saatte 60 kilometre cı'bi l>ü• 
yÜk bir sür'atle, yani tren kadar ç8bu1' 
gider. İçinde bir top yahut bir mitral· 
yöz ve iki asker vardır; biri tanla sü
rer, öteki a.tet eder. 

- Müjde; bay oğlımflzun davulu pat 
ladı. -· 

- Kışın giinler niçin kısalır? 
- Mektep olduğu için canı sıkılır,' 

akşam çabuk olsfln diy_e. 

- Gel yardım et. Oltaya galiba fJif 
balina takıldı. 

--~~----------~~----~--,_.,.,,,.-
mez. 

Bu suretle memlekette bulurunırı" ·s· 
veya az buluncın _şeyleri idare etmek ' 

teyorlardı..a 
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Ka ın polis hafiye

• • 
sının bir başka 

macerası 

Bir kaç gün önce, meşhur ingiliz kadın polis hafiyesi /llay Store>•'in muvaf 
fakiyetli bir macerasını anlatmıştık. Çalınan bir inci gerdanlığı mahareti. 
meydana koyan kadın polis hafiyesi, bu sefer de sihirli bir gülümseyişle ht'. 

kesi sefahate sürükliycn genç ve güzel bir kadını tevkif ediyor. 
Aşağıda okuyacağınız macera, yfor evı·elki gibi. kadın hafiyenin kendi hatı 
ralamıdan lercıime edilmiştir. 

Kumarcılarla mü -
cadcleye başladı -
ğım sıralarda, ba -
takhanelerin bütün 
hususiyetlerin,i ta -
nınmış simalarını ~ 

henüz bilmiyor • 
dum. F .,.!,at Sibel 
adını taşıyan kız, 

hana yabancı değil 
ıdi. 

Günt:n birinde 
nıadam Viton isim
li bir temiz aile ka
dını bana b.•} vura
rak, 'oğlunun Sibel 
isimli genç kadın 
tarafından kandm -
larak sefahate sevk , 
edildiğini, bir çok 
parasının yenildi -
ğini, şimdi de en 
Yal;.ır. a rk:.ı:ia~la -
tından birini aynı 

feHikete sürükle -
ınckte olduğunu bil 

' .. 

dirdi. Sibel adındaki kadının nasıl bir 
dişi hınzır olduğunu bildiğim için, ma
dam Vitonun şikayetlerine hayret et
medim. Madam Viton. onu takip et
ı:nek v~cvkif ettirmek için yapılac;ık 
herhangi masrafı da göze alacağını 
ıöylüyordu. Hemen harekete geçtim. 

Madam Viton, Sibelin hapsedilme
sini istiyordu. Sibel filhaki~a o güne 
kad~ bariz bir delil ile yakalanmaımş, 
hapse düşmemişti. Buna muvaffak ol
duğumuz takdirde, Sibelin bütün gu
rurunu da kıracak, aynı zamanda cemi 
Yeti bir tehlikeden kurtarmış olrıcak
tık. 

S:belin peşinden Montekarloya k<>
ldar gittim. Orada ~endisinin büyük 
ktunar.:ı gruplarla alakadar olduğunu 
gördüm. 

Montekarloya geldiğimin i19nci haf
tası onu iş başında görmek de nasip 
Oldu. Bu defa seçtiği erkek genç bir 
ilktördü. Bu adam nasılsa kumarda ka
~anıyordu. 

kumdr masasının üzerinde, hissesi
~c düşen paraları yığınla önüne çeker 

en, Sibel ona bir bakış ba~ı. Sanki 
genç aktörü eritmek istiyordu. Genç 
il~ör ona bakınca, derhal yüzünü çe
"ırdi. 

t Cienç ~am bu vaziyet karşısında 
alırik cdilmi~ oldu. Sibel diğer masa

l'a geçmi§tİ. O dahi peşinden gitti . 
..., Fakat Sibel derhal ele geçmiyordu. 
~ arn 'k' t ı ı akşam, bu aktörle konuşma~-

"<ian sal:ındı. üçüncü akşam bir koridor 
~ Yiizyüze geldiler. Aktör Sibele bir 
et:. IÖyledi. Sibel bir lahza için sükut 
li.i 

1
' Sonra birden gülümsedi. Bu gü

llc~scyişin genç aktörde yaptığı tesir 
~açıkça görülüyordu. 

hcdtcsi gün aktör, Sibele bir tak,ım 
har~cler satın almağa b:1ladr. Bir 
ltın geçmeden birbirlerile gayet ya-

A arkadaş oldular. 
~ktö .. 

Itar .. run kumardan kaz.-.:ıcı da bir 
;ı Cun · · d 'dan b' ıçın e artmıştı . Fakat sonra-

İlci lrdenbire kayıp devresi başladı. 
gece .. .. 

O Ustuste kaybetti. 
'-• Yundan v - k . . d L . 
ıtın d' "geçme ıstıyor u. a-

1rsex.· · 
llıUtc ı.;ının dibinde duran Sibel onu 
d llladiyen d" .. 1" d h . c oy urtuş uyor, a a zıya-

öıktor namağa sevk,ediyordu ve genç 
C!u:ın~d oyunu bırıakmakla korktuğunu 
ı.· ccekter'n . ıı gö,ı 1 ~ ... cı çekınerek her şe-

e alıp d l>ött . eV'am ediyordu. 
haı1ta b~Un sonra genç aktör tamamen 
10rıra ;._r adam haline geldi. Bir hafta 

ortadan kayboldu. Berbat 

- Poli.s hafiyc
M Bayan, dedi. Be
ni trıkipten ne za
man vazgeçecek.si-
ni::. 

ve. münhezim bir halde memleketine dön 
müş, Sibel onu son meteliğine kadar 
~umar arka;da§ları vasıtasile soymuştu. 

Diğer taraftan binlerce liralık hediye 
yığmıştı. • 

Bu sırnda madam Vitona bir haber 
göndererek vakayı anlatmağı münasip 
imlduın. Madam Viton, mektubumu 
tüdirle karşılayarak, Sibeli tevkif için 
her türlü delili de elde edebilmek üze
re mı:ı:ıraf tan hala çekinmediğini ve ta
kibime devam etmekliğimi bildirdi. 

Kısa bir zaman sonra Sibeli Yeni 
Zelanda gitmek üzere bilet ahr~en gör 
düm. Karroa geçirdiği hayattan bıktı
ğı için, timdi denizde iş görmek isti
yordu. Onu tak:bc karar verdim. 

liöylc bir seyahatte hüviyetimi nasıl 
saklayabilirdim. Geçen sder Ar.lerika 
ya giderken yaptığım gibi, kooın ka
marotlar arasına girdim .• 

Seyahat esnasında Sibel, bütün yol
cuların gözdesi maka::nınclaydı. Genç 
ve ihtiyar bütün yolcular, onun arka
daşlığından istifade etmek istiyorlar
dı. ı.a·~n bunlar arasında bir kişi fazla 
alaka gösteriyordu. Bu adam Fransis 
Selton isimli gayet zengin biriydi. iri, 
&arı!}ın bir kadınla evliydi. 

Sibel, Scltonu tamrcnen ele geçirdi. 
Fakat yarı yolda ayrılmak mecburiye
ti hasıl oldu. Onlar başka bir şehre çık 
tılar. Biz, Sidney'de bir müddet kal
dık. Sibel postahaneden mektup sor
du. Sonra bir otele indi. Ben de pe
şinden. işte burada gayet şayanı dik
kat bir hadise oldu ki, hiç unuta

mayacağım. 
Bir gün öğleden sonra, otelin kış 

bahçesinde oturuyordum. Sibel, içeri
ye girdi. Beni görür görmez daha zi
y.:de ilerliyerels yanıma kadar geldi. 
Bir lahz:a kadar karşımda durdu. Son

ra gülümsiyerek: 
_ Polis hafiyesi bayan, dedi. Aca

ba beni takipten ne zaman vazgeçecek 

siniz? 
Bu keşif karşısında doğrusu heyeca 

na diişmü!}tüm. Fakat kendimi tut

~um. 

- Polis 'ıafiycsi mi? dcı:lim, ne EÖy

lüyorcounuz, anlamıyorum. 
Sibel: 
- Saklamayınız, dedi. Sizin '<im ol-

duğunuzu pekala biliyoru:n. Sizi vapur 
da görmüştüm. 

Çeviren: HiKMET MONIR 

(Sonu 11 ncide) 
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Her 
YAZAN: Turan Aziz Beler 

Pazar günü yüzlerce ziyaretçi kadının 
çiçekler getirdiği bir mezar 

Holivutta en güzel mezar 
Valantinoya ait; fakat. .. 

insan böylece zevkini ve i.stirabmı 
1 

yaşayamadıktan sonra paranın ne 
hükmü var değil mi? Buna mukabil 
yıldızlar acaba ne kadar p:ı..ra alır· 
lar? Büyük bir yı!dızın senede dört 
film çevirdiğini kabı.:l edelim. Bir film 
4 haf ta kadnr sürdüğünde demek yıl
dız 16 hafta çalışmıştır. Yıldızlar aL

cak çalıştıkları zaman ücrete istihkak 
kesbt.>dcrler. Şimdi bir yıldımı hafta· 
da on bin dolar aldığını farz€derselr 
senede 160.000 dolar kazanıyor de • 
mektir. Bu paranın yüzde kırkını ka· 
zanç vergisi olarak hükfunet alır. Ken
disine yüz bin dola:- kadar bir şey ka
iır. Sürdüğü ve sürmek mecburiyetin
da bulunduğu hayatın mecburi mas
raflarını gözönüne getirirsek sene ni
hayetinde kendisinin elinde büyük bir 
para kalmayacağını k.>1aylıkla tahmin 
edebiliriz. Bir yıldız daima zengin gö
rürunek cömert yaçamak, para sarfet
mek mecburiyetindedir. Bu paraya 
muk:ıbil çekilen belaları d:ı. sayalım: 

Daima masaj yaptıracaksınız. Yi
yeceğinize kuvvetli bir sansör koya
ca.ksımz. Siz istediğinizi değil dokto
runuzun size söylediklerini yemek 
mecburiyetindesiniz. Günde saatlarca 
makyaj mütehııssısnun önUnde put 
gibi durnca.ksınız; sinirlerinize hakim 
olacaksınız. Gazetecileri hoş tutacak
sınız. Hareketinize, sözünüz.e daiına 

dikkat edeceksiniz. Bütün dünyanın 

gözleri üzerinizd1..>dir. Her şeyinize dik
kat edilmektedir. Alman paranın bu 
belalara değip değır.ediğini artık siz 

takdir ediniz. 
Holivudda. sinemaya girmek i~in üç 

yol vardır. Erkandan birinin sevgili
si olmak, para ile muvaffakiyetli bir 
sahneden gelmek; rejisörlerden biri
nin gözUne girmek. 

Namusluca sinemaya intisab ıçın 
evvela kendini7.e hususi bir h!'liyc 
Private Detektiwe tutmak ıazimdrr. 
Bu adam size bii~iin rejisörlerin ha -
fif damarlarını öğretir. Her rejisör 
başka bir tip sever. Biri kırmızı, öteki 
san, öteki siyah saçlısmı tercih eder. 
Sa.çlarmızı ona göre boyatırsınız. Re
jisörlerin masum kızlardan bazılıırmı 
çapkınlardan hoşlanırlar. Siz de ona 
göre davranır ve Holivudda onun için 
geldiğinizi söylersiniz. Artık işin üst 
tarafı rekanıza, dilinize, yaratılı~ını-

Jon Krovford ot:c Franşot Ton 

za. kalmıştır. Holivudda 200 rejisörd ı 

birini bir defa ele geçirirseniz ilk adı
mı atmı§Sıruz demektir. 

Size evvela §U suali sorarlar: 

l 

(1.-arı koca) yeni filmlerinde .• 

- Bir erkek dostunuz var mıdrr? 
Amerikada her kızın bir değil, sürü f" 

ile dostu vardır. Fakat bu suale mut
laka ''bayır,, cevabını vermek 19.zım
dır. Zira erkekler ktzl:ı.rm muntaza
man çahşmasma mani oluyorlarmış, 

bu da stüdyolara senede 25 - 30 bin 
dolnra patlayormtl§ .. Bu yollardan 
birinde muvaffakiyet hasıl olduğu 
takdirde sizi sinemaya davet ederler. 

Evvela rejisörün ve onun teknik o
peratöriyle ve stüryo mUtehMSısla.:n. 
nın karşısına çıkarsınız. Boyunuz öl
çülür. 170 santimi geçerseniz reddo • 
lunacağınız muhakkaktır. Çünkü size 
bir kavalye bulmakta güçlük c:;ekillr. 
Sinema makineleri zaten büyilttUğün. 
den boyunuzun 150 ile 165 arasında 
bulunması Iazrmdır. Erkeklerin boy
ları biraz daha uzun olmalıdır. 

Bundan sonra mayo ile teraziye çı
kar ve tartılırsmız. Vücudünüzün öl
~üleri alınır. Ekseriyetle si7.e fazla 
yağlı olduğunuz, mutlaka birkaç 
pavnd zayıflamanız ihtr edilir. Peki 
dersiniz ve ert~i günden itibaren za
yıflamak rejimine ba.slayacağmıza söz 
verirsiniz. Bu bo3 bir bağlılık değil
dir. Mukavele de yazılacaktır Orada 
yazılan miktardan 5 kilo aşağı iner 
veya. yuknn çıkarsanız kontratınız 

fesholunur ve kunıpanyaya zarar ve 
ziyan vennek mecbıq-iyetinde kalır .. 
sınız. 

Mııharririmiz Tu
rcın Aziz H olivuda 
yaptığı SC1Ja1ı.atta 
kadınlan teshir e
den crkl.Jk yıldız 
Valantinonun mc
zan ba§'ında· Y:a
zulıı okuyacağınız 

hediye edilen bıı 
mezardan, artistin 
kenıilderi ba§ka bir 
yere nakloltınmak 
tahlikc.-tindedir. çfüı 
kil Va1antinoya mc
.trarı ueren kadının 

oorisleri bura.sının 

kendilerine ait ol
duğıınu ııe bir ya
bancının hiç 'bir su
retle bu1unamaya
oağını SÖ1Jlemckte
dir'ler. 

' 

Jon Kroııford'ım btr pozu 

Bir kızın yüzü yuvarlak göğsü faz. 
la. kabarık, bacakları çok ince veya 
kalın olursa katiyen sinemaya gire
mez. 

Bu tetkikat neticesinde kabul edile
bileceğiniz anlaşıldığı takdirde bir 
Pcrec.n. tesat, yani sinema imtihanı ge
çirmek icap eder. Bunun için yapıla
cak masrafa karşılık olarak 500 dolar 
ödersiniz. Size küçilk bir rol verirler. 
Bir hafta sonra gelip bu rolfi objektif 
ve mikrofon karşısında oynayacaksı
nız. Fakat bundnn evvel de iki türlU 
fotoğrafınız alınır. Yakından ve uzak
tan, göbeğinizden yukarı ve bütUn 
vücut. Sonra sesiniz zaptedilir. Bu su
retle fotojenik ve fonojeniş olup olma
dığınız anln.sılır. Sesiniz d&ima hakikt 
sesinizden biraz daha yüksek çıkar. 

''Arkası tlOT~ • 
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Biraz sonra Paula koskoca sınıfta 
tek başına idi. Üçüncü sıraya otur -
muştu. Duvarlardaki tahıolara bakı • 
yor, sarı dolabın üstUndeki sivri sa • 
kallı, saçları yukarı yukarı t:ırarunış, 
beyaz kör adam heykeline bakıyor, 
(öğretmen bu sarı dolaba pardesüsü
nU koymuştu). Adam ona bakıyordu, 
duvardaki renkli resimler alaylı alay- j 
1ı gülüyordu. 

Paula keçe sıranın başına oturdu. 
lçi bir tuhaf oluyordu. Boğazında ba-

' şında bir şeyler hissediyordu; şimdi 
de karnına iniyordu. Kalkıp pencere
den bakmak isteyordu. Belki ... dışnrda 
biri vardır. Biri ... hareket eden ve ko
nuşan, durup öyle, hiç ağzını açma -
dan, insana bakan biri değil, başka 
biri. Yerinden kalkmak istcyordu a -
ma, kımıldayamayordu. Onla, haya -
tında ilk defa olarak, boş ve çaresiz 
beklemeye mecbur olmanın dehşetini 
duydu, - hapishane ve yalnız deh -
§etL 

Kalbinin çarptığını duyuyor, ak • 
ima odadaki bUyilk saat geliyor. Tos -
toparlak ay gibi, o kocaman pirinç ra· 
kas gidip geldikçe bazı şakayı seven
ler veya biraz aklı başında olmıya.n
lar elleriyle tutup duruncaya ka
dar miltemadiyen tiktak, tiktak diye 
işler bu saat. Fakat Paula bile biliyor 
ki saati durdurmanın faya.ası yok -
tur ... 

Şimdi de içinde vakrt denen şeyi 
hissediyor. Vakıt, hiç önüne geçilmez, 
boyuna gider, biz ister duralım, ister 
geri geri yilrliyelim. Çocuğun kafa -
sında bazı lfilurdılar, ibazı sesler, bir 
iki fikir kmntısı dolaşıyor. 

- Babam beni burda bıraktı gitti, 
diye dil UnUyor. Nerede acaba. eimdi? 
Annem işi öğrenecek; istemez ki .... 
Kayboldum, annem beni arayordur 
§imdi. Ben olmayınca sofraya otur • 
ma.zlar. öğretmen. Yarın sabah, saat 
sekize beş kala, çocuklarım. Beni bur
da. olduğumu unuttu, eve beni alma~ 
dan gitti. • 

Bu yalnızlık, çocuğun üzerinde, ye
rinden kaldmlamıyacak kadar ağır 
bir şey gibi tazyik yapıyor; gUçlükle 
nefes alıyor. lçinde onu ylyip bitiren 
bir e.rzu var: Biri! biri! Kim olursa 
olsun, biri gelsin! Ya babası, ya ana
sı, ya Fraulein Thamm, ya o ihtiyar, 
pipolu adam, ya Eva, ya o ~füs
hanedeki pis kokan çocuk ... Kim olur
sa olsun biri! Birçok kişi! sokaktaki 
ahali. Yahut bir köpek, yahut bir at, 
yahut bir tek ses blle ... Ne olursa ol
sun şu sessizlik, 6U yalnızlık bitsin ar
tık! 

Sanki karnını, boğazım demir zin
cirlerle sıkıyorlar; gözleri kararıyor, 
dudakları titreyor. Hıçkıra hıçkıra ağ
layacak gibi oluyor, fakat kendini 
tutuyor, mukavemet etmeye çalışı • 
yor; artık to.hammUl edemlyecek. Fa
kat işte kapı açıldı. 

Babası! Elinde şapkası bastonu, ar
kasında pardesüsU; o mavi mavi göz
leri, san bıyıklariyle, o gUler yUzU ile, 
alaycı sesi ile babası! 

- O! Bak hele, şuna bak! diye ba
ğırıyor. Geç mi kaldım? 

Sonra duruyor, şöyle bir kaçamak 
oğluna bakıyor. Paula, yerinde hiç 
kımıldamadan, öyle dunnaktadır, yal
nız dudaklarının uçları titreyor. 

Babası: 
- Nen var, oğlum? diye soruyor, 

fakat ~uğun yUzUne bal{arak susu
yor. Sonra': ''- Bak hele!,, diyor, 
başka bir şey demeyor. 
· ''Bak hele!,, bu sözler Paula'nm zih
ninde yer ediyor. 

- Korktum mu sanıyorsun, baba? 
Yo, korkmadım, yo. 

Bunları söyleyince kendini sanki 
sahiden hiç korkmamı1' gibi hissedi
yor. Yalnız biraz canı sıkılmıştı öyle 
bek!iye bekliye .... 

Babası ylne hiç bir şey söylemiyor. 
Paula sıradan çıkıyor, sakin bir ses
le: 

- Eve mi gidiyoruz, baba? diyor. 

Babası, biraz dalgın bir halde: 
- Evet, diyor, eve gidiyoruz. 
Ve kalkıyorlar. Babası bakma.dan 

elini uzatıyor, Paula'nın elini tutmak 
isteyor. Sonra birdenbire duruyor, 
dolabın üzerindeki yarımheykeli gös
teriyor: 

- Bak yavrum, bu, Petöfi Sando
run bilstU, evet, Petöfi Sandor'un. O 
bizim büyük bir şairimizdir. Evet, bli
yük bir şairdi. Mektepte onun birı:ok 
şiirlerini okuyacaksınız. Evet, birçok 
şiirlerini .... 

Paula babasmm böyle sırf lakırdı 

olsun diye konuştuğunu anlayor, -
olması istenmeyen bir şey saklamak 
için konuşuyordu. 

Koridorlardan geçerlerken Paula, 
bir yandan dışarı çıkmış olmanın se
vinci bir yandan da soğuk bir öfke 
içinde bulunuyor: 

''- Beni yalnız bıraktı gitti; bu 
kadar bekletti!,, 

Babası da, aralarında blr şey oldu
ğunu anlayor. 

Mektepte Paula yerine erkenden 
gelir oturur. Yanında temizpak gi
yinmiş iki çocuk vardır, önilndeki sı
rada da, arkasındaki sırada da kendi
si gibi çocuklar bulunuyor. Kendisi gi
bi çocuklar,. demek, evvela; bu çocuk
lar sevimlidir, terbiyelidir, temiz bir ka 
ğıda sarılmış, yahut renkli bir havlu 
içinde, tere yağlı ekmek getirirler de
mektir. Sonra, kendisi gibi çocukları 
mektepten çıkarken kapıda anneleri, 
babaları, yahut mürebbiyeleri bekler. 
Onun gibi çocukların konuştukları 

mühim karşılanır, çünkü meşhur bU
yük caddelerdeki evlerden, doktor, a
vuka.t. tUccn.r vey~ h~ m.üdilcii 
lan babalarından, oynadıkları oyun -
Iardan, yazın gittikleri yerlerden bah
sederler. Onlar serbest serbest konu
şurlar, sözleri açıktır, karşısında ko
nuştukları. ister arkadaşları olsun, is
ter yabancı biri, ister öğretmenleri, 

hatta isterse müdür olsun, Iakırdı söy
lerken yU:lerine bakarlar. 

Koridorlarda, sınıfta., sokakta, te
neffilshanede serbest serbest ve ba~
lan dik yUrürler; fakat bağırıp ça -
ğırmazlar, biribirleriyle itişip kakı&

mazlar; daha doğrusu, pek ötekiler 
kadar yani fakir çocukları kadar de
ğil. Hakikaten, fakir çocu.l<ları, - sı

nıfın en fazlası da fakir çocuğu - fır

sat bulur bulmaz bağırıp çağınşır

lar, itişip kakı§ırlar. Zengin çocukları 
ile öyle pek konu!Jmak isfemczlc.r; ko
nmjurlarsa do. hemen eğlenirler, alay 
edip gülü!jtirler. Fakat öğretmen on -
lara bir §ey sordu mu önlerine bakar
lar, kekeleye kekeleye ce·ıap verirler. 

Bu çocukların esvapları yamalıdır 
ve yağ içindedir; elleri daima kirli
dir. Daha fenası şu ki, sen tc.rcyağh 
ekmeğini alıp yerken ağzının içine ba
karlar, sen de mecbur olursun, kopa
rır ekmeğin yarısını onlara verirsin. 
Senin elinle tuttuğun, yahut dişlen -
miı; ekmeği yemekten de utanmazlar .. 
Yahut da srranm içinde."l senin bütün 
ekmeğini ~ırırlar. Ekmeğini onlarla 
paylaşmak fena bir şey değil nihayet, 
hatta hepsini bile verebilirsin; fa!ta.t 
şu aç gözlü, insam yiyecek gibi düş
man düşman bakı§ları yok mu! 

Birinin 'babası bir bakkal dükkanın
da çırakmış, birin.in babası tramvay
da biletçi imiş, birininki de kapıcı. 
Çocuklardan biri öğretmene babası -
nm evvelce bir dokuma fabrikasında 
çalmtığmı söylemişti. Birgün kolunu 
çarka kaptırmış, şimdi ~iiçük Gaze
ta'yi satıyormuş. Hele bir tanesi de 
babam yok diyordu ya! Hayır, varmış 
da ölmüş falan değil, hiç babası yok
mus: gayrimeşru bir çocukmuş. Ço -
cuklan cpi eğlendiren bir şey oldu bu. 
Temizpak giyimliler her fırsatta bu 
meseleyi acıyorlar, garip garip şeyler 
söyle-yort:rr, tahaf tahnf tefsirlerde 
bnlunuyorln, fakat bir neticeye Ya
ramıyorlardı. 

( Arkr.ısı ıvar.) 

Yenicami 
Vstyanı ~ ncide)' 

hudiler ara11nda tellaı bağırtb. Bilzaru
rc sattılar. Bazısını :Vnlde eulta.n nldı, 
cami ile etrafındaki binalarn kattı. Ba
zısını da haşkalan nldılnr, büyük aaray
lar yaptılar. Tarih diyor Bil: "Elhak ve· 
zirazamın metaneti ve asarı cclilesi kı
yamete değin kendini hayır dua ile mez 
kur ve seyyiat defterini mestur eder.,, 

Yapı 1074 de (273 yıl evvel) bitti. 
Tekmil bincının sonradan ikmali için 
3080 kese akçe i>adedildi. Cc..mi gayet 
kıymetli halılar ve avizelerle süslendi. 
MevlGtlar RebiUlevvelde okunurken ba
zı manilerle gecikti, bu defa Reb:ülalu
rm beşinci günü burada mevlut okutul
du. 

Törende dördüncü Murad, Köprülü 
zade Fazıl Ahmet paşa bulundu. Dc:.ha 
sonra da mutantan bir açılma törent ya
pıldı. 

Cuma namazı burada kılındı. Vrude 
sultan bugünü tebcil için padişahtan en 
küçük memura kadar hediyeler dağıttı. 
Padişah camiden sc.ıraya alayla döndü
ğü gibi valdesinin de aynı suretle parlak 
bir alayla !dönmesi için emir verdi. Tar 
han sultan sorguçlar, elmaslar, ipe'k,li 
esvaplarla süslü, devlet erkanı arasında 
debdebeli bir alayla saraya geldi. O ka
ldar memnundu ki yolda etrafa da çil ak
çeler serptiriyordu. 

İslam sanayii adlı muteber eserin 
müellifi diyor ki: 

''Hiç şüphesiz Yeni caıhi gerek dı§tn• 
dılki lenasübünün, uüzelliği, gerek iç 
tczyinntının zenginliği noktai nazann
dan lstanbuldaki camilerin en güzelle
rindendir. Planı Sultanahmet camisi-

nin ıayrudır. llk me:-kezi kubbe Edime
dcki Sultnn Selim veya Sul.tnnahmet 
camisinde olduğu gibi iri oluklu direk
lere miistenid değildir. Yeni caminin 
ilk miman müırap duvarmı bu direk

lerden kendisine mukabil gelenlerin 
herbirine bir galeri ile birleştirmiş ve 
Sultanahmct camisinde mihrabın büs
bütiin ayrılmıısınclan dolayı dikkate 
çarpan soğukluğu da izale ebnİ§tİr. 

Caminin icindeki beyaz zeminli mavi ,. 
... ~ ,,_, ..ı.--ı.o--.1- JL&!l-

rap sadedir; faknt yaldızlı ve yeşil renk 
!erle müzeyyen beyaz mennerden oymn 
mihrap ~arikulnde güzeldir., 

[r:::=-..:::K=ı=s=a==H=a=b=e=r=l=e_r __ J 
• HAVA TEHLlKESl'ne karşı itfa

ivenin daha mükemmel bir şckılde yetiş
tirilmesini temin maksadilc vilftyet büt 
çesinden de 30 bin lira tahsis edilmiştir. 

"' MUŞTA dün öğleyi biraz geçe şicl 

detli bir sarsıntı olmuştur. Hasar yok
tur. 

• P.T.T. UMUM MÜDURU Nazi
fin bir valiliğe tayin edileceği söylenmek
tedir. Rivayete göre yerine Seyhan va
lisi Tevfik Hadi getirilecektir. 

• BELÇIKANIN Ankara elçisi Dö 
Reymond mezunen memleketine gitrni~
tir. Bir ay kadar Brükselde kalacaktır. 

• B.M.M. REISI Abdülhalik Renda 
diln Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Meclis Reisi trenden indikten sonra 
Başvekili ziyaret etmiş ve beraberce 
Dolmabahçe sarayına gitmişlerdir. 

* ADANADA yapılmakta olan Tay
yare istasyonu in~atı ilerlemektedir. 
lstanbul - Ankara - Adana seferleri önü 
milzdeki baharda başlıyacaktır. 

• MEZARLIKLARDA cenaze sa
hiplerini ve ziyaretçileri taciz eden di-
lenciler hakkında polis tarafından taki
bat yapılacaktır. 

• üNIVERSITE sömestr tatli dün 
sona ermiştir. Perşembe günilnden itiba
ren de bayram tattili başlayacaktır. 

• lZM1R limanında dün bir buçuk 
aylık kadar tahmin edilen bir çocuk cese
di bulunmuştur. 

• KIZILÇULLU'da dün ikinci bir 
heyelan olmuştur. Trenler tek hat üzerin 
den islemektedir. 

•NAFIA VEKlLt Ali Çetinkaya 
diln Mühendis mektebine giderek talebe 
için insa edilmekte olan pansiyon bina
sını tetkik etmştr. 

• DAHILI'Y.E VEKILI Şilkrü Ka
ya dün; Perapalasta yeni Brüksel elçi-
miz Cemal Hüsnü ile görüşmüştür. Ce
mal Hüsnü, Rüştiı Aarasın Cene\Teden 
avdetini müteakip yeni vazifesine gide
cektir. 

Kaçırılan; öldürüldü mü, sağ mı ?/ 

Ka boan G n ral.? 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri Teşki· 
!atı,, reisi Millerin izi üzerinde ...... 

Vaz"n: Alfred Gerlgk ---Tefrika numara ı: 54 

• g 
Plevlçkaya; hapis, .• mliebbed hapis, ... idam 

cezaları ka şı ındadır! 

Muganniye Pleviç1:.ayanın 1ıususi 
sıırette Ç{Jktirdiği bir ırcsmi 

Madam Millerin avukatlarından ( 
Metr Strelnikof, gazetedlere anlatı
yor: 

- Para meselesinin yanı sıra 

başkaca 3 miihim siibııt delili var. 
Plcviçk.,aya, uydurma olarak zaman 
ve mekan tayin ediyordt1. Pleviç
kaya, içerisinde plônlaştmlmış 

Skoblin - Miller buluşmasına dair 
bir not bulunan kızıl kablı not def
terini istintak hakiminden gizle
mek çaresine başvurmuştu. Ple
viçkaya, Skoblinin gizli muhabere· 
si için şifre analztarımn kayıtlı bu-

~--rruı J;•rv-7'-ylı lrn.IU çflrrr. -0'<-}'lı~ 

mcğe ısrarla ıığraşıyordu. 

Diz bu sübut delillerine Plevickaya
nın bizzat işlemiş olduğu hatalarla 
iriştik. O, zevce sıfıı.tiyle, kocasını 
töhmet altında bırakabilecek hor 
türlü ifade vermekten imtina etmek 
lınkkını haizdi. Fakat, evveH\. l\'l:llle
rin ımsulasın<lan hlc haberi olmadı
ğından, her halde bır zaman ve me
kan tayini suretiyle bütün tehlikenin 
atlr ~ılınış olacağını sanıyordu; ve 
bu suretle de kendi, kendisini töh
ınetll vaziyetine soktu! 

Henüz tulıkikatın sonu gelmedi. 
lsUntak ha.kimi, arada gecen zunıan 
zarfında. mevcut ::: mütercime 3 tincü 

. lJir mütercim ila.Ye otmeı:;lne rağmen, 
daha koca. dağlar gibi mektup ve ve
sika yığınlarının, deşifre ve tercüme 
odllmesinl bcklyorl 

- Tahkikat, ancak yavaş yavaş 
ilerllye bilir!. 

Avukat H.lbe, böyle diyor 
- ÇilnkU, istintak htıklml, daha 

ha.Hl. ancak 2.ci elden dolambacıı ola 
rak malfımat tplayabiliyor•ve milter 
cimlerin kendisine yeni vesikalar 
temin etmelerine intizar zaruretin
dedir! 
Diğer taraftan, şimdiye kadarki 

tahkiknfüı. varılan netice, istintak 
ne.kimini, klinunuevvel 1937 başın
da PleYiçkayanın meYkufiyetlnl gay 
rlmuayyen müddetle uzatınağn "tem
dide sevkediyor; halbuki, önceleri 2 
haftada. bir yeni bir muvakkat tev
kif nıUzekkeresl kesilmekteydi!? 

"Her kim ndlt kuvvetlerin emri 
olmadım şahısları yakalar veya alı
koyarsa, hapse mnhkQmiyeUe ceza
landırılır. Eğ'er herhangi bir kimse 
1 aydan daha fazla mliddetle kanun
suz olarak alıkonulursa, hapis ceza
sı müebbcd olmak gerektir.,, 

Fransız ceza kanunu, "Şahısların 
kanun hilt\.fmda yakalanmaları ve 
nhkonulmaları,, hakkında. Jm o.hkl\
mı lrnymuştur. Ancak, buna zami
meten diğer bir madde de konul -
muştur. "Kanunsuz olarak yakala
nan yahut alıkonulan şahıslar, cls
mC'n czaye maruz bırakılmış olduk
ları takdirde, idam cczasınn. hükme
dlllr ... 

Hapis yahut idam cezası .... Ple .. 
vickaya aleyhlndeltf dava lizerindo 
kımıldanacak istifham, budur. Ger
çi o, "kanuna muhalif yakalama ve 
alıkoyma,, suçunda bizzat lcral ha
reket etmemiştir; fakat ceza kanu
nu "bir sucun işlenmesine iştirak e
denler, bu suçun asıl fatlinc çektiri
len ayni cezayı çekerler., diyor. A
caba General Miller, kaçırılmasında 
cismen şu vo bu ezalara maruz bı
rakılmış mıdır? Kendisi yalnız klt'
roformln ıslatılmış bir mendille u
yutulmuş olsa bile, hu, Fransız hu
kukunun lctihadı bnkımmdan cıs -
men eza mahlyetlndo sayılacaktı. 

Lftkin, on un ne şekilde kaçırıldığı
nı tesblt etmek mUmkUn olacak mı 
ki? Plev!çkaya, şahsen bu suçta 
milşterek görUlecek mi ki? Yoksa. 
kendisi sadece, mUebbed değil de, 
mUddetle tahdit edilmiş hapis cezası 
yazılı olan muavenet suretiyle fer• 
an zimedhal olarak mı suçlandırı -
Incak? 1 

Tahkikat, vesikaların cokluğuna 

nazaran, tctinabı gayrikabil olan bir 
ağırlıkla, yavaş yavaş yUrUyor. Fa
kat birkaç ay içerisinde, Fransız ad
liyesini, tam mnnasiyle bliyUk bir 
vazife ile karşılaştıracak davanın 

muhakeme celsesi açılacak. Mahke
meye çıkıncaya kadar Pleviçkaya. 
ıkrar yollu bir şey söyltyecelc mı a
caba?! 

Miller meselesinin tahkikatı, da
ha şimdiden, şimdiye kadar herhan
gi bir zaman milmkUn olduğundaıı .... _ı__ -ır-a...,.-, o "' ~~;1..,1, :tu."t.ı.'11,.t:;tl. -"tt'r"' 
rindeki örtünün sıyrılması neticesi .. 
ne vardırmıştır. Mlller meselesi, 
Kutyepof meselesinin bir defa daha 
ışıklandırılması için veslle vermiş
tir. General l\lillerln kaçırılması 

ve.kası ve GPU ajanı Rusyanm öldU· 
rtllmesf vak'ası arasında. uzanan ip
les, eriş - argaç gidip geliyor!? Mil· 
lcr meselesi, bir zamanki Rus baş
veklU Kerenskinln en birinci clerc-
cede calışma arkadaşlarından biri· 
nin telefon arızasını iyice tetkik ve 
tahkik etmek ve dolayısiyle de Fran 
sız posta memurları safları arasına 
kadar şamil olması lcap eden bir 
fesatcılığn temas etmek hususunda 
da vesile olmuştur. Aksi takdirde, 
bu, ehemmiyetsiz bir ho.dise, diye 
ne kadar kolayca gümleyip gidecek
ti. l\liller meselesi, siyast aşağı diin• 
yanın, casus şebekesinin saklandı• 
ğı lıUtiln kıyı, bucağı bir kere olsull 
aydmlatmağa sevketmiştlr. Bu se· 
fer de tekrar, daha evvel, k!'ı.nunu• 
sanı 1037 de Rus maliyecisi Navw 
şln Buva d6 Bulonyde bir hancet 
saplanarak gilpegündilz öldlirüldUğO 
zaman da ortada dönilp dolaşmış CY 

lan adlara rastlanılmıştır. Asla tıl" 

vazzuh edemiyen müteaddit esra• 
rengiz suçlar arasındaki alft.kadat· 
lar üstUne dUşülmUştilr. Fransız nıı• 
dutları ilzerinden iz bırakmaJaJl 
şahıslıırın kayıplara karıştığı tahııl' 
kuk etmiştir. Yıllardan, günlerdcJl• 
beri lıuclut haricinde bilinen dlğef 
birtakım şahısların, iğreti adlar ııl· 
tınua Fransada. tutunablldlkleri ,il' 

çığa vurmuştur. 

f .. ı· "Burada meydana çıkarılan, • 
Ulmemlş bir skandaldir!., Biiyük bit 
Paris gazetesi, protestolarla nte: 
pilskürliyor, "Bir gün yere serilıt11 

ı;tl olan bir kadın bulunuyor. naŞ 
B' bir gün artık hoşa gitmeyen ııır 

jan, öteki dilnyaya gönderillyor. QO' 

ne başka bir defa bir general ıtn1' 
boluyor!? Ve bu trajik vakınltı~• 

o•' hep bir seri entrikanın, osraraınd 9' 
ganlzasyonlarm, tazyiklerin, hcsıı şt' 
lanarak kurulmuş tuzakların "ftz;ı' 
rı tatbikatı,,m if:ıdelondirlyor. G r' 
lerimiz önünde acılan tomar, pil 

'(Arkası oaf'A 
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Galatasaray Vugoslay takı 
nıiıe o -O berabere kaldı 

Oııun çoh güzf'I ,,,~ 

lıeyecanıı hır lıul!u 
ırinae UJJ 11anaı 

İlci gundür şehrimizde bulunan ve 
dün!tü kaışılaşmada Perayı 3-l mağ
lüp eden \ ugoslavya futbo, takımı ıkın 
ci maırını, havanın soğuk ve yagmuılu 
olmasına rağmen oldukça büyiık bir 
kalabalık önunde Galatasarayla yaptı. 

Mutat merasimden ve bayrak tleg:ş. 
tirmeden sonra sa.•~ i.ıçü on geç.: baş
layan bu müsaba~aya valatas.ıreıylrual 
Reşad ve Eşv.ıktan mahrum olarak şu 
şe:;:ı,de çıkmışlardı: 

Sacit - Sn.im, Adnnn - Musa, Turan, 
ceı.u. Necdet, SJ.C)ı •• an, l:ie ...... :- •• 
Bülcnd. -

Şi açla ı 
... N Fenerbahçe Anado.u· 

. i Ş.Jd ~çl~,~~c~b~hçe -~--k~dak~ü~~~~ğ'i uçuncü 

doluhisar karşılaşması dün K~ıköy golden başka - çok hakim oynamalan-
stadında Feridun Kılıcın h~ıkcmliği ile na rağmen - san Hicivcrtliler başka sa-
yapıldı. yı yapamadılar ve bu devre rakip sa-

San lacivertliler: Hüsamettin, Le- hadan ayrılmamalarına sayı adedini 
bip, Sedat, Reşat, Angelidis, Esat, Na- yükseltemiyen Fenerliler maçı 3-0 ga-
ci, Niyazi, Ali Rıza, Bülent, Fikret lip olara1' bitirdiler. 

ilk devreye rüzg5ra karşı oynıyan n •• 
safirlerin bir akını ile b.•jlandı. Bunu ı 

b:r Galatasaray hücumu tak.' p etti ve 
bu karşı!ıklı ini)cr J S inci dakikaya 
kadar mütevazin bir şekilde devam 
etti. 

y 11 .. osJ:ıv kalecisi zamanında o yapbğı plonjonla bir tehlikeyi bertaraf ediyor 
kadroıari1e bu rnaçzı çıktılar. Anadolu - Ortaköy 

Fener!ilerin başladı~~ bu maçta ~- Dün F,cnerbahçe stadında oyn~nan 
lıir;nde ani ~e çok sıkı bir §Üt çekildi 
fakat Yugoslav kaleci mükemmel bir 
plonjonla bunu yakaladı. 

edemediklerinden müsabaka 
olarak beraberlikle bitti. 

golsüz nadoluhısarlılar ço'kj guzel ve ener1ık ilk ı::ild ma ı Anadolu ile Ortakö kl'' 
• k d kl d ·· b 1 :r ç Y up 

18 inci d ı!tikada misafirlerin ani ve 
ileri bir hücumu görüldü. Merkez mu
hac:min sıkı bir şütile tamaml:ınan bir 
aknı Sacidin yerinde bir plonjinile kur 
tarddı. Bu tehlikey: atlatan Galatasa
ru~·lılar derhal sağdan mukabele etti
ler ve Necdetin sürdüğü topu rakip 
tni.ıdafiler kornere atarak kurtardılar. 

20 inci dakikadan sonra oyun gittik 
Çe ziyadeleşen Galatasaray hakimiyeti 
altına girdi. San kırmızılılar mütemadi 
Yen sağdan Süleyman ve Necdet vası· 
taaile hücum yapmr.ık istediklerinden 
Yugoslav müdataasının işini kolaylaı
tınyorlar ve bu suretle gollülc; vaziyete 
bir tUrlU giremiyorlardı. Bermutat sağ 
dan yapılan Galatasaray akmlanndan 

Gençler birliği 
Harbiye 

berabere 
Demir Çankaya An
kara güclloe galip 

. Ankar" 6 (Telefonla) - Şehrimizde 
ltld maçlarına bugün de devam edilldi. 
... 1lk maç Harbiyelilerle Gençlerbirli
gı arasında idi. Havanın çok soğuk ol
~a.;ına rağmen beş binden fazla seyir
cı Yardı. 

1i M~ç heyecanla bekleniyordu. Fakat 

Biraz sonra Yugoslav üç ortasının 
yer değiştirerek yrıptıklan düzgün bir 
inişte merkez muhacimleri fevkalade 
bir vuruşla topu Galatasaray kplesine 
gönderdi, bu da Sacidin uzun uzun al
kışlanan plonjonile geri döndü. 

Yine Galr.ıtasarayın ağır bastığı gö
rülürken devre sıfır - sıfır nihayetlen

di. 
IKtNCt DEVRE 

Dünkü karşılaşma umumiyetle gü
zel ve zevkli oldu, Misafir onbir ara
sından kaleci, sağ müdafi, merkez ve 
sol muavin, akıncılardan üç orta tema 
yüz ettiler. 

Galatasaraya gelince; kaleci Sacid 
ile müdafaada Salim ve Adnan her tür 
lü sitayişin fev~inde bir oyun oynaıdı
lar. Muavin hattında Musa ilk defa 
oynadığı bu timde muvaffak olmuş 

addedilebilir. Hücum hattında muvaf-
fak olanlar yalnız Süleyman ve Necdet 
ti. Merkez muavin Turan hiçbir zc:cnan 

takımına mürid olamadı. Hakem Ald-
an maçı çok dürüst ve e-üiel idare 

etti. En. Er. 

ikinci kısımda oldukça şiddetli esen 
rüzgar Galatasaray aleyhine olmasına 
rağmen sarı kırmızılılar dc:ıha çok hü
cum yapıyorlar, fakat - ilk kısımda ol
duğu gibi - daima sağdan inmeğe çalış 
malan yüzünden rtokip müklafaa tara
fından mükemmelen mar~e ediliyorlar-

1 
dı. -~~ 

Beynelmilel bir oyuncu olan Yugos· 
lavya sol muavinin bütün gayretine 
rağmen daima ilerliyen Necdet bu sı
ralarda ortadaki arkadaşlanna güzel _r-..... 
vaziyetler hazırlıyorsa da bunlardan üç 
orta istifade edemediler. Haşimin istek ~~~~~~~' 
sir:: oyunu, Bediinin ağırlığı birçok fır
satların kaçmasına sebep oldu. 

Devre orttolarında üstünlük misafir
lere intikal etti, iyi uyuşan ve güzel 
şüt atan Yugoslav üç ortasının birçok 
tehlikeli akınları Adm:ının soğuk kanlı 
lığı, Salimin fedakar oyunu Sacidin de 
yerinde müdahalelerile semeresiz kr~-

dı • ' 
Oyunun nihayetlenmesine sekiz on 

hır oyun çı ar ı ann an musa ı:ı.:ca 1eri arasında Mi. ilk devre mütevazin 
bir hayli zevkli .. oldu.. cereyan etti ve 2-1 Anadolunun gale-

Tamamen mutevazın geçen bu kar- besile neticelenıdi. 
şrlaşmanın yirminci dakikasında Niy<'>- ikinci kısımda çok hakim bir o un 
zinin ani bir şütü takımına ilk sayıyı oynayan Anadolular yedikleri bir ygo-

kazandırdı. le mukabil 4 sayı daha kaydederek 
Bu golden on dakik,a sonra da kale- müsabakayı 6-2 gibi büyük bir say; 

cinin uzaklaştıramadığı topu kapan farkile kazandılar. 
Ali Rıza Fenerbahçeye ikinci golü de 
kazandırdı ve ilk devre 2-0 nihı;,yet
lendi. 

ikinci haftaymda Fener muhacim 
hattında şu §ekilde bir değişiklik ya
pılmıştL Niyazi, Ali Rıza, Bülend, Na

ci, Fikret. Bu tebeddül dah~ isabetli 
o)du undan bu snnda ener akınları 
daha ahenkli olmasına rağmen ilk da-

Galatasaray - Şişli 
Saat 11,30 da Galatasaray ikinci ta

kımile Şişli birinci takımları c:ı:asrnda 
yarımşar saatlik ik.i devre oynanan ek
zersiz maçı ytıpıldı ve neticede Gala
tasarayın cezalı oyuncusu Lütfi ile tak 

viye edilen ŞişU takımı zevksiz bir 
oyundan sonra rakibini 3·1 yendi. 

Gayri federeıer 
~~~~~~~----

Galata s p o ı - lıuı luluş 
Taksim stadında yapılan gLt}·rı ıc

dere klüpler arasındaki müsabakalara 
dün devam edildi. Galatıı:;por - Kuttu· 
luş (B) takımları maçı 1-0 Galataspo
run galibiyeti ile bitti. 

ikinci müsabaka aynı klüplerin (A) 
ta~mları ı:ırasında yapıldı. Bu maçın 
birinci devr~si l-0 Kurtuluşun galibi
yeti ile bitti. 

arbıyeliler kendilerinden beklenen 
0
Yunu gösteremediler. Gcnçlerbirliği 

0
Vur .. ~uıarı daha atak ve güçlü oynu

dakika kala iki taraf da yavaşlayarak 
son· •tfo!<füalardaki fırstalardan istifade Yugoslav ve Galatasaray maçından bir görünüş 

ikinci devre her jki tarafın enerj:k 
akınhrile geçti. Fakat kırkıncı dakika
ya 'kad<:•r vaziyet değişmedi. Kırkıncı 

dakikada Galatasporlular beraberligi 
ve iki dakika sonra dı:ı sağiçlerinin ha
fif bır vuruşile ikinci ve galibiyet sa
yılarım kazandılar. Ve ma; 2-1 Gala
tasporun gtalibiyeti ile bitti. 

)or1~::1ı. 

~aç 0-0 beraberlikle bitmiıtir. Oyun 
:uddeti uzatıldığı halde, yine gol kay
a eden olmamıştır. Yalnız, oyun esna
f 
1~da Gençlerbirliği bir gol yapmış. 
a at hakem heyeti saymamıştır. 
~ İkinci m;:.; Ankaragücü ile Demir
b~'nkaya takımı arasında idi. Ankara 
ııı.lıtU 
~h takımı en değerli uzuvlarından 

l> rurn bul•muyordu. 
bi ernirçankaytılılar her hücumlarında ta:;.01 Yaptılar ve maç 4-1 onların ka

ıle neticelendi. 

lzoıır muhleliti 
İt .Aydına galip 

tılrrı mır 6 (Hususi) - Şehrimize çağ
l:iin 

1

~ ol~n Aydın muhtelit ta~ımı bu 
Sok h Ztnır muhteliti ile karşılaştı ve 

ız ~Yecanlı bir maç oldu. 
Stlcrrı trıır rnuhteliti şu şekilde sıohaya 

1§tır • 
l'iejad • 

%, Ilı ·.Hakkı, Şeref • Said, Nurul-
?iill?ı k ~ını • Hamdi, Ömer, Fuad, 

ıı~ • Hikmet. 
11: gol" ı 

h~ı Sık, biu ~~r attı. Aydınlılar der- Beyoğlu Halkcvinın tertip ettiği kır 
cı ~oıu der huc.uma geçtiler. Fakat ~in 

ııc· 1zrnır kaydetti koşularına dün Hcybeliadada de' am e-
oYna:~i devrede Aydınl~l<ıır yine sıkı dilmiştir. 5000 metre üzerinde yapılan 
~t, bu~~ ve ilk gollerini yazddar. Fa- koşuya İzmitliler de iŞtirak E'ttiğinrlen 
bıri lr\ an sonra Izmir muhteliti bir çok enteresan olmuştur. Neticede lzmıtlı 
6·1 ~lllia~ına dört gol çıkardı ve maç Galip bu sene bütün kır koşularını ka-

rinci olmuştur. lzmitlilcr 

rile de kazanmışlardır. 

Te!mik neticeler: 

Fcrd itibariyle: 

takım ıtıb:ı 

l - Galip (lzmit) 21.17 n. 
2 - İbrahim (Galatasaray), 

3 _ So!,rat (Galatac:aray) 
4 _ lbrahim (İzmit) 

5 _Hasan (Demirspor) 
6 _ Kemal (lzmit) 

Takım itibariyle: 1 lzmit 11 puan. 2 
Galatasaray 16 puan, ~: Kasımpaşa 34 
puan. 

Pera - Esayao 
Taksim stadı likinin son maçı Pera 

Esayan arasında oynandı. Bir gün ev
vel Yugoslavlara k,arşı çetin bir maç 
yapan Perablar bugün yorgun görüniı 
yorlardı. Esasen zayıf olan rakiplerini 
yeneriz ümidile sahaytı çıkan Pcralılıır 
ell::rine geçen fırsatlarda enerjilerini 
kul.~nlmadılar ve bu zihniyetle hare
ket eden her takım gibi mağlübiyct 

:ı.ı.ını çekmekten zor kurtuldular. ilk 
devre riızgan leh:ne alan Ferahlar E
sııyan nısıf sahasına yerleştiler ve an
ca~ bir gol atc:•rak l:Jirinci devreyi 1-0 
g<.lip bitirdiler. 

ikinci devre Esayanm enerjik oyu
nu karşısında Peral<lıların bocalam.•::ile 
geçti. Ve solaçık vasıtasilc bir gol ya· 
pan Es:ıyanlılar maçı 1-1 beraberlikle 
b'.ti11jiler. 

--o-
ikinci küme 

maçları 
Altınordu - Fener 

Yılmaz 
Dün Şeref stadında ikinci kiline lig 

maçlarına devam edilmiştir. Saat 11.15 
de Fcneryılmaz-Altmordu maçına baş· 

landı. Oyun iki tarafın seri akınları ile 
rın talibiyeti ile bitti zanan maratoncu lbrahimi ~eçerek bi-

----------~~--.:__....;..._ ______ ..... ._ ........ 
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Cini apısı Hong Kong 
Ja onlar tarafından işgal 

edilebilir mi? 
1,500,000 nufuslu bu şehirde büyük bankalar 

Çine satıyorlar Hindistandan getirdikleri malları 
Çin - Japon harbi başlıyahdanberi 

bütün gazeteler Hong Kong'un akıbe
ti hakkınd her gün haberler neşredi
yor. Japonlar, Şanghayı işgal ettikten 
sonra İngilizlerin idaresi altında bulu
nan Hong - Konk vasıtasiyle Çine mü
himmat gönderildiğini iddiaya başh>.!:lı
lar. Filhaldka, Honk - Kong Çinin ka
pısıdır. İngiliz harp gemileri bu şehri 
Japonların hücumuna karşı muhafaza 
altında bulunduruyor. Fakıat, Jnponlar 
ister!erse bu büyük şehri ve ayni za -
manda Çinin ıthalat kapısını işgalleri 

altına alarak Çine mühimmat gönderil- ... _..._ ... _...__ 

mesi.-ıe mani oltıeaklar mı? .. Bu sual, A
merika ve tngilterede endişeler doğu· 
ruyor. Çünkü, Japonlar böyle bir teşeb
büse girişecek olurlarsa tngiliz drltnot
larınm toplan ile karşılaşacakları mu
hakakttr. işgal etmezlerse, Çine yapı-
lan her türlü. ithtılata mani olamıyacak-
lar, Çin - Japon harbi uzayac:ık, bunun 
neticesi olara'Js Japonlar yıpranacaktır. 
:Binaenaleyh, Hong - Kongun vaziyeti 
müphemdir. Bazı mühim Jtıpon gene-
ralleri ayni zamanda stratejik ehemmi-
yeti olan Hong Kongun bir gün eV\·el 
Ingilizler elinden alınmasını istiyorlar. 
Çin - Japon harbinin önilmüzdeki aylar 
içinde geçireceği safhalar Hong Kon-
gun akibetini ttıyin edecektir, Belki de 
bu mühim mevki için Japonlarla İngi
lizler çarpışacaklardır da. .• 

Honk Konga gitmek isteyen bir Av
rupalı Çin denizini vapurla katettikten 
sonra bu ~ehrin rıhtımına iner. Fakat 
Çin denizinden geçen bütün vapurlı:ırı 
Japonlar arastırmaktadır. ,Bir'lqı Ja on. 

tayyaresi yolcu vapurunun Uzerinde u
çarken Japon memurları yolcuları birer 
birer sorgudan geçirir. "Ne:-cli olduğu· 
nu, nereye gittiğini., sorar, isterse bazı 
kimseleri tevki feder; ve daha isterse 
gemiyi tayyarelerle beş dakika içinde 
batırabilir de .• 

Yolcu vapurları Hong Konga varın
caya kad"r yüzlerce adanın yanından 

geçerler. Bu adalardan bir çoklan tah
kim djilmiştir. Milstakbel bir Japon İn 
İiliz, yahut Amerika, Japonya htırbin
de en büyük rolü bu mUstahkcm adalar 
lar görecektir. İngilizler, Hong Kong
da büyük bir Key meydana getirmiştir. 
Mevkii bir yarımnda şeklinde olan bil· 
yük şehir yüksek ta~ yığınları üzerine 
inşa olunmu§tur. Modern bir §ehir olran 
burası havasının bozuk olması yüzün
den birçok hastalıklann yuvasıdır. 

Meninjit, Diftrit, Dizentri, hatta Ko
lera burada d::ima mevcuttur. Diın
yanın en büyük ve en zengin devletleri
ne ait banka binalan §Chrin içinde yük
selir. Büy~ taş balkanlar arasmldaki 
rıhtım çok geniştir. 
Ağır toplar, İngiliz harp gemileri bu 

rıhtımı d21imi surette muhafaza etmek
teidir. Bir sürü tahtelbahir, tayyare, si
yah renkte kruvazörler §ehrin önünde 
bekleşirler. Büyük vapur kumpanyala
n Hong Konga muntazam surette" va
purlar gönderir .• Şehrin içinde bir ha
reket, heyecanlı bir çalkı:ınış vardır. Av· 
rupalı, Amerikalı ile karışık yüz bin
lerce insan arasında ekseriyet Çinliler~ 
'dedir • 

Çin - Japon har:bi başlıyalıdanberl şe
hir ~orkulu günler geçirmiş ve geçir
mektedir. Sesuar gazetesinin yazdığına 
göre, geçen hafta limana gelen bir 
Portekiz harp gemisi İngiliz deniz ma
kamlarını selamlamak için top atmış, 
fak<:ıt şehrin ahalisi bu top seslerini Ja
ponların hücwnuna hamlederek l<jork
muş, şehirde panik olmuş, meselenin 
hakikat! anlaıılıncaya kac:Wr birkaç sa
at müthiş bir bir heyecan her yeri kap
lamı§tır. Maı:mafih lngiliz makamları 
1a7et sakindir. 
En güzel elbiselerini giyinen lngiliz de
m sabitleri gemilerinden karaya çıka
- l'lair içinde müsterih bir Lalde do· 
1aıınaJrtadrr. Bu zabitlerin arkasında ko
ca' sankb birer Hint EAıkeri yaver olarak 

Güzel bir kaza merkezi 

BORÇKA 
Kasabanın imarı için muntazam 

bir surette çahşıhyor 
Borçka (Husust)l 

- Hopadan Doğu 
ya doğru uzanan yol 
da ilk rastlanan ve 
Çoruh nehrinin iki 
tarafına kurulmu~ o 

"l'-"-~..ı.,-- -ı--

zi Borçka, son sene 
lerde imar ve kalkın 
manm bir numunesi 
olacak kadar göze 
çarpmaktadır. Ka 
ıada bir yıl içinde 
modem ve konforlu 
bir okul binası yapıl 
mıştır. Ayrıca yedi 

ilk okul binasının ya 

pılmasma da başlan 
mıştır. Gene bir yıl 
içinde dokuz köprü, 
60 kilometre munta 

zam köy Yvlları mey 
dana getirilmiştir. 
Kasabanın iman 

için başta elektrik te 
sisatı olmak üzere 
bir plan hazırlana 

rak tatbikine ba~lan 
nu~tır. 

115 metre tızwıluğunda Borç7•a köprüsii, yaptlırm Dogunun manza 
mektep vo Borç7dının ça1ışktnı ı lfoyma kam' Fahrcttin Ba§e'lra itibaniyle en güzel 
--------------) kazalarından biri olan Borçkada kül 

Adanahların güzel bir tfir, Bayındırlık ve ekonomi sahalarına 
leşebbUsU birbuçtik yıldanbeti geni~ mikyasta bir 

inkişaf görülmektedir. Adana, (Hususi) _Vilayet hars ko
mitesi eok ehemmiyetli bir toplantı yap
mış ve mühim kararlar almı11tır. Hars 
komitesinin aldığı bu kararlara göre, 
ı;arşı ve pazarlarda hiç kimse arapca ko
nu~ıyacaktır. Bu İ§i mütakabe etmek 
için mahallelere ajanlar tayin tdilmiştir .. 

Ajanlar münasip §Ck.ilde nasihat ve ih -
tarlarla halltı ikaz cdeceklerdır. 

Köylere ve mahallelere propaganda 
kollan çıkacaktır. Her kolda '.Etili mü-
nevverler. doktor ve öğretmenler buluna· 
caktır. Halkevi dil hakkında neşriyatına 
hız verecektir. Aynca halk temsilleri ve 
konferanslarla ayni mevzu üzerinde ça
h~ılacah1ır. 

Hars komitesi evvelce. 16 sı kadın ve 
17 erkek olmak üzere 33 halk dershanesi 
açmıştır. Bu desrhanelerde 38 i kadın, 
8CM erkek ki ceman 15-12 yurttaş oku -
maktadır. 

Y cniden daha 54 dershane faaliyete 
geçirilecektir. Bu dershanelerin on ycdic:i 

de 7 - 4 yac;mdaki çocuklarla, on yedisi 
de 8 - 15 yaşındaki mektebe gelmiyen 
çocuklarla, yed· i kadınlara, on Oçü er· 
kek ere tah is edilecektir. 

Kaymakam Fahrettin Başel 936 yı 
lmda uzun tetkiklerden sonra kazanın 
bütün ihtiyaçlarım tesbit etmiş v~ bun 
lan gidermek Ozere bir proğram hazır 

lamıştı. Pruğram muntazam surette tat 
bile edilmektedır. 
Beş yılda bitirilmesine karat verilen 

işler şunlardır: 

Kaza dokuz mıntakaya ayn)arak her 
birinde pansiyonlu ve bes sınıflı ilk okut 
bınası yapılacak. Bu suretle kazanın kül 
tür ihtiyacı hiç bir ev haric kalmamak u 
retile bütan köylü ı;ocuklar içın tat 
min edilecektir. Bu okullar §Un}ardır, 
Borçka merkezinde, Murgulda, Marn 
dit, Karşıkôy, Duzhanlar, lncirli, kaynar 
ca Maçabel, Aaralık köylerinde. 

Bu okullar tedricen tam kadroya alr 
nacaktır. 

Merkezdeki okul binası önümüzdeki 
mayıs ayında açılacak '\;e tedrisata başla 
nacaktır. 938 yılı içinde bu okulun yanı 
na 150 yataklı bir pansiyon kurulacak. 
uzak semtlerden gelen çocuklar burada 
kalabileceklerdir. 

Maçabeldeki deki okul bina ı inşa o 
lunrnuştur? yalnız P3JlSİyon )':3pılacak 

Kral aileleri : 6 
·--·--······--· .... -------
Kayzerle Vindsor dü
kü arasında benzerlik 
••• Birçok cihet/erde, fakat, yal

nız bir noktada ayrılıyorlar 
İngiliz kralı sekizinci Edvard ile ı 

Alman imparatoru Vilhelm arasında 

birçok benzerlik bulurlar. 
Bu benzerliklerin en başında gelen, 

ikisinin de kendilerine karşı ço~ çabuk 
sevgi uyandırmalandır. Fakat, bu su
retle aşk cihetinden belki knzcman bu 
hükümdarlar, mesleklerinde muvaffak 
olamamışlardır. Hakikaten, tarihe ba
kılacak olursa, siyasi hayatta muvaff~ 
olmuş birçok kralların pek fazla parlak 
bir §Öhrete sahip oimadıklan görülür. 

İki eski hiikümdar arasındaki benzer 
ilklerden diğeri memleketlerindeki iş

çilerin hoyatı ile alfk,adar olmaları ve 
onların hayat seviyelerini yilkscltmeğe 
çalışmalarıdır. Kayzer Vilhelm, Bis
markın biltiln arzusunun hilifına olan, 
bu hususta kendine göre, çalışmı§tır. 

Vin1dsor Dilkünün de bu sahada yap 
mt'ık istedikleri malOındur. (Loyd Corc 
la eski kral arasında bu cihetten bir 
yakınlık teessüs etmiştir.) 

~ 

Yalnız, Kayzer Vilhelm aile babası 
idi ve tahtında otuz sene kalauştır. 

Halbuki sekizinci Edvard, bir iki ay 
sonra tahtından kendi arzusUe sekildi 

tzr. 
BAYINDIRLIK 

Kazanın imari için de bir plan hazır 
lanmıştır. Bu planın kasabaya ait kısmı 
altı, köylere ait kısmı beş ytlda bitirile 
cektir. 
Yapılacak isler: Idrolilc elektrik tesisa 

tı, kasabanın hal hazır ve müstakbel bari 
tası. sıhhl ve temiz su tesisatı, k:ınal~s 
yon ve parke, mezbaha, hamam, stad 
yom. çocuk bahçesi, okul caddesi ve Ço 

Kasabanın haritası bitirilmiş, elek-tri 
ğin önilmilzdeki sene kurulması için ter 
tihat ahnmı~tır. Bir sene sonra da·Borç 
ka ışığa kavuşmuş olacaktır. 

Borçka bir iki sene sonra kurulacak 
olan kereste fabrikasi ile aynı zamanda 
bir endüc: ri meı. kezi de olacaktır. Ayn 
ca gene bir iki sene sonra kurulacak ve 
işlcmeğe ba~layacak olan Murgul ba
kır madeni halkın refahını ka.t kat ru
tıracakttr. 

Borçkada milyonlar getirecek keres.. 
tenin mevcut bulunduğUnu söylemek, 
bu servet membamın ileride getirecek 
refahı ifade edebilir. 

Borçkada bunlaıdan sonra pHlna a· 
hnmış işlerden biri de köy yollan, köy o 
daları ve içme sulandır. 

KazadJ 936 ye 9937 yılları içinde ya
pılan köy yolların mikdan 72,5 kilo
metredir. Bu yolların en mühimmi Borç~ 
ka _Kaynarca, llica yoludur. 35 kilo
metre olan yolun 17,5 kilometresi yapıl
mı~tır. Bu yol üç köyü ve çok mühim, 
tabii bir servet olan "Otingo" ormanım 
Borçkaya ba~hyacaktrr. sıhhi faideleri ve 
sancı, ağn ile romatizmaya karşı gayet 
nafi olan otingo kaplıcalarından kaza 'e 
sahil halkının istifadeleri de temin edil
miş olalactkır. 

Köy yollan arasında en ekonomik e
hemmiyeti haiz olan Borçka - Art\in 
(Çoruhun sol sahilinden) yolunun, inşa
sına da baslanmıştır. Bu yolun toprak 
tesviyesi 938 yılında ikmal edilecektir. 

EKONOMi: 
Kazada en çok üzerinde durularak 

çalışılmakta olan iBlcrden biri de iktısa
dt kalkınmasıdır. 

Kazanın her yerinin iklim itibari}le 
ne gibi §eyler yetiştireceği tesbit edil
miştir. Bu tetkiklere göre; Maradit na -
hiyesinde çay ve merkez Murgul nahiye
sinde fındık mahsulünün yetişeceği an -
laBılmıştır. 

936 yılında 250000 fındık fidesi, 20 
bin çay fid i dikilmiş; Maraditte bir 
çay nümune fidanlığı vücude getirilmş

tr. 

ve milletinin arzusuna muhalif olarali 
sevdiği kadınla evlendi. 

Bununla beraber, Vilhelmle Edvard 
arasında yine bir benzerlik vardır! 

Kayzer de, ikinci evlenişinde saray ai• 
leEinden olmayan birisi ile evlenmiş
tir. Bu izdivacın oda millet üzerinde fe
na bir tesiri olmuş, imparatorun nüfu
zu biraz zayıflamıştır. 

Kayzcrin ikinci karısı, saray ailesin 
den olmamal\la beraber Alman kanın.. 
dandı. Halbuki, İngiliz kralı hem bir 
saray ailesinden, hem İngiliz kanından 
olmtıyan bir kadını kendisine kraliçe 
yapmak istemişti. 

AiLESiNE DOŞKON KRAL 
VE KRALiÇELER 

Buna mukabil, bugünkü İngiliz kralı 
altıncı Corç ailesine çok merbuttur~ 
Aileye bağlılık nümunesi olarak, gö.te
rilecek en iyi misal Lüksemburg büyük 
Dükü ile Dlişesidir. Altı çocuk sahibi 
olan bu hükümdar karm ile beraber 
daimn ocaklarının ba§mda bir ~ift teı
kil eder. 

Yunan kralının amcaSJnın kanaı 

prenses Elr.na ıda iyi bir aile ydınıdıt 
Prenses Elena, bugün Romanof hane
danının reisi olan prensin kardeşidir 

Petrograd sarayından gelerek, Yunan 
prensi Nikola ile evlenmiştir. 

Prens Nikoln bugUn, Kent Dükünün 
ve Yugoslav kral naibi Pavlenin kayın 
pedcridir. Kızlarından biri (Marina)' 
Belgrd sr-r::ıyın:in, diğeri Bokingam 
sarayında gelinidir . 

Demirci - Soltbll 
y..olıında 

ir kamyon uçu-
ruma yuvarlandı 

Bir ölü, bir ağır 
yaralı var 

lzmir, (Hususi) - Demirci - Salihli 
yolunda n Jcssif bir kamyon kazası ol
muş, Demirciden Salihliye gelen bir kaill 
yon uçuruma d~ek kamyonun sahibi 
ölmüş, bir genç klz da ağır yaralanmıstır. 

HMise §C>yle olmu tur: 
Demirciden Salihlıyc gelmek üze.re 

hareket eden §Oför Hü "Yinin idaresinde
ki Salihli kamyonu evvelhi gün, fulza· 
h olan bu yoltın büyük bir kısmım ko-; 
laylıkla katettikten sonra Çatalkaya yo 
luna girmiştir •.. Bu yolda tehlike yoktıJ 
ve ga} et iyi idi. 

Kamyonda bulanan kamyonun sahibi 
Bay Sabri, §Oför Hilse} inin )ı:>ruld~~ 
nu nazarı itibare alarak biraz istirahat 
etmesi için direksiyona geçmiştir. Buza• 
1m da §Oför ehliyetnamesi vardır. . 

Kamyonda ticaret ~yası yüklü idi
Uzerinde rıoför muavini ile bir çocuk b11' 
lunuyordu. Hüseyin istirahata çekilince 
kamyon sahibi Sabri ile Bayan ŞöhretiO 
ortalarına oturmuştur. Kendisi bu ~· 
retle direksiyon!a da alakadar olmak iııY 
kfuunı kazanıyordu. 

Kamyon Ç.atalkaya istikametinde l'' 
bii sfuati;-lc ilerlerken bir tümseğe rast' 
lamış, kamyonun sahibi Bay Sabri.~ 
murluğun arızaya uğramasına manı 
mak için direksiyonu acele sağa do~ 
kmnı~trr. 1r 

Burada hafif bir viraj vardı. rg,y 58. 
ri bu hareketi yapınca kamyon, yoluı' 
kenarındaki uçuruma yuvarlanmıştır•""' 

Bu müthis sukut neticesinde kaıtl> , 
nun sahibi Bay Sabri ile kamyon~.: 
Iunan Bayan Şöhret af.11r yaralannu~ 
ve tedavi için lzmire getirilerek F ~ 
hastahanesine yatmlmı§lardır. ŞO 
muavini de hafif surette yaralanını§:f,ı 

Bu hususta kaza idaresinin aldığı ö
nemli tedbirler ve halka aşıladığı ziraiğ 
ve ekonomi fıkır bu sahalardadır. lnki
şafa çok müessir olacaktır. Görüyor ve 
dinliyoruz ki; bu çalışmalar ile Borçka 
kazası cumhuriyetimizin bütün feyiZle -
rine kavupn~ olacaktır • 

Yaralı Bay Sabri hastahanede ~ ~· 
etmıstir. Bayan Şöhretin ~~sı akU' ıedi'' 
duğu için ihtimamla tedavı edilınek~ 
------------~~~--~-~ 

H.l.JRUNa abone oltJ" 
nuz ve abone edinl' 
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Küçük Cari He&aplar 

ikrami'ie pl&nı=ı= 

4adet1000 liralık-iODO lira 
o 
() 

" 
:)0() 

" 
-4000 ,, 

1 (1 
" 

:2;)() 
" 

-4000 ,, 
7() ,, lCO ,, -7600 

'' 
8() 

" 
so ,, -4000 ,, 

20U ()- -5LOO ,, .... 0 ,, ,, 
384 ,, 286UO " 

1 
Kura.ar; ı ı ar., 1 tlaz ran, 1 EylOJ, 1 

1 
sır:ncl ki:ıu.1 tarJh~eı-lnde 

çeıuf e::eJdlr 

En Az 50 Lira Mevduatı 
Bulunan Hesaplar Kura

lara Dahil Edilecektir 

zscuw-

-

( KURUN 
lLAS O<. ltETI.ERJ 

Ticnrel i!uıılnrının .. anllm - sııtın son
dan ıtibnren ilftn sn~·folnrınde 40, iç say

ı fnlurtln 50 kuruş; <lür<',üncü sayfoıla 1, 
M ,ıunıuıııeıı bedel ve lllU\'akkat tl'ıninat ıııihtarJarı n:;;nğıda yazılı 7 ikinci \'e uç{inciide 2. birincide'· baş· 

turup muhtelif cins vagon ve lokomotifler ayrı ayrı veya icnuında toptan tık yıını kesmece 5 liradır. 

ttbaıc edilmek şartlle 8 - 4 - 938 Cuma gUııU saat 15.:rn dan Hibaren srra • nü)ıfü, tok dcvnmlı, klişeli, renkli ııan 
le A verenlere ayrı ayrı lndlrmı·ler yapılır. 

nknrnda idnre binasında kapalr ıarfla satın alınacaktır. Hco;ıni iliınların saııtıın ·satırı 30 kuruş-
! nu lşo girmek isteyenlerin aşağı ela göstcrllcn mu\'ll){knt teminatları tur. 
10 k:ınµnun tayin ettiği ,·esilrnlan ve Nafrn mUtenhlıltllk voslknsr ve tel{· Ticari ,-:ınhlycttc olmruan l·ürük lldnlar: 

~itlerini nynl gUn snnt 14.30 a kndar komtsvon reisliğine vermeleri ltızım ı Bır defo 30, iki defası 50, uç defası 65, 
<,ır, · dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur. 

Cc a) lık ıı:ın \'rrenlcrın bir defası bcda-
Şartnanıelcr 825 kuruş mukabilinde Ankara ve Jinydarpaı;ıa ,·czncle· \'aclır L>ört sntırı geçen lliınların razlıı 

l'Iııdo satılmalctadır. ( 534) sntırlıırı hcş kuruştan hesap edilir. 

]~mi ?ilik tarı 

1 1 B tipinde lokomotif 44 
lI 1 E \o 1 D 1 tipinde lokomotif 44 

111 Yolcu vugonlnrı muhtelif tipte 106 
l\' 
\' 

I\apalı yük \'agonları 450 

Vı 
Muhtelif cins yUk vngonları 366 

\·ıı Muht<>llf tlpto otoraylnr 12 
Olnnrnomctrc \'agonu l 

Muhamnınn 

bede il 
I.ılrn 

4.100.000 
4.080.000 
3.100.000 
ı.soo.ooo 

1.400.000 
ı.ı 00.000 

165.000 

Muvakkat 
teminatı 

Lira 

136.750 
J3G.150 
106.750 

67. 750 
6().750 
46.750 
9.500 

ane hi:mel kupomı uelircnlere kü-
çiik llnn tarifesi uü:cle 25 indirilir. 

KURUN lıcrn do~~udan doAruy:ı, ken
di idare ycrinclc, hem Ankara carlt.!~:!:l· 
de Vnkıt Yurdu atlında KE!\IAl.EVDIN 
ıırnr-: 111\n hilrcıo;u eliyle ili\n kabul eder. 

{Bfironıın telefonu: 20335) 

Göz heklm1 

/Jı.Muıal RanıiAydın 
M unyerıehruıesinJ fak sim.. Talimanı: 

ret b~ 5 12 l!l:! tarihinden itibaren: ır, glinlilk, hlr vo lki aylık halk Uca_ rarlabaşı Cad. URFA Apl oma 
tl.ıiid lctıcrl, surat trenlerin do munzam U<"rct \•crllmck şnrtiylc, meriyct aakletnıiştir. reı: 41553 
~ll:etlorı dahilinde, Devlet Demir yollarının idaresinde bulunan bilu. 
ı . ., hatınrda ve trenlerde yapılacak seyahatler için muteber tutulacaktır. raznrdan maadıı hergün: Oğledeı 

,~ ________ , ......... ~ 
X9 un 

Muceraları 
Büyük bir cild halinde. Ynlnıı re. 
simlerden ibareL içindeki küçük 
lıonuşmalarla hiç yorulmadan X 9 
un harikulii.de maceralarını takJp 
etmiş olursuııuz.. 

X9u 
slztn gibi çocurdarınız da çok se. 
ver. 

Bu onların aynl zamanda eğlenceli 
bir okuma kitabı da olur. 

1 
Fi;.' ... 30 kuruştur 

?°cuklnrınızı teşvik ediniz. Halta.-
1 .ı~lnrmdan ayıracaklan kUçük ye. 

1 
kunlarln bu kUçUk takamı kısa bir 
'!.amanda elde ederek 

X 9 un ı 
naccraları kitabından birer tane 1 
~ linmelidirler. 

Müracaat yeri ı 
\rı.~'lrn caddesi VAKJT kütüohanes 

............ 1ıı1ı:11r1r2.a. .. .-ı 

Dokloı 

Hafız Ce . al 
LORl\IAN HEKiM 

Dahiliye Mütehüuıwı 
ela r~ıı1n. Erzurum, Samsun • Çarşn.ıı be. ve l\ludanya. Bursa hatlarımızdan sonra saat ikiden altıya kadar 

ak til'arl't bileti satılır. (31ll ( 669) jm-::ıc:E!~m::ı:a.--;zm .. ___ • __ .: Pazardan tıafkA gtlnlerde Ol!IP<leo POnrı 
saat t2,0 tan 6 yaı kadar lstanlıulda Dlvı.: 

yolunda ( ıOt I oumıuah bususl katılı:eslndı 

bastaıa.ruı.ı katıuı eder. satı. cumartesi gt1Jı 

Telefonda insanlaı z 
göı meğe başlayacagız 

Sesli sinema bütün !dünyada hayret 
uyandırmıştı. Bes, on sene içinde bütün 
insanlar sesli srıtemaya alıprak, alela· 
de bir ihtira addetmeğe başladılar. Şim· 
di, fennin en son bir harikası olarak, 
telefonla görüşen insanlz.ırın biribirleri· 
ni karşılarında görmeleri için yeni bir 
mıık'ne üzerinde çalışılıyor. (Gören te
lefonlar) üzerinde lagilizler çok mühim 
adımlar atmışlardır. Şimdiye kal::lar ya· 
pılan tecrübeler, telefonla konuşan ik. 
~işinin 150 kilometre uzr..Xtan biribirle· 

r:ni görebileceklerini ~nfotmıştır. Fakat 
bu keşif ile uğraşan mütehassıslara gö· 
re, çok yakın bir istikbalde 150 kilomet· 
reden daha uzaklardaki insanlar do te· 
lefonda biribirlcrini görebileceklerdir .. 
1ngilizler ilk olaral:: 150 kilometrelik bir 
muhit çerçevesi içinde olan Londra1 

Mançcster, Lid:, Nükcstil ve Glazgo 
şehirleri arasın:ia (Gören telefon) mu· 
habereleri tesis edeceklerdir. 

(7 nci sayı/adan devam.) 
Şimdi ben, bu söylenenlerin c:r blöf 

mü ı yoksa ha'J9kat mı olduğunu ar•·~· 
tırmakla meşguldiım. Çok sürmeden. 

- Affedersiniz ama, ne demek i~
tediğinizi bir türlü anlayamıyorum. 

Fakat beis yok. Zira pek o k~'tlar me
rrı~dr değilim. 

Sibel benim sözlerime kulak asma
yarak: 

- Bana bak, dedi. Benim kendi 
adamlarım dit seni takip ediyorla;, E
ğer hayatıntı kıymet veriyorsan, bu iş
ten vazgeç. Evine dön. 

Bundan sonra Sibel çıkıp gitti. Fa
kat şunu itiraf etmeli ki bahsi kazan
mıştı. Salondan çıktım. Az ötede kime 
rastlasam beğenirsiniz. Selton ! V"Pur 

lda gördüğumüz zengin ad·ım Fransis 
Selton .• Dayanamamış, Sibeli görmek 
üzere Sidney şehrindeki otele 'kadar 
gelmişti. ' 

Kü;ük bir tahk,ikat yaptım. Bu zen
gin c:ı:lamın karısı madam Selton da 
Sidney şehrinde bulunuyordu. Derhal 

adresini buldum. Telefon ettim. Ma-
rn itonun i mini verdim. Onun ya

kın bir nrkadaşı olduğumu, gayet mah 
rem bir mesele için kendisile görüşmek 
isted:ğimi söyledim. 

Madam Selton beni kabul ettiği za
" man biraz soğuk d.-.ıvranıyordu. Fakat 
madam Vitonun bana vet.:iiği tavsiye 
mektubunu gösterince, kendisine iti
mat geldi. Vakayx ani ttım. Koca.s.nın 
kumarbazların simsc:ın gen~ bir aşifte 
ile tanıştığını söyledim. Kadın evvda, 
şaşnladı. Sonra bir talr,ım su::.ller ror· 

mağa başladı. 

Konuşmamızın neticesinde söyledik
lerimin doğru olduğum) kati kanaat 
getirdi ve hizmetçisine derhal otomobi 
linin hazırlımm.asını söyledi. 

- Doğru otele gidiyoruz, dedi. Söz 
terinize in:ınmakla beraber,içimdeki 
bir his, kocamın beni aldatacağına inan 
mamrığa sevkediyor. Fakat doğruyu 

öğreneceğiz. 

Otele geldiğimiz zaman, asansiıre 

h:ndik. Madam Selton idoğruca Sibelin 
odasına daldı. İçeriye girince, evvela 
bir sükunet hüküm sürdü. Gördüğü 

manzara, onun dilini tutmuştu. Fakat 
sonrı:ı:lan açıldı. Si bele atıldı. Ve iki 
~adın arasın!:ia saçsnça başbaşa şiddet
li bir kedi muharebesi başladı. 

Bu esnada ben tekrıır asansüre ko
şarak aşağı inmiş, en yakın nokta .. an 
bir polis çağırmıştım. Sibel polisi gö
rünce daha delileşti. Kendisini madam 
Seltond •:ı ayırmak isterken polise bir 
de tokat attı. 

Fnkat conra bu tokatın cezasını çok 
ağır ödcli. Çiınkü o zamana kadar iş
led:ği suçların ccw1ı üzerine, bu ted
birsizl:ği tuz biber ekmişti. Sibel ha· 
pistcdir. Ben vazif emde bir kere daha 
muvaffak olmuş bulunuyorum. 

EıtltıınA.l;nç kömUrU nakil Ucretleri, ton başıııa olmrık üzere. yeniden tesblt 
ı.~azınlştır. Yeni tarife 20 _ 2 • l 938 tarihinden itibaren tııtulk cdilC"ccktir. 

l<'lfsllrıt lçlıı lstnı:ıyoıılara nıüraı·nnt eilllmclldir. (310) (670) Dr. Abaraj ler1 sabah "9~-12" sruıUer1 baklkJ fukarayı ---------------

Muh ~Eıtn(\ h nrnuıcn hf'dcJlerl ile mıktar ve evsafı aşn~ıda yazıll 2 gurup mal· 
l.o.~ 0 <'r C ırup ayrı ayrı lha!C; edtlmok şartlle 16/~/1938 Salı gUnU sanı 
<l ela il ıtıı ıı. nydarpnı:adn Gar binası içi ndcki snlmnlmn komisyonu tarafın· 

'rnt cı. ııt · n mo ıle satıu alınarnktlr. 

l'az11ı u lşo Slrıııet< lsteyenlerln kanunun tayin ettiği \'esall{ ve hiznlarındu 
l· lltU\nkk · ona ınu at tcnıiııatlarlyle birlikte eksiltme ı;UnU saatine kadar lrnmıs-

ll ra<'aa-tınrı lô.ıımclır. 
l· u işe al •orııısv t Şnrtıınmeler JJayllarııa• ada Gar binası l~lnılcld satmnlma 

• onutn f l _ C rn mdan parasız olarak <luğıtılmnktadır. 
O In/m eb'adında 60 metre '\"e takriben 1250 kilo pirinç çubuk, 

Yeni muayenehanesini Beyoglu Mis 
sokak No. 28 Marten apartımaruna 
nakletmiştir. 

Her nevi kadın, erkek ve çocuk da
hili hastalıklarına bakar. 

mahsustur. Muayenehane n e• 

2239<1.. Kışlık teletoo: 210-H. 

telefon 

HURU~a abone olu-
nuz ve abone ediniz 

a X 1000 X 2000 m/m eb'admda ıo adet ve tnl{rfben 500 kilo pirinç levhıı 

muhammen bedeli 1650 lira muvakkat teminatı l ::!3 lira 75 kuruştur . 

2 - 2000 ldlo knynamış ince bezir muhnmmcn bedeli 960 lira muvnlt· 
knt temlnntı '12 liradır. (647) 

JJa ~a @J©ıır0lfi1 
ECZAHANESl 

ier nevi resetelc.r sıhhi levazı

natı ve ıtrıyat. 

Joyoğlu Istıklal caddesi No. 419 
terli Mallar Pazarı knrşısmdn 

1 Pazar dö Bebe sırnsında. 

_____ l!lii!l ...... llm--
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~ ............... .. Du~YA ·-m~ ·MEŞHUR ŞEKERCİSİ -------·-•---
ın Ali Mutli 

MamulMını teşhir ettiği ... vrupa ve Amerika ı1ergilcrinde dalma birinciliği kazanmıştır. Güz:el lstanbulu germeye gelen 

seyyahlar nefaseti cihanın dört köşesine nam salan 

Haıco !Bek:Dır DcklYlm ve şekeırDeırDrrııD aıOırrDaır 
Bir buçuk asırdan fazla bir tarihi olan bu mcıhur Türk ticarethanesi lokum ve tekerleri kadar nefis kar• 
mela imaline baıladı. Hacı Bekir karemeliaı gayet lüks ambalajlı ve kilosu perakende fiab 80 kmuttur• 

• • &.:. ·- • • • 

Neden 
Aspirin ? 

Çünkü- ASPiRiN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

1938 
Matbuat 
Alnıanağı 

ÇJK1 il 
Kütüptıanenizin en ıüzel eseridir. 
1937 yılının tarihi, en meıhur mu· 

harrirlerin makafaleri - Gündelik, 

haftalık, aylık gazete ve mecmualat da 
İ•imlerini gördüğünüz bütün muhanir-

lerin resimleri. İılatistikler, - faydalı 

bilgiler. 

Fiyatı 50 Kuruştur .................................... 

Bütün kitapçılarda arayınız 
Toptan aatıı yen: htanbul BASIN 

KIRALIK ------

1 Beyoğlu ~:~':!:!~: m:: m:~~::~. lokanta 

'
ittihazına elverişli, icabında üst katı da iki büyük salon halinde kullanıla.
bilecek büyük bir dill:kin kiralıktır. Görmek için Bekar sokak 10 nu· 
maraya, pazarlık için de 21316 numaraya telefon edebilirsiniz. 

. • ';1' •• • . .. . 

11anıar1nız için yalnız 

20335 N o. t;~~!r: 

14USUSİ ŞA~TLAQIMIZ ~Alı(k"INô• 
GlŞ[LE;l2iMIZD{;N MALUMAT~ ALINl Z 

STAN~UL - kAQAl("OY PALAS.....:. ALALE:MCI JJAH. 

-- Arada büyük fark var-· 
Pertev Çocuk Pudrası: şimdiye kadar hiçbir hem.eri taraf ma.ın tak. 1 

lid edilememiı;ıtir. Bu pudranın, en bUyük meziyeti bilhassa çocuk cild. 

teri lçlıı hazırlanmıa olması ve terklblııde tahri§ edici hir,:bir :nadde bu. 
'ıınmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman, vücutlu, bazı kimseler de kullanmaktadırlar. Vilcudtln iltL 

valarında ve koltuk altlarının pl§iklerine k~ı bunda.o daha müessir bir 
pudra hentlz keşfedilmemıttlr. 

ONU DlGER ADl (TALK PUDRA) lan ile kanştırmaymız. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
4.ncü 

Büyük 
keşide 11 Şubat 938 dedir. 

ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000)] 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kiıiİYi zengin eden bu piyankoya iştirak ediniz. 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. KURU'VIU -Taksim. llr---=-----------------------1! 

~:.~:~.~:fı!~"!!!t~~T 1 
Ankara caddesinde 

1 A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen EfY . ma!~a: 
sına dikkat ediniz. 

cerrahisi mütehassısı k • 1 k d • • k k A 
Parl! Tıb Faküllesl S. asistanı, erkek, 1 ra 1 u an 
kadın amellyollnrı, dima~ estetik 
"yüz, meme, karın buruşukluğu ve 
~ençlik ameliyatı". (Nos:ılye ve doğum 

mütehas5ısı.) 

\fuoyenc sabahları 
8 den 10 a kadar Mectanen 
Öğleden 5onra Ocrellidir. Tel. 44086 
ReyoAlu, Parmakkapı, Rumeli ban. -

• Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri ve arlia'dalri 
depolan kiralıktır. 

B':leştirilmck suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi
lir. tsteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna müraeaatlerl. 

:::-----•==mc·-----····· .......................... . 

i M~~-;;. .. -;~;;;~-;_---i~ c.mmamu:... rC>r. Suplhll Şenses ---• 
.. Pef'fembe rtınıert -.at 2 oen c e kadar ı= 1 ii Ortaköy Taşbasamak Palangada ~ i idrar yolları hastahkları mUtehassısı 

------------------------~~n~~~~~M~~oo~i ı Beyo~u Yıldız sinemam k~~mL~le~o ~LMua~ne 

1 fakirleri parasız muayene eder. ı: 4 ten sonra Cumartesi fakirlere parasız Tel. 43924 
Neıriyat mUdiirü Refik A. Sevengil Sahibi: ASIM US 

-- q . 


