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· Sayı~ı heryerde I 

~illetler Cemiyetine Protesto Gönderdik 
in •ıt d J Komisyon Hatay'da yapılacak seçim için · 
gı ere e apon- talimatnameyi hazırlarken 

Yaya nota verdi Bizimle de daimi temas ha-
~ . 

f 
l'IJnsanm nota hazır~adı~~ zannolu~ugor 1. nde bulunması la~ zımdı 
a~on tayyarelerı dunde Çınde- l 
kı İngı·ıı·z hududunu bombar Ankara, 15 (A.A.)-:Anadnıu"A:.I Alı. 

- j~nsı?rn.habera]dığıoagöre~~lletl~r Halayda efkarı oya· 
d • ı Cemıyetı tarafından Hataya gonderı· 
ıman ettı er len komisyon iutilıabatm sureti icra· • • • 

~in m;$eıesi 
_ 1~arşısında Av-
1~Pa ve Amerika 
~ya Çlnden dlğeı· 
~tlerln çekllme-

1 istiyor, onlar da 
kihnek istemlyor
etıce ne olacak·! 

~erika ayan meclisinde Panny 

1 
!>~inden hahsedili~ken izaüıııı 

Jtta.rn öyle deınie: NofaSiy'le 'llıiyll'k J.l- 1 ,., ~w ..... . 
......... A • ...,..,. A~ cum.hurı-cısa nı' l ' " - ··- ı•ın "--" ~ a arı sok ı.:alıim bir Mlıscdır; 

)"anrn yaptığı i~lerin hedefi Çin 
'•fidan. biitün ecnebileri kovmak· 
~ 

Iİ.i,,; ~.rm Üzerine "1. Barldcy de ~u 
<Ok 0Ylenıiş: 
... 11.rncril.-a gemilerinin "Çin deni-

B. R.ooaevelt 
Londi-a 15 (Hususi) - Iılgilte

hükumeti Japonyaya bugün Çin su 
lanncla lngiliz gemilerini bombardı 
man edilmesini protesto eden bir 
nota venni§tir. 

(Sonu: Sa. 10 Sü 1) "lı re/ ·ı · · l " d " ~ • ~ı mcsı ım wnsı:: ır. -o--
~ıı~erjka ayan meclisinde cereyan H 
~ u sözlerin ayni zarnancla avam a r p 
~bt~ta rııda da söy]enmiŞ ol<luğunu · 
~tıııj edebiliriz. Çünkü Japonyanm f: b 
~-tt~ ''e Çin sularındaki son harp vimdi de c en u i 
~hiıı~ll'ri ne kadar Amerikalılar a· ç 
~~fi~ ei eokadarİngilizler,vege- İnde başlıyor 
~-~fıtı adar Frnn.ızlar aleyhindedir. 
ıı~,llnrn takip ettiği maksat .M. Londra, 15 - Siyasi müşahitler, 
~ l:~ lın dediği gibi lıütün ecnehile- Şang - Kay - Şek'in yeni hillcümetin 
['llıa~ıt Şark muhitinden uzakla§· merkezini kunnak ve Japonlara kar
\~ 

1 
!rr. Ondan sonra geniş Asya şı askeri harekatı idare etmek için 

"ı-J, ~~erincle Jnponyanm nlifm:unu §imdi Kanton'da bulunduğu hakkında
~ h 11ll1cktir. J aponynnm takip et- ki §ayialara büyük bir ehemmiyet at
~i 1~ illan karşı mda r. Barkley fetmektcdirler. 
tbi d t İngiliz, her Fransız, her ec· Şanghay, 15 (A. A.) - Cenubi Çi-
'- e: nin yakında Çin - Japon muhasema-

d t!ı, Ç_irıdcn çekilmemiz iınkfın~ız- tına sahne olacağı tahmin edilmekte
• i:-11k 0~Unü tekrar ediyor. dir. Şanghay ve Nankin havalisinde 
~~r 111 Anıcrikalılar ,.e onlarla be- bulunan Japon kuvvetlerinden 50.000 
t '1ıe:r1ada alakaııı olnn ha .. ka eme- kişinin Çinin cenubunda· Kuantung'a. 

\ ·<,J ek ı ç taarruz etmek üzere sevkedilecekleri "t11kl et er in su1nrından, Çin söylenmektedir. 
~ ~e ynıdan tckilınek i teıniyor]ar 
~l~I' hi~~~nlar hu fikirde değildir. ...--.. _. ....... - ....... -.._,,,. ..... 
~ l~l'ltı ~un ecnchi1crin Çin ile alii-
~~-~-~· esmek için elinden gelen 
~~İtd~ay~ miiracant edecektir. Bu 
ı. llt... 1_ Çınden Ye Çin sularından 

•: "''""' . ı1. 'ıllj .. l 1 teıneyen Amerikalılar, 
•ıt, .. er F · 
İ ' 'ran ı.ızlar ne yapacaklar-

~ llc ç· 
4:~l;ı r hın ıncselc~ inin can alacak 
~ ~ Çı~ Urndadır. Heniiz lıatmımz· 
"il~ eld aclı: Birkaç hafta en-el 
~~lllıtn e bir dokuz <le\)et konferan

ıı J, l'llı tı. Dol uz devletten hiri 
.\ıll.tonya hu konf e.rnnc:a ııelme

~ ftah~rıya dn öyle. Dokuzlardan o
~t tltııciaa ~onforan n İflİrak ctmi§ j e 
~~ etr «~rt~ .Tapon dm·asını mii
Pfı'• ek N~tıcccle i e dokuzlar kon
Chıd k:rn et kararı ile J nponya

'tı "~t"rı e 1
1 lınrekctl<>rini protesto 

"~~ l:tcıka llir ev vapmmulı. 
<ınııı ,Ja <lalıil olclu;!t; dol.11zl:ır 

ASt .. 1 US 
(Sonu: Sa. 10 Sü f) 

Yeni edebiyatı 
kimler hazır:ıyor 

DEGERI MUHARRIRIMIZ 

Hakkı SUbanın 
BiR KARANLIGI AYDINLATAN 

BU YAZI SERiSiNiN iLKiNi 
BUGON 0Ç0NO() SAYIF AMIZDA 

OKlll'UNUZ 
--0-

Kan kuyusu 
Bir BŞk ve cinayet 

hlhA.vesl 
BugUn s ncl sayfada 

ba,ladı 

SI Jıakkında 87 tnaddeli~ bir ta}İma!- lam ak sıyasetı 
name hazırlamıı ve l\fılletler Cemı· 
yeti konseyi reiti tarafından tasdike· 
dildikten sonra meriyete girmek iize
re katibi umumiliğe te\'di etmi~tir. 

"Hatay" <1a mandater hiikfımet 
'ınakam1ariyle daimi temas lıaJinde 
bulunarak hazırlanrnı~ o1nn hu proje 

Fransız komiseri Suriyenin sancakta 
bazı haktan tanınacaQını söyledi 

• 

{illetler Cemiyeti devairi tarafından 
gayri re;;mi surette \ ' C yalnız malümat 
husnlii için Türkiye lıiikfımetine bil
cliriİmi~ ve konsey reisinin tasdikin
<len sonra mandater hükiinrete, tathi· 
katma geçilmek üzere resmen tebliğ 

(~onu. Sa. 4 Sü. S) 

Atatürk 
Arttırma haftası miinasebetile 
~-•-- +~ısrca-trlc:.•~cıa 

TeşekkiJr ediyor 
Ankara: 15 (&A.) - Riyaseti Cum 

ltıur umumt katipliğinden: 
Sekizinci artmm ve yerli mallar haf. 

tası münasebetile yurdun her tarafından 
Atatürk'e, vatandaşların samimi sr.ver
liğini gösteren bir çok telgraflar gelmek• 
tcdir. Burulan çok mütahassis olan Ata· 
türk, teşekkilrlerinin Anadolu ajansı va
aıtasiyle iletilmesini emir buyurmuş 
lardır. 

F-ran-'Gnın Sııriye Komi.seri 
Kont Martcl 

Antakya, 15 (Hususi) - Hatay re- / 
jiıninin mevkii tatbika vaz'ı dolayı
sile Şamda, Hamada, Humusta pro
testo mitingleri yapılmıştı. Bu teza
hürat dolayısiyle Kont dö Martel 
Şam delegesine ~ektiği bir telgraf ta 

Misafir muharrir 
Dlln şerefine verilen ziyafette şöyle dedi: 

Büyül!<DlYık aırazı fetetmekte de~ID 

Türkiyenin muvaffak 
olduğu gibi 

Gönülleri fethetmektedir 

Cemil Mürdüm 
kabinesinin 
çekilmesi 
muhtemel 

sancakta tatbik edilecek rejim hak
kında bazr miltalealarda bulunm~ -
tur. Bu mUtalealarda Suriyenin San
cakta bazı haldarmm tanınacağını i
leri sürmU§tUr. Bilhassa Hatayda bu
lunacak koD501oslarm Suriyenin mu· 
l'afakatf ile va.zffelerJne devam ede .. 
ceklerini bildirmiştir. 

Kont dö Martel efkarı oyala.mali i
çin lbu telgrafı açık olarak gönder • 
miştir. 

Şuriye1iler Türkleri severler 
Şam, 15 (Hususi) - Yüksek şah

'(Sonu Sa. '4 Sii. 1) 
-0-

Fransız askeri 
heyeti 

BogUn Ankara'da 
Müzakereler de bugUn 

baf hyor 
Ankara, 15 (Telef onla) - Fra.n.sız 

askerl heyeti yann (bugün) Suriyeden 
§clırimiro gelecektir. 

Burada beş gün kalacak olan heyet 
General Hudsinger'in başkanlığında, 

Burje, Löva, Scbastiycıı Tiri ile emir 
zabiti Sabo, yUzbaşı Tcze'den mürc!.
keptir. 

Fransız heyeti ile, Hatay anlaşm:ı

sınca. kararlaştırılan müzakerelere hC'
men yarın (bugün) başlanılacaktır. 

Otobüs işi 
Tahkikata iki 

müfettiş memur 
edildi 

lılı'sn/ir lngili: muTınrriri Tiirf, meslekJ<ı§lnn ara.nnda 
{İngiliz muharrir ortadaki gözlUklü zattır) 

Ankara, 15 (Telefonla) - İstanbul 
otobüsleri i~nin tetkikine mülkiy~ 

müfettişlerinden Bay Ali Seyfi Ti.t
rilmen ve Abidin Erener memur cdıl
miştir. 

fü \'clki giin §Clırirnize geldiğini -------------------------

yazdrğımız tanınmış İngiliz rnuharri· nu·· nyaOlil do·· ft ko·· şesı·nde 
ri R. Herhcrt Şidhothnm şeerf ine, fs. 
tanbnl gazetecileri diin P:ırkotelde 

hiröğleyeıneği,cnni~ıerdir. Vaptığıriı seyahat 
Yemekten önce yapılan bir lıashi· 

lıal esnasında İngiliz muharriri dün
ya nlı\'ali hakkında dii~iinıliiklcrini 
söylemi§, billıas~a Uzak Şarkta Çinle 

(Sonu Ba.4 BU. 4) 

Fransız 
güzel 

muharriri Jan Kokton' un bu 
eserini yakında gazetemiz
de okuyacaksınız 



2 - KURUN 16 BtRtNCtKANUN 1937 

Fikir ve Edebiyat: -··············· .... .... .. . . .. . ............ .. 

Türk klasikleri 
IAimanyanın talihi gülüyor 

YAZAN: Sadri Ertem Son siyasi hadiseler hep Almanyanın lehine iıniŞ 
Tiirk edehiyatmm klasik şairi, klii

. ik edihJeri kimlcrtlir? 
Bu suali yirmi he~ :;ene önce eor

ıııuı; olaydınız, size derhal hir ::iirü 
i.-.im "ayarlardı. A~ık Pı.ı ıı; adan Na
mık Kemale kadar dolgun bir edilı ,·e 
§aİr li~Le:'İ verirlcnli. 

Haıı~idi pek yeni. Fikreti ziippe 
sayan hu telakki hngün bir de, irle 
lıirlikt" !!iiçiip gitmi~tir. Bu .de,'İr yal
nız politika dc~il, ha~fıha~rna hir lii
zıını. ve anlayı~ iilemidir. 

Gijğiblerini gere, gere bizim kla
siklerimiz: 

"-İşte FuzuJiJer, Nef'iler, Haki
ler, Netlimler, Şeyh Galipler diyen 
in~aıılarm vcrcliklt•ri hu hükiiınlcnle 
hir .sükun ve inanı ya,.amaktadır. Kı
"acık bir cümleni~· k;lbine sıkı!= an 

" jnanış öyle tef errüatb, öyle hirihirine 
uygun de:-;tcklere sahiptir ki, in.,an 
lıir klaviye, hir samur kürke, bir fe
raceye benzeyen bu lıiiküm öniinıle 
ha§lanha~a hir sbtcıni , ve bir mede
niyeti lıatırlar. 

Bu medeniyetin tekniği hile artık 
miizcliktir. Kültürü ancak tefairlcr· 
le, i..;tiarelerle, teşlıilılerle bir me
Je, i tiarelerlc, te;bihlerle Lir mille
te mal olabildiler. 

Nitekim, O:,manh kültiirünü bir 
millete rnaletmek için millet Osmanlı 
kiharına göre tarif edilmiş, yeni impa 
ratorluğun kiiltürünü almış, bir züm
re i hesaba katılmış ve ona millet a
dı Yerilmiştir. 

İstiarenin, tefsirin, teşhilıin icat et· 
tiği millet bizim gözümüzün önünde 
mii~hct oldu gitti. 

Osmanlı ınilnevverinin kendini o
bize muazzam, muhteşem bir pando
ıııin kalmıştır. Çünkü, kendisine 
.:ıç kalnırftır. Çünkü, ke-nJi:;ine 
millet mlr verilen sun'i zümre dilini 
ıarihe hil e devredemeden müzeye ve 
mumyalar alemine karı§lL . ... 

KlıHk r.:clebiyat h'er şeyCJen önce 
milli lıir ,Jil e dayanır. l\fil1ete mal o
laıı hir dille millet kHisikle~eıı, ör-
1:ek olan eserlerini halk edebilir. Yir
mi he~ ı::ene evvelkilerde klasik e(}ib 
ve ~air tasnifi bu bakımtlan lıiç hir 
lıakikati ifade edemez. Çiiukii edebi
yat millete mal olmaya lırnüz haşla-
mı; trr. • 

Bundan mi,al getİTmc.~e lüzum 
) oktur. Kendi nefsimizde birçok de
f al ar tccrühesini yapmı~ızdır. Yirmi 
sene en·elki eseri okurken durakJa
yoruz. On sen~ evvelki ya7Iuıızı tek
rar gciziiniine ı;etirdiğ;mizi zaman 
'·Bunu acalıa ben mi yazdrnı" diye
cek bir psikolojiye sa11ihiz. 

DeğiJ senelerin üstünd<'n geçtiği 
yazılar, yeni harfle yazdığınız bir 
mevzula, eski harfle yazdığınız ara
emdaki fark, hir dilden hir haska 
rlile ge-çi~in ta kendisidir. 

15 sene evvelkini buruk huluyo
ı-nz. 45 sene ewr.lki; çince gihi geli
yor. Onun için bugün klasiklerimiz 
kimlerdir :maline kolay kolay cevap 
Yerilemez. Fakat kunetli olarak eöy-
1 ivehileceğimiz şudur: 

Klii~ikler geride değil, ileridedir. 

Çemberli taş 
Belediye Çemberlitaşrn etrafını tan

zim etmektedir. Su terazisi geri i!lrn
dığı gibi evkaf da civardaki mezarlığın 
taşa isabet eden cihetine duvar cekmek-
tedi~ • 

Bundan başka taşın tam dibinde es.
ki bir han temeli vardı. Burası da dol
durulmuş, üzeri tesviye edilmiştir. Ay
rıca Çemberlitnşa bitişik bir kulübe de 
yıktmlmıştır. 

Deniz ve hava müste
şaı ı Almangaya gitti 

İktısat Vekaleti Deniz ve Hava 
müsteşarı Sadullah Güney dün sabah 
Ankara ekspresile şehrimize gelmiş 

ve ak.'}am sekime lktısat vekaletinden 
almış olduğu emir üzerine Almanya.ya 
hareket etmiştir. 

Bn.y Sadullah Güney Almanyada 15 
20 gün kadar kalacak, Almanyada 
muhtelif yerlerde yapılmakta olan pos 
ta vapurlarımızın inşaatı etrafında 

tetkiklerde bulunacaktır. 

Para borsasında 
İstanbuı borsasında dün birinci ter

tip Türk borcu tahvilleri 14.65 den 
muamele görmüş, ikinci 'Ve üçüncü 

tertip Türk borcu ta.h\'illeri üzerine 
hiç bir muamele olmamıştır. 

Bundan başka Sivas Erzurum tah

villeri 95 den satılmiş, bir İngiliz li

rasına Merkez Bankası tarafından 624 
kuruş t csbit edilmiştir. 

Dün borsa haricinde altın dünkü fi
yatını aynen muhafaza etmiş, 1065 
de açılmıR, 1063 de kapanmıştır. 

Hergi.in bir miktar düşmekte devam 

eden altın dün ilk defa olarak aynı fi. 
yatr muhafaza etmiştir. 

1·elidit ile balla hal
du an mahkum oldu 
Eyüpte birkaç ay evvel arkadaşı 

Mustafayı öldürmek kastiyle eline ge
çirdiği baltayı kaldırarak vuracak i

ken etraftakilerin vaziyete müdahele

siyle elinden almak suretiyle katle 
teşebbüs suçundan ağır ceza mahke
mesine verilen Halidin duruşması dün 
bitirilmiştir. 

Dinlenen ~itler, ve delillere göre 
Halidin baltayı sadete tehdit mahiye
tinde havalandırdığı ve hareketinde 
katil 3ı:asdi olmadığı anl~ılımş, 4 ay 
hapsine ve 1 sene de nezaret altında 
bulundurulmasına ittifak ile karar 
verilmiştir. 

Fransızca "Jurnal.. gazetesinin 
siyası muharriri bir haf talık hadi • 
aelerdflll bahsederken bugünlerde 
Almanyarun talii güldüğüne itaret 
ediyor ve bunu gösteren vakalan 
şöyle hülasa ediyor: , 
ltlyanın Milletler cemiyetinden çe
kilmesinde kendisi İçin kazanılacak 
bir şey yoktur. Musolini Londra ta
rafından pek iyi kabul edilmek ihti· 
mali esasen olmayan o amirane bir 
t:ıvırla lngiltere ile müzakerelere gi 
rişmek arzusunu göstermişti. 

İtalyanın Cenevreden çekilmesi , 
bu arzusunda düştüğü hayal suku -
tuna uymayan yeni bir hareketidir: 

iyi bir netice elde etmek isteyen 
için tekrar şiddet göstermek tabii 
doğru olmaz. 

Buvaziyetten B. Hitler istifade 
etmiyecek te kim istifade edecek ! 
O şimdi ltnlyanlann bir daha hiç 
bir hareket 3erbestliği elde edemi . 
yeceklerini, lngilizlerin de kendisine 
yaklaşmağa daha müsait bir hale 
geleceklerini görüyor. 

Yugoslav başvekilinin Roma se -
yahati üzerinde Yapılan gürültüler . 
den sonra bugün görülen en vazıh 
netice şudur: 
. B. Stoyadinoviç Berline gidecek. 
Almanyanm vasiyliği altına giren 
ltalyanlar, Adriyatikte sükutu el -
de edebilmek için yeniden iktisadi 
imtiyazlar vennekten başka bir ca-
re bulamadılar. J 

.... Fransız - Leh - Romen bir 
)iği de, Orta Avrupada Çekoslov~k 
y.a ve Avusturya tarafında çalışan 
Almanyanm da hiç canını sık.mı -
yor. işte yine B. Hitlerin talihini gör 

Clüu.lecin IUŞinden: 

Ic:t_11ibi~ 
garabetlerinden 
ltalya Almanyanın aömürge İateklerini deatekleyor. Berlin • 

Roma mihverinin en esaslı bir temeli budur. Bolfeviz.m ideoloji
si ile hareket eden bugünkü Sovyet Ruıya iıe bu türlü ıömürge 
davalarının aleyhindedir. 

Baz.ı Avrupa muha"irleri bu vaziyeti göz.önüne koyduktan 
sonra tarihin garip cilvelerin den biri olmak üz.ere §Öyle bir hadi
aeyi kaydediyorlar: Ruıyada bol§evik idaresi henüz. kurulmadan 
bolşevikliğin babası olan Lenin ltalyanın Trablusgarba hücum 
ettiği ıırada bu devletin hareketini tasvip etmif imif. Andre 
Beucler ve G. Alexinski "Leni'nin giz.ti afkları" adı ile neırettik
leri bir eserde Lenin' e ait bir mektup vardır. "Lenin" bu mektu
bunda Petrqburg'un Burjuva tabakasına menıup olan ıevgilmne 
§Öyle yazıyormuı: 

- Ey azizem, senin doğum gününü tebrik ederim ... Şimdi 
biraz da siyasete gelelim: İtalyanın Garp Trablusuna hücum et
mesi meselesinde seninle bir türlü anlaıamayoruz. Bu itte ltaJ. 
yanın hareketini tasvip etmek bahis mevzuu değildir. Faka\: 
"Ah .. Bu zavallı Türkler!" denilince ben bunu doğru bulmayo
rum: Çünkü Osmanlı devleti hiçbir sempatiye layık değildir. 
Garp Trablusundaki yerli ahaliye gelince; onların hali şüphesiz 
Osmanlı idaresinde olduklann dan daha fena olacak değildir. 
Garp Trablus İtalyanlara gerçekten layık olan bir yerdir. Şu iti
barla ki memleketlerinde ipiz kalarak geçinemeyen İtalyanlar 
Amerikaya kadar muhacerete mecbur oluyorlar." 

(lenin) adı altında neıreJilen bu mektubun ne dereceye ka· 
dar doğru bir vesika olduğunu bilmiyoruz.. Fakat bu ve.ikanın 
doğru olduğu kabul edilince de bira% izahını ve sonraki tarihi 
hadiseler ile tamamlanmaıını lüzumlu buluyoruz. 

Hakikaten bolıevikliğin babaıı olan Lenin Trablu•garp har
bi zamanında kalası, kalbinin ôtıkane heyecanlarına mağlup ol
duğu bir zamanında ita/yanın Trablu•garba hareketlerini doğru 
görmüı olabilir. Oımanlı idaresine karıı ıempatisi bulunmadı
ğını da ıöylemiı bulunabüir. Fakat Lenin'in uz.un zaman bu li
kirde kalmadığını da herkeı pek iyi bilir. 

Zira Ruı çarlığının yıkılmaıı ancak Umumi Harpte Türkle
rin ~oğazları müdafaa etmeıi ıayeıinJe olmuıtur, ve RuıyaJa 
bolıeviklik te ancak gene bunun 'heticeıi olarak muvallak ola
bümiıtir. Nitekim Lenin Ruıyacla iktidar mevkiine geçtikten 
sonra en evvel Türkler ile doıt olmuf, vaktile Petreıburg'lu ıev
gilisine yaz.lığı mektuptaki ıöz.lerinin terıine olarak Türklere 
karsı büyük sempati göstermiıtir. Böylelikle Türkiyeye karıı gös
terdi*i hummetin haksız.lığını da itiraf etmiı demektir. 

Eğer Lenin'in yukarıda kaydettiğimiz mektubu ile daha 
sonraki hôdiıeler tarihin garip tecellilerinden ise bu ıilsileye şu· 
nu da ilave etmek muvafık olur: Bolfevikliğin babası olan Le
nin Trablusgarp harbi esnasında ltalyanlara ıempati göstermi.f. 
Buna mukabil bolgcvikliği yıkmak için kunılmuı olan rejimlerin 
birincisi ltalyart la.tizmi olmuıtur. 

Beynelmilel siyaset aleminde ıahsi temayüller ile milli ıiya. 
setlerin bu şekildeki tecellui gerçekten garip değil midir? 

HASAN KUMÇA YI 

düğümüz bir nokta l 
... Müstemleke meselesinde de 

Almanlar kazanacaklarından emin: 
Ya eski müstemlekelerini alacak -
lar, ya umumi bir istismar taksimin
de arslan payına konacaklar, yahut 
da müstemleke meselesi bir kenara 
bırakılıp kendilerine teselli bulmala 
rı için bir mükafat verilecek. 

Uzak şarkta Almanyanm yıldızı 
en parlak noktasında. Japonlann 
muvaff akıyetleri birbirini takip et
tikçe, Çinde menfaatleri olan fakat 
kendisine intikam vasıtası verme • 
yen devletler işin çabucak halledil -
mesini isteyeceklerdir. 

Bunun i; in, her yerden fazla Lon 
drada Almanynnm sulha varmak i . 
çin sarfettiği gayretlere dikkat edili 
yor. Gayret de o kadar verimsiz, 

ŞORLI TEMPLIN RAKJBINI 
KAÇIRANLAR AIDATllDI 

Amerikadaki çocuk artist Şörli 
T emplin bir benzeri de Macaristan -
da varmış. Aşağı yukarı tamamiyle 
ona enzeyen, onun gibi sekiz ya -
şında olan ve yine onun gibi, artist 
lik eden bu küçük kız Gizi Peçi is -
minde ve Budapeşteki bir küçük ti
yatrosunda oynuyormuş. 

Bir gün bir Amerikan film şirke 
tinin mümeı:ısili Budapeştede yıldız 
ararken bu küçüğü görüyor ve ana 
sı ile babası ile görüşerek derhal 
kendi kumpanyası için angaje edi • 
yor. 

Fakat, kızı alıp Amerikaya doğru 
yola çıktığı zaman anlaşılıyor ki, 
Amerikalıya Gizi diye verilen başka 
bir kızdır ve o da hem Şörliye hem 
de Giziye çok benziyormuş .. 

FRANSADAN BAZI 
GAZETELER HARiCE 
ÇIKARILMAYACAK 

F ransada hükumet, bazı Fransız 
gazetelerinin harice gönderilmesi -
ni menetmek hususunda bir kanun 
hazırlamakta. 

Bu kanuna göre hükumet 
"Efkarı umumiyeyi karıştıracak ve 
yanlışlığa sevkedecek ,, mahiyette 
yazı yazan herhangi bir gazetenin 
harice gönderilmesini yasak edebi -
lecektir. 

Buna, bir çok gazeteler, sütünlar 
la şiddetli itiraz ettiler, gazete sahip
lerinden müteşekkil olan birlik de 
hükumete bir protesto verdi. Şimdi 
ki halde vaziyet bu merkezde. 

Bu meseleden bahseden Fransız
ca "Jurnal,, gazetesinin fıkra mu -
h~rriri diyor ki: 

" Gümrükte bekleyen yolcular 
şöyle söyliyecekler: 

" - Bazı memleketler vardır, İn· 
san oraya elinde ecnebi gazetesi ile 
g:remez. F ransada mesele tersine: 
Insan elinde bazı Fransız gazetesi 
bulunursa f ransadan çıkamaya ~ 
cak. Fakat, nihayet, bı~ da ayni şe· 
kilde bir diktatörlük değil mi?., 

.. k"" 1 J zafer sar. çun u mese e aponyayı bLI 
hoşluğu içinde tutmak. Fakat, ffaJ 
iş de Almanların lehine:. ~b~ ola· 
olurlarsa Asyanın hükmı s 1 

caklar, . · et • 
lspanyol meselesindekı vazı!yoi 

·k"yetı 
ten de Almanyanın hi~ şı . af !'yete 
Ademi müdahale komıtesı 8f 1 .şle· 
geçip tekrar manasız muame e 

1 

rine saplandı. ha faı 
Bu vaziyet Almanyadan ela 

la kimin lehinedir? yo • 
A!manya şimdiye kadar, Nafarb 

nalistlere çok faydalı yardım .. ıe
bulunup bütün tenkitleri Jtn1Y8 rJtl • 
rinde toplamayı bilmiştir. B.. iİ. 
solininin_ son ~utku_~~? ad~~;;ih' 
dahale sıyasetıne kuçuk hır . bOY' 
le bile bulunmamasının sebeh1 

lece anlaşılıyor. 

MUSOLINI KENDiSiNiN NEl}Ş 
OLDDGUNU BILMIYORM aıe, 

Bir ltalya.n S 
0 

, 
• b" nÜJl zetesı ır r:o tı' • 

kuyucuları 8 
aÇ, 

• smda anket t • 
·· le sO mış ve §OY 

muştuı . · Jtifl1' 
" j\fosolıll1 

dir?,, Y'! • 
Fakat olcll fBt 

cular buna pe1' e • 
l vetf11 t a cevap b'~ 

ye vakit kamadan gazeteye 
1 

cJj , 
, Musolini bir cevap gönderiYor, 

yor ki: şıl 
"Lütfen gazete müdürü ba~ e· 

cevapla anketi kapatmasını rı.11 ııe 
din: Musolini bizzat kendisİJll J(eıı 
olduğunu tamamiy le bilmi,Y~~· :. ~ 
..1 •• ı.· ı . ı , , . ·riJliirr 
ni~z. ·Bu-~nket, lüzum goı·r 

b. 1 ·•' elli sene sonra tekrar açıla 1 

GOBBELS cızvrr 
MEKTEBiNDE OKUMArJtŞGob' 

Alman propaganda nazırı d' tıif 
belse iftira suçu jle Almanr3 .. , t 

d·ı . ve u,,, 
papaz muhakeme e ı mış J--IŞ' 
hapse mahkum olmuştur. 

~= ~ 
- 25 yaşında genç bir papaz pŞs~· 
hu adam Göbbelsin cizvit '"!13 

rında okuduğunu söylemiştı~~~~ 
Papaz mektebinde okll . 3 ~~ 

k . . b' jftır 
iddia etme nazır ıçın ır da"3 
yılmış ve papaz aleyhinde ...ti 

mıştır. da .,v-·, 
Mahkemede, propagan ·ııde 0~ 

kendisinin ibir cizvit mektebı lf~ 
kumuş olmak şöyle durs~?· "'le o 
bir manastıra veya bir kılıse sol 
ründe ayak bile basmadığını 1 

• • ıı1 c 
mıştır. hlcÔ Jı' 

Papaz evvela altı aya ına -ıe il' 
muş, sonra cezası üç ay hal'-

rilmiştir. ~ 

Yeni Neşriyat 
Çocuk duyg&.1911 i.IP1efıe 

Çok faydalı yazılarla v~ ~1~gl 
intişar etmekte olan çocıık d ç~ 
aazetesinin on ikinci sayısı a o 

tır. SiNEMA o~~E/{~ı;: eıı ~ 
Haftanın film ~ıt~klerıY scP .1'~~· 

sinema haberlerını -ı; e en. tefi ~ ııJI' 
modelleri ile çok güzel rcsıJ11 dil oll 

lü olan bu salon mecmuasınıJl 
su sayısı çıkmı~tır. 

Geçmiş Kurun..!!!!!:. .. gtJ 
ı<ôrıtl' 

JG. J. 

Nıhayet gllt118 r ~ 
Evvela İngilizler, bi18.h;:ıs1.t;;~ 

ve onları takiben de 1ta.1 ~ J<!ıl' 
fmdan hükiımete müracaa.~dO ,re ti' 
limanımızda bulw1an to:V1:ı.5 iJl~ 
vazörlerinin kii.nunuevvehil ~ , 
mamen hareket etmiş bulııııll' ~t1' 
bildirmişlerdi. ıc~şııı1 

Müttefikler evvelki tık~er&if·11~ 
limanımızdan hareket _etnl1"be.ııcı 
di limanımızda h iç ibır ya 
gemisi mevcut değildir. 
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l eni edebiyat. kimlerı Ş ER· 
ş azır lamaya ça hşıyor?· ....... ~ ____ E_H_i_R ...... · __ H ___ A_. _B_E ___ R_L _ __..ı 
. lier istidat civciv değildir, Resmi ayar Meğer neler yiyor-
• kabuğunu kendi k1ramaz istasyonu 
t Yazan: Hakkı Süha Gezgin On btn liıaga malolan filUŞUZ ?· 
, ~?nlerde edebiyatımızdaki da- Neden gittikçe büyüyüp serpilen §Ölı- istasyon hemen /aa- Bı·r ekmek ı·ç,·nden "are çıktı ~ ~•kkında bir yazım çılunış· retlerlıniz ~örülmeyor? Memlekette J ~ 

~ko dınıce pek önemli bulduğum zeka kaynağı kurudu, istidat hazine- ligele geçecek 
~~UYU incelerken, hadiselere te- si tükendi mi? 1ktısat Vekaletf İstanbul Marmara 

. alcnıak, lmnlarm zaman i· Böyle bir ihtimale zihinde yer ver- mmtrkası ölçü ve ayar baş müfettiş
•kı§lannı objektif bir adese- nıek bile, adamı ürlttür. Bu ,·ehim liğine, bir müddettenberi büyük bir 

~s-d k · · · ortadan kalkınca insan ister istemez, ' "·•• an seyretme ıstemıştıın. ihtiyaç halinde bulunan elektrik saat-
.: Edebi Ü.;;tadlar nerede?" a- ikinci bir nokta üstünde duruyor: lerinin muayenesine mahsuS resmi a-
-.•"'o d n k l d • "İstidat, zeka" eksik de "'gilse, hunla-~-, r u. u ma a e c, tanzı- yar istasyonu yapılınt§tır. 

1.1 son k" ı ı · · · rı kaplavan tereddüt ve acemilik ka-'11• ra ı ,u ıret erın, yetışış J Pek yakında resmen faaliyete geçe-

~l'ttıı b buğunu kırıp ortaya k&yan üstadlar 
1 •raını~, ayıklamı~ ,.e u cek olan yeni elektrik ayar dairesi tak 

ı... tr .. mı kalmadı?" 
-. ...._ 1_ Ustündcki çağda§ üstadla- riben 10 bin liraya mal olmuştur. 
~·<11e~ıe · · h ı· · · Do":-:nısunu isterseniz, böyle bir so-Şİt. •• ,,rını c ırtmışum. İstanbul ve Marmara mıntıkası öl-w • .,.Sl • N k -tr 1 N ru, lıaklı Ye yerindedır. Yerini yap· .~ ı. nın amı l\.l'ma e, a- çü ve ayar baş müfettişliği emrinde 

l' t\enı .. 1· R' • 1 HA "d mı~, tanınmış simalardan kimse çıkıp 
~i .. ın ecaı za< eye, amı e, ~ elektrik ve makine mühendisleri bu-

ı11d · d · 1 · ta gençleri okumayor. Çıkan eserler 
y l enın o evrm genç erme üstünde §Öhretlerimizden hiç biri lunduğundan yeni istasyonun kurul-

() göstercliklerini, hunları ne b ması dolayısiyle kadronun berhangı· ı.·: h' - ir tek Hiiseyin Cahit miistesna-
~ıkl ır yürekle, fiilıret tepesine fikir yürütıneyor, hele baEılmadan bir suretle takviyesi mevzubahs de-''•t arını anlatmıqtım. k g~ı.ldı·r. g I' önce, bir üstad tarafından o onma§, 
~d aıete yazı mm <lar çerçevesi- cevheri helirtilmi~ biricik talihli ki- Bundan evvel, elektrik saatlerini ye 

0 

\oJ);:ı~~kl gaykretiyle diiş1ünc~ll~ri- taha rastlanmayor. rinde kontrol ve ayar etmek mecbu-
~ koy eme zorun< a H ım. Halbuki, kıyıda, köşe<le değil, ga- riyeti bulunmakta idJ. Bu defa elek
~ doko talara ,onları lu~rkeı1 hilir, zcte sütunlarında, mecmua yaprakla- trik şirketi, A. E. G. Sınvens, Danub-
~''- llnınnclan rrer.mi~tim. Gene l 
~d "' - · rı arasında, kitapçı camekan arında yo, Gants gibi elektı ik saatlerini mu-fp, endir, ki meqrntivetten sonra- k · 
'ıtıt • · sıra sıra eserler ,.e isimler ,·ar. Bun- ayene edebilece ıstasyonları bulunan İ f Ve sanat hareketlerinde bu 

Ln ıılcat ~üzel usulün nasıl bir ~ek- ların içinde, belki de km·,·etli hir is- müesseselerden başka bütün müesse-
lilrırJ··"·· .. B tikbal sahibinin ilk ı~ıklannı veren-· seler elektrik saatlerini resmi ayar IS-n:ı ugunu vazamamıcıırrn. u. 1 ·ı·· -

oqı; h · ~ er de ıssız karanlıklara rr(imiı u yatı- tas f recckl rd. ~~h 1 ir eksiklikti. Selanikteki "' yonuna ge 1 e ır. 
''" ıı: l yordur. • 
11., a emler" İstanhuldaki '4Türk _ · 

"'tjı \'e "Yeni mecmua" nm dil, Ben, üstad değilim. Fakat madem, 
it v · .ı d ki olanlar susu,.·or. Si)zün bana kadar l~...._ e hıeal hukrrnın an ne ·yap- J 

~··qı \·r. hu mihver etrafında genç- düşmesi artık yadırganamaz. Okuduk 

t~a ıl kolıuklnndığını bilrlirmck larnndan, kendilerinde bir kudret 
t, sezdiklerimden bahsedeceğim. . 

~lıalJiın Naci" de Bon ıimasmı Hakkı Siiha Ge%gin 
;trı hu ü tadlık -ki hunun da 

•11ıı~. ıınhsi ve ~eri tarafları var- Lodos fırtınası 
\\' Clneği, ti "Gökalp Ziya" ge-

it~· kadar sanat tnihirnizdcn si-

~~~ır. Evvelki gece Umanda 
lııd?~ .. iAWl~lPlltM\İt}lffi.kı'i!~1l~~ ~-... IPorsaıl.cu~ oldu 

Kızılayın 60 ıncı 
yıldönümü 

25 Birinci KAouoda 
Kutlanacak 

Kızılay kurumunun 60 mcı yıldönü
mü münasebetiyle büyük bir kutlama 
y,,...-c;...ft-• ,,.;;,..,n,. G'Ptfrih"'<>t.41,...u&. 

Kurulma gününe rastlayan 25 kanu-
• 

l~t. ~ tıstadlar mı yetişmedi? Bu Evelki gece saat ikide kopan fır-
't•ncle yerini vapmış ~airler, ro- tına. yütjinden İstanbul liman hudutla 

~~ nu yoktu? rr içinde bazı deniz kazaları olmuştur. 
,"lf>t • • höyle bir iddia, vakalar, e- Bu arada dün öğleden sonra deniz tica-

nuevvel gün ve akşamı bütün kollarda. 
bu mevzu etrafında konferanslar veri- · 
leceği gibi eğlenceler de yapılacaktır. 

'~İği e. bugün önlerinde saygı ile ret müdürlüğüne Vaniköyde demirli 
\. lttız şahsiyetler, kar§ısmda çü- bulunan Nimetihüda adındaki moto 
~~\llt run kapdanı Mustafa. gelmiş, gece sa-'"° ~llrası da ~er~ektir, ki hu ~ah baha ,karşı motorunun yanına ya.slan
h-. erahcrce ol~mlaştılar. Şöh- mış başı boş büyük bir sandal ile bü

\ltı\İt):~•klarım birlikte · çıktılar. yük cesamette ahşan bir dümen gör-
l'ine el uzatacak ha11eri yok- dUğiinU bunları muh"af azaya aldığmr 

~i d söylemiştir. 
'"1td h" f'k" 'h \ .. e ır Eianat ve ı ır mı - Diğer taraftan yine dün sabah De-

hit rkselmesi, bu mihraba bil· niz TicaTet müdürlüğü kılavuzluk da
fı)ltı alahalıgın toplanması ko- iresine Klzım adında biri daha müra-
lu ~ R 1 .. .. b" .~~ ,· una ya mz ustun ır ze- caat ederek Vanıköyündo sandalının '.il ı ıteskin hir istidat ta ntmez. ntt demir tarayarak kaybolduğunu haber 

i.ı "~· nıanevi şartlara, böyle bir vermiştir. Nimetihüda motoru kapta°' Jı 111 nıacMi kudreti de eklen-
~ "tı?n m tarafından kurtarılan sandalm Ki-

\ i~~· ~elir. zmıa aid olduğu zannedilmektedir. 

~'"'"" •nı işte "Gökalp"~ hu iki hü· 
"· ll fi Parçalanan Sandal 

"-." old ._ a ken<linrle toplamı~ bir Deniz Ticaret Mlidilrlüğüne gelen 
.. ~.... lıgu ic,in. biiviik bir fikir 

· ttrı başka bir habere göre Büyük Çekmece \~iı 1• u Yoğurdu. Bugün şöhret 
.~ n " önünde 2 ton kadar tahmin edilen par-

itti Çok adamları kucııklıyarak. çalanmı., bir sandal görülmUştUr. San-
~ .. ~ tanıttı. Memlekette yeni daim kime aid olduğu belli değildir. 

~'\ diJd'°
1 "arattı. Eclehiyatta mil- Bu hususta kontrol dairesi tahkikat 

~~ile 'I'iirkçiilük umdelerini i§- yapmağa ba.-,lamıştır. Sandalın içinde 
t ı~:tti. ''İttihadı anasırcı", "it- bir kişinin bulunduğu zannedilmekte

l~i ı' ~rrıcı~ ittihat ,.e terakkinin d' 
,'! ril"I l ır. 
~~ e uı mihverleri soktu. 
~'el ~ektep, şeriat • nizamiye 

Kwlay kurumu ayın yirmi beşinden 
itibaren devam edecek yedi günü de 
Kızılay haftası olarak almıştır. 

Kızılay haf tası bütün kaza. ve nahi
ye teşkilatlan halka Kızılayın fayda
larnu anlatacaklar ve cemiyet men
faatine eğlenceler tertip edeceklerdir. 

Yine kolla.r, kendi semtlerindeki 
halkı Kızılaya üye yaz.acaklardır. 

Fener Rum lisesinde 
Ekonomi ve yerli mallar haftaaı 

dolayısiyle dün Fener Rum lisesinde 
akşam üstü bir toplantı yapılmış, top
lantıda mektebin türkçe öğretm.enıe. 
rinden Osman Cem'al tarafından bir 
konferans verilmiştir. Okulun bütün 
talebe ve öğretmenlerinin bulunduğu 
toplantıda Osman Cemal eski Osmanlı 
imparatorluğunun son zamanlardaki 

mali tezebzUp ve ekonomi hakkındaki 
koyu bilgisizliği tasvir etm.iş, sonra 

da bugünkü inkıl!p Türkiyesinin iktr
sadi faaliyet ve teşebbilslerlndeki kuv
vetli canlılığı ve sağlamJığı bazı mi
salleriyle anlatmıştın 

. bıiJl er.ı davasında ağır hastı. 
\. "ıı gih~tı~d~n, garp medenivetin
~ ,81 .. ~ hır sistem kurdu. Darül
(:ttçle ıt. 11 .da onun eseridir. 
f~ h rı hım11yede belki hiitün es
~erttısine denk olacak hir var
~tt.ı,~~ hu büyük adamdan son-

1938 
-ıı,llk• 0~1uk eardı. 
b-hll~' ~~rihimizin hiç bir ça
t~~a rı u kadar rnfübet hir dev
~İrdtnı içine girmemişizdir. Hiç 

hit ; ~ençlik, bugünkü kadar 
\t'turk :~·~:t mevzuu olmamıştır. 
t.. '}'d Ç~luk, hiç bir zaman bu 
·rttıı-:rı ık şuurla devlet damgası-
~r ·•ıı"tır R ... k 

~~ ıı ~ir ~ . · n 'uurun t§ıgı a-
l" İti\' nıış, devlet makinesine 

\"t"k · ~Llarclan, insivaklardan 
'· h,ıd ( tırulnıuştur. · 

·~-t "e niçin hugiin sağlam bir 
e sanat cereyanımız yok? 

Matbuat Almana"ı 
ÇJ[( 111 

Kütüphanenizin en güzel eaeridir. 
1937 yılmm ~i, en meıbur muharrirlerin makaleleri -Gündelik, 
luıitalrk, aylık aazete ve mecmualarda iaiınlerini sördüiüınüz bütün mu
harrirlerin resimleri, iıtatiatikler- faydalı bilgiler. 

Fiyatı 50 Kuruştur 

Bütün kitapçılardan arayımz 

Toptan aabt yeri: lıtanhul BASIN KURUMU - Takıim 

Ernlnönü kaymakamlığı lokanta, fı
rın ve yağcı dükkanları ile yağ yapılan 
yerleri çok aıkı bir kontrolden gf'çir
mektedir. Bir lokantanın yemeğinde i
şitilmiyecek bir §ey sıkmıştır. Bu, bir 
bittir. Bundan bil§ka bir fırından alınan 
ekmeğin içinden de koskcı.:a bir fare 
çıkmııtır. 

Bazı fırınlar teftişten geçirildikten 
birkaç saat sonra yine teftiş edilmiş, 
ilk teftişde ıiddetli cezaya çarptıdma
aına rağmen fırıncının müfettişlerin 

birkaç gm fırına uğramıyacağını he
sap ederek yine noksan; hamur ekmek 
çıkardığı görülmüştür. 

Bundan sonra bir günde aynı fırın iki 
üç kere kontrole tabi tutul~.:aktır. 

Diğer taraftan bir buçuk aydanberi 
tütün go:.ihırüğü, Tahtakale, Zındankapı, 
Taşçılar, Yemiş civarında devam eden 
sıkı kontroller neticesinde otuzdan faz
la gizli yağ imalathanesi meydana çıka
rılmıştır. Bunlardan bir kısmı ele geçme 
mek iç{n berber, bak.kal, derici dükkan
larının Uzerinde ocak kurmuşhrdır. 

Buralarda hayvan yağlariylc made· 
nt yağların çok fena bir şekilde eri
tildiği görü1mü§tÜr. Yemeklik yağ na· 
mı altında piyasaya sürülen bu yağla
rın yinemiyecek dertt.:ede fena olduğu 
da yapılan tahlil neticesinde anlaşılmı§
tır. 

Müsadere edilen yağlar havaciva ile 
boyanarak satılacaktır. Kazanlar da ele 
gesirilmittir. Yağ imalathane sahiple
ri mUdeiumumiliğe verilmişlerdir. 

Ecnebi dil okulunda 
muvaffak olanlar 

Ecnebi diller okulu t..alliiı:a.ta.mneei

ne göre haziran ve eylül devrelerinde 
yabancı dil imtihanlarında muvaffak 
olamıyanlar diğer sömestre geçemiye
cekle.ri yazılıydı. Baka.clık ecnebi dil
ler okulu talimatnamesinin bu madde
sini deği§tirnıiştir. Bundan sonra ey
lül devresinde muvaffak olamıyanlar 
için biır imtihan yapı1acaktır. Talebe
ler bu imliha.na iştirak ederek mu
vaffak olduklar ıtakdirde yeni bir sö
mestre ge~.ebijeceklerdir. 

--0-

Küllilı memurlarının 
aünkll toplantısı 

Kültür memurları dün kültür di
rektörlUğünde bir toplantr yapmışlar
dır. Toplantıda bu yıl a~ılacak köy o
kullarının vaziyeti etrafında görüşül
müş ve okulların blltçe işleri tetkik e
dilmiştir. 

Bu yıl şehrin Şile, Sarıyer, ve Çatal
ca kazalarında yeni köy okulları açıla
caktır. 

Zehirli gaz kurslaı ın
dan alınan neticeler 

Kaymakamlar dUn saat on altıda 
vali muavini Bay HUdatnin başkanlı
ğında toplanarak 7.ehirli gaz kursları
nm faaliyeti etraf mda görüşmilşler

dir. 
Son bir ay .zaırfmda açılmış olan i, 

ki devreli kurslardan iyi netice alındı
ğı anlqılmıştır. Bu kurslarda ikmal 
edenlerin diplomaları yakında bası

lıp kendi1erlne verilecektir. 
V çilncll kurs devresi tedrisatına dün 

akşam başlannuştır. 

--o-

1 lcaret odası bütçesi 
lsta.nbul Ticaret Odası 938 yılı büt

çesini hazırlamağa başlamıştır. 
Öğrenildiğine göre, Ticaret Odası

nın yeni yıl bütçeei 200 bin lira kadar 
olacaktır. Bu miktar geÇen yıla naza
ran farksuıdır. 

Önümüzdeki çarşamba gilnü Oda İ
dare Mecli&i toplanarak hazırlanmış 
olan yeni bütçeyi son bir defa gözden 
geçirecektir. 

lktısat haftası 
Bugün lktısat Fakül
tesinde bir konferans 

verilecek 
Dün iktisat haftasınm dördüncü gü. 

nü idi. , 
Ulusal ekonomi arttrrma kurumu 

haftanın bitmesine bir iki gün kaldı
. ğmdan mesaisine bUyük bir hız ver
miştir. 

Haf ta içinde yapılması icap eden 
vitrin mU.sahakası için bugüne kadar 
esaslr bir hazırlık da bulunulamamış
tır. 

Bu itibarla Ulusal ekonomi arttır
ma kurumu ticaret odasından yardım 
istemiştir. 

Ticaret Odası bunu memnuniyetle 
kabul etmiş, bütün stajyerlerini koru
mun emrine vermLstir. 

Unlversltede lkhsat gUnU 
Bugün İstanbul Üniversitesi itktı

sat fakültesi, iktısat haftası mtinase
betiyle bir İktisat günü tertip ede
cektir. Bu münasebetle Üniversite 
konferans salonunda i.ktısat fa.külte
si dekanı ömer Celal, yine f akültc 
doçentleri biri ve iki tktısat talebesi 
birer konferans vereceklerdr. 

Oda umumi kltlblnln 
konferansı 

İstanbul Tca.ret Odası umumi ka
tibi Cevat Niza.mt Düzenli yar:n ak
şam İstanbul radyosunda ''Sanayi ba
kımından tasarmfun devlet bünyesi 
üzerine tesiri,, mevzuu etrafında bir 
konferans verecektir. 

Akdeniz hlJdiselerlndf 
iJlen gemici 

Birkaç ay evvel Akdenizde meçhul 
bir tahtelbahir tarafından batırılan 

Sovyet gemisi mürettebatından biri öl
müş, Yunan adalarından biTine gömül
müıtil. 

Sovyet hükGmeti ölünün kemikleri
ni Rusyaya nakle karar vermiştir. Bir 
Sovyet vapurile bugün ölen tayfa· 
nm kemikleri limanımızdan geçirile
cektir. Sovyct konsoloshancti namına 
dün vilayete bir mUracaat yapılmış, 

transit olarak limanımızdan geçecek va
pura 'bir heyetin girmesine ve çı:lenk 
göfürülmesine müsaade edilmesini iste• 
nilmiştir. 

Vilayet istenen müsaadeyi vermiştir, 

--o-

idare amirleri otomo
bil kullanamıyacaklar 

Dahiliye Vekaletinden Vilayet ve Be
lediyeye idare amirleri hakkında bir 
tamim gelmiştir. Bunda şunlar denil
mektedir: 

Bazı daireler amirlerinin ehliyetna· 
meli ve ehliyetnamesiz olarak ot.:>mo
bil kullandıktan ve bu yüzden ara sıra 
kazalar olduğu anlaşılmıştır. Ehliyet
namesiz otomobil kullarulmas.ı caiz ol
mıyacağı gibi ehliyetnameleri bulunan 
idare amirlerinin de mühim memleket 
işleri arasında daima ekzersiz isteyen 
bu itle uğraşmaya dikkat bula.mıya

caklarma göre direksiyon kullanmc:.kta• 
ki maharetlerini günden güne kaybe· 
deeekleri tabiidir. 
tdare amirlerinin ehliyetnameleri da· 

hi olsa ofbmobil kullanmamaları tebliğ 
olunur. 

f.Jlobüs meselesi 
Otobüs rubaat alma işi hakkında 

dişçi Avni Bayer tarafından muhar
rir Ahmet Emine yollanan protesto 
müddeiumumilikçe tetkik edilmekte
dir. Müddeiumumiliğin tetkikatı he
nüz neticelenmemi§tir. Dün her ikı 

Jtaraf da geç vakte kadar dava açma
Jnl§ bubmuyor~ 
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Bizde de tatbikini ıstedığimiz 

r z s 1 
Maliye müsleşaıının dünkü komfeıansı 

Ulusal Arttırmn ve Yerli l\Ialı Jıaf. 
lası dolayı iyle nınliye müslefnrı B. 
Cezmi Erçin diin nkşnm ra<lyocla bir 
ııutuk söylemi tir. n. Erçin nutkunda 
deıni~tir ki: 

'J'asarruf mcvzumıcla, kola, Jık te
mini keyfiyetine çok fazla eiıemmi
yct verilir. Dunu elde etmek icin 
memleketimizde <le taammüm ctı~İ§ 
olan tasarnıf cüzdanları ve kumbarn
Jarclan rnaaıla, fnyanı dikkat hnzı u
~nller daha vardır ve bunlar mu' affa
kıyetle tatbik edilmekteclir. Bazıla· 
rını si,iy]iycyim: 

lliriktirilme i rnacl ''e taahhüt olu
nan muayyen miktardaki ınchaJiği, 
para biriktirenlerden memuru malı
. nm va ıtasiylc muayyen zamanlar
da tahsil ettirmek u uJii tathik edilir. 
funtazaın surette para hiriktirenle -

riıı adedi çok oldıı~u takdirde, tasar -
nıf eandıkları hu usule gitmektedir .. 
Ier. 

Hediye tasarruf cüzd:mlan usulü 
mevcuttur. f esalii bir izdivaç, bir 
doğum ve ve aire ve ilf' iyle tnnıdığı 

Hatay da 
(Vstyanı birincide) 

siyot sahibi bir Aro.b münevveri ba
na. Bunları söyledi 

- Suriycde Türkler aleyhinde yapı
lan bütün tahriklere rağmen halk, 
Türk milletine ve AtatUrke karşı bü
yük bir sempati göstermektedir ve 
bu hal günden güne artmaktadır. 

Bu sempati bilhassa 1918 denberi 
Suriyenin istiklali hakkında Tilrkiye
nln mUtemadiyen çalışması ne çoğal
makta \'e bütün menfi propagandala
ra rağmen eksilmemektedir. Türkiye
nin Suriye hakkındaki temennileri, 
Suriye istiklalinin yegane garantisi 
telakki olunmaktadır. Buna m6..nl ol • 
mıya çnlı§anlar birlcaç gautcci ve 
menfaatpercstten ibarettir ve muvaf -
fak olamıyacakldrdır. Türkiye ile Su
riye arasındaki dostluk kervanı çok
tan yol almı§tır. Hatta size ı;;u kada
rını söyliycyim ki Suriyedo Tilrk 
dostluğunun kıymetini takdir edemi
yen ve vaktile ona lazım.geldiği ka
dar ehemmiyeU vennlyen buglln
kU hOkfimct yerinde knlmıyacak
tır. Eğer Cemil Mürdüm çekilirse ye
rine Seyh Taceddin gelecektir. Fakat 
bunun dn tutunacağı şUphelidir. Zira 
Türk hUkfımetine sempati göstermi -
yen bir kabinenin faaliyeti, halkın his 
siyatına daiına nykrrı dü§ecektir. 

Biribirlcrine giriyorlar 
Antakya, 15 (Hususi) - Fransız -

lar)a. Usbeciler araaında çıkan ihti
laf son hadde gclmiııtlr Fransız dele
gesinin ısraı Uzerinc Vatnnilerle bir 
cephe halinde birlefilllck üzere Us
becller geçen gUn içtima ctmiglerdir. 
Zeki Arsuzinin yalnız sancağı değil 
bütUn Araplığı kurtarmak ve bir A
rab irnparatorluğu kurmak hakkında 
ki mUtalensı ilzerinc 5ahin Cebbare1 

yalnız Türklere k8J1lı bir cephe al ~ 
mak lca.b ettiğini, Fransızları da. mcm 
nun etmek Inzmıgeldiğini ileri sürmüfi! 
ve her ne pahasına. olursa olsun mu
hnkka.k intiha.hı kazanmak istedik -
forini söylemistir. 

Bunun üzerine aralarında çıkan 

şiddetli milnn.ka.~'l. bir lrnrar verilme
sine mfı.ni olmuııtur. Fakat toplanb 
da.ğıhr dağılmaz Zeki Arsuzi ve ar
kadaşları tevkif edilerek karakola 
götürülmüşlerdir~ Bu vak'a • Uzerine 
yüz kadar Zeki Arsuzi taraftarı ka
rakola hücum ederek taş!amı~lar, bu
nun üzerine içerdeki polis ve jandar
malar ate~le mukabele etmişlerdir. 

Bunun neticesinde ha;ktan iki kişi öl 
müş ve 7-8 ki§I de ynralnnmıştrr. 

Zeki Arsuzl ve arkadaşları bu va
kadan sonra askeri hapishaneye gö
tUrülmU§lcrdir. 

Bu vakaya bit tek Türk karı§ma · 
mıştır. 

lıir kim eye h<'diyc ''ermek istiyen 
fnhı ]ar, lm kahil ciizclnnlarılan lıiri
ııi ııhp arzu ettiği miktnnln parayı o 
cüzdşudaki lıc;;aha yatınnakta ve cüz· 
da111 bcdivc vermek i t~diği kimseye 
tc' di eyleıncktctlir. Du cüzdanm 
mutehf'r olabil:n · i iı;in, ciizdanı alan 
tarafından hilfılıarn o lıesııha para ya· 
tırrlınmır ~ıırt konnlınaktndır. 

Yalnız re"il olııııyan kirmeler hak
kında tnthik crlilmekle hernhcr, u
mum tnrnftan tla rağbete mnzhar olan 
diğer bir u nl, tasarnıf ciizdanınm 
muayyen hir zaman için h1oke edil • 
mesiclir. Bu u ule ı;Cire. la armf r.üz· 
danı lı alıma yalnız para yatırılma• 
ı kahil olup, o hesaptan müddetin 

lıitnnundan ev..-el para çekilmesine 
.imkan ·oktur. 

Mektep ,.c ~"n!:lik tasarruf sandık
ları u ulii vardır. 

Alınanyacla 1924 Ecne inden iti .. 
haren tnthik olurum hir u nl de, para 
lıiriktirıne ttırılılıiiıliidiir. Taahhüt, 
lıem §ifnhen. hem fotoğraflı bir ta
nhhiitnnme ile Yulnıhulınnktnclır. Bu 
taahhiit 11 uliiniin fayda ı, ekser mem 
lcketlerce kabul olunmakt:ı.clır. "eti
leketlerce kabul olunınaktadır. Nite
kim. im u ul. Milftnoda nktolunan 
ta :ırruf kongre i ruzname ine birin
ci mndde olarak konulmu§ht. 

Tnı:arruf sanclıklnrınm mevduata 
yüksek faiz ,·ermeleri, halkı teş,·ik İ· 
~in başlıca unsnrl:lrdnn hiriclir. Hem 
faiz haddini yük ek tutabilmek, lıem 
mevduat r.shabma kafi hir emniyet 
telkin edebilmek için tasarnıf mcv· 
chuıtınm ın1uaJyen hir bmmm ve 
lıa\r Wl\lnHUn de\')Cl eshamma ya
tm)m85I bir:=ok menı1ckez]erde hil
hn ıı iltizam olunur. 

B. Erçin özlerini §Öyle hitirmi§· 
tir: 

Türkiye cumhuriyetinde. tasarruf 
mc\'<lmıtı 1920 sene inde l.675.000 
liradan hnşlıyarak l 925 ı:;ene:>inde 
knılHfmeınleket•.e lıarce l c I ö p 
7.526.000 liraya, 1930 senesinde 
32.287.00: liraya, 1935 ene inde 
72.231.000 liraya \'C içinde bulundu· 
ğunmz şene de "90,, milyon liraya 
yükşelcli ise, çok İ) i takdir huyunu·· 
sunu7: ki hu netice hir tesadüf eeeri 
<lc~ildir, lm yük eli • uurlu ve me
toclik <'alışmanın milli iktisa<la hakim 
olnn ıihniyetin teyidi hir emeresi· 
ıiir. Curnlmriyet hiiki'ımeti, Bityük 
Şefinin ı;ö terdiği i tikaınettc, hir ta· 
raf ton mai knlhnma ile birlikte, mil 
li ekonominin her salıaıımda yakın· 
dan "e kun·ctle alfika<lar olurken, 
bfüiin tnsnrrurları tnphyan ve onlara 
iktic:adi ..-e emin plô.manlar bulan 
milli hnnkulnrm kun1 lması ile de pek 
esaslr surettP. mr.~ı;ul olınuş 'e lmı;iin
kü mc§kfır netice, nncak hu suretle 
tuhnkkuk ettirilmiştir. 

Söıiime nilıa ·et vuir ,-e hepinizi 
hürmetle eliiınlarıın:' 

Delbos Prağ' da 
Belgraddan memnun 

ayrıldı 
Proğ, 15 (Hususi) - Fransız ha,. 

ı·iciye nazın B. Delbos, saat 16,20 de 
Prağa gelmiş ve istnnyonda hariciye 
ruu:ın B. Kamil I~rofta tn.ra!mdan 
karşılanmı§tır. 

Dclbos Bclgrad Ziya1·ctiııdeıı 
nf.emnuıı 

Belgrad, 15 !Hususi) - B. Stoya
dinoviç ile B. Delbos arasındaki gö
rüşmeden sonra dün iki devlet adanu, 
Yugoslav ve ecnebi :matbuatı mümcs· 
sillerlni kabul etminUr. ,. 

B. Stoya.dinoviç, şöyle demiştir: 
"Kendisiyle tam bir ahenk içinde 

çalı§mı~ olduğum B. Delbos'u Bel
grad'da kabul etmiş olmakla bahtiya. 
rım.,, 

B. Delbos, B. Stoya.dinO\•Jç ile tam 

Antep meöusluğuna 
namzed 

Ankara, 15 (Telefonla) - Açık bu. 
lunan Antep mebusluğuna. Dil kuru
mundan Giritli Doktor B. Mehmet 
Ali'nin namzet gösterileceği söylen
mektedir. 

Deniz Banh'ın merkezi 
An karada 

Ankara, 15 (Telefonla) - Teşek
külü hakkında kanun Hiyıha.sı veril
miş olan Deniz Bank'm merkezinin 
Ankarada olması blitçe encümenince 
kararlaştırılmıştır. 

Ankara, 15 {Telefonla) - 1937 bi
rinciteı;:rin ayında 1370 kişinin yurt
daşhğa alınma muamelesi neticelen
dirilmiştir. 

g 
test o 
erdik 

(O~tyanı birincide) 

edilccrj;i ilfı\'~tcn beyan ohınmu§tur. 
Milletler Cemiyeti hararlarının 

tam oforah ıntlıilci için intilıabaıın ce· 
reyarı tarzı clıcmmiycılc naztırı itiba
ra alrnacnl~ bir merlıalc te~kil ettiği 
halele bu intilıaluıtı tan:dm eden tali· 
matnamcnin cılCılmdar devletlerden 
biriyla cinimi temas ıı·e mÜ§aı•cre ha· 
linde bulunarah lra:ırlanmı§ olması
na mukabil ayni derecede aluhad.ar i· 
ldnci derlet olan Tiirkiycyc gayri res· 
1ni ı:a mallımat lıusulii :ımmrıda bil· 
dirilmi§ olmasırıı lıiçbir vcçlıile /(abi· 
li tccı·iz gömıcycn cumhuriyet Tıii.kıi· 
mcti, Millctl<'r Cemiyr.ıi umumi hıi
tipliğinc, taldp cdihm lm usule 1.-ar~c 
protc~to ettiğini ve ralimatnome ii::c
rindr> 1.-at'i lmyudıı ilıtircı:iye 3erdey
lcdtrrini f,ifc/ircn l>ir tdgrnfruıme gön· 
clcrmi~tir. 

Suriye 8<1~ı·chili ile Pari$IC 
N,, Konwwldn?. 

ParL, 15 ( A.A.) - Hariciye müs· 
te§arı De Tes an Suriye Bıııvekili Ce· 
mil Mnrdam ile yaptığı müzakereler 
eonunda gazetecilere nşa6rrdnki tebli· 
ği vermiştir: 

"Suriye Jln"vekili Cemil Mnrdam 
ile lı:ıriciye mü teşarı De Tesşan nra
smcla yapılan noktai nazar teatileri, 
Fran n • Surive te§riki me ai inin or
taya koydu~n· me elelr.ri ııiyasi', ida· 
ri ve iktnıdi sahalarda tetkik iınka
nmı verıni tir. Mnlıataplar iki mem· 
Jeket araşınclnki 111füın ehatm itima
da <lnvnnan bir doı:;thık Jıa\•aeı içinde 
inkiı::a·r rttirilme·inirı iki memleket 
rnfl\ı;nfii iktiza mclan bulunduğu hu· 
rn unJa muıahnkatlerini mü!alıade 
etmi lerclir:' 

Suriycyc Mı ır Gibi ~İr idare 
V crcccklernu§ 

Pari , ] 5 (A.A.)' -- İyi ınal(1mat 
alınnkta olıın mahnf iJ<le halilı!lıırd 
Suriye Ba,y~kili ile Ji'ran a Hariciye 
• eınreli ora mclıı ~ npı lınakta olan 

noktai nar.ar teatileri ile arnkndur ol
nıak Uzerc Frnnsa ile Sııriye ara•ında 
miinakit ilkkiinuıı J 9:l6 m1rnlıede i· 
n in bütl'e Jll\iznkcrelerinin 11ihayetin· 
de ta dik olunarnğı hcynn e<lilmcktc· 
tlir. 

Ekalli"cılcr meı:clesine gelin<'f'! ya
kmda hi; mektup ne§reclilcce~i w~ hu 
mektupta Fı nu a Jıükimıetinin ka11i
yetler hukukunun tnthikı Ye cl.alli
"ctlcrin Mnınye i hususunda luıreı f.t 
~erbestisin i nı;ılıafazn etmekte oldu· 
~unu beyan edeceği sÖ) lenıuc-ktedi . 
Bu 11iınave. umumi surette balı~edile
ccktir. y,.ni id:m•, kapitiilaı;yonla
rm ilgn ındnn sopra fısırcla teşkil e· 
dilnıi~ olan idarenin ayni olacaktır. 

bir noktai nazar ve telakki birliği i
çinde çalı§llllş olduğunu, seyahatinin 
Fransız • Yugoslav münasebatında. 

mesut bir merhale teşkil ettiğini söy
lemiştir. 

r i~~!.: ~de) .. -, ~r-mı yakmdan tetkik euneieri jmk•ıı· 
Japonya arasında cereyan eden kanlı larmı temenni etmiştir. 

hadiseler hakkında demİ§tİr ki: A rKAR \ Y.\ G1T1İ t Sı'dt' 
"Japonyanm Uzak Şarktahi hare• ber 

katı hiç ~iiplwsi::. ld Çine kar§ı değil- İngiliz muharriri D. IIer 1 ,Aıık' 
dir . .1frruı><l\'a kartıdır. Avrupalıların hotlııım diin nkı:nmki ekspr~l 6·ıııitJ 

" :ı • • • .. D" .. te ~e ırı . 
imtiyaz mıntahalarma girip oraları raya gıt•;n~tır. onuş nrs ıt 
sekenc~ini tehdit etmesi, "llaydi ba- birkaç giin daha knlacnk ''~ s; ıı5ııf 
kalım, Aı:rupalı dostlarınıza giiı:eni· kiklcri hir sırn mnkale Iıahıt e deCrl' 
yorıunuz. Ne yapabileceklerini gös· doy Times'' gazetesinde neşre 
tersinlcr!" nevinden Avrupaya bir tir. Er,Ol 
mc,·dan okuyu~tu. Avrupa devletle· MENSUP OLDUCU GAZE'f . • ,, ·ııu 
rinin Çindc mii§tcrek menfaatleri B. Siclelıotlıam Londrada,

1
;J]llJ 

vardır ve bu nıcnfantlcri hiç ~iiphosiz eden "Dailv 'l'elcı;raph" \'C • Ee 
mrı1ıaf aza etmek istiyorlcır. Onun i· Times" gaz.ctelerinin en ilerı ft .. d~ 
Çin miistcrck bir hnrckete geçmeleri 1 1· v··n de yıv ~ mu ıarrirlerindenc ır. u ,, c 
bcl.:lcncbilir. Anca/•, Avrupa dcdct· "S tator r 

1 mız gibi, kendi!!i, c~ı " ,.,a,ır 
lcri arasrmfo bilhamr tal ya ı·c Al- mfi teariylc "Sunday Tıme!! .. ~i re' 
mnnyanın <loğurduğu ihtilaf dolayı.si~ r1incle her hafta mühim bir ı;ı~ 11 

0

lc bir tiirlii illi/ah olamayor. Binne- k 1 ı· si a c neşretmr.ktf'lc ır. . ınııtlıll 
tice mii~tcrcl• lıarcketc geçilemiyor... Bu gazeteler, fn~iJtererıın rot'~ 

"Bu luırclcct.•izlik yiizündcn Ja· kralları mesabesinde olan cnn:in ;dr 
ponya <fohn lmvrntfonmiyecek mi· Kemsley isimli iki Lord ka~~elrı~ıır 
dirr' yalırıt ".4 mcrika, Fran3a, /ngil- re inıleclir. Bn iki 1'nrdecııı tııı f, 
tere hir/c"İP brı i~i yatı~tıramCJzl.ar re vHiıyetlerinde inti,nr eden ° fıı ' 
mr ?" §Cldindehi mıılmdder suallere zete i dalın ''ardır. GazeteJer,°'6~ 
vcrilrcck cevap ~udcır; Uzalc Şarkta tere muhafazakar fırkosmm c 
a,ılcm c:,idal dcrlıal öğlcnebilecck bir neşrt>tnıektedir]er. • Juı ıııfıj 
~ey olmamakla beraber, A.ı•rupo dev- Bu Herbert Sidhotlıaın ın J{rsll 
!etleri irgcç bunmı iistcsindcn gele- ki siya i makale i İngiltere ·ıı. rı!' 
cc/;fordir. Bo.Ter is)'anr lıatmnızda- Altıncı Jorjun tnhtıı çıkısı?ı;J iur· 
dır ... " dönihnünii takdir mnlıiy~uıı c ~~ 

INGLL1Z EFKARI YE =---- -
JAPONLAR •• y eri 

Muharririn sözlerinden anlaşıldı· JD ~ 
ğına göre, İngiltere efkarında Japon• H f bJlit" 
yaya kııreı bir a ahİ)·et ve dargmlık '8 k k J 0 d 8 ki e sı' 

rk .. ·1 f ·ı· · ·n•·ilı:jft!f mevcuttur. Jııpon e ·arı ı e ngı ız Ankara: ıs- (A.A.) 8 Bırı ÖııJef>'' 
efkarını uzla§tırnıak gaye.~ile Londrn· tarihiyle tktiıad Vekaletinden ~:t !ı$t 
ya gelmi§ olan bir Japona, İngiliz mi§ olan tebliğin keşidesinde. ııfp>1' 
Ba§vekili: hataları görülmil§tür. Yanlı§ balı~lt~~ 

"Tekrar vatanına dön!e d:ılia iyi e· §a meydan vermemek Uzre ŞS ~,~ 
dec~~init kemfüi için 1ııgiliz merke- rin ellerinde bulunan tebf ği a 11~. 
zinde yapılacak bir i~ olmaclığmı'' ~urette tashih etmeleri rica oııııı,,~' 
tavsiye etmi§tir. 1- 3 numaralı bend izabınırı 

MUHARH1R1 '" NUTKU ma sıralarının" olacaktır. dt.• fır 
Yemek csnu.mıla B. Çi<.lebotliam 2- 6 numaralı bcnd haklcıiltitı rrl 

samimi hir nutuk süyliyerck §unları rasının sonunda i-:i ihtar: •r(Jc!~rıde 
dcmi~tir: kannen olarak haftanın hangi -.e if 11 

0 lstanbula ilf• dr.f a geliyorum. Fa· veya ayın kaçında, saat kaçta 'b ,dıU 
kat iimit ederim ld, bu son gcli§im rinin neresinde verildiği de ta5rı ._:> 

11 

l ..... 'ı.... l· """'J ""\.&(\"' · ı1,.,ıı mı sonra 11:enc '"'"1.t: .. ..ı. - 1--1• 1·--d·r· :9ut· ~ 
mcmlr.lıcılni:t '::ıyarct ctmf'!~ arzrtsun· tır ekşik olarak ne§rC 1 mı tcıııd• ~ 
dayım. Gcldiğimdcrıbcri daima nc:a· 3- 7 numaralı bend hak ·ııdeıı'' til' 
lcctlc Tmr~rla:.;tmı. Bu büyiik ziya• ıahı '' A"Fıkrasmda: i;1yerlerı 0nıd 
fetto de bana gösterilen tevecc:iih, limcsi, ''lşycrinin" suretincle 
Türle misaf irpenıcrliğinin bir ömeği mek icabedcr. ~ 
olarak Mymnkla /ialmıyorum; a)ni 4- 9 numaralı bend hı 
zam,ınd{I bir do.,ıluk e.~cri olaral, te- izah başlangıcı tu suretledir: dB: ,a 
lô1dti t•diyorum. 9- numaralı bend ha~ z;ibS~t· 

lrısiltere ile Tiirhiyc arasıncfo lıa- İ§lcrinin mahiyetine göre ın ~· 
lcil.i ı:c aıkı bir Llostlıık bulundıtKltna birleri ve tartları ıayıl~.:akttr. as.ıı 
kaniim. Gcr;nıi§ gii~lcrdc biri birimi:.· lhtşr: İJ inı:i.batı bnltttıll111,~1 

le dii§m<mlıl:larımı::; Llalıi oldu ve ha- nılacak hususlar bil}Uıssa şun 
hilrnıi söylemek Uizımgelir!e. $İZ, l>i· -0- • v / I 
zi, lsıanlmlun dı§ında mağlrip ettiniz. Basın birlıU 11tıtd 
Fal.-at biitiin bıı miirffclt!lcfor i~inde Llyıha Adliye encUrf16 ~ 
lıahiki dostluk emeli a!lrı !Önnıcdi. JJ 
Gcrch Jn .. ifıcre. gr.rch Tiirltiyc dai· .Anlto.ra, 15 (Telefonln) ;ı >&> 
nıa &ullı t~e ıcral.-lcidcn il>aret oltm ay• birliği ltı.yxhnsı Ynrıtl (bıtfl lt c6V 
ni eayc için. ~.alı§ryor. EnçUıneni tarafından tetlti J~ 

Bii)·iih Şefiniz Atatiirldin liayra· tir. ır••-*i tı -~ 
Diger.. taraftan, Basın b vb~ lF 

nıyım. Hakilıi bir demokrot olarol~ ~" 
tarııdrğını o Hüyii!.: /rmm 1ıa1dtrnda An'kanı., İ.stnnbul ve ~· 

d h d ' l ı· ' f" ma"buat ~ecsi tertip ed malıimatımı o rı crın ~ l1'mcı; il· "' er 
:ıımunu duymaktayım. Eğer biitiln -o- (1 
diirıya, Atntiir1riin dehasından illımn H Ög bütçe 111

195
1) 

alan Türld,-cnirı yarısı lwdar ıedlı;rlc ) - el 
lıarelcct edcbilcs11ydi; aulh, tcralcki vo Ankara., l5 (Telefoılla. ~ · ' 
hiirri •et uğruna r;alt{an ınodem Tü1'!' btit~ yılr.,oonuna enneltb:ı,ıı.l'ııS1~ 
J;i,·cnin ıvarı ı ııisbrı1indc hendi mille. ğundan malıalll idareler ta ''6 ~ 

.. J ı · b rak keseni olarak köylerin otil".':~1· 
tine t'c insaniyete hi::moı ey ıye ilşcy ~ ·r, 
di, dünyanın marı:armı lıiç lİİplıesiz s.t Bankalarına yazd,Jrıl1 a.ııfll 1~' 
/ıuf'Ütıhimdmı dahn i)i olurdu. JJij.. rı yüzde l nis'betindeld_~~rntıı 

0 nun sonuna. kadar ta;n ..... ~ 1 
"iildiih. aro:i f cthetmehtc değil, 1°İİT* ~· ıo1 
ki,·cnin nıuvaffal. olduğu gibi, göniil· mia olması lfi.ztmgelm iiJııirli · 

.1 Keyfiyet bütiln idare .-/ 
lcri f ethrtmchtcclfr." 

bildirilmin+•r. t? 
N\JTKA CEVAP lil""' 

tnsiliz mı11ıarririnin nut~nna n. ~11[Jfll9 
Ahmet .Emin, ingilizce olurak mulra· Tunc il halkını ~ 
hele etmi§, Tiirk • İngiliz doitl 1ğu· 1 lerl 1'66 
mın yalnız kenclimiz için değil, diin· Ankara., lŞ CTciefonl~ :fllU ış ~ 
yanın rliğcr ınilletleri için dahi men• ve askerlik işlcrlni, l:nJl·ıdı.rn1~1' 
fanti mucip ''c imtisale liıyık bir tc§ri" zarfmdao bu dairele~ olnJ'I'". :!' 
kime·ai olduğunu tebarüz ettirerek; lan TuiıoeU halkmın ~~ ~ 
İngiliz muharrir]crinin Tiirkiyeye Ierinin görlilmesine dait iJi1° '~df 
dalın ~ık gelmeleri \'C buradan da bil· det bitmek Uzereclir. palı ınf.I' 
mukabele İngiltereyc Türk muharrir- ti bu vaziyeti aıô.kııdal' 
]erinin giderek, hiribirlerinin efka· miatir. 

Bu hafta SA R VA sineması 
1 HENRY BATAİLLE'm meGhur aşk romanı, sinemanın emsalsiz bir eabeseri 

ç A L 1 K u ş 
Baş rollerde: HUGUE'ITE DUFT..OS ve J. PIERRE AUMON'T 



""8ıar11n11ı11ta11ılffllllllltl111"""1'-tıt11111ııım111.......-ıı, t:i O R S A 

B a • a s a l= --Wzalanada-'
5 ~:-..:: olaalaı ... Kaa J rta4e muanaele ıc>rwuerd&ı. H.ıtkemfe• 

idi' Vedlkule zindanlarında I -·u;;;-:~~~uanur 

~.>.-

~ \ B 1 R K R A L \ := ~:; ·= 
tel' -.__ Yazan: N. Ahmet .. -... .. ,.-. Sayı : t wı--.J l'nDk 

88 
• zıou 

~ıır • Uret 108 • P9qo 

· Alimut kalesinde mülikat :=::.· ! :~ 
~O L • Lna ~J • Kroe t- 82 -

t11:un ·r· · b. - Atlattık. Senin ayak ıı~lerini -•Woi \I ç, zı m ır ~ece.. • ııorta iO. • AJtlll ıosa _ 
~ ~?t'kalesinin zırhlara bürün· duymuılar. Fakat ıaıırttnn, hqka ta· • KnıD <;eJL ü. • Bıuıknot 210 

t ~0hetçisi yerinde duramıyor, ı·a(a gittiler. · fll&D Avu. ia 
~illi uzaklara dikiyor, kulak ka· - O halele vakit geçimıeden çıka• ._ ___ Ç L •~ t. E R ----111 

~or, bir ses duymak istiyordu. Jnn. Haberi nr mı? • a..aDGn u2t.- • Yl.1ua '·~ 
\ı; etraF, derin hir ölüm sükutuna - Hayır .. Bir şey hilmiyor. • N..,-or• <.ı,sa • ._.., ıs. 7825 

~~~ ~iiz~ir bile esmiyordu. - Çok iyi. c:ok iyi.. Birden beni • Put1 25 6Jl~ • Bertlll 1.1186~ 
,"ilet~ ııöylendi: ~örünce §&~ıracak. • llfl&DıD 1~·20 • v.,.,.. '·2260 
;hl 'ler hu .,,ere "elemezse, hUtün - Tanrvacak mı acaba? • 1111lk.Mf Uo.LO • Buda..,r. ~.O'J.lG 
"" il "" " • Atim tl7 " e 8tUınt 106 8910 ~ tınırz ınah,·oldu. Artık bir tey Genç kadın bir şey 11öyler ~bi ol- • c..n. :Uı:>66 • 8ellf'80 su;~ 
c:•yız. du. Fakat söyleyemedi, yutkundu. • '°'18 6' lO'l;) • l'olloll.e•• :t '1570 
~L~ haşını uzakları dinlf"mek is· kekeledi: • Aıuter4aaı l.ü • lloüaft .:3.565 
L uı tızattı. Knmldanmadan din• - Belki.. •...., 2'2.1~ • 8tMbolnı 3, 108i 

Q· - Şimdi !ana beliçi elbiııe11i ~ydi· E 8 H A M 

.:ilet ,., "'il •""'' flr. Rayrty -1ı..· 1rd'es .. Hafif bir ayak se!İ. .Aıı.ker rere;im. r.örülilnck tehlikelidir. •· Ban'"'"' ... u 80, 
'\j 1• Kalbi yerinden f ırhyacak - Peki.. Anadolu 25~ ~ent.e 9 60 
~•l'ptyordu. Meşalf" ilf" a,·dmlanan kü'=iik. dört .., 160 ilerle• Bank ~'6 
~ O .. olacak, geliyor. tarafı ta~ ,lm·~r hir oda~·a girdiler. atlkr•zlar- r ehvlller -
G ~·tarafı sim!iyah pelerin ile ör· Nöl1ct,.i: 
~r ı;ölge siir"atle kapmm önüne -1~tr, clı-di. im elhiııeleri ~yecek· 

• 193' T Jlor 1 Gektı9 

rr.m..., 
Rdatım 

_)5-.KURUN 

(Solda) yaralanarak el6 geçirilen katil; (Otada) ya'J)'llan bir araş
tırmada (Sağda) katilin annesi • 

Paris canavarı 
Katilin suç G>rtaklari yakalandı 

Vaydrnan'ın öldürdüğü 
ve daha başka kadın

larda mı var? 
Pariste Ojen 

Vaydman adınd a 
korkun:; bir cani
nin yak&landı -
ğını ve bu ada • siniz. 

""' 't~ Çahuk heni gizle takip edi~·or- Grm: kn<lrn oJa,·a ıirip tür•atla 
~11 hir kadm sesi idi. Titreyen bir 110,·unma~a h:ı~laıh. Simıı.ivab pele• 
, lesi.. rinin ahm<la mermt"r ıribi heyaz bir 

• • • '1 1'62S 
• • • • o l-lbi5 

m ıs.c • • • 
• 1Cr1enl ı.tı1' 9.? 7 5 

8. Bnwum 10125 

• AoMlola f 

&nadolu D 
""•Jot11 W 
KQ.meal.I A 

'° u; mm, §İmdiye ka -
' 0 ıı:; dar meçhul kalan 

3J1J 
94., b~ müthiş cina -

~e?. Takip mi ediyorlar? !\lah- viknt mevılana c:ıkmı~tı. Tıpkı kor-
~~h kune hntntlarm aracından ,Ulüm11e-

I) et ' 1 1 'b' ' h t }f· çı yı dırımla nmı muş gı ıy- ·t>n 11ya he-nF.İvnrılu n \ üen ·• 
• \ıııd ıç lıeklemediği hir nziy<'t kar- Kıyaft"t tf"hılili anrak hirkaç daki-

, ~ 1 kalmı~tı. Şimdi ne yapacak· ka 8nrdii. Uzun kimiklt.r, ipince 
• '\ı· elerinli mi afirini §iddetle içeri tlndaktar. pembe ·üz hn kaha t'rkek 

t: '· l\aranlık hir odaya @ürükledi f'lhİ!eci ara11mda kayboluyordu. 
, S - Hazrrnn .. 

'- en burada kal, hen bir daha - Yürii o haldt" .. 
~bakayım. .ı\lamot kal'°•inin lıf"lf'7.0llİ volla· 
"~1§arı bakmağa lüzum yok, be- rmılnn ıeçtrf'k f:ürci11tan kn•lı Simo· , t e~iyorlar. nun lıf'ha t"dilmi, oldu~u dairenin 
, t nıın mi!in? önüne ıı:elcliler. Drmir kapmm mnH· 
~~ rniniın !. ıam kilitleri gıcırdadı, kapı a'=ıhrkt"n 
. ohetıı:i hir an ılnlın dü~ündü Son· niihetçi: 
'- - Rn kapt, <lf'ıli. Simon iı;eri gir· 
od Çıılıuk nrk:unı1an gel.. dedi. dikten sonra açılmıulı. 

·~~r.ı ~rtilcr. \ncnk hir kişinin - Arılınnclı m1?. 
~. ,,, •• 1-)• ,, • n••• .,."'. ,._, ... '""'--·• - .. • 1 ..... ,_ lel'k '' h --. . . . • r ı. 'f'' nıt;:ıı.. ( J -
~it 11 

rt ·i hurada genç kadmı o· ten ''criliwmlu. 
tıılan tuttu: n J Genç kızın ıı:(iF.leri ya~ardı: 

1• cıı ıcr ~eyi yapacağnn. Eğer 
'\h 1 ı · - Riiviik 5imon Ren hnnlara hınk ~· ".~I ~c ı ,;;ini ö~rcnirlenr, j~ f f"na_. . • 
~ llıı 1 k 1 1 .ı b nııvdm ? .. rli~·e mmlclandı. · ı ld·: ,.o ll · n ma1.sa on arnan ı-
~ ~- lt~lip hen de buraya kaçaca· Kapı a~rlmı~h. 

1 
"ııı "ı'rl ıyi dinle. Silah ııesini duyar İ!:t>riııi ılt> zifiri karanlıktt. 
~ h_u ~izli kapıdan gir ,.e ilerle. - Kim o .. 
~ık ilrlı,·en ilerle. Hir onnanm içi- Bu. zanf hir sesti, inler ~ihi e<iy-

~I 1
11l'ak ın. OrnJa heni heklcrsin. lüyordu . . 
h~tııı. ~Halı f'Aini t1u)·ar duy- - Yahanr.ı clr.ğil.. Tiiiyiik kralmı 

tUk·• 1 ~ durma: hiitiin kuwetin· görmek i"tevt?n hir kilvlii .. 
\.:tu... Ta~ odan;n hir kiil'e~incle hiiziilınii~ 
• 1'·1eı · 11 ıııı "1 huıılnrı iivlrcliktt>n sonra dirut ·iir'atla yerinden do~nı < u. 
~ıı il dı arı çıktı. - Anlaınn·orum. nı- tlf'diniz? 

'ıı,~ tıöhet ) erine ~l"lıni~ti, ki iki Bu -.es, hir~ıı ewelki: 
';: •nluvarak ~f!ldi1er. - Kim o .. clh·en ~el! de~ildi. Ta-

v•t ,.ahann ıııaınivle ha•ka hir in•an ~t.~h·di. Da-
t ~hatırı mı? ha ranlr, d~ha tan an n: ate;li bir 

' r..·~. et. 
\'1rıliinfü~ ınii? 

~ıtkı"ak ce•ini ılnyrluk. Rn tara· 
\· ı "'tı. 
,_' ı .. ,,.i . ı · ..J • 1 . r 1 
~it • • ~17. ıre nr.rrn lir nf! eıı a -

\' ~onra: 
dıı "ttdisin i ~iirdiiniiz mü? diye 

ffıt1·ır n· k' . .. d'k aı ıtk · ız ıın•e,·ı ~onne ı a· 
l~İtır· "" lerini dnyduk. 
'- t 1 trıııhafrz ta•clik etti: 
'~t ·\'tt, hir a,·ak sesi 

Uf'tr' ' ' 
'-ı;-ır•: 
1 ttıid~kat her ea muhakkak ayak 

it? h . 
h~.kıı ne olnhilir? 

~ it k•· k el' ik· 0 Pc . valıı::i bir lıap an .. 
lt· 1 tııulıafrz gülü~tü: 

ttı 1
1~ain~an vUriiyii~iinü, insan 

~ı~, anlnınıynrak kadar lıuda· .,a . 
~ l b .... ,.. . ' 

q,,. •1 hır )" .. )" S • ""'it an ' u~ınu u. onra anı 
,~i hek~tle haşı~r hiraz önce miııa-

lıı111 erken yaptığı gibi, uzak· 
~ •rak h' ı· 1 "b' "•: ır 'ey< ın n gı ı yap-

ı 
·~ '~'·1 .dedi, hakm.. Şu taraftan 

ı-. tat " 1Yor. Dinle,·in. dikkatle .. 
~· ' ''at • 'tı1ed: 1 ·· lıir uyak ı.e. i. 
lı I> ı er: 
'it' •\et n· 
~ 1 •0,11·· ır avnk sesi. 
~~ "di;nrıı iir'atl~ ff'•İn ~f'Miği 

ltıi@af~n. t?rafa ko tnlar. -:\'iihet
~" rını lııraktı:;ı yere .. 

oldu? "' 

ses. 
Genç krz r.evap ,·erdi: 
- Bü,·ük kralmr görmek i~teyen 

hir köylii .• 

- Bilvtik kral mı?. Kinulen hah
sedirorımnuz, hangi hüyük kral? 

Genç kız nilh«>tc;iy'e cliindü: 
- Araba yanh§ mı geldik? diye· 

re-kti. Fakat nöbetçi çoktan uzaklaş• 
mı~tr. Karanhk o<lnrla ~e~in ~f'ldiği ta· 
rafa haşmr çe,·irt';ı-k: 

- Siz kimı;iniz?. din ııordu. 
- Hiç ld~"esi olmcyr.n bir unl· 

h ... 
- Hiç kimııenİF. mi yok?. 
- Şn anda hiç kimıf'm yok ,·c hu· 

rada kimi'cm olamaz. Fakat bir mil
letim Yar. Han:ı ~,·tnf'rı milletim. 

Bir giin onun ifiİn rlamnrlarnndaki 

kanın hep:sini :ılrtara~nn. 

Genç kız siir"atla gfilg,ye clcı~ru ko§ 
tu ve ayaklarına kapandı: 

- Mulılerem kralm1. dedi. btn 
Kahel Kralı Alc~~anı!renin akr3bala· 

rmdanrm. Sizi bir defa aönııü~tüm. 
Benimle konuşmtıftnnuz. 

- Peki. buraya niçin geldiniz? 
- Sizi kaçınnak için? 
- Heni mi kaçmnak için? 
- Evet, hiitün planlar kurulınu~-

tur. Rahatça karahilere~iz. 
Sinwn ~ülüm~eui. ·"r.ı a.-ı giiliimse· 

(fi. Sonra: 
( Arka~u var) 

.._ _____________ .! yetin faili olduğu 

nu soğukkanlılık • 
ia itiraf ettiğini ' 
dün yazmı§trk . • 

• htık.DablD 05 

Zahire Borsası 
2·11· SU17 

OlNSI Ata.fi Yukan 
Kr. Pa. 

"" Pa 
BuAday yumuşak 6 2,5 6 13 
Rulday sert f; 36 
Arpa Anadol 4 7 
~nl"dnr 4 28 
Mısır beyaz 4 ~.5 
Ketfm tohumu ıo 20 
Kuşyemi 7 2 
fc badem 8• 20 91 -
fç fındık 33 20 
İç ceviz 27 - 27 20 
Peynir beynz 38 33 40 -
Peynir kaşar 56 - 57 -
GELEN GtDEN 

.... e~~ ... ...1:1 ':J"'V'u 1Y r1111ıık 27,3/4 Ton 
Un 21 .. re ce,·lı 5 
Mısır 45 Raımol 

.. 
tc fındık " mı .. 

6 .. 
Fasulye 124 

" Razmol 18 
7.. Ya# 46,112 .. re ceviz 

.. 
15 

~ohut ıs K. fındık " 
" 9 .. 

16-K. IVlltl-937 Ptrıtmbt 
Öfle neşrlya": Saat 12,SO PIAkla Türk 

mmiki5i. 12,50 H:wadis. 13,05 PJAkla Türk 
~usikisi. 13,30 MuhteJlf plAk ne~ri)•atı. u 
Son. 

. Ak~am neJrlyatı: Sa1t 17 İnkıJAp der-
51: Üniversiteden naklen Bay Hikmet Ba-

:rur tarafından. 18,30 Seldzlnci Ta~arruf 

\•e Yerli Malı Hartası konferans: Kız Sanat 

lar Mektebi MQdürQ Da)'8D Ayşe. 19 Ba. 

Yan İnci: Pe~rev n saz semaileri, piyano, 

keman, çello, ve nısfiye ile. 19,30 Spor 

nıüııahıılıeleri: EşrcC Şefik. 19,55 Borsa ha

berleri. 20 Cemal K:lmil ve arkada~lnrı ta

rafından Türk muıdklsl ve halk şarkılan 

20,30 Hal"a raporu. 20,33 Ömer Rıza tara: 

tından arapça söylev. 20,45 Fasıl saz hr., 

Yeli:· Okuyan: KOtOk Safiye, İbrahim, .Ali 

keman Cevdet, kanun Muammer, Klarine~ 
Hamdi, tanbur Ee!Ahattln, ut Cevdet Ko

ıan. (S. A.). 21,15 San: Julya tarafından 

slüd)'o orkestrası refnlı:atlyle. 2J,.C5 Orkest

ra: t - Offenbach: J.eMariqe aux Lanter

nes. 2 - S\·end!len: Romance. 3 - Trans. 1 
lnteur: Wohzeitszng in J.iliput. 22,15 Ajao:oı 
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Gelen haberle
re göre, hummalı 
bir faaliyetle çalı -
şan Paris polis te§· 
kilitı, canavar -
la alakaları bulun 
duğu anla§ılan 
Kolet adında bir · 
kadınla bir kadın- Katil Vaydmanm suç ortaklan 
la dostu Roje Vil
vonu ve bunların kaçmıuıma yar -
na yardım eden Jan Blan adında bi 
risini yakalaınıttır. 

v akıA Röne Triko ile Roje Mil .. 
yon icendiliklerinCJen polis müaiir-
1 üğüne gelmişlerdir. Fakat bu "hüs· 
nü niyetleri,. nin, yakalanacakları • 
m hissetmelerinden mütevellit bu -
lunduğu anlaşılmıştır. 

Srkı bir isticvaba tabi tutulan bu 
iki suç ortağı Vaydmanın son cina
yetinden haberdar olduklarını, onun 
tehditlerinden korktukları için SC3 

çıkarmadıklarını söylemişlerdir. 
Fakat, müddeiumumi canavar • 

la bir çete şeklinde çalıştıkları husu
sunda muhtelif delilleri nazan itiba-
ra alarak tevkiflerine knrar vermiş· 
tir. Fimrlarına yardım etmit olan 
Jan Blanın da tevkifi lüzumlu gö . 
rülmü,tür. 

Diğer taraftan, Vayc:bnanm otur 

1 

duğu kö§kte yapılan araştırmalarda: 
bazı ikadm çamaşırlan bulunmu§ • 
tur. Çama§rrlar üzerinde Janin, Jll
bert ve Klotild isimleri vardır. 

Polis, bu üç lkadrnm da, canava • 
rm kurbanlarından olduğunu tah • 
min etmekte ve bu hususta inceden 
inceye tahkikatta bulunmaktadır. 

Bundan ba§ka caninin not defte
rinde 40 isim ve 40 adres bulunmuş 
tur. Bunların mahiyeti hakkında ya 
pılan tahkikatın yeniden bir çok mü 
him noktalar meydana çıkaracağına 
muhakkak nazariyle bakılmaktadır • 

Büyük bir teaadüf eseri olarak e

le geçirilen bu 'korkunç canavarın 

tüyler ürpertici cinayetleri, müte . 
madiyen meydana çıkan yeni aahfa 
lan ile, Fransa efkarı umumiyesini 
heyecandan heyecana sürüklemek • 
tedir. 

2 anah bir çocuk daha 
Aleko Katinanın mı, yoksa •.. 

Dün, lstanbul aaliye ikinci ceza 
mahkemetinde ikinci bir .. iki analı 
çocuk,. davasına bakılm11tır. Hatır
lardadır ki, buna benzer diger bir 
dava, üç aenedenberi muhtelif saf
halar~ geçinnit ve ÇOcUjun hakiki 
anasının kim olduğu elin katiyetle 
tesbit edilememiştir. 

Dün bakılan davanın tafsilatı bir 
tarafın iddiasına göre §Öyledir: 

Lula isminde bir Rum kadını 4 
sene kadar evvel au tirketinde me
murluk yapan Argiriden bir çocuk 
doğurmu§tur. 

Çocuğun babası Argiri, bu vazi . 
yet karşısında Lulayı yüzüstü bıra
karak Amerika ya kaçmıttır. 

Lula kocası kaçtıktan tonra kim
sesiz kalmış, bir iki yerde hizmetçi
lik bulmu§SB da çocuğu kabul etme 
miılerdir. 
• Nihayet Lula çocuğu Alekoyu F e 

ner kiliseeinde vaftiz ettirdikten son 
ra, kızkardqi Katinaya teslim et · 
mit, ayda 12 lira vermek suretiyle 
bakmalamu rica etmittir. 

Katinanm kocaaı ltalyan tebaa -
sından Miliıdır. 

Aleko bu yeni ana ve bU>anm e
vinde otururken, Katina ve kocası 

kendiaine o kadar alışmışlardır ki, 
onsuz ya~yamayacaklarmı anla -
yarak Kurtuluştaki Evangelistra 
gitmişler ve daha vaftiz yaptırma -
clıklarmdan bahisle çocuğun ismini 
Con Mikel koymuşlardır. 

Nihayet geçenlerde bir gün Lula 
çocuğunu almak üzere kızkardeşi • 
nin evine gitmiş, çocuğunu istemiş
tir. Fakat Katina çocuğun vaftiz ka 
ğıdım kardC§inin koynundan zorla 
kaparak, sobaya atmışur. 

Bundan sonra iş mahkemeye ak 
setmiştir. Dünkü celsede her iki ta
rafta hazırdı. Lula: 

- Ben çocuğu Haseki hastaha • 
nesinde doğurdum; demiştir. 

Buna isbat edebilirim. Çocuk be· 
nimdir. 

Katinanm kocası Mila da: 
- Cocuk benimdir. Katinadan ol 

muıtu;. iddiasındadır . 
Ve dunı§ma karar verilmek üze· 

re başka bir güne bırakılmıştır. 

• Belediyenin hazırladığı tek el arab:ı· 
tarının tecrtibelerine başlanmıştır. Araba 
I:ır hir metre u:nınhıltunda, 65 santim ge· 
nişllAinde ve 30 kilo ağırlığında olncnk, 
50 ~ilodan faıla yük konulmıyacaktır. A· 
rabtlar 25 liraya mal ol:ıcaktır. 



;-v ~tGldA/Vl~fl!J 
,_ Şehir dışında nasıl 

giyinmeli? 
1 .~loYa . 
~ • çaya, çarşıya, sınemaya 
ltlıi, ~-~ ayrı ayrı giyinildiği gibi, 
~ "'f1na çıkarken de ayn bir 
~} e giyinmek lazım. Fakat na • 
~ 
~delim ki, şehir civarında -
~ \t • istanbu!da Mecidiye köyün 
'it .ı,,'Ya Erenköyünde - oturan 
-~Pnhınıza gideceksiniz. Burala
~ ~erler. Spor elbise giymeği 
t~ edıyorsunuz. 
Su t, durun acele etmeyin: 
~ ahpablarmız daima orada mı 
~Ybtlar, yoksa muvakkaten mi 
d.:.:", ulunuyorlar? Buna göre İ§ 
'!Itır· 

l ~er. esa 1 • d . 
~ a· sen ev en ora a ıse, on-
~ '~e~ken şehir ve salon kıyafe. 
~ il~ın?1eniz lazımdır: Çünkü 
~ ~irhır ıçinde oturan bir bildiği1"1i 
y 0kYo! vaziyettesiniz. 

>\ t eger Mecidiye köyünde ve . 
'~kköyündeki ahpabınız orada 
~en aten bulunuyorsa, onlara gi 'R 1• 'Pot kıyafetinde gitmeniz la 
~~~lt, Çünki.ı, onlar esasen ora -

}'a ~ek, eğlenmek, hava almak 
~ t\ı k h ı .. 
"~i I rr ayatı ya~ama ... - ıçın 
~ § Ctdir: 'tlt ... rnuhtemeldir ki sizi alıp kıra 
l'I !!Re •· •• .. ) ı::ıı.ı h' goturur er .. 

t :ı\' ıç şaşmayan bir kaidedir ve 
"'hrıek lfızımdır. 

~ll(!laı ınıza dik hat 
et1· 
~1Yoı nıusunuz? 
'l nrn süsünü temin edecek en 
'. bi ley, ~i.iphesiz ki, saçıdır. Fa • 
S,..;, çokları bunun kıymetini bil 
·~farın ederler ki, saçını ayda bir 
~ a berberin eline terketmek kfı 
~· 
&Yır, saçınızın giizelliğini mu -
Q •tnlek için, hcrgün uğra§ -

' her gün dikkat etmeniz la . 

\~ınzın sıhhati için yapacağı -
~ılcr bilhassa şunlardır: 
~lan yatmadan evvel, par
~l ı:z.m ucu ile saçınıza masaj 
~ Iaınrz. Bunda losyon veya 
•:::'•!\~~llanmaya lüzum yoktur. 

1 
~dası olan bu gibi şeyler 

~te güzel · bir 
manto 

~~ tttt 
~tdc kll YllnJU kumaştan ~·ahut 

''!\~il Yapılabilen bir mantodur. 
~~:~ .. devrik yakalar, kolldr ti· 

ut rengi astragan, lütr gi· 

Yün blüz ve 
etekler 

Yün blüz ve yün etekler bu ıene ka
dınlar tarafından bilhassa tercih ~.dil

mektedir. Şimdiye kadar giyilmekte o
lan yün blüz ve yün etekler bu sene 
birdenbire modanın hudutlan için~ gir
miştir. Resimde çok güzel bir örnek 
gör:ilüyor. 

değil, asıl masajdır. 
Sonra, saçlarınız daima (perma • 

nant onduleli ise sakın tekrar ma • 
şa ile kendiniz kıvırmaya kalkma -
ym. Esasen kıvrılmış saçlar, ikinci 
bir baskıdan geçince, kmlır .. 

Saçlarınızın sıhhatinde dikkat e • 
dilecek bir §ey de, hiç olmazsa ay • 
da bir, yağlı şampuvan ile yıkamak 
tır. Bunu hiç ihmal etmemelisiniz, 
saçların buna büyük bir ihtiyacı var 
clır. 

Cildin bir kısmı olan ve onun gi
bi temiz tutulmaya, bakılmaya ihti
yaç gösteren saçlarınızı da tıpkı yü
zünüz gibi ihtimamla tuvalet etme -
niz lazımdır. 

Sıcak elma içkisi 
Bundan evvel tarif ettiğimiz el • 

ma çorbası ve elma yemeğinden 
sonra, bugün size alın bir sıcak el • 
ma içkisi! 

Bunun yapması gayet kolay: Gü 
zel bir elma alırsınız, soyarsınız, 
sekiz parçaya ayırırsınız. Çekirdek
lerini de çıkardıktan sonra, fıkır fı
kır kaynayan yarım litre suya atar· 
emız. 

Elmalar suyun içinde en aşağı iki 
' saat kalacak. Ondan sonra §ekerini 

kor ve içine iki dilim de portakal a
tarsınız. 

Bu, çok ho§ bir iç.kidir. Kı§ın çay 
ve ıhlamur yerine içilir. Ağıza gÜ· 
zel bir serinlik verir, harareti keser. 

• 

bi kürklerle süslenir. Yakalar, arzuya 
daha doğrusu havaya göre açık veya 
okaoalı bulundurulur. 

Bu montonun modeli beı parça
dır.Dikit ve kıvrım payı bırakılarak 
kesmeli. sonra kumaı üzerine koyup 
biçmeli. 

1 • Arka, 2 • Ön, 3 • Yakanın ve kol
ların kürk §Critleri, 4 • Kol, 5 • Kolların 
kürk parçaları. 
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lnsanlar arasında yeni bir değişiklik mi '? 

östebek saraylar· 
Yer altında bomba işlemez, gaz 
geçmez yollar ve evler inşasına 

başlandı 

Bir miicldettenheri İngiliz gazete
lerinde çok enteresan bir ilana tesa· 
düf edilmektedir. Bu ilan şudur: 

"Bomba i§fomcz, ga.ılardarı emin 
yeraltı evleri t~e kö~kler in~ edilmek-

. tedir. llcr tiirlii konforu haiz olarak 
i.!tenilcn eb·aııa :yapılabilir. Fiyaı iki 
bin liradan başlar. Mii.racaat mahalli: 
Elstry, mimar Alcn Dayly." 

Mimar Alen Dayly, yeraltmda 
"l\luhareheye kal"§ı evler" yapmakta 
ihfüaq kazanan İngilterenin ilk mi
marıdır. Son muharehelerc.len alman 
tecrüheler arzın sathındaki bütün ev
lerin ne dereceye kadar müemmen 
ııayılahileceğini göstermiştir. ~fjmar 
Dayly evlerini yeraltında yapmakta 
\'C sanki köstebek gibi yeryüzünde af 
tığı bir deliğin altında bir kö§k. bir 
mesken kunnaktadır. Fakat köste
beklerin toprak altında yaptıkları yu
vaları ışık ve temiz havadan mahrum 
iken mimar Dayly, her türlü asri vası
taları kullanarak yaptığı yeraltı evle 
re güne§in J§lğını ve temiz havayı ver
meği temin etmiı bu1unmaktdır. İn
sanların yeni bir muharebeyi düşü· 
nerek ne büyük endi§eler içinde bu
lunduklarmm en yeni bir misali ma
ruf bir İngiliz milyonerinin mimara 
büyük bir yeraltı kö§kü sipariı etıne• 
siyle de anlaşılmaktadır. 

Bu ilk "Kiistehek sarayı" nm kıy· 
meli 30.000 İngiliz lirasıdn. Dünya
da mevcut binalann en garibi oldu· 
ğunda ~üphe edilemeyen bu bina İn· 
gilterenin Harf erdııapr tünelindedir. J 
Sahibi milyoner tarafından memnuni 
yetle herkese gezdirilmektedir. 

Bu yeraltı evin duvarları iki metre 
kadar kalmlıkta ve demirden don
durulmu~ bir badana ile kaplıdır. Bir 
nevi ayna güneşin 1~1ğmı ayni şekilde 
odaların hepeine aksettinnektedir. 
Filhakika milyonerin hu yeraltmda
ki köşkünde her türlü asri konforu 
havi yirmi odası vardır. Bunlar dört 
salon, sekiz yatak odau, dört hamam 
odası "~air odalardan ibarettir. Yan 
yana veya biribirleri üstüne yapıl
ımştır. 

Her odavı biribi.rine bağlayan bir 
pre!:kop va~ıtasiyle yeryüzii mükem
melen seyredilmektedir. Bu pres
kop satha çıkarılmı~ ve ha\ı~ede bu
lunan hir ~adirvan "şeklin' tebdil e
dilmi~tir.". Binaennleylı tf'cavüz et
mek İ,;ft•ven bir dii~man tayyaresj 
yalnız hi~ halıçe görl'hilecektir. Bura
ya hir homha atsa hile preskobun mü 
teessir olmasına ihtimal verilmemek
tedir. 

f ngiJiz mfoıarmın yarattı~ı hu ye
raltı hinalarmm en hayrete descr ci· 
heti muharebe zamanında catılı iistün 
de cereyan eden haıliselerin hütiin 
tef erriintile ycralımda oturanlar ta
ralarmı seyreclehilmektedirler. 

Rinanm il'indeki odalardan ekce. 
"' ri--inin penceresi nmntazamdır. Bu 

_,.,. 

leri nkit te kı~m karlı güzel manza
raları seyredebilmektedirler. 

Diğer ufak bir tünelden geçilerelt 
kolayca bahçeye çıkılabilir. Bu tü
neJJerde havadan vaki olacak taar· 
ruzla;a karşı mahCuz ve sun'i hava 
istihsali için hususi enstalasyonlar 
vardır. Eğer Jıerhang! bir suretle ye• 
raltı odalar.mm h~çt~ bava a\ıWr 
sı menedilirse, hu tünellerdeki lesi· 
saltan sun'i hava verilebilir. Büyük 
ambarlannda pek uzun müddetler i
çin yiyecek, içecek mulıaf aza edil-

( Sonu: Sa. 10 Sü !) 
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Llnkoln•un çocukluk •l!zU 
Amerikanın tarihte mcthur bü • 

yük devlet adamı ve cumhur reisi 
Abraham Linkoln hakkında bir fık
ra l\nlatırlar. 

Llnkoln mektepte iken bir gün 
öğretmenleri temizlik hakkında ba
zı sözler söylemi§, temizliğin fay • 
dalarını anlatmif. Sonra, sınıftaki ço 
cuklann ellerini ve tırnaklarını mu
ayene etınek istemi§. 

Bu arada küçük Llnkolnun eli 
ni çok kirli bulmuş, paylamıt: 

- Bunun kadar kirli bir el varsa 
bana göster! demiş. 

O zaman Linkoln, öteki elini de 
uzatıyor ve öğretmene: 

- l§te ! diyor. 
Çocuğun bu cevabı kar§ısmda ge 

rek öğretmen, gerek arkada§lannı, 
keidilerini tutamayıp gülüyorlar. 

Oğretmen, çocuğu zekasını tak
dir etmekle beraber, ellerini temiz 
tutmadığı için ceza da vermiyor de 
ğil! 

odalar hir makine sayesind~ her me,·· 
cirne j?İİre yE'rlcrini değiştirip 1sık ala
bilmektedirler . 

Mimar Dayly yer) iiziinde yaşama· 
ğa alı~nıı~ olan insanlarm yeraltında
ki evlerde uzun miiddet otnrmalnnn
<lan 11 anır ka~\'clc diir,ar olrnalarmm 
iinline gct,;ınrk İl'İn hirçok tedhirlE'r 
dr. almaktaclır. İstedikleri nkit çok 
~üzel bir ilkbahar manzarası; istedik-

Vücudumuzdan hergUn 
mUthlf bir hararet çıkıyor 

Vücudumuzun neşrettiği hara • 
ret kaybolmasa ve bir araya topla -
nabilse öyle şiddetli bir sıcaklık teş . 
kil eder ki i 

Alimler bir hesap ~aP.Illl§lar: ~u 

1 
MUeJllf ve mualllm 

Bedros Zeki ·de 
öldü 

Neşriyat muhitinden 
tanınmış bir sima 

daha eksildi 

Neşriyat muhitinden tanmmıf lıir 
sima daha eksildi: l\Iüellif "·e muaf· 
lim Bedros Zeki de, öldü .. 

Kalpten ölen Bedros Zeki; öteden .. 
heri yazı yazar, tetkikler yapar, ki· 
tap bastırırdı. Kendisinin türkçe
fransızca Jiigat kitabı da vardır. Son 
zamanlarda dil meseleleriyle esaslı 
surette uğraşıyordu. 

Evvelce Şurayı Dev1et mulialtemat 
·dairesi hülef asmdan bulunan ve ada· 
Jar belediye reisliğinden mütekait o
lan Bedros Zeki; ya§mm oldukça i· 
lerlemesine rağmen, boyuna göze çar
pan bir faaliyet gösterirdi. Ve hemen 
daima güler yüzlü, tatlı sözlü görünü• 
şüyle sempati uyanclırır, canlr bir ta• 
vırla, hararetle söz söyler, ho~ııohhet, 
terbiyeli bir zattı. 

Faydalı ne~riyat yapan l:)u ltrymet· 
1i adam; son zamanına kadar kitap 
işleriyle m~gul bulunmakta ve yeni, 
yeni n~riyata hazırlanmaktaydL ö. 

' liim, faaliyetini birdenbire durdurdu. 
Merasimi, diin saat 14 te Beyoğlun
cla Balıkpazan Ermeni kilisesinde 
yapıldı. 

Matbuat sallasmm emelitarlarm •· 
dan sayılması yerinde olan Bedro! 
Zekinin kaybedilmesini teessürle kar• 
§ılar, ruhu İ!)İn rahatlık temenni ecler 
ve matemli ailesine taziyet beyan 
ederiz. 

HURUNa abone ola-

nuz ve abone ediniz 

hararet iki kilp ağırlığıdaki bir 
buz yığınını eritmeğe, su haline koy 
duktan sonra buhar olup uçuncaya 
kadar ısıtmağa kafi gelir. 

6Unet batarken niçin 
aırmızıdır? 

Güneş batarken kırmızı görünür 
ve bütün gökyüzünü kırmızıya bo
yar. Niçin~ 

Bunun sebebi şudur : 
Biliyorsunuz ki güneş ışığı, mor, 

mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı 
ve menekşe olmak üzere yedi renk 
ten müteşekkildir. Bu renkler gök 
bo§luğunda hep birlikte toplanarak 

gelince, beyaz.güneş ışığını tctkil e 
der. Fakat, güneş ufukta iken, I§ık 
lar bize mail gelir. işte o zaman, 
gök boşluğunu mail bir şekilde en 
iyi kateden ışık kırmızı t§ık olduğu 
için, gözümüze yalnız bu renk ge -
lir ve biz güneşi krmızı börürüz .• 

Bir dört kUte yakmak f çln , 
Burada, ka -

im çizgi ile çi • 
zilmiş şekli iki 

makasta üç par · 
çaya ayırıp son 
ra bunlan birlq -
tirerek bir dört 
köşe nasıl yapa • 

. 
' .. 
' '\ 

A\ 

bileceğimizi görüyoruz. 

B \ 

' 

\ A ve B parç.alannı alıp üstünde 
noktalı çigilerle gösterildiği şekilde 
korsanız dört köşe çıkrnlf olur. 
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Komşumuz Bu:-f 
garistanda ne

ler oJuyor? 

.Çindeki qarip şeylerden biri 

Senelerdenberi üzümcülüğe, meyvacı
lığa, sebzeciliğe, soya fasulyası ve yağ 
çıkarılan ayçiçeği gibi köylüye ve ka
saba4Ya fazla para getiren maddelerin 
istihsaline büyük ehemmiyet veren, bir 
plan, bir sistem dairesinde çalışan Bul
garlar, son iki, üç yıldanberi pamu

0

k ze
riyatına da kermi vermi,Şlerdir. 

Almanya, İngiltere, Şimal memleket
leri, ve ta Amerikaya kadar yaş üz<Jm 1 
ihraç etmeğe başlayan Bulgarlar, Türk 
markalı mahsullerinin ismini değiftirc
rek Bulgarlaştırmağa ve bu suretle dış 
memleketlerde nam kazanmağa ialıı
maktadırlar. Bu arada meşhur razzakı 
ve (Hafızali) üzümlerinin adları Bul
garlaştırdmıştır. 

Mcyvaı.:ılık için Bulgar ziraat nezare
tinin büyük faaliyet sarfettiği gazete
lerden anlaşılmaktadır. Kendi memle
ketlerinde yetişmiyen meyvalan yetiş
tirmek maksadile Kaliforniyadan mey
va fidanlan sipariş etmişlerdir. 
Yaş domates, biber gibi sebzelerden 

konserve ve salça haline getirilmi~ o
lanlan memleket haricine sevkolun
maktadır. Bilhassa soya fasulyasına ve
rilen ehemmiyet büyüktür. 

Geçen seneler, Sofyada bir soya fa
sulyası ser:gisi açılmıştı. 

Ziraat nezaretinin açtığı bu sergide, 
soya fasulyasmdan çıkarılan 44 tür}ii 
maddenin imal şekilleri gösterilmi9ti. 
Japonya, Hindistan, vesair mcıri1cket
lerden sonra soyanın Balkanlara ne su
retle yayıJdığt grafiklerle bu sergide 
gösterilmişti. Soyadan çıkanlan yağlar
la, pastalar yapılmakta ve nefaseti hak
ıkında broşürlerle malUmat verilmekte· 
dir. 

Tütüncülük hakkında yapılan yeni 
kanunlarla da tütünün nefis bir ıekilde 
yetiştirilmesi i~n tedbirler alınmakta· 
<lır. " 

Zora gazetesinin yazdığına töre, bu 
ayın yirmisinde Bulgar yüksele askeri 
meclisi Sofyada içtimaa davet edilmit
tir. Harbiye nazın general Lukof'un 
verdiği beyanata göre, kral Borla kon ... -
§Ulacak meseleler hak1anda Jlmngelen 
direktifleri bildirmiştir. 

Nazırlar md.::lisi yeni oevlet blttçeai
ni hazırlanuşhr. Adliye nazın Ogna
nof'un gazetelere verdiği beyanata gö
re, bütçe 170 milyon leva mlktanndadır. 

• 
ınsan 

kaçak-
• 

çıllğı ! 
Rugün Japon İ§gali altma geç -

mek tehlikesinde bulunan Çin, esnı 
rı anlatıla anlatıla bitmeyen bir 
memlekettir. Bir zamanlar dünyayı 
dolaıma seyahatini nakletmiı oldu. 
ğumuz meıhur kadın seyahat mu -
harriri Titayna da orada gördüğü 
çok garip bir şeyi anlatıyor: 

Bazı tesadüfen kaçakçı olmuı sey 

Açlıktan kaçan Çinlilere karşı 
yabancı memleketler kapılarını 

kapayınca ... 
yahlar ve yolcular-vardır. Gümrük 
memurları bunları çok iyi bilirler. 
Bu adamlar bir paket sigarayı veya 
bir çift kundurayı k~çınnak ister . 
ler. 

Ben bu gibi kaçakçılığın çok da
ha garibini gördüm: insan kaçak • 
çılığr .• 

Çinde binlerce kiti açlıktan ölür. 
Bunun için onlar yerlerini yurtlarını 
bırakıp bqka taraflara gitmeyi ö -
lümden kurtulmak için tek çare sa
yarlar. 

Fakat, yazın bütün memleket -
ler bu gibi göçlere kapılarmr kapa -
mqlarchr. Hiç bir memleket Çinli 
göçmen kabul etmez. 

lıte böyle bir zamanda Çinde in
.an kaçakçılığı yapan bir yelkenli 
gemi vardı. Bu gemi Ş8nghaydan 
~lcu yüklerdi. 

Bunlar isimleri l'MÇflul, nüfus ka 
ğıtlan yok, bir alay Çinlidir. 

,Çinliler yol ücretini J>C!İn vererek 

gemiye binerler ve anbara. inerler. 
Burası ~?k !kalabalıktır. Hepsi biı: . 
tarafa çomelir ve haftalarca böyl6 
beklerlett Gemi yava§ yavaı'ilerle
mektedir. 

Haftalarca gittikten sonra onları, 
bir gece yarısı, uzak memleketler • 
den birinde, bir sahile bırakacak. Bu. 
rası Amerikadır: Çinlileri içeri al • 
mayan memleketlerden biri. 

Bir kere karaya çıksınlar, ötesi -
ni düşünmezler ... Ondan sonrası ko
lay. Çünkü, kaçakçılık teşkilatı her 
§eyi temin etmi!tir: 

Geminin kendilerini bıraktığı sa
hilden sonra bir müddet yürüyecek
ler. Bir köye gelecekler. Burada 
kendilerine ölmü§ kimselerin nü -
tus ıkugnıan "-"'ın: •• vl ... "i•a~. ~u ..... 

retle, buradan sonra, ellerindeki sah 
te nüfus kağıtları ile, başka yerlere 
de gitmeleri mümkündür. 

O sefer de, gemideki Çinliler böy 
le düşünüyorlardı. Bir gün, sahile 
yakl8§tıklan ıhaber verildi. Gece kı· 
yıya yan8§acaklar ve karaya çıkan
lacaklan:h. 

Paraşutle asker naklinde ah
Evet, karaya çrkaca1 ~ değil, çıka • 

ı:ılaca klardı: 
Gemiden onları bire zirer san -

dıklarm içine koyacaklar, herhangi 
bir yük gibi vinçlerle boşaltarak, 
nhtmı üzerinde yuvarlayarak kara
ya bırakacaklardı. 

nan neticeler 
Bütün dünyanın gözü milletler a· 

rasmd?J~i silah yan§ına çevrilmit -
tir. "Faşizm - Antifatizm.,: "Ko -
münizm - Antikomünizm., rnihver
lerine bağlı milletler arasındaki si • 
lahlanma yanıı alabildiğine devam 
ediyor. 

Bu yanşm neticesi olarak Alman
larla Ruslar askeri hizmet müddeti
ni fazlalaştırdılar. 21 y8§mda aske • 
re çağmlan bir Sovyet tebaası, 19. 
yaşında hizmete alınmağa başlan • 
dı. Bu suretle, sefer halinde iken 
Rus ordusu 2 milyona çıkarıldı. Al
manlar askeri hizmet müddetini U· 

,.atmakla bir harp vukuunda 15 mil 
yon hazırlanmış askeri silah altına 
ağırabilecek derecede hazırlanıyor -
lar. 

T cknik ve modern silahlarla di -
ğcr milletlerden aşağı kalmamağa 
çalışan Ruslar, bu uğurda on :-ekiz 
milyar ruble sarfettiler. Rusya da . 
hilinde olduğu gibi başka memleket 
lcrin harp tezg&hlanna, tanklar, tay 
yareler, tahtelbahirler sipari§ celil -
miştir. Tıpkı garp Avrupasında ol
duğu gibi, Rusyada da ordunun baş 
tan tırnağa kadar makinele§tirilme
sine çalışılmaktadır. 

Ruslar askeri hususlarda en ye . 
ni m"etod ve fikirleri Prağ ile Paris
tcn alıyorlar. Ayni zamanda ltalyan 
larm Habeşistandaki hava harpleri. 
ve ispanyada Alman ve ltalyan tay 
yarecilerinin gösterdikleri mahare -
tin lüzumlu gördükleri tar&fını da 
Rusya derhal kopye etmiş, kendi 
tayyareci1iğinde noksan gördüğü ta 
raftan tamamlamıştır. Habqistan 
h•~ı.._, .. i ~~urken Dnnakil çöllerinde 

-m3:r:·;r~~'iil'f'!"r: 

ltalyan askerlerine erzak, cephane, 
su ve lüzumu olan her ıeyi tayyare
ler temin etmiılerdi. Uç motörlü bir 
tayyarenin 1 500 - 2000 kişilik bir 
ordunun iaşesini ya km mesafeler • 
den taşıyabileceği anlaşılmıştı. Bu 
tecrübelerden sonra Ruslar para -
şütçülüğe bir kat daha ehemmiyet 
verdiler. 1936 yılında Kiyef civa -
rında yapılan büyük manevralarda, 
tayyarelerle cephe arkalarına götü -
rülen 1200 parafütlü askerin, hafif 
mitralyözleri, silahlan ve küçük top 
larla dü§mam arkadan nasıl vurabi
lecekleri anlaşıldı. Müteakip manev 
ralarda bu tecrübeler daha geniş mik 
yasta tekrarlandı. Fransızlar, (Dra
gon) namı ile hafif cins silahlan ka
bul etmişlerd:, fakat Ruslar hafif pi 
yadeleri havadan taşımak sisteın"ni 
Jcabul ettiler. Tayyarebrle dü§man 

Sandıklar hazırlanıyor, Çinliler bi 
rer birer içerlerine giriy~ rlar. Uzer -
lerinden l~'ipakları mıhlanıyor ve 
sıraya konuyor. Şimdi herkes ha . 
zırdrr. Biraz sonra rıhtıma yanaşrp \ 
san · .lar karaya çıkarılacak. 

Fakat, o sırada uzaktan bir ışık 
görülüyor. Daha sonra bir duman: 

gerisine gönderilecek par8§ütlü as -
kerler yere indikten sonra, küçük 
guruplar halinde olduğu gibi, bü -

yiik gruplar halinde de düşmana saldı 
rabilecekler ve karı§ıklık meydana 
getireceklerdir. Bunlara f(:dai bölük 
leri demek daha muvafık olur. Rus 
lar, dü§man gerisine yalnız tabur 
halinde asker değil, küçük tanklar 
da gönderebileceklerini zannetmek
tedirler. 

Havalarda huruc hareketi mana -
sına gelen bu türlü~ sevkiyat, hücum 
tayyarelerinin muhafazası altında 
yapılacaktır. 

Askerlerin sevkine yarayan tay -
yareleri, üstünden ve yanlanndan 
hücum tayyareleri koruyacaktır. 
Düşmanın hücumuna maruz ka

lınca bu hücum tayyareleri muha -
rebe ederken paraşütlü tayyareler 
yollarına devam edebileceklerdir. 

Alman askeri mecmualarına gö • 
re, havalarda kuvvetli olan devlet -
ler di.işmanm gerisine 7500 asker in 
direbilecektir. Yapılan tecrübelerde 
bu askerlerin 5 700 i parB§ütle, eli -
r erleri para~i ; tsµz: olarak tayyareler 
?e ~'ere indırilmi§lerdir. - M. N. 

Bu.tünkü Çinden üç manzara 

Bu bir gümrük muhafaza vapuru • 
,.19•• 

Vapur yclk.c;ulı,.c .Ycıua~ıyuı. uum 
rük memnrlan gemiye çıkıyorlar ve 
her tarafı P.YE\§tırıyorlar: Gemi de 
yalnız biı i tayfadan başka kimse 
yoktur, bir de yük sandıkları .• 

Gümrük memurları gittikten son 
ra, yelkenlinin knptanı arkalarından 
bir küfür savuruy...ır ve emrediyor : 

- Sandıkları karaya çıkarın t 
Sandrklar 'inçlerle s:ıhile indirili 

yor, birbiri üzerine yuvarlanıyor. 
Ondan sonra yelkenli tekrar geri dö 
nüyor. 

Gece karanlığında sandrklarm ya 
nma mechul adamlar gelecek ve 
, ~ rbcst b~rakacak ... . Ondan sonra da 
i nlerinde yeni bir dünya açılmıştır: 

Belki macer<' · bir dünya, fakat 
hiç olmabsa açlık yok. 

lstanbulda ne kadar 
ticaret müesseşesi var 

Ticaret Odası, !stabnulda ne kadar 

ticaret ve sanayi müessesesi bulundu

ğunu tetkika başlamış; ve evvela, O

daya kayıtlı bulunan tüccarlarm da&

yalarından bir liste çıkanlmasr mu
vafrk görülmü.stür. 

Öğrenildiğine göre, Ticaret Odası· 
nı bunu yapma.ğa sevkeden amil, ka
nunen Odaya kaydedilmesi icap eden 
bir kısım tücca,rla.rın bu iş için Odaya 
müracaat etmeleridir. 

Bu şekilde İstanbulda birkaç bin 
müessese olduğu tahmin edilmekte
dir. Fazla olarak vaktile 5 bin Ih-adan 
aşağr sermaye ile iş yapan tüccarla

rm da bugün sermayelerini artırarak 
işlerini o nisbette bUyüttükleri söylen
me ktcdir. 

--0--

Bay Muammer Er iş 
tktısat Vekaleti İş Bankası umum 

müdürü Muammer Eriş dün Ankara
dan şehrimize gelmi§tir. 

Bay Muammer Eriş, sabah saat 9 
da İş Bankası İstanbul merkezine uğ
rayarak İş Bankası müdürü Yusuf Zi
ya. ile görüşmüştür. Bu akşam Anka
raya dönecektir. 

Mesleki konfe 
ransıar 

Kiiltür Direktör11tıi1fl 
bir izahı ile dÜII 

baJ1/adı 
~ 'p' 

ilk okul öğretmenlerine ter:luıı • 
dilen mesleki konferanslara 
den itibaren başlanınl§tı~ bit' 

Konferanslar üç nıın 
den verilmektedir. . 1i ffı'1 

Dün Kadıköy kısmında 1111 ~' 
zuu üzerinde Bay Süle~an e'1fJo 
Galatasaray lisesinde ~Ol 1't"' • 
üzerinde Muvaffak Uyıu.-• tri rııt4 1 

bul erkek lisesinde ele feoıne l lif'' 
zuu etrafında ispekter eeına 
fmdan verilmi§tir. . ıöriİ 9-

Konferanslar ıkültür direk 1e"fik 
Tevfik Kut açımıtır. Bay nJarf iJ1 
Kut konferansı açarken şu 
lemi§ tir. 

Sayın arkadqlar: __ trt\llS ~ 
1937 - 1938 ciers ~.ı-::- 8dfP! 

toplantısını kültür direktoru hePjJ!1iS 
açıyorum. Bu yeni yılın~n . 0fuıl"' hakkmğa hayırlı ve venınli 
nı dilerim. ~· 

1935 - 1936 ders yılı ~ 
beri arkadaşlara mesleki.. ın "ere' 
üzerinde görü§nıek imkanını bel' ' 
bilmek ve öğretim yollarında ~ 
berlik temin etmek için ~~j;J 
bir çalışma programı tatbık 
teclir. ~ 

1936 - 1937 ders yılı ~· 
tatbikine başlanan ilk okul ~ '1 
mmın istediği yenilikler e~ d~ ' 
kadaşlarla beraber çabşrtı ofl~ 
zenlemek ve yeni prograJlllfl birlil' 
verdiği meselelerde çalı~8 ~~fl1' 
temin etmek zarureti yıll~1 ic' 
planına yeni ilaveler yapı 
bettirmiştir. ~~ 

1936 - 1937 ders yılı e ~er· 
planı; konferanslar vermek ~ ~· 
dirmek, broşürler ne§retın~ etti"I 
lar açmak suretiyle -tahakkU 

• • J,~ 
mıştır. ~ı- ' 

Yeni vı l oku 1 nrntTrıı\.""ı·-:;; el' ı.,ıl 
uersı ıçın saycııgr neaer ~ ·Ut ~~Jil 
şmda Türk dili inkılab~ın ~a1cJY 
öğretmenine düşen vazıfe 
mektedir. . ~~f 

Türk dili inkılabın.m ılk ~"~-~" 
yma düşen gayelerim tahak ,,,.,-

. ret_ ")11'' tinnek şeklinde kısaca ışa l1"" 
bu vazife icin ilimizde de yı 
beri emek ;erilmekteclir. ttıfı.~ 

Bu yeni ders yılında b IBI' ~-er 
ve matematiğe dair kenfef8t158~ 
mek ve yakm yurt araŞ~if• ıı1 
b-aşlamak; jimnastik, resıJ1l• şçıı1~ 
zik, ve aile bilgisi kursları 

1 
tef 

yeni çalışma planının esasın 
etmektedir . ··r ~; .. Jtu r Yeni ders yılında da ku 19 
liyetine Türk dili inkılabıllıı:ıi t~ 
ilk okul programının ve ~eııi~ı~ 
lerin hepimize verdiği v"dutu1""."ıt 
nemi gözönünde bulun ·ııe 0 

imla, tahrir ve hesap der~lj: d~ 
planda yer vermek suretıY , 
edilecektir. 

1 
~ 

Bundan sonraki çabşl1l8 ~ ~ 
da yeni ilk okul prograJllu:' bir f 
prensipleri arasında müh~~ Ot b'f' 
alan yakın yurt tetkiklerın ~ 

!anacaktır. ··ıe~ , 
Bu yıl imla, ispekter Sf&lt l)fctİ• 

dip Balkır, tahrir Muvaf eat11.e ıı· 
nık, hesap Cemal Oncel •. :ıeri 1'0 

, 

Nurettin Biriz, yurt tetkı ~ 
feransı da Hürrem ArJllan 
dan verilecektir. . . ılB~ ~ 

istekli arkadaşlar ıçın aÇÇe~~ 
lan jimnastik kursu ReeeP r ııı ~ 
sim iş kursu Şinasi T~;~· 
Bedri Akalın, aile bilgiSl 

ta 
Ak§am sanat okulları 
idare edilecektir. şit ~ 

936- 937 ders yıl~ dıı biJ_.w 
ranslarda bastmlmış yak•" sıı ,...,,, 
arkadaşlara dağıtılacaktı~·~~ 
konferans ve kurs · faal~:: '/tlJ 
yazılan da birer broşür h ,.,_ ~ 
rılarak öğretmen arkadİ!ıJi1P";.P' 
lacak ve bu suretle bu ~-
icabında bir kere daha ~ b" 
kan verilecektir. ı~ıtt" t. 

Bu vesile ile de arkade9 ff~~' 
yeni yıl faaliyetinde ırıuvB ,, 
ler diler sözü konferans ..;e 
peklere bırakmm.,, 
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Jr .--____ _.... ______ -__ . ____ ~ 
Kaçırılan; öldiirüldü mü, sağ mı ?! 

kUçUk Haberler 

.... i~a • Ölçüler kanunu mucibince önümüzdr., 
ki ayın birinden itibaren eJinde ölçü ve 
tartı bulunan büUin müesse~elerin aletle
rini daıngnlatmnlan icap etmektedir. 

Kaybolan Ge ral !'? 
Bunun Jcin belediye ölçü ve ayar <lai. 

resi bu husustnki hnzırlıklnra gecmiş, key
fiyetten :ı.llıkndarları haberdar etmiştir. 

Paristeki "Beyaz Rus As!reri Teıki· 
latı,, reisi Millerin izi üzerinde ...... 

ce • Edebiyat FaküJtesi docentlerinden Ca
fer oğlu Ahruet Lehistan Snrk Türk Akıı. 
demisi fahri fızolığına kabul edilmiştir. 

Yazan: Alfred Gerlgk --- Tefrika numarası: 6 

--,:='='"-="= Yazan: ==~;.__:_:====-=====:ırı• 

• Belediye reis muavini Bay Ekrem Se
vencan diln akşam Anknraya ıitmişUr. 
Dir hafla kadar knl:ıcaktır. 

Miller; gec·k·yor! 
Bu sene Fransadaki edebiyat miikafatlarmdan 

lnlerallie mükafatım kazanan 
• Şlşll • Fatih olobfısleri dfinden itib:ı. 

ren işlemeye ba~lamışlardır:. Tam zamanında gelen; bu akşaın 

~a ~USSEIL 
• Üsküdnrda Torbalıda Gülhan sokağın· 

da Nuriyc ait boş ev yıkılmıştır. İçinde 
insan olmadığından nürusca zayiat olmo. 
mıştır. 

nerede kaldı 

Mişel Basör; alakasız duran karısı siz, bu kadar sakin bir adam bir • Kadıköy iskelesinin sol tarafında de-
nm yanağına öpücük kondurdu. Bir hırsızlık, Hırsızdan daha fena: Bir nizde bir cesedin yüzdüitü görülmüş, çı. 
lahza sonra kapının kapandığı du _ hilekarlık etmişti'? Ne sinsi adamru karılmıştır. Bunun Kndıköyde Arabacı. 
yuldu. Kora Basör yalnrz kalınca sa bu! lık yapan İbrahim o~lu Hasan olduAu an-
i laşılmış, ceset morga kaldırılmıştır. 
onun pençeresine gitti ve dışarı bak Aklına sefahat maceraları, ken • ~ Ziracıt vekleli tarafından, tohum cins 
tı. disinden para isteyen bir kadın iht Jeri ulalı mnk!ındile tnuhtclir yerlerde kur 

Tabii bir alışkanlık olarak kay - mali geldi. içinde merakla hiddet duğu üretme ciflliklerincle yetiştirdiği huğ 

22E)liil 193i giinii saat 2 bu
çuliıa, General Kus.mn.sl:i, 
"ROJTIS'' bintmmlnn <;ıkaral.·, 
her zammı. olduğu gibi eı·inr gi· 
diyor. General Millerin hendisi
nc verdiği kırmızı balmunuı mii
hiirlii mektup da, yazı mas<m· 
nın göziinde ılurııyor. 

nanası aklına geldi. Kaynanası, on çarpışıyordu. Fakat kendi hırsızlı _ daydon bir milyon kilo tohumluk muhtelif 
b ·· l · k • · gv ını itiraf etmeden Mı'şelı· nasıl sor- mınt'lknlardaki kö)·lere dağıtmıştır. K k Sk hl' 1 1 G · 1 .... eş gun evve yazı geçırme ıçın lf. J{öylillerfn kasabalarda pazar yerlerin arı, oca 0 ın er e rıgu ' oı;• 
gittiği kasabada ölüvermişti. gudan ge; irmeli idi? de srltıkları l'nkılaenk maddelerden ka- lenden sonra beraber hulunuyorlnr. 

Bir yandan bunlan düşünürken Birdenbire bir düşünce onu deh- znnc .. ·er~lsi nhnmıyacaktır. Sanı 5 te General Denikini ziyaret eı-
bir yandan da farkında olmadan ko- şete düşürdü: Belki Mişel annesinin ~ Tunceli nsflerinden sekiz mnhkQm diyorlar. O, babası neferden hinha~ 
cası ile beraber, mavi oda ismını kenara bir iki para koyduğunu bili- l3ursn lıaplshnnesine gönderilmiştir. olan e ki bir askerdir. General De-

d il(. Akhisar tülOncüJer bankası lrmlrde d k 
verdikleri odaya gı'rmi~ti. Bu oda da yor u} nikin; Çarlık devrin e anca zorluk-~ bir şube açmıştır. 
kül rengi üzerine küçük küçük mor Kora kendi kendine teselli verdi. il(. Deledh·e mezarcıların sicillerini tel· la ilt-rliyehiliyordu; çünkü, askerle· 
çiçek demetleri bulunan bir duvar Mişel bilseydi karısının da bundan k;ke b:ışlamıştır. Bu iş t:un11mlnndıktan rini dövmek istemediği için, keneli i-
kağıdı ile kaplı idi. Mişelin annesi daha evvel haberi olurdu. Mişel sır· oonra kendilerine Yeni hüviyet cüzdanla- ni bir ilıtilUlci sanıyorlardı. :Fakat 

··dd t akl b"l rı Ycrileccktir. K ·ı f "')" ·· d oğlunda kaldığı zaman bu odada 0 . rım uzun mu e s amasını ı - sonra, . ornı o un o umun en sonra, 
t d mezdi. • S:ımsun gilmrük klmyagerliği lAğve· cenuptaki Beyaz Rus ordulannı eevk 
urur U.. dilmiştir. Kimya Alellerlnden bir kısmı, 

Pencere ile kapı arasında impara- Akşam yemek yerken koec"lsına htanbuldn yeniden kurulıı.cak paket süm '-'C idare etmi§ti. 
torluk devri eseri olan eski tarz çek sordu: rül(ü kımyahanesine getirilecektir. General Denikin, bu ziyarete liay-
mece karanlıkta kaybolmuş gibi du- - Annenin çekmecesi ne oldu} • Zincirlikuyudaki yeni mezarlığın top ret ediyor; zira, Skohlinlc aralan hiç 
ruyordu. Onu kullanılmaz hale getiren i · rak tesviyesi yakında bitecektir. Bu ame- bir nkit bilhassa iyi lıale gelmiş de· 

rindeki 0 kag" ıtları derledin topladın liyeden sonra Yenlılcn nl!aç dikilmesine ... d 
Bu çekmece Koranın çok hoşu _ :s b:ışlanııca'ktır. gi1di. Umumi Harp evresinden ev· 

'd d mı? Ben kullanmak isti.yorum onu.. Ik' k' aske 1 · · na gı iyor u. 1f. Dün Türk borcu tahvillerinde bir 11• ve ı zamanm es ı r erını, sonun 
Anahtarı iistündeydi. Genç ka . Mişel endişeli nazarlarla karısına ) ut yilkselmesi olmuş birincisi 14,52, ikin da hoişevik1er tarafından inhizama 

dm kilidi oynattı ve kapağı arkası _ baktı. Kora kocasının bir şeyden ha ci"ii 13,90 üzerinden satılmıştır. uğratılmak yaziyetinde kalan hu es-

da dı B ki beri olmadıg"ını, onun kabahatli ol - =t- fnhisnrlar Tuz işleri muamelilt şubesi k' k 1 · dalıı'lıA mul h c1 a na ya . ir i · gözü karıştırdı, ı atı er erı, ıare e e p r· 
dug" unu anladı. Mişel, ılircktörü Saıli Atikkan Sıvu başmüdürlü- ) ) l'k 11 l B vsı7r yazılacak kısmın u··zerı·nde elı·. ıyan < e ı ·an ı ar se\'lllez er. unun· 

.T~ Dögvülen bir çocuk hali ile kekeli- ğiine, İ"itnnbul haşdirektör muavini Bedri ] l h G l D .k. . 
ni gezdirdi, ne aradığını o ela bilmi- Şakir Yaıter Balıkesir başdirektörlüğilne a >era er, enera cm ın; zıya-
yordu. yordu: tn:yln edilmişlerdir. retine gelen hu Kornilof alayının ilk 

Birdenbire gizli bir göz açıldı. Bir - Çekmece mi? •. Şey ... Ne za • ""Alman - Türk ticaret oda~ına memle nıühnrizlerinden biri olan General 
alay mektup, fotoğraf, kartpostal or rnan istersen al. geçen gün içindeki· kctimiıde çıkan mahsullerden, her mev- Skoblini, pek tabii olarak, dostçn ka· 
tay<\ çıktı. Kora bu vesikalar u"zerı· • lerin hepsini çıkardım ben. • ~imde k:Hi miktnrda nümune sönderilme- imi rdiyor. 

Y ] l d sine karar verilmiştir. Sk l ] · G 1 D 'k• · 1 ne kapandı. a an söy iyor u, zira ayni ka°'1t ·o 1 ın, enera enı ıne ~öy e 
1 

-q· :t. Kıı7.a kültür memurları, bugün kültür 1 
Birdenbire irkildi: linin altına sa ~r hala çekmcced~ idi. içinden yal- cllrcktürlü~üııtle toplnnıırak köy okunan- 'iyor: 

n bir zarf gelmişti; zarfın içinden n7z ··ç lirmlirayı_pkannfş_tı fniydud! nın ihtfy.ıçlnrı ctraTınön lörüşıneler yap· - Den. Ek elansınıza, bizim Kor· 
on bir tane biner Iiralrk para çıktı. Kora, o bir saniye esnasında ko • mışlnrdır. lctimada okul bütceleri tetkik nilof şenliğimize gelişiniz':İen <Jolayı 

Demek ki, 0 kadar hasis olan, en cası hakkıtıda, evlendiklerindenfıeri edilmiştir. ~alı~i tc~ekkürümü arzetmek istedim. 
1 ed f 1 f 'k' eli '1- num patrlkh:ınesllc Papa Eflim ara- E k. K ·ı f ··h · I · d h. ufak hesabını düşünen bu ihtiyar ka geçen a tı sen en az a ı ır e n • :.n C~ ı ornı o mu arız erın en ı· 

rnl·ş gı·bı.ydi. sındaki ihtiliıfın halli için bazı teşebbüs- . r . 1 1 . h ı·"'· k el 
dm bu kadar bı·r para bı'n"kti'rebı"l • rı sı atı,· e >enı u şen ıgın ne a ar ler yapıldı~ı hakkındaki rivayetleri Fener 
rnişti ha ! Bir hafta kocasına hep çattı dur- patrikhanesi tekzip etmiştir. .iı;teıı nlakalaııdırdığmı bilirsiniz. Fa-

K b ld .. b du, sonra düşündü: Sırrını bu ka • ~ Beleıllye yaptıl:ı tetkik sonunda bazı kat, ha:kaca ~izden şalı i bir ricam 
ora u ugu u parayY ne yapa- ela ' 'ar. ll<'ını'n Korııı·lofun kızma, kt ~ B' d b. · d d .. b' dar ısrarla saklayan bir adama karqı hatlarda işli.ren otobfisler ücretlerini in· • 

ca 1 ır en ıre uy ugu ır gü • :.- <.lirınlye knrar nrmi' ve bu cümleden ol- Brüksel trenine kadar refakatle ken· 
rültü düşünceleri yarım bıraktı. hürmet etmesi lazımdı: k - 'l' k • v · 1 ı• ma uzerc a ·sım • .enıma ıa .e araı;ında clic;ini te~yi ettik. Brükselde de ya-

Bitişik odada, ihtiyar hizmetçi Mişel hiç bir §eyin farkına varını- işliyen otobüs ilcretini otuzdan Yirmi be- kında hir Kornilof ~enliği yapılacak. 
Anna elı.nde toz al ak · · t"' ·· yordu. Yine eskisi gibi bası"t ve neqe şe indirmi~ti. Otolıiis sahipleri bu karara • m ıçın uy su ,. ' Ek~elansınızm Brükselde de huzuru, ·· k k ·· ı· ·· ı· l siz bir koca olmakta berdevamdı : itiraz etmişlerdir. 'lıir:ıı incelenmektedir. 
pur e, şar 1 soy ıye soy ıye ça ışı • o\' Dohiliye vekAleli tsı:ınbul icin yeni bu ~enlige asıl hakiki chcmıniyetini 
Yordu Kansının en kiiçük arzulan önünde B • lıir varidat kanun lliylbası hazırlotmnya hnlı~eder. Uili)orum. ki rüksele se-

Kora hizmetçinin içeri gelip ken eğiliyor, her şeyde onun fikrini ka- başlanmıştır. Kanun, imar pldnının tatbl yalıat etmeniz, sizin için bazt müşkü-
Clisini bu halde bulmasından kork _ bul ediyordu. kini kola)·Jaştırmnk maksadını islihdar et- lfitr mucip olacak; fakat, mevzuu, iyi 
t A "tn. · ·eli · eli Bı'r gu"n garı·p bir tavırla ve acele mektedir. Voridnt, bilılmum nnkil vasıta-u. nna onun su ınesı ı , şım • .!!a,_·e ini rriiziiniincle tutarak. hu nok-

k da h b b l ile eve geldi. Elinde küçük bir paket larlle, elektrik ve havng:ızi ücretlerine ya- ~ " 
ye a r ep era er yaşamış ar • pılacak ufak bir zamla temin edilecek, Te ta,fon, mii küliita katlanmak ve hu j,.j 
d k eli · 't' _:ı_ d F k vardı. N,._. irinde haykırıyordu: . . .. ı, en sıne ı ımaw Yar ı. a at sır '7"" ;'S' bu şehir pldnının tatbik mevkilne kona- :üzerinize almak i.:;temcr. mı~ıniz? 
nnı kimsenin öğrenmesini istemiyor (Sonu: Scı. ıo Sü. S) cağı zamana kadar alınacaktır. Fikrini daima açıkça :'Ö)leyen De-

du. Bunun üzerine, daha fazla dü~ ı---------------.... --._ ..... _____ ....,.-~--··-------·--------
§Ünmeye lüzum görmeden, parala • 
rm sekizini pijamasmm cebine sok
tu, üçünü de tekrar zarfa koydu. 

Saat bire doğru her zaman oldu
ğu gibi, Mişel eve geldi, yine o ma. 
tem hali içindeydi. . 

Aradan bir ay geç~i. Kora gard;o 
buna yeni yeni elbiseler ilave edi • 
yordu. 

Fakat sekiz bin frangı çabucak 
bitirdi. 

ParayY çantasına koyduğu gün 
bu sekiz bin frarik ona hiç bitmeye
cek bir servet gibi geliyordu. 

Fakat bugün gözüne öyle küçük 
bir şey gibi görünmüştü kil Büyük 
bir mağazanın camekanında nisbe • 
ten kelepir astragan bir manto var
dı. 

Kora zarftaki paraların hepsini al 
madığma pişman olmuştu. Bir kaç 
defa tereddüt etti. Sonra, hevesine 
mağlup oldu. Mişel sokağa çıkınca, 
Jenç kadın yazyhaneye koştu. Sa
.ı zarf yine orada idi, fakat içinde 
bir şey yoktu. 

Kora Annadan şüphelenemez • 
di; bu eski bir hizmetçi, köpek gi· 
bi fedakar bir rnahluktu. 

Bu aşikar vaziyet karşısında genç 
kadın biran öfkelenir gibi oldu. Son 
ra gözlerine yaş geldiğini hissetti. 
Nasıl olmuştu da bu kadnr hareket-

Meranda. Hanı Ceorg, anlatıla· 
maz bir saadet duygusu içinde, 
sevincinden kabına sığamaz halde, 
Gittanın yanına adeta uçtu. Kan· 
sı, onu ürkek bir çekingenlikle ka
bul etti. Fakat, o, hararetle atıla· 
rak, onu kolları arasına aldı, ağzı
nı gözlerini gÜl'eşıel saçlarını sı· 
cak öpü§lerle kapattı. Koca, kan
sından kenclisini affetmesini rica 

I ederelc, uSeviyorum seni, tatlı ka· 
dın!,, dedi; "Seni ölçüıüz derece
de, kendjmi zaptedemiyecek dere
cede seviyorum!,, 

Gittarun gözlerinde sevinç .gözyaşla· 
n pırıldıyordu; gaşyolmuı halde, yu· 
muşak bir sesle, fısıldadı: 

- Hans Georg, nasıl oldu da hak· 
lamda kötü şeyler d~ünebildin! Seni 
sevdiğimi, çoktan hissetmi§ olmalıy

dın! Sen kendi sevginle sana karşı be
nim sevgimi uyandırdın 1 Eğer beni 
kendinden uzaklaştırmış olsaydın, öm
rüm harap olurdu. Gerçi senin arzuna 
riayet edecektim, la.kin artık hiç ncşe
lenemiyecek, seni asla unutamıyacak

tım 1 
- Ah, Gitta, bana bütün bu m1thiş 

şeyleri hatırlatma 1 Hislerimi paylaşma
dığını öğrenmem mukadder olduktan 
sonra, o kadar anlatılamaz iztırap çek· 
tim, ki! Ben, senin sevgine hasretle 
kıvrandım! Sevgini elde etmek nasi
binden mahrum kalsaydım, güneıt ve 
yıldızlar, benim için bütün panltdarmı 

Edebl Roman : as 

S~VGi; 
Uyanınca .. 

Yazan: Maka El 

kaybederlerdi. Fakat şimdi her şey Yo
lunda, her §ey düzeldi. Artık araınız
da lüç bir engel yok 1 

Ve Gittayı tekrar kendisine çekerek, 
her ikisinin dudaklan biribirlerinin du
daktan üzerin.de sahilsiz saadete dalı§
la, dinlendi. Sonra, Gitta, onu hafifçe 
itip, kolları arasından sıyrıldı: 

- Gel, Hans Georg, anneme gide
lim! 

- Evet, sevgili kadın, iyi yürekli 
anneni ziyaret edelim 1 

Frav Sofiye Randolf; kızı çoktan dö
nüt seyahatine çıkmıştır, sanıyordu; 

bu itibarla Gitta, Hans Georgun refaka. 
tinde oraya ayak basınca, sevinçli bir 
sürprizle kar§ılaştı. 

- Çocuklar, ço.:uklar ! diye haykır
dı, ne sevindirecek şey bu böyle! 

Hans Geor.g, vaziyeti kurtarmak için 
kendini zorladı, zoraki bir yalan söyle
di: 

- Pek sevgili anne; Gittaya bir s-Jr
priz yapmak istedim de! Onun, kendisi
ni alıp götürmek üzere Merana gelece
ğimden hiç malUmatı yoktu. DUn 

akşam apansızın geldim. Değil mi, Git
ta? 

Gitta, gülilmsedi ve delikanlıya tut· 
kun baktı. 
r- Ve şimdi, Gittayla ben, Vayteneke 
döneceğiz; fakat, yalnız, ora.dan, şu bi· 
zim o kadar uzun zamandanberi ge
ciktirdiğimiz balayr seyahatimize çık
mak üzere 1 Dönüşümüzde seni artık 
Lindenhofta selamlıyabil<.1.:eğimizi u
marız. 

Yaşlı kadın, : 
- O zamana kadar, dedi, mutlaka 

evime dönmüş bulunurum. Allaha o 'ka· 
dar şükrediyorum, ki bana bugün~i, bu 
saati gösterdiği isin 1 Güneşli tarlalarda 
ilk çiçekler açınca, yer yüzü, uzun sil· 
ren atalet verici kış uykusundan uya
nınca ve her ~ey şenlik yaparken, ilk
baharı ve hayatı tes'it ederken, biz de 
nef elenecek ve sizin taptaze saadetini
zi, asıl, kendi yurdumuz.da 9öyle adam
akıllı şenlikle tes'it edeceğiz! Sevgili 
çd.:uklar, geliniz, sizi tekrar takdis ede
yim! 

Gitayla Hans Georg, annenin bir 
kere daha hayırduasını almak için, diz
çöktüler. Yaşlı kadın, takdis vaziyetin
.de, ellerini gene çiftin başlan üstüne 
koydu ve ıunları mınldandı: 

- Büyük sevginin beliren saadeti; 
kesenkes, bütün ömrünüzce ~eçeceği
niz bütün yollarınızda size refakat et
sin! Amini 

-Bitti-

General Nikolay Skoblin 

nikin, lla§mı sallayor: J(rO' 
- Azizim general, biz, h~ tr:ıf' 

nilof fenliklerini evYelce haylı e ,r•' 
lıca müzakere ettik. Lakin :\ JıİÇ 
dn, benim Rrük ele gitnıeıne ı1l 
bir söz geçmedi! 

Skohlin, ricat etnıiyor: ııi" 
. ,kiıl . 

- Ben, ekselnnsmızm ın. i teıı1~ 
hctinde r:ı1uıt ~ cyahat etmenız .,,, (f 
ederdim. Eğer arzu buyunırssll~0bİ' 
rm sahalı erkenden benim 0~ıiJlet'İ 
1 imle ı;iılehiliriz. Genernl 
heraher gitlcr.ek değil! ı1 ilB' 

Skohlin, ilk cümlesine buıılıı 
ve eclirnr. 1'rJI' 

n .. k. I" .. .. "E'·cı· ~ 
cnı ın; < u~unuyor: ~ p\JJ 

<lisi biiyiik ı;aHhiy .tlerd • ·e ıılld'~ı 
nıağliıhiyet1erden sonra ı.,.1lfll ıll cet 
Vrange1e devretmeden, Rıısyııfe 1'ıl'• 
nnhunilaki Beyaz Rus mücııde uıJİr 
\ 'etlerinin ha~ktmı:mdnnhğJ111 ~-ıg! 
ti: Hikin, o zamandıınheri de ~ ( 
duruyor. Şimdi hu Brüksd~C 
tikte ne diye ön safa atılsın? 

Sonra, şu ce,·aln ·veriyor: 11a~ıı 
- l\Iiitccs ifiın, general! -~~~etdt' 

1' azge!:Ple.ği tercih cderinı. flrU. cll(~ 
ki pr.lı:;ramı altüst eclip clıenın11' 
<lüşiirmk istemem! ı:~olı' 

• e ~ 1 r 
Aradan yarını saat geçınc '~;t t 

lin, yüzhaşı Grigulle bernher, ; ~ıl' 
ailesinin evine geliyor, fadll~e 1

11 

leri ziyaret ediyor. l\Iüstak~fli ,ob' 
plii,nlnr üzı·rindc keyifli l;e} 1 

Lct eıliliyor. t' 
~lill~riıı gelini, ~iiyle söylii):o ~id~ 
- Ben cv,·cia Yu,.osla,1·ıı) 9 • ,.,ı 
.... . l . . ~l . ,:ır· ır 

re;;ıııı. Scj a rnt ıçın hı ctını. f>iltl 
nız, t; en<leki ) erimi göst~rır_~;&Jl1 ı" 
rim vok! )f'rhiletlerini bu ak> 
lirk~ıı haham getirecek. e ef'' 

3!. :>hl ın, bir lfthzc su~~~Y·'r 'fsl'~~ 
lcriııi yan rartıfa dömliiruyor· )ı9tı~ 
tekrar sevimli sosyete adaırıı j 9rıı1"' 
:ılnıakta gecikmivor ve un111

"
1 

ni içerisinde cln~ılmıyor. . ç~ııtt:' 
SkohHn otomobilini gar8J11 el !J.~ 

den, Grigulle Skoblin dostça bir~~ , 
yorlar. Skoblin, 8 buçukta. c;riifltı ~ 
dnlıa "Gelibolu" klühünde ~ dı'1'Jt1, ~r ·~· yor, ondnn sonra, P::ıriste geç ;0dı 
şu ı;iinlcrdc, karısiyle berııbet 
lcri otı>.le yollanıyor. 1 ~O' . D ı eıııı ' ı•" 

22 Eyliilde 8 huçuk ..... 'ıe 50tıJ dl 
Jize okn~ında lıayretle şoY 19JJıll 1, . zıııt ~· saattır: J r er zaman taın ede 
~elen Miller; hu akşaırı net 

dı? re' 
w~'' bu ıı 

22 fü·liil nk!'ıamı, ''RÜ ~ııod'1e . kıl~·· ' o 
snnda General :.Millerin pJır"~ef 
altında en ynknrı şiınal ce 1'iı11'e ıı' 
holşeviklrrc knrşı duran. l .~ıııtl~tJ' 
topl:mmı;>tır. Bir z::ınınukı '

11;,r IJtl 1~ 
danlnrmm hu toplnntıda !18 l JıııÇ~r 
nacağı pek tnhiiclir. Lak1;1.jıet• ~:it' 
saat hek1eyip te General ~.' cJc Jıt' e • 
siikiinetnıeyincc. dnlıa zı) ~ 111ıl:ı 1 

. .., ] ıı-ı 
menın manası oldugn ııı• } 
rcddüt ediliyor. ...ı:ı ı;cıf' 

(Ark~ 



Sapanca gölü 
lakın bir zamanda bir tenezzllb yeri 

olabilecek mi? 

•~mitte bahkçıllQın 
ihyasına çahşılıyor 

1-üt, (Husu&i) Kocaeli vilayeti 
Ilı bir turizm ve ııayfiye ıelı-

1' illa ciddi bir emek sarfetmek
lhü güzelJikler kaynağı Sa
m irnarı, vilayetin üzerinde 
hı6him işlerden birisini tet

or. Hususi muhasebe. Halk 
"'İ' Nafia Vekaletinin i~tiraki 
ınar şirkt-ti,, \'Ücut hulmug· 

'iki sene, ( aaliyete geçt"n tir
•nra gi;Jünün kenarında Kum 

~kiintle bir gazino yaptırmıt. 
lerniz. uruz hir tarife tatbik 

S. halkı memnun hırakmı~tır. Fa 
~an~a ~irketinin faaliyet sahası 

ldır. Şirket. bir otel ve göl 
t..~ ~lence yerleri, plaj yapa • 
~anca meyvalarmm hilesiz, 
lttıbalajlar içinde ııatılmasmı 
ed~ek, burada eğlence ve ııay

lehttnde hnlunmaııı ve olmat11 li· 
• eıı hütUn tesiııatı ikmal ede
~ bunlann tahakkuku için, her 
~el tenezzüh trenlerinin bir 

1ı;~•hilinde olman ,artır. Çün
ç senedir fstanbuldan Sa -

~ı• İ~leyen tenezzüh trenleri pek 
ltıaıtına raimen maalesef bun-

·~· Yapmak hir nevi cefa olmak 
'°il 1'ndan ba,ka tenehzüh tren
"- Yaz gelmeden kaldınldığı i-

l'J ~el günler de böylece heba 
~brıektedir. 
ilı~ '\Tekil etinin Sapancanm ha

• 
1~•r.ı olan Sapanca tenezzüh 

lab ~ir intizam ve rahatlık i
rik ettireceğine §ilpbe edi-

~'btr turizm ve ııayfiye ıeh
lk Yo!nnda, başlayan faaliyetin 

hır netice ile devam etme
Ytırdun ,ükranmı mucip oJ

l. ~ · . Billıa"ııa, cumartesi ve pa
~"' ·erı, Yorgun haşlarmı dinlen
~ ilı!.iv~cmda bulunan aileler 
~ L.'~01U kenarına gitmek için 

•r tehalük gösteriyorlar. 

Yalnız, burada, uzak bir misal ol· 
sa dahi, yazmadan geçemiyeceğiz ki, 
İstanbul ve Ankaradan Sapancayı ku
caklayacak bir asfalt ıose, bütün ar
zu ve emelleri daha çabuk tahakkuk 
ettirecektir. 

lzmit Korfe:indt> Balıkçılık: 
İzmit körfezi, yordun gilzel ve lezzet
li halıklarmın bol bol bulunduğu bir 
t1udur. Lüfer, mercan, levrek, us· 
kumru, kefal körfezde çoktur. Fakat 
eoskiflen miihim bir halık sanayi mer
kezi olan fzmitte, hu~n, hu güzel sa
nat tamamiyle yok olmu,ttır. Vila
yet. hahkçıhğın ilıya111 için çah§mak
tadır. 

Bu maksatla. evveolki gün körfezde 
tetkikler yapılmı,tır. Mütehassısın 
vardığı netice; körfezde bahk sana
yiinin inkişaf edeceği merk«-zindedir. 

İ7.mite gP.len ~<•çmenlerden bir kJıJ
mı hnhkçıdırlar. Ruıılar. münhasıran 
~ehirde iskan edilmişlerdir. Kendile
rinin, kfir(ez hahkçıhğmı ihya ede -
cekleri ümit edilmektedir. 

Stadyom Yapılıyor: I 
65 bin lira ııarfiyle bir sıadyoın in

~a edileecktir. Çoktanberi tahakku· 
kunu sabınızlıkla beklediğimiz bu ha 
her, İzmitte fÜkranlı bir his hırak
mııtrr. f nşaata yakında başlanı1a· 
caktır. 

AdliyC$i iyi: 

fzmitte yeni ve giize) binalar, her 
gün §ayanı dikkat bir şekilde çoğal
maktadır; Mimar Yansen planına gö
re, İzmit, yeni ve modem bir tehir 
manzarası almaktadır. Bilhassa rıh
tımın in~asma haflandrktan sonra İz
mit güzel bir yurt p=ırçası olmuştur. 
Şimdi, büyük bir adliye sarayı i1e ha· 
pishane de İn§a edilecek.tir. lzmit be
lediyesi, yeni adliye ııarayı için şehrin 
mcrkr.z yerinde bir ana gösterecek, 
,.e adliye vekaletinin göndereceği 
plan üzerine inşaata başlanacaktır. 

Cevdet Baykal 

&;,. 
genç 

lzmirde 
karnından ve kalbinti.Jn 

';, yaralandı 
~t ' (llu!lusi) - Pazar günü 1 be, dakika kadar de\·am eden kavga 
~~~ton ııekiz sularında Kara- esnasında Sadık, eline geçirdiği beyaz 
l~ Li t _Fahreddin karakolu civa- saplı bir çakıyı Esadın kamına ve 

ı, ~ euıayet olmuı ve bir genç kalbine ııaplıyarak ağır surette yara· 
&.:;llıt )binden ağır surette yara• lamış ve yakalanmııtır. 

Resimli 
Dünya 

* • 
Bir tel cambazının 

melıa1eti 

Hünerlerini timdi Berlinde ''Vi:ıter
garten,, de gösteren meıhur tel cam
bazı Don del Monte; ıemaiYcsinin yar
dımile zarif bir kavis çizerek, iki la· 
zın üzerinden 11çnyor. Tel üzerinden 
havalannuıtır ve gtne tel üzerine ayak 
basacaktır. Böyle sıçrayıı; türlü tarzda 
yapılır. Geçen yaz Tepebaıı bahçesinde 
bir tel cambazı, ayni esastan mahareti
ni röstermiı. seyrettirmitti 1 

~~~ Yaralı derhal memleket ha!ltaha· J 
~ Q aile evinin civarında. de- nesine kaldınlmış ve hastahanede kar 

i11,~d~ Aziz, utçu Cemil, San deşiyl~ çocuğu~un ge~irilm~si~i, öl- Parisin Sen Clu ormanında geçen 
L l\Jıı alı ,;.c;ı Sadık ve halık~ı çı· mek üzere o1dugn"U soy1emıştır. haftalar büyük bir Kroskantri müaa-
~'ı,~et Pazar akşamı rakı içme· Yaralı henüz ölmemi~tir. Fakat bakaaı yap~dı. Bu brlyii!' ?1ilaaba~ya 
~İfliı. •şiardır. Sa,Jığrn balıkçı ku- ha\·atr ciddi ııurette tehlikededir. Ha: '10 genç kız ittirak etmııtır. Rcsımde 
"9.~ n_.jakınmda da manav F•<ı t di in tahkikatına mUddeiumumı görülen 16 t.ı.tındaki Alaas LorenU 
~ 

1 
at ayrı bir grupla rakı içi· muavini B. Sabri elk.oymuştur. __ k_ız_J_a_n_n_i _Ju_n_vı_· _b_mıt:_· _·_i _ce_l_mı_·ı_tir_. __ 

~:u .. ,ediği••k•'•'•rm•pey- e. Rüştü Çapçı gitt~ 
\~:ıt. i:?diği sırada Rif atla Esadrn 
\_~~ 8

1lnıiş hnlunuyordu. Bu iki ,, ıtd ... 
b ~.. • 1JUn hulnnduğu grupa iJ. 
.._ -.. Qı~Jerdir 

'" 1 • ~ita: 1~ llayım isminde bir Mu-
\:'.'la.ıı '~rdiği balıklan satın 'alan 
~i İe~ ııat hir miktar balık ver
~~io '~itir. Sadık hu teklife "i
~.... ~~ rah~tsız etmemesini söy-

~~ t.- •lhakıka Rıf atın müdaha· 
...... t d 

~; '•kora an ayrılarak kah,·eyf' 
·~"'Jtıft at bir müddet sonra tek-
~ llftGr. 

S, L~:~ar ~elince Sadığa: "Sen 
~ lt .. 11 •rnıın yanımla hakaret S l ltıfl • halkın yok." de-,· ince a-

1'-ın, llakaşa kanlı bir k8"gava 

' "" "k• ,,,. d 1 ı arkada~ hojhışmağa 

1 tltt ,., " ır. Ka,·~a f'snasınıla dt'-
_;~n "k· 
~ t•rar' 1 k:n ı:acı. oracla hu 'n-
"-~ rndan kurtarılmı~; fakat 

•rnışbr. Göğüs ır;öğüı;e on 

Rüttl Çapp ~-';sini u~yanJar araam"8.. 

Ankara nUf!l~~lıastahansei ~~- 1 tahanesi baıdoktoru Bay Rütti\ Cap
torluğuna tayin -dilen Cerrahpap hal- ça dün öğle treni ile A nkaraya gitmft- . 
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Şild ve hava kupası 
maçları yapıhyor 

(B) takımları arasında haftadan 
itibaren müsabakalar yapılacak 

Turnuva galibi Fenerbahçe ile 
Hava kurumu menfaatine 

karşllaşacaklar 
Dün 937 - 938 senesi tild ve (B) ta

kımları liğ maçları fikstürü bölge bina
aında ajanın reisliğinde çekildi. Bun
dan evvel tayyare kupası maçtan görU
tüldü. Bu müaabakalan yapacak Be
fiktq • Güneı ve Galatasaray murah
haalan, bölge bqkanmm, Fcnerbahçe 
nin de bu turnuvaya dahil edilmesi hu
susunda dileğine itiraz ederek, avantaj
larım kaybedtt.;eklerini bunun için tim
di bu Uç klüt-:in kendi aralannda bu maç 
lan bitirip biWıara turnuva galibinin, 
kupa mevzuubahsedilmeksizin Fener. 
bahçe ile Tayyare Cemiyeti menfaatine 
çarpqmayı kabu'ı ettiklerini bildirdi
ler. Ve bunun üzerine 9 klnunusanide 
Güneı • Bqiktq dömi final maçını ve 
16 klnunuaanide de bunun galibinin 
Galatasaray ile final maçını yapması ka
rarlqtınlaıııtır. 

Bundan sonra t11d maçları fikstilril 
çekilmiftir. Çekilen fikstüre göre Sü
leymanlye 1, Fenerbahçe 2, Anadolu
hisar 3, Davutpap 4-, Ortaköy 5, Al
tmordu 6, Galata gençler 7, Anadolu 
8, Fenerbahçe 9, GUnet 10, Beylerbe
yi 11, Hilll 12, Vefa 13, Kasunpaşa 
14, Doğa.nspor 15, Beşiktaş 16, tstan
bulspor 17, Galatasaray 18, EyUb 19, 
Topkapı 20, Beykoz 21, KangtlmrUk 
22 numaraya dütmUtlerdir. Uç saha-

da da yapılacak bu ıııaçlarınilk.eJerneat . 

9-16 ildnciklnunda yapıla.cak ve o gUn 
lerde Süleymaniye • Feneryılmaz, Ana 
doluhisar - Davutpqa; Ortaköy - Al
tmordu; Galata gençler - Anadolu, Fe 
nerba.hçe • Günet, Beylerbeyi - Hilll, 
Vefa - Kurmpqa, Doğan - Beşiktaş, 

İstanbulspor - Galatasaray, Eyüb • 
Topkapı, Beykoz - KaragUmrUkle kar 
plaşacaklardır. 

Bu maçların tarihleri bili.hare tes. 
bit edllecektlr. 

Bundan sonra (B) takımları ilk 
maçtan görUşWmil§ttır. Bu arada bazı 
bazı mUnak8.§alar olmuş. Birinci ve i
kinci kümenin bir arada maç yapma
lan k~UfUlınq ve 110Dr& bundu vu 
geçilerek birinci ve ikinci kllmelerin 
ayn ayn kendi aralarında maç yap -
malanna karv verilmiftir. 

Birtnci kfune (B) takrmlan maçla
rına bu hafta cumartesi gUnU Şeref 
ve Taksim stadlannda 111.&t Uçt.e baş
lanacaktır. Çekilen fikstürde 1 Vefa, 
2 Galatasaray, 3 Eytıb, 4 Fenerbahçe, 
5 Beykoz. 6 SWeymaııtye, 7 Topkapı,, 
8 1stanbulspor, 9 Betiktae. 10 GUneş. 

r kuz hafta devam edeoeh olan bu 
müsabakalar 

Birinci hafta: Vefa· Günet. Beşik
tae. Galata.sa.ray, Eytlb ·Fener, Bey
koz - .SWeymaniye, Topkapı • latan -
bulspor. 

lkinci hafta: Vefa - Beşiktaş, Güneş 
- İstanbulspor, Galat!Saray • Topkapı, 
Fenerbahc;e - Beykoz. 

Üçüncü hafta: Vefa - İstanbulspor, 
'leşiktaş • Topkapı, GUneı • Silleyma
niye, Galatasaray - Beykoz, Eyüb -
Fenerbahçe. 

Dördüncü hafta: Vefa • Topkapı, ta 
tanbulapor • SWeymaniye, Beşiktaı • 
Beykoz, Güneş - Fener, Galatasaray. 
Eyüb. 

Be§inci hafta Vefa • SWeymanlye, 

tir. 
Değerli doktor ve idareciyi Haydar

pap istasyonunda belediye erkinı, 

hastahane doktor, eczlf.:ı, .heanpreleri, 
kendisini sevenler ufurlamıJlardır. 
Uğurlama çok aamimt olmuı. kendi

sine yeni vuifes"nde muvaffakivetler 
temenni edilmittir. 

Bay Rüttil Çapçıya biz de muvaffa
kiyetler dileriz. 

Topkapı - Beykoz, İstanbulspor - Fe
ner, Beşiktaş· Eyüb, Günet. Galata
saray. 

Altmcı hafta: Vefa - Beykoz, SU -
leymanlye - Fener, Topkapı - Eyüb, 
İ8tanbulspor • Galatasaray, Beşiktq
Güneş. 

Yedinci hatt&: Vefa • Fener, Bey • 
koz • Eyl1b, Silleymaniye • Galatasa
ray, Topkapı • OOnet, İatanıbulspor -
Beşiktaş. 

Sekizinci hafta: Vefa • Eyüb, Fener 
Galatasaray; Beykoz· Güneş, SWey • 
maniye - Betıiktq, Topkapı - lstanbul
spor. 

Dokuzuncu hafta: Vefa • Galatasa
ray, Eyüb • Güneş, Fener • Beşilrtq, 
Beykoz • ~. Süleymaniye • 
Topkapı. 

KlUpleri arasında yapılacak ve lik 
p.Dıpiyonuna bir kupa verilecektir. 
Bili.kaydü tart (B) taJmniarma gel
miyen klüpler ilkten ihraç edilecekler 
dli-. 

lklnci kUıne (B) takımtan ilk maç
lanna da yakında başlanaca.kbr. 

Galatasaragın aile 
zlgafeli 

Galatasaray apor klüblmUn aenelik 
aile ziyafeti bu .ene·15 ıubat cuma ge· 
C.:eei yapılacalltlr. 
Klup tarafından ziyafetin hazırlıkla· 
rma bqlanmı,tır. 

lstanbul- Bilkreş 
mahlelilleı i 

31 Klnunuevvel cuma günü öğle
den sonra İstanbul ve Bükreı muhtelit
leri karplasacaklardır. İstanbul muhte· 
lltini İataı 1 likheyeti seçecektir. Bük· 
reı muhteliti 25, 26 birincikinunda An· 
karada Ankara ı .. uhtelitleri ile kartı· 

Jap.:aktır. 

Enoıiı - Fener Maçı HadUeai 
Geçenlerde tstanbula gelip Fenerbah

çe ile karıılapn Enoais maçında bir ha· 
dise zuhur etmiı~i. Ajan bu vakaya ee
beb olan1arm tecziyeaini federaayondan 
enmi§ti. Hadiseye aebeb olanlar kaleci 
Hüaameddin ile Eaattır. Vakanm tah
kikatı neticelenmiı, buna göre o gilnkil 
~ ihmal. ve l1kaydiai görülen ha
kem Şuinln teczlyeai. iatellmİftir. 

1' eneı bahçe kulilbilnde 
lstanbal Valiliiinclen: 
Cemiyetler kanunu hükUmlerine u

yarak geçenlerde viliyetçe Fenerbahçe 
Spor Klübünde yaptınlan teftit: kasa 
mevt.;udu ile hcaapdefterlerinin muka
yesesinden ibaret olup netice muvafık 

örülmüttil. 
C Ancak budan tarafından iddia edil· 
diği gıöi ~u teftit klilbün diğer mua· 
melitma ve eaki besaplanna ve satın a
lınan demirbq etyarÜn mlibayaa sureti
le mevcuduna ula temas edilmemiıtir • 

Teftitin hududu yukarda söylendiği 
yibi o gilnkU kaaa hesabına m:inhasır 

kalmııtır. Görlllen lüzum üzerine key
fiyet tavzih olunur. 

~ıtanbul Vali ve Belediye 
Reisi 

Muhittin Oıtündai 

• Heledi)·e reis muavini Ekrem, beledi· 
ye ı,ıeri hakkında temaslar yapmak üzere 
bugün Ankaraya ııtmı,ur. 

• Harict piyasalann tesiri altında bulma 
dutu için, bulday ffyallan biraz düşmüt
uır. Bu dl'l,meye Anadoludan arka arkaya 
fazla mahsul 1relmesi de sebeb olmuştur. 

• Türkiye Tıp encilmenl genel sekreter 
illinden: Türkiye Tıp encümeni 15- 12-
937 çarşamhtı ak,amı saat 18,30 da Etibbıı 
odasında senelik umumi toplantısını yapa 
rak yeni idare heyetini seçecellnden muh 
terem azanın teşrlnerl rica olunur. 
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lngiltere de Japonya
ya ota erdi 
(Üslyam birincide) 

tJ n lYı m d::lı ~ cı e D< n 
~lYı n oeırn ırn 

SJP 
' aliye 

Köstebek 
Sarayları 
(Yedinci sayı/adan devam) 

mektedir. Duvarlarım kaplayım ka-

Ingilterenin Japonyaya verdiği 
protesto notasmda Y angtse nehri 
üzerinde vukun gelen tecnvüzler 
hakkında tafo;Jfıt verildikten sonra 
deniyor ki: 

Büyük Britanya hükumeti, Ja . 
pon notasının Jngiliz ticaret gemile
rine yapılan hücumlardan bahset • 
memekte olduğunu kaydeder. Ben, 
bu Japon notasında söylenen her 
husu.sun ayni zamanda bu hücum • 
lara ela şamil ol&'1ğu hakkında temi
nat talep etmek talimatını almış bu 
lunuym•.ım. Bü~·ük Birtanya me • 
sulleri layıkı veçhile tecziy~ edi • 
leceği beyanından bilhassa kaydi 
malılmat eyler. Müzakere mev
zuunu le§kİ eden bu hü -
cum!ann mesuHerinin t.i:z.\.unu veç -
hile cezalandırılması, Büyük Britan 
ya hükumetince yeni auikastlerin ö 
nüne geçebilmek için yegane yolu 
lC§kiJ etmektedir. 

bir safha teşkil ettiğini, harp h~re • 
ketlerinin daha uzun z.aman devam 
etmed ihtimali bulunduğunu be -
yan etmiştir . 

Şanghaydan bildirildiğine göre, 
Japon orduları baş kumandanı ge -
ncral Matsiu yakında biiyük mera -
simle Nankine girecektir. 

Ecnebi takımlarla 
maçlar yapılacak 

J m madde lıinanm içini haricin lınra
retimfon saldar. fü·in bütiin dahili 1 
yeryliziincleki hinalarm odalarından 
çok kolay hir surette ısınıp serinle~ 
mckte<lir. 

Hcniiz ikmal edilnıİf olan hu "Mu
harebeye karşı ev" ahali arasmdn hü· 
ylik bir alaka uynndırnıı§tır. Yeni 
binayı muayene eden doktorlar Jıer 
türlii hıfzıssılın ~artlnnnı Jrniz ol
dui;•uıın Ye hu yer:ı1t1 binasında ika· 
metin kntiyen hayat iizerinde hir teh
like doğuramıyacağmı tasdik etmiş
lerdir. 

Büyük Britnnya hükumeti bu 
mesele münasebetiyle, evvelce ya -
pılmı~ hadiseleri de hatırlatmakta 
dır. 

F ran.sa da nota verecek 
Paris 15 (Hususi) - Figaro ga

zetesinin Londra muhabiri, lngiliz 
mahafilinin Fransa hükumetinin 
pek yakında Japon hükumetine ln
giliz notasına benzer bir protesto 
notası tevdi etmesine intizar etmek 
tc olduğunu bildirmektedir. 
lngiliz hududunu cb bombardıman 

ettiler · 
Hongkong 1 5 ( A. A.) - Uç Ja 

pon tayyaresi bugün öğleden sonra 
Çin -- Ingiliz hududunda Kişimçu
nu bombardıman etmişlerdir. Ja . 
pon tayyardcrinin hedefi zahiren, 
Çin erazisindeki telsiz telgraf istas
yonu ile Shumchunun üzerinde fn. 
giliz ve Çin toprnklarmr birleştiren 
köprü idi. Hasarat henüz tesbit edi 
lememiştir. 
lngiltere gemilerim ~elmieyeceli 

Londra 15 ( A. A.) - liyi haber 
alan mahfeller, lngiliz kabinesinin 
bugiink'ü toplantısında Çin sulan • 
na iki zırhlı gönderilmesi ihtimali -
nin müzakere edileceğini bildirmek
tedirler. Bununla beraber Amerika 
iştirak etmedikçe lngilte:cnin bir de 
niz nümayişi yapabileceğinde şüp -
he edilmektedir. Herhalde lngilte -
renin Japonların istediği gibi Çin su 
lanndaki gemilerini geri çekmiye 
ceği muhakkak nr dedilmektedir. 

Amerika Jnpon notasını kafi 
gÖrtr.)Jyor 

Vqington 15 (A. A.) - Sal& . 
hiyettar mahafil, B. Hirotanm Pa -
ney hadisesi münasebetiyle kendili 
ğinden gönderm ·ş olduğu notanın 
müsait bir surette kar~ılanmış olma. 
makla beraber, Amerikan metaliba. 
tına cevap teşkil etmemekte olduğu 
nu beyan etmektedirler. 

Bu notada münderiç olan tarziye 
ler ve tazminat teklifleri kabule §a· 

yan görülmüştür, fakat Çindeki A
merikalıların mal ve canlarını tch· 
Clit edecek yeni hadiselerin vuku • 
una mani olmak için ittih~ edilece 
ği bildirilen tedbirlere ait kısım gay 
ri kafi görülmektedir. 

Pekinde yeni kurulan hükUmet 
Japonlar tarafından Nankinin iş -

gali münasebetiyle Japon başvekili 
Konoge bir beyanname n~retmiş 
ve bu beyannamede merkezi Pe -
kin olmak üzere şimali Çinde bir 
muvakkat hiikumet teşkil edilmek 
yolundaki hazırlıkların tamamlan -
mı~ olduğunu söyliyerek şunları i-
Invc emtiştir: z 

- Japonya ecnebi devletlerin 
harp hareketleri esnasında bir t.a -
kım zararlara uğramış olmasından 
dolayı fevkalade müteessirdir. 

Yalnız bu devletler şunu da ka -
bul etmeleri icabcdeı ki uzakta şark 
emniyeti ve asayişi muhafaza ede • 
cek olan bir kuvvet varsa bu da Ja 
ponyadan ibarettir. 

Yeni hükumetin programı ve 
mahiyeti nedir? 

Pekinde Japonlar tarafından ye • 
ni bir Çin .. cumhuriyeti ilan olunmu§ 
tur. Bu hadise beynelmilel hayat • 
da günün en mühim meselesidir. 

Yeni Cin cumhuriyetinin esas ka
rakteri Japon dostluğuna istinat et
mesidir. 

Bu yeni muvl\kkat hükumet Pe
kinin ilan merasimi memnu mınta
kası olan daire dahilinde Şuentang -
ın bir salonunda yapılmıştır. 

Yeni hükfımctin beyann~mesin -
de şu noktalar göze çarpmaktadır : 

1 - Yeni idnre parti politikasına 
nihayet verecektir. 

2 - Komünizme karşı şiddetli 
mukavemet gösterilecektir. 

3 - Şarki Asya doktrininin te -
rakkisi ve sannyiin inki~afı için 
komşu memleketlerle dostane mü • 
nasebetler tesis olunacaktır. 

4 - Nankin hükumeti bayrağı 
kaldırılacak, onun yerine Eski Çin 
cumhuriyeti bayrağı olan beş renkli 
bayrak konacaktır. 

Yeni hüklımetin ilanı merasimin 
de iki eski cumhurreisi, üç eski bq 
vekil, beş eski büyük elçi, beş eski 
nazır bulunmuştur. Bunlar yeni hü 
kumette birer mesul mevki alacak -
lardır. 

Ajans tarafından ilave edilen bir 
notta bildirildiğine göre Pekin yeni 
muvakkat hükumet merkezidir. Bu 
hükumete şarki Hopey hükumeti 
de iltihak edecektir. Şansi ile Ha -
nav ve cenubi Şantung da ihtimal ki 
,yakın bir .zamanda bu hiikumete il
tihak edeceklerdir. 

Yeni ilan olunan muvakkat hü -
kumetin idaresi bütün şimali Çine 
teşmil olunacaktır • 

Çin meselesi 
(Vatyanı birincide) 

konf ernn~mm höyle söz<l~ hir prote!· 
to ile dn~ılmı~ olmn ı. Çindeki ecnebi 
men fnı ı ~ı•rini kiikiimlı>n iikiip at· 
mak ir:n e•nlı.:ıııı J tıPOTI) a k::rşıc:ıncla 
menf:;ııtlerini telılil.cılc giiren hu 
de' !etlerin lın~iin İ•;in. briki ele ynrm 
iı.:in !;ekilir' gitmekten hn~ka yapacak 
lıir <'yleri olınndı~rnı ı;ö trrivor., Fa· 
kat Uhiir giin ir;in hir §ey ynpnbile<·ek
lcr midir? Bn nol ... t:ıya re "c,·et !·', 
ııc ele "lınvır!" cliyc cr\ap vermek 
miiınkiin (le~ilıHr. 

Bunılan lıirhn<; ~ ıl <''Yel Manc;uri 
hnreketlerinin cereyanı sıralarm<ln 
bir Amerikan diplomatı ile konuşu· 
yordum. J aponyanın Man~urideki 
te§ehblislerinin Amerikalıların men• 
faatleri için de bir tehlike olduğuna 
göre, Amerjkanın bu vaziyet karşısın
da ne yapacağım sormuştum. Ameri
kan diplomatın ıı hu sualime kar§I 
yerdil;i cevap §U oldu: 

- Ne yapalrm? Mançuri için Ja· 
ponya ile lıarp etmek lizrm. Bu me
sele Amnika için höyle bir harbe <le· 
ğer mi?" 

Bundan sonra da diplomat maks:ı· 
clmı tnmamlamak için şu sözü ilave 
ctmi:ıoti: 

Ankara 14 (Telefonla) Türkspor 
kurumu spor kalkınmamız etrafında ba· 
zı kararlar vermiştir. derhal tatbik mev
kiine geçilecek olan kararlar şunlardır: 

1- lki yıl üstüstc şampiyon olan gu 
rup birir.t.;ileri milli l..-ümeyc girecekler 
dir. 

2- Ankarada yerli Antrenör k:.ırsu 
açılacak ve Marttan itibaren faaliyete 
geçecektir. Buradan Türkiyenin her 
tarafına antrenörler gönderilecektir. 
Kursu idare etmek ve antrenörleri ye
tiştirmek için Avusturya· ile muhabere 
edilmektedir. 

3- Yerli antrenör namzetlerini de 
aranılacak evsaf, al<J.:akları maaş ve ça
lışma tarzları blr talimatname ile tesbit 
edimiştir. 

4-Bu yıl lstanbuldan dört, Ankara 
ve lzmirden 2 şer olmak üzre, sekiz ku
lüp arasında milli küme maçları yapıla 
caktır. 14 Şubatta başlıyacaktır. 

S- Ecnebi takımlarla maç yapmak 
için anlaşmnlar yapılmıştır. Bun~ göre 
25- 12- 937 Cümartesi Ankarada da 
Bükrcş rnuhtcliti Ankara muhteliti 
26· 12· 937 Pazar Ankara maçının re
vanıı yapılacaktır, 31- 12- 937Cüm1 gü
nü lstanbulda İstanbul muhteliti Bük
fC§ muhteliti, 1- 1- 938 de Ankarada 
Çeklerin Sparta takımiyla ankara muh
teliti, 2- 1- 938 de Ankarada Çeklerin 
Sparta takımı ile İstanbul muhteliti, 16 
g.ubat 1938 de Ankarada. 
Först Viyana- Ankara §ampiyonu; 14 

§Ubat 1938 de İstanbulda. 
Först Viyana - İstanbul şampiyonu. 

Bu maçlardan mada üçüncü bir tema 
sın da İzmir bölgesi ile yapılması mu -
vafık görillerek federasyonca gelecek ta 
kımlarla muhabereye giri§ilmi§tir. 

6 - Ankara hakem kursuna devam 
eden 18 kişi imtihanoa muvaffak olmu§
tur. Bunlar bir imtihan daha olarak dip 
Joma al~.;aklardır. Hazırlanan talimat
nameye göre üç sene zarfında Türkiye 
nin her ta.rafında hake mve yerli antre 
nör bulunacalmr. 
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lsfanbul Bdcdiyes! 
ŞEHiR T1YATROT4ARI 

Sant 20,30 da 
-TURANDOT

Mns:ıl 5 perde 
\'nıan: Karlo Gozzi 
Tilrkcesi Sait AH 

OPERET: 
Saat 20,30 da BiLMECE komedi ~ perde 

Pazar günleri Saat 15,SO da Matine 
YAZAN: G. D. Birabeau 

TÜRKÇESİ: A. H. Akdemir 

(Son 

ERTUGRUL SADİ TEK 
TiYATROSU 

Kadıköy '(Süreyya)'. 
sinemasında 

Paıarte:sl günü akşamı 
BRAVO REJISOR 

meşhur \"Odvil 2 perde 
1 tablo. (GÖLGE) 

piyes 1 Perde. ' 

ŞEIIZADEBAŞI 
TURA~ ilYATROSU 
nu gece ~:ıat !!0,30 da 
Snn'atkil.r Naşlt ve ar
kadnşl:ırı; okuyucu 
Semiha ,.e Mişel vr,. 
riyctcsi 2 oyun ~irden 

Cınıl) kon.etli 2 perde; (Yavrum 
Komiser) \'Od\'il 1 perde 

- Çin, arazM çolt geniş, nüfusu 
~ok kesi(, husu i hir karakteri olan 

bir mernlc! ettir. Dn memlekete şim"· ııı--- K LJ R LJ N --... 
cliyc kadar hnriçten a kcri hir gale· 
lıc ile gelmiş ve yerleşmiş olan hiitün ABONE TARiFESi 
yabancı milletler hir 7.ıtman sonra MenıJekeı &Jemkket 

kendi milli karaktf"rlt"rini knyhetınİ§· lflnde dıemda 
Jcr, Çinli olmuşlardır. Japonlan dn Aymr ıM iM Kl'f. 

Böyle hir torilıi muknclderal bekle- ı aylık !60 '-U KrJ. 
mektt'dir." •aylık nG sıo KJ'I. 

l\limar Dayly, yeni tipteki e,·Jerin 
yalnız muharebe zamanlarında bil -
yiik IJir emniyet teşkil etmekle kal -
mayıp hüylik ~ehirlerc1c ~ocuk hah • 
~clcri, parklar. jimnastik mahalleri, 
Ye saire yapılmak için sathın serbest 
hırnkaca!dnrmı, hu 11uretle biiviik 
şehirlerin hnyatınr dalın sılıhi bir.Jıa· 
le sokacaklarını i<ldia etmektedir. 

Çekmece 
( 8 inci aahifadan devam) 

-20 teşrinisani! 20 teırinisanil 
Karısı soğuk soğuk onu §Öyle bir 

yukardan ~~ğı süzdü: 
- Deli mi oluyorsun~ 
Fakat Mişel daha fazla gülüyor, 

ve karısını kucaklayarak: 
- Tebrik ederim, Kora ! diyor • 

du. 
Kadın anladı. Doğum yıldönümü

nü şimdiye kadar hiç kutlamazdı, 
yalnız evlendikleri günün yıldönü • 
münü kultardı. 

Kora paketi açtı içinde beyaz bir 
kuyumcu kutusu çıktı. Kutu da, 
üzeri elmaslarla süslü bir platin kol 
saati vardı. Kocasının boynuna atıl 
dı ve teşekkür etti. 

Kocası izah etti: 
- Annemden ka1an bir iki pa -

ram vardı, dedi. Sana bir sürpriz 
yapmak istedim .. 

Bir anda kaz.andığı bütün zaferi 
kaybetmişti. Kansı i~in §imdi yine 
hep gizli düşünüşle hareket eden bir 
adam olmuştu. Kadın içini yeni bir 
nefret kapladığını hissetti; bu, ev -
velkinden daha şiddetli bir nefret • 
ti. 
Sözle ifadesi müşkül bir nazarla ko 
casına baktı, onu şimdiye kadar kin 
den çok daha basit ve küçük 
buluyordu. Nihayet, o alamadığı 
kiirkü dü~ünerek, içini çekti: 

- Bu budalalığı etmeden evvd 
bana sorsaydın keşke. Alınacak da
ha lüzumlu §eyler var 1 - Romain 
Rou.ss~J! 

sağlık 
Servisimiz 

Ruoua doktorumuz Puarteaı g1lnlert 
eaat oıı beJ butuktan y1rmlye ka~ \r gao 
r:etemiz ldarehaneslı;de, cumarteaı g\lıılert 
de aat U tea 19 a kadar L&leU Tayyare 
•partımanıan ikinci dab1t ~ ııw:ııaraııa 
dalQla okuyucuıarımw yedi kupon muk .. 
blllnde kabuı eder. 

Ayol ıekUde dl§ doktorıamnız da okuo 
yucularımızm emlrlerlıle hazır buJunmaıı:. 
tadır. Dit doktorumuz Fahrettln Dtgmen 
Parmakkapı lııUklA1 eaddestııde 127 ı:ıtu:o&> 
rada paurteaı ıınnıerl 884t H ile 20 ar• 
amda bulunduğu gttıl doktor Necatı Pak· 
ıt de Karaldly Mahmudiye caddeat 1-2 
numarada salı ve cuma gUnler1 ayut saa~ 
ıerae okuyucuıarnnwn dlglertne hakacal.
ıar ve ufak tedavilerlııJ yapacaklardır. 

Ayn! umanda Beşiktaş tramvay ca~ 
del! Erfp apArtımaıımda annnetçt Emln 
Ftcıaı:ı muhtaç okuyucuıanmı.zm çocus 
l&rmı aUnnet edecekUr. 

Aynca Aksaray Pertev Ettaneld ya. 
ıunda 3~2 numarada .unnetcı n sıhhat 
memuru Nuri E~slz KURUN doktoruııuo 
•ereceği eı:ıjekıftyu:lıan bebcrtnf yedi ku
pon mukabilinde ve abonelerimlZe en ebo 
veb eera!Uo çocuklarmm aUnnet ıımelt
yelerı:ıı yapacaktır. 
la1mter1ıı1 yazdığımıı doktor, dlıçt •e ıstın
ııettUere mUracaat ederken KURUN'Wl 
blzmet kuponundan yedl tane gotUrmek 
'AZ'mdır. 

Aınt:\riknlı diplomatm l\Iançuri ha- l'illık 900 1600 KJ'f. 

Tarifesinden Balkan tıtrUğt için ayl'la otuz 
ıcunıo dUşUIUr. Poata birliğine g1rmJyen 

)'erlere ayda yetmiş beşer kuruo 
ummedlllr. 

~-KUR UN 
Hizmet kuponu 

Bu devİetİerin Çindeki menfaat -
leri ancak Japonya ile Çinin teşriki 
mesai etmelerine bağlıdır .. , 

diseleri ccınnsmdn söylcd;~i hu :::özün 
ifade tnr.ıınn göre hugiinkii ah,·nl ve 
~crait içinde de galiba Amcriknlılarm 
ye~ünc 1<'sclli noktaları hu diişünce· 
dm iharet olarak. Arnha Amerikalı
lar ~ihi 1n~i1izlerc~ Frmı .. ızlııra 'c 
diğer emelıilere tC'ısclli Yercıı düşiin
ce de hu mtıı1ur? 

l'Urttlycnln Lcr ııoıııa merkezlnıle 

KtlRUNa ahnne yaıılır. 

A.dreıs değiştirme Ucreu 2~ kur.ı~tur. 

iLAN iŞLERi TEL: 20335 

Bu kuponu gazete idaresine get::-eıııer: 

ı - KUçUk Ulnlaruu parum baatmrlar 
2 - Kurunun beklmlerlDe para.sız baktır 
tırıar. 

a - Hukul< ve mali mU~avırterlne btr 
tllrlll kanun vnllıırrnı parasız snrup lv,n.nlr 

0tır 
KURIJ!Va aborıe 

et111'11 Japon ba~vekili Nankinin i~gali 
Çin meselesinin halli yolunda ancak Asl\1 US nuz ve ~bone 



Açık Eksiltme ilanı 
tderpaşn Lisesi Satınalma Kurumundan: 
11.ı,d k .... . arpa~ Lisesinin fazla kalan ı 09200 parça çamaşır yı anma ve utu • 
tq~Çık eksiltmeye konulmuş~ur. 
\i ıltıne 27-12-937 Pazartesi günü aaat 15 de İstanbul Kültür Direktör· 
~nası içinde Liseler M uhasebecili ğinde toplanacak olan Komisyonda yapı-

l,~. . d lat ın bedeli 2809 lira 20 ku r uş ve ilk teminatı 211 lıra ır. 
t(liler Şartnameyi görmek üzere Okul Direktörlüğüne müracaat edebitir-

S..e'-ı · ı · · · f ·· t n • · Do " 1 erın çamaşır yıkay1.:ı ve ca maşır makınelen ve te errua mı ~ evm~-
O Parça çamaşır yıkayabilecc k ve kuı uta bilecek kudrette olduğuna daır 
~11.e l'ıearet odası vesikalari~l! birlikte aynca Ticaret odasından vesi!ı::a ge-

'1 Şarttır. (8241) 

t.,anttteplllaıre0 Çocuk veıllern
ne, OkuU oırektörDeırıne 
Mektep kitaplaTınız.ı almadan . . .. bir kere eılıi tonıilıfınız 

'' VAKiT ,, Kitabevine · 
'lral'lnız. ilk, Orta, Li.e, Yük•elt ue Meslek ••. Her olrulan, laeı 
~ılı İ~in, h~ clilden, her türlü maaril neıriyatını buradan 

ay/ıkla ve derhal edinebilirsiniz.. 
~ Rastgele yerel~'! al~~nu~ . ~n~nda yanılma, yorulma, ua. 

1 6'qybetme olabılır, üzulebılır•• nız. 
llatisqso iter yerele kıymet vermeli: (VAKiT KiTABEVi) 

41, '>1ektep kilapçılıfıntla ihtİIM kazanmıfhr. . . 
kitap üzerine gelecelt iter sorguya karfılılı verılır. 

\' A.DRES: lstanbul Vakrt Yurdu. Telefon: 24370. Telıraf: 
lkrt · lstanbul Posta kutusu: 48. 

iLAN 

~~\ll Dördüncü icra Memurlu-

l~. 
\ t llnde Firuzağada Olivo sokal?'· 
~ tlıerr, Eier apartımarunda mukim 
~len ikametgahı meçhul bulunan 

~ari'ye: 

~Set tarafından İstanbul :ııliye 
~cü hukuk dairesinden almmıı 
\ 35 tarih ve 221 No. Ju illm ile 
~~ra alacağının tahsilinin t~mini 
~rcrnizin 937 / 3411 No. lu drı•ya

' ·kınızda cereyan ~en icrai mu: 
\.-: lafhasında ikametgahınıza beraı 
~ gönderilen 1.:ra emrinin arkasına 

f ri tarafmdan verilen meıruhatta 
gahınızı terkettiğiniz ve yeni i-
tahınızı da bilen olmadığı anla
\>e usulil hukukiyenin bu huıu
dair maddesine tevfikan icra 

· i '1erciince mezkur icra em: inin 
ı. tbüd:Ietle ilanen tebliğine karar 
"ili !\t" I . ır. 
~ İlan tarihinden itibaren bir ay 
t da:rcmize müracaatla boı•;u öde-
~. d Ilı ~c ınalınız hakkında beyan a bu-

t· ti\•;: lhımdı r. Borcu ödemez veya-
\,.. lcta • 74·· ·· d ıı.' • ıflas kanununun uncu ma -
~ lt\'fikan mallarınız hakkında be
~b~tunmazsanız hapisle tazyik 

1 Le1Jazım Bmlıllği ı ıı•nıarı 

lstanbulda Maltepe Askeri Lisesi ile 
Maltepe Piyade ıtıJ okulu ve Bursa As
keri Lisesi için üç adet çamaşır kurut
ma makinesi 31-1-938 pazartesi gü
nü saat 15 de Tophanede İstanbul Le
vazım amirliği S.tınalma Komisyonun
da kapalı zarflı eksiltmesi yapılacak
tır. Hepsinin tahmin bedeli 9000 lira 
ilk teminatı 675 lira.dır. Şartnameii Ko
miıyonda görülebilir. İlteklilerin kanu
ni belgeleriyle_teklif mektuplannt ihale 
saatinden bir ıaat evveline kadar Ko-
misyona vermeleri. 

(326) 
* •• 

(8390) 

Dikimevleri için 6500 kilo ham deri 
3-1-938 Pazartesi günil saat 15 de 
Tophanede tst. Levazım amirliği Sa
tınalma Komisyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bt-deli 
9750 lira ilk teminatı 731 lira 25 kuruş
tur. Şartname ve 11':.imunesi Komiıyon
da görülebilir. İsteklilerin kanuni bel
geleriyle teklif mektuplarını ihale ~
tinden bir saat evveline kadar Komıs
yona vermeleri. (325) <8389) t:ınız gibi yanlı§ beyanda bu

"'tıınuz takdirJe hapisle tct.:ziye o-

t1nız hususu ilan olunur. ,,. __ Dr. lhe•n Sami 
~ (23997.) ,. 1 
l.. .. - z A Y ı . 1 T ~~.~.u~\~.~~•• 

t..~"ltttk ı H tutulmamak için tesiri kat'i, uıu-~: oy Barutc-ücü .dare eyetin· H 
~ afiy~ti pek emin w.e aşıdır. er 

lcırk"' t · eCl.Slıanede bulunur. Kutusu: 45 lır oy Ban.:tgüc•:.i dare Heyetı 

r" Zl.yi olmuş ve yenisi yaptın)- kuruştur. 
il. ~sk"sinin hı'.ikmü olmadığı ilan 

'Z___ 
-----------------------

t,tih z A y 1 
, , Asl:crlik şubesinden al.dığım 
•ot v ~ 'k . 

t, • ~s • .,,mı kaybettım yerıısını 

• '11 1 'ln eskisinin hükmü yok-

~l\kapanı 2'1 numaralı fırınc?a 
24 d;,\ğumlu Ömer oğlu Bekir 

(23986) 

-------~~~--~~~-
'-ıc.t\ .. 1 L ~ N 
~ oy Tapu Memurluğundan: 

ltı. Q'~ır1t· · 
ı."llı 1\ oy Zuhuratbaba mevkiinde 

'il 
~~ b Yiiz dekar mıktarında bi: tar-
b~ti s seneyi mütecaviz bir zarrıan

\rt Sabri oğlu Nazminin bilıhenet 
ıı.ru d 
tcJ ~ .a olduğundan bahsile na-

~ıır•ta üı talebine karşı senebiz ta

,·~~ kı~asen mahallinde bu ayın 
'ıtıllt l\eı cumartesi günü tapu me
l~ ll tarafından yapılacak tetkikat 

~' b·~. ?u yer ilz<.rınde hak irldia 
~ ~~il ıt r'l:-ı olanların hazır bulıına-

ıı... il' · - .. 1 • ""1& u· ... ·•ru"'a muracaat etmı: = rı 
an olunur. 

(23938) 

Birinci ımıt Operatör -
1 ırA .CFER TAVVAR 

UmumJ cenabl v~ sinir, dimal 
Estetik cerrahisi mütehassısı 

Pana T 1p Fakültesi S. Aaiıtaııı 
Erkek kadın ameliyallar1. dimağ 
t?stetik "Yllı.. mt'me., kar10 bu
ruşuklukları.. Nısaiye "" doğum 

oıUtehusısı 

Muayene: Sabahlan M e c !il c n en 
5 ten 8 e kadar U 

öğleden sonra Uc.-ret ildir 

t:kyııglu . Parmakkapı, Ruml'li Hlln 
No. t Teleforı: 44086 

iLAN 
Kadıköy icra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup sa

tılarak paraya çevrilmesi takarrur eden 
ta'.ıta ~andalya çekmt•.;e, mermerli ma
sa gibi kahvahane eşyasının iştirasına 

talip olanların 21-12-97 taıihine 

müsadif Sah günü saat ıo dan ı 1 ka
dar satış mahalli olan Kadıköy Yelde
ğirmeninde Uzun Hafız sokağın:la 44 
numaralı kahvehanede bulunacak satı§ 
memuruna müracaat eylemeleri il.in o- J 
lunur. (V. P. 2110) 

lLAN 

lstan&ul Dörclüncü icra· Memurlu
ğundan: 

Açık Eksiltme ilanı 
Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: 

Haydarpaıa lisesinde Dttlet heubına okuyan yatılı talebe iç:n alınacak olan 
ders kitaplan açık eksiltmeye konu?muttur. 

Eksiltmeye 27-12-937 P~arteai &':.inü saat 15.30 da l~tanbul Kültür Di
rektörlüğü binası içinde Liıeler M:.ıhaae beciliğinde toplanacak olan Komisyonda 
yapılacaktır. 

Tahmin Fiatr 1046 lira 86 kurut ve ilk teminatı 79 liradır. 
İstekliler prtnameyi ve kitapbnn cins ve miktarını gösterir listeleri okulda 

görebilirler. 
İsteklilerin yeni aene Ticaret Odası veaikalariyle birlikte belli gün ve r:aatte 

Komisyona gelmeleri. (8240) 

r,tanbul B~tediyesi ilanları · ~ '. ~: 

Mahcuz olup tamamına (8370) lira 
kıymet takdir olunan Galatada Bere
ketzade mahalleainde Yonca sokağında 
eski 12 yeni 18 No. lu Kemeraltı ~ad
dcsinde eski 29 yeni 31 No. lu Meyha
nenin havaıını havi kayden depo ve ha
len kagir hanenin nııfı aatılığa çıka

rılmıştır. Gayri nıenkulUn evsafı: İşbu 
gayrimenkule Yonca ıokağındaki 18 
No. lu demir kapıdan girilir. Zemin ka
tında ayrıca iıtor kepenkli zemini çi
mento helası bulunan dükkan mevcut 
olup bottur. Apartnuının zemin katı 
mezkCir kapıdan cirildikte çimento an
tre ve iki kömllrlllk vardır. Asma kat· 
ta: Mozaik sahanlıktan girilen bir ara
lıktan girilen bir aralık ve içi içe iki oda 
mevcut olup birinde hela ve bir mutbah 
vardır. 

1. inci kat: Kareaimen bir sofa Uze
rinde kırmızı çinili ve mermer tatlı bir 
heli kar11rnan dötcmeli ve maltız o.:ak
lı mutbah 4 oda vardır. 

Keşif bedeli 1174 lira 84 kuruı olan Cinci temizlik ahırının tamiri açık 

eksiltmeye konulmuıtur. Keıif evrakile prtnamesi Levzım Müdürlüğünde görü
lebilir. İstekliler 2490 No. lı kanunJa ya 7.ılr vesikadan başka fen i~eri müdürlü
ğünden alat.:aklan fen ehliyet vesikas:Ie 88 lira 11 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 27-12-937 pazartesi g:inü saat 14 de Daimi Encümen-

2 • 3 üncü katlar: Birinci katın ay
nıdır. 

Umumt evsafı: Bu kata kadar merdi
venler mozayik bu kattan sonra demir
dir. 

4Uncü kat: Taraaa olup umum zemin 
çimento dötelidir. Bir koridor üzerinde 
.. bit kazanlı ve tenekeli bir çamaşır
lık iki cihctde üstü galvaruz örtülü di
var korkulu iki tarasa ve umum binada 
elektrik ve terkos tesisatı vardır. Bina
da ön ve arka cephede olmak üzere üç 
katta demir parmaklık korkuluklu 4 
halka ve Kemeraltı •.:addesi cepheıinde 
bir katta cephe imtidadınca balkon var
dır. Bina tam klgirdir. 

Hududu: Kayıtda yazılıdır. MeAhası 
112 metre rnikibı olup bunun 105 met
re mikabı üzerinde 4.5 katlı bina mev· 
cutdur. Bunun 50 metre mikabı ze
mini Kemeraltı sokağındaki yen! 31 
No. lu dükkana aiddir. Kemeraltı cad-

desinde bilihava eski 29 yeni 31 No. lı 
dükkan istor kepenkli zemini çim('nto 
döşemeli olup ztminden tahta merdi
ven ile inilir. Zemini çimento döıcli 
Dodrum vardır. Tavanı tolos kemerlidir. 
Elektrik tesisatı vardır. Hudut kay
dında yazılıdır. 

Sahaaı: 50 metre mikabı olup hava~ıı 
yoktur. ~ina kiglrdir. 

Satıı: ı inci arttırma 17-1-938 ta
rihine mü&adif Pazartesi günü saat 14-
16 ya kadar dairede yapılaı.:ak ve veri
lecek bedel her iki gayri menkulün ta

mamına takdir edilen 8370 liranın mah
cuz ve satılması mukarrer borçluya a
id nısıf hissesine isabet eden kıymeti 

muhammenenin o/o 7 5 ini bulduğu tak
dirde müıterisine ihale edilecek ve ak-

si takdirde en çok pey sahibinin taah
bildil baki kalmak şartile arttırma 15 
gün temdit olunarak 1-2-938 tarihi
ne müsadif Sah gUnU sat 14 - 16 ya ka

dar temdiden müzaye.deye devam olu
nacak bu arttırmaya verilecek bedel 
takdir olunan mezkilr hisseye aid 
kıymeti muhammenenin % 7 5 ini bul
madığı takdirde 2280 No. lı kanun hü
kümlerine tibi olaı.:.aktır. Arttırma pcJin 

para iledir. Arttırmaya ittirak edecek
lerin gayri menkule takdir olunan 9. 7 5 
nisbctinde pey akçesi veya milli bir ban
kanın mektubunu vermiye mecburdur
lar. İşbu gayri menkulün ihale tarihi-

ne kadar tahakkuk edecek bina, tanzi
fat, tenviriye ve vakıf icaresiyle ruıu
mu dellaliye ve reami tahail borçluya 
aid olup müzayede , bedelinden tenzil 

edil~cektir. Yalnız 20 senelik Vakıf 
Tavizatı tapu harçları müıteriye aid 
dir. 2004 numaralı icra iflas kanunu
nun 126 ncı maddesine tevfikan 

hakları tapu sicilleriyle sabit olma
yan ipotekli al:•;aklarla diğer ala
ka.darların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve maa
raflarına dair olan iddialarım ilan tari- 1 
hinden itibaren 20 g-'..in zarfında evra
kı müsbitelerile bi rlikte da·remize bil
dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak
ları tapu sicillerile sabit olmıyanlar sa
tış bedelinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. Arttırma şartnamesi herkes ta
rafından görülmek üzere 27--12--937 
tarihinden itibaren divanhaneye 4sıla

caktır. Daha !azla malumat almak iste
yenler dairemize g:lerck 37/ 1851 No.lı 

dosyadaki vaziyet ve takdiri krym~t ra
porunu tetkik edebilecekleri ilin olu-
nur. 

de bulunmalıdırlar. (B.) (8301) 

Keşif bedeli 2701 lira 65 kuruş olan Davutpaşa iltisak yolunun tamiri açık ek
siltmeye konulmuıtur. Keıif evrakilc: şart namesi Levazrm Müdürlüğünde f"Örülc
bilir. İstekliler 2490 numaralı kan:.ında yazılı vesikadan batka Nafia Müdürlü
ğünden alacaktan fen ehliyet vcsikasilc 202 lira 62 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 27-12-937 pazartesi gül'l':.i saat 14 de Daimi Encümen-
de bulunmalıdırlar. (İ.) (8300) 

Beyoğlu Hastahanesinin kadınlar pa viyonuna yapbnlacak kalorifer tesisatı 
açık eksiltmeye konulmu!tur. Keşif evra kile prtnamesi Levazım Müdürlüğünde 

görülebilir. İstekliler 2490 No. 1ı kanun da yazılı vesika ve 224 lira 25 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27-12-937 pazartesi gıanü saat 14 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (8298) 

Belediye zabıtası talimatnamesinin 525 ıncı ına.ddeıi umumi mccJisin 
15-11-937 tarihli toplantrııında apğıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

Alakadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. 
Madde: 525 - Umumun yiyip !çmeıi ne, yatıp kalkmasına, taranıp temizlen

mesine, eğlcrl.:eıı.inc mahsus olup Beledi ye kanununun on beşinci maddesinin ü
çüncü frkraaında sayılanlarla bunlara benzeyen yerlerin sahipleri buralarda ye
nilecek ve içilecek ıeylerin fiyatlaril~ mevcut olduğu takdirde kira, hizmet, duhuliye 
ve bilet mukabili alınan mebaliği gösterir ilç nusha tarife tanzim edt•.:eklerdir. 
Bunlar Belediye İktısat işleri Miidürlü ğünce tetkik ve tasdik edildikten sonra 
bir nushası ait olduğu Belediye Şubesine verilecek ve diğer nushası m:iesscsede 
saklanarak her talep vukuunda ibrazı mecburi olacak ve suretleri buraların ka
pılarına ve iç taraflarında halkın kolay tıkla görebileceği münasip bir veya ica
bına göre müteaddit mahallere bir anda göıe çarpacak surette iri harflerle büyük 
levhalar halinde ve "mu&addak fiyat tari tesi,. adı altında aaılaı.:ak ve bu tarifelerin 
birer örnekleri de kUçük matbualar halinde masalar lizerinde bulundurulacak
tır. Kapılara ve diğer münasip yerlere asılacak tarifeler en az 35/ 55 eb'adında 

olacaktır. 

Musaddatc fiyat tanfc'si bulurum yan ve bunları yukarda gösterilen şekil
de kolayca görülecek yerlere asmayan müeHeae sahipleri hakkında umuru bele
diyeye m:iteallik ahkamı cezaiye kanunu na tevfikan takibat yapılacaktır. 

. (B.) (8387) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Cinı ve mevkii Muhammen senelik Kira 

kiraıı Lira Müddeti 
Ayasofyada Alemdar mahallesinin Yere batan ı.:addesinde 
altında bir dükkanı bulunan 10, 12, No. ahşap ev: 
Sultanahmette Divan yolu caddesinde Sıhhiye müzesi altın
da eski 150 yeni 136 No. 1ı .dükkan: 
Ahxrkapıda İskele caddesinde evvelce Tıb riye mektebi ola
rak kullanılan eski 5 yeni i No. 1ı b!na: 
Boğaziçinde Balta Limanında Kuleli Boa tana bitişik 

225 iki yrl 

108 İki yıl 

144 lki yıl 

114,600 metre murabbaı arazi: 98 u~ yıl 
Tophanede Necatibey caddeaiıv.ie 343 No . lı dükkan : 114 İki yıl 

Yukarda ı.:ins ve mevkileri yazılı tm lak hizalarındaki kira ve müddetler üze
rinden açık arttırma usulile kiraya ·,rerile cektir. İsteklilerin tediye tcraiti ile diğer 
şartlarını öğrenmek isteyenlerin 27-12 -937 pazartesi günü saat on dörtte yüz
de 7 ,5 pey ak~larile Milli Emlak Madür lüğünde toplanan komisyona gelmeleri . 

• 

(M.) (8313) 

QANKAYA 
YATIRILAN DAQA l;Yi 

EKiLMiŞ TO~UM GiBi VtRiMLiDiQ. 

U OlANTS~ DANf ONi ~~ 
kARAKOY PALAS ALAL~MCi HAN 
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ELEKTRiK FENER ve PiLLERi 

E n 
ç o k 

de yenır ve 
deha fazle ıtık 

verir. DUnyanın en 
iyileri olen Eveready 

pillerini ierarle isteyiniz. 

8 o u. ı. A • , • AD e Al. E. ve Ssf 

iSTA.NBUL " AN&<:ARA iZ..M i R 

T.C. 

Zl RAAT BAN~ASI 
Si OlANIN 

YÜZÜ GÜLER 

\ 

12 Birln<·i lianundan 18 birinci kAnuna 
kadar Ulusal 'rasarruf haftasıdır 

Bu hafta içinde kumbara5ı olııııyan lıer Türk bir kumbara alarak 
para hiriktirıııeğe ha,,lamalr, kum harası olanlar da mümkün olduğu ka· 
dar para yatırarak ulusal ta~arru f u arttırmağa çalıı.malıclırlar. 

Bu lıa/ta içinde bcmlmmı::da /;i tcuarruf hesaplarına en a~ağı (10) 
on lira yatmınlarla (1 O) on lira Tık yeniden bir tasarruf hesabı açtı· 
ranlar arasuula 2 Mart 938 de lwr 'a çekil ere!. lmzcmanlardarı yü.z ki§iye 
mulıtclif nisb<'llC'rdc (1.000) bin lira ilrramiye dağıtılacal.ıır. 

Y nlnız, hu kur'aya İ§lİrak e dehilmck i!:İD yatırılan paradan Şubat 
1938 nihayetine kadar ~n aşağı (10) on liralık bir hakiye bırakılma· 
sı icaheder. 
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ET A·E··· E . M KL 

YEili llAUAI 
PAZARLARI 

Türkiye Cumhuriyet l\lerkez Bankası 

ıı ı 12 ı 1937 vaziyeti 
AKTiF lira f PASiF -4 ..... 

~tm ati ıuı.....- 19 G23 G!B IL.27.602.230.80 
au.ıcnot. • • • • 1 1.JO1.61}3. 
Ufaldik. • • • " 1.054.667 .63 

l'lrlı Uruı : • 
~Mık! mWuıWrlerı 

AJtaa uıı ıuıoıraı 6 482 909 

Altma talı TtlJ u bG eerbellt 
dOYblw. 
otter darlaler H bCJl'Cl• 

iL. 810.749.0t 

9.118. 729.56 

23.679.32 

39.958.591.43 

810.749.01 

~h1ZIC b&k17eleri • • • ' 24.985.858.03 34. 128.266. 91 
.. dDe ........ , 

karfWIL L 158.748.56.3-
Kaaanua t Ye • md mad. 
4-lerlae &nftku fl&lılD• ~ 

Deruhte edllu e1'1"&lD aaktlJ•ı 

tmdaa nld tedt7at. ,. 14.070.463- 144.678. lCO-
kMda& ...._ı 

IL2.200.000.-
, .. 40.334.814. 98 42.534.814.98 

ffa&tne booolan. • • • 
nc:Aı1 .. etter , • • • • 

f'Abaa "'Tall.u&t .os ... ı: 
1 Deruhte edllesa eYT&la aak.. 

& f t1Jeııia lt&r9Jlı'1 uh&DI "' L.39.025.076.02 
{ t&ll .u&t lt1baı1 kı)'DleUt 

8 8erbe!t ..... t&]lyt)At '-- 5.260.414.69 44.285.490.71 
Aftllal&r: 

~ltm .. ~'Yk llaer1ıll• 
T'U1'1Jlt Oserln iL. 76.415.74 

L 8.768.921.63 8.843.337.37 

4.500.000 -
16.600.292.80 

3.36.3 W.ti~3.'l l. 
- ·- ... c-- -

~ ~ ..... . 
Dttt.Yaı akçemtı .. t ~ 
Adl ye tevk&14de. 1 , • • 
Hu.IU.ll • • • ı • . ı • 

r9d& Y111Clek1 8&nkııotıar: 

oeruhte ~eıı •rrakJ D&kt171 
K&Dunwı • n 8 1Dcf madc» 
terin• te'f'ftk&ıı b.a.zlae tan.tm.. 
d&D ftld t.ediyat. 
Deruhte eCllen eTr&Jc ll&ktıyr 
bakly..ı. • 

;Y 
15·-

I 2. ıos. ı 72.40 
6
•621• ılJt~ 

,, 4.516.007. 70 

r 158. 7 4 S.56.1-

L. 14.070.463-

L 144.678.100-
Karftlıtı tamamen aıtm oJU'&lı: 
ua.veten tedavUte vazedilen L. t9.000.000- ~ 

Reeakont mukabW U&nten t.d.11 78.tl..e 
nzed. • 13.COO.OOO- l 76·~1o,ıfıY 'J1lrll Lll'llaı Mnctu..ala ' 12. 
OOris l'aaJaJaDdab: 

Altına tahYil! kabil cUl11zler iL 2.164.96 ~ 
Dlfer dövtzıer •• alacakb ~4' 

kllrlng baldyeler1 • • • • • L.28.261.730.68 :~ 
MWıtellf 1 1 1 1 1 

2 Mart 193! tarihinden IUbaren: lakonto haddi yüzde IS 1.2 - -"tm Uzerlııs avans yüzde ' 1-2 

Kirahk odalar 
Ankara caddesinde Orhan Bey hanında yazıhane ve muayenehane, 

.. aprlnıağa rlvcrişli kiralık odalar vardır. Gazc.tcmh: idaresine müracaat. 
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ately~ ı===;=~==-::~:::=ı /# 20335 fi 
1 ,...,.., .. g11nıerl ... , 2 
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