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IMadrit e ç·~iz 
/ta(lJa /nqilterege ümit verdi hakar 

Londra Roma ile müzake- Haberi doğru değildir 
relere girişmek arzusunda 

ltalya ispanyadaki gönüllülerden yarz,sının geri 
çekilmesi için görüşmelere başlanmasına taraftar 

Buz~ar alemin- 1 

de dört alim 
Üç, dört gUndcnbcri rass ajansı 

Şimal kutbunda dört Rus aliminin 
küçük bir buz adası üzerinde Grocn
land denizine doğru tehlikeli surette 
gitmekte olduklarını bildiriyor. Rad
yo, ve telsiz telgraf vasıtasiyle alınan 
haberleri dlin:, anın dört köşesine neş
rediyor. 

Hatırlardadır ki geçen sene Rus 
ri kutup yolu ile Amcrika

r zamanda gitmcğe mu
rdı. Bu muvaffakiycti 

tesis ettikleri bir fen 
' h~, · ı sayesinde kazandık-

. • 2kn ;~ isminde bir Ru~ fı.Jl-
~1\e er · arkadaşından murck
~iif ~n bir"!icycti daimi surette ku
- "'! !ifıl~asınn yakın bir yerde otur· 

.:; _ _,,a.;;...::ım:mur cwıu!1ıt:raı. :F"aluı.t, l"a.-
,. grupu buzlar arasında yerleştik-
t~ ve burada bir müddet ilmi tetki
ftat · y.aptıkMn sonra anlaşıldı ki Şi -

~İna(kütbu akl hava ~artlarını tetkik 
...etme ntihap edilmiş olan buz • krtası bir mevki değildir; bu -

Lottdracla gürit~en iki dipumıat .• 
~------------0--= !Hıl110.ı.m ~~Zçfsi~-

B. Grr:ındi 

Londra 7 (A.A.) - ''Taymis.. ga- , maksadile yeniden gayretler sarfetme!Iİ 
zet~si, İngilterenin İngiliz - İtC)Jyan ihtimalinden bahsetmektedir . 
mlinascbatında salah husule getirmek (Sonu Sa. 4 Sıi. 4) 

Operatör Cemilin mektubuna cevap - - -"' ·-- ---kıtası Şimal denizinin su
.de yavaş yavaş mevkiini 

ekte, ancak hissolunabilir 
surette yürümektedir. Vali "söyley.ecek sö-

.züm yoktur,, diycr 
. Şehir Meclisi azasından Bay Avni 

YaQız ise şöyle diyor= 

Roma radyosunun bu husustaki neş
riyatl başka bir hadiseden galat 

Ankara, 7 (A.A.) - Bu akşamki J 

Roma radyosu neşriyatında Madrit- Hariciye Vekili 
deki Türkiye elçisinin ve elçilik erka-

nının hakarete mar~z-~al~ıkları hnk- Belgratta 
kında bazı haberler ışıtıldı. 

Anadolu ajansının tahkikatına göre, 
mesele, Türkiye elçiliğine mülhak bir 
binaya hükumet polisi tarafından gi
rilerek içinde bulunan lspanyollarm 
götürülmüş olması hMisesinden ga
lattır. 

Bu hadise hükQmetimizle İspanya 
cumhuriyet hükumeti arasında henüz 
görü5ülme halindedir, tarafımızdan 

yapılmış olan protesto, tahkikat saf
hasına girmiş bulunuyor. Elçimize. el
çilik erkilnı:n;ı tecavüz vukua geldiği 
haberi hakikate külliyen muhaliftir. 

Almanya 
Moskova elçisini 

geri çekiyor 
(Ya.."'ıSı 4 üncii. sayfada) 

of yada 
Başvekiller le 

görüştü 
Blegrad, 7 (Hususi) - Hariciye 

Vekilimiz doktor Tevfik Rüştü Arns 
buradan geçerken Yugoslav Başvekil 
ve harlciyc ıı.azır:ı Doktor Stoyadino-. 
viçlc 45 dakika görüşmüştür. Bu mü
lfıkntta Balkan antantı mümessilleri 
de hazır bulunmuşlardır. 

Türkiye Hariciye Vekili, gazetecile
re verdiı;ri beyanatta, 15 şubatta An· 
karada toplanacak olan Balkan An -
tantı konferansınm şümulünü kaydet
miştir. 

SOFYADA 
Sofya, 7 (Hususi) - Türldye Ha

(Sonıı Sa. 4 Sii. 1) 

ere e u ulan 
casusla 

Entelicens servisten 
' casusları meydana 

bir kadın 
çıkardı 

Londradftn Fransızca ''Jurnal,, ga
zeteıino bildiriliyor: 

Mahkeme bütün Ingil.tereyi heye
cana veren bir meselenin \:lavasma 
bakmağa başlanmıştır. Hadise, bir 
Sovyet crısusluğudur. Casusluk)a suç
lu görülenler harbiye nezareti Enteli
cens Servisinnin ''Matmazel X. .. ,, is
mindeki sarışın kadın casusu tarafın
dan meydana çıkarılmıştır. 

Şüpheli görülen dört kişiden üçü 
Vulviç tersanesinde devlet sırlarını öğ-

renmcyc çalışmakt<:Jn suçltt:Jur; dör· 
düncüsü de orada vaktile çalışmıştır. 

Mahkemenin ilk celsesinde müddei
umumi suçlulardan birinin arkadaşları· 
nı tersanedeki planlan ele geçirmeye 
nasıl ikna ettiğini, planların nooıl fo· 
tografı alındığını, bir yabancı memle
ketle girişilen münasebeti ve bunun 
Sovyetlcr birliği olduğunu anlatmıştır, 

Yine müddeiumuminin anlattığına 

göre, matmazel X ..• suçlulara fotoğraf 
(Soııu Sa. ~ Sil 5) 

Bununla beraber ilmi tetkik he
Yeti Şimal kutbunda tuttuğu bu yeri 
terketmeğe lüzum görmedi. Yine va
ıifaseni yapmağa devam etti. Hatta 
Sovyet Rusya Şimal kutbundaki be
~etin tetkikatını tamamlamak için 
cenup kutbuna da göndermek üzere 
bir diğer heyet bazırlayordu. Şimal 
kutbunda tetkikat yapan heyet ile ce
nup kutbuna gidecek heyet arasında 
telsiz telgraf vasıtasiyle muhabere ~ 
sts olunacaktı. Bu şekilde her iki ku
tup da Sovyct Rusyanın işgali altına 
RCÇecekti, Arz mihverinin iki ucu bir
leştirilmiş olacaktı. 

lete tam bu sıradadır ki Şimal kut
buııdaki tetkik heyetinden heyecanlı 
haberler gelmcğe başladı: 1937 mayı-
131ndanberi ~imal denizinin buzlan 
il1.erinde y~ayan Papein ile üç arka
daşı telsiz telgraf ile tehlike işareti 
~eı'fyorlardı. Altı gün altı gece mis-

"Muhterem Operatör, 
henüz münakaşaya ar-
zedilmemiş bir plan işi- Begoğlunda tüyler ürpertici bir 

cinayet işlendi 

görUimemiş surette dehşetli fırtı
;aıar olmuştu. Bu fıtmalardan sonra 

aPeln hava istasyonunun üzerinde 
bulunduğu buzlar beş kilometre ge-
11l§liğinde yarılmıştı. Sonra pa.rçalan
:ıştı, Hava istasyonu iki yüz metre 
ten işliğinde ve iki yUz metreden biraz 
~ ıtıla uzunlukta bir buz adası üstün
ın~· kalmıştı. H~1iı.ıcnin bundan daha 
l'-e htrn olan cih~ti şu idi: Papein hc
~ı ti• Yine tcloiz vasıtasiyle gönderdi
iht:11:!rıc1 bir tclgTafta teknik 5.lctleri 
in va eden çadır ile burada bulunan 
lu enturlarm yiyecek, içecek ve lüzum
ğu CŞya deposunun Uzerinde bulundu
llta:ı ~uz parçasmdnn a;>Tildığy ve 
llıa d aşbgı bildiriliyordu. Ayni za -
t~l a Papein ile arkada81:ırmm tam 
l'arıı:Vin YRttıklan yerden de buzun 
~tb ı~ anlaşılıyordu. Hulasa Şimal 
())an ~da rennı tetkikler ile meşgul 

eyetf n bugUn, yarm küçük bir 

ASIM US 
l:Boteu 8"' 1. sa. 1), 

nin vakitsiz endişesini 
Bir adamı ustura ile taşıyor,., 

~~~~~~<-~_m10-;-~s_~_~ boğaundankastiler 

Yahudi meselesınde Cinayeti işleyen katillerin 
Romanya davasını tamamile ikisi de yakalandı 

kazanmış bulunuyor 
Mesele ar.tık münakaşa oıunmıyacak 

Bükreş, 7 (A.A.) - B~~vekfilet, 1 
Romanya hükumetinin Yahudilere 
karşı tru<ip edeceği siyaset hakkında 
bir tebliğ neşretmiştir. 

Bu tebliğde bilhassa eski hükfımct
lcrden çok dahn müsamahakar olan 
şimdiki hilkitmetin efkarıumumiyenin 
hudutlar haricinde memleketin vakar 
ve haysiyetini bahse mevzu kılan bir 
meselede herkesin düşiliıcesi ne oldu
ğunu öğrenilmesi için Yahudi mesele
si hakkında. serl>estçç müzakere ve 
mHna)rap icruma müsaade etmiı ol-

duğu beyan edilmektedir. 

Falro.t hariciye nazırı Miçesko Ce
nevreden Yahudi ekalliyetleri hakkın
daki Romen tezinin a.Jikar bir zaf cri
le avdet cdel doıbcri her türlü. müba
hasa 17C münaka.JQ. amham ortadan 
ktı.l'l.tnı§tır. Milletler Cemiyeti huzu
runda kendi milli hil'J..iimranlık hak -
Zannı müda/aa et mi..J ol.an Romanya, 
davasını fam.amiyle kazanmt§tır. 

Mamafih bazı bethah kimseler, ha
diseleri yanlış tefsir etmekte ve Ro

(Bomı Sa. ~ BQ. 3) 

Cina11etin i§le;ıdiği dükkan, c!naycti haber ııcrc1ı bekçi, ıve yaralanan 
Ham::a oğlu jAli.. 
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Ruhun 
ve 

I 

gündüzleri 
geceleri 

YAZAN: Sadri Ertem 

~kıl ve mistik._ins~mn hayatını kap- ı kadın bana şunları söyledi: 
la} an gece ve gunduze ne kadar ben· "- Allahm hikmetine bak oğul 

zer, bunlar da bif!birini ko~ar~ar. tık et yemez, ot yemez mahluklar :;.:: 
Y~lnız bunların de~rlerl gece ıle gun- tıyor akıl sır ermez.,, } 
dU:n kadar sık, sık goze çarpmaz. l\listcmin üstün mertebesi, aklın ka-

san ruhunun aydınlık tarafı aklı. rardığr, ruh gecelerinin bütün d ·nrw-

Yugoslavgada 
Ayan intihabın
da radikaller 

kazandı 
Belgraddan ge • 

1 ~~ug::~v:a~:er~:r. 
' pd~akta olan ayan 

meclisi intihabatı • 
nın neticelendiğini 

göstermektedir. Ye
ni intihap edilen 23 
ayandan 17 si bu 
günkü hü~umetin 

mensup olduğu Yu
goslav Radıkal bir -

Beyoğlunda tüyler Ürpertici bir 
cinayet işlendi 

Bir adamı ustura ile 
boğazından kastiler 

' Cinayeti 
ikisi 

işleyen katillerin 
de yakalandı 

Evvelki gece sabaha karşı Beyogwlun f ı,.. 

d 
ra tçnuş, a..,at Ali can havlile sıçraya-

a canava,ca bir dnayet !şlenm~c:, bir k ı· d " ra e ın en usturayı almağa savaşnuıı-
~jam ustı.rra ile boğ::ızmdan dogw nına- t :5 ır . 

karanlıkta kalan tarafı :nistik devri dol· ile yayıldıi;,rı devirlerde bac:lar ten ıgı 
durur. . . - . :. . nsarun 

elınde ızah edılmez bır teknik vardır. 

liği grupundandır. Ve yalnız altısı mu
haliflerdendir. 

rak ölmüş, diğeri ağrr yaralanmıcıtır. B ·• · k" :r u 1Kt ışi alta~ta üstüste bvğuşurlar 
Bu feci vakanın tafsilatı şöy"'edir: ken, kömürcünün kardeşi Emin uyan-
Parmakkapıda H<.Gnun Galip, soka- mış, 0 da atılarak k~deşin: yardım et· 

Ruhun ışıklı, berrak gündüzleri insan 
aklının dünyayı izah ettiği, aklın, zek!t
nm tabiat ve insan üzerinde kudretini 
hissettirdiği demlerdir. Işıklı berrak 
güneşli günler fikir tarihinde bir Akde~ 
niz öğle güneşi gibi vuzuhu, katiyeti 
aydınlatarak uzayıp gider ve bir tarih 
devrini doldurur. Akıl tabiatın derinlik
lerine doğru ışıklarını metler, vasıtalar 

halinde sevkeder. 
Akıl tabiatı istismar ve insanı tatmin 

ettikçe güneş ufuktan silinmez. Fakat 
birgün; insanlar, kendi alışık oldukları 
medeniyetin dışında kalan düşünce tarz
larından bilgiler alarak kendi bilgılerim 
arttırmak isterler. Bazan yerli düşünce
nin icap ettiği kadar faaliyete getireıne· 
diği arzuların tatmini için ruhlar yaban
cı doktrinlere doğru aktı. Mesel~ eski 
Yunanda mistisizm Mısır ve Asya kült
lerinin ~rrenilmesi zaman zaman moda 
halinde geldi. Çünkü, bir ba~ka muhitte 
yaşayan, inkişaf eden fikirlere intibak 
edernenin ifadesi sadece mistiktir. 

Aklı durgunlaştıran bu sır mertebesi 
fikir işlerinde olclllt'U kadar fikrin hen
des0Ieşmiş bir şekli olan alt öğütte de 
kendini hissettirir. 

Jack I.ondon'un bir hikfıyesini daima 
hatırlarım: Vahşilerden biri bir gün 
sandala binip kendi ıruntakasmdan u
zaklaşır. Herkes onu ölmüş sanırlar .. 
Fakat bir gun vahşi dOner, kablleslnln 
yanına gelir. Herkes hayrettedir. Vah
şi uzak yerlere gitmiştir. Lokomotif 
görmüştür. Onlara lokomotifi, makine
yi anlatmaktadır, ve işaretler yapmak
tadır. Fakat onun anlattığı ~yleri bir 
hortlağın sözleri ve hareketleri say -
dıldan için yanından uzakla~ırlar. 

~addcsi ~ıfıra inmiştir. Akıl hiç bir şey 
izah etmıycn bir söz ebeliği haline gir
miştir. Akıl feyzini b~kalarına ver
mektedir. Akıllı filozof pazarlarda cahil 
esirciler tarafından istediği fiyatla sa
tılmaktadır. Ve satılırken akıl ve bilgi
leri derilerinin rengi, yaşları kadar bile 
bir tercih vasıtası olmamaktadır. Esirci 
esir filozofu satarken utandığı için 
değil, kıymet ifade etmediği için akıl ve 
fikirden bahsetmemiştir. 

Bir manga Romalı askerin kütüpha
neler dolduran aklı, ve dirayeti hiçe sa
yarak akıl güneşini bir f udbol topu gibi 
ayaklan altında sürüklediği zamanlar
da ruh gecelerinin insanlan sarmasına 
artık hiç mani kalmamıştır. Artık saa
det, ruhun necatı fili bir kuvvete iba
detler, mistik tasavvurlarla mümkün
dür. Homa Panteonunda birikmiş ve 
aralarında sulh temin etmiş olan ilfih
lar lskenderiycde şark ve garp kültü
rünün biribirine mezcolduğuna şahit 
oldular. Platinin mistisizmi Hellad ile 
Samt düşünceyi biribirine bağlamıştır. 

* ~ :{. 
İnsanın madde ile irtibatı kesilince, 

tabiatın bil tün feyizleri başkalarına ge
çince insan için yaşamak arrusuna ar
tık ne madde, ne tabiat rehberlik ede
mez. 

O zaman artık insan için yaşamak 
arzusu k n l !\lemine dönmek. kendi ft
leminde yaşamak, ve kendi kendine 
göre bir iç cihan halketmekle mümkün
dür. 

Bu iç filem mantık ve akıldan uzak-

tır. 
XVIII inci asırda J. J. Ruc:o'nun or-

taya attığı akıl düşmanlığı, tabiata dö
nüş namı altında kendi kendine avdet

tir. 

Yugoslavyada yapılan intihr.ıbat her 
taraftan büyük bir dikkat ve alaka ile 
t<1kip edilmekte idi. Zira bir mudldet 
evvel Stoyadinoviç hükumetine muhalif 
olan partiler Hırvatlnrm başkarn olan 
Maçekle birleşmişti. Ayan intihabatın
da tabii olarak muhalefet cephesi elle· 
rinden geldiği kadar h~iimete men
sup partiler birliğine karşı gelecekti. 

İntihabatın yukunya kaydedilen ne
ticesi işte bu noktadan ehemmiyeti ha
izdir. Yirmi uç ayandan on yedisinin 
Stoyadinoviç hükfimeti taraftarların • 
dan kazanması ve muhaliflerin yalnız 
altı . azalık alabilmiş olması Yugoslav 
Radıkal birliği grupunun siyasi bir mu
~affakiyetidir. Sonra bu muvaffakiye
tın ehemmiyetini artıran bir nokta var
dır: Bu da tamamen Hırvat olan, ya
hut ahalisi ek.seriyetle Hırvat bulunan 
~ava (Zağrep), Aklriyatik sabili (Sp· 
lıt, Tuna Banovina vilayetlerinde dahi 
hükOmet taraftarlanrun kısmen kazan
mış olmalandır. 

Bundan anlaşılır ki evvelce tamamen 
hükılmete' muhalif olan bu vilayetlerde 
Stoyadinoviç hükumetinin liberal si
yaseti halk arasında iyi semereler ver
mektedir. 

Yugoslavya Ba,veklllnln 
TUrkfve sevahatl 

ğmda 23 numaralı hı:ırap bir dükkanda meğe baştamiştır. 

Selanik muhacirlerinden 20 ya,.lannda T :r am bu sırada üçü de ka.!)ı ağzında 
Abdurrahman ve kardeşi 16 yaşında "k k yu. se ve kırıJ.<i merdiven ~a~ma gel-
Emin kömürcülük yapmaktadırlar. 1 mış er, oradan a§ağı yuvarleınmışlar-

Beş altı gün evvel bu iki kardeşin dır. Alt katta da boğuşma devam etmiş 
hemşerilerinıden Hamza oğlu Ali ile Alinin parmakları kopmuş, muhtelif 
HUseyın htanbula gelmişler ve kendi- yerlerinden yaralanmıştır. 
terine başvurar11k iş bulana kadar bir B u sırada kapı önünden geçen polis 
iki gün yataca~ bir yer vermelerini ri· Hüsı.ı::nettin !dükkandan bir takım inil-
ca etmişlerdir. ·ı ti er geldiğini duymuş, yaklaşınca bir 

Kömürcü, Abdurrahman bu teklifi adamın: 

kabul etmiş, kardeşi ile beraber yattı- Ad - am öldürüyorlar. Yetişin im· 
ğı dükkanın üstündeki odada onlara d d' ' at, ıye bağırdığını duymuştur. Polis 
da bir yer venniştir. memuru bu sesleri duyunca kepengi 

Bu dört kişi iki gün evvel bir meyha kırmağa ve bir taraftan da düdük, öt· 
neye giderek rakı içmişler: 15 lira ka- türmeğe başlamıştır. 

dar masraf yapmışlardır. Fakat rc:İkjı Biraz sonra gelen polisler, kavgayı 
parası istenince, aralarında kavga rık- :ırotrmı" vaka '"b t · .. ..tu • :s -~· ,., no e çı muur..ıeıumu-

mış, meyhaneci zabıtaya şikSyet etmiş, misi Sabriye bildirilmiştir. 
dördü de karakola götürülmüştür. Müddeiumumi muavini Sabri hemen 

Bunlardan Abdurrahman karakolda k va a yerine gitmiş, tahkikat başlamış-
paranın hepsini ödemi1:, fakat ertesi tı :ı • r. 
günü herkesin hakkına diişen parayı Yaralı Ali belediye hastahanesine 
kendisine vermelerini söylemiştir. kaldırılmış, Hüseyinin cesedini muuye-

Ertcsi gün Abdurrahman diğerlerin ne eden adliye doktoru Salih Haşim 
1den parayı istemiş, Hüseyin ve Ali defnine ruhsat vermiştir. 
vermiyece~erini bildirmişlerdir. iki kardeş katil dün geç vakit müd-

Abc!urrahman: }eiumumiliğe teslim ~ilmişlerdir. Ka-

- Ben almasını bilirim, görürsünUz, l .til A'Wurrahmanın çenesinde, lytrdc§i 
dem:ş kardeşi Emine de, onları kıtır 1 Emini? de sol elinde birer yara vardır. 
kıtır doğrayacağım söylemiştir. ; Abdurrahman.ın üstünde 17 lira para 
nvuu1-uıuuıdl! ı;-{l4 4 '• • 4-

Bir müddetenberi .mezunen Belgard- sonra cumartesi günü Sirkeciye git-

1 

Katiller yedinci 11orgu hakimliğince 
sorguları sonunda tevkif olunarak tev• 
kifhaneye gönderilmişlerdir. 

da bulunan Yugoslav elçisi B. Acemo- miş, oradaki dükkanlardan birinden 
viç şehrimize gelmiş ve dün akşam yeni ve keskin bir ustura satın alını§· 
Ankaraya gitmiştir. ' tır. 

B. Acemoviç, memleketimize gele- Nihayet pazar gecesi yenilmiş, içil-~ Bir terzi de metresi· 
cek olan Yugoslavya Başve~i ve Ha- miş, ve sonra ldördü birden dükk!nın) I .., 
riciye nazırı Dr. Stoyidinoviçi karşı- üstünde~ harap ve karc.ınhk odada se- D agır yaraladı 
lamak üzere ayın on dördünden evvel rilen iki yatağa yatmışlardır. Hüseyin\ Galatada bir yaralamEı va.kası olmu§f 
tekrar şehrimize gelecektir. kömürcü Abdurrahman ile, Ali de kö-f bir kadın muhtelif yerlerinlden ağır su-Lokomotif onlar için mistik bir alet

tir. Otomobili ilk defa gören ihtiyar bir Yunus faydasız ve hiç bir işe yara-
mayan ilmin açıktan açığa düşmandrr. 

Der ki: 

Yugoslav elçisi o gün akşam üzeri miircünün kardeşi Emin ile bir yatakta rette yaralanmıştır. 
ac:::::::=::::::::mı::::::ı:::::::::--=.:.: Harkiye protokol heyeti ile birlikte uyuyorla.dı. Galatada §e<bet~i sokağında 28 nu-
ı~·: Günlerin pe-{:inden: r.

1 
••• : Uzunköprüye giderek Başvekil ve Ha- Gece saat bir buçuğa doğru kömür- 1 maralı evde sakin 26 yaşında Nimet 

E V' "ilme dmel işlemezsen oe.rel:se var yüz yıl · • " Abd d' d b · B 1 Ş k · · •• 

1 

ncıye namını o<adan ka.-şılayacak ve cu urmhman, Hüseyinin yanından , ye '.sene "'. en ur~a .ı ev et ısnun 
u Aki Muhtarın i; "/lmfo mm bllm•k"' "''" """;::~;;: ıs inci günü ·k~'""'· aynı h•y•te .. ıa. yavaıça doğrulmuı ayaklannın ucuna de bır tmı•m m•tr••ıdır. n . . . H ı·i meklir" katle Ankara ya gidecektir. basa basa köşedeki sanidığa giderek us- Nimet çalışarak para kazanmakta ve •· ır SOZU 1 turayı çıkarmıştır. Şevk.ete bı:ıkmaktadır. Bir ay evvel has-
!! ! Bu dünyada artlk insan, yaşamak l!avet Abdurrahman bundan sonra Hüseyi· talanıp tedavi altına alınan Nimet iyi· 

U Profesör Akil Muhtar Fransa •• ·=.. imkfinım ancak kendi filernine duyacag ... ı l nin yanına gitmiş, usturayı ararak bir- leşip çıkınca arkadaşları Şevkete met-
E" stanbul Miiddei wnumiliğinden: ::s ' ' Tıb Al>Jdcmisine aza seçildi. Bu;; a;kla temin edebilir. Çünkü büyük is- dcnbirc zavalhnın boğazma dayam•ş, resinin otuz lira parau olduğunu ııöy· 
:: kad · :: 'bd lstanbulda hasta bulunan Vakfıke 1 .ı..ı !! a enıınin a""8ı nizıamnamesine ı; b atlar, lerdlerin duı•duklamu açık· bir iki çekişten sonra ensesine kadar !emiş eNir. 
;; göre daima imle h-işülcn ibaret oJ. !: tan açığa söylemelerine iınkiln bırak· bir hllkiml Muhiddin"in bizzat: mümkün kesmiştir. Şevket evvelki gUn öğleye doğra 
•• d w :: d v olmadığı takdirde ailesinin acele mernuri N' i! ugu için bu l.•ynu:tli Türk ilim •c;; ma ıgı gibi istedikleri gibi ıoa:;amalan· Hüseyin "1dığ• yaradan derhal öl· ımetin evine gitmiş, Buruya 
!l feıı odamı da l."klara karışmış oı- ll na da iınkiln yok-tur. yetimize müracaat etmesi. müıtür. Katil Abdullah bun1an soma gideceğini söyliymk yinni lira iste-

... .. !! du. lj HJılbuki can ten kafesinde bulunduk- mantık ancak iınkilnlan letheder. Hal· Alinin de işini bitirmek üzere füğer miştir. Nimet bayrı.na elbise yapaca• 

il Bu münasebetle arkarul§larımıZ· ~ ça bir teselliye muhtaçtır. Bu teselli: bııki o, mantık çerçevesi iı;inde imkfuı. yatağa uzanırken. Ali Hüscyinin çıkar il> cihetle on para venniye<eğini ıöylc-
ji dan biri lwııdiıJini ziyaret ederek li "bulunduğu halden kurtulmak, yeni bir sızlıklar ortasındadır. Akıl ve mantığın dığı hırıltıdan uyanmış, cvvc15 kedi yine• Şevket hemen b.,ağnu çekmif, 
:! ;ıu ""4li sormuş: !l hale geçmek, bu hale kavuşmak,. tesel· sıfıra indiği perde kendi kendisıne öl· sesi zannetmiş, fakat baş: üstünde mctrcsinin bald.rlanna ıokmaya baıJs• 
g - Azi= o;.ıaa, aiz şimdi beyneJ. !! !isidir. Bulunduğu halden, yeni bir ha· mek ve mesela platinin dünyasına doğ- parlak bir ustura forkedince vaziyeti ıruıtır. Nimet hemen feryat etmiş, ıe· 
ii milel bir TilrksUnü:. Bi=e bu sıfa· H le geçmek aızusu cehdini aloldan ala· mak ve enelhak demek tek tescilidir. bütün f.caatile kavram•ştır. sine nokta bekliyen zabıta memuru ye• 
!! tınızla oonıyorum: Türk i:loktorlu.. ~ maz. Çünkü akıl onun işine yaramaz. Ruhun geoeleri derinliği ile insanları Abdurrahman bu .,rada utura ile tişmiş. Şevketi elinde bıçağı ile yal\&• 

!~ Do~or A1cil Muhtar ~ cevabı ----:=------------------------------------------ Nimetin yorası dört yerindedir. Be)' 
g ğu bugün nas?l bir 7ııevlcidcdirt,, 

1 
Kudretini mantıktan alamaz; çünkü böyle bastırır. Alinin boğazında oldukça derin bir ya- lamıştır. 

:: vermı§: 'IJ' ı • B oğlu hastahanesine kaldınlmış, Şevket 
il - Bizde tababet yeııi blT lıamlc iı r a z A e • e a 1 nı a c a s 1 de yakalanmıştır • ---

KURUN 

111::111m==-===::::::::::::a:::::::x::::::::: 

i=~ ile tekrar rilerlemeğe b~ladı. Getıç ·ı· 
J meslekt~'Larım içinde istikbali çok lı 
ii parlak olan Zar vardır. I çlerinden en ı: 
H milstaitlcri Avrupaya gönderilecek 1! 
:: olursa pek yiiksek bir ilim muhiti- 1·: 
ES miz rme'IJdana geleceğine (manım 11

1 

i~ vardır. Ancak görmeden olmaz.,, 
:: Ben muhterem profesörün sözle· il 
i! Tini o1vurkcn bilhassa " bu görme- li 
ei den olmaz.,, cUmlesi ilzerinde ijur- ii 
5! dum; ondan sonra kendi kendime ii 
ii göyle düşllndüm: Mademki genç is· :! n tüüıtZarın yetişmesi, daha doğrusu li n oıgun?a§ması için rmutıaka görmek, H 
is görmek için d6 Avrupaya ~tmek i! 
ii şarttır. o halde bu istidatları aaha ı·i 
:! evvel glJrmek, sonra kendilerine : 
is göstermek Mzım4ır.... ~ 
Si HASAN KUMÇAYI ii 

Yeni bulmacamız 

1 2 3 4 5 6 7 8 91011 
ı cıooooaoooıo 
2 aooa•aoocı cı 
s 0000• a•ooo 
4[]00DDD•D•oa 
5 0•000000 o• 
6 oo•oo••oaoa 
7 •ooo 0000•0 
8 ODDDDDD•DOD 
9 ocı••ooo•ocll 
ıo o•oa••oooao 
11 ooaaooao•oo 
SOLDAN SACA: 

1 - Bir deniz. 2 - Bir aza, Os
manlı tarihinde meşhur bir çiçek. 3 -
Pokerde kullanılan bir tabir, içki. 4-

Bir Türk hükümdarı bir nota. 5 -• 
Girinti çıkıntı. 6 - Bir kedi, atılgan. 
7 - Bir Türk hükümdarı. 8 - Bir 
deniz, bir renk. 9 - Bir nota, isyan 
eden, bağışlamak. 10 - İnsan canı sı
kıldığı vakıt söyler, Akdeniz kenarın
da güzelliği ile meshur bir şehir. 11-
Kutlu, yemek. 

l'UKARDAN AŞAÖI: 
l - Bir Yahudi kabilesi, Hindi Çi

ni'de bir memleket. 2 - Allahın ke
lftmı, yeni değil. 3 - Kadınlar gözle 
rine slirerler, en eski silah. 4 - Faa.. 
liyet hareket, bir noUı.. 5 - Eski bir 
çalgı, saniyenin tersi. 6 - Bir aza, 
tok değil, güzel koku, bir kaza. 8 -
Memleket, bulmak, dumanın yeri. 
9 - Kötülemek, dokunmak. 10 - Bir 

Dünkü bulmacnnın halledilmit şekli 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

meyva) Kara.deniz sahilinde bir kaza. 
11 - Yaratmak, Y.anmış ate.s, bir 
emir. 

ABONE TARiFESi 

.Memleket Memleke\ 
içinde dışında 

Aylık 95 155 Krş. 
S aylık'. 260 425 • 
6 aylık 475 820 ,. 
Yıllık 900 1600 ,. 

Tarlreslnden Balkan Birliği lçln a)·d• 
otuz kuruş ılü~ülür. Posta birli~ine gır"' 
meyen yerlere ayda yetmiş beşer kurut 
znnıın edilir. 

Abona kaydını bildireb mektup ve tel" 
srııf ücretini, abone parasının posla ,·o
ya banka ile yollama ncretinl idare kell" 
di üzerine olır .• 

Yeniden !J nbone )•nznn veya 5 sb01l
8 

bırden yazılanlara, mekteplerle köy od•" 
lıırına aynca tenzilAl yapılır. 

TQrklutnln her posta merkezinde 
KURUN'a abone yazılır. 

Adres deAlşllrme ücreti 25 kuruştu!'· 

Cd 
ınaı 
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1 
ehir habe_rl_e_r_i I; 

1----=---------* * bilir Hitler yü •• 

Yo cu salonu dün 
sabah açıldı Bir ingiliz gaze esine gö e 

Sirkeci yolcu salonu dün s;:,bah sa
ıtt 9.30 da açılmış ve resmen faaliyete 
geçmiştir. Salonun açılması dolayısile 
tören yapılmaıruş, yalnız liman işlet
ınc direktörü Raufi Manyas, ve diğer 
alak~ .zevat hazır bulunmuştur. 

Şehrimizde geni 
bir dans 
çıkarılıgor 

Eiraf ındaki çenberi kırmak için Almangada p~k 
nev",,,,idane bir hadisenin. vuku bulması lazımdır 

Öğrendiğimize göre, Sirkeci tarafın
daki denizyolları şubesi yeni salonun 
i~ine alınactık ve halka buradan bilet 
\'crileccktir. 

Gişelerin yapılmasına başlanmıştır. 
Bundan evvel ecnebi seyyahların bu 

~londan çıkarılması mevzuubahs iken 
"azgeçilmiştir. 

Belediye ile liman ar<:Jlında cereyan 
eden müzakereler neticesinde yanaş
ması mvzuubahs olan Şirketi Hayriye 
"'apurlarının da yam•ıması doğru bu
lunmamıştır. 
ESNAF CEMJYETLRININ UMUMi 

TOPLANTISI 
Esnaf cemiyetlerinin içtimaa davet 

.llunan keyeti umumiyelerinde ekseri
)'ct temin edilemediğinden hemen hep
•i geri bzrakılmışlardı. 
Ayın 15 şinden itibaren cemiyet he

)'cti umumiyeleri ayn ayrı ve ikinci 
defa olmak üzere içtimaa davet oluna
Caklardır. 

Bu toplantılarda derhal müzakerele
re gcçere]s karar ittihaz edilecektir. 

PARA BORSASINDA 
lstanbul para borsasında muameleler 

Jiin yine durgun geçmiştir. 
Birinci tertip Türk borcu tahvilleri 

lg dan, muamele görmüş, ikinci tertip 
l'Urk borcu tahvilleri üzerine hiçbir 
llluamele kaydedilmem:ştir. Bundan 
~ka Ergani tahvilleri 98,50 den, Si
"as Erzurum tahvilleri 95 den, arslan 
~iınento tahvilleri 4,35 den satılmış, bir 
lngi}i.z lirasına Merkez bankası tara
fından 630 kuruş tesbit olunmuştur. 
Diğer taraftan dün Londraldan gelen 

~clgrafta bir İngiliz lirasının 152,65 
........ .. ..... ,u~c.. lUUclUlc.IC ~OlllUJ;U, 
doların S0/02 den Türk borcunun 332 

~tıldığı bildirilmiştir. 
DAMGALANAN ÇORAPLAR 

Önümüzdeki martın 26 sında kadın 
~0taplarının damga müddeti bitmek
lı:dir. Şimdiye 'kadar damga için Odaya 
~Uracaat edenlerin adedi hiç denilebi
lecek kadar azdır. 

Sunun sebebi fabrikttların tamamile 
•tandardize şartlanna uygun mal çı
~arrnakta olmalan ve elde mevcut stok 
!atın da tayin edilen müddet zarfında 
t.,~ . 1 d aını1e sat1lmış o ması ır. 

au vaziyet, gerek ipekli kumaş, ge
tckse kadın çorapları standardize ni
tarnnarnelerinin şimdiden tatbikatta 
'on derece iyi neticeler verldiğini gös
ltri r. 

Bugüne kadar ''Zumad~ pe~rev ol-
d. e aşagvılanılmak ıstenılen bir maz,. ıy 

musiki aletini, nihayet en modem mu
zıka takımlarından olan cazband ara
sında görmek üzereyiz. 

Şehrimiz dans muallimlerinin ha
zırlamakta olduğu yeni bir dansın no-
t urna ile de çalınacaktır. ası, z . d .. ~ 

Dün Beyvğlu tarafmdc:ıkı ans o~-
1 . toplanarak istanbulda orı-retmen en . 

.. 1 b' dans icadını görüşmüşlerdır. Jına ır . 
Bu yeni .dans, zeybek dansı ıle rumba-

b.rhirine karıştırılmasından çıka-
nın ı . d' k 

kt Bu doos dolayısile şım ıye a-
~ ~ f'"l 
d 1 Z ayakların yaptığı ıgur ere ar yanı . 
baş da 1carışmaktadır. Şöyle ki, dans 

1 k · ayaklarla birlikte bi)Şlar da yapı ır en, 
oynayacaktır. 

yeni ortaya konacak zeybek - rum
ba dansının adı "başbaşa dans,. olacak-

D ns ögv retmenlerinin !dünkü top-tır. a ı· .. 
1 

• 
d bl·r taraftan dansın ugur en Jantısın a, 

b't edilirken, diğer taraftan aynı 
tes ı . ..,: · ı 
t plantıya iştirak eden musı..,.şın:s ar 0 

d n notasını düşünmüşlerdır. da, ansı 

"Başbaşa., dansının notas~, .. caz.band 
•1 1 . birçok yeni filetler ilavesıle çaa et erıne 
1 ktlr Bunlann başında zuma gel-ınaca · 
d'ğ' 'b"ı dümbelek de bulunacaktır. ı 1 gı • 
A a erkek ve kadın insan başları yrıc , _ .. 

kl. rilmiıı iki su kabagından mute-şe ı ve ıs _ • • • 
şe'lskil bir diğer muzık atetı daha ıcat 
edilecektir. 

"Ba§başa,. dans oynandığ~ za~~ 
iki su kabağından müteşekkıl musıki 
fi.letleri de zurnalı cazband takımının 

ön tarafında duracak bir müzisyen ta
rafından içi saçma dolu bir. rumba ka
bakları ıibi sttllamak suretıle çalrn -
caktır. 

"Başbaşa,. dansının bütün figürleri
ni tesbit etmek üzere dans öğretmenle
ri yakında bir diğer toplantı daha ya· 
paca~lardır . 

0 zamooa kadar müziğin ıde hazır 
olacağı ümit edildiğinden, üçüncü top 
lantıda bir prova yapılabilecektir. 

"Başbaşa,, dansı, anasır itibarile 
yerli ve yabancı motiflerin başb"§a v~r
mesi gibi bir şey olacağından ne şekıl
de ortaya konacağmdan gerçekten 
merak edenler bulunuyor. 

Açık teşekkür 

lngilizce DeyU • Expres gazetesin
de okunmu§tur: 

Bugün Hitlerin Almanyasmda ne 
olup bitiyor? Naziler, ihtiyatkar kom.. 
şulara benziyor. Alametlere bakarak 
komşu evde bir hfı.dise olduğunu an
larsınız: Fakat hakikaten ne cereyan 
ettiğini bileme?.3iniz. . 

Bununla beraber Naziler, kuvvetlı 
komşulardır. Onun için, herkes, Al
manyanın içinde olacak hftdiseleriıa 
dışarıya da zararı dokunacağından 
korkuyor. 

Bugünkü buhran daha şimdiden 
halkta şu düşünceleri uyandırdı. Aca
ba bu buhran, Bitleri, baharda İtal
ya ile birlikte yapacağı söylenen yü
rüyüşe scvkedccek midir? öyle bir 
bMisenin başlangıcında mı bulunuyo
ruz? •• 

Hitler, yakında yürümek üzere mi-
dir?. . 

Bu suale cevap verirken Hitler için 
o işte bir muvaffakiyet Umidi olup 
olmadığım mülRh:ı.za etmek 18.zmıdır. 

Hitler 1933 da iktidar mevkiine gel
diğindenberi bugün ikinci dahili buh
ranla karşrlaşıyor. Gariptir ki, birin
ci dahili buhranda ordu ile alıikadar
dı. 

O zamanlar karşısına çıkan kahve
rengi gömleklilerin eefi Ernest Röm
idi. O te~kilatı ordu ile karıştırmak 
isteyordu. Fakat ordu generalleri, on
ların orduya. karıştırılmalanna mey
meydan vermemeği karar1aştttdı. 

0 buhran, Hitlcrin generallerden 
yana çıkmasiyle hissolundu. Rö~'. b.~ 
M:Unih hapishanesinde kurşunla oldu-

rüldü. . 
1934 de yapılan bu temizlik Naz;

lero, ı;~on on nin ::;ununa. kadaı· bır 
sükunet temin etti. Fakat geçen sene
nin sonundan itibaren yeni buhran se
rileri başgösterdf. 

Her şeyden evvel sabık iktısat na
zm karşısına çıktı. Bu adam, Alman
yanın finansını öyle bir hale sokmuş
tu ki değil Almanyamn dışındakiler, 

Alma.nyanm içindekiler bile ne oldu
ğunu pek anlayamayo.rlar~ı: Bu ~at, 
Göring ile geçinemedı. Gör~n?, Hıt -
!erden sonra en nUfuzlu Nazıdır. Onun 
için Şaht çekildi. . 

O mesele henüz hallolunmu~t~ k~, 
Nurcnbcrgde hadise başgösterd~gı .~ı
vayetlcri çıktı. Oradaki Yahudı. duş
manr Julyos Ştrayber Yahudılcrek 
karşı tazyikin daha fazla arttmlma-

Pck tehlikeli bir hnst:ılı~n tutulclu~un- snu isteyordu. 
dan dolayı hıı)nlından ümit kesilen Fıeli- Bu da bitmiş, Hitler ve Ş:rayher ye-
nimiz Scmohnli yüzde bir ihtimnlc karşı k dafaa na-\.ı~landardize edilmiş kadın çora~bn nmell>~I >~Pornk hnyntm• bl•c_ bnA.,ıa,·~n nlden dost olmuşlar en, ;::: ,. mü 

. ıtc itibarile değişmiş, ve eskısıne lzmiıte nskcri tı:ıst:ıhonesi hazık opcraıo- zın Mareşal fon Blom rg ın . -
~bcue bir hayH düulrniı olduğu hal- rü Dinh•l' Soml ,., "'"''" müleh""" tevnzi bir aile kızlyle evlenmı:ı:::~: 
"~- f.iYatta hiçbir fark olmamıştır. Yal- Binbaşı Rerik B:ıyJora sornmz minnet "e husule gelen buyuk buhran, 
--q; şükrnnl:ırımın ihlllj:tına ınul~ler~nı gazele- d ıpekJi kumaşların fiyatı artmıştır. 1 • tnvossutunu cnndnn rlılcrım. gibi patla ı. . . b' . hari 

n zın 11 • • B dahili meselelerın hıç ın, . -ır -o.-- Jlfulıımı l\aymaknm ayrının u ) •k d tmez. Elvcrır ~TOR iŞLERi: eşi Sıdıka cl dünyayı ala a ar e . . . . 
- k' .. Un birinde halkın fıkrıru çevır-

fteh UJr Londraya ------- v::.!: ve dahııı buhranı yatıgtmnb .. ak 
BELEDiYE iŞLERi . . ko,.,..,ı:ıu memleketlerden ırıne g i 11; ıçın .. ~ k b' 

d k • harp açmakla ha11~lunabilece ır ~~•ivenite rektörü bay Cemil Bilse! Et ;ıgatlaı ın a l buhran başgöstermesın. 
l ak§arn Londraya gitmiştir. UCUZ/Uk İÇİll Fnkat Almanlar, muvaffakiyetten ıı.: O i:Un kadar kalarak tekrar şehri- "fb k . olmadıkça orduyu harbe ~c <l Et fiyatlarının marttan ı ı arc~ ço emın , 

Bitler sabık Hariciye nazırına 65 inci 
yııdönii.mü mün.ase1Jc,iile tebrik ıediyoı
pabilecektir. 

Bu plan dolayısiyle Alma?ya, t:ır 
kilat dehasını, dünyay~ yenıden gos-
terebiliyor. , . _. . . 

Sanayiin askeri seferberligı ıçın lfi-
zım olan her ııeyi en küçük tefe.mı~ 
tına kadar araştıran büyük bir teşkı
lat mevcuttur. 

Hükfunet, ordu, mahalli makamlar, 
her fabrikanın azami istidadını araş
tırnıı§tır. Her makine, harp listesine 
geçiyor. Her fabrika, seferberlik. a -
nında ne yapılac.ı.ğı hakkında talımat 
almıştır. 

Bu organizasyona muvazi olarak 
yilrüycn bir de "dört senelik plan., 
vardır ki Almanyayı harp zamanın
da Jicndi 

1 

kendine kifayet côcceli bir 
hale koyrnağı istihdnf ediyor. Gene -
rallerin iddiasına göre, son harp, 
harp meydanlarında kaybedilmiş de
ğil, hat gerisinde kaybedilmiştir. O 
da, petrol, kauçuk ve çelik gibi .hıı:n 
maddelerin azlığından ileri gelmıştir. 

Herkesin bildiği gibi, Almanya, zik
re şayan bir donanmaya malik değil
dir. Onun için mevcut plan, harp za
manında Almanyayı ablokaya karşı 
emin bir vaziyete sokacak derecede 
muvaffak olmalıdır. 

Almanlar bugün ceman yekun 
1,300,000 kişilik bir ordu cıkarabilir
ler. Korkutucu bir vasıta fakat 1918 
de Almanya, 3,800,000 kişilik talimli 
bir orduya malikti. Bundan başka A
vusturya • facaristan imparatorluğun
daki 2,5{'0.1'}00 kişilik kuwetc de da
yanılabiliyordu. 

Alm"n hava kuvvetinden de hayli 
bahsedildiğini işitiyoruz. Bununla be
raber. Alman generalleri Avrupada 
biraz da karsı konacak birkaç mem
leketi değil, bir memleketi mağlup e
debileceklerine inanıyorlar. Bu se -
beple, diplomatlara başvuruyor1nr .. 
Diplomatlardan bekledikleri, icabında 
bir hücum yapıldığı zaman Frnnsrzla. 
ra yardmıa gidebilecek devletleri bita
raf bir 1ıale getirmesidir. 

Şimdi haritaya bir göz gezdirelim. 
Almanyanın nasıl ihata edildiğine ba
kınız: 

r- Önecektir. d ..ı smalara fı su"ru"klemezler. 
}'q "tıtıil Bilselin bu seyahati Londrada ucuzlatılması etrafın a ç ı:ı: - Hı'ç c.1. "ıphe vok ki bütün bütün Al-Pıl 1.. ilen başlanmıştır. Dün sabah belediye :t- " b l 

u:a" bir toplantı ile alakadardır. . harp fikri üzerine teşkilatlan- Matbuat a osu B 'k t "d'. .. bay Asım Siıreyyanın manya, . b" C • ...ı.. • • d ı tısa mu uru ·1 · d 
'•. • evat r--•rınuz e . 1 · h;ıyvan dırılmıştır. lktısat ı mıne e yem ır {lllt k c ba'kanhğında şube amır erı, • i 1 

'tat ... sc tedrisat direktörü bay e- b :ı b h mu''du .. rl .. ri toplanmış· fasıl ilfı··e ('tti'"'r 't: orı. "miid:ı!aa Şubatın onlk ne d11~ " h · · ım· orsası, mez a a • M lh 
ti: ... , o.nkar~an şc nmıze ge ış- h 1 ı'ktısadı'vatı,, diyorlar. anası, su k }ar, tatbikata a:t projeyi azır amaya " ecesi veri lece 

ll zamanında bir milletin bütün iktısadi g ... 
lqt al' Cevat şehrimizde güzel sanat- başlamışlardır. · d hayatının, tam bir askeri hazırlığa \ Senenin en neşeli, orı3ınal ve 

a1tad . 1 k Et fiyatlarını kontrol ve tanzım e e- bu" "k balosu olan "Matbuat ba-"' crnısi icı.lcrile meıgul o aca tır. t la d""~ulmasıdır. yu "t~ ıs k k . bayr-• ndan sonra op - .. .,. gün"' klaş 
Q •kullarda teftlı b.ılıyor ce ,om>Syon • Bu sistemin vazifesi. memleketi o !osu,, İıun verilmesi uya_- • ~~crı~ı. cspekterler önümüzdeki haf - nacaktır. 1 cak ı:ıekı'lde organize etmektir ki, yalnız tı. Ayın on ikinci cumartesı ak-

,, "il ltib d' - ·1· Yeni cami kemeri yıkbn maya _ "' 1 nlarmda. ve Jttı aren şehir içi ve ıger vı a- . kt lacagı orduyu harbe hazırlamakla kalmayor ~arnı, "Maksim., sa 
0 

-~ erdeki y · · k merinın vı m "' 
it, a tefti~lerine ba,layacaklar - enı camı e . 1 üz~rine bele- fabrikaları düşman fabrikalarına ve rilecek. 

' 

8

Pckt ı d · ta b'lh etrafında çıkan '••yıa ar . . 1 b ld vcrı'lecek balonun a it er er orta te rısat ı as- ıs h tt b çiftlikleri de düşman çiftlikleri~ eş stan u a w ~ 
1

dcrn · diye imar ..:ubesinden srı!a ıyc ar ır div 1 ine oldugu Ctsı • ~arnmı alacak, öğretmenlerın :ı olabilecek dereceye getirmeyi istih - pr021"amma ger er 
h· trınde b l · ı · · t r-

4 

demi o: tir ki: . 0 t d' ""'hile büyük' bir i-ıt Cd u unarak vazıyet ennı es s d k n daf ediyor. gibi mu a ı V-:.- • • 
b Ctc'-1 - Prost:.m avan projesin e emen sarr~.ı·ımektedır Zcngın ·~dl°od .ıı; el\iir. d . b' ka:>•ıt vardır. Bu sistem, kısa ve fakat kat'i bir tina """

1 
• 

'h a hu k ·ı k ._ nf yıktırılmasına aır ır Öy ·mıı· surp"' rizler ve <lı. a §nm ven ece ao eranı ı, l harp esası "u'zerine kurulmaktadır. - kotyon, sevı ' .. gcc 1 Fakat burasr rok tarihi bir "'ıemer o • d d' 1 "l.ı l:t e stı.nbul radyosunda, Emin :ı le ki, harp f?artlanna uymak üzere sabaha kadar urup ın enmemc-~ alltev· ı.. • ...ı_uğundan biz yıktırmayacağız.,. .. k • er'sı"nde geçirile-ıl\a -... , ı sosyal yard•"' !"\ı.ıc•ı na- halkı haftalar ve a.vlarca yeniden teş- ccsine zev ıç ı 

Garpte, Lehistan var. Cenupta Çe
koslovakya. Daha. cenuba gidiniz, A
vusturya ... Daha cenupta Yugoslavya 
bunun arasında yegane sağlam dost 
!taıyadır. Fakat Almanya ile İtalya -
nın ittifakı, Almanlann lehine midir? 
Orasını Almanyada düşünenler pek 
az değil ... 
Şark cihetine gelelim. Bir Fransa 

var ki, iyi bir ordusu ve zengin yiye
cek istihsalatı bol ham maddeleri , 
·ve kuvvetli bir donanması bulunuyor. 

Şimale doğru gidince, Belçikayı gö
rüyoruz. Anlaşma ile bitaraflaı:ımış. 
Fakat Alman hududundaki tahkima
tını yola koymakla meşguldür. Buna 
mukabil dikkat edilecek nokta, Fran
sa cihetindeki hudutlannda hiç bir 
müdafaa tesisatı kurmayışıdır. 

Hollanda dahi, kendi toprakların -
dan geçilmesi ihtimalini göze alarak, 
hararetle silRhlanıyor. Bu itibarla, 
çember tamamdır. 

Bitlerin memleket dışına yüriimeğe 
karar verip harekete geçerek bu çem
beri kırması için Almanyada pek nev
midane bir hMisenin vukubulması la-
zımdır. 

Fakat Almanyanın, ordusu ve ha -
va kuvveti işe yara.yor. Hitler için on
lar, etrnfı tazip etmek meziyetini ha
izdirler. Hariçte endişe uyandırıyor -
lar. 
, Böylece, Alman diplomatlığının ha

riçte müzakere ile elde edemediğini, 

Hitler ordusunun hasıl ettiği korkı• • 
sayesimc temin ediyor. 

Hollanda 
raliçesine 

A tatü rk'ü n 
Tebrik lgra~ 

* ~ 
Ankara, 7 (A.A.) - Küçük Hollan-

da prensesinin doğumu münas~bctiy
le, Reisicumhur K. Atatürk ile Hollan
da kraliçesi Majeste Wilhelmina ara
sında. §U aşağıdaki telgraflar teati o
lunmuştur: 

JJI a jeste lVillı.elmina, 
Hollanda J!raliçest., 

La Haye 
'Hollanda JTeZialıdı Altes Ru -

ayo.l Prenses Juliananın bir Pre11-
BCS dünyaya ,getirdiğini bü~ı~ 'bir ~e
vinçlc Jıabcr aldım. En samımı tcbnk
lerimle bcral>cr ocrek §Q.hsi saadetleri 

,, gerek Kraliyet 1ıanedammn 8Clade· 
Vv 'l · ı ti lıaklcmdaki hararetli temennı cnm. 
kabul etmelerini Majcstclcri11dcn rica 
ederim • A . .AT ATÜRli. 

Ekselans Kemal Atatürk, 
Reisicumhur 

ANKARA 
Nazik telgrafınızdan ziyadesiyle 

mütehassis olarak çok samimi teşek
kürlerimi arzederim, Bay Reisicum
hur. Wilhelmina 

Yeşilay Gençlerblr
llğinln çayı 

Her yıl oldu~u gibi Yeşil:ıy Ye Ycşilny 
Geneler nirliği üyelerine, ni1elcri 'e mi
saflrlcrinin bn~Tnmlarını ve eğlcnrcli ':ı
ldt geçirmelerini temin icin ba~ ramın ıı
çfincü 14 şııbnt pazar günü snat 15 den 
!!1 c kodnr Tob:ntli~ on snlonl:ırında biı ç:ıy 
''erecektir. 

Ycşilau ve l'cşilau Gcnt·lcr Rir.liöi ' · "' 
Sckrcterllklcrlnden: 

Sayın üyelerimizin kendilerinin, ıle 
ve misnfirlerinin davetiyelerini almak ıçın 
C:ığ:ıloğlunda Çocuk Esirgeme Kuı •mu 
bintıı:ında ikinci kattaki odamıza her un 
öslcdcn sonrn selmelerlnl dilcrb:. 
NOT: 

(lı "!C "- A f d Digw er t<•raftan kemerin ve camıın b' k hazırla 
L 'lcr •c :···: vni Söz:::.: !ara m an kı·1a· tlandırmakla ugrv aşacak yerde, bu cck müstesna ır a §anı . -., :r Yı h lk b' etra:ı açıldıktan sonra buraların boz:ul-
ol\fcr a yapar) mevzulu ır l k i-:i harp patladıgıw zaman .hemen ya - nıyor 

qna vcnıecektir. ~~m~aın~a:sı~iç~i~nb:a:z:ı~t:e:d:b~ı·r~le:r~a:ın:a:c:a~tı:r~.~~~~~~~~~::::::::~~~~---~-~-~...._~~~~~---------------.............. 
111 

..... _.._lllİll._• 

üuelcrlmi:c ve mlsafirlerimi:c bir T.o
laulık olmak üzere aynca Tokatlı ıan, 
Çar~ıkapıda A:ak lfincması, Eminörıımde 
Ak;ün pl11anno niııcsi ve Diuanuoıuı ela l'
mil vl11anqo gflcllne salrs kin bilet bıra
krlmııtır. 



JI - KURUN 8 ŞUBAT - 1938 

• 
ıe 

• f I Eilen'ln'fJeyanatı • 
1 a yanın lngillerenin ar- _ lngıltere ltalya Buzlar Slemin· 
i rasla rı fık sabrı tükendi ile m~~~kereye de dört 81im 

Fransızca "EntrnnzijmıJ) ga::ctesine 
iWrr.adan ~azılıyor: 

Segnideki silah fabrikasının infılakı 
bütün 1talynnm bildiği bir 13eyi bir ke- ı 
ro daha göstermiştir. Bu fabrilrnda 
12.000 kı.,.· çalışmakta idi. Bunun gi- l 
bi, bütün diğer silah fabrikalarında, 

1 
Uç posta ıle, günde )irmi dört saat mü
temadiyen çah§ılmaktadır. 

Diğer t.araftnn, tayyare fnbrikaları, 
gemi tezgfilıları da en son faaliyetleri 
ile çalı§ıyorlar. 

Böyl~ sillh, cephane, benzin "·e buğ
day niçin yığılıyor? '!Tablusta, ikisi 
yerli, dördü ltalyan olmak üzere, ni
çin 6 fırka ::ıskcr bulunduruluycır? Ay
ni zamanda, 150 de tnyyarc var. 

Bunun sebebi sudur: Bir lngiliz -
Japon harbi çıknrs'.l miisait bir ?..emin 
ha"Zll"lanmış olacaktır. A vrupadaJ..'i u
mumi bir karışıklık scf erberliği doğu
racaktır. Zaferi beklemek iç.in de va
krt, J>!lra ve kuvvet sarfı lftzımdır. 1 -
talynnl rm (ayni zamanda Almanla -
nn da) ne paraları var, ne vakıtları. 
Bunun için, kat'i neticeyi Afriknda
ki scvkilce)'fi f anliyetinde görüyorlar. 

Romada böyle dü§üniilUyor: 
Afrika har.itnsına balonak bunu ko

layca gösterir: Almnn1ar Çad'ı iste -
yorlar, Çad 1talynn Trablusunun ce -
nubundan nnc:ı.k bir Fransız toprak 
şeridi ile ayrılmıst:ır. Bu Fransız top
rağını da riğnemek kolnydır. 

Hariciye Vekili 
• 

(ÜstyaPıı 1 inci 8a!J1fada) 
riciye Vekili Doktor Rüştü Aras bu
gün Bulgaristandan geçmiştir. Trenin 
gelmesinden evvel Başvekil ve harici
ye nazın B. Köseiva.nof, refakatinde 
hususi kalem müdürü B. Milev ve 
Türkiyenin Sofya elçisi B. Şevki Ber
k r olduğü hnlde Yu osla: hudu 

!undaki ilk Bulgaristan istasyonu o
• n Dragoman'rı. kadl'lr gidcreU Türki
ye Hariciye Vekiline müliıki olmuş ve 
oradan kendisiyle birlikte Sofyaya 
gelmfştir. 

B. Köscivan:>f, bu seyahat esnasIIJ
da Doh.i.or Rü.~tü Arasla. iki meml€kc
ti alatrndar eden mcsail üzerinde uzun 
uzadıya görüşmüstür. Bu mülakat trc
n;n SoCyadnki tevakkufu esnasında 

istasyon dahilindeki salonda devam 
etmiştir. 

Haricıy0 Vekilimiz saat 17 de Sof
yadan nyrılmıstır. 

* • * 
Cenevrede Milletler cemiyeti Hatay 

toplantısına iştiralı: ettikten sonra Vi
yana ve Peşte yolile dönmekte olan 
Hariciye Vekillıniz Dr. Aras bu sabah 
ki ekspresle şehrimize gelmiş bulun;:,. 
caktır. 

Hariciye Vekilimiz, bugünlerde An
karaya gitmediği takdirde, ayın on be
şinde §Chrimize gelecek olan Yugos
lmrya Başvekil ve Hariciye nazın Dr. 
Stoyadinoviç Yunanistan Başvekil ve 
Hariciye nazırı general Metaksas ve 
Romanya Hariciye nazın B. Niçesko 
yu bura::lan karşılamak için o ttırihe 

kadar İstanbulda kalınası muhtemel
dir. 

Hariciye Vekilimiz, ayın on altısın
da mcz1'ur devlet rical.le Ankarada ya
pılacak olan Balkan antantı konsey top 
lantısına iştirak edecektir. 
Numan Menemencioğlu Ccncvrcye 

gidecek 
Hariciye Vekaleti genel sekreteri 

B. Numan Menemencioğlunun yakın
daı ~hrim!ze gelmesi beklenmektedir. 
B. Numan Menemencioğlu, bu ayın 
sonunda Cenevreye giderek Hatay se
~im nizamnamesinde yapılacak değişik 
111) için Milletler cemiyetinin konsey 
toplantısına iştirak edecektir. 

Aynı zamanda Hata}·lı bir heyetin 
de Cenevreye gideceği söyleniyor. 
Hariciye Vekilimiz ~fine ziyafet. 

Budapeşte 7 (A.A.) - fiariciye na
zırı vekili Baron Apor, burada bulun
makta olan Türkiye Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Arasın şerefine bir zi
yafet vermiştir. Ziynfette Tiirl9yenin 
Berlin büyük elçisi ile Belgrad ve Bu
dapeşte orta elçileri ve Hariciye ne.ıa
eti erkanı 

Londrn, 7 (Husust) - Hariciye g 1r1Ş1y0 r (Üstyanı 1 inci sayı/aiJJ:ı)' 

1 Nazırı B. Eden (tdn) bugün Avam b . a n 1 y o r Kamarasında f ngIJiz siyasetinin iki (Üstyanı: 1 incide.) uz P rçası Ur.erinde her türlU yiye-
B t it 1 N 

- cck, içecek, giyecek, rs·----t- uas-+--
mUhim meselesi hakkında beyanatta u gaze e, a yanın yon kontrol J ~ • '""' 

ltalyanlar Akdenizdc hakimiyeti el- bulunmuş ve ispanya sul~rında ba- devriyelerinin takviyesi için İngiltere ardan mahrum bir halde kalması bel• 
f d 1 ki de Şimal denizinin de..>inlikleri' ......... 

!erine :ılmak isteyorlar. O halde, Mı- tırılan fki tngtıız gemfslle, Japonya.- tara ın an yapı :-..ı:ı teklifi k,abuJlde gös- CM.C....-

t · ld ğ ·· · L d d sında kaybolup gitmesi ihtimali '--u ... 
sırı (Süveyşi) de, 'I'ra.blusu da isteyor- nm harp gemilerinin toniH\.toları ermış 0 . u u surat.n on ra a çok IAail-. · h" · ·b d .. miş bulunuyordtL 
lar demektir. Bilhassa Trablus İtalya- hnkkında hUkOmctln görilşlerlnt an- ıyı ır mti a ogurmuş ve İspanya iş-
Sicilya - Pnntelleria hattını uı:ntan Intmışttr. lerinde ademi müdahale siyaseti saha- Bunun üzeri.nedir ki ilk tedbir ola-
bir mevki olncaktJr. Bııtırılnn Gemiler trzerlnc sında daim geniş bir mesai birliği ya- rak M:.oskuvadan felaketzeaelerin im .. 

Almo.nlıırla 1Wya.nlar arasında ihti- "Endymon" ve "Alslra" gemileri- pılması hususunda ümitler uyarldırmış dadına yetişmek Uzere profesör Şmi· 
rnz sahasında Afrlkndo. birleşmiş olu- nfn batırılmasından bahseden B. E- olduğunu yazmaktadır. tin kumandası altında 'l'aymir buzkı-
yorlar. den Akdonlzin sarbrnda emniyetin Aynı gazete, bu sahada yapılacak ran gemisi ile tayyareler gönderildi. 

Almanya 
Moskova elçisini 

geri çekiyor 
Berlin 7 (A.A.) - Sanıldığına göre, 

AlIIUlnyamn Moskova büyük elçisi 'kjont 
von der Şulenberg, yakında Berline 
geriye çağrılacak ve Almanynnın Mos
kova büyük elçiliği bundan böyle mas-
1ahatgüz:arla idare olunacaktır. MalOm 
olduğu üzere, birkaç rıy evvel Yurcne
vin hareketindenberi Sovyetlcr birliği
nin BerJin büyük elçiliği de bir mas
lahatgüzar ile idare edilmektedir . 

Diğer taraftan deveran eden şayia
lara göre Kont von der Şulenberg Tok 
yo büyü'k, elçiliğine tayin olunacaktır. 

Bc:lh 'i (A.A.) - B. Hitler, Ber
chesgn:3ene'e gitmek üzere Berlinden 
hareket ctmi!;tir. Ora'da B. von Rib
bentrop ile B. von Papeni kabul ede
cektir. 

--o--
Is anyada 

iki kumandan esir 
düştü 

Salamanka, 7. (A.A.) - Diln hil
lcümctc;:ilcı·in bir ınukahll taarruzu 
trı 

yetpcncrlc.>rln seri mtwnfrakıyeU, 
cephenin bu bölgesinde ilk defa işe 
karışan sUvnrl lntalarınm mUdaha
lcsl sayesindedir. Alınnıı esirler a
rnsında, 2 kumandan, 20'den fazla 
politik komiser \'e 100 zabıt vardır. 

ı Insolinl'nln Oğlu 1 pnn3 ncla 
Çnrpı~m1ş 

Romn, 7 (A.A.) - Bir İtalyan ga
zetesi Bruno :Musoltni'nin İspanyol 
Frnnkist hava lrn\'\'etlerlnde hizmet 
ettiğini ille dctn olarnk itiraf etmek
tedir. Bruno'nun kendisine yüzbaşı 
rtitbcsinl knınndıraıı meziyetlerini 
sayan "Messnı;gero" gazetesi ezcüm
le şöyle diyor: 

"Ilruno 1spanra semasında bolşe
''lzm aleyhindeki mücadelede lejyo
nerlilt etmiştir.'' 

-o-

Başvekilln Ankaraya 
dönmek ihtimali 

Ankara, 7 (Telefonla) - Başvekil 
B. Cclaı Bayar'ın bugün yarın tstan
buldan Ank:ıraya geleceği söylenil -
mektedir. 

Başvekil Ankara.ya gelecek olursa 
bir gtin kalacak, bayramı tstanbulda 
geçirmek üzere tekrar !stanbula dö
necektir. 

Çinliler 
Mukab 1 taarruzunda 

Hankov, 7 (A.A.) - Resmi bir 
ınenbadan gelen haberlere göre Çin 
kıtaları bu sabah Tiyentsin • Pukov 
şimendifer hattının cenup rruntaka. -
sında mukabil taarruza ge~işlerdir. 

Yedi Çin tnyyaresi ayni zamanda 
Hwai nehrinin cenup rnı.hillı1aeki Ja
pon mevzilerini §iddetle bombardıman 
etmişler ve düşmana ağır za:Y.iat ver
dirmişle:-clir. 

Rükreş elçimiz 
Ro r anya Kral ve Başve

kUi taraflndan kabul edlldl 
Bükrcş 1 (Hususi) - Romanya kra

lı Karol bugün, Türkycnin Eükrq el
çisi B. Hamdullah Suphi Tnarıöveri 

kabul etmiştir. Elçimiz bundan sonra 
Başvekil B. Goga tarafından da 'k,;Lbul 
olunmu§tur 

bozulduğunu bunun nzerlne tngllte- mesai birliğinin lngiliz • İtalyan mün<>- Bunlardan ba§ka diğer bir buzkuo.ıı 
renin, bu sularda görUlecck tahtel- sebatında umumi bir salah husulüne gemisi daha hazırlannıağa başlandı. 
bnhirJcrln batrrılncağım, Nyon an- ve halen mevcut bütün ihtilafların hal- İşte bugünlerde ajans telgrafları a.-
lnşmaeı devletlerinden olan li'ransa line medar olmağa kafi gelecek surette rasında Şimal kutbu istasvonuna. da.-
ile ltnlynyn. bildfrdiğlnf, bu lkt dev- vaziyeti değiştireceği mütaleasım ileri ir verilen haberler bu h~yecanlı ve 
lettcn de mUsait cevap alındığını sürmektedir. tehlikeli vaziyet hakkmia efkfu-nı• 
söylemiştir. Gazete en sonunda diyor ki: mumiyeyi aydınlatmak içindir. lhti-

n. Eden bundan sonra demiştir "İtalyanın bpı:ınyaya yeniden gönül mal ki Groenland denizi.ne doğru im" 
ki: lü ve harp malzemesi göndermiş oldu- da.da. giden buzkmı.nla.r il tayyareler 

"BiitUn vaziyet, (Alcfra) nm Fran ğuna dair olan §2yialan Roman•n tek- felfı.kctzedeleri kurtaracaktır. Belki 
ko emrinde bulunan hava kuvvetleri zip etmesi cesaret ve ümit bahşedecek de bu imdat t(\.~bbUsleri ~gidecek, 
tarafından batırılmış olduğunu gös- bir alamettir. birkaç gün içinde Sovyet filimleri ö· 
termektedir. lngflterentn Salamnn- r..ı_ nüne geçilmez bir faciaya kurban o-~nin Grandi ile kooaştuklan lacaklardır. 
kadaki ajanı, Salamnnka makamla- Londra 7 (A.A.) - Emin bir mem· Bu acıklı hadise ka'l"C!ısmda hat ...... 
rına aşağıdaki hususatı bildirmek 1• -~ UP bad~ öğrenldiğine göre, geçen cumar gelen millfiluwı ı:n1 oluyor.· Saatte ~ 
çin talimat almıştır: ~- ~o-

l 
tesi günü Eden ile Grandi arn .. mda ya- yilz, altı miz kilometre -'~-a;tle yol "'• 

nglltere hUkümeti, tng1Jlz seyri- .T' t>w- ... pılan görüşmeler esnasında İngiliz • lan taV'\m.,.elcrden sonra şun· al ırus--
.aefalnfne karşı bu gayri muhik hü- u- v Italyan ~üzakereliren tekrar ba5lama~ ibu i.izcriıııde Amerikaya en kn:a bir 
cumlarını şimdiye kadar bUyük bir meselesi .mevzuubahs olmuştur. hava yolu ar~nrnP-n ne ıuzu·· m vardır? 
sabırla karşı1am1ştır. Fakat bu sabır ---D-Eden muhatOOına Akdenizde her Böyle bir ""Ol üzerinde bır· hava ırvwr+a .. 
artık tUkenmfş bulunmaktadır. .T !"""' ...... türlü korsanlık harel:etine mani olmak sı kurulmu§ olsa bile bundan istifo.-

"Şu cihE'tin bııtnmesl zamanı gel- ı için ngiliz kabinesi tarafından verilen de etmek için 1,n,. kimse bulunabı·lir ki 
miştfr ki, İngiltere hfiltOmeti, bu hil- ~ kararları bildirmiştir. Grandiniri ıtal- bu kadar fedakarlıklar göu nlmm-1, .. 
<:umlnra karşı "alnız prot"stol"rln ~ 

J " 0 yan hükumetinin İtalyan kartıkol ge- tadır? 
ve tazminat tnleplerlyle muka elcde milerine aynı şekilde talimat vermi§ Eı7cr ilim ve fen ugrunav hayatı"-· 
devam edeıniyecektir." 

0 
~A olduğunu bildirmesi Edeni pelcj mem- m feda ederek insanlıgıw r:hndiki tera.k· 

llarlclye Nazın Japonyamn. bO- ~~ nun etmiştir. ki derecesine kadar getirmia olan b~ 
yük gemiler yapması Qzerfne, tngil- ~ 
tero ile Amerikanın Londra muah _ İngiliz Hariciye nazırı İtalyan sefi- yük k8.şif1er, filimler hep bu tarzda. 
desinl bozmaya mecbur olacaklarınr rine İspanyada bulunan ecnebi gönül· dU~ünıntiş olsalardı yirminci asır me-
blldiren notalardan bahsederken d Jülerinin geri alınması Ingiliz - :ttal- den.iycti meydana gelemezdi Bu iti• 
şöyle demiştir: yan münasebetlerinde bir salah husule bar ile bin. bir türlü tehlikeleri ve zah" 

lngifüıre, Fransa ve Amerika. Rfr- getirileceğini söylcmi§tir. metleri, masrafları göze alarak şi .. 
leşlk Devletlerl hükQmetlert, ayrıca Grandi ispanyadaki ,.aıebi gönüllü- maı, yahut Cenup kutbuna doğru gi· 
Tokyodaki mümessilleri vasrtastyle terinin yüzde elli nisbetinde geri alın· den ilmi tetkik heyetlerinin fedakh"· 
.,."V"'" ,.nrıuıın~e oıı-•ninitr.rcu··-ı:rırur _:_.:_ .:1:-•---: ..... :1,:1- _::_..ı,_ ıı~ da_hı?oiniın h~ait .;;1,,;a ... ?'; ·1ı-
dc protesto mahiyetli nota tevdi et- ye giri,ilmcsinc .taraftar oldugunu ıiil- a ' etmek ogru aegııdlr. :tııra Hu· 

mlşlcrdlr. İngiltere hilkflmetl, bu dirmcsı· u··zcrine Eden böyle bir teklifin gün, bir hiçten ibaret .zannedilen nıni 
kabul edilebileceğini söylemİ§tİr. tetkikler yarın bütün dünyayı hay· 

notasını hfr muahede ile bağlr bu- rette bırakacak büyük neticeler ver& 
Iunduğu diğer deniz devletleri ııe İngiltere hükumeti İtalyan teklifini bilir. Uim ve fen adamlarının vasıfla.· 
fstiı;;areden sonra vermiştir. büyük bir ihtimalle Fransa da dahil ol-

mak üzere muhtelif alakadar hükfimet rı maddi, hatta mane\i kıymetler içill 

Yahudi 
meselesi 

(Ostyam 1 inci sayı/ada) 
manyanın harici siya.setinin direktif
lerine müteallik yanlış neticeler istih
raş eylemekte olduklarından hükflr.ıet, 
bu bapta. her türlü münakaşaya niha
yet vermenin zaruri olduğu mütalea
sındadır. 

Bükreş, 7 (Hususi) - Başvekil B. 
Oktavien Goga. radyoda. söylediği bir 
nutukta yeni idare ile memlekette mU
hiın bir tarih sayfası açıldığını, eski 
siyasete bir daha dönülmeyeceğini 

söylemiş ve Romanyanm milli davası
nı izah etmiştir. 

B. Gogamn nutku gazetelerde çok 
iyi mütalealarla tefsir ed.ılmektedir. 

Kuvvetli bir şair ve muharrir olan 
B. Gaga da Romanyanın kuvvetli bir 
devlet. adamı olarak selamlanmakta
dır. 

I..ondra, 7 (A.A.) - Avam ka.ır.a
rasında, İngiltere hükfımetinin Ro -
manyadaki Yahudi ekalliyetlerinin 
hukuku ile alakadar olarak ne gibi 
niyetlerde bulunduğu hakkında soru. 
lan bir suale cevap veren B. Eden de
miştir ki: 

•• İngiltere hillrlimeti, bu meselenin 
Cenevrede tam surette hallinden evvel 
derhal bir teşebbüste bulunulmasını 
ehemmiyetli telakki etmektedir. 

"BükrC§teki İngiliz elçisi, Romanya 
hükumetint', tngilterenin ekalliyet -
ler anlaşmas.,n.a karşı, büyük bir ala
ka göstermekte olduğunu hatırlatmı§
tır.,, 

--0-

Bllkreşte kanlı 
hAd seler 

Bükre§, 7 (A.A.) - intihabat mü
cadeleleri münasebetiyle kanlı hadise
ler zuhur etmi§tir. "Demir muhafız -
lar,. teşkilatı azasır.dan iki kişi ölmüş, 
birçokları da alır surette Y.D-ralanmış
tır~ 

değil, sadece hakikatler için uğnı.e' 
lere bildirecektir. ma.k ve ha.ytm. bütün uvkini b·m~ 

Salahiyettar mahfeller ispanyadaki bulmaktır. 

ASIM US ecnebi glSnüllUlerinin geri alınması 
~eyfiyetinin Ak!deniz meselesi hakkın
da geniş müzakerelere bz"lanmasıru 
mümkün kılacağını kaydetmektedirler. 
Bu müzakerelerin hedefi Habeşistan il
hakının tanınması ve ltalyaya ikrazat
ta bulunulmasına mukabil İngiliz mu
masala yollarının emniyete alınması ve 
İtalya tarafmdau İngiltere aleyhinde 
yapılan propagandadan vazgeçilmesini 

~-----~-------------------

lngilterede tutu
lan casuslar 

temin etmekten ibaret olacaktır. 

BugUnkU vaziyetin 
mesulU: 

iktisadi harp 
Londra 7 (A.A.) - :tngilterenin ha

va teslihatının resmi rakamların gös
terdiği miktarı aşa.ctığı söylenmekte
dir. Filvaki resmi bir membadan öğre
nildiğine göre talim görmü§ pilotları 
8,000 c yaklaf.-naktadır. 

İyi maiftmat almakta ol~ mahafil, 
bundan ihtiyat tayyareler miktarının 

pilot sayısına tek,abül etmesi Hizmı 

geldiği neticesini çıkarmaktadırlar. 
Her hcwa filosu, muharebe esnasmd:ı 

dilşeeek tayyarelerin derhal yerine ge
çebilecek müvazi teşekküllerle iki ve
ya üç misli olarak takviye edilmiştir. 

Bilhassa makinistlerden ve alelade 
askeri efrattan mürekkep olan ve "göl
ge filolar,, denilen bu ihtiyı.ıt ~vvetler 
de çalışanlar, mnhtemel muhasematın 
ba;;ladığı anda tayyare zabiti olabilecek 
surette talim görecekleıidir. Pilotlar 
o-ledinin gene ''gölge fabrikalar., deni
len fabrikalar tarafından vücuda geti
rilmekte olan muazzam ihtiyat tayyare 
ler miktarile tedrici surette mütenasip 
kılactığı söyleniyor. Daha şimdiden pek 
muazzam olan bu tayyare imalltı harp 
esnasında otomobil fabrikalarının da 
tlerhal bu işte kullooılması suretile bir I 
kaç mialine 51kanlacaktır1 

(Üstyanı: 1 incide.)' 
tarın alınmasında yardım e~tir. Ele 
ges;irilen bu vesik,alar arasında yeni b:r 
gemi topunun plaru, patlayıcı maddele 
re dair bir kitap, tahtelbahirlere karf 
hücumlarda kullanılacak bir boınb' 
planı ve daha birçok gizli şeyler var· 
dir. 

Matmazel X ... casusları mey!dana çı· 
karmak için onlarla beruber çaııştıt1 
esnada Stefens isminde bir adamlı: ttı· 
rısını da tanımıştır. Bunlar Mosko.,,.. 
da bulunuyorlarmıf. 

CASUS KADIN 

Mahke.ne esnzısmda müddeiwnuıııi• 
nin ''bir kadın,, dcıdiği matmazel '}(.-1 
Entelicens Servise 931 acnes.inde gi'' 
miştir, EvvelA "Sovyetle_r birliği doSt· 
lan,, cemiyetine yazılmış, so~ 
''Harp aleyhtarlığı,, cemiytinde dat.-tı• 
lo olarak çalışmıştır. Bu ~yetin b'~ 
ım'da bulunanlardan biri Gladingdit• 

Glading matmazel X. .. e 934 de bit' 
vazife veriyor. Bu vazife Avrupada (!e• 
ğildir. O %amandanberi matmazel "-" 
ile Glading daima rnl:iıtayı muha.faı' 
ediyorlar. Tersanedek.i vesikaların ~ 
toğra!larınt çekmek için tedbir atan 
Gladingdir. ., 

Cm;us kadın da mahkemeye gelrıı', 
ve bildiklerini söylemiştir. Fakat, ~ 
keme kadının ismini gizli tutnıuştur· 

Suçluların, pasaportlan a!ınarak ırı; 
vakkaten serbest bmıkılmaları tal , 
reddolunmuştur. Bir polis mcıııufll~ 
"Bu adamlar proaportsw: da ~ 
çıkabilirler ve "kendilerini kotla tf 

açarak kar§ılayacak,, bir rncınıctce 
gidebilirler.,, demiştir. 

Mahkeme Wik olunmuı~ 
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Edebi roman : 29 

OSMANOFLAR 
YAZAN : Kenan HulOSi 

~--------------------------------~ Zehra Osmanotu kısa bir zaman 
Olle olsa. arnlarınla kaybetmemek 
fçln bütün Osmanofların ve bilhassa 
Haın ve Ahmed in beraber çalıştıkla
rını görüyorum. Sabahleyin erken -
den brik arabayı kapının önilne geti
ren Ahmet Osmanof hayvanları ken
di idare etmekten daha ziyade bana 
bırakırdı. Niçin? .• ÇUnkU karısının 
hastalığında onu kurtarmak husu -
sunda benden başka inandıkları kim 
se yoktu. Sndecc arabayı kapıya ge
tirir getirmez, Ahmet Osmanof ya
fJJndan Umit edilmfyecek bir suratla 
tekerleklerin UstUnden atlar ve pen
ı:erede kendisini bekleyen karısına 
doğru, ellerinden sımsıkı tutarak, 
onu arabaya atmak için bilylik bir 
tehalük gösterirdi. 

Bugün, Asmct Osmanorun hare -
ketıerfnl, mevsimin açıklığı ile be -
raber en vazı bir manzara gibi ö • 
nUmde canlandırabHlyorum: Hay -
\'anların fdnre edildiği yere geçtiğim 
dakika, Zehra Osmanof yanıma ge
lip yerleşinceye kadar ona bakmak
tan daha çok, arabayı alıp götnrecek 
hayvanların kııyruklarını, yahut ye
lelerini okşar; ve tam manasfJe Zeh
ra Osmanotun yerleştiğini anladığı 
saniye - zaten bUtun bu hareketler 
llihayet on beş, yirmi santra f~inde 
Olurdu - Bnna doğru döner ve göz
leriyle Zehra Osmnnofun hareketle
rini blrlbirlne ckllyerek: - Sakın, 
derdi; sakın arabayı ona bırakayrm 
demeyiniz. 

Ve ansızın, son cümlesini bile din
lemeyerek kllçUk bir kaYis resmiy
le, Osmano!ların iç bahçelerinden u
takıaştığımız zaman, Zehra en mu
tat blr hareket gibi arkasına dC:Sner 
"e kocası orada, arabanın hareket 
ettiği yerde, ya dimdik ayakta, ya
hut başka bir harel<et yap1yormuş 
"'11'4 'ht,.ı ,,..M.-1 ... -1-..» ... -- '••r"''""'11rıu,.ov"" 
lrnôar Kaırrcıı; ve çok kereler de bu 
13abnh sezlntllerlnde Ahmet Osma -
llof yalnız olarak gözllkmezdl. Kil -
!:Uk kardeşi arnbnyı gözden bir ge -

!:lrmck tein ·yanımıza gelir; ikl kar
deş, belki de biri birlerine hlc bir şey 
13ôyJemekslzin, hnyvanlarrn arkasın
dan ayrı ayrı dUşUncelerle bizi ta
ltlp eClerlerdf. Ne dUşfinUrdU her lkl-
111 de? .. Ahmet Osmanofun karısına 
;ıt fikirlerle dolu olduğu belliydi; 
nkat Halile gelince, ilk sanlyele_rde 
Zehrayı dUşlinmeklc beraber bu dil
~Uncelcr yavaş yavaş açılıp uzadık
~a daha başka bir takım fikirleri de 
:trafına alıyor: ve Karnabadı yeni 
baştan kurmak hususunda biriken 
,: arzular, çok defa hlc bir şey dU-
1 nernıyecek kadar genlşleyor; Ha-

11 Osmanofu Adeta bombo~ bir dUn-
~ . 
• a içinde bırakıyordu. 

r \>a Zehra Osmanof?. O ne dfişUnU
~ ordu? .. Yanımda blltlin fikirlerini 
,.:tıYen Osmanorınrdan ayıramayan 
b kocasında kendisine en milşflk 
lr t b b a lat bulan Zehra, onu geride 

ıı'rakmakla, Osmanotıara alt ne var 
c ı;ı Yoksa ortadan silinip kaybolun
"Jıı?_a kadar yanımda konuşmazdı. 
tıı !tat gene bu daktkalnrda, her sa
lll, reden daha fazla Osmanoflarla 
J,, cşguı olduğunu bilirdim; Osmanof 
.. rıa 
"eıı: ·· Meseli\, kocasının, araba ha-
li! et ettiği sıralarda bUtun vazlyet
>a"lnı tek bir hareket içinde kavra
leıı~ dakikalarını unutmaz; bu kilçük 
ltı;r' Zehrayı daha başka bir takım 
~ııttları hatırlamaya sevkeder; ya
\a doğrudan doğruya. ne Groşcn
'\'~ ne Yusufun hareketleri, ne de 
ı.. "atın '% ayı dUşilnmeksizln yalnız bas 

'°i ger-esini hatırlnrdt. 
<.ehr 

ilen a Osmnnofun bu dilşUnceler-
~nabadın dışına ~ıktığımız 

l Bir lebPrı u 
'ı tc~r>kapı fukaraperver hayır müesse
h.~Sliğinden: 
~li}'"k 

taıı b u adad~ Nizam cad:Jesindc otu-
~"'cı ayan Vasiliki Sarıoğlu vefat eden 
tlılıu ;1:0 doraki Sarıoğlunun istirahat 
ltıc~ itn fukaranın ihtiyacına sarfedil 
t,bcr ıcre mUessesemize ( 500) lira 
da8, rıı etrnlttir. Bu hamiyetli vatan-

tcıckkürü bor~ biliriz , 

vakit ancak kurtulabileceğini bilir
dim. Belki de bütün bu dilşlinceleri 
bir tarafa bırakmak için ona başka 
şeyler anlatarak dikkatin! Osmanof
lardan uznkliştırmak daha doğruy- ı 

du. Fakat, bunu ben kendim yap
maktan fazla Zebranın hareketleri
ne bırakmak istediğim muhakkak
tı. Tabiatın, bilhassa Karnabattakl 
tabiatın hafızasına yeretmlş her şe
yi birkaç dakika sonra silip götü
receği şüphesizdi. Nitekim öyle bir 
dakika gelirdi ki birdenbire uyan
dığım zanncılerdlm. Osmanofların 

büylik çiftliği biter bitmez, ilk ha
reket olmak Uzere, arabayı kendisi
nin idare edeceğini söyler, ve koca
sının bana yaptığı bir tem bibi hatır

layarak: 
- Korkmayımz, dedi; bir çılgınlık 

yapacak kadar kuvvetim yerinde de
ğil! .• 

Ve zaten Ahmet Osmanof da bu 
çılgın sürUşU hatırlatmak isterdi, fa
kat dizginleri ona bıraktığım daki
kalarda artık Osmanoflarr unutan 
Zebranın başka. lılr A.leme girmek 
Uzcre olduğunu görUrdUm. Ve bUtiln 
bu gezintilerde, arabayı nıutedil bir 
hareketle idare için bana verdiği sö
ze mukabil, çılgın bir sürüşle toprak 
yol Uzcrlnde uçurduğunu hatırlıyo
rum: 

Parlak gUneş altında vakit vakit 
kesilen gölgeler, haranın bir ucun
dan öbUr ucuna kadar, iki sıra a
ğaçların altında uçsuz bucaksız bir 
genişleme ile alabildiğine uzardı. 

Pctro GrJgorofun küçük odası bu 
yolun blr tarafında çoktan kaybol
muştu; Yusufun altın yapmaya ça
lıştığı baraka artık gözlikmUyordu. 
Yolun sağ tarafını iki sıra ağaçların 
nihayetine kadar, sarı bir başak tar
lası, altın bir uzama lle kaplardı. 
JJM.~4 V~t: Ut1 VbW<.LUUUcU tU &uriHen 

toprakları gözUkllr; yeşil ve ıslak 

bir çayır nihayetsiz bir mesafeye 
• oğru giderdi: Zehra Osmanofun dil 
şüncelerJnl kaybetmek hususunda 
en çok burada tlerl gittiği olurdu: 

- Kendimi zaptedemlyorum, der
di; bu yol bana dalma koşmak heve
sini veriyor. 

Ve Osmanofların harasını geçtl
ğlmlz dakikalardR., iki tarafında ha
fif bir meyil ile darlaşmaya başla
yan yol üzerinde şayanı hayret bö
cek sesleri işitilirdi. Her şey vakit 
vakit rtizgftra karışır, ve kayboluyor 
sandığınız bir saniye ayni böcek 
sesleri kulaklarınizı yeniden doldu
rur; ve tabiatın içinde, temiz bir ha
va, rUzgftr ve bUyük bir yaprak hışıl
tısı lle başbaen kalırdınız. 

( Arloosı 1.ıar.) 

Dünkü yangın 
Yusufyan hanının 

3 ocU katı tamamlle 
yandı 

Dün saat 13,5 da Bankalarda banger 
·sokak 8 numarada Yusufyan haıının 
üçüncü katından yangın çıkmış, bu 
kat tamamile yanmıştır. 

Handa çalışanların bir kmru pence
relerden bitişik evlere geçmek suretile 
kurtulmuşlardır. işçi kooın!.ar da aynı 
şekilde ~rtarılmışlardır. 

Yanan kısım Yako Haskiya ve Ser
kis Yanarin müştereken idare ettikleri 
lsola, dikstrin ve mürekkep f<:ıbrikası 

idi. 
Bu katın bütün eşyaları ve döşemesi 

yanmıştır. Binıının alt katınlda Hami
yet Destarın sabun imalathanesi bulu
nuyordu. Burada mebzul surette zey
tin yağı bulunduğu için itfa:ye bilhassa 
bu kısmı kurtamaya çalışmış ve muvaf 
fak olmu~tıır. 

itfaiyenin büyük muv<ıffakiyetlerin
den biri de yanan kısımda bulunan iş
tİ O'al edici maddeleri vaktinde kurtar-

o 

mak olmuştur. Bu kısımda neftyağı, 

Vayburt, vazelin gibi yanacak 
mı:ddeler var::fr. imalathane bir hafta 
kadar evvel sahip değiştirmiş ve sigor
ta edilmemiş bulunmakta idi. 

İmalathanenin dört bin lira kıymetin 
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• Ergeni tauk. ~ AD&dolu D t<>G:ı 

8. B:nunım 9U- Aııa.Sotıt m lSJ~ı 

• laUk.O&hllJ 9:> u.um...ıı • 400.:ı 

Zahıre Borsası 
7 -2- 938 

&r .... K.r Pa 
Bu~dny l'Umuşak 5 38 --
UuAday sert 5 27,5 5 30 
Arpa Anndol " 5 --
Yulaf 3 37 --
le fınllık 32 - 32 10 
Yapak Anndol 51 - --
Peynir beyaz 38 33 40 -
Z. yağ 45 - --
Sansar derisi 2600 - 2900 -
Zerdeva derisi 3500 - --
Tilki derisi 525 - --
Tavşan derisi 20 - --

Geen Gltren 

1 

nn_~r\ııv 450 Toı.ı. Tirtik '11 '.l'on_ 
\rp11 120 " ')usoın 20 ,. 
Ça"dar 60 .. Aryon ı,114 ,. 
Kepek 15 " iç fındık 10 ,. 
riflik 3,1/2 " Knş:ır 3,1/4 ,. 
Yapak 2,1/4 •• le badem 5,112 " 
u. peynir 10,112 •• Afyon 1/2 ,. 

5 - KURUN 8 Ş '(; B AT - 1938 

Mahkemelerde 
üveg kızını öldüren baba 

Katil ömerin Ağırce
zada muhakemesine 

başlanCh 
Uç dört c.y lia:Jar evvel FeriköyUnde 

üvey kızı Remziyeyi kendisine bir lira 
vermemesine kızarak ~undura bıçağı 

ile altı yerinden vurarak öldüren katil 
eskici Ömer Tmlm dün ağır cezada 
muhakemesine başlandı. 

Ömer Tırıl geçen defa kendisinin 
hasta olduğund;ın bahsetmiş, müşahe
de altına alınmasını istemişti. Tıbbi 

adlinin katil üzerindeki müşahedesi so
nunda mahkemeye gönderdiği rapor 
okundu. Raporda, lyıtilde müzmin fren 
gi olduğu fakat bu hastc:~ığınm gerek 
duruşmasına ve gerekse cezasına hiç 
bir suretle mani teşkil edemiyeceği ya
zılıyordu. 

Reis Refik Omay raporun okunma
sından sonra, katil Tınla sordu: 

- Üvey kızını altı yerinden bıçak-
1;.yara~ öl1dürmüşsün; ne diyeceksin, 
anlat bakalım? 

Katil Tırıl, biran durduktan sonra 
ayağa kalkarak: 

- Hayır, dedi; ben kızımı öldürme
dim. Küçüktenberi ona baktım, büyüt
tüm, evlendirdim. ev bark sahibi ytıp
tırn. O vakitler kocası askere gitmişti. 
Fena vaziyete düştüğünü duydum. Ya
nıma çağırttım. Ben 6eni artık bakp
mam, ama bir akıl vereyim: 

Kocana git, stına baksın. dedim. 

Kmm bu sözlerime cevaben: 

- Kocam şimdi askerdir. Sen benim 
üvey babamsın , ister istemez bakacak
sın dedi. Bu arada iJeri a:cd sözler de 
sarfettL Döverim seni dedim, zor dö-
versin dedi; ve üstüne atılarak gırtla
ğıma srırıldı. Ben kurtulmağa çalışır
ken birdenbire yere düştü. Biraz sonra 
yaralandığını anladım. Ben vurmadım. 

leır çuval sahte evrak mı? 
Birkaç gün evvel Vakıf hanında bir 

yazıhane işleterek bir takım sahte it
ler yapti~arı iddiasile evrakları üstiln 
de tetkikler yapılan sahtekarlardan Ad
nan evvelki gün tevkif olunmuıtu. 

Aclnanın Beyoğlund<:ıki evinde dün 
arama yapılmış ve bir çuval dolusu ev
rak bulunarak adliyeye getirilıniıtir. 

Bu evraklar dün birinci sulh ceza 
hakimi Reşid tarafından tetkik edil
miştir. Tetkilyerdc suçlu Adnan da bu
lunmuştur, 

HiSAR VAPURU TAHKJKA TINDA 
YENi SAFHA 

HisN vapuru faciası etrafında Bey
koz müddeiumumiliğince yapılan tah
kikat bitirilmiş, evrak Uskilllar müddei 
umumiliğine yollanmıştır. 

Tahkikat evrakı bir iki güne kadar 
İstanbul müddeiumumiliğine gönderi
lecektir. 

NiMETi öLDUREN TEVKiF 
OLUNDU 

Bir hafta kadar evvel Galatooa Ni· 
met isminde bir l;pdını öldürmek kas
dile bıç:ıkla yaralayan Şevket, adliyeye 
sevkedilerek dörldüncü sorgu hakimli
ğine tevdi olunmuştur. 

Şevket sorgusu sonunda tevkif edil
miştir. 

• onu. Elimde bıçak da yoktu. 

Haptshaoenin yıkıl· 
masıoa başlanıyor 
Adliye sarayının inşası için beledi

yece yapılan istimlak: neticelenmiıtir. 

Yıktırılacak olan h<:ıpishanenin yıktırıl 
ması açık. eksiltmeye konmuştur. thalc 
14 gün sonra yapılacak ve hapishane
nin yıkılmasına hemen başlanacaktır. 

lstanbul Btltdiytsl 
Ştlılr Tiyatroları 

Saat 20,30 da 
SÜRTÜK 

3 perde 
\'azan ~131ımut Ycsnri 

-o-
TURAN TİYATROSU 
nu ak,am: San'atkllr 
i\aşit ve arkadn~Jnrı, 
Hakkı Ruşen birlikte, 
Kıymetli giireşçiml:ı 

Çoban Mehmet geC'esi 
Büyük müsamere, tar
sltılt el UAnlarında. 

--0--
ERTUCRUJ, SADİ 
TEK TİYATROSU 

Bu ı::eC'e: (Bakırköy -
Miltivach) \'ann !{ece: 

(Üsküdar - Hole) 
sinemalnrmdn: 

( ÇiFTE KF.RıUIF,T) 
Vodvil 3 perde 

Ceı.·lren: Reşat Nuri 
--0-

s /NEMALAR: 

ipek: Llibohem, süiistiınal davası 
Melek: Metro Pol Yar 
Melek: Metro Pol Yar 
Sifoıer: Nevyork damlarında 
Sak..'ınJa: Üç Silihşorlar. 

Lillli~ 
Ht}GOX KALKACAK VAPURLAR 

Saat l'apıırıın arlı f;itlliii yol 
12 Ak~u Karadeniz 
0.30 KocnC'li hm it 
8.30 Bursa ~ludan~·a 

20 Antalya Bandırma 
l 9 Snyyor Knralıiga 
la An'.lfnrtn Mcr~in 

GELECEK \'APUTILAH 
11 
14.30 

G.30 

Ank:ıra 

Clgen 
Anlnlyn 

de olduğu söylenmektedir. 

Knr:ıdeniz 
Barlın 

Bandırma 

Yııngın söndürülilrken neferlerden 
278 numaralı Mustafa ateşten .Yaralan
mıJtır 

Katilin bu inkar yoUu sözlerinden 
sonra, ilk tah}9katta verdiği ifadesi 
okundu. Katil burada vakayı tamamen 
ikrar ediyor: 

- Elimde kunduracı bıçağı vardı. 
Kızınca rastgele sapladım; sonra da 
kaçarak boş bir arsaya attım.. Bıçıığı 
polisler buldu, diyordu. 

Mahkeme bundan sonra ilk tahkikat 
ta ifadeleri alınan I o şahidin celbedi
Jip dinlenmesi için duruşmayı ba ko 
b. .. b ak ş 
ır gune ır ·.tı . 

Görüp düşündükçe: - --

Hapishanede bulunan mahkQmlar 
için şimdilik bir yer hazırlanmamııtrr. 

Birkaç güne kadar hazırlanacak bir 
binaya naklolun<:ı:aklardır. 

Anadolunun j olojlk 
teşekkUIU 

Bugün saat 18,30 da profesör Hamid 
Nafiz tarafından Beyoğlu Halkevinde 
bir konferans verilecektir. "Anadolu -
nun jenolojik teşekkülü,. mevzuu üze
rindeki bu faydıtlı konferansı herkes 
dinliyebilir. 

ilim kalesinde bir 
Türk bayrağı 

YAZAN: s. Gezgin 
Memleketimizin tanınmış hekimi A

kil Muhtar, ilim alemimizin derin bir 
saygı ile dinlediği Akıl Muhtardan bü
yük değildir. 

Daha geçenlerde yapılan ''ibni Sina,, 
töreni, on<.ı karşı, onun b:Igin!iğine kar
§I beslediğimiz imanın yenilenmesine 
sebep olmuştu. Değerli profesör, pek 
az ilim adamına nasip olan bir kolaylık
la, en çetin ve çapraşık bir ~onuyu, en 
berrak bir mevzu g!bi işlemiş, dinle -
yenleri, kendine borçlandınnıştı. 

tlim adamı vardır, ki daha kürsüye 
çıkar çıkmıAZ, dinleyenlerle kendisi a
rasına uçurumlar koyar. Halka ölçül
mez bir yükseklik.ten bakar. Dili gök
lerden ilham almış gibi bulutludur. El
lerinde bu dilin §ifre anahtarlarım, es
kiden harcanmış emeklerle taşımayzcı
lar, bir şey anlamazlar. Böyle kalaba
lıklNın hayranlıklarından da bir şey 
çıkmaz. 

Akil Muhtar, bunleırdan değildir. O, 
2ranit kadar katı, yıldızlar lf.adar uzak 

mevzula halkın arasına, bir teleskop 
gibi girer. Aradan mesafeyi kaldmr. 
bahsin çetin, sert kOOuğunu kırar, a
yıklar , 

Gazetelerde sevinerek okudum, ki 
bu Tür~ bilginine, Garp dünyasının 

akademisi kucağını aç1D1ş. Akademi, 
yerlerini pek kıskanç bir titizlikle ko
ruyan, ancak ufuklardan aşan gerçek 
şöhretlere bu cömertliği gösterir. Bu 
girişte, böyle ilmi bir zafer hcii de var. 

Üstadın, he'19mlik yolundaki kudre
tini ölçmeı....., bana düşmez. İlminin 11-

nırları da, benim zavallı kollarımın 

kucaklayamayacağı bir genişliktedir. 

Bu satırlar, duyduğum gönül tadını 
bc:ına veren adama karşı hissettiğim 

sevgi ve saygıdan doğdu. Türklüğün 

üstünlüğünü ispat edenlerin katında 

(huzurunda) bu toprağın çocuklan el
bette sevinirler. 

Çünkü akademi, bir ilim kalesildir 
ve Akil Muhtar, bana o burca ~ekilmiı 
bir Tjlık bayraiı &ibi göriinil7-« 
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Meşhur adamlar: 2 

NOBEL 
Mektebe gitmiyen Nobel üni
versite fahri direktörü olmuş, 
insanlara hem kötülük, hem 

iylik etmiştir 
1838 yılında lstokholmde Nobel adlı • 

bir mühendisin Alfrcd ismi konulan bir 
çocuğu dünyaya gelmişti. Bu çocuğun 
hayatı on dokuzuncu asrın mihanik terak 
kisi \'e endüstriyel inkişafı iizerinde çok 
müessir olmuştur. 

Alfred dinamiti icad etmiş ve be~
yete çok bahalrya mal olan bu icad, ka
şifinin vicdanını sızlattığı için Nobel 
sulh ve edebiyat mükafatlarının tesis e
dilmesine sebeb olmuştur. Ne çare ki, 
Nobelin icad ettiği dinamit dünya yü
ziinde yüz binlerle insanı telef etmiştir. 
Dinamit icad olunduğu senelerde, Avru
pada şimendifarler yeni inşa olunmağa 
tüneller yeni açılmağa baslamıştı. Dina
mitin bu sahadaki hizmeti büyüktür. Fa 
!.tat, insanların ölümü için kullarulmağa 
başlanınca, çok kötü bir icad haline gel
miştir. 

Maamafih, demir ve kömür madenle
rinin meydana çıkanlmasiyle, buhar ma
kinelerinin terakki edişinde en büyük ro
lü, Nobelin dinamiti oynamıştır. Nobel, 
harikulade zeki bir adam olması yüzün
den, başladığı her işte derhal muvaffak 
olmuş, zenginliği masalarda olduğu gibi 
birikmistir. Hususi hayatında daima 
memnun olmiyan bir halde olmakla be
raber, çalışmaktan bir an usanmamıştır. 

Inzivayı seven Nobelin hayata karşı 
memnuniyetsizliği melfuıkonik olunCI· 
ya kadar devam etmiştir. 
Doğumunun yüzüncü yılı müna...~be

tiyle Nobelin akrabaları bu büyük ada
mın hususi hayatına aid çok enteresan 
bir kitap neşrettiler. Bu kitapta N1,,_elin 
fabrikalar içinde geçen ömrüne ait ma
hl.mat yoktur. 

1893 yılmda Upsala üniversitesi fah
ri doktorluğu kendisine tevcih olunduğu 
zaman, Nobel, üniversiteye devam etme
diğini, kimya ile kendi kendine uğra~
rak dumansız barutu ve dinamiti icad 
etmeğe muvaffak olduğunu söylemistir 
Böyle olduğu halde, 1894 yılında lsv~ 
ilimler akademisi azalığına ve ba~ka mıl
letlerin akademilerine aza olmuştur. 

lolarının Petresburğa geçmelerine mani 
olmuştur. Buna mük!fat olaı ~k. Rustar 
kendisine bol paralar vermi~~rdir. 

Fakat, mühendis 1893 yıJ,nda ikinci 
defa olarak Rusyadan da iflas ederek tekrar 

Isveçe dönmeğe mecbur olmu~tur. O~iu 
Alfred Nobel, laboratuvarlarca çah~m~
ğı severmiş! hususi mualliın1erden d~rs 
almış, bu suretle malfunatmı iazlalaştır· 
mıştır. Nobel fabrikalarda ücretli olarak 
da çalışmıştrr. 

Sobrero isminde bir İtalyan 1847 yıJm 
da pitrotlitserini bulmuş..c-,a da, bu icad
dan hiç kimse istifade etmeği düşünme. 
miştir. Çünkü pitrotlitserini bir madde o 
larak kullanmak çok tehlikelidir. Çünkü 
bu madde az bir temasla infilak edicidir. 
Nobel bu tehlikeyi gidermek için kapsül 
leri yapmıştır. Pitrotlitserini bir cam 
bardak iı;ine koymuş, bardağı demir mu
hafaza içine almış, barut ve fitille dol
durduktan sonra patlamağa ham duran 
bir icad haline gelmiştir. Bu icad dina
mittir. 

Dinamitin icadı 1863 yılında olmu5· 
tur. Nobel İsveç hükfunetinden icadının 
beratını alını§ ve <.linamiti istihsale 
başlamıştır. Fakat bir sene çalıştıktan 
sonra, Alfred Nobel fabrikasında öyle 
bir infilfil{ vuku btilmuştur ki, bütiln 
fabrika ile birlikte kardeşi Emil ve b::
çok işçiler ölmüştür. 

Bunun üzerine Isveç hükfuneti introgli 
serini kullanmaktan menetmiştir. Nobc! 
bu yasak emri karşısında yılmamış, fasU 
unu namı verilen ve infilfil{ tehlikesi az 
olan yeni bir madde btilarak bugünkü di 
namitin aslmı ortaya koymuştur. 

Bulunan dinamit, Avrupa ve bütün 
dünya ordulariy~ inpat ~kul
Janı1ma'.J('[Jiere ço sura e yay mış 
ile 1896 yılı arasında Nobelin kontrolü 
altında müteaddid fabrikalar çalısma)-3 
başlamış ve NobCl dinamit sayesind~ 
dünyanın en zengin adamlarından biri
si olmuştur. 

1896 yılında Italyada San Remoda ve 
fat eden Nobelin ölümünden gazeteler 
yalnız bir kaç satırla behsetmişlerdir. 
Çünkü dinamit o senelerde artık alela
de maddeler arasına karışmıştı. Fakat, 
:Nobelin vasiyetnamesi açıldığı gün, bu 
zatin ismi bütün dünyada söylenmiye 

başlamıştır. 
Hayatında daima meyüs ve mizantrop 

görünen Nobel, ölümünden sonra büyük 
bir filantrop olduğunu ispat etmi~tir. 

Dinamitin mucidi, zenginliginin en 
büyük bir kısmını ilim ve edebiyata b~

Navya l'ilassori 

Bir kadın· için 
Bir Sultan bütün 
karılaı ını boşadı/ 
Holanda kraliçesi Vilhelmina kızını 

evlendird~ten ve bir torun sahibi ol
duktan sonra, şimdi de bir kızı bir sul
tanla evlendiriyor. 

Evlendirdiği, Milanoya yerleşmiş 

olan bir Rus tüccarının 20 yaşındaki 
kızı Nc:dya Vlaşoftır; kızı verdiği 
c.idam da, Cavada on beş milyonluk bir 
milletin hükümdarı olan Sultan Sörjo
dilegodur. 

Cokjakarta sultanı bu sene Avrupa
ya gelmiş, İtalyanın kış sporlan yapı
fan bir dağında Nadya ile tanışmış; se
vişmişler .. Sultan kızı annesinden iste 
diği zaman kadın razı olmuyor: Kızını 
yüzlerce kansı olan bir adama verme~ 
istemiyor. 

Bunun üzerine, Sultan Holanda kra 
!içesine müracaatla araya girmesini ri
ca ediyor. Kraliçe Vilhelmina bu "se
vaplı vazifeyi,, memnuniyetle üzerine 
alıyor. Fakat Sultana bir şart koşuyor: 

''Nadya ile evlenmen için bütün di-
ı;cı :ınırrıııtnıcmn-ı:ı;rnnıı a:ı:.ırrm., 

Sultan Sörjödilego buna razı oluyor 
ve derhal memleketine bir ferman gön 
deriyor: 

'
1Bütün karılarımı boşooım. Yalnız 

Nadya sultandır 1,, 
Şimdi Sultan Nadya ile Evlenip 

memlektine dönmek üzeredir . 

ölmüş bir adamın 
cezası temyiz 

olunuyor 

Yfırlincü senei devriyesi münasebeti
le neşrolunan kitabtan evvel, No~~ ~u 
susi hayatı karanlık kalmıştır. Şımdı og
renildiğine göre, çocukluğunda çok gabi 
olan bu çocuğun en büyük hasleti tırnak 
lanm temiz tutarak parmaklariyle insan 
lara dokunmamak istemesidir. Küçük
lüğünde budala bir gösterişi olan bu ço
cuk ölümünden evvel lsveçteki hayır ce 
miye.tlerine 33 milyon tsveç koronu te· 
berrü etmiştir. Bütün akrab:ı!arıru zen
ginleştirmiş ye kendisiylP birlikte rn~ 
ratuarlarda çalışan arkadaşlarına da bı
rcr miktar servet bağışlamı~tır. 

rakmıstır. lstokholmde tesis ettiği v~ ı
lirn ve edebiyat sahasında muvaffakıyet 
gösterenlere her yıl dağıtılan mükfilat iş-ı .... ~--... 

Meşhur Fransız 

şairi Jean Richepin 
(jan Ri~pen) Y--<.JZ. • 

dığı bir şiirde (''Ser 
serilerin şarkı,, sın
dan) dolayı bir ay 
hapia cezasına uğ -
ramıştı. 

Şair bu şiirde ser 
serileri, tabii, pek Mektebe devam etmiş olmamasına 

rağmen, fizik, biyoloji, fizyoloji, sosyal 
ilimler ve sosyal der,Tişikliklerle müna~
beti olan bütün ilimleri bir profesörde!! 

daha iyi bilirmiş. 
Bir kaç lisan öwenmiş ve öldükten 

sonra bırak-tığı evrak arasında fransız::a 
ingilizc.e ve alırumca pek çok ilrn1 muh.::ı. 
bere evrakı bulunmuştur. Edebiyata da 
merakı varmış, ve ingiliz şairi Şeli}i t:ı
parcasma severmiş. Bu merakı kendisir~ 
şiir de yazdırmışsa da sonradan bunla;ı 
yakmıştır. Bu fiirlerden bazılanıu çok 
sevdiği annesi için yazmıştır. Bu kadar 
zeki bir adam olmasına rağmen, insan
lardan ne için uzak yaşamak istedi~i 
ve ne için inzivayı sevdiği bir türlü an
Jaşılamamıstrr. 
Nobelin babası bir mühendis olduğu için 
hveçteki en modem binalar onun plfmı 
üzerine yapılmıştır. Yeni bir ~ey meyd:ı
.13 getirmek, hiç kimsede olmıyanı yap
mak merakı Nobele babasından kalmıt-

tır. 
Nobelin babası §()hretinin en yük~k 

mertebesinde iken mas etmiş ve a!acak
hlardan kaçmıştır. 

lsveçten Finlandiyaya oradan Petrcs 
burğa giden mühendis Rus hC:kUmetin
öen aidığı siparişlerle memle:..ı:tinde ka
lan borçlarını Memi' ve ailesini Pet:es· l 
burğa getirtmiştir. Kırım mtıharebcsı o- 1 
Jurkcn bu milhendis Finlandi}a körfez5· , 
ni torpille kapatmış ve ingiliı, fransız fi f 

te bu zatin bıraktığı mirastan veriliyor. 
Ayni zaman da bir de sulh mükafatı 

bırakan Nobelin bu mükafatı her },1, 
sulh için 'en çok çalışanlara veriliyor. 
Bir taraftan dinamiti istihsal ederken 
diğer taraf tan da demokrat idealler pe
~nde koşan bu vüyük insan, daima sulh 
sevenlerin dostluğunu ararru§trr. Baro
nes Berta fon Sutnez Nobelin en birinci 
dostları arasındadır. Fakat, dinamitin 
beşeriyeti mahvetmek için yapacağı tah
ribatın derecesini takdir ettiği için bir 
taraftan da insanlar arasında barışıklık 
çarelerini düşünmü~tür. 

Nobelin sık sık tekrarladığı bir cümle 
varmış, o da şudur: 

"lnsmı!ar ne zaman en korkunç silah
ları ellerine geçirirlerse o zaman barışık
lık olacaktır." 

Nobel, insanlara iyilik için çalışmış-
tır. Fakat, ellerine verdiği müthiş alet 
çok korkunçtur. Şimdi bazı. insanlar d~
namiti icat ettiği için Nobelı otlıam edı
yorlar, bazıları da ".1\.fuharebelere dina
mit mani olacaktır ... diyorlar; bakalım!. 

• SANA YI umwn müdürü şehrimiz-
deki tetkiklerine başlamıştir. Evveia 
dericilik sanayii hakkinda tetkikler€' 
girişmiş ve Yedikule fabrikalarını gez. 
miştir. 

• KABATAŞ lise i mezunları cemi
yeti, bu sene mektebi bitirecek olan 
son sınıf talebelerine 19 subatta Park
otelde bir çay ziyafeti \'erecektir. 

~ edebi lisanla konuş 
Şair Jan Ri§ben turamazdı. Onlara 
söylettiği bazı sözleri o zamooki idare 
adabe mugayir bulmuş ve şairi mah
kum etmişti. 

Bu hükiim 26 ağustos 1876 d:ı yani 
bundan 62 sene evvel verilmiştir. Bu 
gün de şairin oğlu Jacques Richepin 
(Jak Rişpen) bu kararı temyiz etmek 
için bir dava açıyor •. 

Bir knrarı temiz etmek için yeni bir 
hadise alınası lazım geldiğini bilen Jak 
Ri§pen bu fırsatı bulmuştur. 

Geçenlerde Fransız mahkemesi tatil 
devresinden çıkarlar'k.en, bir hakimin 
söylediği sözler bu temyiz talebine se
bep gösteriliyor. Hakim, eski devirler
le şimdiki adliye arasında bir mukaye
se yapmış ve eskiden Jan Rişpen, Boo
delaire (Bodler) ve Beranger (Beran
jc) gibi şairlerin haksız yere mahkum 
olduklarını söylemiştir. 

Madem ki şair h a'ksrz yere mahkum 
olmuş, oğlu şimdi hiç olmazsa bu kara 
nn temyiz mrı~kemesince nakzedilme
sini ve babasının ruhunu rahatta bırak
mayı istiyor. 

Hak~katen, sonradan Fransız akade 
misine nza seçilen bu adamın "gayri 
ahlaki sözler sadctmekten dolayı,, mah 
kOm edilmiş olması edebiyat tc:ırihi için 
ide rir 1eke teşkil etmektedir. 

Çin - Japon harbi 
Japonyayı milli bir felakete 

mi sürüklüyor 
Bütün Avrupa gazeteleri, Japonların 

Çinde çok büyük güçlüklerle karşılaş
tıklarını ve Çin toprakları üzerinde 
erimek tehlikesinde bulunduklarını ya-
zıyor. e 

Çin harbi btı}layalı yeldi ay geçti. 
Lukoutsyoda ilk silah attlalıdanbcri 

Çin toprakları içinde 300 bin kilomet
re murabba arazi istila eden Japonlar 
Hopey, Cchal, Suyuan eyaletlerini ta
mamen ve Şansi ~y<.ıletinin yarısından 
fazlasile Şandunun bir kısmını işgal 

ettiler. 
Hakikatte arazi zaptetmekle Japon

lar henüz bir şey kazanmış değillerdir. 

Ecnebi gazetelere göre, Çinli çeteler 
Japon askerlerini arkooan vurmakta ve 
Pekinden 15 kilometre uzaklığa gide
bilmelç mümkün olmamaktadır. Müt
hiş bir çapulculuk, vurgunculuk, Ja
ponları bezdirmeğe başlamıştır. istila 
gören yerleı.ıdeki şimendifer hatlarına 

hakim olmamakla beraber, münakalat 
bir tlirlU yoluna konulamamıştır. 

Pekinin birkaç mil garbmdz.n itiba
ren, Hopey ve Şansi hudutlarına doğ
ru binlerce kilometrelik saha dahilinde 
tek bir Japon yoktur. Buraları lQzıl Çin 
askerlerinin kumandası altında olup, 
Japonlann nakliyat yapabilmeleri milin 
kün değildir. Çin toprakları o derece 
geniştir ki yalnız şimali Çinde ya· 
rım bilyon asker bulunduran Japonlar, 
işgal ettikleri arazi dahilindeki Çinlile
re yine htıkim olamıyorlar. 

Çinli çeteler, partizanlar, muntazam 
Japon askerlerinin yalnız nakliyatına 
değil, bannmalarına da mani oluyor. 
Karargahlarına baskınlar yapıp öldü
riiyor ve yaşamalarını tehlikeli bir 
hale getiriyorlamış .• 

Japonlann Pekindeki vaziyetlerinin 
bile tehlikede bulunduğunu ecnebi ga
zete muhabirleri bildiriyor. Jap<•ı me
mur ve zabitleri şehirde kork,u 
içinde dolaşıyor ve vazifelerine devam 
ınıemıyornıa~. rca.ıuıUCAI u UIUY~~~\C• 

den beşi kc:ıpatılıruşbr. Bu üniversite 
binalannın üst katlanna Japon asker
leri yerleştirilmiş, alt ~sımları da ahır 
yapılmıştır • 

Ticaret hayatı ölgün bir hale gelmiş
tir. Şimal~ Çindeki zengin kömür ma
denlerini işletmek mümkün olcxnamak· 
ta ve pamuk tarlaları işlenmemektedir. 

Uzak Şarkı tanıyan Amerikalılardan 

Pefer, Çin - Japon harbinin başlangıet 
olan 7-8 temmuz gecesinin, Japonya 
inhitatının başlangıcı olduğunu ilan 
ediyor. Japonlar, Çın harbine başla· 

makla milli idamlarının fermaruru im· 
laıruşlardır. Bu Amerikalıya göre, Ja· 
ponları bu idam':ian kurtaracalıj olan 
yegane şey Çin harbine bir gün evvel 
nihayet vermeleridir. Japonlar Çinde 
çok süratli bir muzafferiyet kazansalar 
bile, bu muzafferiyet Japonları batka 
devletlerle bir kavgaya sürükliyecek· 
tir. 

Çin - Japon harbi uzayacak olursa, 
J <•ponlar y;pıanıp iflas edecek bir hale 
gelecek ve başka bir devletin ekonomi 
himayesi altına girmek mecburiyeti 
k,arşısında kalacaktır. 

Çin - Japon harbinin uzaması, Ingi
lizlerle Japonların arasını gün geçtikçe 
d"-'la da gerginleşecektir. Şangbay ve 
Nankinin Japonlar tarafından işgalin· 

den sonra, Japonlann Kantonu zaptet· 
meğe h~ırlanmaları İngiliz gazeteleri
ni Hong Kongun akibeti ile fi'ddetle 
meşgul ediyor. 

936 yılındaki Çin ithalatının yüzde 
sekizi Hong - Kong vasrtasile yapıl· 

mışttr. 

işte bu sebepten dolayıdır ki, Japon 
lar Nankinin zaptını hakiki muzafferi
yetin kazanılmış olduğunaı delil addet· 
miyerek, gözlerini Kanton ve Honr • 
Konga çevirmek istiyorlar. Fak.at, bu
rada İngiliz zrrhlılarıru görünce tim
ıdilik ihtiyatlı hareket ediyorlar. Japon 
tar ilk merhale olarc:.ık, Hong Koncu 
Kantondan ayırmak, bu olmazsa Hong 
Konga, elkoymak emelindedirler. 

Fakat, Hong, Kong İngilizler için, 
yalnız siyasi ve ekonomik menfaatler
den dokıyı ehemmiyetli değildir. Bura· 
sı, aynı zamanda Çin sularındaki İngi· 
liz donanmasının üssüdür. İngilizlerin 
mühim kuvvetleri buradadır. Binacıı

aleyh Hong Kongu istiratejik: ehcm
ınıyeu Duytı.ıttur. 

Hong Kongun Japonlarm eline 
geçmesi Singapurun askeri krymetini 
azaltır, bu azalı1 son aylar içinde İn
gilizlerin kara, deniz ve havalardaki 
hakimiyet hukukuna Japonlar tarafın· 
dan vukubulan taarruzlar, Hong Kong 
üzerinde siyah bulutlar dolaştığını bi· 
ze anlatıyor •• 

M.N. 

Galatasaray takımı 
Haziranda Yugoslavyaya 

• davet edildi 
Yugoslavya klübü Türkiye toprakla

nnda gördüğil büyük rdsafirperverli
ğe mukabele olmak üzere kendilerini 
memleketimize getirmiş olan Galat&
saraylrları Yugoslavya klübünün 25 in
ci senel devriyesi münasebetile Belgrat 
ta yapacağı biıyu1c. spor bayramına da
vet etmiştir. 

Yugoslavyalıların zengin bir prog
ramla hazırladıklar, bayraml<Jrında 

futbol turnuvası, güreş, hendbol, atle
tizm ve boks maçları yapılacaktır. 

Bu karşılaşmalardan güreş ve fut· 
bol kısımlarına Galatasaraylılar da iş

tirak edeceklerdir. 

12, 13 haziran günlerinde ve bir 
turnuva şeklinde yapılv..ak olan futbol 
müsabakalanna Galatasaray, Yugoslav 

ya, B. S. K. takımlarile yar bir Avus
turya, yahut M~aristan veyahut da 
bir İtalyan klübü iştir~ edecektir. 

Güreş müsabakalan ise Adnan, Ço
ban Mehmet, Kenan gibi Galatasara
ym beynelmilel pehlivanlarile Yugos
lıw lar arasında olacaktır. 

Atletizm karşılaşmalarına Yunanis
tan, Macaristan ve Avusturya s90rcu
lan gireceklerdir. 

Şehrimiz!de bulunan Yugoslavya fut .. 
bolcuları evvelsi günkü Galataaara)' 
müsabakasın dan sonra mezkUr klUp 
tarafından Tokatliyan salonunda kendi 
ıereflerine verilen ziyafete gitmitler 
ve ort<ia bulunan Dahiliye Vekili Şük" 
rü Kayaya takdim edilmişlerdir c 

Yugoslav takımının Ankara seyahati 

Galatasaray klübü tarafından tstaıı• 
bula davet edilmi! olan Belgradın ~u
goıılavyaı futbol takıırurun iki musaı>a· 
ka yapmak üzere çarşamba günü /ifl" 
karaya gitmeleri ihtimali vardır, 

Misafir sporcular Ank.arada yeni te· 
şe"kül eden Gal<.ıtasaray klübile çarP'" 
tacak,lardır. 

Kendilerile görüştüğüınüz Vugotl•~ 
spcırcular Türkiyenin hükrimet ıner1'C:" 
zinde şimdiye kadar hiçbir yugosla~ 
kl .. b.. "'sabaka yapmamı• olduğıırı· 

u u mu :ıı .... "lill'" 
dan eğer kendileri oraya goturu 

1 o a· 
lerse bundan fevkc:ılade memnun 
caklannı söylemişlerdir. ~ 

aı.ı 
Ankara müsabakaları yapılaı:na 

1 
tak!:lirde, 0-0 neticelenen Galata~':r 
Yugoslıw müsa~sı önUmUzdekı pda 
şembe günil yine Taksim stadyoınun 
tekrarlanacaktı~ 



e tırik ~üpürgesi 
' VE 

E k • t? ganun onserı •••. 
Yazan: H nD cdJe H@ DO 

- Matmazel Marlyanne henUz 
berberinin yanındadır! 

Herbert, hiddet 1!ade eden bir
kaç mUlO.haıayı söz haline getirmek
ten, kendisini gUçlükle zaptederek, 
telefonu oldukçıı gilrilltülU bir şekli
de kapatmakla iktifa etti. Demek 
bunun için bUrodan erkence çıkmış 
ve iş arkadaşını iğbirnra uğratmış
tı; demek bunun için vefaka.r briç 
oyunu refiklerlni, bu akşam toplan
tnaları mutat olduğu halde, bir iti
zarla atlatmış ve bu yüzden şiddetle 
araları açıllmıştı; Herbert. böyle dil
şUndU. Demek bunun içindi bütün bu 
kurbanlar! Sırf Mariyanneye - en 1 
Yeni kaprisi icabı - şu W\1tl~ka din
lemek istediği can sıkıcı erganun 1 

konserini birlikte clfnlemek üzere 
refakat edebilmek içindi bütün bu 
fedakO.rhklar! Ve şimrll de, o, kon
serin başlamasına 5 dakika kala, 
- daha ıwvcl 4 defa telefon ettiği 
halde - daha httlA berberinin ya
nında oturuyordu! 

Erkek, bu düşlincelerle homurda
nırken. birdenbire kapı çalındı. Her
bert. koştu ve otomatik kilidi açtığı 
sırada, anlaşılan tam zamanında ge
len Mariyanne aleyhinde beslediği 
deminki düşUncclerlnl birden sıyırıp 
attr. Lllkin, dışarıda kapının eşiğin
de duran kız, Marlyan değilcU. Ge
len de genç, sarışın ve mUtenaslp 
endamlı bir kızdı; lfı.kin - ~tarlyan~ 

nenin bu noktada tamamiyle aksi
ne - çeklngen1 Urkek ifadeli bir yll
zU vardı; ve sadeden daha sade JA.
C!ivert bir manto giymişti ve başına 
da oldukça blclmslz bir şapka goçlr
nıfştf. EJlnde bavulumsu bir çanta 
tutuyordu. 

Uğradığı hayal inkisarı tesiriyle 
tnUğber Herbert. sordu: 

- Ne istiyorsunuz? 
Kız, ona korkak bakışlarla, şu ce

'tabı verdi: 
- Size en yeni model elektrik sü

l>Urgemizl gösterme!~ arzusunday· 
<hm da! 

Bcrbcrt, "elektrik slipürgesine ih
tlya k cım yok benim!" diye bağırarak, 
ızın yUzüno kapıyı kapamak isti • 

l'Ordu, ki birden bir fikir şemşek - j 
lendı; bu, Mnrlyanncyi cezalandır -
lrıak fı;ln, emsalsiz bir fırsattı! 
h - Peki, dedi, giriniz içeriye; bu 

ususta hele bir konuşalım da! 

k l{ızı odaya götürdü ve oturttu. Fa
at, kız elektrik süpürgesini methet

~eğe başlamak Uzereyken, sttzünil 
esu: • 

l'l. - Bu ciheti şlmdi anlatmayın, bu-
un s ö bı onra sırası gelecek! nce size 
~ r lckllfte bulunmak !sterdim. Hah:· hfc ürkmeyiniz! Söyleyin bana, 
a &Un benimle bil~ ilk erganun kon-
erın dl'> o Gitmek hoşunuza gtder mly-
bı; 'I'anıamiyle zararsız ve başkaca 
l'et? bağı an tısız bir refakatten iba -
~ılll. bende 2 bilet var ve .... arkada -
llıy0~1demiyecek vaziyette! Öyle sa -
Olac uın, ki biletler yanarsa, yazık 
Ser ak; ...... bu, harlkula.de bir kon-

Olaa tııın Rcrek! Programın ilk kıs-
l'arıa ihttmal gecikeceğiz, fakat za-

3'01 \"aktı c, her halde 2 ncl kısma tam 
Cldf

3
• tıdo Yetişiriz. Ey, gitmeği istek 
or ınusunuz? 

l{ız ti 
tı.a d ' nce tek söz s~yleyemcden o-

erın h da\'et nyretle lıaktı . Bôyle bir 
dnnı. 1 'dbckıemlyordu. Belki de bu a
\•o erk oatu olan Jrndın sepPtlemlştl 
l\atlar ek, kendisini mümkün olduğu 
~Y. bu <:~buk a' utmak isteğindeydi! 

... aztycttc ne yapmalı? .... Ya ..... 
'11 tınt '-'t\.. 4ayırl Ergunun konsc-
.. l"pt ıcı J{ız, son gUnlerde ilfin ku
l'ıı.l{tn d b e! 'tae defn durmuş ve a
tecc){ ttra<'alt bir yer tcdnrlltine yc-

tll.ll•tn d r a pn r::ıyı gözden çıl{a-

A vuıturyalı kadın hikayeci 

rabilecek halde bulunmamasına ne 
kadar tarife sığmaz derecede Uzüle
rek, flAna bakakalmıştı. Ve şimdi, ... 
e, bu delikanlı kendisine ayakta ka
kılıp kalacak bir yer takdim etmek 
istiyora benzemiyordu. Sonra kendi
sine 1rnrşı emniyetsizlik göstermek 
yoyahut bu acalp tel{Jlf dolayıslyle, 
hattA kendisinden korkulması icap 
edecek bir adama benziyor da, de
nilemezdi. Ve bilı\kls; bu teklif sa
hibi, kendisinin tanıdığı erkeklerin 
çoğundan çok daha iyi bir adamı an
dırıyordu doğrusu! Ve hele şu ara-
da, ....... aradan o Jrndnr u:ı:un zaman 
gectikten sonra tekrar musiki dinle
mek, .. şöyle iyi musiki.. ... 

- Lfıkin esvabım konsere gitmek 
iı;ln uygun değil ki! 

Kız, böyle söyliyerek, gülümsedi. 
Buna karşı da Herbert, düşür.düğü 

gibi, şöyle dedi: 
- Ehemmiyeti yok! 
Bu kızın gülümseyiş!, ne de cazip

ti! Sadeden sade mantosuna ra~men 
topyekun ne de cazibeli bir kızdı bu! 
Böyle bir kız, bir erkeği manasız bir 
saç tilv.aletl için :? saat müddetle bek
letmezdi her halde ..... 

- Evet; ama. ben bu daYetl cid
den kabul edemem; çilnkü ..... 

Kız, dudaklarında devamlı bir 
güIUmscylş belirerek, bu sözleri söy
lerken. telefon çalmağa başladı ve 
Herbert, dudaklarını ısırıp, yazıma
sasına doğru yürUdU. 

- Hallo, sevglll? 
Teıeronda MarJyanna cıvıldıyor

du: 
- Evet, benim! ... Tuvaletim tek

mlllendil .... Bana pek mt öfkelen
din? ... Öyle, ama o kadar güzelleş-
tim ki ....... görünce, şaşacaksın, sev-
gill ! "Ve biltUn bunlar hep senin i
çin!" neden bu kadar uzun sürdüğil
nU de blllyor musunuz? Doğrusunu 
istersen. uzun sürmesi de senin yü
zünden! Çünkü saçlarımın senin asla 
hiç te hoşlanmadığın o manasız, u
fak buklelerini aldırdım. Buna mu
kabil de, senin pek hoşlandığın gü
zel, derin dalgalar halinde dalgn
Iattım saçlarımı! Ben ne kadar iyi
yim. değil mi? Fakat şimdi sen cok 
acele etmelisin; aksi takdirde gecf
klriz! O halde 10 dakikaya kadar 
konser binasının önilnde ..... evet mi? 

- Evet! 
Herbert, bu cevabı verip, elektrik 

süpürgesi getiren kızı sUzdU. Satıcı 

kız, başını bir p:ı rça yana eğmişti; 
ışık, tabU, yumuşak dalgalar halin
de yUzilnU çerçevemsl saran açık 

renk saçları Uzerine düşüyordu. Her
bert, lclnclen yazık, diyerek, kendini 
topladı ve: 

- Şimdi, dedi, ..... büromdan çağı-
rıldım ...... maalesef, iş fcabı zuhur 
eden bir mani dolnyısiyle, konsere 
gldemlyecf"ğlm; ..... müteesslflm ...... . 
hem de pek! ..... 

- LAkln, bu. pek tabii bir şey! 
Kız, böyle söyllycrek. doğruldu. 

Dudaklarındaki gUIUmseylş, ansızın 

kaybolmuştu. 

Her bert: 
- Şimdi hemen .... dedi: bilroya 

gitmem !Azım.... Faknt daha evvel 
bir elektrik sUpUrgcsl siparişi ver
mek nrzu ederdim! 

Ru sözleri, yavaş sesle ''c müthiş 
surette bozulmuş bir halde, söylü
yordu. 

Kıı: 

- Teşekkür ederim, dedi, bu pek 
dost!:n bir hareket! Hor halde mem
nun olacaksınız! 

Sipariş pusıılası"lı doldururken, 
ııarmaklnrı biraz titriyordu: 

- Bedeli, teslim srrasında ödene
cek, değll mi? Öyle mi .... teşekkUr 

'!Arkası 10 uncıula) 
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l'lO . 31 YAZAN: Turan Aziz Beler 

• • e r Her yı dızıngiz i 
Yakın dostlarından baş a hiç k·mseni ilme

açılmaz diği bu evde kapı içbir yaba c a 
Ses meselesi çok mühim bir unsurdur. 
Sire verilen rol tipinize göredir. Artık 
bunu iyi becermeğe çahşacaksmız. 
Size verilen rolü bir hafta içinde öğre
nirsiniz. Şimdi stüdyo mütehassıs

larının karşısında bu rolü yapacaksı
nız. Burada §ahsiyete 75 ve maharete 
25 numara verilecektir. lmtihan günü 
stüdyoya geldiniz rejisör ve operatör 
ve mütehassıslar karşısına geçtiniz. 

Şarl a karıs ı ndan 

aynlıyor mu? 
Holivutta evlenme deıdikoduları ka

dar boşanma dedikoduları da sık sık 
çıkar. 

Şimdi de Şarlo ile karısı Polet Go
darın ayrılacakları söyleniyor. Fakat, 
bunun yanlış bir tC'fsir olmak ihtimali 
var; çünkü, Ş<:ırlonun karısı kocasın

dan ayrı olara'kj ilk defa bir sesli film 
çevirmek üzeredir. 

Polet Godar "Rüzgarla uçtu gitti!,, 
ismin'ıie bir film çevirmeğe hazırlanır
ken, Şarlo da karısından ayrı olarak, 
"Altına hücum., filmini tekraır ve bu 
sefer sesli çevirmeğe karar vermiştir. 

lki artistin ayrı ayrı çalıştıktan son
ra tekrar birleşecekleri ümit olunur. 

Simon Simon 
ağır hasta 

Denebilir ki yıldızları pek fazla par
layan s!nema artistlerine hazan nazar 
değiyor ve birdenbire felakete uğru

yorlar: 
Cin Harlonun ölümü, Marlen Ditri-

hin, Klodet Kolbertin geçirdiği kaz~ 
lar ve daha birçoklarının başından ge
çen tehlikeli maceralar bunlara misal
dir. 

Bugün de, Holivudun sevimli yıldı
zı -::mon Simonun ağır hasta olduğu
haber veriliyor. 

Artist birkaç haft<Xianberi hasta 
imiş. Fakat, hastalığını bir nezleden 
ibaret sanıyor ve film çevirmeğe ıdevam 
ediyormuş. Geçen gün yine, "Jozef,. 
ismindeki filmi çevirirken, birdenbire 
üzerine fenalık geliyor ve düşüp bayı
lıyor. 

Simonu hemen hastahaneye kaldın
yorlar. Orada muayene edilince, h·ısta

lığının zatlirree olduğu anlaşılıyor. 
Şimdi sıhhati ço1' tehlikededir. Sıkı 

bir tedavi altına alınını§ bulunuyor. 

Gözleri 1ıcıJ1.el gözleri gibi gilzel olan 'bu rartistin sesi de ~tzak mesafe· 
lcrdcn gelirmiş gibi sakin "c hayalidir ••• 

Bu iki . vasfı il.e şöhret kazanan Ma1'8in Jenings ismindeki bu yıldı::: 
radyo temsıllerinde rol alma1•tadır ••• 

Kuvvetli projektörler açılır. Bunlar 
vücudünUzün hava deliklerini bile fo
toğraf makinelerine kaydettirecckler· 
dir. 

Rolilnüzü yaparsınız. Sonra sey • 
rederken kendinize siz bile şaşacaksı
nız. Bütün hareketleriniz, yürüyüşü _ 
nüz, kolunuzu kımıldntışınız, başınızı 
oynatı~ınız bütün tarzlarınız hepsi gö
rünmektedir. 

Rolünüz bittikten sonra mütehas _ 
sıslar kararlarını verirler. Siz de bir 
his, bir istidat görürlerse muvaffak 
olmuşsunuz dcnıektir. Reddcdildiğiniz 
takdirde stüdyoya artık bir daha bu
raya ayak basamazsınız. 

Bu imtihanlarda birçok defalar ha
zır bulundum. Kabul edilenlerin se -
vinçlerjnden deli gibi hemen telefona 
km"arak akrabalarına haber verdikle
rini ve reddolunanlardan bazılarının 
do. düeüp bayıldıklarını gördüm. Bun
lara kimse aldırmaz. Burada açacak 
kalp ve hissiyata verilecek para yok
tur. Muvaffak olamıyan bir kız Holi· 
vudda kalırsa kıymeti günden gUne 
düşer. Nereye başvurursa kabul edil
mez. Bunlardan ne kadarını kapılarda 
beklerken gördüm. Rejisörler başları
nı bile ~virmeden geçerler. 

Muvaffak olamıyanlar içinde belki 
kabiliyetlileri de vardır. Fakat bunlar 
talihsiz demektir. Artık bayatlamış -
lardır. Holivud yeni ve taze Q<'hreler 
arar. İlk hamlede kendini satmak icap 
eder. Göz alışırsa kimse ona ehemmi
yet vermez. Bu büyük bir tehlikedir. 
Bunu bilmek Ifızımdır; halbuki kızla
rın çoğu farkında değildirler .. Ve vak
tiyle muvaffak oluruz ümidiyle yu
varlanır giderler. 
İmtihanda muvaffak olan kızlnnn 

ekserisine haftada 50 dolar ücret ve
rilir. Talih art.iste yardım eder ve film 
de onun tipine ihtiyaç görülerek ken
disine rol verilirse haftalığı 300 ila 

500 dolara kadar yükselir. Filmde al
dığı rolil canlandırıp stüdyoya kendi
sini sevdirdiği zaman artık parlamak 
üzeredir. Böyle bir kızın stüdyoya gel
diği vakıt ilk sözü: 

- Yarın hangi rolü oynayacağım? 
Der. Bu yeni bebeklerin ekserıya 

bir kusuru vardır. Sinemada metre 
hesabı ile ölçülen öpüşlerde muvaffak 
olamazlar. Bu öpüş keyfiyeti hakika
ten bir meseledir. Bir artistin sine -
mada Upüşınesi icap ettiği takdirde 
bumm tnrzı ve zamanı iyice tayin o
lunur. Öpüş ne uzun ne de kısa olacak

tır. 

Tecrübe gören büyük artistler 8 
metre film busesini iyi bilirler. Bu 
perdede 20 saniye sürer. Böyle bu~e
lerde ekseriya kucaklama da vardır. 
Halbuki bir iki metrelik öpü§llle ekse
riya ayakta olur. 8 metrelik buse ya
pılacaksa erkek k:ı.dım koluna yatırır. 
Oturuyorlarsa kendisini onun üstüne 
abanmaz. Yeni artistler bunu bilme -
diklerinden buse müddet ve çeşitlerin
de daima yanılırlar. Rejisörlerde ar -
tistlere sokakta ve açık havada bol 
bol öpüşmelerini ve idman yapmaları
m tavsiye ederler. Onlar da buna ria
yet ederek mütehassıs olurlar. Te,·ek
keli değil, Holivuda geldiğim günden
beri her tarafta öpüşme görüyorum. 

Utangaç bir artistin Holivuddn pa
ra kazanamayacağı muhakkaktır. U
tanma kelimesi Holivud lügat kitabı
na girmemiştir. 

Lilyan Harvey Almanyadan ilk de
fa Holivuda geldiği zaman kendisini 
karşılayanlar arasında ben de bulu
nuyordum. Tren geldi ve artist pol
man vagonundan atladı, etrafını der
hal gazeteciler ve fotoğrafçılar aldı
lar. Eteğini kaldır, bacaklarını göster 
gibi emirler yağmağa ba.~lndı. A vru
palı artist söz dinleyerek bu kısa e-

(Sonu 10 uncuda). 
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SAIF IHIAVA"'f 

Sonra Paula evde bunun manasını ( yediğimiz için bizim karnımız ağrır
sordu. Annesi dehşetli korlrmuş gibi 1 kcn siz istediğiniz kadar yiyebilin ve
ibaşını kaldırdı, biraz durduktan son- ya yiyebilecek halde olun, öğretmen 
ra çocuğun babasına döndü ve yavaş z.ekB.nızı ve bilginizi imtihan ederken 
sesle: istediği kadar yumuşak davransın; in-

- işte senin demokrat mektebin sanın sizinki gibi bir babası, sizinki 
terbiyesi! dedi. Hadi izah et §imdi b~ gibi bir evi, sizinki gibi esvapları ve •• 
kalım! Sizinki gibi bir hayatı var mı yok mu, 

Babası da izah etti: hiç biri beş para etmez! 
- Bilhassa fakir kimseler arasın

da, dedi, bazı adamlar vardır, ki, ... hığ, 
muntazam bir aile hayatı yaşamazlar, 
hergUn evlerine gitmezler, aileleri de, 
ıazmıgeldiği bir §Ckilde devam etmez. 
Bazan o adamlar bir daha evlerine hiç 
gelmezler, aileleri ile olan rabıtala
rı da bu suretle kesilir. İşte, bugibi 
kimselerin çocuklarına. gayrimeşru 
çocuk denir. Zavallı çocuklar! Ama 
çocuklar böyle şeylerden bahsetmez.. 
ler, - ne kendi aralarında., ne büyük
lere, bilhassa bilyilklere, hiç. 

Bunları söyledikten sonra, muzaf
fer bir eda. ile, karısına baktı. Çocu
ğuna bu hususta verdiği izahattan 
kendisi pek memnun olmuştu. 

Fakir çocukları ... Üstleri ~lan pis 
lio1tar, ayaklarında papuç yoktur, he
men daima aç gezerler ve içlerinden 
bazıları da gayriıneşrudurlar. Belki 
fakir olmak o kadar fena bir şey de
ğildi. Meselft.: bu çocukların ceplerin
de daima bezden bir top bulunurdu, 
meh.-tepten çıkar çıkmaz hemen top 
oyn'.llnağa ba.slarla.rdı. Sonra, bu ço
cıiklar sokaklarda istedikleri gibi ko
şarlar, hiç etra.flnnna bakmazlar, ö
tekine berikine çarparlar, tramvay -
larla arabaların arasından geçerlerdi. 
Sicimle bağladıkları kitaplarını yer
lere sUrükleye sUrükleye çekerlerdi, 
iki parmaklarını ağızlarına alıp acı a
cı ıslık öt.tUrllf lli"di. 

Bunların hepsi öyle peli çirkin şey-
ler de değil, hani insanın neredeyse 
fakir çocuğu olmak isteyeceği geliyor. 
!nsanın, annesinden babasından me -
raklI ve faydalı aeyler işitmesi, gü
zel ve iyi şeylere karşı nasıl hareket 
edileceğini öğrenmesi iyi ama, vücu
öumuzun kapalı yerlerinden bahse -
derken utanmamak, yeni öğrenilen, 
meraklı kelimelerle ve insanı gülüm
seten bir zevkle bahsetmek de fena. bir 

eeY değil • 
Evde, daha mc1cteöe gitmeden ala-

manca konu§Illak, okuma yazma öğ
renmek iyi bir şey ama, dersleri güç
lükle öğrenmek, sonra. vazifelerini 
yapmadıkları veya biribirlerini yere 
yuvarladıkları zaman hiÇ cezasız ya· 
but hafif bir ceza ile kurtulmak dn 
fakir çocuklara vergi; yani, cahil ol
mak onların bir imtiyazı. Rahatlık 
içinde olan bir evde alınnn terbiyenin 
verdiği usluluk, ağırbaşlılık iyi bir 
şey ama, vücudü işletmek, çevik ol
mak da paha biçilmez başka bir §CY·· 

Bununla beraber, insanın trun ma.
nasiyle nasıl kUçilk bir bay olduğunu 
gösteren şeyler var. Bir gün fakir ço
cuklardan biri mektebe gözleri şiş şiş 
geldi, yüzU parça parça morarmıştı. 
Paula çocuğa 'ne oldu,, diye sormak 
istedi ama, cesaret edemedi. Çocuk 
yerinde 01.unnu.5 susuyor, kendi ken
dine söyleniyor, yanmn birisi yaklaşa
cak olursa dişlerini gıcırdatıyordu. 

Temizpak giyimlilerden biri çocu -
ğun yanmdnJ:.ilerden birine sordu: 

- Ne olmuş Szulkovics'e? 
Bunu sordukları çocuk omuzlarını 

silkti: 
- Ne olacak? Babası meyhaneci. 

Dün gece içmiş içmiş sarhoş olmuş, 

evde gürilltil çıkarmış. 
Paula ile arkadaşları gülmeğe baŞ

ladılar. O zaman, öteki çocuk sınıf na
mına hiddetlendi, bağırdı: 

- Ne gülüyorsunuz enayiler? Biri
si size böyle yapsa ağlarsınız ama! 

Bütün bunlann manası euydu: za
-:-:..!1 Szu~hvvics :iena bir hayat yaşa
yorda. Zavallı fakir çocuklan: siz is
tediğiniz kadar sokakta bağırıp çağı
rm, istediğiniz kadar o sizin kaba ka
ba şeylerinizi söyleyin, yapın.çok 

Bizim birçok pastalarnmz var; el
biselerimiz eskiyince atarız, yahut si
zin gibilere veririz; biz istersek, baba
mıza israr eder, meşin fudbol topu 
aldırırız, evde topu atıp cam veya ay
na. kıracak olursak da uınurumınxla 
değil. Bırakın o böbUrlenmenizi artık: 
biz iki parmağımızı ağzıml7.3. sokup 
sizin gıöl ıslık çalmasını bilmiyoruz 
ama, sahici bir dildük alıp öttürilyo
nız yat 

Geçen gUn Hollosy Laszlo bir şey 
dedi: Hani sizin gibi dilencilerden bo
yuilfl. işittiğimiz lfiltll'\lılardan biri. 
Bunun üzerine dördümüz beşimiz bir 
araya geldik, biribirimize fısıldaşarak, ' 
kıs kıs gülerek bu lftkırdmm mana
sını arayıp bulmaya çalıştık. Biz de 
biliyorduk ki çocukları dünyaya ley
lekler getirmez. 

Biz aramrada iyi geçiniyoruz, lyl 
arkadaşlık ediyoruz. Size karşı bUyük 
bir hal takmıyoruz. Kendi aramızda 
ibiribirimize yemeklerimizden veriy<>
ruz, kal&.."lları da si7.e veriyoruz, Siz 
tavanarasmdaki odanızr veya sizin 
evden bir iki kişi ile beraber yattığı
nız yatağı nasıl tiksine tiksine dilşil
nliyorsamz biz de odalarımızı, evleri -
mizl ayni derecede bUyük bir sevgi 
ile dilşünUyoruz. 

Pazar gilnlerl öğleden sonra biz bt
rlblrimlile bulueuyoruz.. halbuki siz 

daracık ve rutubetli avlularda veya 
taşlan iğribilğıii sokaklarda oynayor
sunuz. Biz "HegcdUs Paula veya Risz
tics tvan benim arkadaşım,, derken 
gurur duyarız: siz aranızda biribiri
nizi sevmezsiniz. hep tek başınızası -
nızdır ve birjbirinize: "Hey ölmilş e§ek, 
buraya gel!,. diye bağırırsınız. .. 

Hayır, biz sizinle bir değiliz, mek· 
tepte de müsavat denilen şey yok; öğ
retmen yalan söyledi. Bizim.söylediği
mizle sizin söylediğiniz her kelime a
ramızdaki çocukluk köprüsünü yıkı
yor; bizim kafamızdaki bir düşünce 
ile sizin kaf aruzdaki düsünce çocuk • 
luktanberi aramızda yükselmekte o
lan duvarın bir taşıdır. Arasıra size 
karşı hissettiğimiz merhamet de bizim 
gururumuzu kabartmaktan başka bir 
şeye ynramnyor; sizin biz.e kar§ı duy
duğunuz kıskançlık da sizdeki o kini 
daha kuvvetlendiriyor. 

Sınıfta biribirimizden uzak otur-
mayoruz ama, biraz zor bir suale ce. 
vap vermeyip kekeleı.-ıeye başlayınca 
size gülüyoruz biz. Sonra, kftğıtları yu 
varlayıp yuvarlayıp mürekkebe batıtrp 
bizim o temiz elbisemize fırlatıyorsu-
nuz. • 

Biz biliyoruz ki birgün gelecek siz 
bizim hizmetçimiz olacaksınız siz de 

' daha §imdiden anlnyorsunuz ki bir 
gün gelecek biz sizi korkutacağız. Fa
kat, bununla beraber .... 

- Ne duruyorsun orda direk gib\, 
Szcrkeres? Ne bakıyorsun bana. öyle 
gözlerini fal taşı gibi açmışsın? Hişt, 
bana bak! al sana bir dilim tereyağlı 
ekmek! Biliyorum, alırsın da te§ek
kUr bile etmc~in, yine de benden nef
ret edersin sonra. Ama, zarar yok; 
sann bu ekmeği verip sevgini satın al
mak istemiyorum; tek içim rn.hat te
sin diye veriyorum.,, 

Dersler iyi gidiyor: Paula dersleri
ni sn.nki oyun oynayonnuş gibi öğre
niyor, öyle çalışıyor. Çünkü daha mek
tebe b=1t;lnmadan evvel okuma yazma 
öğrenmişti. Kilçiik tnştahtasma, geniş 
çi~ili defterlerine harfleri gittikçe 
da.ha güzel, daha dilrüst çiziyor. He
sap yapmasını biliyor; odasındaki 
şeyleri aklından sayıp cemediyor; göz-

Bir gazete idareha
nesinde müthiş bir 

inllU\k 
Geçen haf ta yazdığımız bir makalede 

de belirttiğimiz gibi, Köse Ivanof kabi
nesi Bulgaristanı yeni Sobranya açılın
caya kadar idare edecektir. Bu itibarla 
kabinede yapılan değişiklik başvekilin 

istifasını icap ettinnemiştir. Kabine a
zalan arasındaki fikir aynlıkları harbi· 
ye nazın general Lukof, dahiliye n~ 
Krasnosvki, ticaret nazın Barof, adliye 
nazın Ognanof un istifalariyle şimdilik 
ört bas edilerek bunların yerlerine Plev
ne garnizon kumandanı general Daska
lof harbiye nezaretine, Plevne valisi Ni
kiforof ticaret nezaretine, dahiliye nezare 
ti müsteşarı Kojuharof adliye nezaretine 
getirilmiş, maarif nazın .Nikolayef dahi
liye nezaretini deruhte etmiş. Onun ye
rine de Sof ya üniversitesi rektörü Ma
nef tayin edilmiştir. 

Bulgaristanı sıkı bir askeri idare ile 
idare etmek taraf tarlarından olan eski 
harbiye nazın general Lukof tekaüde 
sevkedilmiştir. 

Kabinede bu değişiklikler yapılırken 
mebus intihapları için propağanda faali 
yeti devresine girilmiş bulunuyor. Bü
tün eski parti liderleri ve belli başlı par 
tizanlar mebus olabilmek için namzed
likleri koyınuşlerdır. 

Bulgar gazetelerinin bildirdiğine göre, 
şimdiye kadar üç bin kadar kimse, me
bu~ olmak için müracaat etmiştir. (Zo
ra) gazetesi bir başmakale neşrederek, 
bu namzedlerin içinde bulunan bir çok 
menf aatpcrestlerin demogoji yaparak 
halka kendilerini intihap ettinneğe mu
vafffak olacaklarını, bu suretle Sobran
yaya girerek devlet idaresinde bozi',run
culuk yapacaklarını yazmaktadır. 

Eski partiler her ne kadar kanun ha
rici addedilmişlerse de, Bulgaristanda 
partizan olmiyan tek bir ki~ bulunami
yacağına göre, yeni Sobranya toplandık
tan sonra yeni kabinenin kimler tarafın
dan. ne suretle teşkil edilebileceği bazı 
Bulgar gazeteleri taraf mdan soruluyor. 
Şura ı muhakkakbr ki, Bul aristanda 

çarpışan iki kuvvetli cereyan vardır. 
Solcularla sağcılar... O memlekette 

herkes bir (taraf) tutar. Aimanya, İ
talya, Türkiye, Yugoslavya, Fransa, İn
giltere, Rusya, taraftarları vardır. Bun
lardan başka, komiteciler de eski faaliyet 
lerini §imdi gizli bir halde devam ettiri
yorlar. En kuvvetli ve hiç bir şeyden 
korkmiyarak faaliyet gösterenler ise ko· 
münistlerdir. Komünistler, (Zora) gaze
tesinin yazdığına göre, son günlerde gizli 
çalışmalarına büyük bir hiz vermişler
dir. Hükumet, son günlerde komünist
lere aid gizli üç matbaa, bir siklostil, 13 
sahte mi.ihür, (amele gazete) leri silah
lar, bir depo, haritalar me:~rdana çıkar
mıştır. 

· Sof yada 12, Şumnuda 28, Vracada 20 
Filibede 8. Eski .za~rrada 13, Burğazda 
20 komünist propağanda ve teşkilatçısı 
Bulgar polisi tarafından tevkif edilerek 
hapishanelerdeki binlerle arkadaştnın ya 
nma gönderilmiştir. • 

Komünist ve antikomünist cereyanla-
rının Bulgaristandaki çarpısmasınm bir 
neticesi olarak üç gün evvel Sofyanın gö 
beğinde bir cehennem makinesi patla· 

mıştır. 

1 van Asen sokai:rında Golos Rossi 
(Rusya sesi) adında komünizm düşmanı 
bir gazete neşreden l \'an !::>lonoviç ile 
kansı Tamara, oğlu Yuriy ve muharrir
lerden Mihailorun gazete idare -
hanesinde bulundukları sabah saat do
kuzda yabancı bir erkek kapının zilini 
çalmış, çıkan hizmetçiye bir paket ver
miştir. Paket içeri alınıp Mihailof tara
fından açılmağa çalışılırken cehennem 
makinesi patlamıştır. l\füthiş infilak bü
tün mahalleyi sarsmış Solonoviçin karı
sı Tamara ile l\.Iihailof parça parça ola· 
rak ölmüşlerdir. 
Yapılan tahkikat neticesinde Solono\i 

çin komünizm aleyhtarı beynelmilel teş
kiltıtla birlikte çalı~tığı anlaşılmıştir. Go
los Rossi gazetesi idarehanesinde 250000 
levalık muhtelif ecnebi paralan bulun-
muştur. 

M. N. 

lerini kn.pa.yıp, küçük hayvanat bah
çesinde gördüğü yirmi iki hayvnıun 

dokuzu kayoolsn ne kalır diye hesap 
ediyor. 

(Arımı var.) 

Kaçırılan; öldürüldü mü, sağ mı?/ 

Kaybolan General!? 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri T eıki
lab,, reisi Millerin izi üzerinde ...... 

Yazıtn: Alfred Gerlgk ---Tefrika numarası: sa 

Bekliyorlar?! ••• 
2 kadından biri, hakkındaki kar~rı; 

Htekl kadına gelince 1? ... 
"Darada meydana çıkarılım. 

rişltilmcmiş bir skandaldir!" 
Dilytlk bir Paris gazetesi, pro
testolarln ateş piisktirilyor, "Bir 
gUn yere serilmiş olan bir ka
dın bulunuyor. Daşka bir gün 
artık hoşa gitmlycn bir ajnn, ö
teki dünyaya g<;mlerlllyor. Geno 
başkn bir defa bir general, kay
boluyor?? Ve bu trajik Tnkın
lar, hep bir seri entrikanın, es
rnrnlQ(l organizasyonların, taz
yiklerin, hesnplnnarnk kurul
muş tuznklnrm ''a~ırı ta.tblknh" 
nı lfnllelcmllriyor. Gözlcriınlz 

önlinde nçılnn tomar, para .••• 

GcncralJotı Millerin son resim'lc-
Ti>ıden biri 

meal arasında, günler geçip gidiyor! 
Pleviçkaya, bekleyor ....• Sergüzeştle 
başlayan ve alaca, bulaca maceralar 
arasında tomarlanan bir hayatın. 

haplshanenln inzivası içinde bltlp 
bltmlyeceğlni bekleyor! 

Lft.kln, dışarıda, Paris mUlhaka
tından Bulonyde başka bir kadın da 
bekleyor, .. bekleyor. O kadın, müt
hiş haberin teeyyüt etmiyeceğlni gün 

lerce ummuştur. Madam Mlller hay
li yaşlanmıştır ve şimdi bundan da
ha. ziyade ihttyarlayışın eşiğinde du• 
ruyor; o, kaç 10 seneler senesi, ha· 
yat reffklyle başbaşa yaşamış ve yan 
yann ıstırap çekmeğe ltatlanmıştır. 
O, harp devrelerini ve yabanı bir 
"soldnteslca" nın, vahşt bir "dişi as
ker" hı _kocasını te'9kif ederek, cep. 
heden Petcrsburga gBtUrdUğü Ke-' 
renskl lhtııft.li gUnlerlnl görmüştnr. 
O, Beyaz Rus ordularının vaziyeti 
Umitslzleşttği ve daima daha Omttslz
lcştiğl zaman, şimal cephesinde ge
çen meşakkatli günlerde de kocasly
le yanyana bulunmuştur. O, Mlller
le gurbete çıkmıştır ve gene o, şim
di, birleşik ömilrlerinln son kısmını 
kocnslyle başbaşa geçirmekte oldu
ğu bu küçük, basit mülhakat evinde 
oturuyor. 

Kaçırılanın dönü:;ıü hususundı her 
hangi bir ümidin zoraki benimsendi· 
ği zaman, çoktan maziye karıştı. Ya
şayış, bu lrndmı hiç bir şeyle tatmin 
edemez. İçerisindeki eşya ,resimler 
,.e birkaç parça elbise, haydutların 
kaçırıp götilrdUkleri adamdan kn.l .. 
ma hatıralnr olan bu evi muhafaza. 
etmek, daha ne kadar zaman için 
mUmkiln olnbilcccğinl de kfmblllr 
ve bcllrtcıblllr? ! 

Plcvlçkaya, bekleyor ..... Bir neti· 
cc! Madam Millere hiç bir neticenin 
faydası dokunamaz. Mücrimlere ec
za da. imha edileni, bundan sonra. 
kendisine geri getiremez ..... ? ı 

BiTTİ ............................................................ 
7 ebligat paraları 

hakkında Müddeiumu .. 
mi/iğin tavzihi 

Mübaşir tebligat paraları hakkında lı· 
tanbul Cumhııriyel Müd<ldıımıımlliğinderı 
bir tav:.ih aldık. Bu tavHlıte şöyle deni
yor: 

Gaıctenlzin 7 Şubat 938 ve 21413 sayılı 
nüshasının 3 üncü sayfasının 1 ve 2 nci 
sütununda (Adliye kasasında biriken par• 
müb:ı~irlcre ,·erilecek mi?) bnşlıklı yazı• 

da tchli~iyc ficreti olarak iki senedcnberi 
toplanmış olan paranın bilfiil tebligat f· 
~inde çalışan ve yalnız tebligat işlerinde 
çalıştırılan müb::ışirlere hasren taksim e
dilmesi hususunda yüksek adliye vekl'tltı' 
tiyle İstanbul nılliye encümeninin nokt:ıl 
nazarları arasında ihliHiC buhınduğıı ,·e 
nihayet adliye vekaletiyle bu hususta ınu• 
habere de\•am etmekte olduğu mc\"zuubS· 
his paranın bütfin müb:ışirlerc taksirn e· 
dilmesi için cevap beklendiği yazılmnktıı· 
dır. 

Tebligat paraları kanuni me,-zuaıımızD 
ve bu bapla yapılan tallmnta uygun bir şc• 
kilde ,·erllrnckledir. Bu hususta yOk'°'ek 
vekdlellc ııdliye encümeninin kararı artı· 
ııında ihtJl!itı nazar mevcut değildir 

• S, 
oı 

t 
cı 

f 
ti 

k 
t 
~ 



Senede güzelli bin ton zahire ve Gaziantek mektupları 
on milyon k ilo pirinç istihsal eden Halkevindeki 

CEYHAJNDA. konferanslar 

Nüfus günden güne a rtıyor, 
Belediye çalışmala rını ilerlet;yor 

Ceyhan (husu i) _ Ceyhan sekSt•rı ' 
Yıl evvel bir köy olarak kurulmuşkt>ıı 
~ll.ının fe\ kalade r;alışkanlığı 'e mev
kıınin mümtaz hususiyetleri dolayısi~ iP 
~k seri bir inkişafa mazhar olmuş, birin 
cı ınıt kazalar meyanrna girmiştir. ~ü
r~ u günden güne artmakta, şehir ı;ıf· 
tıkÇe büyümektedir. Bugün on hin niilu 
su 'ardır. Bütün kazada elli altı hin nü 
lu bulunu}or. Kasaba niıfu unda ıki ..:ı 
Yun ara ında yuzde 36 fazlalık gö:-ül 
lllüştür. Kazanın 144 parça i,,kan mınt;ı 
ka,ı mevcud olup dok an doKuzu mııh 
tarlar \e koy kanununun tatbık e<lıld.ği 
Yerlerdir. 

Kasabada ıki bin e; ,!'>ekiz yüz dük 
~an ,.e mağaza me,cuddur. Bt. da giistt· 
rır ki, Ceyhanm tıccari ehemmıyetı yiik 
8ektir. Ceyhana ÇukurO\·anm can dama 
rıdır denilebilir. Senede yüz elli bin ton 
~ire, sekız. on milyon kilo pirinç ,.t 
u0.35 bin bal) a pamuk i ~tih~l edilmek· 
ledir. S"'nelik ciro on bir mih·on liraya 
l"akındır. 

Sekc-,en hububat tüccarı \"ardır. Cev· 
han ayni zamanda orta ve cenubi Ana 
dolu ile Suriye ve Filistinin bir hayvan 
Paza.,dır. Senede yalnız iki ruz bin ko
l'lln satılır. Üç çeltik, üç pamuk, iki buz 
Ve bir un fabrikasiylc üç bankası, beş 
doktoru, iki eczahanesi mevcuddur. Ti
tarj sahada en bü}'ilk ihtiyaclar borsa ve 
telefondur. Bir çok vilayetlerden yüksek 
0lan tecimsel ehemmiyetine raj;'l'llen ka· 
sahada ne borsa ne de telefon şebekesi 
"ardır. Yıne esefle kaydedeyım K:i, kasa· 
bacta ba}'tar dahi yoktur. 

lira,·a ,-e ıkincı sene 7 ı bin lira~ a çıkarıl· 
mıştır. Belediye en zıyade ynı ınşaatına 
ehemmiyet wrmiştir. Iki senede üç bin 
metreden !azla cadde ve üç kilometre a 
ra sokak ) eni baştan yapıl mı~. ç;:ırşı ca i 
de i beşer metre kaldırımlı olarak parke 
dö~enmiş. senede on üç bin lira geliri o
lan bir mezbaha ile fidanlık. bir lağım 
sehir ti\'atro--u. umumi ha!<i, \e ~ c;u .. -
menfezi ınşa olunmuştur. Su ışinc de\ let 
el kO\·muc;tur. Bugünkü su \·aziyeti srh· 
hate ~u,;fık değildir. tyi sular da baha
lıdır. Ceyhan bu derdden ancak te~i~tr 
müteakip kurtulahilccektır. Elektrik te
si:-atmın ela bu yıl sona erdıleceği umulu 

\'Or. 

· Y<ıpılınac;ı derdt'c:t olan ilk iş yetmiş 
mağaz:t ve yetmiş mağazayı muhtevi hü
yiik bir hububat halidır. Atatürkün h~y 
kellerinin dıkilmesi de bu sene tahakkuk 
etmiş ol<ıcaktır. Ceyhanm en biıyük der
di olan ki1prü işi de bu yıl Ali eÇtinka
,·anın himmetiyle halledilmiş olacaktır. 
· Gittikçe modernleşen Ceyhana favk:ı
lfıde rağbet gösterilmekte, yerleşmek ü
zere etreHan gelenler çoğalmaktadır. Şim 
diye kadar ihtiyaç dolayısiyle hep dük
kan, mağaza yapılmış, ev inşasına kimSf> 
heves etmemişti. Ceyhanm süraUe kala
balıklaşmasına bu da mani olmuştur. Ila 
len mesken buhranı vardır. Yabancılar 
beş on gün otelde kaldıktan sonra ancak 
ev bulabilmektedirler. Şehrin merkezin
de on dört metre murabbalık bir düüki'l 
yeri 3200 liraya satılmıştır. Biraz ileride
Iei dükkan yerlerinin metre murabbaı ise 
elli liraya kadar satılabilmektedir. 

B ilhassa köprünün inşasından sonra 
Ceyhanm pek yakın bir atide yirmi, yir
mi beş bin nüfuslu şiıin bir ~ehir olaca
ğında şüphe yoktur. 

BUt Un vatandaşlar 
için bilyUk faydalar 

t emi n etti 
Gaziantep (hususi) _ Halkevi in~i

lizce kur~u açılmı~tır. Mister Ayzli tara· 
frndan der~ \erilen kursa bir çok vatan
da~ yazılmıştır. Kışlık konferanslar de 
vam etmektedir. I Ier kese açık olup en 
faydalı mevzular uzerinde , erilen kon· 
leran,lardan halkımız büyük ıstıladcler 
temin etmektedir. 1 Iabcr alındığına göre. 
Ankara dil, tarih fakültesı ari>L'Oloji ~u
he·i talebesı ıki profesiirle birlikte bu· 
günlerde şehrimize gelerek Antep cıv<ı· 
nndaki tarıhi eserler üzerinde ınceleme· 
lercie bulunacaktır. 1 !evet E\·de konfe· 
ranslar da ,·erecektir. . 

llk okul öğretmenlerinin haftalık ton· 
lantılan devam etmektedir. . 

llATAl'LILAR GIDll'UR 
Yirmi bir yaşını doldwmuş Hatayh

larm intihaba i~tirak etmek üzere yur<l 
lanna dönmeleri dolayısiyle şehrimizJe 
mevcud iki yüz küsur Hataylı da kami
len Hataya gitmişlerdir. 

ViLAYET BtJTÇESINE AiT 
HAZIRLIKLAR 

Vilayetin 938 yılı büdce bazırlıklan 
ilerlemektedir. Büdceye aid teklifler aid 
oldukları dairelerden gelmiş, hususi mu· 
hasebece tevhid edilmiştir. Daimi encü
men yaptığı toplantıda alakadar daire
lerden gelen ve yekünu 761.086 lira tu
tan teklifleri ve hususi muhasebe mü
dürlüğüne verilip 464.812 liraya yetişen 
muhammen varidatı müzakere ve hakiki 
varidatı 448.321 lira kabul ederek masraf 
larda ona göre tenzilat yapmıştır. 

Köy kanununa tabi köylerin 938 yılı 
büdcelerinin hazırlanma 'I da bitmiştir. 
Vil yette köy bürosu ve kazalarda husu
si idareler lüzumu veçhile çalışmış ve ça· 
lışmaktadırlar. 

ŞAR KLUBtJNDE 
Toplanan Şar klübü umumi heyeti ra

poru tasvip ve hesaplan tetkik ettikten 
sonra yeni idare heyetini seçmiştir. Reis-

Belediye çalışmaları, intihabın feshiy· 
le Yerine Adanalı gazeteci gençlerden bay 
Salahaddin Seçicinin getirilmesinden 
So~ra takdire şayan surette artmıştır. 
Biidce birinci yıl 23 bin liradan elli bin 

------------~--------------------------------------~~--~---------~------------------~ 

Dörtyolda 
Gümrük teşkiliifl yapmak lazım 
llıı sene 75 milyon Portakal isi ihsali ümit olunuyor 

börtyoi (Hususi) - Kendisincien
ayrdar.ı'c köy haline ifrağ olunan dö.-t 

llıahaUe ile birlikte nüfusu sekiz bini 
~cç:.n güzel Dörtyolda bugün iç"n en 
uyuk ihtiyaç gi.ımrük teşkilatıdır. Ka-

ısa1t~ı11 w • ~ • • 

d : gın menı hususundakı tedbırler-

tı~n olarak üç sene evvel payasa kaldı
b an gumrük id.,re memurluğu elan 
d~ nahiyede iş gö:mekte:iir. Halbuki, 
ııa;u. Anadolunun Akdenizin ilk yakm 
ket 1_1. olmak itibarile en mühim bir is
tı. ~ 1 olan Dö~tyolda gümrük teşkila
tc a.kkında hissedilen ihtiyaç hak ka-

n nı· h" Yctli ~ ımdır. Dörtyolun, tam salahi-
dı . bır b· memurluk kadrosu veril-

gı taku' d .. · rrıa~ ır c luzumlu olan bınayı yap-
dir~~'-da kabul ve bunu Vekalete b !:lir 

1.ıı:lcr· h 1 dır t> ı a de bir cevap alamamışlaı-

..,a.~urcnizyolları idaresinin her hafta b:r 
tet c ~nun uğratr!dığı ve yuk:.rıda i~a-

ttıgim· h·ı . • 1 . • Yi.ıka ız ve: ı e tıcarı e 1emm.yet ı 

tın· :k olan Dörtyol un ve Dörtyollula
\'ap u dileğine Vekaletin müsbet ce-

"er,_ . 
-n "•esı b•kleniyor 
~ı.it . • ~ • 

fazla Çesını onyıl içinde yirmi bin lira 
Ycsi ~a Çıkarmış olan Dörtyol beledi
'cserı· Uttrıadan çalışıyor. Bu faal mües 
1:) ın ba 
ortyoı Şıntda oi .. , bay Tahsin Unel 

gıınu un umurni ihtiyaçlarından ço
kcısa.p sa laırııştır. Ezcümle; mezbaha, 

tı, Cu;~ Sebze hali, gazhane, pazarye
teıj in.. Ur Yet meydanı, belediye dai-
u te., sa. ctıniş, büyük fed<ı!<arlıklarla 

dcsini (b~ nı tamarn'amış. istasyon cad 
ktı'ıi• • ıhr buçuk kilometre) asfalt dö-
y "' ,,c ird k cnidcn . e i cadde ve kaldmmlau 

ın§a ve tamir etmiş. lağım in-

,.. -· 

Döriyolım i.'11.-clcsfoılcıı bir 7,;•sım 

şaatını ilerletmiş, umumi helalar açmış, 
yangın için aletler getirtmiş, sul.ına 
işini halletmiş. elektrik tesisatına ait 
projeyi Vekalete vermiş, şehri ağaçla· 
mış. bütün konforu haiz bir otel, ga

zino tesis eylem:ştir. 

lktısa::ii durumu her yıl biraz daha 
inkişaf eylemektedir. Şarka en yakın 
iskele olması itib:orile tlcari ist!kbali 
çok parlaktır. Portakalcılık gittikçe 
önem bulmakta cinsini ıslah için hü
kümet de he; türlü fedakarlıkları ihti
yar eylemektedir. Bu yıl (75) milyon 
portakal elde edileceği umuluyor. Pa
mukçuluk da son seneler içinde ehem
miyet bulmuştur. Ekim daima artmak 
ta ve m·ıhsul müşteri bulnaktadır. 

Dörtyolun dağ'arı da zengin maden
lerle kaplıdır. Bunlardan bir ikisinin 
imtiyazı müteahhitlere verilmiştir. Bu
r:da Büyük Önderin .de m.llete bağı~
ladıgı bir çiftlikleri vardır . 

Dörtyo:da yalnız bir ilk mektep mev 
cut olup dört yüz talebe kad<•r talebe 
kayıtlıdır. Orta okula dahi ihtiyaç his
sedilen bir kasabada bu bir tek mek
tebin ihtiyaca kafi ~elmiyeceği tabii
dir. Dörtyola bin beş yüz kadar Giridli 
göçmen yerleştirilmiştir. Bütün muha
cirler müstahsil duruma getirilmişler

dir. K<ızanın payası ve Erzin nahiyele
rinde tam teşkilatlı ilk okulla: mevcut 
olduğu gibi bazılarında k,öy okulları da 

açılmıştır. 
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MA Di 
Bu sene elektriğe 

kavuşuyor 
Kazalarda hu malı bir f aaliget var 

Mardinin umumi görihıüşü 

Mardin (hususi) - Miladdan asır
larca evvel Komuk Türkleri taraf mdan 
kurulmuş olup Isadan çok daha önce 
Mezopotamyada bü}rük bir Türk mede
niyetini temsil eden Mardin. Artık o
ğullarından sonra bakımsız kalmış ve Os 
manlı imparatorluğu Diyarıbakır valisi 
bıyıklı Meluned paşa tarafından hudud
ları içine alman Mardinle hemen hiç a
lakadar olmamıştır. 

Mardin arazisindeki arızalar itibariy
le imarı güç bir vilayet merkezi ise de 
az masrafla giderilmesi mümkün bazı za. 
ruri ve hayati ihtiyaçlarına da dokunul
mamış, şehir keneli ba~ma bırakı mr_,Ştır. ............................................................ 
liğe eczacı Bekir Aksoy, reis vekilliğine 
avukat Ekrem Cenani, muhasipliğe mual 
lim aFik, veznedarlığa Ali. Yetkin ve ko
miserliğe de hususi muhasebe direktörü 
Yılmaz Dokuz Oğuz ayrılmıştır. 

BiR SÜllSTIMAL J11? 

Singer h-umpanyac:mın şehrimiz acenta 
sının on gündenbeıi ortadan yok olu;u 
üzerine bir suiistimal zahabı hasıl olmu~ 
ve mümessillerin müracaatı üzerine em
niyet müdilrlüj;;rü ile ticaret odası memur 
lanndan mürekkep bir heyet huzuriyle 
acenta binası açılmış, içindeki makine ve 
malzeme tesbit edilmiştir. Meydanda 
bir defter bulunamadığı cihetle keyfiyet 
merkezden sorulmuştur. 

Cumhuriyetin teesc:üsünden sonra ise 
Mardin layik olduğu alakayı tamamiyle 
görmüş ve her sahada terakki ve inki_sa
fa başlamıştır. 

Filhakika, imar, sıhhat, iktısad ve kül 
tür gibi muhtelif sahalarda göze çarpan 
bu ilerleyiş Mardine yeni bir çehre ver
miştir. Bilhassa imar sahasında yalnız 
vilayet merkezi değil, bütün kaza ve na
hiyelere hattfi. köyler büyi.ık bir terakki
ye mazhar olmuştur. Susuzlu&run hakim 
olduğu şehirde üç park vücuda getirilmiş 
olduğunu söylemek bu çalışmaların kıy

metini isbate kafidir. 
ki kaza arasındaki yoldan farksız a

na radde parke döşenmiş, bu cadde üze
rindeki bütün pürüzler kaldırılmış. dük
kfuılar yeni sisteme çevrilmiş, mezbeha 
kurulmuş, et nakli için kamyon tedarik 
P.dilmiş, başka başka çam ve yerlerdeld 
kasaplar için bir hfil açılmış. ayar saati 
rekzedilmi~. umumi hata tesis olunmu~ 
ve elektrik tesisatına başlanmıştır. 

Ayni faaliyet kazalarda da göze çarp· 
maktadır. Bilhassa Savur, Midyat 'e 
Cizrede önemli sayılacak imar hareekt

leri mevcuddur. 
Cizrede caddeler on ikic;er metre geni~ 

liğinde açılmış, umumi balıçe, memurlar 
klilbü, fudbol meydanı, pl9j ve cumhuri· 
yet meydanı tesis edilmiş, Bu meydal13 

(Lütfen sayı/ ayı çc1Jiritıiz.) 

Aşk yüzünden Cina et 
Bir tüccar bir bar kadınını 

otomobil içinde vurdu 
-~e.rsin. (Hususi) - Şehrimizde f 

muthış bır aşk faciası olmuş, genç bir 
tü:ar sevdiği bar kadınını vur":'lUŞ ve 
bir kaza kurşunile de kendisi ölmüş· 
tür. Facianın tafsilatını bildiriyorum: 

Şehrimiz tüccarlarından bulunan 
Darentleli İsa ôzgen kendisini muhitte 
çok sevdirmiş çalışkan ve mütevazi bir 
gençti. 25 yaşlarında bulunan isa, evli 
ve iki çocuk babası idi. Genç tüccar, 
bundan bir müddet evvel şehrimiz bar
larından b:rinde Dik;nen :ıdında genç 
ve güzel bar kadını ile genç tüccarın 
münasebetleri epey zaman devam et

mişti. 

iki gün evvel İsa ile Dikmen yine 

buluşmuşlar bir otomobil turu yap
mak istemişlerdi. Otomobille Silifke 
yolun<la bir müddet dolaştıktan sonra 
dönmüşlerdir. Şoför her şeyden haber
siz otomobilini sürerken, arabada bulu 
nan gens; erkekle genç kadın arasında 
müthlş bir sinir mücadelesi başlamış, 

bulunuyordu. 
Nihayt ar<ıbada patlayan bir tabanca 

sesi şoförü yerinden hoplatmıştır. Şo
för başını çevirdiği zaman arkasında 

geçen faciadan habcrldar olmuş, genç 

kadının kanlar içinde otomobilinin 
minderi üzerine yığıldıgını gormü tur. 
Bu ani hadise 'lsarşısında ;ıe yapacagı
nı şaşıran şoför otomobilini yavaşla

tarak genç adamın elinden silahını al
mak isterken bu esnada sil.ıh tekrar 
ateş alarak B. İsaı::la başından yaralan
mıştır. Bu çifte facia karşısında sobuk 
kanlılığını kaybetmiyen şoför k~lar 

içinde yatan iki cesedi son süratle mıid 
deiumumiliğin önüne getirmiş ve yara
lıları teslim etmiştir. 

Bu esnada yaralıların ikisi de çok 
ağır vaziyette ccın çelÇşiyorfardı. I .. a
nın ye.ırası da ağırdı, söz söyliyemiye
cekhalde idi. Sorulan suallere clile işa
ret vererek cevap verebiliyordu. B. İsa 
elile işaret ederek bu kadının kendisi 
tarafından öldürüldüğünü itiraf etmiş
tir. 

Yaralılar buradan derhal hootahane
ye kaldınlmışlardır. Yapılan tedavilere 
rağmen İsa on dakika sdnra ölmüştür. 
Dikmenin başında kc.ı.lan kurşun henüz 
çıkarılmamıştır. Genç l~.adın da agır 

yaralı olarak yatmaktadır. 

Bu facia muhitimizde derin bir teeS· 

sür uyandımuştır. 



'lO - KURUN 8 ŞUBAT -1938 

mektubuna cevap Operatör Cemilin -----·------......- .._..._ ---
cek sö-

• ,, yer 
Şehir Meclisi azasından Bay Avni 

Yağız ise şsyle diyor: 
Eski Şehremini Opual6r Cemil (Paşa), J 

iıç oün evvel bir aJ.."§am ga:ctcsindc Şclılr 
Meclisi ll:alarrna lıitabcıı bir açık mcl:tup 
neşretmişti. 

Operatör Cemil bu mektubunda ıövlc 
diyordu: l 

"Şehrimizin müslııkbcl haritası ynpılır- ı 
ken evvclcmirde lımıın ve transit limanile 
yanında behemehal huh•ndurulınas~ la~~- 1 gelen büyük kömfir depo mcvkılerının 
ktrt'l surette teshil cdılnıesi halta sokak 
ve meydanların tanziminden ev'\'el ilk 
hamlede Jimanı insn cım kle işe başlanma
sı zaruridir. Hallmki bugüne knd:ır li
m:ının 1•apılacağı )'er bül..ı belli olmıldı. 
Fransadnn getirilen ehir mütehassısı B. 
Prost'un limanın \cdıkule taraflarında ya
pılmasını tavsil c ettiği ve ona söre nvan 
proje)i hazırladığı halde bugün şehiriml
zin en güzel, en bedii sahilini çirkinleş
tiren şu bulundu~uınuz n rdn liman iş

letme bnkımıodan da ıslahına maddeten 
zerre kad r .imli.en olmı:ran 'c Galata ıile 
Sirkccl arasında şcrıt sibi ıuz:ınnn şimdi
ki limanı mıl)onlarca llrn sarfi)le bulun
duf;'U l erde tevsi ve ıslahı cıhetine si
dildi~inl ve bül iik kömür dcpolannın da
hi limandan pek .çok uzakta yani Kunı
ceşme tnrnOarındn yııpılması ille uğnı.,şıl
f.lığını ga.. tclerde okudum. 

Şahst lmnaatlme göre limanı bugünl..ii 
yerinde bır karnk 1stanbulu imanı kalkış
mak şehrlmız.e 1rnrşı l apılacok fcnalılıla
rın en büyfığiıclür. Şayet liman mevkii 
h:ıkkındn nyrı nyrı mütalca , .e cereyan
lar var ve B. Prost'un fikri de beğenilmi
l'orsa inşaatı muvakkat bir müddet icin 
öurdurnrnk .şehirler tan dm 'e imanndrı 
muhtcıır milletlere mensup Ye en yilksck 
şöhreti taşırnn hiı kac mülchas ısm dahi 
rey ''e mutnlcnl:ırı alındıkt:ın sonra işe 
başlamalıdır. 

Dir rh·a)etr göre limanın csnsen Yedi
imle tamflnrınn nakli kabul edilmiş ol
makla beraber liman muvakkaten yerinde 
kalacak ve lc'isi ve l lfıh edile<:ekıniş. lfat
üı 26 KCınunus:ınidc intişar eden Cumhu
riyet snzelesl de in iliz muhendislcrine 
yaptırılan İstanbul limanı ve kömür dcpo
farıno ait pı'Ojclcrin tac;dik edilmek üze
re oldu 1 ~ c' -01U hro ile Kuru
çcşmedc t'Ok bflyük om r epol rı ıe.,fsa
lına bo.,ıanacngını ve bu tesisatın 940 se
nesinde ikmal edileceğini yazıyordu. 
Şu halde imdik! limanın tc\'sl ve ıs

lahı rıhtımlar, antrepolar inşası için de 
a) nen ile dört mil) on yani, limanın tev
si ve ıslAhına ve bu) fık komfir depolan
nın inş:ı ına nş:ığı )'Ulran dokuz milyon 
lirıı)n ) akın bir para sarfolunncaktırl Bir 
kere hnkkelinsaf duşünelim, ınuyakkat de
nilen limon hlrknc sene onrn Vcdikulc)e 
taşınırsa G:ılatıı, Sirkeci, Kunıçeşme ta
:l' flnrında yapıl:ıcıık hu muaz.uım tesisat 
ne işe yıırı)acak? Yıl.ılıp atılmıyaeıık mı? 
Bu uğurda sarfcdilecck ınUronlarca liralar 
heder olup sitmhecck mi'l .•. 

Liman mevldinin tam:ımiyle truı.yyiln el
mcmesfndcn dolayı d:ı milstnkbel harllcı

nın tatbiki gü~leşmhccek mi? Akamete 
bile uAraını) ncnk mı 1 

Ben scnclerdenhcrı 1.stanbulun kaşesini 
muhafauı ederek lam modern bir surcıte 
iman ve güezlJcşUrilmesi, en muntazam 
Avrupa şehirlerine benzemesi için behc
mehnl §imdlki limanla Sırkecideki demir 
)olu istasyonunu, bfi)iik J.:ömür depolnrı-

Atatürkün heykelleri dikilmiş, Midyatta 
elektrik i..1 bile ele alnımıcı. Savurda 
halkın yardimiyle muhteşem bir Halkcvi 
binası kurulmu , Kızıltepede yeni yeni 
binalar yükselmiş, Derikte, '.Mazı dal[m
da, Gercilstc ve Nusaybinde bir çok eser
ler meydana getirilmiştir. 

Mardinde kultür hareketleri büyük IJir 
hızla ilerlemektedir. 933 de açılmr5 olan 
orta okulun mevcudu dört yüze yakla5-
mrş; merkez ve mülhakat mektepleri ta
mamiyle dolu ve hatta ihtiyaca kafi gel
memeğe başlamıştır. Halkcvi için mer
kezde büyük ve modern bir bina yapıl
mıştır. In~at yakında sona erecektir. 
Köylerden çoğuna yeni mektepler açıl
mış ye eski binalar bu işe elveri~li hale 
sokulmuştur. 

S1hht durum da hidir. 1'..lli yataklı bir 
hastahane inşa ı mliteahhide verilmi§lir. 
Trahomla mücadele devam etmektedir. 
Eski hale gôre, trahom niebeti yüzde 25c 
düşmü"tür. MC\'cud yirmi ~ yataklı 
rnemlel et hastalı nesi i}'i bir kadro ile ça 
lı5fllakta ise de yatak sayısı ıhtiyaca te· 
kabili edememektedir. 

Mardinin iktısadi \'aZiyeti Diraıbakır 
hattının inşa ından sonra hi edilir dere 
ce<le sarsılmı~tır. lhraç maddelerinin ha 
§ında sade yağ, sabun, badem, erik ve 
hayvan po~tları gelir. Midyatın üzümle
ri de ı;ok makbuldür. Diyanbakır ve G1-
ziantep rakı fabrikaları üzümü ekseriya 
Midyattan temin eder. 

ııı Yedikule tor.aflarına, tersanenin Ha
liçten cıknnlıp famit körfezine, Balıkha
nenin l\uruceşmc~e ''e bundan 18 sene 
ewelki şchreminliğim sırasında ilerde Ye
dilmle cihetler.inde ~·npılacnk limanın ya
nına ctirılmek şartiyle muvakkat olarak 
Haliçle Sütlücede tesis eylediilim ve mer
Jıum şehrenıiııi Haydar beyin çok büyük 
lıimmeti;)1e tamaınlanıırak Qtıt:ın ımezba
lınyı da yeni liman civarına ve bugün 
Hıılicln furnsındn burnsında yerleşmi~ o
lan bütun depo, antrepo, ;fabn1rn, imallıl
hancleri müstnkbel p'lfındn şehrin münn
r.ip bir &emtinde sana3i mıntalmsı olmnk 
üzere a1-rılacak tarafa tnşımaktan baş'ka 
çnrc olmadı~ına kaniim. 

Hele lstanbulun esaslı :bir surette ima
rına karar '·erildiği şu :sırnlarda Eminönü, 
Karaköy, Azapkapı meydanlarının ve bazı 
sokaklnrımızın dağınık olnnık selişi güzel 
tanzim Ye ıslfıh edilmek üz.ere oldu&runn 
!bir türlu :ıklım lnlmı)·or. 

Pek mn lıIJiyonız iki, modern ıbir ehir 
plünının, tatbiki itin esaslı bir programa 
lb~h bulunması şarttır. Liman yeri ıtau,y
yün etmemiş, ho,·n.sru:ı, tclefon, Jill, ~lek
trik ve 1 ıtım )'ollan nı bunların hepsini 
bir } ere topla:racak fenni kanalizas}"Onln· 
n olmıyan :bir şehirde eski !bir elbiseye 
:,ama )apar ,·eyn eski lbir !binayı tnmlr e
derek yenileştirmek sibl keyfimayeşa şu
rada lıurndnki sokak ve meydanların ge
nişletilmesi ile ıısri, konforü cami mo
dem bir şehir kur.nına.rıı. Bugün elimiz
deki birkaç milyon lirayı da öteye beriye 
serpmi§ oluruz \·e yapılacak istimlliklar
dnn da zene knrlnr istifade edemedikten 
1 ışkn mutm:nrrır lıile olncıı8ız. Çfinkil 
htim15k olunan binalnnn mücavirinde bu
hınan cmHikin kıymctleri hlllllıar-0 fovka. 
l:\de nrtııcnğından 11.ıcledl)'Cmiz: bu binnlnrı 
&enclcrce sonra i.stimliık etmek isler e pek 
çok p=ır:ılar, mil)·onlarca liralar vermek 
mecburiyetinde knlacaktır. 

Geçen .sene "Yarınki İstanbul" adiyle 
neşreylecliijim rlsalcmde uzun uzadı;r:ı 
) azdığım gibi imar fa:ıti)·etiııe dannadaaı
nık bir surette lıaşl:ımıynrnk Bc>·~lu, 'i
şanla~ı cfhetlerlne seke mıınlteessfif §im
diyckndar imar ~fi7.ü pckoı t;örcn ,.e ihmal 
cdl}.cn ·uüliln ~ar.ı rka ve nbidtılly e, 
tull t T. lllLk rı~ f, llıundn l>ir misli hu-

'\Jun • il jruınuul cnıelini ilk hamlede 
tanzim Ye imar cımcliy!z. 'Yemiş iskelesi, 
Eminönü, Sirkecideki bütün mahalleri 
birden kfıınllcn istiınlitk ederek değerli a
sarı otikn nbidi'ıtı ıııuhafnz:a etmek §artiyle 
yıkıp tıırla k:ıidesine tc\•fikan n.srJ kanıı

lizns~on Ye b:ıhccleriyle birlikte geniş so
kak ve ıne) Cl:ııılnr nçarnk modem bir şehir 
meydana ı;:etirıncli~ iı. 

Bu surcllc buyük mlkyaila toptan ya
ıııl:ıcak i.slimJ:ıklcr sayesinde beletliyenin 
elinde geri J.alncak çok kıymetli nrsnl:ırm 
l\:ıtış bedelleri şehrimize pek büyük lıir 
'nriılııt lemin edecektir." 

PpcrQlôr Cemil (Paşa) mn bu mektııba 
hakkında ne dıişii111liioıi11ü üiju11mek iı

lc11crı bir uıulıcırrlrimi:e l'ali ııe Belediye 
Reisi Bau lıluhid<lin Cslıiııda{j l:ısaca ıu 

cevabı vcrnılşlir: 

"- Benim bu mektup hakkında söyle
yecek hiç bir sözüın yoktur.'' 

Mektup doyrudan doğr.ııya Şehir Afrc
ltsl liznlarma lıitap ctlijjlndcn nıuhnrrirl

mi: Şclılr Meclis( ııc <lainıf enciimen 6za

smdrın Bau Avni Yauı;:'la oüriifmüştıir. B. 

Aunl l'o{jı: aynen ş11nları ıövlcmlşHr: 
11

- Cemil Paşanın şehircilik ze\•k ve aş. 
kı tebcile değer. fstanbul gibi eşi az bulu

nan abidelerle süslenmiş tarihi bir şehrin 
fmnrı bizce hiiyfik bir hadşlnaslıkla ta
kibi Jôzııngclcn mesalldendir ve h6dlsede 
bö) le tcliikki edildi. En manır mlltehaswı
larm reyi alındı. 13u zevat gBrüşlerlnl 

tahriren bildirdiler. lttHak ellikleri nok
talar şöylece hlUCtso eclilclıilir. 

i - lstııııhulun beynelmilel vn7.iyeti .. 
Jlcpsi de umuml 'e mahalJI kriz ne olursa 
ol un dün}tının 11irinci derecede tronsil 
şehri olduğuna kıınır verdiler. 

2 - Tabil güzelliği ililmrlyle lıilıal.:kın 

seyyah şehri olabilec iji kar:ırlnştı. Tarihi 
abideleri ftfl,ariylc sene seyyah şehri vas
fını blrfoci drrcccıle muhnfarn edeceğine 
kııni bulundular. 

Hallı\ dediler ki: Bir tane.d bile lıüyük 

şehir için k:Hi selen muhteşem fthiı.lelcri 

itibariyle b•nnbulda ynpılac1k hareket tnn 
z:imrlen evvd, lnnziftir. 

Bu zevattan lınıısı, B:ıy Prost müsaba
kayn girer e lı:ıdşlnashk icabı kendile-
rinin glnnl)CCl·klerini sBylt'mi~lerdi. 

Şl'hlr bu dctıerll l\llmin bilgi ve sl\rsll-
üne hırakılmışlır. Dugünlcr:te yapılan ha

reket şehrin umumi suretle tsınzimlnc dc
~n. kısmi ol:ırnk libid!ıt etrafının tnnıifine 

nlttlr. 

Şehrin pltını tamamen yarnlnc:ık, tran-
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s - Srrbrrf - 9S8 Salı va rnporn. 20,33 Ömer Rıza tarafından a- 4 - Chapelier: Lcgcnde Creolc. 22,45 
O~e neşriyatı: Snat 12,30 :PJlıkla Türk rapce söylev. 20,45 Bimen Şen ve nrka- AJnn5 haberleri. 23 Plakla sololar, opers 

musikisi. 12,50 Havadis. 13.05 PlAkla Türk daşları tarııfından Türk musikis'I ve halk ve operet paı,al:ın. 23,20 Son lh:ıbcrlcr -ve 
musı1dsi. 13,~0 Muhtelif plak ncşriy11.tı. H :şarkıları, (Saat ayarı). 21,15 Tııhsin ,.e ertesi günün proğramı. 23,30 Son. 
Son. nrkadaşları tarafından Tür.k musikisi 1\'e 
Akşam neşriyatı: Saat 17 lnkıldp der~i: .._halk şnrkıl:ırı. 2_1,'50 Orkestra: 1 - Pa-

Oniversiledcn naklen falımut Esat Boı- douk: Paraphrases. 2 - Rl!bikoH: Roman-
~urt. 18,SO PICıkla rlans musikisi. 18,45 E- ce. 3 - Wnldtenfel: Espansn, valse. 4 -
ıminönü Halkc\'İ ııeşrir:ıt kolu namına Nus Ganne: Eııı:tnse. 22,45 Ajans haberleri. 23 
ırel Sefa. 19 Nel>il oğlu lsmall Hakl-.-ı re- Ptakla sololar, opera ve operet parı;alan. 
:f'aknti) le Türk musikisi :ve halk .şarkıları. 23,20 Son haberler Te ertesi sün tin progra-
l 9,80 :Konferans: Eminönü Halkevi sos- mı. 23,30 Son. 
'l"Bl yardım şubesi namına: Muvaffak Ben
ıderll (Türk ı omancılıılı ''e hikllyeciliği). 
19,55 .Borsn hnberlcri. 20 Rl5sik Türk mu
sikisi: Okuyan Nuri Hnlil, kemnn Reşat, 
kemençe Kemal Niyazi, tanbıır Dürrü Tu
ran, konun Vecihe, nısfiye Seliihaftin Can
dan, ut Sedat. 20,80 Ha,·a raporu. 20,33 0-
mer Rıza tarafından nrapça söylev. 20,45 
Radife \"e .arkadaşları tarafından Türk mu
sikU ve hıılk şnı:kıları. (Snol ayarı). 21, 
15 Tahsin ve arl<ndıışlnr1 tarafından Türk 
musikisi ve l1alk şarluları. 21,50 Orkestra: 
1 - Tnmslateur: Plolt durchs Leben, vnl
ııc. 2 - :Mcnclelssohn: Scher10. 3 - Mosı· 
ko\\'sky: :Oanses cspngnoles. 5 - Strauss: 
Ballnacht. potpourri. 22,45 Ajans haberle
ri. 23 Plfikla sololar, opera '\'e operet par
çaları. 23,2.& Son haberler ve ertesi günün 
prosramı. 23,30 Son. 

9 - Şubat - 938 Çarşamba 

11 - Şubat - 938 Cuma 
Öğle neşrly:ıtı: Saat 12,30 Plıikl:ı Tür'k 

musikisi. 12,50 Hav:ı.dis. 13,05 Plakla Türk 
musikisi. 13,30 ~luhlelif plak neşrjyatı. 

14 Son. 
Akşam neşriyatı: Saat 15 Yugoslavya -

Şişll futbol macı Taksim stadınd.ın na'k
lcn. 18,30 Pldkl:ı dans musikisi. 19 Çocuk 
terbiyesi: Ali Kdmfl Ak yüz. 1!130 Beyoğlu 
IIalkevl güsterit kolu tarafından bir tem
sil. l9,55 Bors:ı haberleri. 20 )~u.slafn ve 
nrkadaşiarı tarafından Türk mdslkisi ,.e 
halk şarkıları. 20,30 Hcın\ raporu. 20,33 
Ömer Rıza tnrııfından arapç söyle\'. 20.45 
Dyan Muzaffer ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi '\'e halk şarkıları. (Saat nya
n). '21,15 Münir Nurellin ,.e arkndaşlnn 

tarafından Türk musikisi \'e halk şnrkıla
n. 21,50 Orkestra: 1 - Glinkn: Rou5lan et 
Lııdmila ou•erlurc. 2 - .Kalman: Çardas
fürstın potpourrI. 3 - Staııb: Goncblte. 

12 - Şubat - 938 Camar,tesi • 
Öğle ııcşılyntı: Saat 12,?0 Plakla Tür'L: 

musikısi. 12 50 Havadis. 13,05 Plitkln Türk 
musikisi. 1 S,&O l\fuhtelif plfınk neşriyatı. 
114 Son. 
Akşam ncşrıi)·ntı: Saat 18,30 PlCtkla dans 

musiki.ı;i. 19 Vedia Rız:a ve arkadaşları ill• 
rafından Türk mn~ikisi -ve halk fnrkılnrı. 
19,30 Konferans: Selim Sım Tnrcnn (la• 
ponyada çocuk ferbiyesi). 19,55 Borsa h•· 
bcrleri. 20 Sadi ,.c arkadaşları tarafından 
Tüı k musikisi ve halk şarkılan. 20,30 Hn• 
Yn ;f;porıı. 20,33 Ömer Rız.a tarafından ıı· 
rapcn söylev. 20,4j Semahat Ozdenscs ve 
nrkndaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şnrkıları. (Saat ayarı) . 21,15 Klüsik 
Türk musikisi: Okuyan Nuri Halil, keman 
Reşat, kemence Kemal Ni~·a:ı:I. tanbur Dür• 
rü Turan, knnun Yecihe nısfiye Selfıhat• 
tin Candnn, ut Sedat, ut Ce\'det Koznnı 
ken.ençe Fahire, tnnbur Refik Şemsettin. 
21,50 Orkeı.tra: 1 - Sent - Saens: Samson 
et Dallla. 2 - Herman: Hommnge: Valse. 
3 - Drıgo: Lıı foret enchantee. 4 -
Tschnikowsky: Danse arabe. 5 - Tosti: 
Romance. 22,4Ş Ajans haberleri. 23 Qpcı1l 
ve operet, sololar, plakla. 23,20 Son haber
ler \'e ertesi günün programı. 23,30 Son. 

Öğle neşrirnıı: Snnt ı2,30 Plilla Türk 
musikisi. 12,50 Havadis. 13,-05 Pllıkla Türk 
musikisi. lS,30 .Muhtelif plak neşriyatı. 
H Son. 
Akşam neşriyatı: Saat 18,30 Plakla dans 

musikisi. 19 Şi~li Haikevi gösterit kolu ta· 
ra!ındnn bir temsil: (Bir ikitap). 19,SO 
Konfer:ıııs: !Doktor R.nhrettin Kerim (Rü
yalar). 19,55 Borsa haberleri. 20 Necmed
dfn Rıuı ve arkadaşları tarııfından Türk 
musikisi ve halk şarkıları. 20,30 Hava ra
poru. 2(),S3 Ömer Hır.a tnrnfından arapça 
söylev. 20,45 Nez:lht Tc nrlı:ada,lan tara
fından 'l'ürk musll:id \'e halk şarkıları. 
(Sıuıt ııyarı). 21,15 Fasıl .saz heyeti: Oku
'.yanlar, Jbrahlm Ali, J{üçük Safiye, kanun 
.Muammer, klnrinct Hamdi, ut Cc,·del Ko
zan, 1anbıır Scliihattin, keman Cevdet. 
21,50 Orkestro: 1 - Webcr: Oberon, ou
Ycrture. :2 - Tschaikowsky: Allojro con 
graı,in. 3-PJessovr: Re\·e de mnriage. 4-
Nedhal: Ynlsc triste. 5 - Offeııbnch: La 
pericolc, petpourrL 22,45 Ajans haberleri. 
23 PHikla .sololar, opera ve operet p:ırç:ıla
rı. 23,2.0 Son hııbcı·ler ve ertesi günQn proı 
nımı. 23,30 Son. 

Holivu a g· en 
Türk gazetec· 

10 - Şubat - 938 Perşembe 
Öi{le neşriyatı: Saat 12,30 Pli.kla Türk 

musikisi. 12,50 Haradis. 13,05 Pliıkla Türk 
mu ikisi. 13,SO !ıluhlelif pl&k neşriyatı. 

H Son. 
Akşam neşriyatı: Saat 18,30 Çocuk ti

)'atrosu (Kurnaz Tilki). 19 Bayan Nih:ıl 
ve nrkadnşları tnrofından Türk musikisi 
,.e halk şarkıları. ly,30 Spor musahabde
ri Eşref şerik. l9,55 Borsa hnlıcrkri. 20 
Ccınnl KC1mil ,.e orkada~lnrı ter fıııdnn 
Türk musikisi ve halk şarkılan. 20,:0 Ik-

sil limanı, iı; ,liman, tııyyare Jimam, mev

zii Iimnnlorın nerede yapılaMliı esaslı su
retle mnıı kaşa edilecek ve şeiıir meclisin

de müzakl're cdilıliktcn sonr:ı. usulen dt - 1 
rccatın tns' jbine orzolunacaktır. 

:\fuhlerem operatör, bence henüz bitme
miş ''e mün::ıkaşoyn arıedilmeıniş bir pltın 
işinin ,.nkltslz endişesini ta~ıyorlar. 

nüyük l'll tarllıl bir şehrin .:mrlarcn mu
h:ıfazn edecelU ct:hrc ve medeni hacetleri 
şüphe yok h.sml ve ahenksiz hnrckeUcr.le 

başarılıımu ve böyle bir bereket esasen 
mm Ye ta;,ı.ııelime de mu!ı:ılirtir. Tas
ıHk edilec.e'1 plAnın ne surct1e tatbik olu

nncağına ,;elince: 
Tarla k&ic!eslne Wbi bir yungın re:i gibi 

'.llıp bono \'<'rrnek ve tanzim «:dllen saha

') n, lıono ı1:ıhiplerJnln iştirol<lni kabul et
mek bir gr..iiş meselesidir. Büy{ik .bir 
şehrin pllııını bu tıında tatbik etmek her

kesi evintl ... n ve sclfrfnden mahrum ede
rek imarı rı>Jışmak tatbikahn devam mild 

<Jetine nnanın çok aftır ne'lcclcr verebl
lır. 

Esh:ıb•ııa yalnız: hona "ermek stıreUylc 
muhterem operatörün dediğini yapmak 

e\'Velemirde a:ıtht bir tanzim itin 8 - lO 
milyon lira) a rıılltcvakkıftır. 

llu hnrcket devlet yardımına beldi va
ridott3n ayrılacak miktara ve tatbikatın 

senelere ayrılıııasına göre, fııkat her halde 
.. ·ataııd:ışlara ı<;lırnp nrrueden yapılınnsı 

<Hlşllnmmeye ılci;er bir mC\•zu"ur. Pliın 

hl!slrı, nıiln:ıkıışnsı tamamlan-ıın t Tat

bik sır:ısı lilwn gelince de tatbike alt 
mnltıhazalar Cin mul}lelir cephelerden sö
rfişfilebilir. 

OpernUlr{)n gfizel ,.e temb: alftkıısına 

hllrmetktırız. lstanbulu en diral·etll bir 
başın imarına nrzeden hüktımet, bunun 
tahakkuku için de sarrı lftzımgelen para 
için bir kanun hrızırl:ımak üzeredir. U

nıarım kl en mfüıbet :mreti haller bu 'ka-
nunla mı sohnsına girecektir." • 

'(7 inci sahif adan devam) 
mirleri derhal yaptı ve bol bol, belki 
de lüzumundan fazla bacaklanru gös
terdi. Barveylc sonra Westwood'daki 
Fox stüdyosunda görüştüğüm zaman 
bana Nevyorkta hücum eden fotoğ
rafçılarla arasında. ''bacak göster,, yü
zünden başına gelen belfiları mılattı. 
Harvey o zam.an bu adetleri bilmedi -
ğinden gazetecilere çatmış hepsini a
leyhine yazdırmıştı. Ve bu suretle 
Amerikan gazetceilerinin ne demek ol
duğunu anlamı§t,ı. Bura g&"Atecileri 
çok yamandır. En küçlik .. d en 

hüyilk bir jskandal çrkanrlar Allah 
muhafaza etsin. 

Bir stiid~'Oda gazeteci her tarafa 
girer. Her çekilen sahnede bulu.nur .. 
Yalnız ona bir sahne memnudur. Bu 
da kadın banyo sahneleridir. 

Hepiniz sinemada.ki banyo sahnele
rini görmüş vo içinizden acaba bu 
kadın utanmıyor mu, demişsinizdir. 
Çün:kü perdede gözükmeyen yani gö
zükmeyen yani kesilen parçalar, el
bette :filmi alanlar taraf mdan göıiil
mcktedir. Erkek yıldızlar banyo eder
Jten herkes serbestçe girer, çıkar. Di
şı yıldızlarda memnudur. Mcmnuiyetc 
rağmen böyle iki sahnede bUlundum. 
Bakınız size anlatayım: 

.... Stüdyosunda bir film çekilecek 
idi. Tanıdığınız büyük bir kadın yıl
dız rol ica'bı bir süt banyosu alacaktı. 
Bunu görmeyi çok isteyor fakat mü
saade verilmiyeceğine emin bulunu -
yordum. Kırk yılda bir Holivuda gel
dim. Böyle bir sahneyi görmemek doğ
ru değil. Ne olursa olsun. Yakalanır
sam beni kapı dışan ederler; yakalan
mazsam ben de istediğimi görürüm. 
Amerikalılar böyle cüretkarlara pek 
o kadar kızmazlar. Burası cüret mem
leketidir. Belki de i3l hafif atlatırız, ' 
dedim. Bunun için ş&yle bir oyun dü
r;Undfun ve tatbik ettim. 

Banyo sıı.hncsinin çevrileceği saat. 
ten evvel marangoz atelyesine gittim; 
aslen Alman olan bae marangoza bir 
fotoğraf çıkartacağmıı söyleyerek o
nun caketini, kesketini istedim. Baş -
marangoz beni çok sevdiği için ricamı 
kabul etti. Dolabından almaklığmu 
söyledi. :Marangoz elbisesini giyindim. 
Belime bir çekiç soktum; kasketim in 
içine de bir kalem aokmuştum. Doğ
rura sahnenin çekildiği atelyey" gire
rek içeriye girdim. Stüdyo arda hiç 
kimsenin ötek'yle meşgul o'lmağa vak
tı yoktur. Atelyede saray dekorları 
yapılmıfl ve ortadaki bir lıavuz sUt. 
le doldurulmuştu. Kuvvetli projektör
ler havuza ziya veriyorlar. Her şey 
hazır. Otuzdan fazla e.dnm var. Bakı
nız bir tek insanı filme çekmek için 
kaç kişi lazım. 

Nihayet reji~r işaret verdi. Maruf 
yıldız, arlmsındaki robdöşambn c;:.ı

kararak havuza atladı. Roll Them 

i&areti verildi makine i§lemcğe oaşW.
dı. Sinemadaki seyircilere heyecan 
vermek için sUt biraz dalgalandı:rıklı. 
Dalgaların artistin göğsü üstünde 
ka.lma.sı şarttı. Sahne birkaç defe. tek
rar edildi. Nihayet bitti ve artist ban
yo almak üzere robdö~mmmn. sarı

larak çıktı. Ben de dışarı fırladrnı.. 

Hiç kimse farkına varmadı. 
Bundan aldığmı cest'retlc başka bit 

stüdyoda yine bir yolunu bıllarak ikin
ci bir banyo sahnesi gördüm. Bu defa. 
elbiselerimi deği§tirmedim. Bunu d& 
anıataymı: 

İçerileri ılık su ile <kıldunılinu5 yatı 
yana. iki banyo duruyodur. Banyolarıtl 
önUnde küçUk bir dekovil hattı bunun 
Uzerinde de film makinesi vardı. 

Bir ylldızm ibanyo sahnesi alma .. 
caktı. Her eey tamam oldu. Rejisör 
- Com.i on girls - Haydi kızlar di
ye bağırdı. 1ki kız soyunarak banyo
lar& girdiler. Birini tanıdım, ötekini 
bilmeyoııım. Bunların filmleri çekil .. 
di; ben iei pek anlayamadmı. Filın 
bittikten ve herkes dağıldıktan sonf9. 
hiç bir ııey bilmeyor gibi ve güya. o
raya ilk defa geliyor gibi hazır bulu· 
nanlardan birinden neden birıbirinO 
iki banyonun kurulduğunu sorduDl' 
lşin ne olduğunu aldığını iza.hattrı.JJ. 

sonra anlaya.bildim. 
Artist öteki kızdan çok güzel oldıl· 

ğu halde diğerinin fevkalMe bir vücU· 
dil vnrmı.,. Hakiki artistin başını ve 
kollarını diğerinin vücudünü ve mrtı· 
m biribirine yapıştırıyorlarmış ve bt1 
suretle hem çok gUzel bir yüz hCI11 
de emsalsiz bir vücut seyircilere g& 
teriliyormU§. Ben de hile sayesind6 

bir ta.sla iki kua vurmuş oldum. vu· 
cudünü artistin vücudü yerine göste· 
ren kıza 100 dolar ücret verilirmi§. J3l1 
filmi sonra sinemada gördüğüm za.· 
man ben bile, bütün dikka.time ra.ğ· 
men hileyi !nrkedemedim. 

(Arkası var} 

H ikaye 
(7 inci sahil adan dtvanıl 

ederim! lmza, şuraya, lütfen .... Sil" 
llUJ'ı:;e, yarın teslim edilecek! 

Kapıya. doğru gidiyorlardı. ger• 

bert: 
- Çok teşekkür ederim, dedi; ~B· 

lıcnl mazur görUyorsunuz, değil ttli? 
Kız, yalnız bnşınt salladı, yuzuıı<16 

bir an bir gülilmseylr;in gölgesi glY 
it' rilndU. Ve sonra,. ... oradan çılnP g 

misti. Artık. Uerbert, gözlerini :ıuzıtı. . ~ 

arkasında gözden kaybolduğu tııJ'.1 
~e 

ya dikmişti: herhangi bir na.boş 
tatsız his, .... bir neşesizlik, içlnl :ıtııP' 
lamıştı. Yazık, diye bir defa dıı.11" 

fyl6 eseflendl. Ve sonra da, şapkas l ..... r .. 
paltosunu cengelden knptı vo ,ıu:l. ıı 
yıı.nneyi bekletmemek tein mcrdi~c 
basamaklarını telft.Qla indi ..... !!, 



c: Kısa _Haberler l 
• Bu :ıyın yirminci psz:ır günü Falih 

Eyüp \•e B:ıkırkö~de olmak üzere yenide~ 
Üç halke\•I nçıl:ıcakıır. Bu kaza parti b:ış
~:ınlıırı dün parti vilayet mcrke7.inde top
annrak mcr:ısim progrıımını hazırl:ım:ıya 
bnşlamı'll:ırdır. 

• Mezunrn nıcmlckclindc bulunan İngiliz 
:ıt:ı$en:ı,·nli dün limanımıza gelen Brovi
dans r'apuruylıı şchrlrize dönmüştür. 

• Bu ayın 24 ilnde Romanya ,·apuruyla 
şehrimize 300 seyyah ııelecektir. 
l • Bugün kadrosu ~ kişiılen ibaret olan 
sıanbııl iş idaresinin memurl:ırı çol!alt

hlak Ulzunııı hasıl olmuştur. işçi lle iş ve
ren nrasınrl:ıkl münasebetlerin daha esas
lı bir şekilde tetkiki istihdaf ediliyor. 

• $ehriıni7.dc bulunan Sümerbank U
mum l'ılüdün1 Nurullah F.sat Sümt'r ve 
İklıs:ıt \'ckaleti Başmüreıılşi Hü'lnü Y:ı
ınan Ankıırayn sitmlşlcrcllr. 

• K:ıb:ıtıış ll:o;esl mezunları 19 Şubat cu
rnarıesi ı:ıünü saat 19 da Parkotclrlı- bir 
taylı toplnntı ynpnrnklardır. 

• Schrimizde lııılunnn Traky:ı Genel 
Spcktcri Genı·ral Kazım T>irik yıırın Eclir
neyc giılcccktir. 

"' HAPISHı\NE binasının vıkıl
rnasına on güne kadar ba~lan~caktır. 
Buraya malfun oldu!;ru üzere adliye s.1. 
rayı inşa edilecektir. ~lahpu~!ar muh
telif yerlere sevkedilmektedirıcr. 

• TRAKYA UMU:\II :\fÜFETTlŞI 
Kazim Dirik birkaç güne kadar Edir
neye gidecektir. 

"' AVCILAR dün Çekmece civarında 
avlanirlarken müessif bir kaza olmuş ve 
Jorj isimli birisi arkadaşı Jülyoyu ka. 
zaen vurrnu~tur. 

• OTOBÜS MESELESI'ni tahkik 
eden müfettişler bu işin tarihyesini de 
tetkike başlamışlardır. 

. • POLIS memur ve komiserlennder. 
vılayet şifreciliklerinde kullaniJan!ar 
hakkında dahiliye Yekfiletinden bir e
mir gelmiştir. Bu emre göre ~leri esa· 
sen fazla olan bu memurlar büyük mec 
buriyetler olmadıkça şifrecilikte kulla
nıJrr.ıyacaklardır. 

* S'OMERBANK. umum müdürü 
Nurullah Sümer ile muavini dün ak· 
Şanı Ankaraya gitmişlerdir. 

• l ZMlRDE muvakkat kabul sure
tile memlekete soktuğu çuvalları ihraç 
etmi~ gibi göstererek dahilde kullanan 
Yahudi tüccarlardan Bension Elbezar 
ile Santuzalindeıden 72 bin lira güm
rük resmi alınacaktır. 

• TURGUTLU'da lekeli hümma has 
tahğı görülmilştür. Hastalığı önlemek 
İ~n sıkı tedbirler alınmıştır. 

• ERZURUM'da açılmış olan Hak-
5P<>r klübü görülen lüzum üzerine kapa
tılmıştır. 

"' KEMALPAŞADA altı aylık bir 
kız, ü~ümcsin diye ocağın ranma hıra 
~ılmış, buradan çıkan kMlcımlar çocu
b'Un kunda~ını tutuşturarak zavallinın 
feci bir şekilde ölümüne sebeb olmuc. 
tur. • 

* MECLiS RElSt Abdülhalik Renda 
dün akşam Ankaraya gitmiştir. 

* NAFIA VEKlLl Ali Çetinkaya, 
dün öğleden sonra Florya asfalt yolu
nu tetkik etmiştir. 

. "' lŞ DAIRESI kadrosunun mevcut 
1~lere kati gelmediği görülmektedir. lda 
feI'lin kadrosu haziranda yeni memurlar· 
a tak,·ire edilecektir. 

• GJ\ YRlMBADl LLER'den bir kıs
:ı cemiyetin feshini i. temektedirler. 

Unlar cemiyetin kendilerine hiç bir 
faydası olmadığından bahsediyorlar. 

k· . ~IARlClYE VEKALETi umumt 
<ıtıbı Numan Rıfat Menmıencioğlu 

Şubat sonunda Cenevreyc giderek Ha
tay intihabati nizamnamesinde yapıla
cak değişiklikler için toplanacak komi"
~~ İş~irak edecektir. Ayni iş için Ha
U:lı bır heyet de Ccne\Teye gidecek-

tl' • DEı ·ız !\1ÜESSESELER1'nin re
k~·.r1 tarifelerini tesbit edecek olan 
ha 1 l'on bugünden itibaren mesaisin~ 
!1atnıştir. 

<>lcı liASKOYDE rıkıcı Kemai sarh°' 
rne~tan sonra etrafa sarkıntılık et· ı 
1ce!e ?aşlamiş ve cürmü meşhut mah
tıa esı tarafından 35 lira para cezasi · 

1 ~<lm olmuştur. 
1 ............... _______ ı 

DOKTOR 

Kemal Ozsan 
Operatör - Oroloğ 

Galata 
lok - Karaköy - Abdullah ef. 

!ntası karşısında Galiçi Han 
QCr~ı-

6\üJ 15 den 20 ye kadar 
..., Telefon: 4 Tf3!i 

m 

T.I 
1938 

Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye- pl&nı=ı= 

4adet1000 liralık-( 00) lira 
8 

16 
76 
80 

:20() 

384 

,, 

" 
" 
" 
" ,, 

.500 " -4000 " 
2330 
100 
50 

,, -4000 " 
,, -7600 ,, 
,, -4000 ,, 

-SCOO ,, " 
286UO " 

Kura;ar: ı Marı, t Haz,ran, t EylOI, t 
Bfr Jncl kA:ıun tarihlerinde 

çekılecektlr 

En Az 50 Lira Mevduatı 
Bulunan Hesaplar Kura

lara Dahil Edilecektir 

P. 'I'. T. Fabrikası Satınalma Komlsyo-
ouodao: 

5850 Kilo muhtelif ob'adda demir snç 
2150 ,, ,, ., ırıma demiri 
1350 ,, .. ,, dört köşe demiri 

200 .. 30 m/m eb'admda T. demiri 

1 

Miktar ve nevileri 1Yukarıda ya.zıh dört kalem malzeme açık eksiltme 
lle satın alınacaktır. 

Tamamının muhammen bedeli 1494 ve muvakkat teminatı 112 lira.
dır. Eksiltme 23 - 2 - 938 tarihine r::ı.stlıynn çn.rşamba gUnü saat 16 da yapı
lacağından istekUlerlıı şnrtnaıneyi gör mck için her gün, eksiltmeye girmek 
lcln de tayin edilen gUn ve saatte teminat makbuzları ile komisyona mü
racaatları. (736) 

. . . . 

. · 1-.tanbul· B.el _ed_iye~i ilanlar) ,. 
~. . ... . . . . . ' " -.--

Keşif bedeli 44296 llrn 24 kuruş olan Moltepe - Kartal yolunun soğuk 
asfalt yapılması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş ise de belll ihale gü
nünde giren bulunmadığından pazarlığa çenilmiştlr. Keşif evrakile şart
namesini 222 kuruş mukabilinde isteyenler Nafıa Müdürlüğünden alabilir
ler. fsteklller 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka Nafıa Ba
kanlığından alncaklarr fen ehliyet vesiknslle 332!l lira. 22 kuruşlult ilkte
minat makbuz veya mektubfyle bera her 9 - 2 - 938 ~arşanba gilnil saat H 
de Daimi EncUmendo bulunmnhdırlar. (1.) (698) 

1T- KURUN S ŞFBAT - 1938 

Ankara istasyonunda Dc,·ıet De mlryollnrı Umumt ldare binasının şe

hir cepheslndokl pnrkc knl<lırım Uzcri nln asfaltla kaplanması işi ile arka 

cephesinde asfalt kaplamalı bir mey dan yapılınnsı ı~ı kavalı zarf usullle 
eksiltmeye konmuştur. 

ı - Du işlerin keşif bedeli 12.GOO liradır. 

2 - lsteklller bu işe alt şartname Yesalr evrakı Devlet Demiryollarının 
Ankara, llaydarpaşn ve Sirkeci ,·ezne1crlnden 63 kuruş mukabllinde ala-
bilir. · 

3 - Eksiltme 21 - 2 - 938 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Ankara
cla DeYlct Demlryollnrı Yol Dairesin do toplanacalc :Merkez Birinci Komls
yoncn yapılacaktır. 

4 - f;ksiltnıeye girebilmek l~in letekJllcrln teklif mektuplnriyle bir· 
ilkte aşağıda yazı it teminat YC vcsni ki ayni gün saat 14 de kadar komisyo
na tevdi etmiş olmalar ılt\zım<lır. 

A - 2490 sayılı kanun ahktimma uygun 945 liralık rnm•akkat temi
nat. 

B - Bu kanunun tnyin ettiği Ye şartnamede yazılı vesikalar. 
(340) (730) 

1 - 3 - 193 S tarihinden itibaren Ç'ctiııkayn - DIYrik kısmında yolcula
ra. umumi tarife üzerinden % 60 ten zllli.t yapılacaktır. (331) (729) ıWif -~ 1 

Ankara caddesinde ~T-ii-rk~H-a_v_a~K-u-ru-m~u-
kirahk dükkan 

Vakit yurdunun altında (ölen Fransıı kitapçısının) yeri ve arkadaki 
depoları kiralıktır. 

B'-lettirilmek suretiyle 150 metre murabbahk bir mesaha elde edilebi
lir. fs teycnlerin Vakit yurdu idare memuruna müracaatleri. 

il&nlannız için ya l nız 

20335 N o. ı;~:!;; 

Büyük Piyangosu 
4. ncü keşide 11 Şubat 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır • 
Bundan başka: 15.~. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) 

liralık iki adet müldifat vardır. ' 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyankoya iştirak ediniz. 

Denizyolları işlet mesi MUdilrlUğilodeo: 
15 Şubat 938 tarihinden itibaren vapurlnrımızla naklolunacak kasap

lık hnyvnnlar hnkkmdn tenziHlth navlun tarifesi tatlılk olunncnktJr. lzahnt 
nlmak isteyenlerin acentelerimize mürncnat etmeleri. (710) 
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Dr. lhaan Sami -..a 
BAKTEIYOLOJI 

LABORATUVARI 
Umumi ka.n tahlilUı. Frengi noktai 
nazarından (Wasserman ve Kahn 
teamülleri) Kan küreyvab sayılın&· 
sı, tifo ve sıtma hastalıkları teşhisi, 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve 
su tahlilatı ültarmikroskopi, kan. 

il da Ure, §eker, Klorür kollesterin 
miktarlarının tayini. Divanyolu 

N o. 113 Tel.: 20981 

Osmanlı Bankasından 
Kurban bayramı rnünasebetile Osman 

fı bankasının Galata merkezile Yeni cami 
ve Beyoğlu şubeleri şubatın 11 inci cwna 
12 inci cumartesi ve 14 üncü pazartesi 
günleri kapalı bulunacaktır. 

lstanbul Beşinci icra A!tmurluUıından: 
Bir borçl3n dolayı mahcuz ve satılma

şına knrnr verilen 9 pnrca büyük ve küçük 
hoş rıc1 10 - 2 - 938 tnrihine müsııclir per
şenbc günü saat 9 dan ona kadar Ycdi
kulc lmrahor caddesi Hncımnnav sokak 
148 !\o. lu sirke deposunda hazır buluna
cak memuru tarafından satılacaktır. Al
mak isteyenler yazılı ı:.:ün ve saatte mahnl
lindc hazır bulunacak memuruna. mürıı-
cııntları ill'ın olunur. (24563) 

ZAYt 
İlalyııdnn 5 - 7 - 932 lnrfölnde Kirlnal 

\"apuriyle namıma selen TS M. ve 14456 
N'o. bir fıcı mü,.tahznratı kimycviyei sınai
yenin tediye etlll{im gilmrük rü,.umunn 
alt makbuzu lmzoen uıyi ettim. Yenisini 
nlncn1tımdnn hfikmü olmadığı ilôn olunur. 
(24558) Apdullah 1/ulıtsi 

B VRAM .ELiVOR 

Misafirlerinizi ağırlamak için 
en mükemmel ikramın 

inhisar Likörleri 
Olduğunu 

UT AYIN Z! 
İstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 
Kunın gazetesinin 5 Şubat 38 günlü n0$

lıasında 245U sayılı ilanında yazılı ikinci 
acık arttırmanın l~ Şubat 38 cumartesi 
günü saat dokuz bucuktn değil 15 Şubat 
38 tarihine tesadüf eden sah günü saat 
9 bucukta .vnpılnc~ını tavzıhan ilAn olu
nur. (24561) 

MemDeB<etnmnznn e!Ml ırneifns meyvaıaırın<dlan ya~aıarıı0 çnıek, Ahudu· 
<dlu 0 VDşıne,, ~(Oırtall<aU 0 Man<dlarln 0 Kayosn, Nane lll!<öırOer.lnl 

ZAYİ 
20034 No. ve 7 - 10 - 937 tnrJbli be

yannameye ait 216 lira 89 kuru~luk güm
rük makbuzu zayi olmuştur. Yenisini çı
knrlncağımdarı eskisinin hükıuü yoktur. 

K. A. Alüllcr ve Şki. llalef i Karl 
Ooü.d Jlullcr. .ev. P. 2183) 

Fatih Sıılh Birinci l/ukuk Mahkemesin
len: 

Scylcddinin l'usufa olan borcundan do
luya hanesinde bulunan emvali menkule
sfne mumalleyh Yusuf tarafından meyzu 
haczin fekki ve icranın tehiri hakkında 
·ccded tıırnfındon acılan istihkak dansı 
ızcrine gönderilen davetiye uıhrına borç. 
lıı Soyfcddinln hnlen iknmetE;lıbı maJQru 
olmndı~ı mübnşlri tarafından verilen meş. 
ruh:ııtan anlaşılmış ve mahkemece iUınCJı 
tebligat icrasına ve mahkemenin 28 - 2 • 
938 sanı l4 buçu~a talikine karar verilmiş 
olıluğunclan bermucibi karar yevm ve s:ı:ı
ti mczkfırde mnhkemede bizzat veya bll
\'Ck!lle lııızır bulunmndı§ı takdirde muha. 
kcıncnin gıyaben devam olunacaEtı tebliğ 
ııı:ıknrııınn kalın olmak fizerc illln olunur. 

DOKTOR 
NecaetUn Atasagun 
Her giln aabablan ıekiz buçuğa 

ak~amlan l 7 den 20 ye kadar Lllc 
IJ tayyare apartmanlan ikinci daire 

17 numarada butalannı kabul eder. 
Cumartesi gUnlerl 14 den 20 ye !ca 
dar baıtalarms parasız, Kurun, Ha 
ber okuyuculan:ru dakupon mub
bılinde muayene eder. Telef: 2395B , 

ZAYİ 

Tercih ediniz 

KOKir~Vlb 
Yapıyor musunuz? 

En iyi Kokteyl'leri 
iNHiSAR LiKCRLERi 
ile yapabileceginiz 

gibi bun arı sade soda 

ive gazozla karıştırıpta 

• • • • • 
iÇE BILIRS iNiZ 

HER YERDE 
a 

o h Ü~c§llf 
ARA 

Lü kö rrD ~ rrü lfi1 fi 

YINIZ 23n802 t.lman cüzdanımı kaybettim. 1 
Yenisini alacağımdan C!lkislnin hükmü 
yoktur. (Y. P. 2182> im .......................... - ................ _ .... _ .................................. _ ... ... 

Rizeli Kerim o{ilu Rama:an ~-----------------------------------------------------------------

Dokloı 

Hafız Ce ı al 

KiRALIK ----...... 

Birahane ve Lokanta 
U»KMAN Ol!:llDt 

Dahiliye Mütehca•ı.. Beyoğlu İstiklal caddesine on me.tre mesnfede birahane ve lokanta. 
ittihazına elverişli, icabında üst katı da iki büyilk salon halinde kullanıla· Pazardan tıqu günlerde Oğleden eon.ra 

.aat (M tan e yaı lW1ar lat.an1Julda oıvu bilecek büyük bir dükkan kiralıktır. Görmek için BckAr sokak 10 nu-
yotuııda (lOi) ownarah bu.u.t ııatıl.ı!eatn~ maraya, pazarlık için de 21316 numaraya telefon edebilirsini7.. 

rıaataıarm.ı kabul eder. Salı, cumarte.ı gtır - ------------
len abab '"ll,~12"' eaatıert bak.lkı ruxaray• ---------------=-• 
mahsl.ıatur. lııfuayeoeııaae •• " tele.ton 
ı2391\. Kıftık teleloıı: 2104"-

a::u t ==:::::::::;::::::::::::::::::.-:::=::: 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Satınalma ~ omisyonundao: 

Ankara 

D Meccani muayene fi ı - Dtr metresine altmış kuruş fint tahmin edilen vasıf ve örneğine 
ft Pe~mbe gtınıert ııaat ~den De uÔa. g uygun (150.000) metro yazlık kumaş kapalı zarfla pazarlığa tahvilen 
:! Ortaköy Ta3b!\samak Palangada 25 ~! 16 • 2 - 938 çarşanba günU saat onda satın nlmacnktır. 
i: numarada Doktor MUmtaz Gürsoy fi 2 - Duna ait şartname (450) kuruş karşılığındn. komisyondan alına· 

1 f aklrlerl pnrasıı mu:ıyene eder. H t.tlir. 
::::::mrn·--=-== c::ı:: 3 - Pazarlığa karışmak tsteyenlerln (6750) liralık ilk teminat vo 

Sa.bibi: ASIM US şartnamede yazılı vesika ile blrllkte belli gUn ve saatte komisyona başvur-
Ne.srjyat mUdtırii Refik A. Sevengil malnrı. (190) (464) 

Ankara Merkez Hıfzıssıha Müessesesi 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

1 - Mliessesemlz kütüphanesine sntm nlmncak muham,men bedeli 
(3997) llra ol:ın eski senelere aft TIB Bl MECMUALAR 19 _ 2. 1938 cuıntı'' 
tesl glinU saat (11) de acık eksiltmeye konmuştur. 

2 - !steklller her gün Müessese Muhasip Muteınetllğlndcn llstesfni &

lahfllrlcr. 
3 - İstekli Ticaret Odasına kayıtlt olmakla beraber ayrıca % 7,5 t~ 

mtnat parasını hudut veznesine yatıracaktır. (288) (G67) 
--------------------------------------------------~-----~ 

HAZIMSIZLIK 
Hayaltıı zevkinden insanı mahrum edtt 

PERTEV Karbonat komprimeleri 

1 
Çok temiz bi • Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müıkülit 

göz önünde tutularak yapı1ıruıtır. 

1
.---••-• HER ECZANEDE SAT.JLIR. _____ ..,... 

• 


