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Umumi hal iyi. Asab\ fıraziarda 
hafif fakat aşikar jyilik 

Birinci tebliğ 

var 

lstanbul 19 (A.A.) - Riyaseticumhur .Umum_i Katipliğinde."!': ... .. . . 
1 - Reisicumhur Atatürkün sıhhi vazıyetlerı hah/unda mudavı ve ~uşaı:ır tabıp· 

leri taraf,ndan bu sabah saat 10 da verilen rapor ikir.ci maddededir: 
2 - Umumi vazivctt~ değişiklik yohtur. Geceyi rahatça [Jedrmişlerdir· Na'.Jız mun

~azam, 88, teneffüs 18, hararet derecesi 36,4 dür. 

ikinci tebliğ 
lstanbul 19 (A.A.) _ Riyaseticumhur Umu~i Katipliğinde~: ,. .. . . 
1 - Reisicumuhur Atatürkiin sıhhi vaziyetlerı hakkında nıudavı ve muşavır tabıp-

'eri tarafından bu akşam saat 20 de verile~ r?P?~ ~kinci madde~edir: .• 
2 - Asabi arazlarda hafif fa!ıat aşikar bır ıyılık var. Umumı hal daha ıyı. Nabız 

1 
ve bütün vekiller bu 

.ı 
sabah şehri 

Ankara, 19 (Telcfonl.1) Meclis Rei
si Abdülhalik Renda, Nafıa Vekili A!i 
Çet n \ R r .l A~Ji ye Vekili Şükrü Saraç:. 
oğlu, Maarif Vekili Saffet Arıkan, 

Milli Müdafaa Vekili General Kazım 
Özalp, tktısat Vekili Şakir Kesebir. 

Gümrük ve lnhisarlar Vekili Ali Rana 
Tarhan. Ziraat Vekili Faik Kurdoğlu 
bu a k~am ki eksprese bağlanan hususi · 
vagonla Istanbula hareket ettiler İs
tasyonda mebuslar. vekaletler ileri geJ 
le:lleri tarafından uğurlandılar. ·ı 

Hava Kurumu Başkanı 
at Bulca da ayni trenle gitti. Meclis Reisi Abdü1hrı7ik Rcn<la . .., 

-,, .•• ~,.,.,-:,..m. 11"' ,.n~~if;;~ 20. /t"lrarPt clerPrr»ı::; .111 q. 
....,, mnn .. __. ........ .,.. ....... ..,...._ .. .., __ ,_.._ .. ,.._..,.....,...._ .... ..,..,..,..._..._...._.._......,....: --------------- -- - ----------------·----·----- Çinliler Orta Avrupad2 ' l)ün Kudüsle bir 
Yeni grupmanlaı tarama ld 

'a1.au: As·m Us y ft pi 1 
.. \?arşo,·ndnn gelen son lınbcl'lcrı 

lora ..Letustan Hariciye nazırı Bek 
birdenbire Hiikreşe gitmiştir. Bu sc 
Yahat Ol'ta. Avrupa ,·aziycti • akkııı 
~ Uoına.da ltaJyan Hariciye nazu· 

e Leh elçisi arasmda cereyan ed<' 

1 
IDUı.aıteı·ctcr üzerine vuku b11lııı11 
~ur. Leh Hnrldyc nazırının l\.alnı

40 yakalanarak Davut Arab 
kalesine hapsedildi 

~ Qll!._8..ın,·11 krn lı ııczcli ne l<nhu I ed i h 1 

ıfli~eıı. b&lıa.cMliJ.JUClıttetllr. r 
llatırlaı·da oJdnğu üzeı·e Çckoslo 

~ak;radaki Hiitenlcrln .l\la<'m·i~rnn:· 
Ubak edilerek IJu memleket ile L(• 

ht.stao arasııuln ıııiişterck hir lıutlw ı 
tesıst fikri ltn 1 rn tnrafınclnn ııı-., i 
edil<Uği halele A 1 manya ta;·a ı ııııla 1 

lnuka,·enıct gfirıııiiştii. Bunun iizı·ı ; 
ile bir aralık 1\lünih konferansını tl'~ ı 
kU eden dc\.·letl••ı·in toplananığı l>ij, . 
UeJiye süriilmfü .. ı ii. 
iti }'akat hu son°uncu proje iizcrindr 

• k.ı t <lurulmaılı. lııtlyn derhal geri çc> 
lflı. Tekrar hu m<':~elcnJn nlaka 

<" -' devletler arnsında konnşnhnası. 
'"' ----~..... l.~ liıh·~l'ihli. 

Şt'ıli(; .... J)\İn Biikrcşc gid<'rek kral 
ltaroı ile konu•mıak tcschbiisün<k b . . 
lllu.nınası yiııe bu mesele ile ıılakn 

dardır; ve ri\.·ayete giire Lct. Harki 
1'e nazrrı Honıaıı~·nya gidcl'liCll ~ a 
llında iki tiirlü teklif giitürmcktediı 

l'ekJifJer<lcıı biri !\lacarl:ıra ıı:ı: i 
ltlacnristan Hiitcıılcrin C.'ekosİmal, 
)adan Rlınma<.ııı tc>şrhbiisiine işti ı·a 
etoıesı şnrtilc Jtonıfuı)·ndu ki l\h11·n ı 
azlıkları <la \'asınclan ''azgef,'l'•'ek ı iı 
Lehtstann ait olan lklıı<'i teklif is~ 
l..ehıstan ile Homnnyu arasıııdıı k 
~lldut garantisi mualıt•d<'sinin geni• 
etııerc\bir İtalyan_ L<'histıın - !\la 
carıstan • Romaıı~·a lttifakı yapmalı :il'; hatta icabında hıı ittifaka Çckos 
Ol'ıtkyayı da almaktır. 

. llu rh-ayetlerdcn çıkan mnna şu 
dur ki Münib konferansınm kararı 
ile lıozulan Orta Avrupa m ih·azcnetJ 

)'e~ b!r sio.·nsi fnnli-.·ct sahası ıı~mıs. 
t•- " ·' . 
...... llu rnalirct n<'ı·lin - Honıa nıih .. •' 

l erı etrafında ccı·cynıı etmcı,tediı 
taı,rn. Deı·lin • Honıa mlfw<'rini f<-fl;ı 

~tın.emelde beraber, Almruıyatnn 
Ol'ta A\'rııpnda A\'lıstııı·~· a~·ı ''e Sii 
det Almanlarını ilhak ~tmeıı>indcıı 
:uıe,·clJid zayintmı tcliifi iı;in bir 
a~ekct ynpına;la lüzum ıı,iirmckte 

dil', Dunu fiil 1.ı•lılstıuı ile t\J:w:u·is 
tan nrasrncla nıii..ı rr<'k hl r hıul ııt \'ii • 

:ll<la. getirclikt<'n . sorıra P.onınn.ra ilt> 

..:=•c~tircrck ı:oıııa.\'ll lın .; lı hi r grur 
n :ra~'nıaktn nrnın:1•;:tnılır. 

lfel"ba1de 'Kala.o;; miili1kntınrn \"e
~it aettce ve muht<":lif siyaset 

l tl"kczlert arnsıncln ~·apnl'nıö·ı akis. 
·~ . ~ lllerak ile lıeklcncccktir. 

... 
··- . . 

Ti'i/i~li11rh fa7lrip cdilcıı bcyııc~nıilcl demiı·!J!.•lıt 

f{udiis. 1 D <AA. 1 - Tayyare ile bu Oğle Ü7.et i Kudü~ şehri bomba~ bir va. 
-;ı'ıalı l<udiis halkına asağıdaki meal- ııyet arzcdiyor \'e sokaklarda yalnız 
dt' bır beyanname atılnııştır: askeri kıtalar ve askeri otomôbiller 
"Bu~ün. eski ~dH ırı surları dahilin dolaşıyordu. 

df polı!:'e yardını maksndile bazı aske f{udüs, 1!) ( A J\.) - Evveke oldu-
rı harrkat vapılncaktır. Bu sebepten ğu g-ibi ~irrdi de askeri harekata ön 
dolayı. s.ırların hariı·inde otura1larm safta sahne olan y0r Kudüs şehri ve 
bu"'ün evll'rind0n çıkmamaları rica bilhasqa şehrin eski mahallesidir. Es. o 

olunur... ki Şı>hrfo kapılarınd:n E!'Ündüz ve gece 
Mektepler rlP hı 1 <Tiin kapatılmıstır. ---

Bir katip 
Pen~ereden sokağa 

düşüp öldü 
Dün sabah Karaköyde bir kişinin a• 

cı bir şekilde ölümü ile biten bir kaza 
olmuştur: 

Saat 8,5 raddeleri:ıde, Karaköy ve 
civarındaki sokakların en kalabalık 
o!duğu bir zamarıd11 Kefeli hanının en . 
üst kalından bir adam başaşağı olmak 
suretile sert kaldırımlar üzerine düş. 
mü~ ve parçalanarak ölmüştür. 1 

Kazr-ızcue. Kefeli ha:ıında bir yazı_ 
hanede ka~iplik yapan 4!'5 ~·a!'?rnda Meh 
met Doğ1n adında birisidir. Yapılan 
t::ıhl<ikııt ve d~lillcr en c:ok MehmC't Do 
~anın pcnrE>relni tC'mizkrken 'muva
-ıenesini kavbederek düşmi.Iı7 olması ih
tim::ıli etrnfmd:l tonla:ımRktadır. 

Adliye doktoru F.nvrr Karan cesedi 
muayene edip ölümii tesbit ettikten 
sonra efnin 

-
Pcıırcrr"r1r'ı1 rril.~"n n(1am yerde 

30 Japon tayyaresi 
düşürdüler 

Kanton, 19 (A.A.) - Japonlaı: 

1 şimdi Sinşotang'da Çinlilerin şiddetli 
1 bir mukavemetile karşılaşmışlardır. Ha
) va müdafaa bataryaları iki Japon tayya 
J resi düşürmü§lerdir. 

lta.n\co"''1on \>ildtrildil::;in-c ı;ör-c, Çin 
liler Hanken'e 120 kilometrelik ·rtıesa 

fcde Yangtse nehrinon sahillindc kain Şl 
hueyao'yu istirdat etmişlerdir. 

Hongkong, 19 (A.A.), - Resmi bir 
Japon menbaından bil.dirildiğine gör~ 

Japcn kıtalan saat 10 da Tsengfing şeb 
ri.nc girmi~\crdir. 

" rsonu: Sa. ~:Sil. 1~ 

Yeni serbest güreş nizamnamesi 

Türkiye Başpehlivanlık 
müsabakaları başlıyor 

Cumartesi pazar günleri Taksimde 
heve nl 

(Yazısı 8 inci sn yıfad:ı) 

ij)iinfecüt peşinden-: 
..... - .-. ,,_., __ .. ,_., ,_ ~ 

Gölgesinden korkan adam 
Bilmem Fransanm eski Ankara elçisi Şambrön'ün Kurunda tefrika 

cdilmeğe başlayan hatıralarını okuyor musunuz? 
Fransız diplomatı bu hatıralarm başında son Osma:ılı padişahı hain 

sultar. Vahidettinden bahsederken bu adamın yalnız hain değil, ayni za. 
manda korkaklığını da canla::ıdırıyor. 

Vahidettinin hıyaneti ile beraber korkakiığını herkes gibi biz de bili
yorduk. Fakat "gölgesinden korkan adam .. mesclinı:. tarihi bir misal 
olacak şekilde aynad.'I. kendini birdeıbire görünce ke4di hayalinden kork. 
tuğunu işitmemiştik. Garip bir tarihi tecelli değil midir ki. kendi göl
gesinden bilen korkan bu adam saltanat rejiminin neticesi olarak Türk 
milletinin mukadderatına hakim olacak bir mevkie gelmişti? 

Atatilrkün eli ile Türk milleti:ıin kimlerden kurtulduğunu ve yine 
Büyiik Önderin eli ile kurulan cumhuriyetin millet ,.e memleket için 
ne büyük bir nimet olduğunu iyice takdir ef}ebilmek için Fransız sef' 
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memleketlerde Dost 

ihap ar I 
G ~ 1rSJ! nen 

O~tıırrlan 

~ ~~ u~li'il eni - --- --ı 
y~ ir dokun, bın alı işit kl!sei.faJfur j 
~ cıa.1 I Mısramı ya.:an şaır, ~~k 1 
doğru düşünmüş ve ~ok doğru sövle
miş. Ben dokunmadım, hafifie se:::leııdim 

1
. 

fakat bu, m ... thiş aksisadalar husule ge. 
tirdL 

Sinemalardan ve filmlerden bahse· 
den bir fıkra.da işin bir elden işletilme
ai ile de meşgul olsak, demiştim 1 

Karilerden gelen mektuplarda ayrı 
ayn dört teklif bulunmaktadır. Bun· 
lan sırasile ve mealen alıyorum. 

• • • 
M illi bankalarımızdan biri Anka· 

rada ve kısmen burada sinema 
i§lerile meşgul olmakta ve bunları ida. 
J'e eylemekted:r. Bu te~ckkül bu işler

le uğraştığına göre ma .. raf ve gelirleri 
hakkında bir fıkir edinmiş demektir. 

Ben film işinde yalnız gelirin heıı:ap 
edilmemesi fikrindeyim. s:nc:-nalar mem 
leketln kültürü ve ı:.opagandası ile ya
kından alakadar ticarethanelerdir. iş. 
lcrde kar dahi olmasa bu müessesemi· 
zin, külturümüze hizmet maksadile bu 
lşle meşgul olmasını di!erim.,. 

•• kinci mektup, filmlerin mevzuu-

arifesinde Tnnrnmı~ Jnsniz.. müellifi Bert' 
Şav ile bir kaç sene evvel lstanbula ( 
)erek liizim me~hurlannuzla da ına; 
kat yaJ')mı(-o1an "Mülakatlar Krali~ .ı 
nemiyle maruf lngliiz gazeteciıi 15":: 

Yugoslav lskopçinası kapatrldı ve 
ilkbaharda yapılması icap eden me. 
bus intiha?lnrınm 11 kanunue"~· · • • 
yapılat.ağJ ıffın ediidi. Başvekıl Doktor 
Milan Stoyadinoviç pazar günü söyle
diği ve radyo ile bütü:ı dtinyaya ve. 
nlen çok mühim ve siy:ısi nutku ile 
intih::ıp müc::.delesiue b::ışladı. 
Aynı gün, Yugoslavyanın Pançevu, 

Zemun şehirlerinden ba!jka muhtelif 
mmtakaiarda hülciım<" l partisi 35 'iç
tima tertip etti. 

Diğer taraftan hükumete muhalif 
ola:: Stanoyeviç, Yüvanoviç ve Dovi
doviç partilerile. Hırvat köylü partisi 
lideri doktor Maçek arasında geçen se. 
ncki a::ıla~manın mahsulU olarak, in
tihaplarda hükumete müc:tereken mu. 
h:ılefct edecek olan dört parti, me. 
bus listes~nin ba.5ına doktor Maçeki 
koymayı geçen hafta tabm ür ettirdi. 
Bunlarda::: bnrkn. eski başvekil Gene
ral Jiyeko,•iç ile Yeftiçin temsil et
tiği milli Yu3'oslav partisi de, intihap
larda bu dört müştuc:k muhalefet par 
tisi ile birl:Itte çalı~mnya karar ver
di. Do:dor Stoyad!novfr in temsil et
tıği Yugoslav radik.ıl Lirliği partisi, 
bu sene ~:lüslüman partisi \'e Sloven 
partisi ile müçtcre!{cn hi.ikf.ımeti icla. 
re ediyor. On gün evYel lı::ıbinede ya
pılan tadilat ile. Hocere bir sar.dalya. 
sız :Jezaret mevkii verilmi~ti. Hocer, 
halk partisi lideridir. lntihaplarda Yu 
goslav radikal rrnrti~i Bosna Müslü -
man partisi ve Slovenler partfoile, Ho. 
cerin halk partisi mfü;terek çalışmayı 
kabul ettikten sonradır ki, kabinede. 
ki rle~i~iklik olmu5tıır. 

Fakat muh:ı.lef ette olan rartilerden 
beşinin bir araya gelerek hükumete 
karşı koymaya k:ırar vermesi Yugos-
19.v siyasi lıavntında yirmi senede:-'herl 
göriller. en bUyUk siyasi hadiselerden 
biridir. r.iinkU. 6 kfinıınu~rıııi lfJ29 se. 
nesinde diktatörlük na:ı edildi ~i za
man. General Jiyokoviç ve Yeftiç:i:ı i· 

Q,...o •f;•:ı.ı .... : .Q:t.•~'-:.:.- --n·- 1 ... "ı..:--1 .... 

rinin hed"fi. Hm·!ı~lardı. 
!stepan Radiçin 1skopç!nadaki ka. 

Ros arnımdn cc~~n gayet mer:tkh 
ko~u~nt:l}"l 'aşnğlya iktilras ~diyorııı.). 

Şir.ıar sehs::h b:r yn ınt·a bulunan k 
buna r:lıjdı~ gayet din~ eörüncn ir. 1 
tiz ~ıli;i, "1~-ndmltk'' ile birfl 
"Uenç ve ·ilin!i kr.lır..:ı1r,, movzuu. 
rinde konuşmtrşrnr: y 

B'. Ş.~ - lt:ıdınlar-C1"ltek1er.d.n'dn 
sert, daha mul:averr.etli b:r cinst!r. :ı; 
bu•fikri daima iddia etmişimdir. Fa~ 
kac!ınlann kendi kuvvetleri, kendi ııı 
kavemetl~rin.clen haberleri yoktur. 

Tşte ofıun içindir ki ben her kadır.ıl 
b:r ç.~uk· dôğt.ırmasını lütu1'nlu gö 
müşümaür. 

Böylece ne bUyük bir ıztiraba fi 
hammiı1 ed:biıcceklerini görecekler 

Fil~iakika,. milli Ytıgoslav partlı:ıi ' Kadın ondaıı sonra artık kendisi 
proSTamı ile, Hırvatların istekleri İn'l.it zayıf bulmıyacakt:r. 
hiş bir tezat teşki! edıyordu. Eu 1ti. Herhbnğı ka.1m için ana1ık en bil
b'lr!a, r,-c"e:ı gün yapılnn bir uzhi~ma yük ·şc9dir. Bir kafüı\ 1:endisi hakkıl'I' 
ile bu ıki zıt cereyanıh '"intihttpfarda da, ve hayat . hakkıttda etl bUyUk det 

t .1 hlia· · d H 1 y birlesercl: doktor Slo'-•ad"noVıç kabi - ar~cak anal.ktan alır'~ ı ıscsın en sonra · ırvat ar u:·· · .; 
nesini diio;iirmc!{ malrnadile çalışma'- • B.' R. : . ..:_: Bu gllrtlln g"enç kachnlt goslav birliğinden ayrılmak tem'ayülil-· 
yn kanır vermnleri Yut;osl:rv siyasi ha rrn-ı 'vereceğiniz öğilt bu müdtrt? nü g~stermeğe· başlamıştı. 
yatında t~sav\'ıır bile Cdi emiyerek !lir B'. Ş. :·- E-vet buöur. A:nalılc, k::ilı 

Dikttttör rejimi doğura::ı amil. i~te mesele gibi lrnbul olunabilir. Ancak, hayatının h:ç olmazsa bir kısmını tef 
bu temay!il olm·13tu. General Jiyol<0. 15 tarihli (POiitika) ga.zetesi bu 1'l'U4 'kil etmek tazımgelir. Z~tl!n bazı çoctl1' 
viç hükumeti. biı Hırvat meselesi ta- ammayı çözmeğe c,:ıfüşıtke~ diktat~r- lar bugün ye'di ycşfı\ôa mektebe gidi 
nımıyordu. Hırvatlaı ise, ZaSTepte cUlcrln Uır.vatlardarl bir vesika iştcdi- yerini Mektebe •gitmeğe başladıki.ıtl 
kendi kabukları içinde küskJn bir hal- ğini vı;.Hı..tvaUa,ra .gô're Q,u ve.,i'rnyı zaman~an itib'aren de ev çocuğu ot 
de yo.şamağa başlamıştı. Bu dargınlık ver!l'letc razı oltluğu:rn. kaydedivor. maktan çikıyör1ar. Y:ani fiilen analılt 
sen~lcrce sUrdü. Politikaya g;.:re. bu ·vcsilrnnm muhte. bir k"adı'n1n°"UUtUn hayatını işgtıl edeli 

viyatı' şu olacaktrr: · bir "iq_ olmayı", analık, bazı gayrick!dl Hırvatlar kanunu ernsirln değiı::tiri~ :ı l' 

lerek. Yugoslav }:irliği .içinde. d€''let i. ''1c;indr> bulunduğumuz ~u nııztk tiln kadınların boıı ve mı:na.sız hayatını dl 

d . C lercle '.Hırvatları~ Sırn1~rı .. oa~Ia'"tan doldurm'ag-·a yardım eder. aresınde pay isUyorlardx, ç scncqir J 

Yugoı:ılav devlethi idare eden Stoyadi: kard&~lik kU\·vetlii:lir: Bu 'mm t1er bfr B. R.: - Anneler bir mesele- lırarşı
noviçle. h!açck arasında yapılım kaı:. birind"n nvrİlmayı dü,şUnmemiş ve dU- sındadır. Doğurduğu ç.xuğuna kar~ 
şılaşmalardr-ı hiçbir anlac:maya vnrtla- şiinmiyccctctir.,, · . .. mesuliyetten azade olmak istiyor. Bıf 
maciı, hiikı'.'ımct. kralın sinnirüstc. vfl.sıl Netice itibarile anJa .. dan ~udur 'Ki. nur.la berabel", ona karşı kendini vaZl· 
olmasını ve kanunu e~asinin ancak on. so:ı beyne milel :frudiseler ikti~larda ol- fedar buluyor? ' 
da:ı sonra değiştirilcbilf;ceğini ileri sun. n1tıhnlefette olsun. Yugcslavynyı ' B. Ş.: - Afranın vi\zifeıi, çocuğW' 
süriiyordu. Hırvatlar buna razı olma- . te~!cil eden ·btitün kardeş milletlerin doğfnasile ~lfüer. Ana oaba, ço<:uklart 
dan iste,k erin e r et iler.? sımsıkı b'r arava to.phımaya· sebep ol. k!enüı bil§larına olmaea terli-etmelidir· 

---_...._..,. • • ........ ,. &V••- •-· 
Nihn.y.et Belgratta .ı:rrnhal\f paz:tilcr- lan Yme H9~Yugo~lş,,y AAVlrJ:İ9hY·~ ctılı:l<lerc~yi geldikleri ~akit,"' yuwrtaıı 

nu hedef ittihc:z ederek sine. 
macıların yalnız kazanç gayesile ha· 
reket cylecliklerlnden bahistir. Bu ka
ri büyükçe bir yekun tuttuğu mütale. 
asında bulunduğu kazancın eşhasa br 
rakılmamasını, bir hayır cemiyet;nin 
bu işi ele almasını söylüyor. Her der
dimize ortak olan ve felaket anlarımız. 
da yardımımıza koşan "Kızılay,, cemi· 
yetinin kağıt ve su ticareti yapan şu
besi teşkilatı kuvvetlendirılmek şarti. 

le, bu 1~i ile ]'clt- aıa ,-p•••6• ..-~ .; ....... 
ma varit!atmın utnumi menfaatlere .ali
eia edilmesinin en mu'.lafık bir şekli 
hal olduğu fikrinde bulun;.ıyor. 

le geçen sene yapılaıı bir uzla~ma neti.· . , Jf.: salive~iten kuşlar gibi k~ndi. hallerinl 
------------------------ eıra1ülmalıaır. ~ 

H f r d o' om At 1 n h n 1 ar 8 hırı : B. 'R.: - Şu takdirc\e anneler geri • .... 
ı••ı çüncü mektup gayet 'kısa ve ve. 
'-J cizdir. Tayyare Cemiyeti b:r 

vakitler memlekete ithal e:iilen film iş· 
lerile meşgul olmağı cü§iinmüşti.i. Bu 
cemiyet memleketin hava miıdafaası 
için çalıştığı1n göre filmleri değil, film 
leri işleten sin~:n::ılarr eline almalıdır. 
Bunun temin edeceği variclat vatan 
ınüdaraasına tahsis olunacağı için he
pimi;:i sevincfüccektir. O vakit görece. 
ğiz ki, bu işler k!ndiliğinden ve en gü· 
r:cl şekilde halledilmiş olacaktır. 

• • • 
D ör~fünc:ı mektupta: Belediyemi

zin Şeh~r ti}~ trosunu ele aldık. 
tan sonra bu sa:1adaki vaziyetin ist:n· 
diği gibi bir şekil aldığını ve asıl m2k
&a h kısmen temin tylediği kaydoluna. 
. <' 1

" sinemaların, tiyatrolar işinde mu· 
' ': elan belediye tarafından işletil

nuvafık otc:uğu beyan e:iilmcl:te. 

• • • 
~nl ın bir gazeteci olarak, ben 
ele :,,ur1da bizim müstakil Ba· 

:ı : i: )r i lıatırlatmış clayı:n; bu-
, .. h •• ab::r r.e mektupla.r, ne bu fi. 

•. .- .zer:n:ıe söylenecek şeyler: söyle· 
n 'vorum. Kiiçiik bir fıkranın böyle bir 
" k<ıya mazhar olması sinem:tlar 
ı 'nin üzerinde durulmağa <l~~cr bir 
ciddiyette olduğunu gös~e .. mekte1ir. 
Ben şim<lilik yalnız bunu işareti k!ifi 
buluyorum. 

KEF 

Rc!:törlüktc!d Toplantı 
üniversite clc'!:anlil:-1 dün rektör Ce

mil Bilselin l:a!:ka :.lığı altında bir top· 
lanh yap;:ırak b:.ı ~cneki ü:ı:ve::site ça. 
hşm:ılan etrafında görüşmüşlerdir. 

Toplantıda fa~ültelerde talebe veızi

yeti, muhtelif ihtiyaçlar tesbit cdilrr.iş 
ayni zamanda şimdiye kular doçent
lik için mliracaat edenlerin de müraca. 
atları gözden gcç:rilmiştir. 

Bu yıl yabancı diJ derslerine daha 
fazla ehemmiyet verildiğind:n tale
benin bu derse .devamları sıkı bir su· 
rette kontrol edilecektir. 

- - - . . . . 

Istanbuldan An' ca a~y,a 
Bir gece onu, vapura l•oyup isyan e· 

den Di:rzükrle ç::ı.rprnmak üzere Şa

ma g-::nderiyorlar. Fakat o. kendi yıl
drzmın gösterdiği yolu takip ediyor, 
Abdülhamic'[i deviren S-danik kıtaları. 
nın erkanı harbi Afrikaya geciyor ve 
Trab1usgarbi İtalyanlara kar§ı müda. 
faa ediyor. 

1912 de Bulgarlara karşı carprşıyor. 
1913 te. istirdat olunan Edir::rnye ala
ynım başında ilkönce onun girdiğini 

görüyoruz. 
1915 te Gelibolu yarımadasının garp 

sahilinde Anafartalar ö:ılinde Avus· 
tralyahları durduruyor. 1917 de Rus
ları boz3una uğratarak Ermenistanın 
gerilerine kadar sürüyor. 

Mtlt;:ıreke ilfm edi!diğinde Mustafa 
Kemal Türklerin Toroslara doğru o. 
lan ricatlcrini himaye ederek Halebin 
~imr.ı.li::ıdedir. 

Fedakarlık dercrrsine kadar varan 
fcro.gat.i nefsi l:endisince mnllım olan 
dc1erlı milleti fe'akettcn kurtarmak: 
1ı:ıte, vnziyetı olduğu gibi kabul edip 
çehresi istikbale d"nen bu fcvkalbc<;er 
adam A:ıacloluya geçerken buna karar 
vcrm;şli. 

Onun şaşmaz iradesi 'l.'e herkesi ar
kasmdun ~üı·iil:liyebilmesi ile m::ızinin 
h lrabe!~ri üzerinde milli bir de,·letin 
y:lkseldGini gördük. hlustufa Kemal, 
b11 d0 vletin hem r.anlandırıc•sı, h<>r.ı 

te'5ki!a t~ıcıı. hem de kurtarıcı kılrcı 

olmuştu. ş·mdi Türkiyeyi yeni bir is
tikbale do - ru sevkeder~k eserbi ta. 
mamhyorı:lu. 

Fransız hüktımeti beni Ankaraya, 
bu muzaffer kumandan. Cilmhurreisi 
olan G"zi r.ezd:nde Fransavı t<'msil et· 
miye göndcrmlc:ti. Nisar. Marki Noay. 
Füs~eran. Jorj Lui, Dellcak, Poleolog, 
Pol Şambron j?'İbi bir ç0k me'.:hur se. 
fir'erin yanııatt ve muhtelif Memle
ketlerin seması altında alı tıkt 

::::::;::::: ::: ...... :.::::::::::::::::::::::::::::i:::::::s 
YAZ.\~: 

Frans:ının eski Ankara elçisi 

Şanbrön 
2 

;::ı::::::::::c:::::::::::::: ••• ::::::::::::::::.::::::::::: 

llalıral:ırını tı"7:l~c7cn Kont dö 
Şar.ıbrun • ... 

sonra bugUn artık kendi ke.ndimin h5.
kimi hissc~iycr ve eslci ıief1erimin tec
rübeleri ile mUcehhcz olduitJm için 
mesuliyetıerden korl.:madığımı geril. 
yor'1um. . 

Hariciye Nazırı M. Bria:ı, kend1sin· 
den ayrılırken gayet samimi bir ha. 
reketle ce!:etimin dü<Yme$lndlen tuta
rak, o Ôkşayıcı sesiyle bana: . 

- Vazifenizaeki muvaffakıyetleri
nizl adım ·adım takip ettim: AÜnada 
bulunduğunuz zaman Yunanhları:ı 

Bulgaristar;a yürilmek gibi giriŞ"tik -
leri o ihtiyatsız Iiare1:eti durdurdu. 
nuz. Viy.ınada, Mgr Scipel anıa~arak, 
A vusturyan•n Almanyaya ilhakı hMi-

Muvaffakıyetiniz- se"l:lepleri nMftdir, 
diye sormuyorum. Herkesin kendi i. 
~inde kendine göre usulleri. kurnazlık-

• 
lıfrı vardır. ,Sizinkiler de sizde kalsm. 
Benim i tediğim ya!nız ~u: Bizi nıute
madiye:l meşgul çden ~u Suriye hudut 
m~s0!.esini hallctmivc ve oradaki ana·. 
nevi ,çlost!uğ_u_muıu ·tekrar tçsise >aJı. 
şm. Anndo1udald Türklerle daimi bir 
tcmas:a bulunun. RusUı.rt gözc!en ka· 
çırmaym. ltalyanları idare edin. 

lngilitlercİen bahsetmiyorum. ·on. -
tarla !yi mü:rnscb:ılta buhınacaks·~,z. 

Türkiyenin tarihini hami beş ·cilt, 
tutacak şeldlde s·amnıJ.ya lüzum yok. 
Hadiseleri gazete'erde okııyabilıı lm. 

, Y~lnız, müzakerelerinizin neticesini 
bana cfaima bildfri:l.,, 

Brianm yanı:ıdan çıkıp pariciye ge
nel sekreterliği od;ism,n, gifdim. Fi!ip 
Bertelo. pevlet işlcrUıden bııhsederketı 
yüzü ciddi ve esrarenglz bi-ıZ'ha.l. alır
dı. A-Tzınd~n kc-Iimeler teker teker ve 
adeta madcıii bir sesle 'dökülürdü. O· 
na' in-s:ı.ıi de}il derlerfü. Acablı. haki. 
Jcaten övJe mi idi? -Onun· ketumiyeti, 
görün.iiqiind ki soğuklı,ık lr.arşıamdtt şa· 
~rrıp kalan P.ir rrı..9~cı böy!e zannçd.e,
biHrdi. Jiiakat kendisini uzu.; ~"lll)an
d'lnb"ri tanıyanlar biiirlerdi ki o'mın 
bu yÜk"Clc ma~nlı çehrQsiytiQ, bu mes
lek m~ l;~cıinin a'ltınd·a h~ssas bir kalp 
Ra!<lt idi: 0.'ih'=rr'ii en büyük l:Hklfatıe· 
dınliyen bi'r"dosttu. ·, 

" . 
Ffıir> Berte1

0 b:lııı:ı. Lozan konf~ran· 
smdunberi 'Türk • Fransız mürıaseba
tmı anlattıkt:m' so:ıta_şunlari ilave et': 

f ti= ' . ~ 

--.Size itimadı.ouz.~ '·ar~ Bizi ınUş
klil~t. : kanpsıpd~. ~ır~~.ry_acaksınız. 
En iyi neticeyi,alm:ık içip çalı§ın. Dip
lomntlar Doğaziç.ini 'görUnce deli olur
lar. O ~a.htllero~rı uzakla~rn. fakat: 'A.n-
k:ır:ı.d:ı.:ı l{açmaym. ~ 

kalan zamanlarını nasıl geçtrecekler?' 
B. Ş.: - H~lk için çalışmaki.f ... Bit 

şeye ba~f\)fra; sarı!~ak.ta teşelli 
vardıt . .Yiİnrz başı.na dumıak. ylünıılı· 
ğın hüznünü tevlit eder. He1ITadın· 
lar 1çin yalnızlık pek elimdır."131rço~ 
kadıylar ke~qile.rin yalnız buleyotlar 
Benim annem de .öxl: idi. Ve ben cnurı 
iç_:.U o ka..:ar yalnızltga, yalnızlık his
lerine nasıl o1up ta tahammlil edebildi· 
ğirte şaşardr" ı.. • • 

n. R.: ·- xle yazılı saatten bi:Ltn 'bU 
kadar sıhhat1yhind'e olclu~untizu bil" 
mıyordum~ Sizi çelimsiz ve )}tll bUkül. 
mege yiiztutmuş olarak tah~yyül edi
yor0durn. 

B. Ş.: -Neden öyle t'ahayytii ediyor 
dunuz "acaba? · 

B. R.: - 'Bir Çok mütefekkirler vU • . .. " . . . 
cutlerine l>aknjazlar da onun ıçın. 

B. Ş.: - insanın fikii ist1dadile ce• 
samet arasında bfr lİıUmısel:et yoktur. 
Benim tanıdığım en zeki filozof1ardarı 
biri elan Kont Keyserling dev gibi bir 
adamdır,. 

B. R.:- Yani bununla 'büyük kata· 
nın büylik vücutta bclundu'iunu mu 
•öylemek ist:yorsunuz? 
· B. ş.: - Diğer taraft..~n arkadaıo;ınt 

: Vels ve mi.:teveffa Ceyms Bari var ki) 

onlar da vücutlı!rl iri yıan olmayıp or· 
, ta• ecsamette insnnla:-dcr. Tuhaf şevofr, 
tr.sanlar kendil~rindr..; li5 kuru~ m a' 
lan bir <lalıa hiç det>~ J;mek ı'Stemez .. 
ler. ~ 

B. R.: "";"VYii'Cu.d.üntizü bu kadar sıh· 
hatli b!ı; }\ıı_ldeJ:ıulundurmak i'in ne ya· 
pıyorsuhıız? · 

(I• • 

D. ş.: - Hi5 .•.. s~dece yağlanmak-
tan kaçınıyQrl.;!m. . 

B. R.. : -. Atı •. işte şi~m.an1ama,rµn ö
nüne gc.~;n si.Qir .. , Fakat bunu na~ıl . ::; . . 
yapıyorsunuz? ~e.r bu, sırrı l:adm lara 
verecek olurs.anı.z, t~k bir satır yazı 

yazmakla l>ff'· miJ.ron· lira :ııt'azanırsınu:. 
Şunun 11cçetesinj bize vcrinir~ 

B. Ş.: ,.._. ·Sabahları kahvaltıdan ön .. 
ce altı m't·yol': yürürsünür:. ATkadaşlaJ 
nnıza söyl.::yin; bı.:n:ı tecrübe ettin. 



~- .. "' ~otiip .ui4iütd#Açe 
"""Biricik-tazmin! -
la,,, Çek 

u-·Oalovı'k ıneıelni, Alınan ıcfer. 
~ ıı bütün Avrupayı tcli,a verdip 

~,a.ıüı erde, herkeı bqmm derdine dilj· 
it ıır S' llvap hazırlanrnl}tı. 

ll'l.ırlarda ·· ·· kl kl 'Ja • •unıu parma ı arının par 
aıı \:Ut ıı baıladıfı ıünle~de her memle. 
i Yıkın bi 
r. l•rı,.. .. r ateı tufanının çai}ayan· 

l ı 
1
"'!.nley_ecek ıiperler, ııiınülar 

.. ,_ıa U&r&Jıyordu. Umumi hayat 
••• (&aılft bo 
ye korku r1aıar dalıalanmıı, her ıe· 

S l'lÇ bir kararsulık çökmüıtü. 
ınırda, 

ı; kın n •ınıra yayılan bu fırtına çal. 
ıaı, &er . • 

a buk . çı çok sürmedi. Hatta ça· 
~yılcı &eçtı. Fakat arkasında mali l-ir 

ın bırakar- ı-B <LA • ., 

ı baıl ~~an bir hafta önce, okuduium aiır 
g Avr 

1 ır makale, ıon seferberliklerin 
du· upa devletlerine milyarlara malol-

tJ &unu ıöylü d 
M·ı yor u, 

r' IÖ 
1

1 
Yar, ı:rçi afzın iki hareK.etile 

. • y enen b"ı .. d .. A k d hud r soz ur. ma, ar asın a ne 
Utsuı . 1· 1 z &enıı ıkler var ... 

tıiJ. u;; aten tabii ~rtlar içinde de silih 
-.runa h 

lef arca.nan paralar artık her <!ev. 
e h<&:n, her milletin belini bükecek bir 

nıt~ ıelrni!tir. Harp, en uzak bir ıhtr· 
!u en, sarfolunan i:>u paralara bir de 
n.,~;n .l'nilyartarı eklerseniz, inunh'-1n 
!ılır. bır u~uruma dof ru koştui:u anla-

:&erı o .. t 
.. ~ ' cun erde: 

GU hö ceJc. • yle kalmaz, ortalık düzt'le. 
ed'J: fakat §imdi bir t•kım masraflar 

ı ıy~r B . 
be • ırı herkes elele verse de, ae· 

p olanlara bu parayı ödetse !" 
Dern· · ii 1ttırn. Tutarını bihr.e.den verdi-

Öf.~ b~ !ıükme, §İmdi, i§in iç yüzünü 
•U endıkten sonra, 'kendim de cülüm. 
ınitı°ruın. Milyarlara mahkum olan bir 

et,. artı'tl &özünü budaktan eairıe· 
ftıez, 

M !lertket versin, tabiatin yardımına. 
· lar:s-cıa. lncilterede mü.ıJafaa hazırlık

zı~Pılırlcen, derin aıiınakların ka. 
ri i . da llzımıelmit ve bunlardan bi· 
da~n •çılan çukur, bir 'kömur mı4ıenl 
"'•'" ~~~1~•tl&nuf. Şimdi orada harıl 

in . . Yü1., , ..... ._" J•r• .. JV••u"'t• 
. ııuı1er nten urihin en talihli 

ınilltt' d" • 
t ıı: 1 ır. Feliketler bile- bu talihin kol 

1 U
5u~ renıini defittirerek wAet ~ 

ur. Bu b" • 'k b" ..• .. t ırıcı ta ıat tazmınını" .ı,rııı 
o elf 1 ftlc.tnlelcetler baıına ! ... 

Ortaokul Ve Liselere Yeni 
Tayinler 

~ ~ialoğlu orta okulu tarih, cocraf. 

d~ 0ıretme· · - · "'"t~lc;ı ortaokulun-
iln • ı. .. araı·ırihll. . d" ,_ 

t .• l ki n··k yar ıre~ or iiğüne ~ n u rcşc ı d .. 
0 , oıreuu" • ,. pe aıoJı 
lifre~eni Münir Rafit ilivetm Vefa 
,_•eıı }'ardirektörlüiüne, fıtanbul er. 
ıııoeıc ··-

ogretnıen okulu fransızca yardım-
cı 0iretmenlitine Şefkati, latanbul ku 
~~llolculu yardımcı türkçe öfrdmenli· 
~ı~ Hatice Vecihe, Haydarpap liıeıi 
~lrtıızca yardımcı öğretmenliğine M. 
t•~rna1, Kuımpqa ortao1culu yardın,ct 
Urlcre ··- 1.•. M • . d' ır ogretmen ıgıne • Hilmı tayın 

' ılrrıiılerdir. 

C~rükler Umum MüdÜrü 
n ır müddettenbcri ıehrimizde bulu· :n Ciinırülcler umum müdürü B. Mah-

~t Nedim ve İstanbul ıümrükleri baJ 
l!ıud'· .. • h uru B. Mustafa Nun dün 1zmite 

lrelcet etmiılerdir. 
Urrıum mUdür ve batıniidür bmit 

~liıwırUlclerini tetkik ve tef tif edecek. 

~t, 1 hl~ sh·nsi .~r. İzmit.ten doiru 
ilk.raya &io" •• r. 

KonP'eye Davet 
C. li. P. Firw:aia ıemt ocıiındın • 
Oeafıınıztn yıllık konıresi 25-10 • 

-g33 ~h günü uat 18,30 da Firuz. 
•fa Türk gücü sokaiı Beyo&lu 12 nci · 
Qlcıılda ""'P 1 w ~:... - t-::... •• c·· J - 1 acacı.nwan OClgımız a:ı.n;U" 

lillde kayıtlı arkadatlann ıelmcleri. 

Top Talimleri 
d .. z•)"tiı\burnu ile Yepllcöy araaında 
'-'l~~ &kert top atııları yapılmııtır. Bu 
t un.ıebetle deniz ticaret müc!ürlü~ü 
::alın.da ~tün merakibe bu mevkiler 
~ ', khometre acıktan .reçmeıi bildi· 

ŞEHiR i 
Yorganın başına Şark Demiryolla-

gelenler rındaki Türk 
Bir Koltukçu tle Bir Hamal 

Tevkif Edildi 
Ta.kaimde yorıancılık yapan Halil 

adında bil'isi, dün bir mü9teriıinc 7?. 
lira dcferind-e yorgan, yastık ve saire 
aatmı§, bunları Mehmet adında bir ha· 
male adresle birlikte vererek yollamı!
tır. 

Hamal Mehmet el arabasına doldur
duf u e!yatarta yolda giderken şeytana 
uymu!, bir sokaia aapıp kaçarak e§ya· 
tarı koltukçu Haydara 550 kuruıı sat· 
mııtır. 

Müşterinin yoq;ancıya ve yorıancr 
nın da poliıe tikayeti üzerine annan 
hamal bira.z sonra ele ıe~iritmit, kol. 
tu1cçu ile beraber adliyeye scvkedile· 
rek birinci ıulh ceza mahkemesine ve· 

rilmiştir. 
Hakim Retit hırsızla koltukçunun 

duruı:nalarına mevkuf en bakrnağı ~u. 
vaiık bularak her ikisini de tevkif et· 

mittir. 

---o----
Sağlık lspekterleri 

Kadro Talebe Adedine 
Göre Ziyadeletecek 

Kültür Ba'lcanlıiı vilayet sağlık is. 
pekterlerinin vaziyeti etraf mda tetkik
ler fapmaktadır. Şimdiye kadar ya· 
pılan araıtırmalarda mevcut sıhhat 

tc,kilitınm okullardaki talebe adcıli. 
nin fazlalrir c!olayısile ihtiyacı önle
medigi ve bir çok okulların sıhhi tef· 
ti!siz kaldıiı ıörülmuıtür. 

Çocuklarm saihk bakımından da tam 
rnanaaile kontrol edilmesi icap etti. 
cinden yakmda mevcut ııhhi Ufkili· 
ta yeniden bir çok elemanlar katıla· 

Bilhaıaa saf hk heyetlerinin tam te
fekküllü bir heyet olması ve haatalık
tan anlayan mütehassısların bulunma. 
ıına dikkat edilecektir. 

ilk olarak İstanbul heyeti ııhhiyeıi 
takviye edilecektir. 

memurlar 
Eski Sirket Aleyhine Açılan 

Dava 
Şark Demiryolları şirketi hükumeti· 

miz tarafından satın alındıktan scnra, 
'irket hesaplarını tasfiye edip memur
larının i§İne nihayet verirken, bun
lardan ecnebi olanlarına tazminat ver
miş, fakat Türk memurları bundan 
mahrum bırakmı!lı. Senelerce şirketin 
muhtelif i!lerinde çalıııp emek veren 
350 ye yakın Tür~ memur pek t:::.bii o. 
lan bu haklarını !irketten almak için 
İstanbul asliye birinci ticaret mahke· 
meıine müracaat ederek ıirket aleyhi
ne bir dava açmı§lardı. Memurların id. 
dialarına göre §İrketin, her memura ça· 
lı~tıcı her sene için bir maa! nisbetin
de tazminat vermesi lazımdır ve bu da 
takbiren yarım milyon lira tutmakta· 
dır. Bu paranın ise timdi tasfiye edil
mif olan tirkete her ıenc hükumeti· 
miz tarafından verilen taksitten keti· 
terek kendilerine verilmesini istemek 
tedirler. 

Mahkeme heyeti !İmdilik, §İrketin 

ecnebi memurlarına iddia edildiği &ibi 
tazminat ~erip vermediği hususunu tet· 
k:kle mc§gu1dür. Ayrıca Şark Demir
yoları 23 - 24 - 1925 senelerinde çı· 
kardığı ecnebi memurlara yine ikrami· 
ye ver mi§, fazla olarak bunları hattın 
Yunanistan arazisinden geıjen kısmın
da da tavzif etmi§tir. Mahkeme, bu es· 
ki mctnurlara tazminat verildiğini tes
bit etmİ!f, fakat hakikaten Yunanistan· 
da vazife alıp almadıkları hususunu 
sorduğu Yunan devlet Demiryolların
dan henüz cevap alamamııtır. 

Beklenen cevap veldikten sonra he· 
yeti hakime, emektar Türk memurları 
hakkındaki kararını, ehlivukufun da mil. 
"•'""-·•••• -t.J.1.ıtı.--..-. ••n•a 1':1~;T'•l"'f'ı'Lrtir 

Şırlc Demiryollarr firketinin veklleti
ni avukat Celil deruhde etmiıtir. Türk 
memurlarının vekiletini iıe, davanın 
tahkikat safhasında avukat Ali Şevket, 
müdafaa safhasında da profesör Mah. 
mut Eaat Bozkurt kabul etmi§tir. 

Kibar kaçakçılar! 
- Avrupa.din yeni geliyorsunuz? 
- E?et .. Ne kadar ucuzluk bilseniz. 

- Bizim' pıramnla öyle! Fakat 

Fransız franıı maaılarla Türk lirası 
· mıqla.rı da mukayese ediyor musu-

nuz? Yunaniatanda 1:ıtnız kumaş de. 

iil, ücret te ucuz: Yuııan itçisine bi· 

zim para ile 25 kuruı \'erildiilni isiti· 
ycrum. 

Sonra hatırıma ıeldi: 
• - Bununla beraber hakkınız var. 

Zannederim beı altı aydanberi A vru. 

pa.da~ını;r .• K.a~ Hralr'k dövizle gitmiı· 
tiniz?. 

Gülümıiyerek yüzüme baktı: 
- 25 lira dei'il mi? Altı ay 25 1ira 

ile ıeçinıneld Şüphesiz sizin hakkınız 
v.ar ... 

Türkiycde tedavi edilmez ha.atalık -
lar, yallut, bilmem kaçından sonra oi. 

lunu tahsil ettirmek veaile.ile ve aile· 

ce Pariıte yerlqmeler, hulha türkçe 

kazanıp franaızca yemek illetlm cittik· 
çe artıyor. 

- Ah 'u uıulü de nereden çıkar. 
dınız? Yok bütün tekaütl~r maa1larmı 

burada alacık, yiyccek1rrmi' ! Para be· 
nim.delil mi? Bınkmız, Be~ r.ıtt• yi· 

yeyim ! Benim yüz elli liramı bıralcmı. 
yorsunuz da yaz)armr veya kı§larıru 

ıilrü se9ct Avrupada' ıeçirenleri &ör
müyor musunuz! 

Dahau var: Bir Mıum, arudaflJ\ln 

pek utuza bir kürk aldıimı anlattı: 

- Bu fiyata nuıl olabilir? 

- A.:. Yona bilmiyor mu.aunuz? 
(Burada meılek adıni &izlemek isti· 

yoruırı) .. ci •.. nin cetirdıklcrinclen 1 Her 

F.R.ATAY 
mu? Bir iki defa bavulunda. kendiıinin 
kürkünü getiremez mi? Tanıdığı ve 
baş'ka bir hanıma kcnd~ kürkünü sata. 
maz mı? 

Ufak tefek hediy~lerden, ıu veya bu 
hiımetle bir yabancı memlekete gidip 
te kendisine veya karısına ıu veya bu 
CJyayı ıetirenlereden, zaruri ihtiyaç· 

ları için alıı veri§ edenlerden bahset

miyorum. Eıasen usullerin de bu hu. 
susta bir takım tabii müsamaha hadleri 

var. Hayır, bunlardan değil, d:Sviz ve 
ticaret cıyası kaçakçılarından, ve ki· 

bar, birinci sınıf hane, üst tabaka ka
çakçıtarından bahsediyorum. Ve kendi 
kendime: 

- Zavallı sigara kağıdı kaçakçısı! 

Hudut daflarında bir heybe ıeke:: ka· 

çırmak için beyninden kurıun y;y~u bi

çare serseri! Bellcemerin.de sa1cladığı bir 
kaç altından dolayı hapiste çür'..iyen 
bedbaht sabıkalı! Diye söyleniyorum. 

Bu seyyiatla yalnız devlet değil, cc 
miyct te mücadele eder. Eğer bir cemi-

yetin ahlak müsamahası çok ıeniı ı..lur

ıt, devletin ne kontrolü ne kanunları, 

ne de ecza tehditleri tam semeresini 
verebilir. Bir ecnebi tütün fabrikası 

müdürünün yanında, tanıdıklarımdan 

biri ıu vakaya !lhit olmuttu: 

- Müdür küçük memura tabakası.aı 
uıattr, doldurmasını rica etti, memur 
tababyı doldurdu ve ıigara adedine 
ıör~ bir bandrol klfıdı da koparıp 
yırttı.! 

Çünkü bu ecnebi devletini çalmalı 
aklına bile cetinniyordu. 

Bir taraftan sıkı tedLirler, ve .:liğet 
taraftan terbiye ve telkin! Sokak afiı
lerine kadar her türlü vasıtalarla tel-

3 - KURUN 20 TEŞRINJEVVEL 1938 

Güzel bir 
teşebbüs 

Talebeye Yurdu Tan~k 
Maksadile Geziler Tertip 

Edilecek 
Yeni müfredat programının en mü. 

him hedeflerinden biri de talebe)'( ya
§adığı yurdun türlü bölgelerinden ma· 
Himat sahibi edindirmek ve kendi ya. 
şadığı vilayet dahilindeki değerli cscr
k,ri, öğretmektir. Geçen yıl bu vaziyet 
dikk~te alınarak İstanbul öğretmen ve 
ispekterlcrinden bir heyet şehrimize 

ait bir yakın yurt tet'kikleri kılavuzu ha 
zırlamı~lardı. 

Bu kılavuz bastırılarak bütün okul· 
lara dağıtılmış bulunmaktadır. Dün 
kılavuıda yazılı bilgilerin yeni ders yı
lı içinde tatbik işlerini görüşmek mak· 
sadile bütün kazalarda öğretmenlerin 

ve bölge ispekterlerinin iştiraklerile top 
lantılar yapılmıştır. T.cplantıda yakın 

yurt tetkikleri kılavuzunun tatbik işi 
görüşülmüş, ayni zamanda bu tatbi
katı kolaylaştırmak maksadile çalışma 
planları vücude getirilmeğe karar ve· 
rilmiştir. 

Her okul öğretmeni yıllık çalışma ve 
ders plıinlarına göre yakın yurt tetki
ki yapacağı ayları ve ğörülmesi icap 
eden anıt ve diğer değerli eserleri sı
rasile kaydedeceklerdir. 
Yakın yurt tetkiklerinin talebenin 

yurdu tanıma bakımından büyük bir 
ehemmiyeti olduğundan kusursuz ola
rak başarılması için çalışılacaktır, 

-0---

Elektrik Şirketinden 300000 
Lira isteniyor 

Evvelce bir §İrket olduğundan sar
fettiği elektrik cereyanı için para vcr
miyen İstanbul Tramvay Şirketinin, 

Elektrik Şirke1i hükumetimize geçti
ğindenbcri elektrik cereyanı sarfiyatı· 
300 bin lira tutmuştur, 
İstanbul Elektrik idaresi tarafından 

mıiteaddit müracaatlara rağmen ıir· 
borcunu vermediğin.den idare dün, 300 
bin liranın tahsili için mahkemeye mü· 
racaat etmi~tir . 

-o-
Bir Bekçiye Çocukların 

Yaptığı Muziplik 
Burgaz adasında oturan 13 yaşında 

Andon akranı iki çocukla beraber muh
telif resmi daire ve evleri taşlamışlar, 
sonra da gidip bekçiye evlerin meçhul 
kimseler tarafından taşlandığını söy· 
lemişlerdir. 

Bekçi meçhul insanları arayadursun 
çocuklar bekçinin resmini yapmışlar, ve 
kendisine göstererek: 

- Iştc taş atanı yakaladık, budur, 
demişlerdir. 

Bu suretle çileden çikan bekçi soluğu 
karakolda almış ve ys:ınına kattığı im. 
dat kuvveti bekçilerle çocuklan yakalı
yarak cürmü meşhut mahkemesine ver· 
miştir. 

Bi~ Saı:ıdal Parçalandı 
Hal ıskelesınc bağlı 4891 numaralı 

sandal dün Köprü gözünü geçerken li· 
man işletmesinin 8 numaralı motörile 
çarpışmıştır. Bu çarpışma neticesinde 
sandal Jerhal parçalanmı~. içindekiler 
dökülmüştür. insanca hiç bir zarar yok 
tur. Deniz ticaret müdürlüaü hadised~ 
kimin kabahatli olduğu hakkında tah
kikata başlamıştır. 

---0--- . 

Bir Katil Hastahanede Öldü 
Geçenlerde Topkapıda surların hari. 

cin.de eniştesini öldüren Haklu Arif a
dında birisi, eniştesinin son nefesini ve· 
rirken can hevliyle arkasından attığı 
kurşula yaralanmış, Gureba hastane
sine yatırılmıştı. 

Katil dün, hastanede aldığı kurıun 
yaraları ve peritonitten ölmüştür. Ad
liye doktcru cesedi muayeneden sonra 
defnine ruhsat vermiştir, 
· "' Mimar Sinan caddesindeki bir med. 
reseden kurıun çalan Ahmet ve Sabri 
adında iki hırsız, dün ikinci sulh ceza 
mahkemesi tarafından birer buçuk ay 
müddetle hapse mahkum olmuşlardır. 

• Hem eroin satmaktan ve hem iç. 
mekten suçlu beşinci ihtisas mahkeme
sinde muhakeme olunan Arif, dün 9 ay 

işcuetlec: 

Saa.'dlln himayesi 

Yazan: Sadri Er len 
Sanat nasıl himaye edilir. Buna ve· 

rilecek kısa, kestirme bir cevap vardır: 
Sanatkarı himaye! Fakat sanatkarı hi
maye ile sanatı himaye arasında büyült 
geçilmez farklar vardır. Bir kere hima. 
ye scuaatın sebebi değildir. Sanat ese· 
rini vücude getiren sebepler başka şey· 
lerdir. 

Sanatkarın refaha ka\•uşması arzuya 
layıktır. Bizce beşeri heyecanların ('n 
asilini bahşed"n bu müstesna insanların 
konforlu bir hayat, hatta lüks sartlar 
içinde dünya dertlerinden .uzaklaşma. 

larınr istemek çok asil bir düşüncedir. 
Vücudünü dünyanın ıztıraplarından 

kurtaran sanatkar belki ruhunu sanat 
ve his dünyasının ufuklarına bırakır ve 
bizim ıztırap dolu, keskin hatlı, acı ba· 
kışlı dünyamızdan uzak yaşar hatta, re
alitenin dünyasını unutabilir. Fakat ha. 
yattan irtibatını kesen sanatkar mutla
ka iyi eser mi verecektir? 

Bunu nasıl iddia edebiliriz? 
Sanatın himayesini sanatı inkişaf et

tirecek şartlarda aramalıdır. Mesela sa. 
natkarm maharetini, teknik kudretini, 
deruni faaliyetini artıracak sebepleri 
hazırlamak bir sosyete için en mühim 
himaye şartlarından biridir. Çünkü bur.· 
lar sanatın inkişafına, sanatkarın oto
rite kurmasına imkan verecektir, 

Sanatkarın otorite temin etmesi için 
yapılacak hizmet sanatkarın hayatını bir 
minnet veyıa şükran hissiyle küçültmi. 
yecek, onu bir menfaat mukabili bes· 
lenmiş insan haline koymıyacaktır. 

Çün'kü sanatın bir tarafa bırakılarak 
yalnız sanatkarın himayesi sanat hı
mayesinden ziyade bir hizmetin tediye. 
si halini alıyor. Her tediye bir iş mu· 
kabilidir. Halbuki sanatkar ne bir me
mur.dur, ne de bir tacir! Onun memur. 
laştmlması sanat hesabına karlı olmr 
yacaktır. 

Sanatkarın refahını, eEerinin kaliteli 
olmasına, ve kaliteyi anlı} ı:n bir oku
yucu veyahut san"at muhibbi zi:mrcsi. 
nin teşekkülüne bağlı tasavvur etmek 
daha makul olur. Sanatkarı sanatının 

inkişafı imkanları içinde himaye etmek 
maksadını aşmıy•m yerinde bir hız o. 
lacaktır. 

Prens Bibesko 
Şehrimizde bulunan ibeynelmilel ha. 

va kurumu reisi Prens Bibesko, d~n 
İstanbul hava kurumu reisi B. İsmail 
Hakkının refakatinde clarak şehrimizde 
bir gezinti yapmış ve öğleden sonra A. 
daya gitmiştir. 

Prens Bibesko, iki güne kadar An 
karaya gidecektir. 

-0---

lhtlkAr yapanlar var 
Pazarlıksız tatışın nasıl tatbik e. 

dildiği yolunda kontrollere devam edil· 
mektedir. Bazı esnafın kanundan ev. 
velki fiyatlara zam yaptıklan ve bun· 
lan etiketlerin üzerine yazdıkları gö. 
rülmüş, halk tarafından alakadar ma· 
kamlara şikayette !::.ulunulmuştur. Belc
di}(e bu hususta tetkikata ve isim ve. 
ri1en müesseseler hakkında tahkikata 
başlamıştır. 

Odun ve kömUr bol 
Havalar çok iyi gittiğinden civarlar 

dan istanbula odun ve kömür fazla 
miktarda gelmektedir. Belediye tarafın· 
dan yapılan tetkikatta bu mevsimde Is 
tanbulun ihtiyacını fazlasile karşılıya
ca'k miktarda stok kömür ve odun hu. 
lunduğu anlaşılmıştır. 

( Kısa haberler ) --- f~ 

hlt 
• 13.ındırınn lımanına lı.ıglı l\ı~azı l.ap ı 

lııııa aıt Hutl3\Crdı motoru, dun kaptan'lz 
o!d.ı~u h:ıldc limanda dolaştı ken ı;uı ulnııış 
dcnız ıic:ırc t mıııl ırlu •u t:ıı :ıfııııJ. n j lıra 
p•ırıı ccıa~ı J,."sıtııı·,ıir. 

• ı>un hu:slrııcl•tkıı deniz tic:ırcl rnu 
dıırlugıinc selen lılr lclgrofta Hoıııırn> n 
~ehiller inde hıı~ iik bir ~er eri nı~\ ının 
dcnız ıııPrinde ş;oruldul:u bildırılmı~tır. 

!itnir. ticarelmudurluğu Koslence hattı 

na işlı~ en 'apurlorı kel fi~ ellen derhal 
h:ıhcrdnr elnıişlir • 

• Ticnrcı ye :ıohiı e lwrsosı i iare nıecli 
-;indeki munh:ıl lıır :ız:ılık i~·in )arın lı~le 

dcıı sonra scçıın ~ nıııl:ı<'aklır. 
lıuıııın lem lıc:ırl'l :ı:ı:! 7.ahiı".P. boısasınıJa 
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Polonya Hariciye Nazırı 

Romanya liral ı ile 
uzun müddet görüştü 

Roma, RDleny a 
derhaı 

mıntakası n ın Macaristan& 
ilh aliın ı lst ·yor 

Bükreş, 19 (A.A.) - Polonya hari
.;iye nuırı Bek, saat 16 da Galat.za gel 
miı ve doğruca kralın yatına gitmiş
tir. 

Polonya hariciye nazın:ım Roman. 
yayı ziyaretini mucip olan müzakereler 
yatta hemen başlamıgtır 

BUkre3, 19 (A.A.) - Polonya hari
ciye nazırı Bek ile kral Karol arasın
da yapılmakta olan müzakerelcı e Ro. 
manya hariciye nazın da iştirak etmek 
tedir. 

VJU'30va, 19 (A.A.) - Pat ajansını:> 
BUkreşten lstihbarına göre. Galatizda 
Romanya kralı ile Polonya hariciye 
nazın arnsındn buglln yapılan mülakat 
Uç buçuk saat sUrmUştUr. 

Romanın dUşilnccsı 

.ıtoma. 19 (A.A.) - OçUncU enter
nasyonalln gönderdiği beyan edile:ı 
bir VE'sika ile İtalyan sfynsı mnhafili 

fevkalade meşgul olmaktadır. Bu ve
sikaya g<Sre. Rutenya komünist partisl 
memlekeUn tam istiklalini temin için 
~mir almıştır. 

Bu vesikada gösteriliyor ki. Ruten. 
yada komü:ıistlik tehlikesi vardır. Bu 
mıntaka:ıın Macaristana ilhakı lazım 
dır. 

Bratislava, 19 (A.A.) - Rutcnya 
Ba,vekili Brodi bugün öğleden sonra 
otomobilile Macar hududunu geçerek 
Budapeşteye gitmiştir. Orada l\facar 
devlet adamlarile görüsecektir. Bu te
masın bir maH\mat edinme mahiyetin. 
de olacağı söyle:J:ııektedfr. 

Buda.peşte, 19 (A.A.) - Akşam ga
zeteleri. bilhassa Polonya hariciye na
zırı Bekin Bükreı3i ziyareti ve Polonya 
harir.iye I'azır muavini Bıbienskinin 

Budapeşt deki temasları ile mcsgul 
olmaktadır. 

Bibienski. bugUn hari<'iye :ıazın Kan 
yayı ziyaret ederek uzun bir mülakaL 
ta bulunmuştur. 

Pesterloyd diyor ki: 

"Ruten milletinin kendi mukadde -
r atma ıahip olması prensipine her hal
de riayet olunacaktır. Müşterek Po. 
lo:ıya - Macar hududunun diğer dev-

kUewı. mcna!iine karşı bir tehlike tcş
kıl ed ceği ıddlalarını reddederi~ 

YENİ MÜZAKERELER NE ZAMAN: 

Prag. 19 ( A.A.) - Bratiıılavadan 

Çeteka ajansına bil.diriliyor: 
Dün öğleden sonra toplanan Slovak 

hükumeti erkanı, Macar murahhas he
yetile yapılasak nıuzakerelere bundan 
sonra iktısat nazırı Pavel T~planski'nin 
i~tirak etmesine karar vrrmittir. Nazır 
Ferc1inand Durkantkl, dUn öğleclen 

a-:>nra Başvekil namına Slovakyadaki 
Macar gruplarının mUnleısUleri Ester 
hazi, Jaros ve Holoto'yu kabul etmiıtir. 

MlimessiJler, naııra Macar halkının 

talep ve ııikayetlerini blldirere'lc bunla 
rın cebeplcrinin izale edilmesini iste • 
mi§lerdir. Durkanski, Macar ekalliyt'ti· 
n:n işlcrile meşgul olmak Uzcre yakında 
Slcıvakyada hususi bir sekreterlik ih 
das edileceğini heyete bıldirmigtir . 

Macar milmessıllcri bu vi.di, Slovak 
hıikQmetinin diğer ekal:iyet gruplıırile 
de dürüst bir gekilde te riki mesai et. 
mek arzusunda bulundı·ş~na bir d"lil 
addettiklerini beyan etmişlerdir. 

Mebus Estcrhaıi, alf\kadar Ma:: .. r 
mahfillerinde müasit hir hava vücu.de 
getirmek üzere akıam Budıpeıteyc ha 
rcket etmiştir. 

MACAR HUDUDU KAPANDI 

Budapeşte, 19 (A.A.) - Macar ı· 
jansı bildiriyor : 

Hudut bölgesinden gelen en son ha. 
berlere göre, Çek askeri makamları 
Balassagyarmat yakininde hududu ka
pamışlar.dır. Balasskyrmt'dn görilldi; . 
ğiine nzaranğ, Çekler halkı kor1rntmak 
maksadiyle yollar Uzeriııde tanklar do
laıtınnaktadırlar. Slovak ve Macar n e. 
ferlere, bir isyandan kcrkulduğu için, 
mühimmat verilmemelctedir. 

POLONYA HARiCiYE KALEM! 
MAHSUS MtlDtlRtl PEŞTEDE 

Budapeşte, 19 ı A.A. ) - Leh harici 
ye nazın B. Bck'in bu sabah buraya 
gelmiş olan kalemi mahsus müdürü E. 
Lüb:}ıcnski, Kont Ozaki'nin 6 birir·c.i
teırin.dc Vartovaya yapmış olduğu zi. 
yarcti iade için gclmiıtir. Ziyareti B. 
Bek'in Romanya seyahati ile ayni ıa • 
manda vukua gelı • ktc olan mumai. 
lcyh, Macar zimamdarları ile Rütt'n 
meselesinin bütün safahatını müzakere 
edecektir. 

Çinlil er 
80 Japon tayyaresi 

düşürdüler 

IJUnkU hnva 

Sf ovakya Başvekili ve 
Rütenya Dahiliye Nazın 

Atman HaAciye 
N azirile görüşfüler 

Ben es 
Çekoslovakyada 

Prag, 19 (A.A.) - Şvalkovski, da
imt parlamento encümeni ve mütt~hit 
partiler §eflcr::ıin önünde Almanyaya 
yaptıfı seyahat hakkınd~ izahat \"t'r. 
miştir. Bu istima hakkında harice hiç
bir haber su:mamııtır. 

Pra g, 9 ( A.A.) - Finans nazırı B. 
Kalfus buglin matbuat müme11illerinc 
yaptığı beyanatta, eylül h1disclerinin 
davlct hazinesine munı:am masrafları 

mucip olduğllnu, tcdavtıldcki paranın , 

enflbyonı sebep olmamakla berıLer, 

arttığını, Südet ve Leh topraklarır:ın 

terkinin ekon':)tn\k vaıiyete müessir ol. 

duğunu ve devletin yeni teş1dl!tlamna
sının ancak Fransız ve İngiliz kredile 
riyle mümkün olacağını bild!mlştir. 

Paris, 19 (A.A.) - Fransanın Çc • 
koılovakyaya mali yard.;mda bulunmaıt 
iatcmcdiğine dair sıkan haberler recını 
mahıfilde kafi olarak tekzip edilmek
tedir. 

BENEŞÇEKOSLOVAKYADA 

Prag, 19 (A.A.) - Eski reisicUm. 
hur Beneıin ÇekoskvP...lt-yadaı'l aynldı 

ğına dair yabancı memleketlerde çı'kan 
haberler doğru değildir. Bcncf, istifa. 
ııından sonra çekilml! olduğu Taber d 
vırındaki malllclne1inde bulunmakta. 
dı r. 

AMANY ANIN N UFUSU NE KADAR 
O LDU? 

Dttn Kudüste bi 
tarama yapıldı 

. 
40 Arab y.akalanarak Davut 

kalesine hapsedildi 
. (tlat tarafı ı inci de) J 
çıkmak yasaR edilmiştir. Kud~te bir 
çok mağazalar kapahdın Yafada bir 
Arabın evine bomba atılmı§ ve ev sa
hibi ölerek diğer iki ki§l ağır surette 
yarıdanmıştır. 

Kudüs. 19 (A.A.) - Eski ~ehirde ya 
pılan taharriyat neticesinde 40 kadar 
Arap tevkif olunmuı ve otobiislerle 
Da\•ut kalesine götürülmü§tilr. Bu A. 
raplar, muvakkaten bu kalede muha
faza edileceklerdir. 

Kudüs, 19 (A.A. l - İngiliz f evka. 
ilde komise,rinin Filisti:ıdeki Jngiliz 
kıtaatı kumandanına Filistinde aakcri 
bölge kumandanlıkları ihdası için sa
lahiyet verdiği bildltilmcktcdir. Bu 
kumandanlar müdafaa ve emniyet için 
ic:ap eden tedbirleri alacaklardıt. Şim. 

diye kadar bölge komisorleri:ıin de
ruhte ettikleri askeri vazifeler bun. 
dan boyle kumandanlara gctecek ve 
k\lMiferler yalmz tnmamcn sivil işler· 
den mcsul olarak müşa\·ir ıııfatile ku. 
mandanlara bağlı bulunncaklardır. 

Alnımı ga~eteleri Fı? sthı işleriltJ 

nıc§gul olııyor?ar 

Bertin, 19 (A.A. l - D.N.B. bildiri
yor: 

Alman gauteleri, Filisti:ı vaziyeti 
ile rneşgul olmaktadır. 

Berliner Tageblatt diyor ki: 
"Orta çağdanberf. e-!ki KudUe ~hri, 

ilk defa olarak bütUn manasile bir mu. 
ha.saraya sahne olmaktadır . Bugiln 
tanklat ve tayyarelerin de yatdımı ile 
Arap rnilletinin mümessillerine karfı 
bUyilk bir taarruz beşlamt§trr. İ§te 
yirmi !enelık lq.giliz politikaıı:ıın ne
ticesi budur: .. 

'DA.-1 9"-.-~--L.,_. 

Filistindeki vaziyetin inkişafı He orta. 

Bulgar· 
kabinesinde 

tadilat yapllacak 
Sofya 19 (A.A .) - Emin memba· 

dan öğrenildiğine göre, Bulgar ka. 
blncsindc mUhim tndllitt ynpılacak
tır. Aralarında Dahiliye, Maliye ,.e 
Hariciye nazırları da olmak Uzere 
altı nazır değişecektir. 

llarbl:re nazırlığına Fllibe kuman 
<lanı general Markofun ve şimdiki 
Harbiye nazırının da gecenlerde öl. 
dUı IJlen general Peer yerine genel 
kurmay riyasetine tayini beklen· 
mektedtr. 

(ireko - Romen 
RUreş müsabakaları 

Ankara. 19 (A.A.) - T. S. K. gü

reş federasyonu 1938 senesi TUrkiye 
Grcko Romen güreş birincilerinb milll 
taktm~ terfi müsabakalarının şimdilik 
tehir edildiğini ve tarihinin ayrıca i. 
lan edileceğini bildirmektedir. 

Ta111ni3i11 bir makalesi 

A vrupadaki vaziyetin inkl§.afmr 
kaycse etmekte ve her ıki tarafta< 
reket noktalarını:ı, inki&aflarnı, 

bap ile neticelerin, psikolojik k~ 
lerin, ve tamamıle gayri kftfi pr 
ile ıısullerln ayni bulWlduğunu 
ettirmektedir. 

Angrif diyor ki: 
'•FiliEtin meselesini, planlar 'Vt 

misyonlar halledememe.ktedir. Lo 
bunu nnlamıetır. Sulh yeniden 
olunacaktır, fak at görUlüyor ki 
hun yeniden tesisi, bombardıman 
yarelerinın, tankları:ı ve seri ateŞli 
ların yardımı ile olacak ve kurb 
da Araplar teşkil eyliyecektir. 

Lcındra. va na yabancıların i 
ratorluk !~leri ile meşgul olmal 
sevmez, fakat nyni Londra, bılb 
yabancı memlckctleı in işleri ,.e 
se~~i mevzuubahs oldu!hı zaman 
dısinin fikrini bildirmek hakkı bul 
duğunu ileri sürer, hu hadisede dt 
kendimiz !çin bu h:ıkkı istiyoruz. 

~tl;}lf GREV Yı.\Pl'LDI 

Kudüs l 9 < A.A.) - 1ngllfz 
\ltt bu sabah Esklşehrc bUyUk 
muknemct gtJrmckslzin glrınl 

İngiliz kıtaatma karşı ancak bir 
bomba 2lılmı$t1r. 

lnglliz kuvvetlori bUtUn mU 
man mahallelerini işgal etml 
Mabetlerin bulunduğu yerler m 
nadır • 

Asilerden bir kısmı yeraltı delı 
lc rindcn kacmaya mu\·affak olSIJ 
tut. Kırk kişi tevkif edilmiştir. 

BUtUn Filiıtlndo şiddetli heye 
do,·am ediyor. Bfrcok sulkHtler 
mu~tur. Birkaç ölll ve )'aralı \'& 

Arap komitesi. 1nglllzler tar• 
dan alınan fstfınaf tedblrlert pro 
·- .ı-ı .... . ....... ..... •• -· -----
nakallt grev llln etmiştir • ..) 

Tıp kongresi 
dağ tld ı 

Ankara 19 ( \.A.) - Yedinci u 
ıınl tıp kurultayı bugUn nrofe 
doktor Hcfik Saydamın başkaııl 
altında son lttimaını akdctml~ 

Kurultay ıcklzlnct ulusal tıp kon 
sinin ~ine Ankarada toplanması 

ve riyasetin yine proCesör doktor Jı 
flk Saydam tarafından yapılmaeı 
karar vcrmittir. 

Gelecek kurulta}'ln görUşec 

menular Uzerinde uzun mUnak•• 
lar olmuş ve neticede ekıerıyel 
sı>or hekimliği, safra yolu haatall 
ları mevzuları ekıerlyetle kabul e 
mi~tfr. 

Kurultay kapanıı kararını verdi' 
den CYvel Ulu Şer AtatUrke olan ıo 
au'Z tazım ve bağlılılını tezaburıer 
izhar etmftUr . 

Kısa harici haberler: 

$ Londra, 19 (A.A.) - tnıiliz bl>f
nesi bu sabah toplanmı~ ve toplantı ~ 
saat sürmüştür. Hiçbir teblıi ncıredil 
memiştir. Kabinenin yeniden içtiısı' 
tarihi de bildirilmcmiftir. 

* Bcrlin, 19 (A.A.) - Nordltcrı'. 
tayyaresi şimali Atlantik denizi ilzt · 
den N evyorktan Hortaya kadar en • 
ri uçuşu yaparak gelmiştir. Nevyor 
tan tam gece yarısı hareket eden b\J 
tayyare Hortaya on bir saat ~ 3 daki 
ıonrı varmı§tır ki, ıaatte vuat! o 
rak 324 kilametre silratle uçmuftur. 

• Rio de Janciro, 19 (A.A.) - H a 
hazırda, mahpuı bulunan eski tnteır• 
liııt şefi Belaniro Valvehde'in üzerin 
bazı yükaek zevata karıı hazırlan 

yeni bir suikatle .dair evrak bulundu 
adliye nezareti tarafından bildirilme 
tedir. 

• Paria, 19 (A.A.) - T ayyar• 
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aPIR >'e.J?RA,K 
lleş asrın uçurumu 

\azan: Nıynzı Ahmet 

Me~hüf !)ahudiier kiffiierdff? tıpaııyadaki İtalyan gönUllUlerinin gc 
rı dönütlcri, bütün Avrupayı allkadar 
tden bir mesele oldu. İtalya hükumeti, 
gönilJlülerini b1r an evvel getirmek için 
en büyük nakliye gemilerini seferber 
'hiıit- Bu nakil iti, 1spanıu kralı üçün. 
cU lianri tarafından Aksak Tiın!lre 
~önderdiği sefiri hatırlatıyor. 

Sefir Klaviyo, 1400 yılında yani tam 
S38 sene evvel, lspanyadan kalkarak I• 
!.:ınbul Trabzon yolu ile Tahran, ora. 
dan Sermrkande ıitmişti. 

• ş y • 
1 
d dörtte bin yahudi olan bir 3ehirdir. Ora-

F d S B A nştayn Roçl daki sinema müesseselerinin çoğu yahu-roy , ara ernar, y , . , :·:..:ıın~:::::.ı;::::.:::::: 

ispanya elçisi, yolda Timurun emri 
ile kesilen yüz bine yakın kafadan ya
Pılrn11 kuleleri görünce, üzerine al1JU1 
oHuğu vazifenin azametini anlamqtt. 
r::.1.at zavallı K1aviyo asıl dehşeti Tt. 
n .. , Sultaniyedc bulamayıp Semer
k:nde giderken duymuştu. 

Arkadaştan ile en yakın bir zaman. 
dıı Scmerkande varması bildirilmişti. 
Fat::at güneı, yorgunluk, susuzluk ve 
hepsine bedel yolsuzluk lspanyollan 
~ilnlarmdan bezdirmişti. Heyete ilti • 
hak: edenlerden biri yorgunluğa taham 
ınuı edemeyip ölünce Klaviy(), Timu. 
run adamlarına yalvarmıştı: 

- Ne olur, iki gün istirahat c.dip ken 
d' rnize gelelim.. denaJşti. 

Fakat aldığı cevap §U idi: 
- Sizin iki gün ist:rahatinize başı

lrıızı feda edemeyiz .. Timur, verdiği 

ernrin yerine gelmesini ister .. 

Timurun adamları lspanyollann yo. 
la mukavemet edemiyecelderini anla· 
yınca, onları atlara bağlıyarak yola de
vam edecek katlar ileri gitmişlerdi. 

işin en enteresan tarafı §Udur: Kla. 
vi}ıo Isptınyadan 1400 yılı mayısmda 

çıkmıt olduğu halde, Tahrana ancak bir 
sene sonra varabilmişti. 

Bes viiz senenin farkı, ispanya tol?· 
l'aktıtıiv.!an lmlkan bınıeree ınaanm bir 
~c gün lçlden mluftrleri bulunm&Uın

dır. --------------
Keller köyünde 

Bir Ad m Sevdiği Kadınm 
Evinde Vuruldu 

İzmir - Evvelki gece Cumaovası 
r.ah 1yerini:ı Keller köyünde Eşen ma
h:ıll"sinde bir vaka olmuştur. İsmail 
k?zı 27 ynşında Hatice Zeybek, öteden 
beri tanı~tığı Manisanın Boz köyUn· 
den Mehmet oğlu 22 yaşında lsma:ı 
Hakkı Avcıyı evine almıetrr. 
Bu:ıu gören ve haber alan Hatice 

Zeybeğin kardeşi Ali, yanma kayınbi. 
raderi Yusuf ile arkadWJı Halil ve Hil· 
seyinl alı\rak Haticenin bulunduğu eve 
gelmiştir. Dört arkadaş kapıyı açara:t 
içeri girmi ?er, hepsi birden lsmail 
Hakkı Avcının l\:zerine çullanmışlar 

re k~disini döverek bıçakla sol bö. 
ğilründen ağır surette yaralamışlardır. 
HAdiseden sonra kaçan suçlular, zabı
taca yakalonmı~lıı.rdır. Yaralı, sıhbt 

imdat otomobilile İzmir memleket has 1 
taneeine getirilmi3tir. Tahkikata adli· ı 
yece el konmugtur. 

Bergson gibi tanınmış şahsiyetlerın 
bir kısmı yahudi 

Yahudiler gUnUn meselelerinden ve en 
mUhlmlerinden blrlni te~kil ediyor. Avru
pada diktatörlUk hUkflmctlerinin yahudi
leri memleketten koğmaları, Ffllstinde A
rablarla yahudllerln çarpışması bu kavm 
için hakikaten yaşamayı zor bir hale ge
tirmektedir. 

Buna mukabil, bul memleketlerde ls
ratl oğu113nnm hakir görülmesine itiraz 

ediyorlar ve hemen her gün aslen yahudi 
olan Lirçok kimselerin isimleri zikrolunu
yor, hayattan yazılıyor. 

B!.z burada, bunlara umumi bir nazar 
atmak latiyoruz. 

Aalen yahudi, fakat sonradan, bulun • 
duklan memleketin tabüyeti ile beraber 
ruhunu da benimsemil} olan, hatt1 ;> 

n:ım~u teınail eden me§hur simalar araaın 
da geçen asırda İngiliz başvekili Disrae
llyi buluyoruz. 

Diaraelinin İngiliz tarihinde oynadığı 

rol çok bllyUktUr. Krallçe Vlktorya za -
manmda başveklllik etmiş olan Dlsraell 
lngl11% siyasetine tamamlyle haklın ol
muı ve kraliçeyi Hindistan imparatoriçe-
• unvanını almaya tqvlk etmiştir. 

Sanat sabumda meşhur Fransız kadın .... _ ......... Q--- .. __ _____ .a,.._ ,...-~-- ··-

na 'l'nDaU aluaeelnde en bDyOk Ylldm 
olan Sara Benıar belki dllııyanm en 
meşhur aktrbldlr. 

Sara Bemarm babası aslen yabudi fa· 
kat, anası bir hristiyan Fransızdı. 

Buglln Fransanm meşhur tiyatro mu
barrirleriııden Hanri Bernştayn da asle 1 

yahudldlr. Meıhur bir dilellocu olarak ta
nınan Bcrnştaynın son iki hadiseyle is

mi blltlin dünyada duyulmuştur: 
Bir piyesini mun zamanc'anberl oynat

madığı iddiaar;yla Fransız milli ti)atro 
mUdilrUnU düelloya çağıran Hanri Bemı
tayn rakibi Edunr Burde'yl yaralamıştı. 
Kendisi hakikaten iyi bir dUellocu ola
rak mevhurdur. Şimdiye kadar, 800 dil· 
ello Ue b(!rabcr, sekiz defa çarpışmıştır 
ve bunlann pek azmda oıağlfıb olmuştur. 

J'ransanrn lllm, edebiyat ve sanat lle
mlnde daha birçok ıuılen yahudl olanlara 
tesadüf ediliyor. Meael!, zamanımızın en 
bUyUJc flloaonarmdan biri olan Henri 
Bergson aslen yahudldir. Fakat gizli bir 
tekilde dinini değiştirerek katolik olduğu 
söylenmektedir. 
Meşhur Fransız romancısı Andre Mo

rua da yahudl aslından gelmektedir. Bu 
giln Fransıs lisanını en iyi kullanan 
muharrir olarak tanman ve bilh&88a tn. 
gtllzlertn hayatı, tArlbl Uzertndeld tet -

7) Leo11 mum B)llor 1Jc1i§fJ 

9) Tristan Benıar 10) E. Roçild 

11) Lord Roçild 12) Lıti Roç'l1d 
ldkleriyle me!'hur olan romancı yazı ha
yatına nispeten geç bir yaşta başlamış. 
ur. Andre Morua or.dan evvel Frnnsa
nm Elböf ıehrlnde bir kumaıı fabrikası 
lşletlrdL 

Yine Franm muharrirlerinden meşhur 
mizahçı Tristan Bernar da bu arada Ba
yılanlardan biridir. Tristan Bernar bu gün 
garpta hemen hemen bizim Nasreddin 
hoca gibi bir çehre almıştır: onun söyle
diği hoş fıkralar dilden dile dolaştığı gi
bi. di~er birçoklan da ona izafe olunmak
tadır .•. 

Eski Fran91z baıvektli Leon Blum da 
yahudidir ve Fransada bu me,•kil ilk alan 
musevl olarak gösterilmektedir. 

İlim aahasmda Aynştayn ve Froyd gibi 
diğer iki meşhur isim de aslen yahudi i
limler arasmda bulunmaktadır. "Dör-

dilncll buud" kA.şlf! olarak tanınan rlya
zlyeci Aynştayn fizikte yeni kanunlar 
koymu§, hattA eski bilgileri kökUndeıı 

sarsmıştır. 

Meselli ş\mdiye kadar uzunluk, geııi3-
llk, derinlik gibi Uç buud bilinirken, alim, 
bunlara bir de zaman buudu ilave edil
mesi lazmıgeldlğinf ileri sUrmUştUr. Çün
kü ona göre, mücessem bir cşyn o ilk üç 
buud lç!ndc mevcut olduğu gibi, şekli ve 
mahiyeti dördUncU buuda: zaman buudu
na da t!ıbldlr .. 
Aynştaynm riyazlyede yeni kanunlar 

koyması gibi, Froyd da ruh doktorlu -
ğunda yeni bir saha açmı!jtır. Froyd'a gö~ 
re, lnsanm nıht te3ekkUlü cinsiyet hi"
leri Uzerine istinat eder ve ruh haletin
de ctnst btr veçhe görmek kabildir. 

Aynştayn Nazi htikfimeti tnrnf'md:ı!l 

Almanyadnn çıknrıldıktnn sonra Ameri 
kaya gitmiş ve derhal tabiiyetini dcği -
tirerek Amerikan vatandaşı olmuştur. 

Froyd ise Vlynnalı bir do'ldordur ve A
vusturyanm ilh:ı.kıyla o da memleket d r
§ma çıkanlmıştır. Alim bu gUn Londrada 
bulunmaktadır. Seksen yaşmı geçmlB o
lan Froydun geçenlerde hasta olduğu 
Lllülı ilmljU •• -~.:.....::;;..:........:;,..._~~-------

A vusturyalr meehur mllyoner aflesf Ro
~ildle~ de yahudidir. Bunlardan Eduar 
Roçlld '•nktlylc Fransa devlet bankası 

mUdürlUğUnU etmiştir. Bu gUn Frail.SIZ 
hahamlar birliği reisidir. 

Lord R~Ud meRhur bir kuş ve böcek 
Alimlcllr. Birkaç sene evvel ölmUş olan 
lord Roçtldin bilhaQsa kuş ve bit kollek
slyonlan meşhurdur. 

Ailenin Avueturyada bulunan efradın -
dan Lul Roçlld bugUn Alman hllkflmctl 
tarafından tevkif edilmiş bulunmaktadır. 

tn"ilterentn bugUnkU harbiye nazın 
Hor BeHşa da aslen vahuddir. EvvelA ga
zeteci olan Hor Belişa, kabineye evvelll 
nakliyat nazrn olarak girmiş ve bilhassa 
knzalan azaltmakta amil olnn tedbirlcrl
le meşhur olmuştur. 

SfNE!W \DA l'E A mnfKADA 

BugUnUn en meşhur isimlerini siyaset
ten sonra, sinemada buluyoruz. Fakat. si
nemanın en meşhur isimlerinden birçoğu 
da aslen ynhudJdir. 

Bunlnrın başında Şarlo ile Duglas 
Feyrbanks gelmektedir. Artistlerden Pol 
Milni, trvtng Berlin de ynhudi aslından
drr. 

Esasen bilhassa Holivud, nllfusunun 

sahibi Samuel Goldvindir. 
Bugün dünyadaki btitiln yahudilerlD 

dörtte biri Amerikadadır. 1800 senesin-
de Amerikada ancak 3000 ynbudJ varken 
bugUn Amerikan Birleşik devletlerin • 
de yaşıyan yahudilerin adedi 4,5 mil • 
yondan fazladır. Bu, Amerikan nüfu
zunun yUzde 3 buçuğunu teşkil etmek
tedir. 

Amerikada yahudiler en fazla Nev
yorkta bulu:ıuyor. Şehrin 7 milyonluk 
nUfuzunun 1 milyon 750 bini yahudidfr 
Ondan sonra Şikago geliyor ki burada. 
ki yahudılerin adedi 300.250 dir. Bun. 
dan sonra Finlandiya geliyor: 24 7 bi:ı, 
daha sonra sırasile Baltimor, Xlevlım. 
Detroit, Los Anceles ... 

Yahudiler Amerikarun maliye ve ti
caret müesseselerinden ziyade sanayi 
müesseselerine hakimdirler. MadenklJ.. 
mürü, petrol, kimyevi maddeler, elek
trik, telefo:ı müesseselerinin bWJında 

yahudiye pek pek az rasgelindiği haL 
de kadm ve erkek elbise kumaşı fabrL 
kalarmm yüzde 90 sı, mobilya fabrika
larının yüzde 50 si, kürkçülüklerin 
yüzde 95 i, likör fabrikalannm yUz.de 
50 si yahudi müessesedir. 

Nevyorkta bilhassa doktor ve avu -
kah yahudilere çok rasgclinir .. Şehirde 
üç doktor varsa ikisi, iki avukat var
sa biri yahudidir. 

Amerikan mebusan meclisinde 
(Kongre) de on nJludi mebus vardır 
Nevyorıc ve 1Jli:ıois devletlerinin umu.. 
mf vali1eri yahudidir. Yiiksek mahke
me hayetini teşkil eden dokuz hlkim. 
den biri yahudidir. 

BOTUN DVNY ADA. 
Bütün dfinyada 15 milyon 800 bla 

yahudi vardır. Bunlar kesif surette bq 
lıca on memlekete dağılmış bulunu "" 
yorlar. Memleketin nüfusuna nisbetle 
e:ı fazla yahudi Lehist:ında bulunmak
tadır. Oradaki Yahudi 3.050.000 Yab 
di Lehistan nüfuzunun \)J1da birinden 
fazlasını teşkil etmektedir. 

Adet itibarile en fazla yahudi de A 
merikada bulunuyor: 4.500.000. Fakat,; 
memleketir. nüfusuna nisbetle a:ıcak 
yüzde 3,5 tur. 

Yahudiler diğer memleketlerde 111 
det ve nisbet dahilinde bulunmakta 
dır: 

Rusyada: 2.750.000 (umumi nilf1l • 
sun yüzde 2,5 u); Romanyada: 900. 
(yüzde 4.8), Almanyada: 450.000 Cbm.: 
de 7) Çekoslovakyada 360.000 (~ 
2,4), l:ıgilterede 330.000 (binde 7) 
Frıınsada 200.000 (binde 5), 1tal 
55.000 (binde 1), İspanyada: 4. 
(on binde 2), şimali Afrikada 487. 
(yüzde 1.4). 

ler pek kalabalıktırlar ve taasıuplan. işte bu yeni zehire karşı da, çabu-
nm tesirine de diyecok yoktur. cak yeni bir panzehir bulmuıtu. Mak-

Halkın 8teki kısmı arasında da git. sim bana: 
eide merak azalnut ve "Düşünccler1 - lkimizin arasındaki anlaımamar 
Okuyan Ma'ldn:,, artık bir harikd sa- lığı kaldıran o mesut tecrübe gü.'lle-
yılr.ı.k ıercfin{!~n uz:ı':!afmış!ı. En rind: bu aletin, siyasi hayattaki fır. 

münevverler, en zekiler de, "Marten Yazan: Andre Moruva -~~- Çeviren: H. s. o. ka kavgalarını da yok edeceğini -
Veb:r,, gibi psikoğraflann insanlığı, kuvvetle ummuştuk, hatırlıyor mu-
yanlıı bir yola ıevkettiğini ~ömıUıler, dan ve dUtUnU§ hürriyetine kaflı hU. tini ve mahiyetini bilmediğiniz'' dü~ün miyordu. su~~ 11ııkat ne yazık, ki u:izim bizim 
ve filmlerde okunan ıeylerin hakiki cumunu da defetmek çareleri ara§tı- c:eleri okuy.an bir m.:ıkineden çüphele· Bu suretle herkes dipsiz tecrübeler ayarım·zcı~ adamlar bu dünyada pe 
dU9ilnü§lerle hiçbir al!kası olmavan nlmıt ve içlerine kimsenin girmHini 'lip korkuyorsanız, uyumadr- evvel dl'n 1.san:nı~ ve p:ıikoğraf makineleri seyrektir. Belki yüz kere şuna şahit 
birtakım fikir parazitlerind~n ibaret istemiyenler bu hususta clele vererek ta kendinizden geçeceğ:niz dahil aya tavan aralarına atılmıştı. oldum: Namuııkarca d~lJurulmu§ ~ 
bulunduğunu sezmişlerdi. bu mukavemeti hazırlarmılardı. kadar. aşağıdaki metinlerden birini o- İşte, ilk tcrı übe günlerinde dünya- düşünce filmi ile, fırka adamlarmdaa 

Benim zavallı baldızımın feci akibe. Kumpanya Müdliril "Fork'' la Mister kuyunuz ... ,, Bunları ya uzun bir .. iirin nın şekil \•e mahiyetini değ:;;tirecek birine, kendi siyasi hasimlarından 
tine benzeyen hiducler, orada da ''Drümmer,, 3 sene gayretler sarfedc:- mısralan, yahut ta uykuyu davet eden kuvvette bir icat sandığım bu deha rinin, cnun zanettiği gibi fena bir 
tekerrür ederek mahkeme salonlarına rek yeni biçimli aletler çıkanyorlannıı ıonu gelmez rakam zincirleri tak=F e· mahsuhi, insanli!r arasında ehemmi· san olmadı6ını, asil duygulu bir 
dUtmüı ve her tarafta pddetli nefret- ama onlar da çok geçmeden ayni akıbc. di)•ordu. yetli hiç br §ey yap.ımadı. tandaş olduğunu ve bütün kalbiyle 
lerin doimaaına ıebcıp olmu1tu. te uğramaktan kurtulamanuılardır.çün Psikoğra( sahiplerinin pek meraklı Bu maki·1en~n birinci tesiri, benim vatanım sevdiğini is.bat edince, m11. 

Kullanılmakta ve hlll modası ıürlil· kl bunlann da alametleri seziliyor huıu olanlanna, bu yeni usul, bir çok ?or- üzerim ·~ tecrübe edilmiş ve b:reket hatabımm ilk hissi, büyük bir ha 
mekte olan makinelere kartı da bazı alyetleri çabuk anlatılıyormuı • luklar çıkarrnıı ve düşüncelerinl c.ku. versin aile saadetimi tamamlayıcı bir oluyor. Sonra, bu hayreti uzunca bli 
AmaiJıılllıJan: boykotaj& benzeyen bir Bir taraftan da "PisikcJrafa karşı mak istedikleri adamlardan hiç binnin netice vermişti. Fakat insanlıkta, dini sükQ. takip ediyordu. Hoşnutsuz] 
mubqmct doltnuıtu. teabih dilaıı., lılmll bir müdafaa vasıta zihninden geçenleri öğrenememişler- ve felsefi varlığiyle, yeni icatların, vt btdhahlık mahsulü olan bu a 

SillJdana teklmillil, lıtihktm, ıiper di. Filmler, uzun ve sıkıcı karı~ıklık· kendi itiyatları üstünde, bir ahlak ~e- tun arkasından da fırtına kopuyor 
aibl mGdafaa vaaıtalannı da nasıl te- tarla doluyor; fakat bir netice çıkar- ği~mesi meydana ~etirmesine multa· ben, uğursuz bir propagandacı 
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Stokholmden Berline atlayı~; 
:amanında da bu film bahsinin 
ıirdenbire oraya atlayışı gibi! Ge
:e geç vakit, Alman film serma. 
recileri, Friydrihşstrasede oturu .. 
yorlar. Gösta Berling filminin Al. 
manyada gösterilmesi için top· 
yekun 100,000 mark istemekte 
11rar eden filmin rejisörü Ma v

ri ts .Ştilleri - çılgın İsveçli -
diye atıp t utarak, iti hararetle 
müzakereye dcılmışlar, bir yan. 
dan da kalın sigaralar :çcrek. .• 

Bundan sonra hepsi birden 
müzakere mevzuunu toparla _ 
aılar, işi kısa keserek yatmağa 
gittiler ve Mavrits Stiller ... 

İsveçli rejisör Stokholmde, 
Berlinden çekilen telgrafı açın
ca, zaten bu cevabı beklediğbi 
gösterir tarzda bir ağız kısışla, 
kendisine gayetle tabii gelen 
§eyi, yeni yıldız Greta Garbo
ya müjdeledi. 

- ~abul! 
Telgraf, kısaca bu mealdey

di. Greta Garbo, sevinç heye. 
canile bir n ··bet daha sarsıntı 

geçirdi, rejisörün sakin tavır
la bildirdiği, yıldız için öyle 
bir müjdeydi ki! Hemen koşup 
filmin öteki artistleri::ıe ve o 
muhitte önüne gelene, kabına 

sığamaz halde hep ayni şeyi tek 
rar ede ede, telgraf haberini 
süratıe etrafa yaydı: 

-Kabul! 
Şöhreti füemşümullcnince ar. 

tık öyle olur olmaz şeyler şöy
le bir yana dursun, mühimce 
,eyleri bile sevinçle barizlcştir
miyen İlahi Kadın, o zama.:ılar 
bir şeye sevindi mi, sevincini 
hemencecik açığa vuruyordu, 
hele bazı hadiseler karşısında 

gösterdiği sevinç, tam bir coş
kunlukla tezahürlcniyordu ki, 
bunların bazıları, buraya kadar 
not edileli ve ..• 

Işte bir başkası daha ki, bu. 
nu dramatik tiyatro mektebi 
'mtiha:ı komisyonunun kabul 
lcararı kendisine bildirilince, 
:!uymuştur. Greta Gustafsson .• 

Tam 3 gün, imtihan netice
sini bekliye bekliye kl\Tanan 
ız, sonraki yıldız, ve daha son. 
akı büyük yıldız, sonraları bir 
ua o an duyduğu sevi:ıci, ken
ıJi şöyle anlatmıştır. işte: 

- Sevinç.ten olduğum yerde 
dilc:üp öleceğim derhal, sandım, 
\ bugün hala, o saatleri hatır· 

rl.cn, adeta nefesim tutulu -
yor! 

Dramatik tiyatro mektebi? 
Biraz yukarıda, Mavrits Ştil

lerin Greta Gustafssonu bu mek 
tep talebeleri arasuıd:ın seçerek, 
ona Gösta Berling filmindeki E· 
lizabet rolünü verdiği belirtil. 
tnişti; önce evinin kapısından çe 
virip, sonra odasın.dan çıkarıp, 

daha s~nra .da. adresini almakla 
lktifa eden rejisörün, bütün bun 
lardan s.-;nra onu talebeleri ara-
11ndan seçtiği m~ktep, bu yıldı· 
zın hayatında bir safhadır; bil. 
bassa yıldızlık hayl\tında ... 

Hem de ne .safha! 
Hele o imtihan!? .. 
Muhabbetin ne demek oldu· 

ğunu imtihanla anlıyanlardan, 

hiç .. .değilse bir nöbc! te imt:. 
banla aDl&Jaallı~ biri de, Grc
.. dırl 

Dramatik tiyatronun cephesi 
gri renkte büyük binası, Stok-

Hayatı Roman Olan Kadın: .. ~ ~ ,_, ~ .._,, - .-. -~ ._ 

S • • t? 
evınç, •• sevınç •• 

Greta, en çok ne zaman 

# • 

..... ~ ... 
llahi Kadın; La Dam o Kamely~ ; .. gülerken ... 

sindeydi; Strandvegcn denilen 
yer.de .... 

Bu, cephesi gri renkte büyük 
binanın yan tarafmdaki lıir gi
riş yeri, oraya doğru hersene bir 
çok tiyatro hevcskfirının heye· 
canla girdiği yerdi; bu yan ka. 
pr .... Çünkü, oradan girildi mi, 
tiyatro mektebine girilirdi. Ve 
mektepte her sene toplanan tec
rübeli, vukuflu muallimler.den, ak 
törlerden müteşekkil komisyon, 
mektebe alınacak,... alınamıya· 

cak gençleri imtihan ederdi. 

ansızın hızlı hı.eh yürüdüğünii 

gördü ;o gözden kaybolluncıya ka 
dar arkasından baktıktan sonra, 
piynsa caddesinde bir aşağı bir 
yukarı dolaşmağa başladı. Elleri 
pantalonunun ceplerinde, .. bastı

ğı yeri kulaçlıyor<lu ..• 
Kulaç kulaç ... 
Kulaç kulaç adımlar atan S•ıen 

Gustafsoon, ekmekçiydi; ekırekci 
likle ekmek parasını çıkarrnağa 

çalışırdı. Bugün de işi, güçü var 
dr; fakat, bugün işine, gücüne b!r 
müddet için olsun ara vermeği uy 
gun bularak, kızkardeşinin yanı sı 
ra burava kada,.. velmisti. iı::tPl 

(Arkası var) 

Cim Mollison evleniyor 
Tayyaraci saadetsef . ·n.eveçokçocuksahibl 

olmak rekoru çıkıyormuş ! 
Tayyareci Cim Mollison ka

rısından ayrılalı daha bir iki 
ay olmadı, tekrar evle.ımcğe ka
rar vermiş. l!'aka t, bu sefer ken
disine çok çocuk yetiştirecek 

bir kadın seçtiğini zannediyor. 
Geçen gün Lonclrndald arka. 

daşları:n : 

- Bu akşam bana gelin .. SL 
ze bir haber vereceğim! diye ça
ğırdığı zaman herkes tayyareci1 

nin yeni bir sefere çıkacağınr 

zannetmişti. Hattfı, toplantıya 

en g-cç gelen tayyareci Beril 
Markana arkadaşları: 

~ 

- Çocuklarınız da olacak ... 
- Hem de çok.. Pek çok .. Bel1 

artık baba olacak bir yaştayını. 
Çok çocuğum olmasını istiyO• 
rum. Fillis o:ıları yetiştirebile' 

cck ve hepsine iyi bir anne ola' 
bilecek bir kadın ..• 

Tayyareci Cim Mollisonuıı 

evleneceği kadın Misis Fillit 
Hossey isminde bir duldur. tııc 

kocası bir İngiliz bahriye zabiti 
imiş. Fakat kadın baba tarafın· 
dan zengi:ıdir. Bir İngiliz müs. 
temlekesi olan Jamaykada ken.ı 

disinin büyük ekili arazisi var.ı 

dır. Bunlardan ayda geliri bi• 
zim paramızla 10 bin lira kadar 
1ıutuyor. 

- İki se:ıe evvel bir uc~uşta 
Atlas Okyanusunu geçen senin 
gibi bir adam nasıl oluyor da 
böyle geç kalıyor! diye takılınca 
Markan: · Cim Mollison kadını bu yaz .. 

- Zannedersem Cim yeni bir 
sefere çıkıyor. Kırmak istediği 
rekorda kendisini yal:ıız bırak
mak istedim! diye cevap ver. 
miştir. 

O zaman Cim Mollison arka. 
daşlarma vereceği haberi ilan e
diyor: 

- Evet, yeni bir sefere çıkı
yorum. Fakat hava seferine de
ğil, saadet seferine.. Belki de 
rekor kıracağım . Fakat elde et. 
mek istediğim şey kilometreler 
değil, küçük küçük, sevimlL se. 
vimli çocuklardır. 

Arkadaşları o zaman Cimin 
evleneceğini anlıyorlar ve: 

- Evle:ıiyorsun ha! diye hay 
ret ediyorlar. 

Uzun müddet kadın tayyare
ci Emi Consonun kocası olarak 
yaışamış olan Cim, bu sefer me-

• 
,~i~irllarlltk .. ' . 

Cim Mollisonun nİ§anlısı 
Belino de Londres 

- Eski karımın bana vereme. 
diği saadeti Fillisde bulacağım.. 
dan eminim. O, çok güzel, çok 
iyi bir kadın .. Her şeyden ev
vel evi:ıe b~ğ!ı .. Bana iyi bir 
karr olacak '1 de ona iyi bir 
koca olaca::'.. Tayyaremle se-
ferlere çıkıp döndükten sonra 
onu evde bulacağım. Beni kar
şılayacak ... 

sut bir izdivac. v::ınaNıı'hn1 tp. :R ........ .:ı ...... ~1 ... ..ı .... 1 ......... .1 .... l-.; .. ı 

min etmek istiyor: Cimin sözünü kesiyor:, 

Fransada, Kanda görmüş, ta. 
nımış ve sevmiştir. Derhal iz. 
divaç teklifi:ıde bulunmuş, ka .. 
dm da kabul ederek nişanlan• 

mışlardır. Düğünleri yakınd& 

olacak ve Cim Mollison karısı.. 

nı tayyaresine alarak havadan 
bir balayı seyahatine çıkacalC• 

lar. Ondan sonra tayyareci, ka• 
rısı ile ~raber bir de dü:ıya se-

• yahati yapmayı düşünüyor. 

Misis Fillis Hossey, tayyare.. 
ciliğe fazla düşkün bir kadın 

değildir. Fakat lngiltereden Ja• 
maykaya gidip gelirken ve u• 
zak yakın diğer bütün seyahat
lerinde tayyareyi trene ve va. 
pura tercih ediyormuş. 

Cimin eski karısı tayyareci Eo1 
mi Conson ise f ngilterede bir 
kasabaya çekilmiş. di:ılenmek .. 
tedir. Henüz yeni bir sefere çı-
lr~"~a, -,14,uı """' ... ,_ ..-.. • ... ,. 

da bir haber verilmemiştir. 
Greta Gustafsson da, bir gün 

ayni ydn kapıya ya1<ld~u, l~cıı 

girmeden durdu, .döndü, kendi 
sine refakat eden bir delikan- r------------------------.--------------------------------------------------.---------------------~ 

lıya : 

- Sven, dedi, o kadar heye 
canlıyım ki!.. Bu heyecan mu 
vaffak olmam için bir mani .de
ğil mi, dersin? 

Sven,: 
- Geçer dedi; iş imtihan he· 

yeti karşısına çıkıncaya kadar. 
dır; bir kere iş o raddeye gele
rek imtihan çattı mı, .daha ev
vel tutuklaşmış olsa bile insan, 
bütün kuvvetini toplar, ::ıçılır, 

serbestleşir. Kendini 'kapıp ko. 
yuverme ! Gayret, .. cesaret 1 

Gn. ta, elini uzattı, delikanlı

ya verdi; el' sıkıştılar. 
- Sven, ısen teni bekliyecek· 

sin, değil mi? 
- Evet, burad:ı ! Şöyle ~ura. 

larda d-;laşırım biraz ve .... 
Delikanlı, parıltılı bakışlarla kı 

za baktr, teşci yollu gülümsedi; 
- Tekrar buluşunca, seni aile

mizden ilk tebrik ede:1, ben olu· 
rum! 

Gretanın gülümseyişi, dudak. 
ucundaki izle, hüzün ifadeliydi, 
o aralık : 

- Muvaffak olurum ihtimal, 
ama, .dedi, bunu hemencecik öğ
renemiyeceğiz, ki 1 

- Ne~en? 
- Komisyon, kararını 3 gün 

sonra bildirecek; usul, böyledir! 
Sven, bir lahza duruksadı, son 

ra, avucunda tuttuğu Gretanın 

elini tekrar sıkıp: 
- Ne zararc var, dedi, ha der

hal, ha <la 3 gün sonra! Muvaf. 
fak el da tek! 

Ve sözüne şunu da kattı: 

- Ben, senin kazanacağından 
hiç şüphe etmiyorum, doğnısu: 
ancak, demin de dediğim gibi 
kendini kapıp koyverme, sakın! 
Cesaret, ... gayret! 

- Teşekkür ederim, Sven ! 
Sven, .. Sven Gustafsson, Gre

ta oiza Gustafsoonun erkek kar
deşiydi .. 

Giriş yerine doğru önce tercd. 

Odası 
Çar Ailesinin Yatak 

Leningrat civarı::ıda Sovyet -
!erin Puşkin adına izafeten Puş
kinovo namr verdikleri eski 
Rus çarlar:nın ikametine malı. 
sus yazlık bir saray vardır. 1. 
talyan mimarı Rastrelini:ı in
şa ettiği bu sarayda çariça Eli
zabet ile Katerina vaktile ika
met etmiştir. Sovyetlerin bir 
müze haline koydukları bu sa
rayın içinde bütün mobilya keh. 
ribardan yapılmış olduğu gibi 
siyah ve altın renginde ipekler. 
le süslü bir Çin odası, Hola:ıdalı 
ressamların 130 eserini bir a
raya toplayan ve Çariçe Eliza
betin zevkine göre tanzim e
dilmiş bir galeri vardır. Bu lev· 
halardan birisi Büyük Petronun 
kızı Çariçe Eliza betin tam ma. 
nasilc çıplak bir resmini göstc. 
rir. 

Sarayı Büyük !{aterina yap
tırmış ve hafidi Birinci Çar 
Aleksandra hediye etmiştir. İ· 
çinde gayet muhteşem bir dans 
salo:ıu vardır. Romanof ailesi· 
nin son çarı, son gecesini - sü. 
rülmezdcn evvel burada geçir
miştir. 

Çariçenin odasında idam e
dilen Fransız kraliçesi Mari An 
tuaneti:ı bir resmi asılıdır. Çar 
ailesinin yatak odasındaki çifte 
karyola madendir. Bir veliaht 
doğurmayı çok arzulnyan çari
ça bu oda içinde bir çok koca
karılardan doğum meselesi hak 
kında akıl danışmıştır. 

Akıl verenler arasında meş. 

hur rahip Rasputin de \'ardır. 

Rasputi:ıin muhtelif şekillerde 
çekilen resimleri bu odanın du. 
varlarmda asılıdır. Çariçe ile 
Rasputin arasında teati edilen 
mektuplar da çerçeveler icinde 

' 

Dünyanın en büyük binası 
Şimşek ve yıldırımlardan 

nasıl korunacak? 
Sovyet alimleri, dü:ıyanın en 

muazzam binasını teşkil eyli
yecek olan Moskova Sovyetler 
Sarayının şimşek ve yıldırımlar 
dan korunması için bir proje ha 
zrrlamışlardır. 

Bu iş. cidden çok zor bir işti. 
Mesela Avrupanın en yüksek 
yapısı olan Paristeki Eyfel ku
lesi, hemc:ı her sene, boralar
dan ve bunlarla beraber gelen 
yıldırımlardan oldukça vahim 
surette müessir olmaktadır. Hal 
bu!d, Moskovadaki So\·yetlcr sa 
rayı. 300 metre yüksekliğinde 
bulunan Eyfcl kulesinden 115 
metre daha yüksek olacaktır. 

Binanın in~aatı esnasında da 
boralara \'e yıldırıma karşı ko
runması için de hususi bir ter
tibat düşünülmüş ve bu tertibat 
tamamile tesbit olunmuştur. 1:ı 
şaat esnasında, toprağa veril
miş olan bir kablo, adi bir balon 
ile 600 mcre yüksekliğe çıkarı_ 
lacak ve bütün elektrik cere
yanlarını ve yıldırımları, bu 
kablo kendisine çekecektir. Her 
türlü ihtimale karşı, bu tel Ü· 

zcri:ıde de ince tertibat alınmış 
ve kırılması ve düsmesi ihtimal 
!erinde herhangi bir kaza çık. 
maması ic;in. 600 metre yiikse
ğe çıkarılacak olan bu tel, hu. 
susi terkipli izolan bir madde 
ile kapatılacaktır. Ta ki. kırı

lıp her hangi bir işçinin üzerine 
diişmesi bile bir tehlike yarat· 
m1yacaktır. "TASS .. 

Dünkerg Zırhlıları Ve 
Strasburg Zırhlıları 
Dünyanın en modern harp se .. 

finelcrinden biri olan Fra.:ısız

larm Dünkerg zırhlısı müstenı 

lekelerde uzun bir seyahate çık. 
tı. Saffıharp gemileri ara.sında. 
dünyada şimdiye kadar en mo. 
dem bir şekilde zırhlanmış olan 
Dünkcrg 26.500 to:ıdur. Gemi 
nin ön tarafındaki dörderli iki 
kuleye yerleştirilen toplar 8 -
33 santimliktir. Dakikada U~ 

endaht yapan toplardan çıkan 
gülleler 54.0 kilo ağırlığıhda O· 

lup 46 kilometrelik yeri ate~ 
tutabilir. Geminin güvertesi:ı
dc dört deniz tayyaresi oldu· 
ğu gibi tayyare dafi topları 13. 
16 çe 4.8 santimliktir. 

Fransızların bir kaç ay son· 
ra. inşası hitama erecek olaıı 

Strasburg zırhlısı da Dünker· 
gin tam bir eşi olacaktır, 

Denizin Dibini Kazan 
Bir Harika 

Şanghay liman idaresi Dan. 
singteki gemi tezgahlarına alel. 

Sovyet alimleri, pas tutmaz 
çelikten yapılmış olan bir mo. 
del üzerinde, hemen her s:ı:ıti
mctreyi ayrı ayrı tetkike t~bi 
tutmak üzere, yüzlerce tecrübe 
yapmışlardır. Bu tecrübeler iki 
sene sürmüştür. 

r--------------ı acayip bir gemi sipariş etmi§· 

Nihayet iki senelik tecrübe -
!erin neticesi olarak, alimler, 
sarayın yıldırımı çekecek her 
noktasını, toprağa konmuş bir 
buçuk ilil iki metre genişliğin
de muazzam metalik ekra..ılarla 
muhafaza edilmesini takarrür 
ettirmişlerdir. 

Bu suretle konulacak ekran. 
larm, sarayı ve bilhassa 100 
metre irtifaıuda ki Lenin hey -
kelini muhafazaya kifayet ede
ceği tahakkuk eylemiştir. Bu 
vaziyette yıldırım binaya bir 
şey yapmıyacaktır. Katlar ara· 
sındaki metalik döşemeler de 
binanın esas iskeleti:ıc raptedi. 
lecek ve bu iskelet te topra.ıfa 

Alman $ehirlerindeki 
Elektrik 

Geçen ay içinde Viyanada bir 
kongre toplandı. (İşık kongre
si) namı verilen bu toplantıda 
Almanyadaki şehirlerde ve ha:ı 
gilerinde ne kadar elektrik ya
kıldığı ve daha ne kadar yakıl. 
masr icap ettiği, konuşuldu. 10 
binden fazla nüfusu olan 570 
belediyenin sokaklarını iiç yü. 
zer bin Hlmba ışıklandırdığı, Al 
ma:ı kasabalarından 170 i e
lektrik ccrcy::ını ile ışıklandırıl
dığı. fakat, ekser şehirlerde he
nüz hava gazr yakıldığı anla • 
şılmıştır. Mesela Berlin şehri 

yüzde 29 elektrikle, yiizde 71 
_________ ava. azı ile ısıklandırılıyor. 

tir. On bin tonluk, 122 metre 
uzunluk. 79 metre genişlik 8,7 
metre yükseklik, 5000 beygir 
kuvvetli makine ile saatte 11 
mil yapan bu gemi ile denizb 
dibi kazılıp taranacaktır, Hu
susi şekilde dört aletle geminin 
altı denizin dibine kadar uza
maktadır. 

Bu aletler saatte 12 bin ton 
kumu denizin dibinden emip de• 
:ıiz sathına çıkaracak ve bekli. 
yen başka gemilere kumları bo. 
şaltacaktır. Geminin üzeri baş
ka gemiler gibi konforlu kabi· 
nelerle süslüdür. İçinde çalı • 
şan 80 amele ve zabit bu ka:. 
binelerde yatıp kalkmaktadrr. 
Şanghay liman idaresi bu ge. 
mi ile limanı genişletecektir. 



7. -KURUN 2ö TEŞRlNtEVVEL 1938 

Banyo te 
asıl k ıa 

- ralC uzaklaştr. 
· Zavallı Determor, kızını kurtarmalC 
için ne yapacağını bilmiyordu. 

İtfaiyeye telefon etti. Fakat itfaiye 
için burada pek yapılacak iş yokt~ 
Ne motörü yaklaştıracak düz bir ze. 
min, ne de merdiveni işletecek müsait 
bir yer vardı. Her yer tehlike içinde 
çalkamyordu. Bir 

cambazın 
·'.Ylaharetile 
canını 

kurtardı 
Büyük posta vapuru Japonya sahil. 

!erine yaklaştığı sırada Janet Deter4 

tnor güvertede bir şezlonga uzanmış, 
Z.!vk \'e hayal içinde yaşı~lordu. 

S=ıçları kum üzerine vurmuş sarı ı-
Fıklar gıbı parıl parıl yanan. güzel 
Ylİzlü ve yirmi ıki senelik bir gençli. 
lin hararctmi taşıyan bu kız, bugüne 
kaJar hep heye~n istemiş, heyecanlı 
hadise er beklemiş. fakat aksi gibi bu 
neviden bir şeyle kar~ılaşmnmıştr. 

Cununla beraber, i~te bilmediği bir 
diyara gel.yordu. Harikuliıde entere. 
~an manzaralar gösteren ve ahalisi 
ro:ı.k renk kostiimler giymiş olan bu 
rnemlekette belki de aradığı heyeca
nı bulacaktı. Her tnşında bir tarih, 
bir an.:ınc saklı ola:ı bu yerde hiç ~üp
hesiz bir macer:ırı olacaktı. Janet. bu. 
na knl~n iııanınış olarak gidiyordu. 

Jan~t. büyjk b:r iş dolayı::;ile .Ja
roı~yaya giJeıı hatasına refakat et. 
nıekte idı. 

Yı.>kol ama Ş\:hriııin bir mücc\'hcr 
g.bı parlJ.dı~ı harik..:l<ldr körfeze gir
dikl~rl zaman, Ja::etin adeta gözleı i 
kamaştı, hazırlanıp çıktılar. 1923 se
nesini.::ı 1) ga7:>l paznr tiününde, dünya. 
da h;clı r şcl·ir onl.ırn daha sevimli 
S'Örli'lCi 1ez:.ii. 13 ba kız iki tekerlekli 
bir u:-al,.:1. iiı· lı•rruea Grand Otele git
tiler. 

Giinlc r J"n t içirı tam bir zevk ve 
t:ğle::ıcc içind~ gc":yo:-du. Zira babası 
Yine ke:ıdi iş'eri dolayısile ~ehrin bir 
~ok nUCızlu a .!a:nlc.rını, ailelerini da
'.l!H ediy:ır \•e Janet onlara ev sahipliği 
ediyordu. 

Hele sab'lhlara kadar süren ziyafet
ler \'C dan!-;Jar. o hiç tanımadığı insan
hı.r arasındaki hayatına ayrıca bir re:ık 
katıyordu. 

Yokohamaya g~ldiğinden bir k:ıç 
Sabah sonra Janet. bir gün saat on 
birde b:ı.nyosuna girmiş, kokulu bir su. 
Yun icindc, bir gece önce geçirdiği ha
fa tt diişünmekle mcŞguldü. 

1 

S:nt o:ı birde banyosuna girmişti. ) 
'tira bir gece evvel sabaha doğru ya. 
~aö-a yatmTŞ ve ancak uyannbilmişti. 

Nf> güzel bir gece geçirmişti Yarabbi! 
O ak~am ı:açlarma §ampuvan yapan Ja 
pon çocuğu, ona, memleketin adetle
rine uysun diye, sol kulağının arkası. 
na iliştirmek üzere bir küçük demet 
gonca vermişti. Trun bir Japo:ı kızı gi
bi giyinmiş, onlar gibi yaşamıştı. 

J anet, bu düşüncelerin tadı içinde 
kaybolur ve bir taraftan vücudünü ılık 
ılık saran kokulu suyun içinde kolla. 
rını birer kuğu boynu gibi dalgala.:ıdı
tırken birdenbire doğruldu. 

Bir şeyler oluyordu! 
' Rafta duran üç küçük bardak sal. 
lanıyor, ycri:ıdcn oynuyordu. 

Uzun ayna, görünmiyen bir el tara
ndan itilmiş gibi ileriye <loğru Jcay.dı. 
Arzın barsaklarından gelen bir gu. 

ı ·. ıtu imiş gibi, derin bir ses ve hare. 
ket, orta.lığın sükfuıetini bozdu. Der
ken her taraftan çatırdılar, gürültüler 
işitilmeğe başladı. 

Tuğlalar, kireçler, kirişler, kapılar, 
sandalyalar, dolaplar, bir yatak, Jane. 
!n yanıbaşmdan geç.ip aşağılara doğru 
uçtu ve Janet sırsıklam olarak banyo
su içinde büzülmüş duruyordu. 
' Japonyayı 1923 senesinde büyük 
mikyasta tahrip edip bir milyon ki. 
§İnin ölümüne sebep olan meşhur zel
zele, Grad Otelin ön kısmı:ıı tamamen 
çökertmişti. 

Bütün Yokohama şehrinde dükkan. 
lar, iskambil kağıtları gibi birbiri ü
zerine yıkılmıştı. Bu dehşet kifayet et. 
rniyormuş gibi, bir de yangın çıkmıştı. 
Yıkılan tuğlaların çıkardığı boğucu toz 
lara ilave olarak ortalığı bir de yangın 
clumanı kaplamıştı. 

Sırtına. çocuğu:ıu bağlamış olnn bir 
kadın kendini kurtarmak ii7..ere deni
ze atladı ve bir kayıkçı tarafından kn.. 
Yİğa,,.(l.Jmdr. 

' 

Ve oeyaz saçlı bir lntii!İZ !'o1irıl{1n
dn, toz toprak içinde oradan sakına • 
rak, buraya kaçarak, şarıkm şaşkın do 
!aşıyordu. 

Bu adam kızı::ıı arayan tetermor i
di. 

Sabahleyin saat dokuz sularında 

golf oynamağa gitmişti. Sonra birden. 
bire bu zelzele başgöstcrinee, za valh 
baba, aklını oynatacak hale gelmişli. 

Acaba kızı otelden çıkmırı mı idi, 
çıkmışsa nerede idi? lçerdc kalmışsa 
ne olmuştu. Çünkü otelin ön kısmı ta
mame:ı çökmüştü. Arka tarafta da 
bir vakitler büyük salon olduğu an. 
laşılan yerin duvarlarından bir kaç 
paça görünüyordu. Döşeme ve perde 
namına bir şey yoktu. 

Janet, içerisinde bulunduğu banyo 
teknesi:ıin dibindeki lapayı çıkarma-

~ ızetelere hcrgün ya sözle veya 
tahriren muhtelif meseleler hakkında 
şikay~tler yapılır. Bunların kimisi haki 
katen haklıdır, b:ızılan da kcndikı ini 
öyle zannederler. Bu şikayetlerin ı:mu· 
miyetle, yüzde ellisi tramvay şirketinin 
muhtelif yolsuz hareketlerini teşkil e • 
der. 

İstanbul gazetelerinin hangisini a • 
çarsanız açınız, bu gün değilse b:le er· 
tesi günü Tramvay Şir'ketinden yüıcği 
yanmış bir hemşerinin şikayetnamesi 

ni bulabilirsiniz. 
Bu yazıların, şirket idarecileri üze.

dnde bir tesiri olup olmadığı da başka 
bir mesele! 

Senelerdir tatbikında en ufak bir ih· 
mal göstermediği yegane saha, vazolu
nan nizamname ve emirleri, mümkiin 
olduğu kadar kendi lehine istismar et
mekten ibaret kalmıştır. Zira bu şirket 
hiçbir zaman 'kendiliğinden halk lehine 
bir harekette bulunmuş değildir. Me· 
seıa hayat şartları mühim tahavvüller 
gösterdiği halde, bilet ücretlerinde en 
küçük bir tenzilata yanaşmamış, :ıiha
yet Nafıa Vekaletinin ~i.<ldı:tli ısrarı kar 

şısında o da, bir sürü itirazlardan son. 
ra bilet ücretlerini ucuzlatabilmi~tir. 

Hatta bugünkü fiyatın dahi fazla ol -
duğunda ısrar edenler bulunuyor. 

Aynı şirket, senelerdir, talebclC'ıe 

tenzilatlı bilet vermekten imtina et -
miştir. Dünyanın her tarafında olduğu 
gibi bu ş:-hir.de de, talebeler şirketler 

veya devlet tarafından idare edilen na. 
kil vasıtalarında azami tenzilfitla seya· 
hat ederlerken, yapılan protestolara, 

hatta 'kısmi boykotlara rağmen yola 
gelmemiş, nihayet yine Nafıa Vc!dile
tinin l~r emri üzerine iki senedir bütün 
talebelere pas.c dağıtmakta bulunn.u_ş. 
tur. ' 

-·-
~'1 a1{11 el~t~ \'O suyu fuşallm°";şlı. O. 
dasının y:d:ıız bir <luvan kalmıştı. 

Bir vakitler dösemcnin bulunduğu 

yer, şimdi csniyen bir mağara gibi ko
caman bir boşluk arzedfyordu ve ban. 
yo teknesi, hemen havada gibi idi. Su 
borularına bağlı olarak adeta mucize 
ile duruyordu. 

. -
ilerlemelC imkanı olmıyan o malişer 
mnnzarast içi::ı hiçbir şey bu betbaht 
baba ile felaketzede kız.ın gözleri as
la birbirini bulamıyordu. 

Derken Determorun kolunu birisi 
çekti. Bir Japon çocuğu,{ 

- Gelin, gelin, diyordu. Buraya bu 
köşeye gelin, bakın ne göreceksiniz! 

Determor çocuğu takip ederek yü. 

Böylece yarım saat kadar geçtic 
Determoru:ı hayatının en berbat ya
rım saati... Bu sırada Japon çocuğu 
tekrar göründü. Bu sefer beraberinde 
sırım gibi ,·ücutlu gayet çevik bir a.. 
dam daha vardı. 

Japon çocuğu: 
- lşte. diyordu. lştc onu ancak bu 

kurtarabilir. Bu akrobattır. Su boru· 
larına yalnız bu tırmanabilir. 

Determor, kızının kurtulması için 
her çareden medet· umacak vaziyette 
idi. Derhal harekete geçmelerini rica 
etti ve o vakit ayakkabıları!lı çıkara .. 
rak banyonun altına doğru yürüdü ve 
su borusuna tutunarak yukarı kadaı: 
bir maymun çevikliğile tırmandı. 

J Jneti:ı bu tedbirlerden haberi yok· 
tu. O, korkudan bayılmış gibi idi. Der. 
kcn banyo tek:ıesinin altından bir tı
kırtı olduğunu işitti. 

Sonra bir ses: 
- Korkmayın, korkmayın. Arka. 

daşım, berber çırağı, hani size dün ak"" 
şam şampuvan yapan çırak, tehlikede 
olduğı..nuzu söyledi. Kurtnrmağa gel. 
dim. Korkmayın, yavaşça dışarı çıkın. 
Benim omuzlarıma bi:ıin ve boruya 
tutunarak beraberce ineriz. Haydi .• 
Bir.az cesaret! 

Janet. yerinden hiç ümit etmediği 
bir halde kımıldayarak kenarda asılı 
kalmış olan penuvarma kadar uzandı~ 
Onu giydi. Sonra evvela bir bacağınr, 
so:ıra öteki bacağını tekneden çıkara
rak Japon akrobatmın omuilarmdaıı 
doğru sıyrılarak ensesine oturdu. 

Sonra her ikisi birden su borusuna. 
tutunarak meharetle aşağıya kadar in. 
diler. 

Babası, heyecandan göz yaşları d().;ı 
küyordu. her inmez kızını, yeniden 
dünyaya gelmiş gibi kucakladı. Ve bir 
müddet öylece kaldılar. 

• ' ' • • • • 1 Ja!let, banyo teknesinin kopup düş
mesi Uı1.imatinden korkarak, ufacık 

bir harekette bulunmaktan kaçınıyor. 
du. Yanıbaşında asılı kalmış olan pe
nuvarına bile uzanmaktan korkuyor. 
du. 

rüdü~~=--=--~~~~~~~~~~~ 

• Aman Yarabbi! Olur şey değil.. O-
Ze!zclenin tahribatı geçti~n 8()!1. 

ra, Determor kızının hayatını kurtar• 
dığt için Japonyalı Akrobata ömrünün 
sonuna kadar almak üzere d~gu.:ı: bir 
maaş bağladr. Kızına şampuvan yapan 
ve şimdi de onun hayatını kurtarmalt 
için büyük bir hizmet gören berber 
çırağına bir berber dükkanı satın al. 
dr. Bu berber dükkano adr, sarışın 
Janetin saçlarından kinaye olaralC 
"Altın bukle,. dir. 

B ıb::ısı ise, top toprak içerisinde boş 
boşuna ara.:ııyordu. Banyonun takılı 

olduğu yer, binanın içerlek bir kısmı
na '\'C köşeye düşüyordu. 

Havadan inen kireçler, to1Jar, yer. 
den fışkıran duman ve bir adım bile 

lur şey değil! Gökyüzü:ıde hiç bir 
tutunacak yeri kalmamış gibi tehlike 
içinde duran bir banyo teknesinden 
kızının çıplak omuzları ve sarışınlığı 
güçlükle farkedilen altın başı görünü. 
yordu. 

DetE'rmora bu manzarayı göstere!l 
çocuk sonradan: 

- Akrobat, akrobat! diye haykıra-

Günün meseJeleri 
Tra mvay Şirketi akıl ermez 

iş l er inden ne vakit vazgeçecek? 

Bır paso alabilmek için 
talebeler neler çekiqor? 

Biz, artık bu peııo i§inin yolagirdiği 
zehabında idik. Dün matbaaya kadar 
gelen bir okuyucumuz, bu zehabımı7da 
yanılmış olduğumuzu gösterdi. 

Okuyucumuz, dört çocuk babası ol· 
duğunu söyledikten sonra şunları an -
Iattı: 

"- Çocuklarımdan üçü, Türk mtk
teplerinde. Birisini de tuttuk şeytana 
uyup bir ecnebi mektebine ver.dik; li· 
san öğrensin diye ... ,, Ne ise bu da baş
ka bahis. Mektepler açıldı. Çocukların 

mektepleri evimize uzak olduğu için 
birer tramvay pasosu almaları icap et. 
ti. Benim işim gücüm var, gündüz ayrı

lıp da pasolarile uğra§amıycrum. işi

nizi kentiı:ıiz halledin dedim. Günlerce 

gi.Jip ı;el:.liler. Pası,larmı hata da alrrış 

degiller. Evvela gi-!•;ı, şirketin Galata. 
<laid bürosundan 1 c· : nnameye benzer 

hir k5gıt ::ılıyrr. f!L•n•, ~cidurduktan 

s:ınra pulis tahkikatı yapılıyor, mektep 
ten Je talebe :·IJ,ığuı~;ı dair bir kağıt 

alındıktan sonra tc',~;ı:- •.rkete gidip 
bunlar bırakılıyor; nihayet üçüncii se· 
fer de paso alınıy.crmuş. 

Yafoız, bütün bu İjler anlattığım ka

dar çabuk olmuyor. Beyannameyi al -
mak için -günler lfiZ"rm. Binlerce tal~'be, 

paso almalt için şirketin önüne yığılı
yorlar, bu işlere bakan bir tek adam 

tabi.ati.le hepsiyle başa çıkamıyor. 'Us

tüste birka!i gün gittikten sonra bjr be 
yanname alabiliyorlar. lkinci ve üçün. 

cü seferki gidişler de bu şelkilde uzadı· 

ğı için çocukların canı çıkıyor. Bir de 
ilk r .. ekteplerde okuyan yavruları düşü

nün. Hiç olmazsa, saatlerce bir kağıt 
ah:~!< için iJekliıı:n bu z.ıvallılara acı. 
mak lazım değil mi? 

Halbuki, ecnebi mektepte okuyan ço· 
cuğum hiç de böyle bir sıkıntı ç.ckme
di. Merak edip sordum, soruşturdum. 

Meğer şirket bütün bu formaliteleri 
Türk mekteplerin.de okuyan talebele. 
re tatbik ediyormuş. Ecnebi ve e'kalli-

yet mekteplerinde okuyanlar ise ı;ade
ce aldıkları bir kağıdı şirkete götür • 
mekle paso alıveriyorlarmış.,, 

Bu ne demektir?. Şirket bir memle -
ke'.'c'ld talebeleri, biri yerli diğeri ec. 

nebi mektepte okuyor diye, ayn ayrı 
muamelelere tabi tutmak hakrnr nere· 

den buluyor? Eğer doğru hareket et
mek Hizımsa bunun aksini yapmaları 

icap eder. 
Bizim tnemkketimizde .. ~ger ~azım• 

sa - imtiyazlı muameleye tabi tutulma· 
sı icap eden talebeler evvela bizim 
mekteplerimizde o1myanlar olmalıdır~ 

Sabrımızı taşıran bu gibi harcikctler .. 
den, şirketin artık tevakki ıeylemcsi za· 
manı gelmiş bulunuyor. 

Diğer bir mesele de, asker ve pasolu 
talebeye şirketin yaptığı tenzliatın u 
olmasıdır. Askerler, eğer karne alırlar .. 
sa ikinci mevkide 50 paraya seyahat 
edebiliyorlar. Karne alamıyan askerler 
ise hiçbir tenzilata tabi olmadan - sa • 
dece hükumet ve belediyenin alclığ~ 

nakliye ve köprüler resminden muaf 
tutularak - bilet alıyorlar. Evvela şir
ket hükumetin gösterdiği fedakarlığa 
mukabil, kendisi. de askerlerin biletle
rinde tenzilat yapm-alı ve karnesiz o· 
}anlara da 50 paraya bilet vermelidir. 
Talebeler için aynı şekil düşünülebilir. 
Resimlerden muaf tutulan talebe bilet
lerin.de şirketin de bir tenzilat yapma. 
sı icap eder. A. N. 

Bir Et i Eseri Nevyork 
Sergisine Götürülecek 

Ereğli, (Hususi) - Ereğliyc bağlı 

olan ve Toroslarm eteğinde bulunan 

!vrizde Etilere ait bir kabartmn bulun. 
duğu malumdur. Hükumetimiz bu mü

him eserin mulajmı aldırarak 1939 bey 

nclmilel Nevyork sergisine gönderme. 
ğe karar vermişti:. 

Kabartmanın mulfıjını alacak ola.:ı 

Müzeler Genel direktörlüğü heykeltra• 

§I ile tamircisi ve iki mütehassıs bu 

günlerde şehrimi7.e geleceklerdir. 

Bu eser de, diğer tarih eserlerimiz 

nrasında, sergide kurulması kararla· 

§an "Türk..Sitesiu nde t~ir~e. 
ce'ktir. 



Tehlike 
Yuz1n: Sıdney Horıer - 51 - Çev11en: H. Münir 

Cimi:ıin kendisi bile ŞR!iıyor ve sı· 
kılıyordu. Zira, bir vaka Uzerinde ga. 
yet iyi çalıştığı halde onun tam tadını 
çıkaramayışı, daha doğrusu kati bir 
neticesini alamayışı onu fena halde 
muazzep ediyordu. 
Cimı Dini, Skotland Yarda giderek , 

milfettiı Rovlingi görmek istetii. Fa· 
kat Rovling, Sir Harkorlun yanı:ıda:r. 
mıı .• 

- Şu halde Sir Harkortu görmek 
lstiyorum, d ~di. Kendisine benl:n gel 
iliğimi söyleyin .. 

Ciminin hitap ettiği polis memuru 
yeni idL Onun bu kadar serbest ko. 
nuşmasma lrayret etti ve ::ıüfuzunu 

kullanarak: 
- Bekliyeceksin, dedi. Sir Harkort 

o kadar çabuk görülemez. 
- Ben böyle münasebetsiz vaziyet· 

terde sabırlı olmagı bilirim. Fakat 3im 
di pek sıkıdayım, bekliyemem. sen i. 
çeri girip Sir Harkorta benim bura
da olduğumu söylersen gcrUrsUn. 

Yeni polis memuru bunun Uzerlne 
daha ileri gidemlyerek dahili telefo:ıu 
eline aldı. içeri haber verdi. A% sonra 
Sir Harkortun odasına almdı. Müfet. 
tiş Rovlings de orada idi. 

Genç gazeteci sordu: 
- Yeni bir §eY var mı? 
Sadre şifa verecek bir cevap alama

yınca heyecanla: 

- Sir Harkort, dedi. Ben sizin ye. 
rinl7.de olsam, "tehlike,, yi aramaktan 
vazgeçerim. Bu "X .. de:ıen adamı bul· 
mağa çalışınm. 

- "X .. de kim T 
' - Canım bilmiyor musunuz. gue. 
teJerde okumuşsunu7.dur. Kendisini 
.CX,, lmzasile tanıtan hayırperver bir 
adam var ki, muhtelif Londra hasta
nelerine binlerle lira veriyor. Bu kim. 
dir. 

'- Cimi kendi ne gel! 
• Kendimdeyim. 

- Fakat sözlerf:ı biç te licn(Unde ol 
i!uğunu göstermiyor. 

- Belki göstermiyor. l.8.kin, siz be· 
oım lll:\li6lıui .rapıuı~ ·4 11 ı tıUJWJIT'7., 

D zaman. .. 
Sir Harkort sordu: 
- O zaman? 
!tbvlings: 

- Canım. diyordu. Cimi bizimle lft.. 
tile ediyor. 

Sir Harkort ısrar ediyordu: 
- O zaman kimi bulacağız Cimi? 
Cimi cevap verdJ: 

- Söyliyecek olursam, kendimin de 
emin olmadığı bir §eyi sö_ylemis ola -
cağım. 

• • • • • • • • 
Sir Harkort, arkadaşı Brande1 ile 

görüşmek Uzere Sa voy oteli:ıe geldiği 
zaman si nirll bir haldeydi. 

İki arkadq,başbaşa, odada yemek 
yediler. 

Brandel, kın Merinliı Amerlkadan 
yeni gelmiş iki genç arkadaşile birlik . 
te .soka.ıra çıktığını anlatıyordu : Sonra. 

- Kahveyi içerki odada lçeli:n is· 
tersen. dedL 
• - MUkemmel bir fikir... Bara in. 
mek lstemtvorum. Bu hadiscvi bir tiir-

lü hall!!demediğim içiii herkeeb beni 
ayıpladığını sanıyorum. 

- Yeni bir şey yok değil mi? 
- Hayır •• Hannan yığını lçiııde iğ. 

ne arar gibi bir vaziyetteyiz. 

Brandelin lçerkt oda dediği yer, IU· 

reti mahsusada kendine tahsis edllmiı 
odaydı. Brandel, arkadaşına e:ı rahat 
koltuklardan birisini slirdU. Yeni bir 
sigar kutusu açtı ve gaısona, kahve 
ile birlikte viski ile sifon da geUrme. 
sini söyledi. 

Sir Harkort: 

- Şu iş, dedi. Beni bu mee1efe gir
diğime pişman ettirdi. Öyle sdalıyo. 
rum ki .•. senin de böyle 11kıldığm olu· 
yor mu? 

- Eh, arada bir .•• Fakat sana bir 
şey söylJyeyim mi? Biz, artık "tehlL 
ke,, yle muhabereye başladık. 

- Ne gibi! 
-Oku bak. 
Bra:ıdel, Sir Harkorta bir zarf u

zattı. Sfr Harkortun yilzUlıUn rengi sol 
du. 

- Sanada mı! dedi. 
Beriki neşesini kaybetmemi§tt: 

- Merak .etme! dedi. Ben müteessir 
değilim. Ne dem.ek istediğimi anlıyor. 
san merr.nunum bi'e .• Evet memnu· 
num. Çil:tkU beni bu ''Tehlike., denen 
sansarı meydana çıkarıp postunu kal. 
çama asmak yolundaki azmim daha 
kuvvetleniyor. Fakat mektubu okusa
na. 

Sir Harkort, bundan sonra zarfı 

açıp mektubu okudu. 
"Azizim, 
Bu mesele etrafında sizi taciz etmek 

istemezdim. Fakat son günlerde sizin 
kızcıızın mümtaz Amerika I08yetesl. 
nin kaidelerine hiç ve uygun olmıyan 
bir yol tutmağa başladığını görUyo
rum. Münasebetsiz kimselerle arka • 
daşhk ettiği gibi kendi ahvali de umu
miyetle dikkati ce?bediyor. Onun ha. 
rekatının, bazı Amerika gazetelerine 
intikal etmesi:ıe mani olmak il.zere 3 
11111 steru~ talep eaıyorum. 

HUrmctleriml sunarım. 
Mektup bittikten sonra Brandel: 
- Haydi bakalım, dedi. Şimdi de bu 

işten elini çek diyebilir misin? 

- Hayır. diyemem. Yalnız Allahtan 
istediğim sana yardım edebilmetir. 
Fakat nasıl? Bilmiyorum. 

- Merak etme! ''Tehlike,. bana ye
niden yazacaktır. Bir randevu verecek 
tir. Bu randevuya ben tabanca ile gi. 
deceğim. 

- Ben de seninle beraber gelmeli • 
yim. Fakat sen bu mektupta, diğerle. 
rbe nisbet'e bir başkalık g~rüyorum. 

- Ne gibi? 
- Elle yazılmış! 
- Bundan ne mana çıkarıyorsun"! 
- Benim çıkardığım mana ~udur 

ki. Tehlike de artık ihtiyatı elden bı· 
rakmağa başlamıştır. Çünkü bir ada. 
mm el yazısından kendisi bulunabilir. 
Şumektup be:ıde kalsın. 

- Kalsın , fakat kaybetme! 
(Devamı wr) 

Çirkin bir tecavüz 
Genç bir kadını kocasının elinden 

almaya teşebbüs ettiler 
hmfr Hususi)- Evvelgi gece bele. 

diye tarafından yeni inşa ettirilmiş o
len şehir garajı civarınd~ çok çirki:ı 

bir vaka olmuş, kocaslle birlikte misa
firlikten dönen bir kadın, iki kişinin 

taarruz teşebbUsUne maruz kalmı§tır. 
Vaka şöyle olmuştur: 
Ali oğlu B. Hüseyin, kansı ÜskUplU 

Bn. Hayriye ile birlikte misafirlikten 
dönerken ya?:ıgın sahasından geçiyor • 
larmış, Mehmed oğlu İbrahim Şimşek , 

yanında Anamurlu Yusuf oğlu Ah. 
med olduğu halde yoldan geçen kan 
kocanın önüne çıkmışlar. İbrahim elb. 
de bulunan uzun bir çuvaldızla ve ar
kadaşile birlikte B. HUseyinin Uzerine 
hUcum ederek: 

- Bu kadını bana bırak. 
Demiş, Bn. Hayriyeyi kolunda:ı ya

kalıyarak sUrilklemeye başlamıştır. 
Ahmed de, B. BUseyinln üzerine hU· 

cum etmiş, onun karısını kurtarmak 
istemesine mani olmuştur. lbrahiın 
Şin~ek, kadını 100 metre kadar sürtik. 
!edikten sonra taşlar Uzerine yatırmış, 
fakat :ıamuslu bir kadın olan Bn. Hay. 
riye, mütecavizin hareketlerine şiddet
le mukavemet ve mUmanaat göster
miştir. 

Mücadele epey uzun sllrmllş. o sırada 
B. Hüseyin de karşısına dikilen Ahme
din Uzerine atılmış. Ahmed kaçarak lb. 
rahimli ya:-ıma gitmiş: 

- Yakalanacağız, kaçalım. 

Demiş; İkisi de Bn. Hayriyeye orada 
bırakarak kaçmışlar, fakat ça:ıtasmda j 
ki 80 lirayı almışlardır. 

B. HUseyin. derhal zabıtaya mllrcca. 
atla vakayı anlatmış, suçlular, kısa bir 
zamanda uzun çuvaldız ve 80 Ura para 
ile yakalanmı§, hazırlanan tahkikat 
ewakile adliyeye verilmişlerdir. 

Türkiye Başf>ehl_iVaflltk 
müsabakaları baş!ıyal!.· 

Cumartesi pazar günl~~.i Taksimde 
heyecanlı güreşler görec~ğ~z 

~~Zı ~?.~urn 
taa.tı#,ı!D unan "Cumhuri 
simlf bugday, memleketb her 
f mda geniş bir rağbet g9rmekt 

·. Erzu,rıım, Er.ziutran, Eskişehir, 
lecik v~ lstanbuf vili!yeUeri ve 
kalan ;iftçilerinin yaptığı tec · 

Eminöo:i Halkevi tarafındar. hcı- yıl lannı kaybeder. iyi neticcle.· vermiştir. 
yap:lmakta olan profesyonel SerbeSt Madde: 12 - Pehlivanlıra· ait idari lstanbul vHiyeti ziraat mildllrl 
gu-re• musabakalan bu y,ıl da 22 ve ve ceziÜ "hülCÜmler Halltc\l'i tarafından 

s ._ • Aı'ifiyeden getirttiği cuınhuriyet 
23 Cumartesi ve Pazar rrünü Taksim te'\1d1 ve T.S.K. tarafından tastik edl· . 

.,. s dayı tohumlarını miilhakata tevıı 
Stadyomunda yapılacaktır. lecek Uç kişilik bir heyet divanı tarafı.n· ,. mi§. l>i!M:sse. Beykv.ma ıo bin kilo 

Bundan böyle memleketimizin her • dan tetkik oidnur.' Bu he~tiri hüküm 
bangı· bir kôııtesinde ~apılacak olan pro• k"ararları katidir. ,. · ·• 

w dar ekile;ı buğday, .bu ~ biıe 
s ~ b~.verm~ir .. Cınsi nefis·pldu~"ll 

fes yon el serbest güreı mUsabakalannın Madde: ı 3 - Oüreıler a~ağıda yazı'.. . dar: fazla verilllli de olan bu bu 
bademe ne ıekil ve ıerait altında olaca· li ağırlık ıınınartna gi:Sre yapılacaklit. · Arifiye . ..tohum ıslah Jsta.syoQU 
&. .. A dair EminönU Halkevince hazırla· · Halkcvi bu mklet aıfuflartndan ·arzu et· f 
•"- ınçt~ daj\a vAsi mikyasta llretl 
nan ve c.H.P. Genel sekreterliğince ta&· tiği her hangi bir sıklet lizerlne mus&· te ve yurc;iµn her k<>§esine gönd 
tik edilen güre• nizamıiameıi pehlivan· · baka tmibiııe ıiulhtardtr. / · · · 

s ada rek, bu suretle. ~qğday tohumları 
Janmın tefvik ba.kimındarl rok ·esaslı ve · Filiz sıklet · 56 kiloya k ı: • 

~ . bcir ~~y.da ~- edilmeğe WJ§l 
bilhaıaa peblivanlann lehine olarak bir En hafif· · ; 61 kiloya.. kadar 

ad ~~-maddeler vardır. Bunların birisini ıim· Hafif ' 66 kiloya: k ar 
-tiye kadar mağUlbiyetin Uç saniyede i· Yarı orta · , 72 kil~y~ ka~ar 

• • • 
JAn edilmesi mutad iken yeni nizamna- Orta. ·• . • .. '19 . kiloya kadar 
mede iki omuzu bir anda yere gelmit Yarı ağır . 8'l kiloya kadar 

• ~litlmizde ve vilayetin biltun 
ta1casmda belediye fntlııabatı::ıın 
erdiğiİıl; h~lkın bUyük bir nevide 
!erini C. H. Partisi ~aır.zetlerlıie 
diğhrflrı::ıa.u""na bildirmiştim. 

olması UMti!Qbiyetin hakt"m tarafından Ağır • . • · 87, :..i1<>$ian yuka,rı 
ilin edilme-si esas kabul cd~lmiştir. A§ağı sıkletten bir. gil~eşçi arzu etti· 

Yeni milsabaka nizam:ıamesi çok. en ği takPirde biı: yukan Stıd~tlerd~.ld gü~ 
teresan maddeleri taşıdığın.dan hem reşlere gircbil~. Fakat qunu .tartıd:ın 
gilreşçileri ve hem de güreş merakl,ı- evvel komiteye yazdırması ş~rtt~r. Yu· . 
lannı yakından al~adar edecefinden kan sı\Ç.e~ten bir gü~e,ı~ıni:ı ~çağı S!k· 
aynen koyuyoruz: Jete ~ı:,me~i D:!qsaade .e~lilmez: ~'!ftı m,u· . 

· lzmitte y~i belediye meclisi 2 
teşrinde İlk (oplantısını yap:ı.cak 
belediye Peishıi se<;ecektir. 

Belediye "rfiisi • veka!e'f:inJ §lmd 
ııatıa thiidllril :ısmıtilt DcvletlCU§U 

MAKSAT: aab<!ka gUnil ve ,güreşlerden ıki ~~t ev· 
Madde: ı Pehlivanlanmr~ beynel· vcl b:tmiı buluJ!acaktır."'fartı h"ususun·. 

milel sahada kudret ve· kabiliyetlerini da hi~ bir ta~tı farkı k:ıbul ~dilmez. Tar· ' 
gösterebilmeleri yurd dahilinde serbest tıiar Çıplak olarak yapılır. 

. maktadır. 

g\lrepn yapılması ve bu sahada pehli - Madde: 1 4- Gilreıçil~r kur'a ile eı. 
vanlırmrzın inkif&fı için İstanbul Emi· tutarlar. Her devre iÇin eşler kur'a ile 
n8nll Halkevi her aene (Türkiye Ser • >'eniden · tayiıi &lif'~ u.teıçilerln ade· 
beat gUrq phlivanhğı mUaabakası) ya· di tek olursa k\Jt-•ayi en son tek sayıyı 
prlacaktr. · çcktn sonraki devreye · kalır. ~ 

• Vilayetin mücavir köy w k 
larmdan, orta tahsillerini §ehrim 
}'apan talebeler vesaıtsizlikteıı bU 

. müşkülata uğramaktalardı. Bil 
tren!eri olan mıntakalardan gelen 
lebeler, tarüelerin den saatleri:ıe 
gun o\maması mUnasebetile mekte 
devam edememek var.iyeti ile . .k 

MUSABAKANIN TERTiBi: ilktdevre hiuaabakalar- taafiye usulü 
f la.~nışlardı . 

Madde: 2 - Türkiye Serbest Qüreı. , ite olap ·yeniden ınusabaka harici kalı~. 
Nafıa Vek8.letine yapılan ınUra 

llzerlne. ders saııtlerine ·UY.guıı ol 
Bqpehlivanlık muaabak.asmm teribi la· . Yarım sona kalınlar. bir btrlerlyle g'J· 
tanbul Eminöna HalkeYine ait olup T. reşı;:relç_ en iyi. dereae: alan Başpehlivan 
S.K. baş~ herhangi bir teşckkwl altın·, olacak"r. i.{ur:'a net).;_c:$lııi .kabul" etmi·' 
da serbest güreş musabc:l·- sı .tc:rtip ede· . yerek güıre.ştan vaz geçen. pehlivan se· 
cckler de bu nizamnamenin musabakaya bepsiz olarak güreşlre girmemiş sayı· 
ait madc.elerini tar.namen tat'Lik etmeye l:ıcağmdan 9 ~cu, maddtyc göre hü • . 

. ~u.<i~i bir tren °Ta.v~ancıJ4n lzrni 
kadar Öfa'n · is~a!ü'ontardaki talebele 
ba:Uiyö fiyatile. ~zrıte getirip,' göt 

'mesfne vekalet mUs::ıade etmiştir. :fil 
tıa Ve!<aietlnln bü'rntui. ve a,Jakası 
lebHer~ ve 'tafebe velilerini eek ziyad' 

••~Hf:ll*lmıftl"-.•i~nnettar ~ırakmıştı1 
mecburdur. küm olunur. · , , 

MUSABAXANJN ZAMANJ: • Gl.'VINME .lı/Q.MMM>SRt ~ 
Madde 3 - Güre.-ler her sene Eylül 

ayı içinde yap,lacaktır. 

GÜREŞLERE GiREBiLME: 
Madde: 4 - Bu gürc§lere Türkiye 

Cumlıuriyeti tabiiyetini haiz ve med.::ni 
haklara sahip ve bu nizamnarr.e ile •.:e
zalandırılmamıı her pehlivan girebilir. 

Madde: S - Güreş!ere giıebilmek i· 
çin her pe!:livanın tertip komitesine mü· 
racaat ederek ismini kaydetirip bir 
makbuz alması ve güreı günü ispati vÜ· 
cut edeceğini taahhüt etmtı eılması ıart· 
tır. 

MOKAFATLAR: 
Madde: 6 - Başpehiivanlıli sın·f r gU· 

reşçilerinden birinci, ikin.::i, iküncüye 
baıaltı güreşlerinde de ı\.ıirindye p~~ ' 
vrilir. 

Madde: 7 - Ba~pehlivanhı kazana
na aynca (Ba~peblivanlık Kemeri) na· 
mı altında bir kemer emanet 'olarak ve· 
rilecektir. Bu kemr on parÇ<ıtlan ibaret 
olup her sene başpehlivanhğı "kazanan 
pehlivanın ismi bu parçalardan birinin 
Uzerine yazılır. Ktmeri emanet alan her 
phlivan onu korumağa, tmiz muhafaza 
etmeğe mecburdur. 

Madde: 8 - Başpehlivanlık kemeri
ni alan pehlivan bu kemeri gel•.:ek-tscne
ki musabakada ortaya konulma küzere 
Eminönil Halkevine teslim edecektir. 

(Fıkra) fasılasız üst üste üç sen"e ke
meri taşunrş olan pehlivan kemere sa
hi? olur. Kemerin yerin bir ayfıi yin~ i· 
ıimleri yaz-lı olhak üzere yaptınlır. 

CEZALAR: • 
Madde: 9 - Güre:}Jere yazıldığı hal

de ~ebepsiz olarak güre_şlere girm~yen
ler ıki sene müddetle baş.pchfüıanlık gü· 
reşlerine girmk hakkını kaybeder. 

Maftdc: 10 - Başpehlivanlığı .kaza • 
nan pehlivan bu Unvanı ortaya k~y~rak 
komitenin müsaadesini almadan glircş . 
yapmaz. Aksi takdirde ild sene müddet·· · 
le başpehlivanlık gürcşleı-ine girme!< 
hakkını kaybeder ve derhal kemer ken
disinden g'ri alınır. 

Madde: 11 - Haysiyetini ve milli 
ıerefini feda ederek danrırkh iınJ yap· 
tığı sabit olan bir pehlivan başpehlivan· 
bk güreşlerine girmek hakkıni ıionsuı 
aene müddetle kaybeder. Bu danışıklı 
güreşler eğer başpehlivanlık ml.tUbaka· 
lannda yapılacak olursa, yapanlar der
hal muaabakadan atıhr. Ve biltiln bak-

Madde: l 5 - Beynelmilel nizama gö- • ~hrim izde, on be~inci cumhur* 
re olacaktır. ' yet bayramından itibaren Marmara ~ 

Madde: 16 - GilrClçiledn ayıp ola- simli bir gazete inti§ar edeceği habel 
cak ıekilde giyinmeleri yasaktır. Ökçe- alr:ımıştır. • 
li veya çivili ayakkabı ~ymek yasaktır. * Haftalardanberi hararetle devaJll 
Yüzük, bilezik takmak yas<ıktır. Gü • eden lik maçları sona enni~ir. Geçe# 
reşçinin tırnakları dibinden kesitmiı o· senenin ~ampiyonu olan Akyeşil spO' 
l~caktır. VücuJu ve elleri yağlamak ve· run bu sene zayıf ve oyuncu1arın1' 
ya koku1ar sürmek yasaktır. . taşra ve askerde olması münasebetiJI 

- KAK-EM HEYETi. ldmanyttl'dtt ile Gölcük takımı final• 
kalmı,ıar ve gilzel bir oyundan sonr' Madde : ı 7 - Biri meyClan Ve ikisi t 

de ~an· h.Uı:emi olmak üzere üç kişlchtı dmany1l!'du Gölcilğtt· 1--0 mağlup et. 
m.f~tir.: 

mür~kkeptir. · tki hakem ne karar ver'-

miş~e d karara itibar oluntu". " · ' ( ' ili~~~~ 
MaClde: 18 - " C.Jre§çiler meydana .._ '~ 

g~i'hce' kar-şı karılya dururlar.' Tak'tlm· 1 
d~tı 'ııonra birbirinin ellerini Sikarak bir ~ U\.•Üul'< Kıu ..... ~M• \'APUHLAR 
'birlerinden :ayrtl:rlar. Ve h~~n "gUres ·. · · YAPUHLAR 
baş'ar. Güret "bittikten sonra da ?niey: · (l\Qradenlı - 12 Kur-Jdenlz), (Uğur ..,. 

• . . . ,sı;ırı lzmıı•», (T-ra.lç. .-. 16 Mudmı)uya)ı 
1fan hakemı gftteşçılere ba§lama ve gil· . , knlkacnktır. 
rcşin -:ni2:amlarrnt ~ mu sa baka dan· ~vvel · · GELECEK VAPURLAR 
laiaca: anlatacaktır. ~ CTnrı ..... ia1Karoileııiztlen), (Trak ..-

Madde: 19 ._ Meyda..ıı haketnl doğ- · a.35 i\Judan~·ndanJ, Wartıin - 8 Ayulıl 
d d 

.. · ... . d" .:i- S tnn). teclccekJlr. 
ru an o~ruya gureşı ::ıt'e euer. cıyı "7'":--.-;-::-:~~--:~~------
hakemi' ıayılart kayıt ile 'm~gül olur- be~ daki~lı- istİrahat verilir. 
lar. Güre~ mlidctir.•.:e yenlirtıe olmazsa 1 YASAK OYUNLAR VE CEZALAR 
hakemleririin verdikleri puvanfar ıJze~- z Madde~·· 22 ..:_ ~Beynelmilel nizamlar 
ne mc;9dan hakemi kararınt · ilavc . ~de· dahilinde ta~d olunur. Yalnız meydan 
l"cl< netice ilan olunur. Puvan '9er - hakeminin yasak oyunları da güreı baı· 
me uıulU beynelmilel nizamnameye ı;ö- langıcıntia pe~livanlara diğe:- usuller a" 
re olac.ıkiır, ' • nsında itah eylemem lazır . .:.r. Yan ha.ı .. 

YENi l.JME: • · kemleri ımydan. ftakemlerinin görmedi .. 
Madde: 20 - fki omuzun bir inda fi· veya musamnha ettiği heıhangi bir 

yere gclme:ıi yenilmek demektir. Oinui• yasak 'oyunu :i1itarla durdurabilir. Uç 
·ların ne kadar hıilddet yere ya'pıjılt o:i• · kere' :raaali oyı.tnfı te'tc!ar eden gilrqçi 
cağı düşUnülmz. Meydan hakemi ile· be· derhal g\ircı harici edilir. Ve yenik 18 .. 

raber iki sayı hakeminin olıdu demesi yılır. Yas3k birt>yunla hasmını yenmek, 
yenilme karar,na ~5fidir. Meydan hake· bu güreşçinJn galibiyeti kabul olunmaz. 
minin yenilme karanna sayı hakemleri Yasalc \jir ·oyun alan bir güreıçi haımı 
itiraz (t111ezlerse 'yenilme vaki olmuı tarafuıdait mukabi1 bir oyuma fena va· 
demek(ir. Yani beynelmilıeİ nizamlaTin ziycte dü§erse meydan hakemi tarafın" 
t~yin. ettiğ~ .cşk,filde olur. Haketn hey~- · dan gilr~ durdurulmaz. Güıeıin deva· 
ti bu husustii güreılcre ba~lanacağı "gu- 1mtna mnsa:ae:re edilir. 
nU görüş.ür,Jayiu eder ve kafar ewel- • .Matldt": 23'-:. Başfıca yaaak oyunlar 
den halka ve pehlivanlara tebilğ ôiu ·• ·ıurrınaır: boğmak, eli; kolu. ayağı, ba· 
nur. Ancak toplanacak olan haicem lie· caifl, biell ter.sine bükmek, wrmak kafa 
yeti beynelmilel nizamnameye '· siy-km ile~!ırmak: · art%Ilu, burnunu ta~ak, 

·bir >karar·veiemez. ' ,.. ·; · saçını, efibl ~ekmek, hasmın canını ya· 
COREŞt.ERIN ZAMANI~ · · karak yetttne!e.~alı\ı'rı1k,haunrn mide· 
Ma<!ae ~ 2 ı - Her sıklet sırl:fından · sine, böft•na el, Jtöl \'eya "".:akla ha.

ilk devre .gilreı1cfi on beşeı dakikalik makı've lti~esi~ gllrqmemek. 
iln devreden otut dakikad~r. JY'atım son · ·Macfde:~4 -.:6urelllere giren her gil· 
ve son acvreler gürqlerl otuzar dakika- reşçi bu nizamname aHktaıını kabul et· 
daıf (~o)· dakikadır. H • 



PARA CANLISI ARTiST 

Key Ffansis 
Zengin olmak için atıldığı sinema hayatından 

bir erkeğin ~şkı ile ayrılıyor ... 
Hoıtndun en şık ıtylnen •rtlıtl •• 
liollvudun en az pan. llarca1aa 

tıldııı.. • 
mu tık c11lndlll halde kaz&ndıfmm 
en aıınr harcayan bu artfat Ke1 
li'raasııur. ÇUnkO o tlaemaya bir 
Cokıarı clbl sanat aşkı n nya bat· 
ta blr aftla defli. para a,kı ile glr
llllttlr. Hatta, sinema dUnyuına Pil. 
ra aokı lle dahli olan tek artist ota· 
rat Key Frania aa11labillr. Busun 
Cok para kazaiıdıtı halde gayet az 
•arfetmesl de onun para canhsr ol
ırıaaı ile lzab edlleblllr. Key Fran. 
•la haftada 5000 dolar ltazanır '!• 
Pek azını harcayarak kalanını yani 
aıatı yukarı yine 6000 dolarıı ya· 
ktn bir parayı baıt:t iı:·uı. koyar. 

Key :rranılı hf..h .• n.ı. Zenci bir 
kadın hlımetçlıl evarclır te on eene
denberl onunla ya,amakt•dır. ıtız. 
nıetçt onan be rlşfnl görUr. ~ rtfl!tln 
hayatı .esaseu. gayet sade ve · m.üte
•aıidlr. Zeııcl blzmetçlyJ bt!l!lkl . en 
fazla me,gul eden Key Frans1s1n 

- Hayatta en mühim ıe1 paradır, 
derdi, para.. Annem atı para kaza. 
nıror, onun için paruıılrtın, ne de
mek oldujonu ben bntrlm •• 

.Aııl iıml Katerln Clleı olan Ke1 
Franslı llae tahıtılnl bltlrdlkten son 
ra, bu para kazanm.ak ibttraıı ile it 
hayatına dıtmak lıtemı, ve me,hur 
mlJ-yarder Vanderblldln ortağı Mor
rovun kan1ının buıuıt kl.tlbf olmuş. 
tur. Key Franslı bu sayede yüklek 
ıoarete hayatı ile le.masa cetmı, ve 
birçok halindeki kibarlığı, zekbı ile 
de bUtün tanıdıklar a~asında bUyUk 
bir sevgi 1·e takdir ka.zanmıştır. 

Mlıdı Morrovun kocHt ıonradan 

Mek.ılkaya .Aınerfkın eeffrl olarak 
tayin edlllyor. Ket Fransitı. yanında 
hnsnıt kltlp olarak c:ah~tıtı bu alle 
ite ber ttlPr nrAY" ıfdfynr Yfll dabıt 

gent, .H kibar bfr remlret hayatı 
tçlnde yaşamaya b'aıtryor. Mister 
Morrov kızını Llndberge terip mq· 

bu ailenin yanından Duayt Fransls 
iımlnde blr adamla evlenmek üzere 
ayrılmı,tır. 

Fakat, bu izdivaçta a~kın hiçbir 
rolü yoktu. Katerin Ciles o adamla 
ıırt, çatıştıiı ailenin yanından çık

mak için evlenmişti. Belki böyle bir 
izdivaç olmadan da çıkabilirdi. Fa
kat, biriktirdiği paraları harcamak 
niyetinde olmayan gene; kız, para 
kazanmayacağı müddetçe kendisine 
kocaınnın bakmasını istiyordu. 

Sll't geçim vasıtası olarak evlen· 
dili bu adamla tabii mesut olamaz
dı. Dlr müddet sonra kocasından ay. 
rı olarak P&rise celdiil zaman, Key 
1',ranıla orada, Ne,·yoı·kta iken uzak 
tan tanıdığı bir Aıuerikalı ile ıevl
flyor '~ derhal Amerlkaya dönerek 
Ouayt 1',ranılıten boşanıp öteki Ue 
nlıanlanıyor. 

1-a,vantarıdır .• 
Artist Rollvudda eıı . ·fazla hay· 

Tan ıeven iıtdıı oiarak. da meıhor-: . 
dur. Key Fra.n~iRln .iki ~öpeği, iki 
ftdlıl, papaianı. bir ·kanal')'&st, bir. 
ta,..anı. bir kırmiu balığı n .Uo ta

•har tayyareelnln kaynanası olduk
tan abnra Morrovlır A merlkada bl. 
rlncl ıınıf mel)bUr blr alle halini ah-

1'*• 
Ke1' Frans(stt dalma "Cenlşllyen 

ba muhit içinde ayni nlıbette büyU-
1en bir itibar kazanıyor. lstikballo 
mel)bur Hollfud yıldızı daha o za. 
mandan etrafına takdlrkirJar topla· 
mrttır. Katerln Cflea 1abut bucUn
kU x~,. Franıtı uzun boyla, ca1et 
mevzun eııdamlr bir sene; kız. ıaklo 
fakat hakim batıelan ll• hem ıuzeı· 
Ujfnl, hem ftJbaruu kabul ettJrea bir 

Key Pransiıfn yeni nişanhıı slya
aet hayatındadır ve derhal Boıton. 

dakl vazlteıfne dönüyor. Hariciye 
nezaret!nln •istikbal için bü7Uk bir 
kıymet teşkil eden bu memuru tim· 
dfllk vazifesini bırakrp evleneme
mektedir. 

Key Franıfı nf şanlısı ile evlenin • 
ceye kadar kendi hayatını kendlıi 

kurtarmaya karar Terlyor Te Nev
yorktakl bir tiyatroya giriyor. Fa~ 

Buz çılgınlıklaı•ı 
Con Kravford yeni bir 

ne de kurbafası ,.arc!rr! 
Artlıtln hayvanlarından ıonra en 

faııa ındlll fctltHr. ·Bu da onun A· 
lllerlkaaTlrl otan tık ha:ruc!ur. 

kadındır. ' 1 

filme hazırlanı .yor 
kat ümldladen fazla muvaffak olu. Ayağına paten gecirerek patinaja hazırlanan Con Kravford için kıt 
yor 'H para kaıanamayacafınr zan· gelmeden paçaları sıvamış demeyin .• ÇünkU hazırlanışı Holivuddakl spor 
nettlil bu sahada zengin ıeraltıi sahalarında vatinaj müsabakasına &irişmek için değil, bir film çevlr 
tekliflerle karşılaşıyor. mek Jçlndlr. 

Genç kmn ihtirası paradır. Kendi "1939 Buz çılgınlıkları,, ismindeki bir filmde bu sene Con Kravford 

Kı,. Franılı Amei'lkahdır Ti Ok. 
labamada ~ofmoıtur. AnntJI tıyatro 
artııu ldl. Fakat ltUçUk Ke1, anne• 
ıl ıtbl aanatklr 0Jma11 hlc lstemL 
yordu. Daha çocuk aa7ılacak bfr ya, 

ti iken: . ~--... -.~; ~' ' · » 
Daha ıonra Peaıllnnya TallıJnln 

karıu Mlılı Plncotun yanında huıu
ıt kitlp ola.rak çahp.11 KeT Franaiı 

ılne, umdufundan fazla para kazan- meşhur ı:atlnaj şampiyonu kUc;Uk yıldız Sonya Henniye rakip olarak 
dıran bu meslek çok hoşuna gidiyor ortaya çıkacaktır. Fakat ,acaba Sonya Henni patinaj şampiyonlufundan 
n tiyatroya bllyUk bir ihtirasla sa. sinemaya geldiği gibi, Coı:i Kravford da artistlikten patinaj şampiyonu 
rılıyor. (Ari.ut iı ....._) mu ol~airf--..~~-----.-.0-..--......___,. ... ~""" 

~-"."'-~----------~-----------------... --~·--·-----·----------···-·----· -------------------------=-

ZIJ\'DANCT KAM'.\' -
Lıı ı rablllrlm. JCter babam beni ıe'Y 

&:>. benl lıteıe ldl bıratmaıdr. 
Zehra~ atlamamak lcJn. · d-udakta

rını kemlrlyer hıçtınklannı CUCIUk' 
ı~ ıapt@dfyordu. 

- Her anne nllchın nf'er Şahin. 
nurıu ıö1Jer:ten kendini tut.,ua. 

dr. B(,~andı. Göz yaşları dur'madaa 
Akryor n Zehra btr çocnt tlbJ 
hu:lurıyordu. Seııelerlıı ıztır&bını 

'bo~altmak lıU1or glbf idi. Tuıurtao 
Ayrıldıktan aonr& bir ıun. btıe can· 
dı.n bir adam bulam&1Dlf, derdini 
dökenıemlşU. Aycır kaptan, başına 
ıel~n fellketten sonra bir köşeye 

.. çekllmetde, Zebraya bir baba .,etka 
ti ıöıtermefe çatışmakla f>eraber, 
esk.l canavarlıtını bırakalllamıştı, 

onunl\ blr ıua blle b&1bap •erip 
Jtonufmu' delildi. 

Şahinin kal'fııında aaatlerce lt • 
11.wak onun için bir zevttl. Fakat 
b&J, çok man11ıı. hareteUle ilk de· 
fa tanımata çalışbtr adama karfı 

d"' neıakelllzllk • 1apmlf olacaktı. 
Bu!la rafmfll ·Zebranın tclnde ' bir 
: .urt •ardı. 
· - Şahin kimdi .. Toksa .. 

· E'"et. Yoku ikiz mi idi?. Bu hlı o 
· k•dar kunetll idi: 

- seıılıt adın Şahin delil, Deu iz. 
dl,r, benim b&f&tımı ene11. C811Det 
ıoıira celıeDnem yapan Denizsin, di
re balrına baımak l1U1ordu Te bu 
a.:ıuııunu ıtıçll;lkle 1enebllltordu. 

..l. 'Kusuruma bakma111l Şahin, 

d<?rti. llentm de derdim Hllttandır. 
Anaaını. bİ.buı.ru b1lml1en, tanıma-· 
71a blrUıl aör4Um mU, ·tendi mi ·tu
taır.am .• Allarım .• Kadınlık" tıte .• 
· fttal ti• auıtular. Zehra: 

- Sen dedi. Tlrkçet bl1ml1or •aU. 
ltn?. 

- · Hayır .. Hfç unutmadım .• 
- Ben de vakUle oralarda, Ceza· 

vlrdP holunmu~tum. bl ölrenmtş
t1m: ZehrA. bu mukaddemert TUrk
~e yaptıktan sonra konufm&k arzu. 
ıunu duydu •e Şablnıe TOrkce ko
uur,tu. ftt terahtamt1}b: 

- B-.nıdan ~enleri anlatacak. 
muaın !'. 

- Pek uzun defli.. Antata:rım •• 
FlUyU~ annem ihtiyar bir 'kachııdı. 

tile zamanlar benl se'"er• cok tyl ba• 
kudı. Unutuyordum benim kardet
lı!rfm de vudı .• 

- Kırdeşlerln mi!. 
- F.\"et .. 
- Sonra ne oldu?. 
- Gittiler.. Bttyilk annem onları 

ha~Juı1.,rma nrdl. 
- Satti m1?. 

· -.:. nitmlyorom .. Bana onlar btı· 

~·Uk flrtam oları.klar .. demlıtl. 
- Sonra Aenf de sattı delil mi?. 
- Beni bir ~üo ~ehre cötUrdU. 

~~pey gezdirdi. Sonra bir adımın ya. 
tııuda bıraktı: 

• 
\'e ben ı,lmdl gelirim dedi.. Bf11 

taba celmedl. O adamın da yanmda 
~t>k kalmadım. O da batkaarna ver. 
rtt. Bir ıün batım ıalıp kaetım. Ge· 
mide tayfş oldum. 

- · Oemlden· de kaçtıp •• 
-- E\"et .. tık defa kara1a burada 

çıkftm. DJr daha gemiye dönmedim. 

1.~hra tltıt Şahin bo meTZUo bor&• 
da' ke•ttı~r. 

- Şmuli nereye cıaecekıln!. 
Jlfye ıorda. 
_: Nerere ıldecetlmt 1lmdl11 ta. 

4ar hfçblr nkit dUl)Uıımedlm. DUn• 
Y• ı;en:ı;tır. Nereye cltHm bir yv 
ttulırnım elbet .• 

- bpanyada kalmayacak mıarn? 
-• JCaJ.iıl_. utem.ftoh&. Daha 

"ZINDANCIKAPTAN 81 
- Bir su verir misiniz? .. 
Genç kız koştu. Bir tas içinde su

yu getirmişti. Delikanlı yaralıya 

yaklaştı. EV\·ell toz toprak içindeki · 
yüzünü yıkadı. Cebinden çıkardığı 

bir mendllle silerken kapı tekrar hız. 
1ı hızlı çalındı. 

Delikanlı yerinden fırhyarak ta· 
bancasıoı çekti: 

- Açmayın .. dedi. 
- Niçln! •• 
- ÇUokU beni takip ediyorlar .• 
- Seni mi? .. Kim takip ediyor. 
- Tanımadığım insanlar .• 
- Deıaek siz bir haydutsunuz?. 
Delikanlı, gene; kızın gözlerinin ı .. 

çlne baktı: 
- Bende haydut hail var mı? de-

mek istiyordu. 
Kapı gene hızla vuruluyordu: 
- Açmayın kapıyı .. 

Fakat genç kız kapının önUne gel
di.. Bir müddet durdu. Bir delikten 
bakar gibi yaptı. Sonra, dellka1lı
nın: 

- Sakın acmayın .. demesine bak
'llladan sUrgUyU suratle ç·ektl. 

Meyhaneci genç. şaşırmıştı. Bir a
dım geri çekilerek tabancasını kapı· 
ya doğrulttu. ilk girene ateş edecek
ti. Tam tabancasının tetiğini çekmek 
Uze.reydl. Kapıdan yorgun simalı bir 
kadın ba~ının uzandığını gördU: · 

- Anne .. 
- Ne var kı:r.ım .• 

Kucaklaştılar .. 
Kadın, evin ortasında duran ada· 

mı görmUl)tü. Kaşlarını cat~rak sor• 
du: 

- Kimdir bu adam? .• 
- Tanımıyorum, anne .• 
- Kim kapıyı açtı? .• 
-Ben .. 

- l''akat hastası vardı. Bir yaralı 
getirdi. 

- Yaralı mı? .. Nerede?.. • 
Yaşlı olmasına rağmen kızı kadar 

&Uzel olan kadın, sedire doğru a.tır 
adımlarla ilerledi. Yaralıya doiru .. 
ğlidi ve bir vaveyJA. koptu: 

- Aman Allahım .• 
Kadın elleriol yüzüne kapamıştı. 
Diz çöktü. 
- Don Yoze .• 
Diye mırıldandı. 
- Tanıyor musun anne? •. 
- Bir saat evvel konuşmuştuk., 
- Bir saat evvel iiit? •. 
- Bizde idi .. Ne oldu buna? .. 
Delikanlıya dönmüştü. lklsl de o 

\'akte kadar biriblrlerlne dikkat et
memişlerdi. Bakıştılar ve ikisinin de 
gözleri birlbirlerlnln yUzünde durdu. 
Kadın sordu: 
- Sen kimsin? •. Don Yozey! kJm 

)'araladı? .. 
- Ben onu tanımıyorum .. 
- Tanımıyor musun? .. Peki nerde 

buldun onu? •• 
- Ben yaraladım .. 
Şimdi ana kız da hayret tçınaey<ll· 

ler. Delikanlı başından geceni kısa 
ca anlattı. 

Kadın: 

- Anladım, dedi, Ilaln Don Pedro
dur o .. 

Don Yozenln etrafına toplanmıt

Jardı. Kadın, yani Aygır kaptanın 

Doloresl baygın bir halde yatan ada· 
mı muayene etti: 

- Yarası yok, dedi. Sarhoştu, batı 
taşlara çarpmlf olacak .• 

YUzünü, ensesini tekrar yıkadılar. 
Kadın konu!,urken başını kaldırıp 

sık sık genç delikanlıya .bakıyordu. 

Jsmtnl ıordu. 
Genç: 
- .... ıı- 41ecU. 
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Amerikadaki casusluk .hadisesi 
Casusluğu meydana çıkaran hafiye beyanatta 

bulunmaktan menol.ondu 

Manikürcü kız Y olıan 
Hofman kimdir ? 

Manikürcü kız Yohanna Ho/man 
Amerıkadaki büyük casusluk hadisesi

nin muhakemesine başlandığını telgraf 
haberi olarak bildirmiştik. Bütün Ame· 
rika. bilhassa muhakemenin cereyan etti
ği Nevyork halkı bununla meşgul. Esa· 
sen, bir şeneye yakın bir zamandanberi 
Amerikan efkln umumiyesini bu casus· 
Juk hadisesi işgal ediyordu. 

Başlıcası, Alınanların Avrupa ile Ame:
rika arasında sefer yapan "Evropa,. is· 
mindeki transatlantiklerinin müretteba· 
tından mütee~kil bir casusluk te§killtı 
şubat ayı içinde meydana çıkanlmıştı. 

Bunların başında Yohanna Hofman 
bulunmaktadır. Yohanna "Evropa,. va· 
purunun manikürcü kızıdır. O zamana 
kadar kimsenin nazan dikkatini celbetme
den Nevyorktan Almanyaya birçok defa 
gidip gelmiş olan kız, nihayet, vapur ha· 
reket edeceği anda tevkif olunuyor. 

Yohanna Hof man Almanya hesabına 

casu luk ettiğini saklamamış ve kendisi ile 
beraber çalışan Ameriakdaki diğer arka 
daşlarım da ele \'ermiştir. O zaman ve on· 
dan sonra, bugüne kadar yapılan tahki· 

miye Yohanna ile görü~meye gittiği gö· 
rülerek şüphe olunmuştur. 

1 Tevyorkta bir kahve işleten Santa Van· 
ger iı:mindeki kadın da Yohannanın suç 
orta~ı olarak tevkif edilmiştir. 

Erih Glazer ismindeki diğer bir genç 
de halen Amerikan ordusunda asker ola
rak bulunuyordu. O da bir tayyare mey· 

Meşhur yahudiler 
kimlerdi r? 

( Baı tarafı 5 incide) . 
Muhtelif diğer memleketlerdeki ya

hudiler de 5 milyona yakın bulunmak· 
tadır. 

Bu yahudiler bulundukları memle • 
ketlerde ne yaparlar? Buna istatistik
lere müracaat etmede:ı de herkes der. 
hal cevap verebilir: ticaret. 

Hakikaten, bütün dünyadaki 15 mil
yon 800 bin yahudinin 6.100.000 i yani 
yüzde 36.8 i ticaretle meşguldür. 

danında ~üpheli bir vaziyette dola~ırken 
tevkif olunmuştur. Bundan sonra, Yo· 
hannanm arkadaşı olarak Kate Bu~ is
minde bir kadın daha yakalanmıştır. 

Casusluk suçu ile mahkemeye \'erilen· 
ler arasında bir mühendis de vardır. Gı· 
yaben muhakeme edilecekler Alman or
d\lsuna mensup üç zabit te dahildir. Bun· 
lardan biri Alman ordusu ca usluk dai· 
resi şefi Frederik Pfayjerdir. Bunlar. h1· 
diseden az c;onra Amerikadan Almanyaya 
kaçmağa mu\"affak olmu~lardır. 

Suçlulardan biri: Vilyam Luko\'ski ac:· 
keri sırları ha,·ı vesikalar ıbir keman ku
tusu içinde kaçırmak üzere iken yakalan· 
mıştır. Fakat, Yohanna Hofmanla en 
yakın münasebette buulnanlardan biri 
olarak tesbit edilen doktor Griebl de 
bugün Almanyada bulunmaktadır. 

RADYO 
20 - T. EVVEL - 938 PERSEMBS 

Saat 18,80 Dans musikisi (plAk), 
Spor musahabeleri, Eşref Şefik, 19,30 v 
Anadolu s:ıatl: Ali Koç Gürses ve Hayri 
rametc, 19,55 Borsa haberleri, 20 Belııl• 
arkadaşları tarafından !ürk muslldsi 
halk şarkıları, 20,40 Alnns haberleri, 20 
Ömer Rıza Ooğrul tarafından arapca f,6 
le\', 21 Sani ~arı, 21,30 Rıfat ve arkadaş! 
tarafından turk musikisi ve halk şarkılı 
22,10 Jla,·a raporu, 22,13 Mandolin orlı 
tr:ısı: .Muallim :\lıhrılidis 'e arkadaşları 1 

rafıncfon, 22,50 Son haberler ve ertesi 
nün programı, 23 Snnt aynrı, btiklAI nı~ 
şı, Son. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

20 TEŞRl!\fEV\'EJ. - 938 PERSEMfi~ 
OPI:H \ \'E SE:SFO!\tK KO!\SERLETI: 
7. Brüksel: "l'avalleria Rustıkall 

(:\lassağn i) 

9.10 Rre~l:ıv: Moı:ırt prozr. 
9.15 Fr:mkfurl: "~1aester Zinı;er 

(\'agner) 
9.15 Knlundborg: Beethoven 1 ,.t 

numaralı senfoniler 
10. Roma gr: "Tristan ile İzold 

(\'agner) 
10.30 Eyfol, Lyon: "Sıhirli Flüt,, .<~ 

zaıt). 

ODA :\IUSlKlSt: 
5.35 \'arşova: (Piyano, keman,. 
6.30 Bcrliıı: "Piyano, <Suman). 
7.5 König$berg "org, koro,, 
7.1;; Berlin: Br:ıhms sanlı 

8.30 Paris P. '!'. T. Org. 
10,rn J\nlıın<lborı:ı;: :'\orYcç şarkıları 
12.5 \'arşo,·a: Paılere,·ski proıır. 

12. ıo Brüksel 1: Kuartet (Beelhoven ), 
PlYES ,.e KONFERA:-.;SLAR: 

8.30 Sottcns: Yeni kitnpl:ır 
8.45 Hndio Parls: Sıhhi milsahahe 

10. Turino gr. "Golella SperanzA,, 

I kat neticesinde öğreniliyor ki, Amerikada 

·ı büyük bir Alman ca usluk ~ebekesi fa-
aliyettedir. Bugün Nevyork mahkemesine 1 suçlu olarak çıkanlanlar da yirmi ki~iye 

f yakındır. 

. Diğer işlerde meşgul olan yahudile -
rin sayısı Ye umum yahudi nüfusuna 
nispetle şudur: 

• Sanay! ·ve küçük sa:ıatlarda: 

5.750.000 Cyüme 36,.i) serbest meslek. 
lerde: 1 milyon (yüzde 6,3). ziraatte 
625.000 (yüzde 4), ev veya müessese 
hizmetlerinde: 325.000 (yüzde 2), gelir 
sahibi 2 milyon (yüzde 12,7). 

Alman casuslan bilhası:a Panama kana· 
Iındaki tahkimatın planlarını ellerine 
geçirmeye muvaffak olmu~lardı. Bunlar 
ve yeni silah projelerine ait vesikalar ca· 
suslar tarafından Almanyaya kaçmlmıs 
bulunuyor. Amerikan polisi cac:usları an
cak, uzun müddet faaliyette bulunduktan 
sonra ~eşfedebilmiştir. 

Bugün mahkemt. casuı:lann faaliyetine 
ait en mühim malOmatı, teşkilatı meyda· 
na çıkaran, sonra istifa ederek Mdise hak 
kında çok meraklı ifşaatta bulunacağı 
m ilan eden po!is hafi~ esi Turu'dan bek· 
lemektedir. Fakat mister Turunun bildik· 
ltrini gazetelerde yazarak ifşa etmesine 
polis tarafından mani olunniu~ ,.e bunla· 
nn bir rapor halinde mahkemeye veril
mesi ir.tenmittir. 

l 0.30 Londrn (!'.\.) "Akdenizli,, (tnsiliıct 
10.30 Pari, (P. T. T.) "Andorran 
11. J.ondra (R.) "Robert On·tm., 
11.15 Str:ısbuorg: "Gringoire,, (Alroane• 
HAFiF H StKt: 
8. \'arşova: Hafif J.eh mmikhf 
~.10 Kolonya: "Şarkı ''e danstan senfO 

OİlC,. 

Vohan Hofınan 

Kadın, birden eapsarr kesilmişti. 
Kendini zaptedemcclen biraz evvel 
ki halini unutarak: 

- Şahin mi?. 
Diye haykırdı. 
Sonra kendine geldi. yaptıttı ha· 

rc>ktin maneız olduğunu anlamıştı. 
rnkat yUzUnUn rengi hllA sapsarı 
Mi. Dellkanlt ile genç kız da bu 
gözden kaçma.yan helecanla hayret 
etmişlerdi. 

Kız: 

- Anne de<rı yoltsa tanıyor mu. 
aun? 

Dolores ,annelik şefkati ile dolu 
bozJerinl kızma dikti: 

-Hayır, ya\ rum ,dedi. N~reden 
tanıyacağım. Yalnız Şahin lspanyol 
adı değil de onclan .. 

Delikanlı gUlUrnscd!: 
- Doğru dedi. Şahin.Türk ismi-• 

dir. 
- Fakat siz bir İspanyol gibi ko

nuşuyorsunuz. 

- Uzun müddettir fsrıanyada"ım 
Dirçok yerler gezim. Gemilerde 
calıştım. lyl (iğrendim • 

Dolores, fcnalaşıyord u: 
- Gemilerde gezdim .. climlesı de 

onıı blr -defa snrsmı\tı. Yusuftan 
ayrıldığı vakit yanında kalan ~ahini 
dUşUndU. Onunla yalnız lıir defa 
konuşabilmişti. Yusu r Jçln canını 

feda etmekten çcklnmlyeu Şahin, 

rene Yusuf l~ln bilmediği diyarlara 
gltmeğl göze almıştı. 

Zebraya: 
- Zehra demişti. Hiç merak et. 

me .• G6n1Untl hoş tut.. Yusuf seni 
unutur mu hiç? .. Bir gUn gelip seni 
hlMak .. Sen bentm kardeşimsin .. 
YanJlldan hiç ayrılmayara~ım, Onu 
beklerlı. 

Zehra Şahini kaybedince bir c;:o-

Yohannanın en yakın casusluk arkada· 
şı olarak Gustav Rurnrih isminde bir a· 
dam tevkif edilmi5tir. Aslen Alman olan 
fakat Amerikan tabiiyetinde bulunan bu 
adam vaktile askerlikten kaçmı~tır. Ktn· 
disinden. "Ev:rooa .. nın her ~elisinde g~ 

Görülüyor ki meslek itibarae yahu -
diler en fazla kazançlı işleri tercih et • 
mislerdir. 

!UO Munih: "Guiditte,. (T.clıar), 
10,30 Sotıens: Val'yete konseri 
12. Berlln: fngiliz musikisi 
DA!'\S ::'\IUSIKlSf: 
8.45 Hih·ersum 2; 11.30 Sottens, TurinO 

12.5 Kalunrllıorg; 12.10 Bud:ıpeşte; 12,2S 
I.ondra {J~.); ı Londra (N.) 
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cuk gibi ağlamıştı. Yusuftan ayrılır
ken bile o kadar göz ya~ı dökme • 
mlştl. 

Zehra, genç delikanlının ismini duy 
duktan sonra başından gecen mace 
raları bir daha baştan l!onuna kadar 
htırlayark içi yandı. Tam on sekiz 
yirmi aene oluyordu. İspanyada idi. 
W\IA. Yusuru bekliyordu. lsmin! de
ğiştirmiş, Dolorcs olmuştu. Kızına 

J za bella adını vermişti. O, hiı;bir şey 
den habersiz, bir Jspanyol kızı Jibl 
bUyUmUştU. I<.,akat bUtUn bunlar, 
zavallı Zehr:ı ile tahammül edilmez 
bl razap oluyordu. lçt yanıyor, göz. 
lerl bir şey görmUyordu. Eğer Umldl 
Kalmasaydı, bir giln durmadan ken 
dlslni denize atacaktı. Yusufsuz ye.· 
şamak lstemfyoru. Hatta ~ilzel kızı 
tzabella blle onu uzuyordu. 

Kt; mı karşısında görUnce ağla

mak, hıçkıra hıçkıra, durmadan, 
dlnlenm<>rten at;"lamak istiyordu. 
nu hissi uzun seneler bile öldUreme 
mi.ti. 

Dolores, yahut Zehra hulyaetle 
uzun mUdıiet haşhaşa kalamadı. 
DC'n Yoze derin derin nefes al01~ğa 
lnlemeğe bıışlamışt1. Zebra yanına 

yaklaşt: 

- Don Yozc, nasılsınız? 
IJlyc sordu. 
- Nerede~tm ben .. Siz kimelnlz?. 
- Yabancı yerde değilsiniz.. Ilir 

yeriniz ağrıyor mu? 
' Don Yoze gözUnU açtı. Etrafındn 
kilere baktı. Zehrayı tanımamıştı: 

- Siz, siz burada mısınız? 
-Nasılsınız? 

- Çok iytylm. Ne oldu bana •. 
Don Yoze fena halde sersemlemiş 

ti. Dfr mUddet dalgın, gl)zlerin1 bir 
noktaya dfkcrek durdu. Sonra yavaş 
yavaş kalktı. Şaatn ile tzabellayı 

slizdU. Zehra onları takdim etti. Ba. 
eına geleni anlattı. Don Pedronun 
yaptıklarını söyledi. 

Auam ok gi~i yerinden fırlayarak 
ıenç dellkanlınıu ellerine yapı,tı. 
Sıktı. Sonra onu kucaklamıştı: 

- Varol delikanlı dedi. Çok cesur 
ıılduguo bakışlarından belli. Ondan 
asıl intfl:aroı ben alacağım. O altak 
bir insandır. Namus düşmanı rezll. 

Zehra: 
- Don Yoze dedi. Siz ~ok yorgun· 

liunuz. Nerede ise saban olacak .. Ya
tak haıırlayalrm .. Uyuyunuz .. 

- Yatak mı?. Dana burada mı 
kalmamı teklit edeceksiniz. Buna 
imkAn yok. Çok teşekkür ederim. 

- Fakat bu saatten sonra nere. 
ye gldeb!l~r~ir.!ı? 

- Bunu da sormayınız .• ·Yalnız 
burada kalmam için ısrar etmeyiniz. 
Ev beni sıkıyor Sinyorita .. Ev iste· 
miyorum .• 

- Dı; Gece burada kalmanız la. 
ıım .. 

Don Yoze acı acı dudak bilkttl. 
Zorla gıUr.ıetıe çalışır gibi yaptı: 

- Niçin, ben de insan değil mi· 
y!m?? Elbette bir evde kalmam 
lflzım .. Hem her gece evde kalmam 
1Aıım .. İnsan evinde yatmak t~in 
yaşamaz mı?. 1'.,akat ,Allah beni hun 

dan mahrum cttt. Bir tek arzum ,.ar. 
Onu da yaptık tan sonra .. 
Ayağa ka]ktı. ~endeliyerek bir 

iki adım attı: 
- Fakat Allah beni arzumu yeri· 

ne getirmeden öldürmeyecek. Top
rak evvclA. onu, sonra beni alacak .• 
ÖJdUrcceğim Pedroyu .. İki karış top 
rağa gömeceğim. ÇilrUyecek. Etleri 
dökülecek. Bir gUn o toprağı kaz· 
dığım vakit karşımda bir iskelet gö
receğim. lşte o vakit: 

- l!ly baln kard911.. di;re baiıra· 

cağım o iskelete.. Ey hain insan 
•Aııahın verdiği saadetleri söndUr -
dtln .. Tatlı ümitlerle carpan kalblerl 
susturdun .. lşte elmdi karşımda su· 
suyorsun. Etlerin dökUldU. Duyma
yan, görmlyen, hissetmlyen bir ke• 
mlksin. 

Yoze bir deli gibi kahkahalar atı. 
ycrılu: 

- Sonra o kemikleri ellerime alıp 
birbirine carpa çarpa parcalayaca• 
fı:n. Haydi timdi A}laha ısmarla
dık. GUn doğuyor .. Sabah şerifleri• 

niz hayır olsun. 
lsrarn m€ytlan bırakmadan kapı

ı•ın önüne kadar yUrlidU. Silr_gUyU 
ceh.tl. Kendini sokala attı\ . . "' 

KİMSESİZ 
Zehra ile Şahin kar~ı karşıya otur 

muşlardı. 

Zehra ıordu: 
- Ne babanı, ne anneni billyoı 

sun öyle ml?. 
- Hiç birini bilmiyorum. BUyUk 

annem derdi. Annem gencken bir 
'hastalıktan öimtlş. Babam da evden 

çıkıp gltmlı; bir va.kit gelmemi~. 
- Tunusun Kuyuluk köyünde ~ 

turduğunuzu iyi hatırlıyor mul5un? 
- Çok iyi biliyorum. O 'akit on 

iki yafımda idim .. 
Zehra. derin derin nefes alıyor. 

Gözlerini Şahinden ayırmayarak so· 
ruyordu; 

- Bana bUtUn btldlklerlnl, başın 
dan geçenlerin hepsini söyle •• 

-Fakat bunları yana niçin soru. 
yorsunuz. Ben bile merak etmty~ 

rum .. 
- Hlc; merak etmiyor musun!. 

r - Etsem ne olacak., Annem öt .. 
muş. babam k~ybolmuş.. Belki ba.. 
hamla birçok defa karşılaştım. Fa• 
kat ue o beni tanır, ue de l>en J>llU. 



-
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Para canfisı artist 
fl3a§ tarafı 9 uncuda) filmde Kennet Mak Kennanın ya· 

Bununla beraber, nişanlısına olan nında rol alan artist, filmden sonra 
se..-ğlsini de unutmuyor ve bir mUd· dn rollerini hayatta devam ettiriyor-
det sonra onunla evleniyor. 

Yalnız, iki aşığı blr arada idare 
etmek pek kolay değildir. HususUe, 
ki, Koy Franılsin kocası glttlıtoe 

mevkii yUkselen blr hariciye memu
rudur. Karısının sahne hayatrndn 
calışmnsma mani olmak istiyor. 

fşto o zaman Key Fransls iki sev. 
glslndcn birini tercih etmek zorunda 
kalıyor. Fnlrnt h~ tereddllt etmiyor: 
Sanatı tcrcJh edip kocas~ndnn nyrr· 
hyor. 

Ondan sonra sahne artisti sineme 
ya seçiyor ,.e yıldızı burada haklka
ton bllyUk bir sUratlo parlıyor. Eski 
kocneı da bugUn Amerlknnrn en ileri 

stynst ndnmlnrtndan biridir 

Key Frnnslsl sinemada tlçUncO ko. 
cası beklemektedir: tlk çevirdiği 

t 1 9 3 8 • ı 
: Resimli Hafta : 
ı· D=naır~ esin ı 
t Mscmuasıdıır 
: 6 kunı§la 36 sayfa laymetli yazılar, ı 

tanrnrnıı im::alar, kendi ken~iniu t 
• lObO l:efüne ile ltalynnca der&leri, ka t 
t dınlara yün İ§leri ve masa örtüleri 
t örnekleri • 

• ıf. üncl ~aynrnı u1ım7, 5 inci t 
t nyı~rnı sabırsızlıkla t 
t hckliyt>c•eksini1: t, l 7 inci sayısı ı 
~ 52 Sayfa 5 Kuruş t\ 
·~·· ........... -16 •• 

lar: Evleniyorlar .• 
Fakat, hayattaki bu rol de pek 

uzun sUrmUyor ve uc ay sonra ayrı. 
Iıyorlar.. Bu suretle Key Fransls 
boşnnma şampiyonu unvanını alıyor. 

Llkln on senedenberi bir daha ev
lenmomlştlr ve. yukarda da söyled!· 
ğlmlz gibi, zenci hizmetçisi lle be. 
rnber sakJn bir bayat yaşamaktadır. 

Daha doğrusu, yaşamakta idi. 
ÇUnkU bugUn Key Fransisln sinema 
bayntındnn çekllmek Uzere olduğu 

vo NeTyorka giderek tayyareci Erik 
Barnhav ile evleneceği haber veri· 
llyor. 

Uu haber Amerlkada herkesi şa
"trtmrştır. ÇUnkU para kazanmak 
thtlrası ne sinemaya girmiş olan ar. 
Ustin hakiki bir aşk yUzUnden sine· 
mayı tcrkcdeceğl anlaşılıyor. 

TURAN TlY ATROSU 
lfnlk sanntkArı Naşid 
"l:uyuC11 Semiha 3 ke 
ı:ıt numarnsı • 
rn~llŞ ÇELEIJf 3 P. 

Dans, $Olo, \'nrycte 

f stlklM caddesinde 
·chir Tiyatrosu K0-
ıcdl kısmı 

l/10/938 perşembe• 
iiııil akşıımı 20,30 dn 

i ANI.ISLIKLAR 
KOllEDYAST 

fo%1ln: V. Şek:ı;pfr: 

Türkçe5i: AYni Givdn 

• T. C ZiR AAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 

Şube ve ajana adedi: 262 

Zlrat Te t.lcarl h1'r newl banka muamcletcrl 

, Para bir,klirenlere28,800ıira il<ramiye verecek 
f Zlrant Bnnltnsında Kumbaralı ve ihbarsız Tnsarruf hesaplarında 

n nz 50 lirası bulunanlara senede 4 defa cekllecek kur'a ile aşağıdaki 
. • :ı.ı ı: .ı:fü o H.ı n uılye dağıtılacaktır: 

• Adet ı.ooo r .. trulrk 4.000 Lira 
4 •• 500 •• 2.000 .. 
4 .. 250 .. ı.ooo .. 

40 .. 100 .. 4.000 •• 
1110 •• 50 .. 6.000 " 
1 :!O 40 " 4.800 .. 
1 1 20 .. 3.200 .. 

·• nıılnrınılnkl par:ılnr hlr ı:cnc l<:fn<le :SO llrn<lan a~R.. 
• - .: rnuılyc çılttıAı ta!ıı;.c.lh'Jo % 20 fnzla:slylc ,·eı·llc-

'" uı uıur senede 4 defa, l EylUI, ı DlrlnclkAnun, 1 Mart ve l Ha
' '111 taı lhlerındo çekilecektir. 

S~yhun Nafut müdUr ıüğünden : 
ı - Adana tayyare meydanı tesviye ameliyatı keşif tutarı olan 17116 lira 

48 lrnrmıla ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 5-11-938 tarihine müsadif cumartesi günü saat on birde N'a· 

frı <laire.,inde yapılacaktır. 
:.1 -- t~tiycnler keşif evrakını görmek üzere Nnfıa dairesine mUraca::ı.t 

edebilirler. 
4 - İsteklilerin 1238 lira 74 kuruş muvakkat teminat vermesi ve ihıı.le. 

den sekiz gü::- evvel vilayete müracaatla alınacak ehliyet vesikasınm gö~i:eril
mesi mecburidir. (7617) 

lstanbul deo!z tica reti müdil rıil~üade n: 
Müdüriyet ve mülhak:::.t limanları içi:ı açık eksiltme i!e 8 takım maroken 

koltuk ve kanape yaptır:!:.caktır. 
İsteklilerinin 21-ı0-:~8 cuma gUnü saat 14,30 da yUzde 7,50 teminatı 

muvakknte olan 105 liraya ait makbuz veya banka mcktuplarile Galatada Rıh 
tım U?.erinde deniz t!c::ırt~ rr U:i~rliiğü sahn:ı.lma ko:nisycnunn ve şartname .\'e 
nUmu:ıeyi görmek .i::.t!v.enlcrin de müd lriyet idare §Ubcsine müracaat.lan ilan 
olunur. (7202) , 

11 - KU??UN 20 TEŞRiNiEVVEL 1938 

1iir.ldye ('umlıuri)el Merkez Bankası 15 ı ıo ı 1938 vaziyeti 
~KTiF Pl\SIP' ..... 

Alt.m aft kUOi:"&fB 17 157 97 7 
8&ıı.lmoı. 

UfakJUE. 
• 
• 

• • 
• • 

24,134 ,067 ,06 
lU,102,881,-
1,221,165,17 

Lira ı 

44,518,114,1!' 

aerm&J'I. • • • • 

lbU1aı a.11.pmla 1 t f 1 \.. 
'\dl H Cnk&J&d& ı t 1 e 2,712,234-,11 

6,000,000, 

15,000,000,-

Dallllddd UııJaAblrler ı • • • • 8,712,23 '1,1 
l'Urk llruJ: • • 2:>0,170,71 250,170,71 

ll&rlçtckl ıuubablrll".rr fod&YWdekı BanlmoUar: 
A.ltuı mı ktıogrıı.t \t OM f'23 
~tına tahYiU kabU Mrbut 

~!l'Ytzlu. 

12,730,051 ,m~ >erubt. ıılUen ura.ıu ııakU71 158,748,563,-
Kanunun 6·8 inci madde· 

30,286,- erw• tcvtıluı.n nııı.uıe taratın. 
Oltcr a r .. wa n boTçlu 

ıııırtnc ?ıakfyelerl • , , • 
l&D '1'11.ld t.eaiyat. 

13014,088,12 25,781,275,8~ Jırubte edlloıı nrala ııuu,.. 
15,137,602,-

B.u.ln• t&b"111Hiı .. . . • 143,610,061, 

""enıhte ldllezı ı•rakJ aakU~ KIU'1ılıgı tamametı altm ota.raı: 

1r11-·•·ıtı. 158,748,568,- IAYIUD t0<1avtlle vuedllezı 10,000,000, 
rteeakaıı1 muJt&biU lllnta> cecı 

Rsa4 
Kanunun 6 • 8 inci mad
:ıeıortne tcvttkao Hume w. 
rmıııuı •akl tedtyat. 15,137,()02,- 143,Gt 0,901,j 

75,509,812,56 

l'Ul'lııi Uru:ı Mevduall 
l>ö't'h J'a&btı Uda ıa ı 

84,000,000,- • 1f)fl,010,001 , .. 
18j312,308.8 

lknedat cllır;dımn -·-----,ı 

ffanne ı:wmoıan. • • • • 
r~~·u1 teneucr • • • • • • 

500,000,-
7u,OD0,812,50 

Alun• taıınu k•bll d1'T1zltt 
oıger dnvı '•r n aJac&.llb 

1,675,7 

45,388,873,2~ 45•3oo.54D,O Cılhnm n l'abvlllU tın:ı.dllftll 

l Deruhte tdlleo evrakı oa.L 
\ /Uyenln ıuır,ıtıtı urıanı ft 

ıtllrtıatı: Mlı:lyelut ı , ı ı , 

Ml&JaıelU ~ _. ı .a _ a 87,488,21ö,7 

\ tah"11At itltıer1 lnymttlt 

J llerbeat Nham " tabrtl&t 
ıt.•a11 .. ınrı 

RD ,413,018,48 
6,768,4 08,82 46,182,44 7,30 

ffnzlncyo kısn ,·niteli nvnm 
"ıtm •• rıı vı· ıır.erı.aı 

l'alsY11At ılzertııc 

7,707,000,-
228,510,53 

0,250,320,1 (J ı 7,!?54,848,5 
4,500,000, 

ı 3,807 ,602,4 7 
1 

371,514,208,0(; 

uı-darlaı 

lıl ... l.d.U 

t Temmuz 1!l3R tarihinden ltlb3rcn: 

lhale günü talibi çıkmayan İstanbul 
komutanlığı birlikleri hayvanatmm 
ihtiyacı için 900000 kilo yulaf satın a· 
lmacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 7 iki:ı
citeşrin 938 pazartesi günli saat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 46800 
liradır. İlk teminat 3510 liradır. Şart.. 
namesi 234 kuruş mukabilinde verile
bilir. 

Isteklilerinin ilk teminat makbuz ve 
ya mektuplan ile 2490 sayılı kanum.\n 
2 ve 3 üncU m::ı.ddelcri:ıde yazılı vesi
kalarile beraber ihale günü ihale saa· 
t" d en az bir saat evveline kadar ın en 
teklıf 

tanlık 

mektuplarını Fındıklıda komu -
satın alma komisyonuna yer -

(7694) meler!. 

• • • 
İhale gUnil talip çıkmadığında.., i-

10 gün uzatılan Çatalca mUshalesi 
tahkc 
iç\n 68 

m mevkii komutanlığı birlikleri 
00 kilo koyun eti satın alınacak 
ık eksiltme ile ihalesi 22 birin. 
n 938 cumartesi günil saat 10 
pılacnktır. Muhammen tutan 
ıraclır. llk teminatı 187 liradır. 
mcsi her gün komisyonda görU-

tır. A<: 
citeşri 

da ya 
2482 r 
Şart:ın 

lcbilir. 
tstr-klilerinin ilk teminat makbuz ve 

ktuplarile 2490 sayılı kanunun 2 
ncU maddelerinde yazılı vesika
beraber belli gün ve ı=ıan.t!.e Fın

yame 
ve 3 U. 
larile 
dıklıda komutanhk satın alma komis. 

a gelmeleri. (7695) yonun 

• • • 

Ista nbı.11 komutanlığına bağlı birlik· 
ı 750 kilo vignc, 75~ kilo kayısı, 
şartname ve evsafı dahilinde sa
rncağından pazarlığı 22 birinci-
938 cumartesi günü saat 10.30 
dıklrda komutanlık satın alma 

ler iGir 
reçeli 
tın ah! 
te!'lrin 
da Fm 
kom is. vonunda yapılacalrtır. 

!stel dilcrinin belli gib ve saatte ko· 
na gelmeleri. (7696) misyo 

• • • 
Bost ancıdaki mevcut depoların ta. 

tirileceğind:m açık eksiltme ile 
21 ilkteşrın 038 cuma günü sa
lc yapılacaktır. Muhammen kc. 
eli 250 f)er liradan 500 liradır. 

mir et 
ihalesi 
at 11 c 
§if bed 
llk t cminatı 38 liradır. 

Şart namesi ait olduğu şubesinde:ı 

ilir. veril eh 
tste1 <!ilerinin ilk teminat mnkbuz ve 

ktuplnrile 2490 sayılı k.,nunun ya mc 
2 ,·e 3 Uncü maddelerinde y~z.lı Yesi· 

e beraber belli gün ve ı:ıaate Fın 
a komutanlık satın alma ko. 
ıuna rrelmelcri. (7~08) 

kalaril 
dık!Jd 

misyo. 

·-

1 
2 

Alemc~ar sineması 
iki film 

-Bora .. 
- M etrenol;tan. · 

371,514,208,0 

Iskonto haddi % 4 Attın Czertne nnnı 

Muhammen bedeli Muvakkat Eksıl· 

Cinsi Miktarı Beheri Tutarı teminatı mesaa 
LK L. 'K. L. K. 

Elektrik motörll 14 adet 40.- 560.- 42.- 15,30 
Firezeli el traktörU ı adet 750.- 56.25 16.-

. 
ı - İdaremizin İzmir tUtiln fabrlliasr sigara paket maldneleri için 14 ~ 

det elektrik motörU ile Maltepe cnstitUsll için 1 adet firezeli el traktörU §ar 

nameleri mucibi:ıce ve ayrı ayrı pazarlık usulile satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedellerile muvakkat teminRtlan himlarında gösteri 

mlştir. 
III - Eksiltme 5-12-938 t:arihine rastlryan pazartesi gUnU hizalnrmd 

yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şube.sindeki alım komisyonu 
d:ı ;•apılacaktır. 

IV - Şartnnmeler parasız olarak herg{b sözU geçen şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek lstiyenlerin fiyatsız teklif ve katnloklarıı 

eksiltme gilnünden üç gün evveline kadar inhtsarlnr umum mUdürlUğU tütU 
fabrikalar 5ubesine vermeleri lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edile.:ı gUn ve saatlerde yUzde 7, 
güvenme paralarile birlikte yulrnrda adı geçen komisyona gelmeleri ilan oh 
nur. (7701) 

• • • 
I - İdarece kabul edilen tipler dahilinde, resim ve sartiıameleri muclbit 

ce yaptırılacak cins ve mikdan mUfred atı listesinde yazılı 17 parça eşya pa 
zarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

n - Muhammen bedeli (734.47) lira ve muvakkat teminatı (55.10) lln· 
dır. 

m - Pazarlık 1-XI-938 tarihine rastlayan salı günü saat 15,30 ela Kt 
bataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyo::ıunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden nlmıi 
bilece~i gibi resimleri de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gü n \'e saatte yilzde 7,5 gt1 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmelm·i ilan olu:ıuı 

(7437) 
• • • 

I- Tefrisi tekarrür ede:ı Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurum, İzmir, KoI 
yn, Akhisar, Afyon ve Yalova İdareleri için İdaremizce kabul edilen tipler dE 
bilinde ve şartnameleri mucibince yaptırılacağı \'e 22-Vill-938 tarihinde 
hale edileceği evvelce ilan edilen 1348 parça eşya ihale edilemediğinden yeni 
dc:ı lmpalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

lI - 1348 parça eşyanın muhammen bedeli "30776,, lira "61., kuru3 v 
muvakkat teminatı "2308.25,. liradır. 

III - Eksiltme ı-xI-938 tarihine rasthyan salı günü saat "15,. de lU 
batmıtn Levazım ve Mubayaat Şubesindeld Alım Komisyonunda yapılacaktn 

IV - 1348 parça eşyaya ait yeni müfredat listeleri ile sartname ve resim 
leri 153 kuruş bedel mukabilinde Itanbuldn adı geçô!l komisyondan Ankar 
ve lzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - 1348 parça eşya eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin bir dcfad 
asgari 20000 liralık böyle bir işi muvaffakıyetle yapmış olduklarını gösteri 
vesikayı İnhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca bir fenni ehliyet ve eli 
siltmeye iştirak vesikası almaları lnzımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanu.::ıi vesaik ile V ci maddede yazı 
İnşaat eubemizden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7.5 güvenme p 
rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihth•a edecek olan kapalı zarf 
lnrın ihale günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen Alım Komisyon 
Başka:ıhğına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (7438) 

.y. • .y. 

J - 6artname \•e nümuncsi mucibince satın alınacak 90.000 metre kırmu 
çiz-;ili kanaviçe 3-10-938 tnrihinde ihale edilemediği:ıdcn yeniden ve pazaı 
lık ll"ulile cksi!tmeye konmustur. 

rı - Muhammen bedeli 9,25 kuruş hcsabile 8325 lira ve muvakkat temina1 
G21 "q liradır. 

IlI - Ekrıiltme 21-10-938 tarihine rastlryan cuma günU sa.at 15 de Ka 
bat.,.,ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - ŞartmımeJer nar~!':TZ olarak her gün sözü geçen şubede:ı nlmabileC€ 
ği g-ibl niimune de görülebilir. 

V - ts .. e'·lilrrin e!:<-iltm(' İ"İn tavin edilen giin ve saatte yüzde 7.5 gilvcı: 
mc p:ırnl:ı.1 ile birlikte yulmrda adı gc;cn komisyona gelmeleri ilii..:ı olunur. 

(7433) 
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Istanbul Bahçekapı Hasan 
Deposu üstünde 

Sıcaklar sizi bunaltıyor .• Jyi yapılmamış dondur .. 
maların, pis şerbetlerin sizi hasta etmesinden kor· 
kuyorsunuz. HASAN DEPOSU bu meselenin de 
çaresini bulmuştur. HASAN GAZOZ ôZü en 

sıhhi şekilde yapılmış bir müstahzardır. 
Limon, portakal, çilek, mandalina, ağaç çileği, ananas, frenk ilzümfiı 
sinalko, şeftali, muz, kayısı, armut nevilerinden olup toz halinde ' 'e 
şekerlidir. Bu meyvalarm özlerinden yapılan HASAN GAZOZ OZO ga· 
yet lezzetli ve kullanışlı olduğundan evlerde, gazinolarda .ve mesire 

yerlerinde kolaylıkla kullanılmaktadır. e~~.~~:1 , Telefon: 2352 L 1 
'ı•M•~mı~•~•ju~n~ıaıı=w~m•ıa~m•~~m•m•••~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Oeniz ·Levazım Satınaıma 
Komisyonu ilanları 

ı n~tnlknao on~<®~ö 
Direktörlüğünden : 

J 
ı 

1 - Ut<, orta ve lise kısımlarına yatılı ve yabsız, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 

" 2 - is teyenlere mektdbin kayıt §Brtlaı·ını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis ka rakolu arkası .Telefon: 22534 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden: 
I - Yozgat vilayeti merkezinde inşa edilecek hükümet konağının 48500 liralık 

kcsmı kapalı zarf usulile ve temdit suret,le eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - 129312 lira 19 kuruş ke§if tutaı lı hükumet konağı in§aatmdan eksiltme. 
ye çıkarılan 48500 liralık kısmının 18500 lira 938 senesi ve 30000 lirası 939 senesi 
tahsisatından verilecektir. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak şuıılardır. 

A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi t 

C - Yapı işleri genel şartnamesi 
D - Nafıa işleri genel şartnamesi 
E - Hususi şartname 
l<"' - Projeler, metraj ve keşif hulasasr 
lsliyenler bu şartnameler ilo evrakı 25 lira bedel mukabilinde nafıa müdürlll. 

ğünden verilebilir. 
4 _ Eksiltme 25-10-938 salı günü saat 14 de nafıa dairesinde müteşekkil ko· 

misyon tarafmdan yapılacaktır. 

5 _ Eksiltmeye girebilmek için istekillerin 3637 lira 50 kuruş muvakkat temi
nat akçesi vermesi ve bu işe mahsus olmak üzere eksiltmenin yapılacağın günden 
laakal sekiz gün evvel tarihli vilayetten verilecek ehliyet vesikasını ibraz etmesi 
şarttır. 

~~~KİYE u"u" HEt'ıos M·u·EsSE SAT 1 İ!>TANBUL:GALAT~ 6 - Teklif mektupları 4 üncil maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar MuMessı . , vOYvoo .. , .. ooısı 

komisyon reisine makbuz mukabilinde wırilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların .lihayet 4 üncü maddede yaZllt saate kadar 11- -

gelmi~ olm.ası ve dtş zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. Pos. 1 Dr. Necaeddin Atasagun 
tadakı gccıkmeler kabul edilmez. (7-19·1) 

1
1 Sabahlan 8,30 a kadar ve akşam. 

.Jandarma aenel komutanhg" 1 Ankara i lan 17,20 de Laleli Tayyare Apr. 
" 1 2 nci daire Ne. 17. Okuyucuları. 

88ll03!ma kOR1İSyOOUOd80: j mızdan para atmaz. Tel: 23953 

ı - Bir kilosuna yüz on kuruş fiyat tahmin edilen dört binden altı bin 
kiloya kadar sade yağa ait kapalı zarf eksiltmesinde teklif edile::ı fiyat pahalı 
görüldüğünden 22-10-938 cumartesi günü saat onda pazarlıkla satın alına

caktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olan bu pazar 
lığa karışmak istiye:ılerin dört yüz doksan beş liralık ilk teminat sandık 
makbuzu veya banka mektubu ve şartnamede yazılı belgeleri ile komisyona 
b:ı.şvurınaları. (4125) (7103) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. lstanbuj 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 

Sahibi: A SIM US 
Neşriyat Müdürü R e!'ik A. Seven gil 

M. M. V. Deniz Merkez Satın alma komisyonundan: 
1-Tahmin edilen bedeli 85000 lira olan bir adet imla J enereytörü 24!4 

10.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 11 de vekalet bbasmdsld k~ 
misyonumuzda. kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 6375 lira olup şartnamesi 425 kuruş ka.rş!lığm.dti 
komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dalıilinde fa:ı.zim edecekleri 
kapalı zarflarını o gün ibelli saatten bir saat evveline kadar komisyon bl!.Ş4 
kanlığma vermeleri. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3472) 6048)' 

Müzeler arttırma ve eksi itme komisyonu 
riyasetinden; 

Keşif bedeli 
Yapılo,cak işin cinsi ve Lira K. 

·rnahiyeti 

Türk ve İslam eserleri mü· 
zesindeki Tabha.-ıe bina
sının tamiri. 

5-189 24 

Muvakkat E1'8iltmenin nerede Vf.I 
teminat 
miktarı 

Lira Kr. 
412 00 

hangi tarih ve saate; 
yapüacağ-l 

.Asarıatika müzeleri g~ 
nel direktörlük dairesin.ıı 

de ı-11-938 t arihinde 
salı günü saat on dörtte• 
dir.14 de. 1 

Sülcymaniyede Türk ve İslam Es erleri müzesinde mahkukat mü?.esi it ti .. 
haz edilen Tabha!'le binasınL-ı bermuci bi keşif tamiri yukarda yazılı gün vd 
saatte açık eksiltmeye konmuştur. Keşif ve şartnameyi görmek is ti yenlerin 
müzeler mimarlığına, tamir edilecek yeri mahallen görmek istiyenl~rin TürlC 
ve İslim Eserleri müzesi direktörlüğü ne talip ola_-ıların da en az 3000 liral~ 
bu işe benzer iş yaptıklarına dair idareleri~en almış oldukları vesikalara is .. 
tinaden İstanbul vilayetinden eksiltme tarihinden 8 gün evvel müracaatla al • 
mı§ oldukları ehliyet ve 1938 yılı:ıa ait ticaret odası vesikaları ve muvakka~ 
teminat ınakbuzlarile eksiltme gününde müzeler arttırma ve eksiltme komis .. 

yonuna müracaat etmeleri. (7493) ı 

Orman horuma genel Komutanlığından: 
Zeytinburnunda ye:ıi teşekkül eden Orman koruma genel komuta:ılığı fa,. 

limgahı ihtiyacı için pazarhkla 90 ton sömikok mubayaa edilecektir. Şart· 

name ve evsafı görmek istiycn taliplerin 21 birinciteşrin 938 cuma günü saat 
ıo a kadar Galatada Topçular caddesinde 176 No. da Orman koruma genel ko.. 

muta::ılık ambarına müracaatları. (7669) 

lktısat Fakültesi Dekanlığından: 
Fakültemize elli lira ücretle bir daktilo alınacaktır. Makine ile çok iyi 

yazmak, a lmanca, fransızca, ingilizcc dillerinden birini bir dereceye kadar ol. 
su:ı bilmek şarttır. 

isteklilerin her gün saat 10-12 arasında fakültemiz iktısat ve içtimaiya.~ 
enstitüsü :kalemine müracaatlarr Han olunur. (7665). 


