
CUMA 

5 
~RT 1e s7 

Yarınki sayımız 
ilavemizle beraber 

g '<il : 20 - 3 
1Y•: 6&7 .,-=ıı.::ıı-. 

2 
Sayıfa lSTANBUL- Ankara Caddesi ı~ı Telgraf adresi: Kurun • ls!anbul 

Posta kutusu: 46 (18t!znbul) • • ~..\l • • I> Telef. 21413 (l'azı), 24S70 (idare) """"""" ................ ____________________ . __________________________________________________________ _ 

~=rrı;k;;;;" ırak,· i;;:~;7===·rı 1 Müşahitler bugün 
Efganistan arasıiıda il Cenevreye gidiyorlar 
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Türklere karşı 
Yapllan hareketlerde 

mesuliyetl olan 

Asya Paktı 1 Ana;;;;t~~~~~e;;i:~ ~:: bir 
il anlaşma ile neticelenecek 

Hasan Cebbare Cenev1 

r eye ne sıfatla 
gidiyor ? 

Hakikate son 
Hariciye Vekilimiz Bağdada 

ve Tahrana gidecek i' il 
.ı .. .. 

~( l>.aris, 4 (A.A.) - Oeuvre gazetesi pe~ ya~~n~a . T?~kiye, Ir:k, !ran ve ~I 
~anıatan arasında bir asya paktının akdedılecegını bıldırıyor. Turkıye dı~- h 
. a.nı Doktor Tevfik R:iştü Aras birkaç gün içinde Bağdad'a ve Tahran'a H 

tdcrck orada Afganistanın dış bakamna mülaki olacaktır. aPktın bu seya- H 
t tınasında parafe ve Ankara' da imza edileceği bildirilmektedir. g 

A?adolu Ajansının notu: • . .. .. . H 

Milletler Cemiyeti tarafından Hata
ya gönderilip son günlerde çağırılan bi
taraf müşahitler heyetinden dün İsviç
reli Albay Vatvil ile Hollandalı B. Ka
rom ıehrimize gelmiş ve Pcrapalas ote
line inmi~leridir. 1 

Diğer müşahit Danimarkalı B. Hol~ -
tat hastalanmış ve Antakyada kalmı~ -
tır. Bununla beraber birkaç güne ka -

bıı A1ansın Ankara mahfellerinde yaptıgı tahkıkata go.r~, boy le. ~ır paktın p 
l-c '~ne içinde imzalanacağı tahmin edılmekte ise de Harıcıy~ ~ekilı. Dokt.o: 1 Dr. Sfoyadı·nOVl•Ç 
~ 'l>fık R.üıtü Aras'ın bu telgrafta mevzuu bahsolan seyahatının katı tarıhı 
tkltında henüz bir malumat mevcut değildir . 
.... :::::::::: ::::::=::::::: ....... .:::=:::= :: t:::.-::=:=m::-...:.-:--..::: ....... :cs:ı:::a:::rn u 

Bir rejim meselesi 
411ıerika kanunuesasisinde görü
len sakatlık bizim .teşkilô.tıesasi

gemizin kıymetini gösterdi 
~ (Yazısı, 2 incide) ASIM US 

'/'. l'cni yap1laook biııanııı :emin k.atında11 görünecek maıızam 

r~;iı,;ig;;zn ·den yapıla
cak bir yer: 

Babıali, hükumet binalarına 
kucak açmıs imar bekliyor! 

~ (l'CL."'1.Sı 3 iincü şayı/ada) 

\tıkara Radyo istas
)ronu kuruluyor 
'l'esisatın ihalesi dün yapıldı 

~ /\~kara, 4 (Telefonla) - At~tür - dir. Nafıa vekaletinde müteşekkil ko-
1\'ı ~ ~r\'ekaletimizin ve Nafıa vekili misyon bunların dileklerini tetkik et

ı~ ı!tıtittin kayanın Büyük millet mec- miş ve kendilerile müzakerelerde bu -
~ti beyanatları sıraaında Anka • lunmuş neticede Markoni m:iessese • 

~litlc~:s'utta kurulacağını muJ - sinin hükfımet~e aranılan şartlara en 
t11 b ti büyük radyo istasyonunu11 uyğun • teklifi yaptığı görülerek ihale 

Yugoslavyanın harici 
siyasetini izah etti 

Belgratı 4 (Hususi) - Başvekil 

ve hariciye nazın B. Stoyadinoviç, bu 
gün mecliste bir nutuk söyliyerek Yu
goslavyanın harici siyasetini anlatmı~ 
tır. 

B. Stoyadinoviç'in izah ettiğine 

göre, Yugoslavya, İngiliz - İtalyan 
Akdeniz anlaşmasını mesut bir hadise 
olarak karşılamıştır. Yugoslavya bir 
Akdeniz devleti olmak dolayısile bu an 
]aşmadan kendi toprak &tatükosu husu
sunda dolayısile bir garanti görmekte -
dir. 

v .......... 1 .... ,,, ........ Vr11ınc.!IJ•D nl;lt"'l ,., __ .. 

Iufu bir ananedir. Daha geçenlerde 
1937 dostluk muahedesinin temdidi ka· 
rarlaştmldı. 

Yugoslavya ile büp:ik :Britanya a
rasındaki siyasi ve iktisadi münasebet
ler de her zamandan ziyade iyidir. 

Yugoslavya ile Almanya arasınd.t 
hiçbir ihtilaf yoktur. !ki memleketin 
bilhassa ekonomi sahasında birçok te- -
mas noktaları vardır. 

Stodinoviç, Küçük Antant ile 
Balkan Antantının birer ~saslı sulh ami
li olduğunu ehemmiyetle kaydettikten 
sonra Bulgar - Yugoslav dostluk pak -
tının Balkan Antantının prensip ve he
deflerine katiyen uygun olduğunu al -
kı~lar arasında söylemiştir. 

Kuv vet Suru bu 
~ 

Hasan Kuvvet 
şurupları 

FormUIUne muvafık bu
lunmadığı için toplatlrlldı 

Sıhhat Vekaleti memleketin her 
tarafına yaptığı bir tamimle Hasan 
kuvvet şuruplarını toplatmış ve bu 
arada şehrimizdeki bütün eczahane
lerde mevcut Hasan kuvvet §Urup
ları da lstanbul sıhhat direktörlü· 
ğünce toplattırılmıştır. 

Dün bu meselenin sebebini an
lamak üzere bir muharririmiz Sıhhat 
müdürü B. Ali Rızayı görmüştür. 

Ali Rıza Şunları söylemiştir. . 
- Sihhat Vekaleti kJvvet şuru

bunu tahlil ettirmiş ve formüliine 
muvafık yapılmadığını görmü~tür. 

Bunun üzerine memleketin her ta

rafında satılmakta olan kuvvet su· .. 
rupları toplattmlmış ve imal ~del':. -

ler mahkemeye verilmişlerdir ... 
ı. Ugün Nafıa vekfilctinde yapıl - bu müesseseye verilmiştir. 

t,tt ~tı~:i SESIMlZ ·HER TARAFTAN DUYU. -===•---
lı. •lttıık an evvel, muhtelif firmalar Bu meseleve dair muhani-

Bfr not 

~ l '<l1l L.ACAK J 

t dtıı Verilen fiyatlar muhammen rimiz Hakkı Süha Gezginin 
t \,d l-'ukarı görülerek ihale gü • İstasyonlardan biri 120 kilovat - , S . . f , 
~. ilt ,_ yazısını ıncı ıayı aınızca 

~t~' l' 11:almıştı. Münakasaya Phi- lık öteki bir diğeri 20 kilovatlık kı -
~tctlcfunken, Standart, Markoni sa dalgalı olacaktır. Bu kilovat kuv - =ı ~o=k:=u::;:y=un=u=z:;:;.. _,_.. ::-::=..;..;::;;::::..__ 

llcc firmaları i§tirak etmigler - (Sonu Sa. 4 Sü. 5) 

dar onun da şehrimizden geçerek Ce -
nevreye gideceği umuluyor. 

Bitaraf müşahitleri Haydarpa§a is -
tasyonunda Kadıköy kaymakamı B. İh
san karşılamıştır • 

İstasyonda kendisile görüşen KU -
RUN muharririne gerek Albay Vatvil, 
gerek B. Karom şu beyanatta bulun -

( Sonu-: S<1. 5 Sii. 4) 

derece muhalif ı 
sözleri f 

Dün akşamki Toros ekspresile İs
kenderun maliye müdürü B. Hasan 
Cebbare şehrimize gelerek Semplo:ı 

ekspresilc doğruca Cenevreye gitmİJ • 
tir. 

(Soım, sa: 5 Sü, 1 ) · 

Emniyet direktörU 1..ı.mdağın bulunduğu yeri gözden geçiriyor · 

Kadıköyündeki yangın 
n·çin çıkfl? 

Hadisenin gizli teşkilat ile alakası 
var mı? 

Dirolıi ile Hagganoşun sorguya çekil
meleri devam ediyor. 

Hldlse mahallinde bu gUn yeniden b ir ke'lf 
daha yapllacak 

(Yazısı 9 ııncıt sayı/ada) 

H cidiscyc sahne olan ev 
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eşinden: B"r rejim meselesi • r ı 

• 
1 u anne Amerika kanunuesasisinde görü-

l k l k b • • k •l A • Belediye çalışma~ i~.tiyen ~~l ~n.ne.leri~ çocuk~a~ına ' günd~zleri b3k· ı en Sa at l lZlm teş l atzesasz- mak için biri Karagumrukte, otekısı Oskudarda ıkı bakımevı açtı. Bu-

g emizin kıymetini gösterdi ralarda çocuklara banyo yaptırılıyor, yedirilip içiriliyor, oynatılıyor, hat-
ta şarkı falan gibi şeyler bile öğretiliyor. 

. . Belediyenin çalışmaya muhtaç ;mnelere bu suretle yardım etmesiı.i 
ti'& ürkiye Cumhuriyeti kendi{ Nıhayet ~ kadar nıer:ak ı~e b~kl.:- ~dir etmek lôzımcqr. Yalnız bu meselede ehemmiyetli gördüğürr.üz 
A Teşkilatıesasiyesi ile iftiharı nen bu tedbır alındı: Aınerıka ayarı bir noksana işaret edeceğiz. lstanbulda çalışmaya muhtaç ola:ı bir takım 

edebilir. Başka memleket- meclısi, Ruzvelt tarafından verilen dul kadınlar vardır ki hayatlarını gündüzleri yedi sekiz saat bir iş yerin· 
lerde zaman zaman göze çarpan re- kanun projesini dört muhalife karş• de çalışmaklatemin edemezler. Bir ailenin yanına hizmetçi olarak gire· 

jim buhranları böyle bir iftihar için 761 reyle kabul etti. Bu kanuna gi;- rek geçinebilirler; bu şekilde çalışarak aldıkları on, on beş lira ücret il~ 
bize gerçekten hak vermektedir. yetmiş yaşını bulan yüksek mahkc- de çocuklarına yardım edebilirler. Bu vaziyette olan kadınlar hizmet için 
Misal olarak Amerikayı gösterebili- me azaları isterlerse tekaüt edilecek- 'rdikleri yerlere çocukları ile birlikte kabul edilmezler; o vakit ya bi.itün 

riz. lerdir: tekaütlüklerinde de gene ay- rütün işsiz ve çocuğu ile beraber nç kalmak, yahut hizmetçilik yapa . 
Hakikaten bir iki sene evveline lıklarım tam olarak almağa devam bilmek için çocuğunu sokağa atmak mecburiyetinde kalırlar. 

gelinceye kadar Amerika kanunue- edeceklerdir. ;t· · Acaba belediye bu gibi müess"<?clere fevkalade muztar vaziyette kalan 

sasisi en modern, bununla beraber Kanunun tam tahsisat ile teka~t- çocukları _ annelerinden ayda az bir miktarda ücret almak şartile - · · 

en ideal bir kanun olarak şöhret lük için verdiği bu mezuniyetin yük- yatılı olarak alamaz mı? Çahşmağn ?nuhtaç olan zavallı dui kadmla~·a 
bulmuştu. Ameriknlılar bu kanunu sek mahkeme azaları üzerindeki ca- ynrdımını biraz daha artuamaz mı). Hasan Kumçayı 

• 

Yol üstüne düş yaparlarken yalnız Eskidünya mem- 2ibesi kuvvetlidir. lhtiya~ hakiml~r, 
leketlerinin kanunuesasilerinden is- yaşlarının icabı bu cazibeye kapıla-

tifade etmekle kalmamışlar, bütiin bilırler. Fakat diğer taraftan Ruz- LMe var., ne yok .') I menin cezası 
<Iünya filozoflarmm ilmi nasihatle- ve1t ile aralarındaki mücadele va- /' bıl 

G .• d .. u •• •• agu a~ rini göz önüne alarak devletlerinin ziyetinin kendilerini Beyaz mermer l Or ug,unuz· v 
temelini ona göre kurmuşlardı. salonda oturmak için inada sevket- * ~ cezayı çekigor 

Amerika kanunuesasisinin en mesi de kabildir. Onun için Rimdi- Nazır~ tokat ltalyada çocuksuz r G iil' 
- :s u Bu gördüğünüz asırlık çına • ~ Heğerli sanılan yori ise "Beyaz mer- her tarafta "Acaba ihtiyarlar ne ya- atan kadın 1 memurlara avans yok haneparkı önünden Sultanabmede foıo1 

mer salonun ihtiyarlan,. adı verilen pacak),. suali dolaımaktadır. Eğer Prağda gayet garip bir hadise ol- Büyı:.ik Faşist meclisinin son top _ tramvay yolunun ortasındadır.i di1' 
yüksek mahkeme teşkilatı idi. Zira Y etmİ§ yaıına girmiı olan yüksek muştur: Bayan Kanka isminde bir ka- lan tısında terbiye nazm İtalya da nu- ortasına düşmenin cezasını çelcs ~sfılf 
bu teşkilat ile Amerika Birletik mahkeme azalarının h"psi de teka- dın, ticaret nazın B. Najman'la daire - fusun arttırılması için alınacak tedbir - kögü çimentolanmış bulunuyor. ğ~' 
Cumhuriyetleri Monteskiyönün te"l- ütlüklerini istiyecek olurlarsa dokuz sinden ~rkarken hiddetli bir sesle ko - leri saynuıtır. Bunlardan bazıları şun- yolların kenarında bulunan bütUrı ~o' ~ 

-s 
3 

lara tatbik edilen bu usul, A vrııpa ~il " ri ve icra kuvvetlerinin tefriki ile a sandalyadan altısı açılacaktır. Bura· nuşmağa ba§lamış ve biraz sonra kav- lardır: ha başkadır. Demir çubuklarla çe ~ 
ralannda müvazene tesisine dair· o- lara Ruzveltin fikirlerine uygun ye· ga ederek bir tokat atmııtır. Bekar veya çocuksuz memurlara ve toprak da etrafım besler. __-/ 
lan nazariyesinin tatbikine imkan ni azalar tayin edilecektir. Şayet Bayan Kanka lejyonerler birliğin - avans verilmiyecek, paralan arttml - _ , 

de memur olan ve taşra Diyet meclisi mıyacak, bekarlara veya çocuksuzlara ..-ti' 
:veriyordu. Amerikada tqri kuvve- ihtiyarlar Ruzvelte kartı iti inada azasından bulunan bir zatın kansı dır. imtiyaz veya nl!3n verilmiyecektir. Z 8 h B r 0 f Un 11 •, 
ti olarak bir kongre kuvveti vardı:. Bu bindirecek olurlarsa o vakit vazivet Bu hareketle, kocasına karşı yapılan Bundan başk~ evlenmeleri kolay - dl-
kuvvet kanunları yapıyordu. Ondan buhranlı bir tekil alacak demektir. bir haksızlığın intikamını almak istedi- laştırmak çok çocuklu ailelere yardım fa S 1n1 P B Y e 
tamamile ayrı olan icra kuvveti de Aıneıikada meydana çıkan bu ği anlaşılıyor. etmok iç'in de yeni tedbirler alınacak · 
kanunları tatbik ediyordu. Yüksdc k A b h T" k' c Bayan Kanka tevkif edilmiş. fakat tır. o 1 ar' 
mahkemenin vazifesine gelince, bu h:~~:~~;·~e; :~:. h~~ •r.:. k::: bl•az son.a mbeat b"a!almışh« Dram mevzuu : yavaf Zah:..,f ~ 
da yapılan bütün kanunlar ile icra vetini Büyük Millet Mec!isinde top- DUnyanın en gUzel yavaf kalmıyor mu 1 ıı~r. 
l-lıvveti g}An hiikumetin icraatmı lamakla ne kadar isabet ettiğini g4R· gözlü kadını B' F t ı son zamanlar ::ıı ı:nr:, 

d ır ransız gaze e ı ne. ........ ~:a-
kanunucsasi hl\dudu dahilin e tut- teren en y:n~ ~c en ku"'·ctli bir ;J.,- , se,n1'eunevvcıaenl, poıarrı~sa: ı"'e"n;ın&J..~~;~:;: .. ~~:·y·~la::-J;.:ğ _ çisi ald~":.r 
mak idi. Amerika kanunuesasisi lildir. d' tm ~~· 

men - eserlerine yeni bir ıon bulama- ıa e e yüksek mahkemeye öyle bir salahi- ASIM US teki bir komite ta· m.ıştır B JJJ~ 
tafından, "dünya _ dıklannı, hep eskiden tekrar edilmiı biri • ı.ond~ 

yet vermişti ki Beyaz mermer sal o- nın en güzel gözlü neticelere vardıklarını yazıyor: bir kund~ 
nun ihtiyarları bu saltı.hiyete istina- 1 Mahkemelerde 1 kadını olarak ilAn Hepsi dönilp dola§ıp aile kavgaları ~ 
den parlamentonun kabul ettiği ka- edilen •omancr ba- ve aile arumıla geçen faciala.a dönU • :.!...o. ~'=' 
nunlan bozabili,, "Bu konun kanu- yeniden keşif yan Genty Bom- yodarmrtl Zah.arofun tek r.engfn cıeıı-,. 
nucsasiye muhalif tir., diye bir ka- hors geçen gUn Buna gösterUen bir misal ıu: mirasçiai oldıığu.. meşhur oln1 'J' 
rar vererek hükümsüz b[J'akabilirdi i • • • şemsiyesini açrnı~ "Batka devrin kadını" piyesinde mı iddia eden Zaharof'u!Sdi• t' 
gene aynı salahiyete istinaden hükfi- Şoför Mikaılin salıver- yürürken, şemsiyesinin yolcuları rahatsız baı rolil oyniyan kadın, birçok vodvil Mısırlı olduğunu id ~ 
metin icra kuvvetini hareketsiz bir me isteği, reddedildi! ettiğini söyliyen bir adamla kavgaya sahnelerinden sonra, eski kocaaırun oğ den bu kunduracı aan sonra J-' 

tutuşmuş ve kavga büyüyerek erkek ta- lunun büyilk annesi oluyor! Mısırda Sadık Şaşati isminde bir uj.ıPd 
hale getirebilirdi. ,....... Kurban Bayramının ikinci gilnil ak- rafından başından yaralanmıştır. Yeni bir 889 zapteden alet hur zenginin tek mirasçis.i. old 1 işte Amerikalıların o kadar övün- 1ım Uıtil Şi11i - Mecidiye köy ara -

sında vukua gelen ve ''Derbent" kara- Yeni bir telslz telefon hattı Sovyet mucı'dlerı'nden Tzimbler, ileri sUrmektedir. <lükleri kanunuesasilcri en ziyade B d ·· ı d' ~·fi 
kolu efradından J'andarma Cihanbeyli . . u a am ~oy e ıyor~ _,.{IY eh.emm

0

1""et verilen bu noktasından Moskova ile Kabarovak arasında, ses zaptı için yeni bir alet ıcat etmış - ..... ı.aJ".:,ş 
J Silleyman Hacı Bekta1ın iki kamyonet "Benim büyUk babamla ~· P". 

a csa ıgmı gos ermış ır. unun s~ arasrnda kalarak ölmesile neticelenen b:ıba.sı kardeş çocu an 1 d0J 1 kı .. · ·· t • t• B ve aynca Mo&kova ile Yakuta arasında' tir. ki 'dilet· ~ 
k b h .yakında dog-rudan doğruya telsiz tele- Çok basit ve ufak olan bu alet, dur 

42 1 
H lepte ~ bcbi de büyük ekonomi u raı:ıa kazanın duruııımasına, dün ak~m sa - bundan sene cvve a ) 

:s ~ h b b lı ktı y 1 madan bir saat ses zaptedebilmekte ve f' caıı1• ,,. b 1 k · · h · · R at on sekiz ~ruktan on dokuz buruğa fon mu a eratı aş yaca r. apı - dum. O zaman Zah:ıro la anı . "tfı" çare u mn ıçın cum urreısı UZ• 1.1• 3 :ı: kt 1 üb k al k . . sonra bunu tekrar söyliyebilmektedir. ~enı ı• J.f 

mah lı:~ar, me•hut suç nBbetçisi üçüncil ce - ma a 0 an tecr e onuşm arı ço ıyı nl Zaharof'un babasının Yue. d!lııı," 
veltin aldığı tedbirlere yüksek • :s t' 1 · t' Bu aletin esas kutusunda 20 met - B ·· SO v"cJll _,.. zada devam edildi. ne ıce er vermış ır. Halepte yaşıyor. ugun J""' "lll"' 
kemenin, kanunuesasiye muhaliftiı, re uzunlug-unda, yeni ve yahut eski ve El' d b 1 b'r "Ok ~·esı'ka og -11' Salonda şoför Mikail mevkuf. şoför ın e u unan ı ~ • . ç»' 
damgasını yapıştırr:te.sı Cılınuştur. Cafer serbest olarak hazırdılar. Yapı- ye getirilmiştir. kullanılmış film bulunmaktadır. Bir iğ· rnanu isbata kafidir. Bunun iÇill tert' 

R lt "k k h': · ı_ "''"k ·· ı • aı~h· •t' 1 d ne, film üzerinde gezerek fonograf - z h f' aııarının · .d uzve yu se ma Kemcrun '.?U lan keşfe dait itirazlar dinlenildi ve ye- ..,u ru, evve ce ae s a ıy" ı o ma an şaca.gım. a aro un m Şiıı1" 
türlü muhalefetleri 

0

karşısmda ille niden keşif yapılması kararile, duruş . subı:y elbiseıi giymekten dördüncü ce- pliklarmdakine mü§abih izler bırak - ke altına alınmnsmı istedİ.IJl• 
d h manin devam?. 8 mart Saat 15 e blra _ zada bir hafta hapis cezası yemişti. Bu ma:lctadır. Bu izler ise sesi .zaptetmek- Fransaya gitmek Uzercyim:_/,." dört senelik riyaset d~vıcsin e ta 'i 

F kıldt. Di~er taraftan, mevkuf ııoför Mi- hareketi, tekerür etmektedir. teclir. ~~ hiç bir~ey yapamadı. akat ikinci 6 ~ .,,.P 
::.' kailin salıverme isteği, red:ledildi. Kendisi, evvelce askeri mekteplerlde Bu aletle, konferanslar, konserler Şişhane faciası duru.,, _, 

defa olarak memleketin arayiumu- b ı d - b b 1 I •~h ·ı· · b lı b 1 t t k 111""' 
1 1 • u un ugunu, azı se ep er e .... sı ını ve ~ş aşına opera ar zap e me ve sında şahitler din. ıe.11 !..ıiı1, 

miyesi ile tekrar cumhurreisi olun· Astejmen elb ses gıyen bitiremediğini. fakat askerliğe hevesi istenildiği zaman dinlemek mümJi.Jn ulW 

ca o da yüksek mahkemenin muha- dellkanh, adliyeye getirildi! sönmediğini söylemekte, "içimden ge - bir hale gelmiştir. Aletin enteresan ci·· Şişhane yokuşunda devrılen. tt'' 
lefetine karşı vaziyet aldı. O kadar Astetmen elbisesi giydiği kaydile liyor, dayanamıyorum, zab:t ı:lbisesi gi- heti basitliği, ufaklığı ve çok ucuza ma· ler ve yaralanmalarla neticele;;11,,ı1' 
ki bu mücadele bir aralık bi.ivük ŞükrU adlı biri dün akşam üzeri adliye- yerek dola§ıyorum 1., demektedir. lolab"ıleceğidir. vay kaznsr duruşmasına, a., ti 

ldün devam edildi. ıııı.ırl' Yenidünya devletinin temellerini 

sarsacak bir şekil aldı. Amerika ka
nunuesasisine göre yüksek mahke

me azalan için yaş haddi tayin ed;J. 
memiıti. Bunlar için tekaüt usu~ü 
düıünülmemişti. Mahkeme azalan 

hükümlerinden ve kararlanndan d?-
layı meaul olmadıklan için 

azil de cclilemczlerdi. Onun 

ıçın dokuz kiıiden ibaret olan bu 

yüksek mahkeme a.ztılannın en gen

ci atmtf sekiz. en ya§lısı da seksen 

Yftfmda olduğu halde hiç biri ne is
tifa -ve azil, ne de tekaüt yolu ih 
yerlerinden çekilemiyordu. Bunul' 

için Ruzveltin yük'ıek' mahkemeye 

lc
0

8rfl -nasıl bir tedbir alacağı her ta· 
ıalta merali e<Jiliyorc:Ju. 

- Saati on da!ciJ.-a ileri aldım. Bak 
~ona tl4f'&l kofuyorlarl . ,,.. . 

\ 

- Size dağa_ çıkarken 
ne olurclu! _ 
/ 

- Artık 8iyasctw uğr~ağa ~
ladı: Eskiden ci.<ıa sırasrnda otururdtt, 
§imdi reis mcvkif.a.ıe geçiyor_,. , - ....... 

Vatman Fc:ıhretinle depo ın;t1 f.1~ 
Lokman Hasan ve İsmail. ına~ de1'İ tı. 
ul Tramvay Sirketi aleyhlerifl ·ıı•fe ..ı . . ·ne )' 
davada, dün davacılardan bırı .

1 
.... ıı• 

·· terı ~·· ı tll' ten veki1i tarafından gos flit e ~ 
§&bitler dinlenilmiş ve bası 13 ııı' 1' 
daha dinlenilmesi kararile, lduruŞ / 
mıştır. ~ 

Geçmiş Kurun/of 

5 ~921 ti • . 'l7I' t14' 
Lon{lra - Şark nıc,8ÇZC8fı ouP' P 

oıı ikinci günil içtinuı c;dcoC~ ~ 
riciyc ,zazır1an konf cransl_1 Şi~ • 
katiycdc tesviye eailccekttf· ~~( 

f · ,J~ 1 ·ı oUJ" · 1letıi btr sa rıaya u.utıı 1esf "a' 
Yunaıı miioadelesinin ııaı t-~ ·p t!1 
lngiltereoe pek y(lkııuüı~ t~ofı 
ğini lngili:: mo.hafili tev!t · 
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'!!!_111 edjiJoruz 

ıkıhp yeniden yapıla-
92 cak bir yer: 

Babıali, hükumet binalarına 
kucak ·açmış imar bekliyor! 

Belediye muhasebes"ne 

memur ve ademe alı 
· sına karar verildi 

Bu 
/, 

sayede belediyenin muhammen varidaiznda bir 
hayli faz lal ık hasıl olacaktır. 

Bu sene dört Kamp 
kurulacak 

Ayrıca çocıık bahçeleri için de 
hazırlıklar gapılıgor 

Operatör Cemll'ln ortaya 
attığı fikir 

• ~ TekJ.if ettiğinıiz yerdel-.i boş sahadan bir ba.~{ka gliriiııii.ş Bir milyar sarf ile 
~~Yadaki adliye binasırun acık-1 ğil ,bütün binalarile vilayet merkezle- j 1 
~~en sonra Cümhuriyetin ts- rini oturtacağımız bir genişlikte~ir. Sfanbu/ 40 Senede 
}\pı.1 btr yeni ve toplu mahkemeler Hazinenin malıdır. Ve şimdi yüzüne imar edilebilecekmiŞ 
~t h k~tnıa.sı söz götürmez bir za- düzgün sürmekle met:gul olduğumuz j 
~ Po ahnı alınıştı. Mahkemeleri, bü- hükumet konağı içinde, baştan başa Eski şehremini Operatör Cemil, 
~~ane bina.sına. yerleştirmek- bir harabe halindedir. lstanbul şehrinin 40 senede bir mil-

1 

~' bu ihtiyaç giderilmiş olm~ Bura.sının vilayet gibi, belediye gi- yar liraya imar edilebileceğini orta-
~ b~ .. ııun ötesini berisini gezgin- bi, adliye gibi amme hizmetlerinin baş ya attı. Operatör, şehrin iman 
~ g~e görenler herşeyden önce vurakları olmasını hükümden düşürE'· için lazım gelen bu paranın memba
~:. 8181ndırdıg·nnız yerd<?ki adalet- cek surette tstanbulda, ne topoğrafi 
1~ tııe larını da bulduğunu iddia etmekte, "<li~e rinde duracaklardır. Vakıa bir değişiklik oldu, ne yeni nakil Ya-
'• d~~kaleU bununla meşgul olmu- sıtalarım taşıyan eski yollarında bir bunu şimdi bir sır olarak saklamak-
. ~l. Lak.in bir kere Babı8.linin başka. istikamete tevecciih görüyoruz: tadır. • 

Kiiltür direktörlüğünde dün bir 
toplantı yapılarak bu yıl açılacak 

Kamplarla çocuk bahçeleri e
0

trafm

da görülüşmüştür. 

Öğretmenler kampı bu yıl geçen 

yıl olduğu gibi Heybeliadada açıla
caktır. Talebeler için dört yer2e 

kamp kurulacaktır. Bunlardan biri 

Alemdağında, ikincisi Kızıltoprak

ta ücüncüsü Floryada, dördüncü~ü 

de civar köylerde olacaktır. . 

Diğer taraftan tatil a} larında ço

cukları sokakta oynamaktan kurt::ır

mnk için de şimdiden şehrin muh

telif ycrle;inde çocuk bahçeleri açı
lacaktır. 

11.~ aı saf Bu çocuk bahçelerinin nerelerde 
illet~~ dairesi denilen sahası- Sirkeci ve istasyonu yine buradadır: Eski Şehreminine göre limanını 

nıak ilzere hemen inşa - Ana.dolunun ve Trakyanın biltün iş a- Yenikapıda yapılması smeti kathe· 
iba_ tİıiyor gibi görünen teşebbüs damları h. ep bu noktanın etrafındadır- açılacağım önümüzdeki p3zartesi gii-

.ı. eu1 de lazımdır. Rıhtım caddesi Dolm:l·I l k l d k l " bea . altmış bin liralık bir istim- Jar. Ayasofyadaki bina yanınca en uy. nii ki.iltiir işyar arı Ü tür ire tör Ü· 
·le eJı \"ermemek için durdu. Son gun yeri köprü ile Babıali arasında ara. bahçeye kadar otuz metre genişlik- ğünde bir toplantı yaparak tesbit e-
~l'ftı. hapishane olarak kullan- dılar. Sarayburnuna kadar, bi.itün Gül- te bir .bulvarla süslenecek, Hal:; ô eccklerdir. • 

' ~kinınedi0i şu meşhur lbra- hane :parkını buradaki res,mi binalann cihetinde de Karakövden Azapkapı- ~-~-"'" 
laıt .. ,,., .. M•

0 

, ..:.uıc ,ya.puuw. .... l bahçesi haline koymak i~ten bile de- ya k:adar a}rni' çiçekli caClde otu?: S, "'l k d. l ~ 
ş ltılnucı.tır denirken de eski • g 
~ ~ gildir. Sıhhat müdürliiğünün. kültür t · 1·~ · d d d k · a I 0 a Qrlnln "e "!da yeni yapılara verilecek me re genış ıgın e evam e ece tır. 

• ~ direktörlüğünün çalıştığı binalarla 1 
! 1• " 1a.hiyet bakımından rıkan mi- Operatör, stanhul tnrafmda da k l f 

~1'1L.:ı ~ Türk hava kurumunun binası, Halkevi nO San arz a 
·-.--udUde işaret edilmeve baı::la- otuzar metre geni-ıligwinde çiçehli -

,J :; ve Parti binası, Adli Tıb binası, pos- :.-
~ ·lıır • tahane, Babıalinin yılk.rdanberi kt:. caddeye ihtiyaç görmekte, bunun rlrı 
~~ 1trılak bedeli vermekte cömert cağını açmış imar bekliyen (anfitc- Y enicamiden Y enikapıya kadar ya. 
~~k fikrindeyiz, ne Sultanah- atr) ı üstünde yer yer yükselecek pılmasını istemektedir. 
"'ıt/ı ka!'§ısına oturtulacak yap:. ve Halic;ten başlıyarak bütün &. B l da b k h ı kh . 
ı,_ ·ll ve mahiyetini gelişigüzel un ar n aş a ;ı.ı • a~er..ın 
~ ı. ğazlara ve Marmaraya nezaret edecek J y · 

• ~ .. 
1 

a1'( isteriz·, fakat _ eifor dogr· u Boğazda kuru ması, enıcami Ö· 
"'1 1 ~ bina.lanın dört yandan tamamlayıcı 
Sı\_ ~e binasını Babıaliye kurmak nünün tamamile açılarak Y enicarrıi · 

mamlanıyor 

8 sağlık odasına yar
dımcı hemşireler 

alınacak 

Ş:hir Meclisi dün saat on beşt~ ikh
ci reis vekili Bay Tevfik Türenin b::ş -
kanlığında toplanmıştır. Alacalı nahi -
ye merkezinin Heciz köyüne nakline da
ir vilayet idare heyeti mazbatası mül -
kiye encümenine, Zincirlikuyu yatı mek
tebinin 93 7 yılı bütçesi hakkındaki da
imi encümen kararı bütçe encümenine. 
..,aadfçe açılan paralı yatı mektepleriıı
den a'ınacı:k varidat ve yapılacak mas
raf için 936 bütçesi_nde yeniden bir fasıl 
açılmasına kararnameye bir madde ila
ve edilmesine dair teklif bütçe encüme
nine havale edilmiştir. 

936 bütçesinin müşterek masraflar 
kısmında yer alan he~o işleri teşkilatı 
kadrosunda yapılan tadilata dair bütçe 
encümeni mazbatası okundu. 

. Bunda şöyle deniyordu: 

''Vilayetin hususi muhasebe i~terinin 
belediyeye devrinden sonra mü~tcrek~n 
c::alışan rr.~halli id~ re muhasebe te§ktla
tına geçen sene bina ve arazi ve:gileri
nin ı:te belediveye devrinden sonra ma -
iiyece kullanılan bir kısım memı:rların 
ilavesi muhasebe kadrosunu genişlet

miş olm"lkla beraber tatb:katta mahal
li idare muhasebe teşkilatile bina ve a
razi vergileri tahakkuk ve tahsil te§ki
Hitının ayrı ayrı çalışması ne mahiyet • 
te olursa olsun neticeten mahalli idare 
kazasına gire-ek vergi ve resimlerin bir 
makbuzla ve birelden idaresine mani ol
maktadır. 

Muhasebe mesaisini tensik için ve 
bütçeye fazla b1r olmadan mevcut kad
ro maaşlarında kısmen yapılan tasarruf· 
larla tanzim edilen yeni kadro maks-l:lt 
temin eder mahiyette görülmüştür. Me

sainin birleşmesi halinde kadroda ta$<:r· 
.... f edilebileceği hc:tıra gelirse de mali -

• '
0 n alınan memurlar kadrosu pek dar 
:htiyaca kafi değildir. Mesela bugün 

~:r kısım şubelerde vezncl~iar bulunma

<lığından tahsilat başmemurlar tarafın
dan alınmakt~drr. 1cra memurlan kad
rosu yarıyarıya noksandır. Bu ihtivaç 
karşısırida yeniden kadroya veznedar, 
icra memuru bazr subelere katip alı:l· ,~Q bi 

1
. lık . t• 

1
:- k bed 

1
. birer iş yuvaları olacaklardır. E'·· . . b . . l 

~len e ~ ıra _ıs 1ı:1 a e 1 kaftan bir iki mes~it yerini alarak, nin mımarisınc enzıyen ınşaat yap r 
b. . ç kınen adlıyenın ergeç yn d 1• k. . . t d. k d w u bulmaktadır 
"~ıshan . . ah t dl. b. ara a mese a es ı yem Emruye ıre - ma~mı ogr . 
ha e ıçın, Y u a ıye ı- tö l .. kl · b' 1 1 b R. Cemil. bütün bu düşi.indiik1 '"· hu Pishane yerine yapmak iste- r u erı ına arını ayıran yo u u 

'!ıı' egen b traf t sahaya katarak Alemdar. Ebussuut - rinin J...,zır1 .. ........ k~" oldu~ıı sehir ol ~-
~~İ:tt e unun e mı ramvay B b ·r C • 1 •1 dd 1 · d b .. 
~~ e doıh-.. t iz1 k · · b k a m 1 • aga og u ca e erın en u- mnda bir m!lvcı ~· lira varidatm meı'1-:"'l a• '4 em eme ıçın u n.- t" b b"k. t h 11 · b ' k 
~er gözden çıkarmak mecburi- Un U b'~· ~me : a e~ıney ır_er h.a- hala"J ile benber n~redeceğİnİ SÖt'• 

Öğretmen ve talebelerin sağlık va· masr elzemdir. Encümence yap,lc:n tet -
ziyetlerlle meşgul olmak üzere istanbu- kik:ata nazaran muhasebe kardosunJ 6 

lun muhtelif yerlerdeki ilk okullarında vezneda:-, 16 icra memuru 68 katip. me
sağlık odaları kurulmuştur. Sağlrk oda- mur, cıiacı ve bekci ilavesi icap etmek
larrhda öğretmenlerle talebeler muaye· tedir. Bu ilavenin bütçedeki senelik ini
ne ve tedavi edilmektedirler. kası 22540 liradır. Bu kadroya göre ge-

~(j,.. alacağını kabul etmeliyiz.! pdı -vh·crebı. ırız vet lkara ha. .. k~mışet kır. lem·ışt·ır 
-.q" gen • d ~ . k d e ep ır yere op anan u ume o. , · 
~ .. e eger ogru ıse ay mı . .•. • ! --------

' tq ~Yliyelim • hapishanenin ye- naklarınm tcmın ettıgı kolaylıgı, stmı- Tabiat blf nlsl et~afında 
lı~e binası yapılacak tasavvu- tanbulda da tahakkuk ettiririz. Bu bir-

~ttaya çıkmasile bu yere yakın lik hükumet daireleri arasında irtibatı kenferans 
~~11atı:ıan bazılarının sahipleri- :~sisi yüzünden hükumetin adam em~- Tanınmış tabiiyecilerimizden Bay 

hı l'ıneleri bir olmuştur. Bunlar gı ve muhabere masrafı ve zaman zı- Kemal Kaya İstanbul ilk okul öğret · 
t' tak hük' A menlerine (Tabiat bilgisi) mevzuu et · 

ıı.. nn spekülatörlerdir ki ya yaı gibi her biri yılda bir umet 
"ltl'efı rafında bir konferans vermek üzere kül· 

~,..,. ennıesinden, ya muhtemel kon. ağı bedeline malol.an. mecburiyet. 
"'1~k ı ı tür direktörlüğü tarafından ~ehrimize 
~ alışverişinden geni~ kara lcrı ortadan kaldırır; ışı o an arın ço-

o...,l:lıışıar demektir. ğu nefes darlığma tutulmaktan kur. davet edilmiştir. Bay Kemal Kaya kon-
1 ~ l' feransınr 24 mart çarşamba günü öğ -

İstanbuldJ kurulan sağlık od ı:larmın lecek sene bütcesi varidat muhammenind: 
sayrst 8 taneı:lir. Bunlar srrasile Fafh 

1 
encümen fazlalık tesbit etmiştir.Bu itibar 

13, Şehremini 34, Eyüp 36, Beşiktaş 20. la veni rnuha~ebe kadrosu muvafık gö -
Beyogwlu yl, Fındıklı 13, Uskudar 20, ··1 ··st"r ru mu~ u ... 
Kadıköy 35 inci ilk okullarındadır. Encümenin mazbatası okunduktan 

Sağlık odalarında kültür Sıhh<ıt is -
pekterlerine yardım etmek üzere hasta
bakıcı hemşirelerin de vazife almaları 

kararlaştrrılmıştır. 

Kültür direktörlüğü bu odaların alat 
ve ecza noksanlarını tamamlamakla 
meşguldür. 

sonra muhasebe:i . B'ly Kemal izahat 
vermiş. m~zbata heyeti umumiyece ka
bµl edilmiştir. Bundan sonra konuşula-

cak mesele kalmadığından pazartesi gü
nü toplanılmak üzere içtimaa nihayet 
verilmiştir. 

ı\) QJıdan, Sultanahmet camii tulur. leden sonra saat 14 te Üniversite kon-
~ ~I fya gibi abidelerin cevresi Ve nihayet imparn.torluıtun bize k . T l b. 11 Ü l 
"01' Uk ~ t ferans salonunda verece tır. J ) 1 '-. r ,~ ~i a S 1 Jl ( a ~lan hır halinde bırakılmak bıraktığı labirent üstUnde " şte C\im. J ' - _ 

1 

ilk tedrisat ekslltmelerl 
tik tedrisat ispekterleri bundar. son

ra her ayın ilk r.ünü kültür direktörlü • 
ğünde toplanarak mesleki konusmalar 
yapacaklardır. Bunda!" ba§ka okulların 
çalışma vaziyetinde alınacak yeni ted • 

'eı: ltun icabı değilse burala- huriyelin kuracağı eser!,, dedirtecek 
t~ ll.ııtın zevk ve in.c:a malzem~ abideler ve bu abidelerin en göze gc. 
tUtıhYa~ılnıış binalarİa dolacağı- rünür bir yerinde de heykel gibi, bü-1 
~~ıı görmeliyiz. Bizim böyle tün bu inkılfıbın başı, bütün bu eski-
Qı ıı neye yarar? tşte adliye liklcri yıkıp yeni ve yenileri iyi yapan 

b~tıı tnaket resimlerini bastığı- · Atatürk'ün heykeli mevki alır. Eski 
~ l>~lde, tahsisıı.tı kasada, temel Sadaret dairesini bir tarih hatırası o-

1 ~ ~eq a.:ayıp duruyoruz. larak planın bir yerinde bir müU? 
'hıı dude son Yennelidir. hizmctile alıkoymak da hatmm1zda-

'~ arada, biribirimizc hep şu dır. 
':~ 1Yız: Yalnız Bay Prostı'un projesinde bu 
~ ~~~riyet, imparatorluğun Ba~ dii~ünccnin mevkii nedir? F,,ğer eski 1 
'rı.., hll- ~k nesillere bir aııkaz ~ehirlcrc Ç]İzilen istikbal planlarında. 
ı~~ ~ ayı tarihi ,.e terbiyevi ~ehrin umumi ve iktısadi varlığını ha-

1 
~ati) atak mı almıştır? reket noktası yapmak ve böylece imarı 
~ denilen yer bir taraf- plinma biraz da elli altpnş yıl gibi bu-j 
,a) he Parkının önünden geçen giinkil neslin ~esini işitebileceği bir ·ı 

· inattı. ile Ankara • B:ıbıa.Ii zaman içinde tahakkuk imkan Ye in
ı ~~ bır taraftan Cağaloğlu f]ir:ıhı vermr-k ~:ırt ise h•mın böyk c-

\,~d ilstndan geçen yolla Ebu" laca~ında ŞÜ!Jhe etm,,yiz. 1 
"11ı~111 ın d d y :Jl ~ - , n . l . • . .. .. . t 

~\Ilı arasın a ır. an ıı·ı 1,esım erımızı goruyorsunuz ; ış e 
h\ikrımet konaklarını de- burada yapılacak bir yapının zemin 1 

katından göreceğiniz manzara ... 
Biz.im bildiğimize göre mükemmel 

bina planları çizilirken te~el atılacak! 
yerin yaziyeti de, nczaretı de, buraya 
gelen yolların istikameti de hep göz 
önüne getirilir. Halbuki adliyenin u
zun tetkiklerle beğenilen planı Babıa
linin Tomruk dairesi arsasında yap;. 
lacak hesabile hazırlanmı~tı. Nasıl ki 1 
Ankarada eski adliye Yekaleti binası-! 
da muhakkak bir düilük için yaptınl
mışkcn bir sırt üzerinde tatbik olun-! 
muştu. Korkuyoruz ki bir gün adliye
ye yer ooğeneceğiz. fakat bu defa da ı 
planın kıymeti kalmıyaca.k ... 

Onun için Bay Muhittin Üstündağa ı 
teklif edivoruz: Şehrin mümessili Si· 

fatilc alıi!;,alarını kuvvetlendirsinler 
1 

ve adl ·~·eden. b~!ediyedcn b3.Jjhyarak 
Bab·al idr. lc:~"lbulun hükumet mahal-1 

ksine temel a'.ma mcf!eles!ni bir "me-j 
sele,, olarak ortaya çıkarsınlar. 

Bu münasebetle 14 
nıart pazar günü bir 
tıp bayramı tertip 

edilecek 
14 mart pazar günü tıp hayra· 

mıdır. Bu münasebetle Tıbbiyenın 

11 O uncu kuruluş yıl dönümü Üni

versitede Tıp Fakültesi talebesi ta

rafından merasimle kutlanacaktır. 

birleri de gö:-üşeceklerdir. 
..... 

Onlvers~tede bir lsttta 
Universite tedris !direktörü B:ıy Ce

mal Hakkının vazifesinden istifa ettiği 
söylenmehtedir. Bay Cemal Halanın ye
rine yakında başl:a birisi tayin edile • 
cektir. 

Törene tam saat 1 4 de Üniv~?'· rem Şerif, talebeden Lebit ve F eh· 

site konferans salonunda başlana

cak, ev\.·ela Tıp Fakültesi dek1.r:r 
B. Nurettin Ali bir söylev vereC'ck · 

ve bugünün ehemmiyetinden bah.se· 

decektir. 

Bundan sonra sırasile Profesör 

Mnzhar Osman, Tevfik Remzi, Ek· 

mi gunun ehemmiyetinden bahse

den söylevler vereceklerdir. 

Söylevlerden sonra Seyfettin A· 
safın ıdaresindeki 1 7 S kişilik bir or· 

kestra konser verecek, gece de T o· 

katlıyan salonlarında bir Tıp ge· 

cesi tertip edilecektir. / - -
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nkaradan 

Murahhaslarımız 
Hariç memleketlere gider

ken ne kodar para 
alacaklar? 

Ankara, 4 (Telefonla) - F ran
EIZ frangının kıymetten j :işürülmesi 

uzerine, muvakkat bir mman iç;n 
1Jir vazife ile yabancı memleketleıe 
giinderilenlere verilen gü~deliklerin 
yelişmr.Jiği anlaşıldığmdlıı bir ka · 
rarname ile, Fransız frangı hesabı 

ile tesbit edilen miktarlar Türk lira
sına tahvil edilmiş ve yeniden ha
zırlanan cetvel Vekiller Heyetinr.e 
kabul lunmuştur. 

Bu kararnameye göre, Büyük 
Millet Meclisi Reisi, Başvekil, ve
killer ve mebuslar dahil olduğu hal
de, Baremin 1 , 2, ve 3 üncü de
recesindeki memurlardan murahhas 
olarak memleket dışına gideceklere 
günde 50 Türk lirası verilecek; he
yet reislerine, Vekiller Heye~inin 
takdirile, ayrıca on Tür~< lirası zarr 
olunabilecektir. 

Yukardaki memurlardan müşa· 
vir olarak veya siyasi müzakereler 
dışında kongre ve içtimalara iştirak 
edeceklere günde 40, Baremin 
4, 5, ve 6 ıncı derecesindeki me
murlara günde 35; Baremin 7 den 
19 derecesine kadar olan memurla
ra da günde 30 Türk lirası verile
celdir. 

Elektrik ve hava gazı 
fiyatlarını indirmek 

• • 
ıçın 

Ankara, 4 (Telefonla) - lstan
bulda ÇJkan iki akşam ~azetesi An
kara elektrik şirketinin sc:ıtın alınma
sı içın mfrrnk"!r4"'lere başlanıldığmı 

yazmışlardır. Bu haber alakad~r 

makamlar tarafından tekzip edil
mektedir. 

Filhakika, böyle lir müzakete 
ynprlmaktadır. Ancak, Nafia Veka
leti her zaman olduğu ıihi Ankara 
elektrik ve havagazı fiatlnrrnı halk 
lehine ucuzkıtrnak için k~ndi organ
ları dcLiletilc tetkikler yaptırmakta
dır. 

Jılektebe gitmeye ço
cuklar takip olunacak 

Ankara, 4 (Telefonla) - Dahi
liye Vekaleti, ilk tahsil çağında bu· 
lunan çocuklardan mektebe devam 
etmiyenlerin · şiddetie tnı.· plerini ve 
bu hususta ihmalleri görülen köy 
muht::ırlnrmrn ka ..... •m hükümlerir.e 
tevfikan cezalandmlmalan lUz:rm 
geldi;l,ini vil~yetlere ve umum m\1-
fettis1ildere bildirmiştir. 

l\~ekteplere devam etmiyen ço· 
r•.ık1:l:'ln velileri hakkında da tedri· 
satıir.1idaiye kanununa 2öre nakdi 
ceza tarh ve tahsil edilecektir. 

Hakimlerin terfii için 
ko ıulan hükümler 

Ankara, 4 (Telefonla) - Biri 
müdqeiumumilerin, diğeri hakimle
rin terfi defterlerini hazırlamak için, 
hakimler kanununa tevfikan teşkil 

edilmiş olan ayırma komisyonu Ad
liye V ekalctinde çalışmalarına de
vam etmektedir. Komisyon, bu yıla 

mahsus olmak üzere hakimlerin ter
fii için, temyiz mahkemesince tet
kik edilen işlerinden yüzde ellisin· 

den f azlasrnm tasdik edilmiş olma

sını ve tercihan terfie layık olabil

meleri için de bu miktarın yüzde yet

miş besinden fazla olması liizım ~el

diğine karar vermiştir .. 

Gümrük 
muafiyeti 

Sanayiimlze yarayacak 
maddelere teşmil 

olunuyor 

Ankara, 4 (Telefonla) - lktı· 
sat Vekaleti, gümrük tarife kanunu
nun ihtiva ettiği pozisyonlardan ba
zısına giren eşyanın 1937 mali yıl 
başından itibaren gümrük muafiye· 
tinden istifade etmeleri hakkında 

bir kanun projesi hazırlamıştır. 
Projenin esbabı mucibesinde mü

him istihlak maddelerini ucuzlatarak 
halkın alım kuvvetini arttırmak yo

lunda hükumetimizin aldığı ve ala
cağı tedbirler arasında memleket 
sanayiinin dışardan getirmek mec
buriyetinde olduğu iptidai maddele-
rin memlekete sokulması sırasında 

muhtelif namlar altında alınmakta 
olan ver~i ve resimlerin yabancı 

memleketlere nazaran ağır olduğu 

ve kurulmakta olan sanayiimiz ek
seriyet itibarile basit olduğundan 
ham maddenin memleketimiz için 
mühim bir mevki tuttuğu, fiatları 

di.işi.irmek için bu maddeler üzerıne 
muafiyet vasfı konulmasının zarı.Irİ 

görüldüğü zikredilmekte, bundan 
başka qirinci ve ikinci sanayi · prog
ramına dahil olmakla beraber ileride 
içerde temini mümkün olmıyan eş· 
yaya da muafiyet tatbiki lazım gel
diği yazılmaktadır. 

Su kanunu projesi 
hazırlandı 

Ankara, (Telefonla) - Nafıa 

Vekaleti Büylik Millet Meclisinin ic • 
tima gUnlerinin sonlarında kaoiıl edi -
len bir kanunla tahsis edilen 31 mil • 
yon liralık tahsisatın sureti sarfma 
ait kanunu tamamlıyan yeni bir kanun 
projesi hazırlamıştır. 

"Su kanunu projesi" admı taııya:l 
bu yeni layıha mühim esasları ihtiva 
etmekte ve 229 maddeden ibaret bulur.. 
maktadır. 

Orman mühendi.'lleri 
arasuıda nakiller 

Ankara, · (Telefonla) - Or
man miihendisleri arasında yapılan 
nakilleri bildiriyorum: 

Mersin orman mühendisliğine 

Afyon Karahisar orman mühendisi 
Rağrp, Orman umum müdürlüğü 
amenejman baş mühendis muavin
liğine Bilecik orman mi.ihendisi Ka
muran; Sinop orman mühendisli
gıne Devrek orman mühendisi 
Mustafa. Karami.irsel mühendisliği
? e Trn.bzon orman mühendisi Ziya; 
Çine orman mühendisliğine Arda
han orman mühendisi Enver, Dev
rek ormnan mühendisliğine Zingal 
orman fen memurhmndan Vasfi ve 
lzmir merkez orman mühendislerin
den Hamit: Zonguldak orman mi.i
hendisli~ine Hendek orman mühen· 
disi Abdi; Bartın orman mühendis
liğine Ankara orman mühendisi 
Necati, Safranbolu orman mühen
disliğine Karamürsel orman mühen
di~i lsmail, Ereğli orman mül endis
lifüne Karasu ormrn mi.ihendisi 
Hüsni..i naklen ve terfian tayin edil
mişbrdir. 

ORMAN AMENEJMAN 
GRUPL~RI 

iki bucuk senedenberi fzmit ve 
havalisinde çalışmakta bulunan or· 
man amenejman gruplı:ı.n merkezi 
Ankaraya n:!.kledilmiştir. 

Hükumetçiler ı Fr ol F ını 
Ovldo'yu almak Uzere iken' ansa spany as 

' • G:!:/4~~~il~~!~~ga. işgal edecekm ~ 
zetesi hükumet kuvvetlerinin Toeldo • ~ k h ••k """ • b ·ı . •• f 
ya girmiş olduklarını haber vermekte r ran o u umetı unu ı erı sure 
dir. Madrit, 4 (A.A.) - Gene~al Mi- bazı devletlere nOf Q Verdi 
aja, hükumet kuvvetlerinin Toledo. 
y.; girmiş olduklarımı. dair olan habe. Salamanka, 4 (A.A.)) - Franko hü- Fransız krtaatının taha~şüt e~ı' 
ri teyit edemiyeceğini söylemi§tir . kumeti Algezir~ muahedelcrini imza duğunu bildirerek 30 mart ve ı 

Gijon, 4 (A.A.) _Hükumet ta. eden devletlere bir nota vererek Is · rinisani 1912 tarihli ml:ahc~' 
rafından n~redilen bir tebliğde hava- panyanın Faıtalci hududlanl"da Fran - ve müedchsının Fransa taraf~
lann fena gitmesi dolayısile Obiedo' sızlarm bir takım tahrikatta bulunduk· rih bir ihlali olan mczk(ir h8~ 
da sükfınet hüküm. sürdüğü ne ve hU- lannı ve bundan da maksad lapanyol pit için derhal bir komisyonuJI ~ 
kumet milisleri Sanclandiyo ve Vil • mmtakasını istila için orada kanpkhk· mas.mı is~emektedir. Notada. ~ 
la ter.elerini zappettikten sonra Fran . lar çıkarmak ve bunu vesile itt:haz et· ademi m:idabele komitesinin ~-"' 
koculann mitralyoz ateşleri karşısın- mek olduğunu bildirmiJtir. Franko bil den tedbirleri alması talep ediJP"" 
da fazla zayiata mahal vermemek için kumeti ayni zamanda Fas hududlannda dir. .....-/ 
geri çekildikleri bildirilmektedir. -------------·-------------

Harp Tehlikesi ~-~~-~---~--~----

Mısır 
kapitülasyonları 
Müzakerelerin esasları 

tespH edlldl 
Kahire, 4 (A.A.) - Muhammed 

Mahmud paşanın liberal fJrkası, ka -
pitülasyonlarm ilgası ile yakında Mont 
reux'de meşğul olacak olan konferans 
dolayısiie aşağıdaki 4 noktayı tespih 
etmiştir: 

1) Ecnebilerin "1cti.sadi imtiyazia
rımn derhal ilgası, 2) Çok mahdud 
bir intikal devresinin kabülii; S) Bu 
devrenin hitammda bir gü.na nri.iza.1;,e. 

rede bulunulmak.sızın mutlak adli ha • 
kimiyctin tesisi; .+) Umumi vaziyetin 

•yen.iden tetkiki ve kmıferarutan "on 
ral...-i dircktificrin tespiti. 

ihracatın müralıabesi 

Churchill'e göre ilkbahara değilı 
yaza değil, fakat ••• 

lacak hükumet tehlikede silAb 
devresini ne kadar kısa bit JJ!llıı.ı' 
başarabilirse o akdar ihtiyatlı 

Londra, 4 (A.A.) - Avam kama -
rasında milli müdafaa istikrazı pro -
jesinin üçüncü kıraatı münasebetile 
Churchill demiştir ki: 

Top ve müstahkem mevkiler hariç 
olmak üzere otuz topçu alayı vardır. 

Bizim ne zaman iyi yetişmiş topçular 
elinde 1500 topumuz olacak? Geçen 
gün N'cvillc Chcmbcrlain hemen bir 
harp tehlikesi olmadığını söylüyordu 
Evet, Önümüzdeki ilkbahar ve yaz 
için bu doğrudur. Fa.kat sonra neo-

Alman sefiri 
iktisat vehilimizle 

görüştü 

ket etmiş olur. __,11)' 
148 HARP GEMİSİ Y~ 

YOR. . ı.JI 
Londra, 4 (A.A.) - Tc)'~ 

graf deniz bütçesindeki ~ 
hakkında tcfsiratta. butuna.r~ 
148 harp gemisinin !ngiliz ~jldl' 
rrnda inşa edilmekte olduj11nll / 
riyor. ~ 

Ankara Radgos- _. 
(Üatyana, 1 cidl~ 

vetlerin Avruparun birçok ~' 
radyo istasyonlarına nazaran SJfİ' 

Ankara. . (Telefonla) - ikbsat ';Ve- .A'nlr"'"" A 1 • • , • ı- ..... ~ ... #:~: sektir. Ve ren~:Türlrive eu'J'j 
k~letı ıhracatı mürakabe tcşkil4tm:ı tev- Von Keller beraberinde sefaret müs • unın aesı yurt ı~noe owugu ~ 
si etmeğe lcarar vermiştir. Bunun için teşarı bulunduğu halde İktisat vekili . yat:ın her yerinde de kuvvetle 
tetkikler yapılm<lktadır. . -=-.elfil Bayan ziyaret etmiş ve arala • caktır. '11 

Diğer taraftan ihra-:atm mürakabe rındaki görüşme uzun müddet de . Şirket ihaleden itibaren 1 6~1 

ve kontrolü hakkrndaki kanunun neş - vam etmiştir. ra istasyonu işler bir halde t 

rindenberi iktısat Vekaletinden ibra • miş bulunacaktır. _/ 
cat tc:ciri olarak ruhsatname alanların Almanya /ngiltere ile 
sayısı 1158'i bulmuştur. anlaşmaya geligormul mıyooağ~ sualini s~'·~f 

Yumurta ve fındık Dcrily Herald.e göre V071 ftF"i, 
Lon4ra., 4 ( A.A.} - Birçok ga - trop, Locarno misakı ~'. 

nizamname/eri ::eleler, B. Edcn'in bc-Ja.natmdau son mii.::tıkerelere ait i.!tiJı.zaroJt6 ';,; 
ra, Alm.aııya'nııı yeni bir Locarno mi mak iizcre bu hafta sonıındd / 

Ankara. · (Telefonla) - Ge~en yıl 
içinde toplanan iki kongrede müzake
re ve kabul edilen esaslara göre tan -
ılın edilen yumurta ve fındık nizamna
melerinin bazı maddeleri iktıs:ıt Veka
lctin:c tadil edilmektedir. 

Yeni proje bugünlerde Devlet Şura
nna sevkolunacaktrr. 

Yatı mektepleri için 
tahsisat konuyor 
Ankara, (Telefonla) - Dahi-

liye Veka!eti vilayetlere gönderdiği 
bir emirle, tanzim edilmekte olan 
idarei hususiyelerin 937 mali sene 
bütçelerine yatı mektepleri için tah
sisat konulmasını istemiştir. Mevcut 
kanuni hükümlere göre konulacak 
bu tahsisat miktarı Vekalet tarafın
dan tayin edilerek vilayetlere bildiril
mektedir. 

V('kalet, aynı zamanda geçen 
seneden tedahülde k<"lan vil~yet his
seletinin bir an evvel gönderilmesi
ni de bildirmiştir. 

[Kısa &inkara Haberler~ 
• DEVLET Demiryolları, hudut 

ve .!ahiller umum müdürlükleri büt~ 
çe1erini Maliye Vekaletine tevdi et
mişlerdir. Diğer mülhak büt:eleri 
de bugünlerde Maliye Vekaletine tev 
di olunacaktır. 

sakı akdi hıtsıtStmda önayaTc olup ol- raya gelecektir." 

Vekalet bu suretle teknik müra
kabenin daha kolavlnştmlmasım te_I 
mi netmektedir. . l 

• ANKARA Dil Tarih ve Coğ
rafya Fakültesi profesö:lerinden B. 
Louis cumartesi güni.i Halkevinde 1 

.. Anadolu tabinti ve yerleşme üze- ı 

rindeki tesirleri,, mevzuu etrafındal· 
bir konferans verecektir. 
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Tefrika 
18 

• 
~ Cül~ren, suya düıen bir latm etrafındaki halka-
dtzı tihı gittil:ç açılıp geni~liyen, büyüyen şöhretin
"' ve ismi etrafındaki sevcidcn habersiz gibi idi; 
d ;. ~i 6D.de, göstcri~siz, fakat temkinli, ira
ırı.' 1 ~i ile çalışıyordu; fabrikanın hukuk mü~avir 
t lla\'ınlifrini l:nbul edip geldiği zaman önce bir iki 

0
:c otelde kcl.nuşb; sonra namuslu bir evde bir 
~ llrarl:en işçi çocul:lanna ma.'uus mektebin 

11.:ıallinıi Safiye Hocclıanımın ve ihtiyar anncci
tı i!I. Cf?ı.'liyetli nile yuvasını pek uygun bulmuş, kira
~larak onlnnn evine taşınını§tı. Bu ev, fabrika 
da ailesinde fabrikn mcrnurlan için ilk zaır.nnlar
~Ya~ılan l<üçük, basit ve pek az konforlu binalar-

hui idi. · 

Refik Ahmet 
Sevcngil 

teşkilab, hayatı kolaylaıtırma yollarında yurume 
ve s.aire ~eklindeki dütüncekri o l:ndıır yadırganmı
yordu; "Me!<tcpten daha dün ç,J!can bu kız çccuğu, 
lcendisini göstermek, parlamak istiyor!,, cliyo di!şÜ· 

nülüyordu; fakat şu da.'ıa dünq kacbr lortlar ka
marası:ı:lan uzak dü§mÜt bir bgiliz asilzadesi gibi 
kendi kabuğu içinde ya~ıyan ve ctrafmc?a gördük
l~indcn hiç kimseyi tcma:a layık bulm:yan mü· 
düre ne oluyordu? Müdürün Akpınar l.;öyüne hu
lı:ulc mü•:ıviri ve hukuk mü~avir muavini ile birlik-
te ya'?t•ğı ııt 3c:;:İntiıi:ıd~ .onra onun tahsiyetinde 
ba ... lıvnn deği~ikliği nnlamıyanlar, iıçinin hayatını 

kolaylaştırma, amele koo9cratifine sennaye verme, 
h:ıtti bizzat işçi ile bir sırada bir te11ekküle aza ol
ma ~eklindeki aykm hareketlerine aıli mini veremi-
yorlardı. / -

3-1.Ciilsercn, ev sahibi ile yakından dost oldu; 
• 

1
Ye liocn!ıanım da mektepten yeni çıkmıı bu 

~ç. arbdaşta kendi mnlumat eksikliğini tnmamla-
-ır.ı~ınkanıannı bulduğuna scvinmiıti; h.iç çekinmez, 11 
~ bir çok §eyleri kendisinden kilçük, fnkat -

a f~la talıııilli olan bu rıcnç kıza sorup öğrenirdi. Kimyager Yıldız bir zaman fabrikada müdürün 
-ıt· C.iilsercn, işçi çocuklanna mahsus mektebin mu- gözüne gözükm~di; yılbaşı suvarcsindeki balkon hi.di-
~ Safiye Hocnhnnımı kendisine büyük bir yar- ~sinden ao:lra fena halde utanıyordu; çok ıükür bu 
tc , ! olarak bulmu~tu. Siı.fiye Hocahanım kırf.cnı iskandali kimse görmemişti, müdürün kimıeye söy-
ta!'l.tn bir lcad:mdı; Iatanbulc\ıı eski Dfuiilmccllimat- lemiyeceğine emindi, kendisi de rcddedildicini elbet-
ltıı ~dun:§, bir zama~ ilkmcktcp hocalığı etrniı, ev- te eli.leme yayacak dciilodi ! 
kt:ı frıi§, ıneıılckten aynlmı§, sonra kocası ölmüt, sı· Kimyahane ayn bir dairede olduğu ve Yıldız'ın 
~1~1~n. düşe:ı ]:adm ihtiyar an:ısile bcrııbcr geçin- müdürlük kalemile doğrudan doğruya temaı ve mü-
ll\i ' 1Sın lstanbulda h~lılıtan alacağı p~-anın yet- nasebeti de bulunmadrğr için işi unutturuncaya, hiç 
hıt'~:!ğini düşünerek Anndoluya geçmi~, bu suretle değilse ilk fena tesiri kaybe:linccye kadar Ahmet 

11lllı!~diki işi bulı::;> l::ı,bul etmişti. Safiye Hcca.lıa- Turgut'la karşılaşmamağa muvaffak oldu; sonra da 
ti· ıhtiyar anne:ıile birlikte kalkıp buralara gelmiş- en kestirme yolu hiç bir şey olmamıı gibi hareket 
~al~"11 ba§mı almış, tecrüb:ıli, uyaılı1' -v:. ~i yü- etmekte buldu; yalnız bir defa bir öğle yemeğinde 
tô hır kadındı. A~e!e, ona kartı büy:ik b",. itimat memurlann lokantasında tek batına yemeğini yerken 

•teriy <l G"l b k d · -. · · h d ki da k b' · ......ı.ek ~ or u. u seren u a ının m n ._;... t••etın- yanı aşın a masa pervasızca onu tan ırı CIOl , 

'lllda b;ışlıca se~bi kendisini halka scvcl:H.r ·~ o!ma- ikjsi kız ÜÇ arkadaşının muhaverelerinden fena halde 
lctıı huJdu; Safiye Hocaharum züppe değildi, bal- alınır gibi oldu, fakat sonra kcndiıinden bahsedilme-
~ Y!tfayışınclım ayn olmryan basit bir ya§ayışı var- diğine inanarak teselli buldu. 
)o;e halktan ü:ıtün görünmüyordu. Gülseren de onun Köşedeki üç dost yemeklerini herke.ten önce ye-

lt:tdan yürüdü. yip bitirmişler, biri ehnaaınm kabuğunu özençle soy• 

l'ı!I A.ıneta koo?cratifi açılmasını fabrika memurla- mağa çalıııyor, ötekiıi kahvesini yudum yudum ta• 
ı. ::- bir çoğu Hraz hayretle ve daha çok hiddet- chnı çıkara ç&.ara içiyor, üçüncüsü hararetli hararetli 
~~lılanuılardı. Tahsilli, yüksek, kibar lcimseler için bir ıeyler anlatıyordu. Daktilolardan birinin ıefi ta-
tilt bir teşekkül yokken işçiye mahsuı koopera- rafından öpüldüğü görülmüıtü, kadınlardan biri bu 
~ Bu biraz fazla, bjraz ileri, biraz yersiz, - ba- hadiseyi mühim bir dedikodu mevzuu olarak büyü}. 
~lll', ~tta böyle diyorlardı - bir.:.z saygısnca bir tüp ıitinneğe uğraşıyor, tefin bu tecavüzüne herhal· 

e •etti l de bu daktilonun müaaadekar hareketlerile aebebiyet 
t, Ciilsercn bu düşüncelerini farfaraca ve yan mü- vermiı olması lazım geldiğini ileri sürüyordu. Erlcek: 
~~i\ı~\t: cc!:ı i!ıı ıöyicınt?kten ee!<lnmeyenler kar~ı- - lnu.n1ık hali ... Kimbilir, belki de münasebetsiz 
lıfl)cfı •. ,.._.u,, uıuuı ocı:acmıme'tıııı:ı naıae ıruçuıau, bır v~yeue Karfılatmıttır ve ıaıre ... 

• ozür diler gibi bir hal aldı: Yolunda sözlerle iıi yatııhrmak istiyordu. ikinci 
1-t :--. lıçiler böyle bir yardıma muhtaç... Bu on- kadın memur, elmasını ıoymakta devam etmekİe be-

•;:ın b' 
l)· ır zaruret... raber pek alelade bir hadiseden bahsediyormuı gibi 

~ k•Ye cevap verdi; sonra hesaplı, dü,ünceli, bi- tenbel bir sesle: 
abufrundan dı~anya çılıar bir eda ile: - Pekala da yapını, ... Şimdi hea-kes itinin çıkarı-

t~ ~eın ne çılmr, memurlar bu kooperatife niçin na bakıyor; terfi tefeyyüz için batka yol var mı? 
~· taı."lle:-?.. Biz de fabrilıada bir nevi iı:çi değil Şeklinde bir cevap veriyordu. Bu son cümle Kim· 
\ı.11~? ~mele kol.la çalışıyor, biz kafa ile ... Farkımız yager Y'ıldız'da derin bir tfütinti uyandırdı. O, bu i,. 

f}~rı ıbarct değil mi? teri tamamen zevke müteallik ıayardı; insan ancak 
t'y~ il5ve etti. Am~le için yapılan kooperatife ho,!andığı zaman ve ho!lanchğJ insanla dütüp kalka-
!11~ · iı bir haysiyet mc,clesi, küçüklük sayanlar bilir; göz a~kı, tehlike.iz bir !U'kilde söz ukı tatlı bir 
~d. d ~·ı (-'·- . 'd b" :ı- ..,,, 
t~ ~ e3'ı ; rumt gıt~ı e ır yandan kooperatifin şeydi; belki biraz daha cesaretli de davranılabilirdi; 
'-• .ınaşbrmağa başlıyan muvaffakiyeti ve fay. pe..lc o kadar ileriye vararak dü,ünm~i ama haydi bu 
~j l>ır Yandan da müdürün bizzat koope::-atife aza i§i ·bir fiziyoloji meselesi olnrak da telakki edebilsin· 
)\.İi l?ıası irili ufaldı büti..~ memurların bu yolca fakat bir ticaret işi olarak! ... Asla ..• Yükselmek, ileri: 

c~leri;ıe sebep oldu. temek, kazanmak isteiile bu iıi yapmağa kalkmak! .. 
ulaeren'in halkçılık, içtimai ve iktisadi yardım (Arkası uar) 

~iirklere karşı yapılan hareketler 
;, ~ .. hf (U:ıtyanı 1 incide) 'IJ! llzUn boylu ve çok iyi Türk

~tttd·~ bu zat Haydarpaşa gann-

olarak gitmiyorum. Beni bir mütehas-J 
srs olarak çağırouı olduklarım saru • 
yorum. 

batka yapılacak bir fey yoktur! Ken
disi, Halayda Türklere kartı yapıL-tn 
hadiselerdeki bütün mesuliyetlere işti • 
rak etmiş bir adamdır. Sözlerinde ve i
fadelerinde bıit.araf olmasına maddeten 
imlcan yoktur. Çünkü, Suriye hüku • 
metinin bir memunıdur. 

t ı. lsıie g·· .. K h , 
..ıı:ı.ı oru~ en urun mu arrı-

<ı.tı "~ ı . . 

~ 

'- ~· ""'Y emı~tır: 
>~~3 :IJetlcr cemiyetinde Hataym 
Oıııırı ırır tespit etmekte olan ko -

>ot'l.'ll. daveti üzerine Cenevreye 
h~ l\iemur olmam dolayısile 

~ilce ~natta bulunamryacağım. Bun 
!ldt e liatay meselesinin müza · 

~f~ b Cenevrede bulunmuştum 
lel'irı:nden teknik mallimat isti -
~tti11 t:=ınıyorum. Oradaki Suri -
~lıı tc ıştirak eoccel: de~ilim. O -

crıevreye Suriye milrahhası 

-t ''•• ~ .... 
~ -·~ ···································: 
~~ l"lıuayene kup onu! 
~ l\ıı ı,.C!Okt : 
,,~ .~ oruınuz Pazartesi ghnierl : 
~ "-~çüktan yirmiye kıı.dıır gıı- ! 

tttı OQ$ftıdc, Cumartuı gUnicırt : 

'Ilı~' 'rı 1 D a ltlldo.r UUcll Tayyo.re 6 
"'lt ~~ 1kltıcı daire Uç numnrndn İ 
~ ~bıııC\ılarınuzı yedi kupon multe.• : 
lıı..~ ı.. '4cr. : 
~~ q~~ · ı ~ lıkııı.n dolttonımuz da bu 5 ı ~ • ~z3Jnt blrfüUrlp lıcndlslne : 
.~ ... ~l~ a cu.ııınrtcsl. Q.Jı, poracmbe ! 

.... ~ tueı Altıııırayda, Millet cnd• : 
}>P.fa camıı kıırııısmdııkl mu• : 
~e • 

tocuıttımnıza bakncnktır. : ..............•.................. : 

Hataydaki vaziy.ct. hakkında 
malumat verir misiniz? 

- Halk henüz birşey bilmiyor. 
Cenevrede verilen kararın mahiyeti 
hakkında kat'i malumat yoktur. Orada 
ki gazeteler de bir şey yazmadılar. 

- Suriye gazetelerinin neşriyatına 
ne diyecek sin:z? 

Suriyeli memur bu suale karşı 

şöyle b!r cevap vermiıtir: 

- Oraımı bilmiyorum. Benim bil
diğim tey, İskenderun, Antakya halkı 
şimdiki idareden memnundır. Onun de
v~mınr istiyor. Esasen İskenderun ve 
Antakyada bir istiklSliyet mevcut -
tur" 111 

KURUN - B. Hasan Cebbarenin 
bu sözleri karııamda hayret etmekten 

B. Hasan Ccbbare'nin ne sıfatla ve 
kim tarafından Cenevreye çağınldığını 
bilmiyoruz. Kendisinin söylediii gibi 
teknik hususatta da olaa ifadesine mü
racaatın doğru ohnıyacağı aıikirdır: 

Beyanatında halkın ıimdiki idareden 
memnun olduğunu söylüyor. Bununla 
halun:lığuu Fransanın bile kabul et • 
tiği bir vaziyeti inkar etnıiı· olmuyor 
mu? Hakikate bu kadar muhalif sözler 
ıöyliycn bir kimaenin, her ne hususta 
olursa olsun, ifadelerjnde dürüst ola • 
mıyacağını tahmin etmek zor bir§ey 
değildir. 

Radyo . Müsabaka Kuponu 
-5 

isim: 
Adres: 

.., • - ••-••W• ıt 

Anl.xırada son günlerde artan in§aat f a.aliyetfodcn bir görUnüf. 

Müşahitler bugün 
Cenevreye gidiyorlar 

(Vsyanı, l incide) nun vaziyette dönliyoruz. 
muıtardır: • Çok glizel bir memleket olan Hatayı 

''Cenevreye Milletler Cemiyetinden gördüğümlizden pek memnunuz. Ş;:hst 
a~dığımız bir davet telgrafı üzerine dö- kanaatlerimizi mi soruyorsunuz? Ha • 
nüyoruz. Evvelce hazırladığımız prog- tay halkının refah ve saadetini temin e
rama göre, Hataydan martın ortaların • decek esaslar hazırlanabileceğine kani
da ayrılac~ktık. Acele çağınlmı§ oldu - iz. Esasen Hatay meselesi etrafıı1da 
ğumuzdan der'hal harekete me:bur kal- Türkiye ile Fransa arasında itil!f hasıl 
dık. olduğuna göre, Cenevredeki müzakere-

Vazifemizin mahiyeti sizce mah'.lm • lerin de tam bir anlaşma ile neticelc • 
dur. Onun i!jin şimdi fazla bir şey söy- neceğini ümit ediyoruz .• , 
Iemekte mazur olduğumuzu elbette tak- -
dir edersiniz. Hatay halkını tatmin e • 
den bir ıekil bulunabileceğini umuyo -
ruz. Hatayrn her yanını gezdik. Halk· 
la temasta bulunduk. Henüz raporumu
zu hazırlamış değilsek de, verebilece • 
ğimiz mütalea, kafamrzda hazır bulu -
nuyor. 

Hataym anayasasını tesbit edecek o· 
lan kodıisyon pazartesiye toplanacağı 
i!jin bizi çağırdıklarını sanıyoruz. 1stan
bulda bir gün kaldıktan sonra doğru Ce
nevreye gideceğiz. Fakat komisyona iş· 
tirak edecek· değiliz. Ancak, komi.syo -
nun müzakereleri esnasında Türk ve 
Fransız murahhasları arasında he:-hangi 
uır 11ıı.ııcr ~·h.Ul;• taklllı'.:lc TJtzlıu reyi -

Yeni bir Broşür 
İstanbul kültür direktörlüğü tarafın

dan kamp, çocuk bahçeleri ve sağlık o
dalanndaki !jalı§ma faaliyetini gösteren 
bir broşür hazırlanmaktadır. 

Ha!ke~~nde konferans 
Eminönü Halkevinden : 

Evimizde tertip edilen Felsefi ve 
İçtimai konferansların onuncusu bu
gün saat (17,30) da Evimiz.in konfc • 
rans salonunda Dr. Ziyaeddin Fahri 
tarafından verilecektir-. 

mize müracat edileceği zannındayız. ----------------

Bunun haricinde, şimdi Antakyada has- P A R A 
ta bulunan arkadaşımızın dönüşünü bek. r-::: =-ı 
Jiyerek raporumuzu hazırlamağa ha§ _ Dün ve .Yarın Kitaplarındandır 
ı.ıyacağız. Fıyatr 25 kuruştur 

Seyahatimizden umumiyetle mem -

Gezintiler: 

Terbi ve sisteıni hazır e1bisemidir? 
.: 

"Dikkat edelim, çünkü yanlış rulı ilaçları, 
gövdeninkilerden bin here dalıa 

korkunç oluı,lar ,, 

·Dünkü KURUN da yepyeni ve 
doğrusunu isterseniz. hiç beklt'ıı· 

mez bir haber gördüm. Galiba s:tÖ· 
ze daha iyi' çarpsın, dalgınlıklara 
kurman olmasın diye de çerçive içi
ne alınmıştı. 

GazetP-m, pek haldı olarak bu 
habere .. Alman terbiye sisteminin 
kabulü etrafında bir cereyan mı 
var],. ba§lığmı koymug. Bu so
ru~, yerindedir. Çünkü ne tek 
bir adamın, ne de küçük zümre
lerin bir terbiye usuliinü memleke· 
te mal etmeğe kalkışmnsına akıl 

erdirilemez. 

Alman terbiyesi derken, hangi 
sistemden bahsediyorlar acaba]. 
Kayzer Almanyasındaki "milita
rist., terbiye mi, yoksa Hitlerin 
kurduğu "Irkçı,. usul mü benim
senmiştir] Haberin bu noktaları 
bulutludur. 

Fakat hangisi olursa olsun bir 
"terbiye,, sisteminin hazır elbiseler 
gibi istenilen yerde paznra çıkarı
labileceğine inannmnyız. Çünkü 
bu tiirli.i işlerde çağın, iklimin, an· 
anenin, cemiyet makinesinin, ta-

. rihi tekamiilün payı var. Bümos, 
agel ve kefiye çölde tabiatin yarnt
tığı bir kıyafettir. Bununla Eski-

S. Gezgin 

molarm yurdunda yaşanamaz. -ı 

Almanya için doğru, iyi, güzel 
olan birşey, biziin varlığımıza hiç 
uymıyabilir. Tabiat kıskançtır. 

Madenleri, su hazinelerini kalın 
toprak katları altında sakladığı gibi 
İstidat denilen ınsan cevherini 
de ruhun derinliklerine gömmüş

tür. O cevheri kabuklarından sıyı
ran. ona en parlak halini veren 
şeye "terbiye,, diyoruz. Bizce bir 
kıymet olan hal, Almanyada bir 
kusur sayılabilir. Milletlerin seci
yeleri tahlil edilmeden, idealleri be
lirtilmeden hiç terbiye sistemleri 
kurulur mu? 

Yakın bir geçmişte bazı Fransız 
mektepçileri, lngilizlerin terbiye 
usulünü almak istemişlerdi. Ga
zetelerde b\lndan uzun uı:<:.dıya 

bahsettiler. Yanılmıyorsam "Güs
tav Löbon ,, : "Unutmıyalım, ki 
Fransa ile lnailtere arasında bir 
1\1 d . . 1 1 n a~t enızı var.,, 

Dc."llişti. Fransa ile İngiltere 
arasındaki ayrılık, bizimle Alman
ya arasındaki uçurumlara nisbetle 
bir küçük tümsek hile değildir . 
Dikkat edelim çünkü yanlış rull 
ilaçları gövdeninkilerdcn bin kere 
daha tehlikeli olurlar. 
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insanlardan korkan 

Yırtıcı hayvanlar 
Vahşi hayvanlar dayakla mı, 

tatlılıkla mı yola gelir? 

Aalanla inaan kar§ı kar§ıya gelince ilk admu atan kmıanır ... 

Aalan, kaplan herkes için kor· tı kqmacak, hoıulfa giden ıeyler 
kunç ve yırtıcı hayvandır. Onlar- yapılacak, gitmiyenler yapılmıya. 
dan herkes korkar. Fakat, bazı İn· cak. 

ttanlar vardır ki onlar da bu yırtıcı Bununla beraber, bir aılanm her 
İıa;>vanlan korkutuyorlar. halde kediden ba,ka türlü oktanma· 

Bunlar aslan terbiyecileridir. On- ıı lazımdır. Hele oktamağa kalktı· 
lar ulanlan öyle yetiıtirmiılerdir ğmız zaman üzerinize atılmaaı ihti
ki kttndileri bu yırtıcı hayvanlar için mali pek fazladır! 
korkunç ve emri dinlenilir bir inWtn Burada itin en nazik tarafına 
haline gelmiftir. geliyoruz. Hakikaten, bir aalanm 

Bir adamın emri altmda köpek okpnmaıı her ıeyi halletmez. As· 
ıı~i aalta duran veya türlü oyunlar lan okşanmakla beraber korkutulma· 
• ·apan bir aslanı bütün vahşilikler. lıdır da. 
uzak kalmıı uslu bir ha)van zannet· 

~eyin~ iju hayvanı terbiyecisinden 
J?.ağıı bırakırsanız o da ormandaki 
diğer aslanlardan farksızdır. On. 
larırı karııama imkanı yok gideme~-
iniz. Sizi daha uzaktan görür gör· 

mez kiikriyerek üzerinize doğru 

ilerlerler. 
Fakat, sahipleri yanlarma ge· 

lince, kuzu gibi, hiç -'Cslerini çı· 

karmazlar ve onun h•!r istediğir.i 

yaparlar. 
Aslan terbiyecileri kendilerine 

her aslanı ram eden adamlardır. On
ll\l"Dl elinde bulunan aslanların hep

sini ormandan yeni gelir gelmez ter· 

biyeye baflamıılardır. 

DAYAK MI, TATLllJK MI? 

Bu terbiye meaelesinclc biraz dur· 

mak lizım: Aslanlar nasıl terbiye 

eciilirler? 
Bu bahiste aslan terbiyecileri iki· 

ye ayrılıyor. Bir k.mnı: 
- Dayakla! Cevabını veriyor. 

Diğer kısmı ise: 
- Tatlılıkla. diyor. 
"'Tatlı dil yılanı deliğinden çıka· 

nr ... niye bir ıöz vardır. lıte bazı 
ealan terbiyecileri bu fikri güdüyor· 

lar, ve muaffak olmalarmm da ıır· 
ımı bunda buluyorlar. 

Yırtıcı hayvan lan tatlılıkla kendi
lerine ıımdıranlarm usulünde en 
muvaffak olan Kaden isminde bir 

adamdır. Kaden diyor ki: 
"'Her vahti hayvanda bir ehli hay

van tabiati vardır. Bunun için on· 

lara ehli hayvan gibi muamele ede· 

rek el~e etmek kolaydır. Mesela, 

bir aslan, bence tamamile yırtıcı 
hayvan değil. yarısı ehli, yans~ 

vahıi olan bir mahluktur. Aslanda 

gizli olan ehli hayvanın ne olduğunu 

tabii anladınız: Kedi. 
"'işte ben. bir aslana her ıey· 

den evvel kedi muamelesi edilmes:ni 

da~ru bulurum ve benim aslanı blt· 

M·1:la yola getirmek u sulümiin bılş 
ela ~elen şart budur. 

Aslan, kedi gibi okpnacak, sır· 

"Karımıza aldığınız aılanı, ken

dinize 111ndınnak için, ~a sevgi 
vennt!kle be"ta'ber bıraz da korku 

vermek lazımdır. Aslan sizi evvela, 

kendisini seven birisi olarak tanı· 

malı ve size aynı sevgiyi duymalı. 
Fakat bundan sonra siLden binız 

korkmalı ki üzerinize atılmaktan 

korksun. 
"Çünkü, aslanda, daha evvel 

dediğim gibi, bir de vahıi hayvan 

tarafı vardır. Ehli hayvan tarafını 

tatlılıkla elde ettikten sonra, vahşi 

hayvan tarafını da, kendisine kor· 

ku vererek, atıl bırakmak lazım· 

dır. 

"'Fakat bunun kolav olmadığım 
söyliyeceksiniz. Ben de kolay ol· 

duğunu iddia edecek değilim. Fakat 

bunda da muvaffak olmanm bir U• 

sulünü göstereceğim: 

"'Her fCyde olduğu gibi buncla 

da ilk adımı atan kazanır. Onun 

için, vahıi hayvanla k81"fı karııyıı 
gelince, kendisine doğru ilk adımı 

sizin atmanız ve bu hareketinizle 

kendisinden korkmadığınızı, ond8n 

kuvvetli olduğunuzu ve ona hakim 

bulunduğunuzu göstermeniz lazım

dır. 
..Hayvan, bir kere sizden kork· 

tu veya korkmasa bile, sizi korkut

madığını gördü mü size bir av mah· 

luku olarak bakmaz. Buttdan son· 
ra onu okpmaalarla ve iyi hareketlt-r· 

le kendinize ısındırmak kalır. Bu· 

nu da yaptığınız zaman artık aslan 

sizin emriniz altındadır. 
0 'F akat tunu da ilave etmek İs· 

terim: Bazan, terbiyeli bir aalanm 

birdenbire sahibine karşı geldiği, 
hatta üzerine atılarak onu parçala· 

dığı görülüyor. 
008öyle bir hadise benim ba,ıma 

gelmiştir. Onun Hn bilirim: 
"'Bunun kabahati, hayvandan 

ziyade bizdedir. Çünkü. n hare!:~ti 

vRpmaya hayvanı sevkeden biziz. 

Bu da, bizim kendisine ka111 al- j 

Her Gün Bir llifiaye 

Aşk ça lan · kadın! 
"Bilmem 1teni hatırlıyor musun, Cu

li ! Bu sualim sana llellci tuhaf selecelc. 
Çünkü, beni hatırladıfmı biliyonım. 
"Dört günde insan unutulur mu?" di. 
yecekain. Fdcat, itiraf et ki sen beni 
unutmuttun. Bu dört sün içinde beni 
bir ken bile habrlamaclın. Fakat tim • 
di, tana llunu babrlattun. 

"Böyle llir hicliae olmMaydı busün 
beni tabii hatrrlanuyac:aktm ve busün 
habrJamadıfm ~İn, çok seçmeden UDU• 

tacakbn. Sana llusün ben kendimi ha • 
brlatırlcen bundan IOftrllki sünler için de 
beni un-.ıtmamanr mı temin ettim? 

"BiLNyorum. Fakat, i•teditim be • 
ni llugün batırlamanclır, istersen ıonra 
ebecliyyen unut •. .,, 

• • • 
Cuti, o gün aldığı mektubu çanta • 

•ma koyduktan sonra unutmuı. ancak 
gece, oyuna çıkmadan evvel, eline tek
rar almıştı: 

Oyuna çıkmak üzere tuvaletini taze
lerken tuvalet masasmda ruj kalmadı • 
ğını görmüı. gündüzleri yanında tap • 
dığı ruju alnu:k için çantasını ac;m•§tı. 
Bu suretle. mektubu, gayet az bir za • 

manı olduğu vakit 'açmııtı. Onun için, 
ayakta, sabırıızlıkla okumağa baıla • 
mııtı. Fakat, ilk aatırlan okuyup yu • 
karıdaki •• .... ebediyyen unut,, kelime • 
terine geldiği 1trada dııarıdan ilk zilin 
çalındığını duy'du: 

Oyun bet dakikaya kadar başlıya • 
caktı. Bu beı dakika içinde tuvaletini 
yapmak, oyun elbiselerini giymek ve 
sahneye çıkmak llzımdı. Onun için, mek 
tubu masanın Uzerfne bfrakarak - ma
sanm üzerine mi bırakmıştı? Bunu da 
pek iyi bilmiyordu: Zili duyar duymaz 
mektubu elinden düıerek - hemt-n ay
nam karıııına geçmiı. çabucak tuvaleti
ni yapmış ve elbiaeıini giyerken sahne
ye fırlamııtı. 

• • • c .. katlal:iı .. Perde ı~ıldr .. Kızlar n. 
yuna baJlıddar. 

Kuliı karanlık. Biraz evvel oyun • 
cu kızlann gidip gelmt-leri ile kaynı • 
yan, kahkahalı pkalan ile çınlıyan ko -
ridor sesıiz. I1ıklar aönmüt··· 

Birden. bu sessizlikte bir "çıt" du -
yuluyor: Karanlıkta biriıi ilerlemede. 
Karanlıkta bir gölge beliriyor: Gelen 
beyaz elbiseli biriıi. 

Yaklapyor ve kuliıteki odalardan 
birinin kapııma dofru elini uzatıyor. 

Kapının topuzu yavaıça dönüyor, kapı 
açılıyor. Ayni el, kapıdan içeri girince, 
elektrik düğmesini arıyor. Küçük oda-

l 
mamız lazım gelen harekette gevşek. f 
lik göstermemizden ileri gelir. 

.. H1tyvanı ya okşamayı, ya kor· 

kutmayı unutmutuzdur. Burada 

ıunu ilave edebilirim: Aslanlara 

hakim olmak biraz da tetıhir işidir. 
Denebilir ki aslana hakiır. olan adam 

onu teshir etmiıtir . ., 

DAYAK LAZIM, DAYAK! 

Diğer taraftan vahıi hayvanların 
dayakla terbiye edilmelerine taraf. 

tar olan ve onların ancak bu suretle 

elde edilebileceklerini ;>yliyenler 
meseleyi bu kadar derinden tahlil 

etmiyorlar ve İfi kestirip abyorlar: , 
.. Aslanı yola getirmek için d:ı · 

yak lizımdır dayak 1,, 

Onların fikrine göre aslan tama· 

mile vahşi bir hayvandır. - Yani 
1 

onda, Kadenin dediiij gibi bir ehli ! 

hayvan yoktur. - Onun için, k&ı· 
şrsmda bulunanın onu mütemadiyen 

1 
korkutmuı lazımdır. 

Rununla beraber birinci usuli~n l 
taraftarları daha coktur ve asL~nı ' 

• 1 

tl\tlrlıkla h~rbi,•e etmek sisteminin 1 
d"ha muvaffak old'.lğu ~örülmekt~· 
dir. 

Cünkü. e!a~en bu usulün ij,tl\• 

clı "1 .. ., J( .. ~en c:J• aöyliiy .:>r; 
,. ~'- ... 1-........ -t..: ••• ,.-.. 1~ , ... nnl,.. 

..... hakim o~ak bi!az d:ı tC!hir i, ;. .--
dir. 

seldi: 
Culi prkı11nı söylemeie 

nın içi, düğmesine ba11lan bir fotoğraf Fakat, aahtekArlık yı~ 
tliyafragmı gibi, birdenbire açıldı. tubu kendi ağzmdan ya~ 

tçeriıi aydınlandı. Burası Culi'nin "Snsili Coe; 
odası Biraz evvel masanın üzerine kor- "Cali'ye rönderdijia 
ken yere düıen mektup masanın ayak diti hua vwdi. Benim ..U 
ucunda duruyor. biliyor. Şimcli onunla iyi _...,..., 

İçeri giren, beyaz entarili kadın - bu nun için. IUlll da U..diai --.-.. -
gayet tık bir balo layaf etile güzel bir cenp :razmaım söyledi. 
kadın - yerdeki mektubu görmekte "S ... bildirmem için ~ 
gecikmiyor. Eğiliyor, alıyor ve elektri - tu: 
ği ıöndürerek yine ayni hareketlt- geri "Ben lcendiaine Londnıda 
çekiliyor. Koridorlada yine hafif bir el- aöyihemem. Fakat, bunu C-._. 
biıe fısıltısı, karanlıkta gittikçe ıilinen liyemlinin. Çüuü ıa 
bir hayalet, ıonra sessizlik ve karanlık... müSNde etmelde kabm701lllllr 

• • • yük bir arzu ile iıtiyorum." 
Mektubun tamamını okumak tık el· 

biaeli Jcadma ""io doldu. Cg/,i'ved vel1>n M : ktup (levam tdiyor_.u. 
mektup şu 1ekf!je evam e yor ttı yapmıttt? 

"... Busün beni lıabr!amanı iatiyo • 
Sevdiği adamın bıtkasını rum, çünkü yamı son karanmı ver • 

aşkını mı çalmııtı? Ralabi.nİJl mek mecbur;ye' indeyim: .!d.ühim bir it 
mi çalmıştı ? için Amerikaya .gitrnemliznndı. O p • _.l.t.. 

Bunu kendiıi de bilmiyoru-
ce ıeninle tanr,t ktan sonra bu kara • E . le C • 
randan nzseçİp seçmemek anamda _ rteıı a ta~ on un 

1 mütereddit kaldım. Fakat, sün yalda191 dogru yola çıktıgını haber ı 

trkça içNni büyük bir 1cıs1caç ark·~~· _bu D C N ve 
i'1nnce anmncla karanmcla bütbii • 
tün tereddüt ediyorc!um. ı Bu irfan h azin• 

"Fakat, yann son karan almak. ak· abone o lmak 1 
ttma tranaatlantiie binmek veya bin •

1 

kolaı»hklar '"":;;;;;. 
me:nek lizun... Anlıyorsun. 1 Memlekette okuma ~i.-1 

"Eier benimle evlenmeii kabul ec1.. yaymak ve kitap tedarikisıi 
~ek olursan burada lcala~~· "hayıt.. I lqtı~k m~ile Dün .. 
Jleraen sideceiim. Onun açın, bu k•dar rm kıtaplan ıçın her k~ 
kat'i ve çüuk eenp verilmesi icap eden l ri§li ve pratik bir abone 
bir sual kartıarnda hemen kmı .._ nulmuetur. 1 inci kitaptaJl S 
reeei:ni zannediyorum. kitaba kadar olan on ci~~·' 

,_._ k . d' ilk 1 -~i serinin aboneai 636 kurur-' '-·• lamıt. faan, anca tım ı y ıe tti• ıe- . _ .....:ıı.-~. 
· · ktu nun 236 kurueu peşın ver----=~ ıı locadakı kadmı daldığı me ptan a- b b " lira öO"""." .. 

b"l · · dan sonra er ay ır _."~•: 
yıra ı mıştı. 11 . l kita tan 20 inci 

Gözlerini sahneye çeviren kadın .. r. 

1 

ınc ~ltl"k 
2 

inci 
k · ı· '-- b ktı .. kadar Ola.n on cı ı ı ıöy ıyen ıuza uzun uzun a • goz • . k 20' 
teri oraya dikilm:ş}en zihninde de bir J abo~eaı 5M uruetur.11()11!"1 'jJI 
dü,ünce kabuı gibi büyüyordu: j petın verilir ve ondan 

''Rakıbim." i bir ~irain~:!~tan 30 usıcU 
• • • kadar olan on ciltlik 3 illlel 

Mcktu°b'.ın ya:-tıından ıonrasmı ~ : , abonesi 532 kuruetur; 232 )il 
kuyan tık elbiseli kadm olduğu g ıbı peşin verilir, ondan aonra 
mektup sahibinin vercliii aıclreu cevap bir lira verilir. 
yaz::ın da o oldu : 31 inci kitaptan "1 iDÖ 

kadar olan on ciltlik ' UJıetl 

K U R U N 
abonesi 520 kuruttur; ~ 
verildikten IOıl1r& her &1 , 

GVNDELIK SiYASi GAZETE j 1 deı: inci kitaptan 51 ıacl 
.iaut•ruıze ııonaertıu vuıJar cuıt• kadar olan on elitlik 5 iıl_! ~ 

"cırmek ıc;tn ıııe. urtmın •Ateld• ıp. lDP 
,.etıı ıceıımm vaaıımaııdlr ı abonesi •88 kunıftur; p.ı 

~in verilir ve her ay birJB 
nır. 

Kar,ııuı uıuyen Jllurıaı meınupıanu 

10 MUrtlflUk PUi koymaııdarlar 

dAılılwı)ı.D vuııan cen 1&n<Mrme•te11 
ıuy.ııet.atı vnlllUUIUf melltuplarm ıcıa. 

ıconuı- ıur.aıa·&D nyıııotaıuındaa 411.11 

.>1araıc ~ık&D yazılardan dola)'I. dlrelrtor 

Giinü germi~ •yılar 10 kuruftur 
-

Adl'Mlnl detltUl'ftl aboaılfor U laınlt 

ldf'l'ler. Glndermtşenlerln aclre9lerl detl,. 
tlrllmez. 

50 kitaba birden atie>~~ 
tiyenler petin 8 lira f' ~ 
taplarm tamamım alır ~ 
her ay 3 lira ödiyerek 4 
aaplarmı kapatırlar. 

51 inci kitaptan 60 
kadar olan 6 mcı een;:.. 
•36 kuruttur. 136 81 

ve her ay bir lira ödddf·-
Abone olmak tçill 

•taut .. mtz~ cıkH nr.ılart• .... ..,,.,.. , yurduna mOracaat -~~ 
.. .. , ıuıkkı ·~" ıu·•dlıd ldndlr Telefon: 2'370 ~ 



Istanbul muhasarasında 

0RBAN'IN TOPU 
Yazan: Gustave Schlunberger 

-5-

~Fakat Orban'ın büyük bom bardı - ı kıldı; böylelikte bombaramıanrn mah
~t d'·topu İstanbul surJarıru dövdüğü vedici tesiri tehlikeli bir hal almı•tı. 

0'1d"k y 
~ille! . u çe de surun lduvarlannda ve Bunun üzerine Bizanslılar etraftan ka-
Çtldı;tın~e. tamir edilemez gedikler a - 1 

im kirişler getirdiler; şehirdeki büyük 
den 

1 
gorulünce bütün Bizans yerin - ağaçlan keserek gövdelerini ve dalla - • 

tisıj::•ı:dı: ~imdiye kadar bu eski hı • rını biribirlerine bağladılar. Bunlann 
dt:ı d ıınparatorluğunu muhafaza e - aralarını taJ ve toprakla beslediler. Sö
lt!~varların artık bunidan sonra kafi zün kısasaı saz, ağaç dalı, asma kütü -
"'- Ycceğini anlıyan halk arasında 
""Ytıaa ğü gibi ellerine geçen her ıeyi bl!ralara 
~ll·ı .ne feryatlar çıkmağa başladı. , e topladılar; bütün bu ıeyleri kireç ve 
İıth. tin bedenlerine yeniden yeniye ·•ı Yı,_ harç gibi tutucu ve yapıştırıcı madde -
~:ı_. • ıı;ıcr darbelerin açtığı müthiı ge-~erı h lerle yerleştirerek ve bunlann yanına 
ta.. er gün ve her saat fasıla,ız uğ-'"t'tak t • . ekseriya yanabilecek madelerden mil • 
Ccce arnır etmek lazım gehyordu. rekep ~eyleri de ilave ederek duvarlar'lc gündüZ' surhrı bekleyip mooafaa 
hcıc rne~buriyeti ile esasen bitkin bir' da ve külelerde açılan gedikleri örmeğe 
bıı ._ıe~~ş okn Bizans müdafileri için çalıştılar. Daha sonra bu suretle kapa • 

"'ittir · d tılan gediklerin dı§ tarafını içerisi yün 
d.... 1şı aha muhasara bombar -
;:anlarının ilk gününden itibaren en dolu çuvallar, balyalar, kilim ve halı 

'le hayvan dcrh•i, öküz \derisi gibi şcylcr-
ttt.u tahammül edilemez bir vazife ıt ni 

1 
le örttüler. Bir taraftan da bütün bu şey-

ttt 
1 

a nu~tı. Birkaç bin kişiden iba -
dııı 0 an bu kale müdafilerine (ı) ka _ lerin kızgın ve ateşli güllelerle yanma • 
~~ trkek, küçük ve büyük, genç ve ih- ması için hortumlarla ıslatmağa b3~1a -
'dıı r eU ayağı tutan bütün halkın ka _ dılar. Böyle biribiri üstüne yrğrlmış bin 
ı.. ... ~lrlarında hergün hasrlolan rahnele:i bir puça e~ya kargaşalığının arkasına 
'hususunda mütemadiyen yardım saklanan kale müdafaacıları kendilerini 

1 icap ediyordu. bir dereceye k~dar koruyabiliyorlardı. 
1'trib' b Ayni zamanda taş gülleler buralarda 

a..ı., 1 • ın u devrine kadar ortaçağ 
!~~ erınd yığılan yumuşak topraklar içerisine gi-
c ll:ı.{I • en hiçbirinin muhafızlan böy 
l:ııııt thış bir tehlike ile karşılaşma • riyor, bu ıuretle şiddet ve kuvvetin • 
t.;dr. Orban'ın döktüğü büyük bom • den hiç olmazsa bir kısmını kaybe:iiyor-
>atıı lltlan topu şimdiki toplar gibi a • du. Bundan başka surları müdafaa e -
ııhta 'le icabında istenildiği tarafa ma- den Bizans askerleri duvi:rların yıkık 
~ lar ile çevrileb'.lir, istenilen istika- ye:lerine yerleştirdikleri b-.ı binbir tür -
l~.ltoıayca ni§an alınabilir halde de - lü karı§ık e~yadan mürekkep siperler Ü· 

~ 'bu top büyük taş r yığınları arası· zerine ayrıca içerisi toprak dolu tahta 
deı>'crıe§tirilmiş, tahtalar ve direklerle ~r.l;hklar koyuyorlar, bunların arkalarır.a 
'Clt!cnnıiı gayet büyük bir tunç ko • gizlenerek ve yanla::ından müdafaa ede
' dtrı ibaretti. Sonra tabii atıl:iığı n- rck muhasara kuvvetleri tarafından atı -
dtrıiıı~a ateşten derhal kızan tunç ma - lan ok yağmuruna karşı kenldilerini mu
liror( soğumasını beklemek lazımge- hafaza ediyorlardı. Fakat bir taraftan 
t!Izıd IJ. ~u topla İstanbul surlarına böyle ıehri müdafaa ederken diğer ta -
~ c ilncak yedi defa bombardıman e- raftan fasılasız surette yıkılan yerlerin 
rJ'0tdu. Bununla beraber 0 .zamana tamiri, gediklerin doldurulması Bizans
~·: ~OtUJmcmi~ b1r şey Olan bu tcpun ı;ıar için tahıımmül edilemez: müfkülata 
\İııdliicU kuvveti pek kısa bir zaman sebep oluyordu ... 
~ anlaşılmıştı. Daha muhasaranın t~te bu ~ekilde yapılan hücum. mü-
~ ft~sı içinde bu harp aletlerinın nis dafaa ve mücadele haftalarca devam 
~tt llgtr, fakat ıtlevamlı ve kat'i tahri - etti. Fakat diğer taraftan da birçok 
'tt be§inci asrrda ikinci Theoönse mühim had:seler vukua geliyordu ki ı 
~t:-ı lltndanberi Bizanslıları müdafaa bunlardan bazıları tarihte ;şöhret almış· 
\t lcalelerin dayanamıya:ağınr gös - tır: Deniz muharebesi, yer altında la • 
>tt ~deliller ortaya çıkmı<'tı. Bu vazi- ğımcıların boğuşarak harp cdişleı:i, bi -
t~ tşısında Bizansı müdafaa cclen ribiri arhasına devam eden mütemadi 
~:., Ctlerfn müracaat ettikleri te 1lbir hücum hareketleri .•. 
"•"•d >iiıı h e a~ılan gedikleri kapa~mak için (Yabancı kaynaklar bu sırada İstan-
~~ alyıılamn germe~~. yahut buna bul sularında Türkler aleyhine netice -
1 • ~t Uıtullerle mermer gülleierin hu - )enen bir deniz müsademesinden bahse
~~ tctitdi~i tahribatı tamire çalışmak- derler. Bir hayli mübalağalı olan bu ri -
~P-~UnJa beraber kale müdafıkrinin vayetlerin hülasası ~udur: 
L " l}dikl • b" " • d ·1 İ b 1 'ttda crı utun ış ca ece uuvar • Fatih Sultan Mehmet stan u un 
~·!Jlt~Çılan en büyük ve en tehli~eli coğrafi wziyetini ve Bizanslıların deniz 
~-t~ ~~rı gece gündüz fasılas.z ;ığrn - cihetinde de harp gemileri bulunduğu. 
lt:ı ih. ır dere:eye kadar kap~tabilmek- nu gözö:'liine alarak şehri kara tarafın-

·tctf 'l' ı. dan muhasara ettikten başka deniz ta -
itih . . . k' ''"i Çı Krıtoboulos dıyor ı: rafından da icap eden hazırlıkları yap-

loıı~ tına:-ılık-:- ve 1talyo:n1c:ır büyük ı mıştı. Altı ay gibi kısa bir zamanda 
:~ ~~ta§ mermileri ile duvarların gc- ı h;ızı:-ladığı yüz elli harp gemisinden mü· 
~it 1 Ve gerek iç taraflarında açılan j rekkep filoya da ilk Osmanlı amirali o

' -~edikleri tamir için iptiYJa birta· ı l:ın Bulgar neslinden mühtedi Balta oğ
'•<ı~~ı, ç destekler kullandılar. Bu des- lu Süleyman Beyi kumandan yapmıştı. 
~~~tl ~~varl::r~n yıkılan t araftan çök- Sonra Sultan Mehmet tstanbulu mu -
~,t~ . 1Çın takviye ettiler; bund-.: n hasara ederken yalnız surlar içinde 
~~. ı. ıçcrisi '-'Ün veyahut yüne benzer 

1 

\. ııı:lttı .; bulunan ~ehir halkını ve bunların mü-
.,~... eıya ile doldurulmuş olan çu -~ ·• d dafaa kuvvetlerini dü~ünmüyordu. Mu-
hıı.ı Uva:-farın boş kalan yerlerine 1 h::sara b<!.sladıktan sonra karadan ol -

1tdılcrltla etrafına bağhyarak yerleş • ı dugvu gibi ~ denizden de Bizanslılara hı -
~t\1 • l3u suretle mermer giillelere b' ristiyan yardımcılar gelmesi ihtimalini 

. ır dereceye kadar kendilerini 
""'"' •a:ı hesap ediyordu.) 
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Yeni keşif 1 r 
haberiniz varmı? 

Doktorlar hastalığınızı teşhis 
artık · dilinize değil 

• • 
ıçın 

kunduralarınıza bakaca.klar i 
Yapılan geni keşifler 
pusulasının hesaplarını 

için masraf 
kim ödü!for 

Her §eyin alt üst olduğu fikirle· 

rin, kanaatlerin değiştiği zamanlar

da yaşıyoruz. llmin ve fennin yü· 

rüyüşüne verilmesi laznn gelen isti

kamete üniversitelerde değil, büyük 

sanayi ve ticaret müesseselerinde 

karar veriliyor. I~ adamının tezga
hının arkası şimdi bir laboratuvar

dır. Maiyetinde bir kimyaker ve 

mütefennin ordusu her an yenilik· 

ler bulmakla meşgul. Asri teşeb
büslerin ana noktaları onlardadır .. 
Un, maden, boya, kundura, oto· 

mobil gibi biribirlerile alakası olmı· 
yan daha birc;ok sanayi her gün is

tihsallerini daha verimli bir yola sok
mak için fabrikalarında bir de ilim 
kafilesi çalıştırıyorlar. 

Bütün bunları bize haber veren 

İr.3ilterenin iradı beş haneyi geçen 
be~ biiyük sanayi ad mlarından bi

ridir. Her iş adamı gibi söyledikle

rinde övünme olmıyan bu müteşeb
bis şöyle diyor: 

.. Son zamanlarda yapılan yeni 

keşiflerden mçsul o}flnlar benim gi· 

bi dik kafalı ticaret adamlarıdır. 
Yalnız benim kumpanyam geçen se

ne fenni araştırmalar için 60.000 !i
ra harcadı. Daha fazla sarfedenler 

de var. 4000 lira bahse giriyorum 

ki bugün ticaret ve sanayi müessese

lerinin fenni ara~tırmalar için sarfet

tikleri para, üniversitelerinkinden 

çok fa7.ladır . ., 
Üniversitelerden çıkanlardan ço

~u bu gibi müesseselerde çalışıyor
lar. Resmi müesseselerde bu husus 

i ı:;in ayrılan para mahdut lduğu hal· 

de smai müessesatta ellerindeki va· 

sıtalarm ve paranın hududu yoktur. 

Bugün isimleri kimsenin hatmn

da olmıyan fakat ilme, fenne olan 
hizmetleri meşhur fen adamların· 
dan hiç de aşağı olmıyan yüzlerce 

nd:ım insanların refahı ve rahatı 
iı.;in ayrılan para mahdut olduğu h.ıl 
hırdan bir fotoğraf fabrikasında ça

lı~an ''Bloh .... Altmış yaşını müte· 

caviz olan bu adama ve muavinle

rine fabrika sırf yeni ke~iflerin ha

trrı için para veriyor. lnfra • rou~c 
ile fotoğraf çekmeği nmeli bir hale 

sokan bu adamdır. Bunun buldu 

ğu bn usulle 1 O - 1 2 kilometrl! 

mesafeden sisli ve dumanlı vahalar~ 

da net resimler çekmek miimkün ol· 

du. 

Bir laboratuvarda çaJıJanlaı-

' -
t==P= Bir heşi/ daha = 

En slsll ve dumanh 
havalarda kilometre
lerce mesafeden net 
resimler çekebilirsi
niz •• Ve nlhayel bUtUn 
kefiller arllk Univer
sltelerden çıkmıf bu
lunuyor. ÇUnkU hiçbir 
resmi makam bu ke
fillerin yapılması için 
ödenecek yUz binlerce 
lirayı veremiyorlar. 

yardım ve çahşmaları sayesinde 

ilerliyen bu f:istemle karanlık bir 

yerde herhangi bir maddenin filrPe 

çekilmesi mümkün oluyor. 

Askerlikte lnfra . rouge kullanı 
lıyor. Daha nerelerde de kullanıla

cak Aliah bilir. 

KONSERVELERDEN ZEHİRLE 
NENLER KALMADI 

Konserveden zehirlenm~ vakalc~. 

rı artık hiç duyulmamaktadır. A<l· 
)iyeyi ve doktorları işgal eden bu 

gi&i şeyler tarihe karıştı. Reçel v .! 

çikolata fabrikaları .. saf gıda., g;:ı. 

yesile uğra~maktadırlar. 

hemen bunun önüne geçtiler. Bu- · 
gün F ransada ceviz yetiştiren ve ih· l 
raç eden her adamın elinöe bu usul· 

leri muhtevi risaleler vardır. Çii· 
rük cevizin pek ender görüleceği 

zaman çok uzak değildir. 

Bütün bu işler için yapılan mas· 

rafları veren reçel ve çikolata fab. 
rikalarıdır. Masrafı gören onlar, ' 

müstefit olanlar da biziz. 

YA BUNA NE DERSİNİZ? 
Kunduranın hastalık teşhisinde 

rol oynıyacağı aklınıza gelir mi? 

Bir zaman gelecek ki doktorlar ha.s 

talığmm teşhis etmek için dilinizle 

beraber kunduralarmıza bakacak· 

lar. l 
Ayakkabı fabrikalarını en ziya•' 

de düşündüren meselelerden biri de . 

derinin rengini kaybetmesi ve çat• 
lamasıdır. Çünkü avak. sahibinin 

1 

. ~ 

sıhhi ahvaline göre değişen miktar• 

hırda. tuzlar. hamızlar ve şeker ~ 
ifraz etmektedir. 

Kundura yapanlar bu hususat 

için, tabii maddi menfaatleri ve 
ticaretlerinin inkişafı en başta gel· 

mek üzere, ciddi tetkikler yapmak• 

tadırlar. 
1 

. ··1111 b c':lebildiler. Bununla beraber 
\..·· .. ~ U gayretler müessir bir çare 0 • (Bunun için Sultan Mehmet Gelibo-
a:°ll}' .. ,d ı da b 1 h fil sunu daha evvel Jnfra - rouge fotogvrafı bizim sa-

\t1t· 'U, Zira ta~ gülleler kifayetsiz u u unan arp 0 

~~dcı
1ldc yc:pılan bu tahkimatı bir Boğaziçinde yapmı§ olduğu Rumelihi - hamız olan ticaret alanmı çoktan 

Birçok ev kadınlarını şaşırtan 

tatlıyı kıvamına getirmek meselest 

tatlt fabrikalarında birçok usullerlr. 

kolayca yapılmaktadır. Bu işi hal· 

leden bir fen doktorudur. 

Mesela geçenlerde müşterinin b\· 

ri bu fabrikalardan birinin satış şu· 

besine ayakkabısının derisinin be· · 

yaz olduğu ~ikayetile bir çift kun· · 

dura bıraktı. Kimyakerler çalışma• 

ğa başladılar. Beyrızlık şekerden 

geliyordu. ao · d t. t · t' Bu filo hisardaki t .. tt• Ş'mdı' hastahan lerd ) 'o nra tekrar tarümar edıyor u. sarma ge ır mış ı. ecavu7. e ı. ı e e 
't~t n':' toplann duvarlarda açtığı topların himaye ve muhafazası altında habis hastalıkların teşhisinde bunu 

'1 lı\~c hUyüdü. Surun duvarlanndan olarak Baltalimanına girmtşti. Bundan kullanıyorlar. Nebatat üleması d:ı 
l~; d~1 '§ tar.ıfmldan büyük bir gedik başka Karadenizden getirilmi§ birçok bu usulle nebatata musallat olan 

'ter taraftan üç tane kule yı - kerestelerle Be~iktaş ve Baltalimanla -
~~J :--___ r::nda kurulan tersanelerde o zamana 

\lıı ~ tari.'ıçileri ekseriyette Bi • mahsus küçük kıt'ada harp vasıtaları. 
~ ~dlllaa kuvvetlerini olduğun - yani be~ yüz kadırga yapılmıştı.) 
~ ~ UÖ&tenrler. Fatihin muha
""~ \ erini de muhaısara kuvvet· (Ari.ası rnr) 

\ ~ on beş misli fazlalığını id • 
~~il · Hakikatte ise böyle değil -
)tıl.. ~ ~tt'nin burada itaret et· 

'~ "' ~ın muhasara ku"'lvetlai 
\ ~ "'İ Biunı müdafaa kuvvetleri 
~ ~ yardım eeen bütün ıe
., ile kartda!flllthr• 

LOCADAKi HAYALET 
Y azıalrım1zm çokluğundan bugün 

"Lo'cadaki hayalet .. isimli tefrikamız 
bugün giremedi. Yarın devam edece
ğİ7~ Özür dileriz. 

hastalıkların mikro?larını buluver· 

lar. Polisler sahte çekleri, av~k v~ 
parmak izlerini bu foto~haf saye

~inde süratle tanıyabiliyorlar. 
f nfra • rouge fot~raft aynı za· 

manda hey~t ilmine de elini UV\ttı . 
daha geçenlerde bu fabrikaya züh· 

renin etrafındaki havanın mahiye· 

tini bılmaları için bir teklif vnki ol

du. !nanılmıyacak derecede, sırf 

sınai ve ticari müessC!lelerin husu'! 

Çürük ceviz ve iındıklara karş: 

alınan tedbirler de bu meyandadır. 

Eskiden ceviz, fındık ve badem Q;İ· 

bi süratle çiirümek adetinde bulu. 

nan meyveler çikolata fabrikalarını 

çok dü~ündürüyordu. 

Bu firmalar bu meseleyi kökün· 

den halletmeyi diisündülcr. Bu cii

rümenin Ephestia Kuhnielln i~min· 

deki bir haşerenin sürfelerindeı1 

doğduğunu 1:-uldular ve cevizlerin 

geldi~i Fransava iki mütefenni"1 

gönderdiler. Bu adamlar F ransad"\ 

ce,•izler üzerinde birr;ok tetkikler 

sonra buldukları usullerle hemen 

Deriye yumuşaklık vermek icin 

debbağhanelerde şeker kullanıldığ1· 
nı her halde bilirsiniz. Derhal şe· 

kcrin kullanılmasında bir yanlışlık ' 

olup olmadığını debbağhaneden sor· 

dular. Debbağhane buntı katiyetle 

reddetti. { 

Son ihtimal kundura sahibinin t 
üzerinde toplanıyordu. Fazla şek~·' 
rin şeker hastalığından hasıl olma· 

sı lazım geldiğinden müşteri tekrar 

müracaat ettiği zaman tezgahtarlar 

nazikane bir surette bir de bir dok• 

(Sonu 11 inci sayı/ada), 
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in • tere kime karşı 
s ·ıahlanıyor?. 

Güueg gireceği Palu kasabasında! Kocaeli kaza/a" 
Büyük Britanya Habeşistanın ilhakını ta
nımadığı takdirde bir ltalyan ve Alman gece ..• geni yapılar rından: Kandıra 
kat'i anlaşmasından endişe edilmekte. Makinist Eminin evini idare, yaşayış, eltifll1 

istilısal ve ihracat Müstemleke/erin Akdeniz emnige- kim yaktı? 
Bundan bir müddet evvel kon-

I 
I 

~ 
İzmit, (Hususi) - KandırarıJll 

) k&f canayakın ve çok sevilen bır t ine iştirakleri için yeni· hava yada hazin bir yangın vakası olmu,, 

bu İf mahkemeye kadar intikal et-üsleri meydana getirilecek makamı var: B. Şekip. ~ 
mişti. Kandıra gibi köyleri bol ve .. 

Hadise şu idi: tnık olan bir kazamn idarelitıl 
Londra, Şubat (Hususi) - Umu

mt harpfen sonraki devrenin erı 
büyük hadiscti hiç ,aphcsiz Büyük Bri
tanya devletinin tekrar silahlanmasına 
başlamasıdır. Bunun aksine bir müta
lea yilriltmelc imklnsrı:dır. Zaten bütün 
Avrupa merkealerindcn alınan telcraf
lar tngiltercnln ıillhlanma proçammm 
umum •iyaat mabfellet'dc bn'aktıf:ı dc
ırlh intibam bu :merkezde oldulunu taa
dilc ediyorlar. 

lıJgilteren!n en natiz pzeteJm. de 
Bltyillc Britanya için oldutu kadar bU· 
11an dünya için de yeni bir devrenin baf
!imM'ta oldutunu illn edip duıuyorlar. 

Son on bet ıene .ıarfmda tnıiltcre· 
nin ..,ı ırtdc kuvvetti% abetmefe bq
lanµf vo çolc defalar couretle aldılı ka
rarlan kra tatbSk edememittL Buna da 
sebep o kararlan icra ettirecek vuıta
lann lklfl olmamumdan batka bir teY 
~eğildi. 

lnrllte.re nUf usunun gittilc:çe düpne
si netic:e.l olarak beynelmilel hayatın 

ba-,hc:a mllenlrlerinden olmak mevldin· 
de geri kaldıfr hakk:mdild nokta! na
zarlar gün ıgeçtikçe daha siyade ıenlt
leyip meydan kaunmelrta idi. Mat 
telcrar ailihlanmak için Terilen mtltte
hi t ikarar bu faala nihayet verm1' ol
du. 

·Yeni iba§hyan bu devrede İngiltere 
CliplomasHıi sulhun ilılil edilmcmeaine 
etıldsi "gibi çalıpnaktan geri durmıyacak 
tır Aı.Cak konferanslar toplamakta ve 
tavuautlar.r ~bbüs etmekte o !kadar 
faal olmryacaktır. Çünkü aonradan ricat 
etmek korkusuna maruı: kalmadan mün 
!erit bir siyaset talcip edebilecek mevki· 

de bulunacaktır. 1 
İngilterenin aillhlanma prograım 

menfaatlerini sulhun devam TO 'istikra~ 

rmda gören Fransa, İakandinavya ile 
Avruparun kU]:ik devletleri tarafmdan 
müttehit bir takdirle karşılaınuştır. İn
giliz gazeteleri bu hali, BUyilk Britan· 
ya devletinin sillhlaıunaamm aulhun is
tikrarına en kuvvetli bir vaaıta olduf U• 

na delil olarak göstermektedirler. Bu· 
nun tam zıddı çok karakteristik bir ci
hette sulh arzusunun iyice tcmelleşmiJ 
bulunduğu devletlerin aldtkları vaziyet
tir. Bu gibi memleketlerin" başında bu· 
lunanlann matbuatı blribirine eoruyor· 
lar: '.İngilteren!n böyle emsali görUlme 
mi§ derecede ıilahlanmuı ac.aba kime 
karşıdır? Şimal denizinden nıi yoksa Ak
denizden mi · endi1e ediyor? Daha a~ık
çasI İngilterenin hedefi yalruı: Almanya 
veyahut İtalya mı? Yoksa her ikisi mJ 
demek istiyorlar. · 

Alman gıZeteıeri martm birinci gU
nU toplanacak büyilk Fa§ist meclisinde 
İtalyanın bilhassa deniz.: ve hava kuv
vetlerinin arttırılma.sının kabul edilece 
ğini tahmin ediyorlar. (Bu tahmin ta
hakkuk .etmiştir. Çünkü Faşist meclisi 
toplanmıJ ve İtalyanın silAhlarını yeni
den artırmak karannı vermigtir) Bu su~ 
retle İngilterenin ailahlanmasrnın hede· 
fi ltalyadır demek istiyorlar. 

İtalyan tll4hfelleri ise bµnun akaini 
düşünerek Büyük Britanyamn silahlan· 
masının sebebini mtistemleke meseleain-

' de hiç olmazsa taviz koparmak mıelin· 
den ibaret gibi göıtermek istiyorlar. Bu 
da İngiltcrcnin ~cdefinln ltalya olmayıp 
Almanya olduğunu gö&termcktedir. 

Filhakika İtalyanın resmi mahfelleri 
Akdeniz; için bir endişe mevcut olmadı· 
ğmı ve İngiltere - İtalya uılaşmasrnın 
klfi derecede bir teminat bulunduğunu 
anlatarak bu uzlaşmanın a bkAmrndan 
sonra İtalyanın İngiltere ile miinaıcbet· 
leriniq dostane bir surette devam ve in· 
~i~fı içjn herşeyi yapmakta oldu!unı.ı 

BoylUyorlar. Fakat bUtün resmt fikirler 
ve ımltalealara rağmen İng'ilterenin bu 
kadar muazzam bir programla si1Ahla
ruırt.rEJ1"1nata kalkı§maııı Romada pek 

t~ifolarak büyük bir infial uyandır· 

mı§tır. Bu infial şu ıekilde tezahür et
mektedir: 

İngiltercnin bu hareketi üzerine di
ğer devletlerin de ıilihlannı artırmağa 
teıebbU.leri muktedirdir. l:Jalbuki !tal· 
yanrn malt Vaiiyetl -t>ayıe bir sllihlano 
mağa mukabele edebilecek bir derecede 
değildir. Denmektedir. İşte bu aebepler 
dolayıılle bUyllk Faıist medlılnin aske
rt vaziyetler ve ihtiyaçlarla meşgul ola
cağı hakkında çıkarılan tebliğ İngiliz· 
lerce İtalyan efkarı umumiyesinin tes
kini için dü1ünülmJŞ bir tedbir olarak 
telakki edilmektedir. 

Almanyaya gelince bu memleket bu
gün milu.vi derecede silft.hlanacak, ln
giltereye c:evap verecek iktidarda bu
lunmamaktadır. 

Düğün hazırlığı yapılmış olan r.-ıuvaffakiyetle başaran uenç kıt~ 
Nafia makinistlerinden Eminin Mu- makı:ım ve aynı şekilde sevilen S:J 
hacir pazarında kiraladığı ve ge · bele:liye rei~i İsmet Niyazi, g 

lin eıyasile donatılan evi yanmıştı. ve öviilecek işlerin başarılması ~ 
Bir ailenin kendi yuvalarının ilk lunda ileri adımlar atmaktadırlar~ 
kuruluşunda ve bir evde yaşamıya Bu arada yeni bir hamle ve ~ 

ba§lıyacaklan günde başlarına ge- içinde bulunan Halkevini zikrett11 

len bu felaket, şehirde çok büyük lazımdır. 
teessürle karşılandı. Kızcagızın se- Kandıra, bi,iyük bir çiftçi ~eı; 
nelerdenberi müstakbel evi için ha- leketi.. Bu seneki ekim, vaktıt' 

Paluda Atatürk heykeli sJ" 
zırladığı elişleri, çeyizi ve makinist ve zamanında yapılmış. Bilh _..ı 

Palu, (Hususi) - Palu, Murat "'" 
Eminin evi için yaptığı masraf bir Arifiye tohum ıslah istas)'ll",, ~ .. .,. 1 

suyu kenarında ve bir vadide ku· DP' 
anda kül olmuf, aynı zamanda tevzi ettiği Cumhuriyet tip bu8" 

rclmu,tur. Kasaba, sanından ikiye 
evsiz kalan, eşyasız kalan çift o gün lnrdan geniş bir ümit var. "· 

ayrılmış, ikişer katlı ve üstleri top· ·5tı~ evlenememişti,·. Kandıranın en karakterı 
raktan evlerile iyi bir manzara arz 

Aradan çok geçmeden bu yan· . . ki p l . ld k l mahsulü ketcndir. b'" 
etmıyen es a u şıma e a mı~ dıı " 

gm hadisesinde bir kast bulunduğu ve cenupta bağ ve bah~t-lerle örtit· Evvelki sene köy bürosun ·rıill 
meydana çıkarılm1ştı. Çünkü ev, lü yeni bir kasaba vücud"\ gelmişfa. lunduğum zaman keten bezle~ 
gelinin çeyizi üzerine benzin dökül- Yeni Palu, hakikaten çok hoş beyazlatılması için vilayet rna 1' 
mek suretile yakılmıştı. Hadise\'e manzaralıdır. Şehrin bu kısmında nın yüksek alakası ile, Hereke a· 
el koyan polis, suçlu ve kundakçı halktan çoğunun yazlık evleri ve Kanclırah köylü kadınları götü~; 
olarak vaktile makinist Eminin ya- geniş bağ ve bahçeleri vardır. Dai- fabrikada kireçkaymağı ile asa 1 

nmda hizmetçi olarak bulunmu§ o· ma berrak akan Murat Eıuyu her iki keten bezlerinin nefasetine ha~ 
lan elli yapannda Esma admda bir Palunun ortasından geçer. Cenup kalmıştım. Hatta vali Hamit O ~ lıır 
kadmt tevkif eylemişti. Kadın bu Palusu içme suyunu Murattan te- ym eşi Bayan Oskay da sofrtl J' tlıi 
işi yapmadığını iddia eylemişse de min eder. Şimaldekiler çeşmelere çay takımlarını Kandıra keteni~ 
bulunan deliller ve bu kadmm öte- müracaat ederler. Şimal ve cenup den yilptırmaktan kendisini al 
denberi bu evlenmeye mani olaca- Palusunun hava ve suyu gayet en· mıştı. ~ 
~ hakkmda söy:lemiş olduğq sözler, fe.stir. Kandır~ ketenlerinin ~Y. • 

auçun kendi tarafından i!lenmi§ ol· Cumhuriyet devrinde oldukça rağ~ti, onlan dalın fo"Zw;...Jstı 
duğunda şüphe bırakmamı§tı. Po- terakki eden Palunun geniş arazisi ta mecbur etmiştir. f 
listen sonra i§e el koyan adliye de vardır. Binlerce evin yerleştirilebi Gecen mevsim istihsalatı 
suçlu görülen kadını tevkif eyle- leceği bo§ ara7.İ pek mümbittir. 0- bin 800 kilo safi liftir. ıJ 
mişti. va kısmında hububatın envaı yetiş· Yeni sene rekoltesi ise da.~ıiil' 

Yangın dolayısile evlenmeleri tiği gibi dağlık arazide de çok rağ- ve daha nefistir. Kandıra ko1 ~ 
geri kalan çift, tarafeynin göster· bet gören kara hayvanatı beslenir. yalnız ketenden 200 bin lirt' 1'B 
dikleri gayret üzerine hemen ertesi Palu koyun ve davarı bütün bu ha- bir parn kazanmaktadır. ~ıııf 
günü tutulan ve gene döşenen bir vali piyasalarında ön mevkii işgal Bir dönüme 5 - 6 kilo to 

evde evlenerek bu acıyı yenmi~ler~ eder. Hayvan, yağ, yün ve pey· hum atılıyr. tC' 
di. nir ihracatı kasabaya mühim para atılıyor, 25 kilo lif ve 35 kil~ ı: 

Bu hazin hadisenin şehirde u- bırakıı. Keten tohumunun kilosll 

yandırdığı teessür elan devam et· Kasabadaki ilkokul, bu sene her 8 kurnştur. . ~ 
Burada çıkan Economiste gazetesi mektedir. yıldan fazla rağbet görmüştür. Hi~- Kten tohumundan Bezıt ~ 

bizi en ziyade alakadar eden Akdeniz Şimdi mevkuf bulunan suçlu lcumet konag-1
1 

park yRpılmıA ve h l d'l kt d' 15 kilo 
meselesini yeni bir noktai nazardan tet· ~ isti sa e 1 me e ır. . dıt· 
kik etmektedir. Siti'nin organi bulunan kadının muhakemesine bugünlerde parka Ulu Önderin güzel bir büstü humdan 5 kilo yaa çıkm .. ~•8 pı 
bu gazete Akdcnlzln mUda.fa<:Gmı im. asliye cezada başlanacaktır. Duru'- de dikilmiıtir.. Palu belediyesi, a- Kandıra köylüleri bezır ~ cJt 

b 1 b 
, sıı 

paratorluk menfaatleri bakımından sok ma şehirde şimdiden ir i gi uyan· sırlardır bakımsız kalan kasa ayı yemeklerde kullanmokta 'e fe" 
h ed k 1 hk l "b' sıır geni! bir surette mevzuuba s ere : dırmıstır. Birçok kimse er ma e· imar için zengin bir program lazır. yağ gibi, zeytin yağı gı ~ }(OJ;ıl' 

"Akdcni~. müstakil olarak idare edilen me gUnünü sabırsızlıkla beklemek- lamrştır. mektedirler. Mübarek yagın ··1 e' 

müstemlekelerimizin çoğunun Hindista- su, alışmıyanbr için, tahafllJtl~tı<i' 
nın, ve müttehit imparatorluğun ne bü· tedirler. JtllY" ~ 
yUk kısmının hayatlarının yegane oca ------------- KURUN dilir gibi değildir. Aynı za., t 

dafaa edebilecek kudrette bulunmadığın ••••······• ............ yenı'ldı'gVı' 7.'"man do. HindY.a~eı 1, J, 
ğıdır. İmparatorluğu te~kil eden hüki'l- ... .ı ,."' 

d dan, egver Umumi bir harp çıkarsa iki lLı\N 'CCRETLERl tes"ırlı'dı'r. Bezı'r Y"'°' sanaY10 
metlerden ~er birinin mUdafu mey a- ... ..,. 
nında birleıııerek meıai birliğinde bulun- tarafrndaki boğadan kapatarak ınüna- Ttcaret tılnla.rınm nan sayı!alarmda l 1 kod b" 

~ kalaAtrnı ümit burnu vasıtasile yapacağı santıml so kuru~tnn başlar. !lk sııyıfada anıma· ır. l \3r 
malan me,akkatlidir. Bunun için 1923 c·· " l · t k' Kandıra 1 ~ 

hakkında ı-ıkarılan sayiaların aslı faslı 250 kuru~a kadı:ır çıkar. onu ıs er ·ı, ;SD 
de toplaıan imparatorluk konferanar :ı ~ v .. l t .. k ,•c:.rine 

-rr olmadıg~•"t anlattıktan sonra makalesine BUyUlt, c:ok devamlı kıll~eıı, renkli iUuı yag1 tucC<lr ara sa ara· J 
Akdeniz ile Kızddenizden geçerek Şar- µ• ı ı dl ı rt ı 

c:.u suretle devam etmektedir: veren ere ayrı ayn n rme e yapı ır. yağ nlsabr. , .. ~ 
ka giden geçidin uzun mesafeli yolunda -s Rcamt Utnlann 'otr ııatırı ıo lruru§tur. J'ıt•· ,J 
emniyetin mtihafazası lUzumunu chenı- ••- Büyük Britanya irnparatorluğu- KUcUk UAnlaPı Vali Hfımit Oskny, O"' 

· ı k tl ine ka,.. M k l'l · · · l ln .. ka51Jl
1 

mfyetlo ip.ret etml~Jr. Umumt harpte nun Akdenız meme e er -3
1 • r· Bir det& 30, 1kt detuı ~o. Uç defası 6!5, eten ı erı ıçın ya ~m n 

bir rok tebeplerin tcsirile Akdeniz ser- sır, Filistin, Malta, Kıbrıs - doğrudan dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur. h faza et.rn~ktediı'· ıJıı 
:r • 1 · d Ü" aylık llAn verenlerin bir dcta.er beda· ma mu n ' ,. clıftl 

b•ıtt1. Faka .. bu• .. an bu .ı.artlar dell-iıımiı:. dog~ ruya müdafaa mes'ulıyet erı var ır. ,. B .. 1 •• • tt I< tıJl r' " ,- 6.. :ı " :r ıı vadır. Dört satırı gecen Uo.n.tıırm fıu:IA ugun.nl vazıye e • r.1' 
t . Al d ma h ·· "'yıf 0 Ayni zamanda Akdeni~ Mussoloninin daA L'c :rıtt-ır. manya onan SI enuı ı.. · aatıT"ları beı kuruııtan hesap edilir. ketencilik pek ipti ~ ~ı • 
labilir fakat İtalyan donanmasx ondan tasavvur etmek isteyiği gibi irnparator· KURUN hem doğrudıı.n doğruya, ken· d ~ 
çok kuvvetlidir. İngiltere ise Almanya luğun sade bir geçit yolu de{;ildir. BU- dl idare yerinde. hem Orhanbey hanında arzt tmekte ir. ..hJıırıı' , 

YUk Brı'tanya 'ıle Afrika, Hindist
1

an, A- VAKlT Propa,.andıı Serviııl eliyle ııe.n ka· Mevcut dokum
1 

a tez
1 
::.

1 
... ': ile İtalyanın ittifaklarını muhtemel say· " ••v" ,,r v 

mak ve ona g8re hareket etmek mecbu- vusturalya ve Uzak Şark ıraaındakl tay bul eder. nhıır.otik bir r,ckle mnu, riı1 il 
riyctindcdir. Eğer Habeşistamn İtalya- yare, ticaret ve askeri yollann hayatı .......................... z~\1······· .. ···· .. ···· .. ··· ~ışılnt aktır. Dkumm ketcnltsti'1" 

'l"-k t b 'tt'f me .. nbesindedir. Deniz muharebe zarna- · l'l l · d t 1 nktır .-lef ya ı ''"" ı namen amnrnazaa u ı ı a- .... İstanbul Üniversitesi Tıp fakültcs:- nış ı ~ en e uza ı ac... · hte, 
k .... ~ ,..ı.. w ha'-•· kt "D runda Al;denizin nakliyat kin timami- k · · d ni :oı& m o.\aya :ı-acagı mu IY\a ır. uu· :ıı ne e.it 851 numaralı hüviyet cüıdaru- };';ır ilrtırma ıçın e ye 

.. t 1 l'L'ka t 1· · t k'I le emniyet bulunmadır::.: ~örülürse İn- •• r gun ta yan po w smrn eme ını eş 1 u· q mı kaybettim, Yenisini çılmrta.ca.ğıIIl- bulunacaktır. tl t1"" 
eden esa. s bu-ıur. Umumi harp esnasın- criltere 13irle~ik hük{\me~lerin,~ emniye. "k .. kt . k.-te "' 

"" " "ı" p:m c~kisinin hlı mu yo ur. Mmr. Irak. Surıye ". b0lıJ'' 
da lngilttrenin Japonya _ile olan. ittifakr tini temin için bu mıntaknd:ı bulndura· . 

w d ı h k ti ini pek bil Safa Ya.şat }erinin daimi bir müsterJsı 
Bilyük Okyanostakl donanmamrun Av- ~ en z ve avn uvvo r - (V. No. 21160) '"' · I 
rupaya celbine müsait olmuıtu. Sonra yük miktar ve ehemmiyette muhafaza ------------- -- maktadır. • c e- 1281tc~ Vaıington deniı konferan'1 yapı1rıtr§tı. edccttktir. 'Malta ve Kıbrııın müdafaa hava kuvvetlerinin çok mühim olac:ığr· .E~ ~ 
Buı\Ul artık bunlar cıri değildir. Tay. tesisatı ile hav11. müda{aa kuvvetleri de :pı ve bütün müatemlekelerde tctkil edi- R 
yareciliiin inkişafı da dar denizlerden deniz kuvvetlerinin ikmali ~yılmalr· len ehemmiyetli hava kuvvetlerinin bir- S EZ A d'°"-
geçen geçidin emniyeti için yeni bir teh· du·.,. le§ip faaliyete geçebilmelerinin temini 1 Dün ·ıe Yarın tercüme külli:Y•tl11 

likedir.,. Bu gazete İngiltere miistemlekeleri- için İngilterenin icabeden hava üslerini Fiyatı 40 kuruştur 
Economiste gazetesi son bir iki se- rıin Akdenizde emniyet ve müdafaasına hazırlamakta bulunduğunu da ilave et· ._ ___ ..,.. ____ _.,_.-

no .1arfmda !ngllterenin Akdenlzi mll· ittlraklerinfn ve bllhuaa g8ndcrecelderl ınektedir. ,,.. · · · l ---



'Yeni bir Landru 
~::den /azla kadının servetini yiyerek ken

ertnı mahveden müthiş bir adam türedi 

l<adınlar kendi aralarında tedbir 
almak lüzumunu duydular 

l!~ 
tı..... cı - Genç. ""'ltr 0 .. 

~bcı·"'Uzcli ve çok 
•tıı ı ltratnıazeJ ö
'So~forcsko•nun 
~ ~'llldiye ka -

· ' liııc tesadüf 
~ 1' 11 t>arlak bir 
th.,~tlnıitti. Zaten 
. ""l2t •a . 
'hl ~'Yeti ''Her 
~~ dııcnin bir de 

"'" ~. fı "ardır.,, dar .. "'ltıcı. • 
~, :c uygundu. 

' ır farkta: Fe 
L tcııd· · 
~~ı~ ·-.ısıne değil 

'~ baııtıa 
'1~,.~ruau iki sa-

~ t~. da11nın ba~ 
~ıftlt lftL IIer iki
ı ttı.ı, . 
'tı, ""11 gibi Bük 
~ 'tı g·· ~la UzeJ, en za-

~ 'ltıo,. l'frıdan bulu • 

',.~ ~Unlca ile /ıle§lt11r Lnndrı> muhal.-cmesinde l.:endini 
"-- '11l'i•lci'nı·n '--~ uca.. miida/aa edivor ~~ ttlrt\i .l 

'<il~ 1 ve bu· iki §ık ve güzel Ro -ı homacı mıdır? Yoksa hakiki bir duygu 
~ ~ ~0rnanyanm Dandrusu Kostan ile mi hareket cidiyor? 

tanrn pençesine düşmüşler - Bundan sonra da her türlü çarelere 

'ttn.... başvurarak ahlakının diğer teferrüatı 
~~iŞ ~·~ KADIN DO~ı•MNI araştırılmaktadır. Bu işleri yapmak için 

' de a tırndıye kaiıiar emsaline he- de hoşa gidecek tiplerde bir kız bulu • 
~ıı d"tcsadüf edilmiyecek müthi§ bir nuyor. Bu kız o adamla tanışmak vesi
~t~ ~tnanıdır. Kadınlan iğfal et _ leleri icat eder. Kenıdisile fleurt yapıla
~~· lııtt~ıterdiği ~harete payan yok- bileceği cesaretini verir ve onu sihir ve 
!liı ~tun hapisanede ~·'ltan bu aldam cazibesi altına almağa uğraşır. Eğer bu 
t ~~Ort liretlik bir se: veti eritmiş adam ihtiyatlı hareket ederek kızın gös 
tıııcıcrı ıı.nın hemen her tarafında ldü _ tenliği hareketlerden şüphelenirse o va
l .ı C L.dı ld S kit "taharri" idarehaneye "bu adam iyi-~cıı l "l n a atmrıtır. ayısının 

be a~ıa olduğu söylenen bu kadın- dir .. raporunu verir. Eğer erkek daha 
~~•inden de büyük büyük ser _ ileri gitmek arzularım gösterirse "kö· 
~ \a ettn14 e yemı~tir. Pençesine tU., damgası yapı,tmlır. Tecrübeye çe
~r dınlardan bir çoklarının hayat- kilen şayet başka birisile - yani idare
~~ facia ile neticelenmiştir. Bun- hanesinin müşterisile - alakalı oldu -

i ,~kreşin meşhur dansözü Sonna ğunu söyler de başlamakta olan müna-
"1iln f da k d"l · sebetin kesilmesini isterse buna da "fev-l:ıc l:ı ea tara ın n ter e ı mesı 

~ \ ayatı feci bir surette bitmişti kalade mükemmel., notu verilir ... 

~ sc:tı•ı Floranın da hayatına ha -
\.,d~ck üzere bulunduğu bir ıura

diııi Uf ettiği arkadaşı Solforeskoya 
~b ti~nlatrnası onun hayatını kurtar
~! 1'tanea 'nın da yakalanıp hap -
~ ~sını ortaya koymuştu. işte bu 

:~.el Solforeskoya başka bir şey 
~~o tt?tıttir. Genç kızlan vicdansız 
ite,~ avcılarından,, kurtarmak ve 
ı ı:ı Zlarzn himayesi çaresini bul-

~~ ıı~ fikirler üzerinde düşüne dü -
ı~t }'et bir idarehane kurmağa ve 

~ ~p thane vastıasile evlenmek üze -
~g 01anlarrn karakteri hakkında 

\ ita~ kaynaklardan alacağı tr.ahre
.,tl'ltıj Ctlcri genç kızlara vermeğe ka. 

' 1 \re hemen faaliyete geçmiş -

ı}ıı· 
.~, ~~tchane - müessisinin söyle -
~tiıı Otc - diğer emsali gibi evlene
r~ ~a~alnız mali vaziyetleri hak -

1 Yeni neşriyat 1 

Yeni edebiga"i 
"\"eni dr.biyat" gazctf'sinin 4 Uncu sayı ·ı 

ın, eahlfee!rinl bir misli artırarak blr<:ok ~ 

değerli imzaları toplıyarak dolgun bir şeki'· 
de çıkmı§trr. Bu sayıdaki yazılardan bııztla • 
rı şunlardır: 1 

Suat Derviş : Pu~kin; Elif !'nci: Resim 
ve Edebiyat: bkender Fahrettln: 1936 yr -1 

lının edebi mahsulleri; R lfat Ut: Hıı.tay F· 
deblyatı: Reşıı.t Feyzi YUzUncil: Edebiyat hlr l 
eğlence midir? 

Gazetede 1936 yılr Mil:eUer arası romıı.n 
mlL<ıabalmsmda blrincili~i kazanan romnnrn 
tercilmcsi, "Ede!llyat Gecesi" hakkmda!d ar- ' 
ket devam etmekte, bunlardan ba!]ka fel • 1 

sete, san'at bahisleri, divan edebiyatı tetkl' • 
!eri, Htunlt'E', Plrandelloya dair tetkikler, bir 
blkAye, birçok şUr ve nesir vardır. 

BUtUn okuyucularımıza. tn\•slye ederiz. 

Yeni abone 
• 

~lild· er Veren bir istihbarat idare
tt.·ır. Güzel Matmazel Solforcsko

ilı lıt~ tttiği bu idarehaneye hususi 

it.~ ~aratı daha !doğrusu koca ol ·ı !" --
~i d et erkeklerin tecrübe idare -
li ' 'nileb·ı· \. ~th ı ır. 

"·"~ •n~nin müstahdemleri - is - Aylık· 

tarifemiz 
!\lemlckf't 

itinde 
liJO 
400 

:Uemlı·kct 

dıtınıla 

276 
'l.'\-0 

uoo ~ ı... taharrilcri deyiniz - on tane s aylık 
«. "'Qda 6 BJhk 
"t t\it ~ ibarettir. Bunların hep - Yıllık 

7.}0 

ııoo 'l':'OO ,.t c .. llıltlcrj derecesinde ıı.ık, zeki 
"" ı. :ır Tari!esinden Bıı.lkanlar için ayda otuzar k• • 

t"-i ·1d • 0z f•ttanl~rdır. Batı.lıca vazı'- il .l '" '" Y ruş dUştllUr. PO'lta lıirll~ine glrmlyen YPı~, 
tı~~thane müşterilerinden bir ıcre ayd:ı yetmiş beşer kuruş zarrunedilir.1

1 ( toıu evlenmek istiyen erkeklere TUrlilJenlo her J>ö"t.a m<ırkr.ı:lnde 1 
'• k 0Ynİyarak ahlaki vaziyetlerini fiURt'X'a. abon'! ~·azıtır. 
~~lduğundan hepsi de ~rtis.~l!k- -------------··--

t,~ 0lunınuı kimselerdır. OJen 

'~i 0 
bu güzel "taharrilerinin" gö. 

ı.tlııı .taPtırabilecek kızlardan olma
'"lı )'~dia ediyor. Şimdiye kaıdar bun 

llcrn ız birisi Lusi Çiçia isminde -
~ \'di 'tiden bir genci tecrübe eder
' ·~tı~~iyetini unutmuı ve gönlü
l:ı,~~ ~tı. İdarehane bu vaziyeti 
.. ;ı t,t ~Uıteri damat namzedini red
t ~ ır trıUddet sonra Lusi ile ev
~lt. 

~tı.ı. Qrt'lto• . . .. b" . . 
·ıııt nun "taharrılerı ır ışı 

l aldıkları zaman ilk tahkik e
ky §u oluyor. Namzet dra • 

DİŞÇİ KALFASI İŞ ARIYOR 

Bir dişçi yanında cüz'i bir ücretle 
çalışmak istiyo"r. tstiyenler a~ğıki j 
adrese müracaatları. ~ 

Beyoğlu lstild<il caddesi No. ·rn 
LUviz l 

USTA AŞÇI ARIY ANLARA 

Çok mükemmel alaturka ve alatrangn 
yemeğe vakıf b:r 2Şçı iş arıyor. Arzu e
denlerin Beyazıtta Aşçılar kahvesinde 
Ali usta adresine müracaatları. 

l 
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Kadıköyünde.ki yangıri 
niçin çıktl ? 

Hadisenin gizli bir teşkilat He 
alakası var mı? 

Dirohi ile Hagganoşun sorguya çe/,ilmeleri 
devam ediyor. 

Hadise mahallinde bugün gelliden bir J..eşif dalla gapılacah 
Evvelkı akşam Kadıköyünde bir 

ermeni ailesinin oturduğu ev, aile ef-
' radından biri tarafından kasden ya-

kılmıştır. Yangından sonra ev rlün geç 
vakte kadar devam eden resmi ma
kamlar tahkikatı hadiseyi tamamile 
meydana çıkarmıştır. 

Bir arkadaşımız da \"ak'a yerinde 
meşgul olarak notlar almıştır. Yak'a
yı bütün tefcrrüatile yazıyoruz : 

Kadıköyünde esk iden umumi evle
rin bulunduğu Paris mahallesinde 
Ayr~ık çeşme caddesinde 94 numaralı 
evde bir Ermeni ailesi oturmaktadır. 

Bu evin sağında ve solunda ahşap 
evler vardır. 96 numaralı evde Devlet 
Demiryollarında memur Hikmet, 92 
numar.::.iı evde de Hayt;anoş isminde 
bir kadın oturmaktadır. 

Bir ı-ıra. ürerinde olan bu C\'lerin 
ön cephelerinde genişçe bir yol ''e me
zarlık vardır. Arka tarafları ela tren 
yoluna bakmaktadır. 

94 numaralı evin tapusu Ermeni a
ilesinin en y~hsı olan Dirohi üzerin
dedir. Yetmiş yaşını geçmiş olan Diro
hi 45 yaşındaki kızı Hayganoş ve 40 
yaşında ki kızı Maryam ile bu evde 
oturmaktadır • 

Hayganoş bir Ermeni doktordan 
dul kalmış, Maryam ise hiç evlenme
miştir. Bunlar konukomşulan ile hiç 
de iyi geçinen bir aile değildir. Kendi 
başlarına evlerinde oturmaktadırlar~ 

Son günlerde bir kavga esnasında Mar 
yam tefeVYUhatı lisaniycdc bulunmuı;, 
bu yüzden hakkında zabrt tutulmuı;-

tur. • 

SAAT DÔRDE DOÖRU 

Evvelki gün saat dörde doğru bir 
zabıta memuru e\'e gelerek kapıyı çal
mış, Maryamı karakola da\'et etmek 
istemiştir. Kapının çalınmasına cevap 
\•erilmemiş, .bunun üzerine memur ka
pının açılmadığına dair bir zabıt tut
muştur. Biraz sonra sivil bir memur 
kapıyı çalmış. bu sırada e\•in içinden 
arka odalardan doğru bir yangın baf.i 
göstermiştir. 

Biraz geride duran Yeldeğirmcni 

serkomiseri Bay ~a~! .':e res~~ . m~- i 
mur Fethi alevlen goruncc bırı ıtfa ·
yeye haber verme!c üzere en yakın te
lefon merkezine koşmu;i. haber verip 
gelmiştir. 

TREN YOLU ÜZERİNDEN EVE 

Sokak kapısı bu sırada şiddetle ,·u
ruluyordu. Kapının i:; taraftan sımsıkı 
sürgii!endiği görülünce komiserle me
murlar bir k•:c ev aşırı dol~arak tren 
yolu üzerindeki bahçeye girmişler, br .. 
radan eve dahH olmu~lardır. 
Bahçe üzerindeki odadan yükselen a
levler arasında yukarıya çıkan komi
serle memur Bı.y Fethi bir odaya 
sığınmış olan iki kadını görmüşler, kol 
!arından tutup merdivenlerden aşağı- , 
ya indirmiı:ılcrdir. Kadın1arın evden 
<:··;nuı.ma·, için feryat eVikleri söyler-

.. 

. 
Dirohi 

Y amit pol ;s 

mektcdir. Bunlar indirilirken alt kat
ta odanın önünde bir kadın cesedi ile 
karşılaşılmıştır. 

Arka taraftaki odalar yanmakta 
olduğundan o taraftan çıkıimıya im
kan görülememiş. sokak kapısına baş 
vurulmuştur. Bu sırada kapının arka
sından kalrn bir demirle sürgülendiği 
görülmüş. demir çekilerek kapı açı'

mış, bu suretle dı~rı çıkılmıştır. Ka
dınlar dı!)arı çıkarıldıktan sonra kapı 
dibin1e yatan ölü dıEarı kaldırılmış.

tır. Bunun Dirohinin kızı 'Maryam ol
duğu ve boğazından aldığı bir yara 
ne~icesinde öldüğü anİn~ı'mıştır. K~
dıköy itfaiyesi yangın yerine \•aktirdc 
yetiştiği için yangın sirayet etmeden 
söndürülmüştür. 

EV ARAŞTIRILIYOR 
Evin arka tarafta iki odası yanmış 

tır. Yangın söndükten sonra evde bu
lunan bir klsım eşyalar dışarı cıkarıl
mış. ara~tırmalar yapılmıştır. Bunlar 
araı:ıt>ıd<ı nltın ~17.meve mahsus bir kr-

Emniyet dircldörii bu sabah hadise mahallinde tahkikat yaı'J(lrkcn 

Dihoki ııiıı kızı Haygaw:>§ 

mer bulunmuştur. Evde fazlaca par& 
ve altın bulunduğu da şayialar arasın
dadır. 

Yangın Kadıköy muhitinde duyu
lunca bir GOk meraklılar vak'a yerine 
giderek söylenen sözleri dinlemişler

dir. Evin etrafı kordon altına alınmış. 
vak'a yerine giden Üsküdar nöbetçi 
müddeiumumi muavinlerinden Bay 
Şefik sabaha kadar tahkikatla meşgul 
olmuştur. 

Dün sabah Emniyet direktörü Bay 
Salih Kılıç, Kadıköy kaymakamı Bay 
!hs~n; Emniyet ikinci şube müdür 
muavinlerinden Bay Fahri yangın ye
rine gitmişlerdir. Bay Salih Kılıç. Yel. 
değirmeni karakolunda bulunan iki 
k:- dını dinledikten sonra yangın yeri
ne gitmiş, esaslı tetkikat yapmıştır. 

IJifi.şil• evdeki Hayganoş ma.lı?mat 
ucrirl:.tm 

IJIR KONSERVE KUTUSUNDAKi 
KiBRiTLER 

Öğleye kadar itfaiye ve zabıta me
mur!ı:ı.rı taraf;mdan müştereken ankaz 
arasında araştırma yapılmış, arka ta
r:ı..ftaki o:falardan birinin bağdadisinin 

kenarına yerleş~irilmiş boş bir konser
,.e kutusu bulunmuştur. Bu konserve 
btusunun içinde yüzlerce yanmış kib
rit GÖpÜ görülmüştür. 

Boş g~z tenekeleri, içi e~ya dolu 
bir sandık alt kattaki odada bulunan 
yataklar karakola kaldırılmıştır . 

Ölen Marya.mm cesedi de gece yan 
daki Haygano.sun evine kaldırılmış. 

diin sabah Üsküdar müddeiumumi mu 
avinlcrinden Bay Şefik ve Tıbbı Adli 

( Devm><ı 10 uncuda] 
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T. B. M. M. de tarihi bir celse 

Anayasamıza geçen 
inkılip prensipleri 

-·-
Maahaza vaziyet sarahat peyda etmit Te 
ben bu müzakereyi tahrik ettiğimden 

dolayı çok mahzuz olarak kürsüden ay
nlıyorum. 

GL REFET BELE (İstanbul) -Ar· 
kadaşlar; bu sabah ben takririn metni· 
ni ve encümenin mazbatasını okudu -
ğum zaman, acaba aenelerdenberi de -
vam eden ve fırka programı, Hükumet 
programı şeklinde tatbik edilegelen bu 
umdeleri devlet programı haline ifrai 
etmekle ne kast ne menfaat kastedildi • 
ğini düündlm. Menteıe uylavı bu hu· 
sustaki fikirlerini döktü. Kütahya aay
lavı da açık surette izah etti. Her ilci -
sine ide teşekkür ederim. Bilhaasa euı 
tqkilitın. anayaunm değipnesi me -
selesinde biz reylerimizi Terirken. ka -
naatlerimizi tam olarak edinmeli •e ona 
göre reylerimizi vermeliyiz. Bm uzak -
tan .eyreden, on yedi milyon inan .ar
dır. Kelime bekelime ne istediiimW 
anlatmabyu. Çok defalar kelimelerin 
manacmı anlayamadığımız için biribi -
rimide bv•a ederiz. Eğer keliınelerin 
manumı iyi anlarsak ar;ammlan bwp 
kalbr. 

Sonra Kiltahya uyla-n bir feY Claha 
aöylediler; bu anaraulda her b1ime -
nhı tarifi için umıı boylu atalar yuı
lamu, anayasa bir mecelle haline eoka
.Jamu, ODU buradaki münabplar nah 
bir halde ~nr ve herlteae anlatır. ŞU. 
di anlıyorum. hükmet programını dev -
Jete mal ediyor. Altı umde vardır. Bu 
altı umdeyi ben de edebiyat yapmaksı -
zın, gözden geçireceğim. Hepimiz cüm -
huriyetçiyiz. Hiç şüphe yoktur ki bu 
memlekette hemen hemen herkes milli
yetçidir, milliddir. Bahusus amele en 
başta olm.:ık üzere miliyetçidir, millici
,•ir. Belki baıka memleketlerde itçiler 

illiyctsilik fikrinden uzak kalnuJtır. 

'\.•kat blzde onlar hepmizden fazla mil
liyetçidir. Montrö zaferini tramvay ame
lesi gözleri yaşararak anlatır. Tramvay· 
daki biletçi Hatay dediğimiz zaman göz 
leri yaıarır. Bunlar çok güzel ıeyler • 
dir. 

sün ekonomik ihtiyaçlar olabilir. Fakat 
bir bugün nr bir de hayatın daünı te -
killeri var. Hayatın daimi şekillerini ldü
ıündüğiimüz zaman benim çok ıenç 
yaıtanberi duyduğum bir kanaat var. 
Bir devlet tüccar, bir devlet san'atkar 
olamaz. Ben bugün dahi bu fikrin doi· 
ru olduğmıa kaniim. Pekali. ama bir 
memlekette san'atkar olacak, fabrikatör 
olacak kimse bulunma.na memleketin 
ihtiyacını tatmin edecek tüccar bulun
mua bunu kim yapem? O halde terrin 
ebvenini ihtiyar etmek lhmı, tabii de.
Jet yapacaktır. Bimenaleyh hakikatin 
karpamda ne kadar itıat edersek edelim 
bucünün zanaretleri bizi bak yoluna cö
türecek Ye ~tır veyahut yeya -
hut a ~- Buna imJd.n 
yoktur. bla bayle olacaktır. Yalnız bu
giiaki zenıretltt deYam edecek mi? Ke
sele .......-. BcUd bacüniin anım -
lf1Ji ...... etmiyecelr. belki 1UJD deli-

/ §ecektir. Maele yalım ekoa«mik ha -
kandan miitpJa edilseydi ben burada 
Fubmn ı.a lllDdqi Ymet nmW ara
sma _,,_.......,,, teklif edecektim. Fa-

\at ..... yalnız hgndl" ibuet clciil -
dir. Bid c1mıecçDilc yolunu aramafA 
anbden ıey -.ele. malızuda olean 
1~ lradar tuttupıinu yolda bizi 
ba yalll muhakbk aramağa sevke -
dec:ek teJİD burada kemali ceu -
retle ft teft:le reyimid JmJlanmağa sev
kedecek kadar müsbet olduğuna kani 
değilim. Hepimiz biliyoruz ki daha şe
ker meselesini halledemedik. 

Bacün bir amıf mücadelesi kartı -
smdayız. Milletimiz smıfıuz bir millet
tir. Fakat bunu demek kafi değildir. Bu
gün sınıfsu, yarm sınıflı olabiliriz. Bu
nım önüne evvelden ceçmek 1lnm ıe
lir. Bu no~i O.t'WdJP .Ptf n.Wuren
eip olmak Us~ceaalir MS W .iem -
lelrete ı~J.ılin, ~frıf'1>l' Jftdıebt 
zencbünin elindeki tekmil eervetinfn e
linden ciclerek kammm aç bJmıımqı 
için bacün fakirin zaruretini defetmek 
linmdır. Onun için ben reyimi. e~ 
milr nokta11 nazardan değil. doirudan 
doğruya politik. aiyaat noktai nazardan, 1 
memleketimin atisini düıünerek, bura -
rada kat'i bir kanaatle, vicdan istiraha
ti ile, muvafık olarak kullanacaiun. 

Buna ilave edecek yalnız bir sözüm 
vardır: Mentete arkadatımın bahset -

Tütün meselesi 
Vaziyetle al~kalı fir
maların bir mektubu 

AltQna - Bahrenf eld'te kiin H. F. ve 
Ph. F. Reemtıma firmaıı 16 §Ubat 1937 
tarihli nüshamızda intipr eden bir ya
n münuebetile ıuetemhe fU tavzih • 
nameyi cöndennittir: 

"Firmamızın Türkiyede bilvasıta ve-
yahııt 'bilivaaıta mübayaa ettiği tütün· 
leri doirudan doğruya veya bilvasıta 
Amerikaya utmak niyetinde olduğuna 
dair olan pyialar doinı c:Jeiildir.,. 

''Firmamızın doğrudan doğruya ve
ya bilvasıta Türkiyede mübayaa ettiği 

tütünler ancak Almanyadaki ihtiyaca -
tının tatmini içindir.,. 

"Dr. Schnur'un firmamızın müba -
yaatmr idare ettiğine dair olan habtt de 
doğru değildir. Bütün mqbayaat Ham -
burg'ta idarci merkeriye müdürlerinden 
baflconaoloa Bay Wenkel tanfından ya
pılmaktadır. Dr. Scbnur dört seneden -
beri Reemtsme firması ile aWrasuu &e. 
miştir. Dr. Schnur'un faaliyeti yalım 

bqkonaoloı WeakeJ'e ttitiill ilatisaı iı -
lerinde yarduıı etmek üzere mtitehaaua 
intihabına inhisar etmektedir.,, 

.. Fi.rmaımzrn ticari faaliyet aahaın
da ittihu edeceği ınukarrentta ne Dr. 
Scluwr'un •e ne de kendiai tanfmdan 
intihap edilen mütebanıalarm bir cüna 
nü.fudan yoktur .• , 

KURUN - Aldıimuz mektubu der
cettik. V uiyetin bu «vap suretinde ol
ması da bizi memnun eder. Ancak mn
zuubahis mesele lktıut Vekiletinin 
meııcul oldufu bir vaziyete intikal et -
tiğine cöre aal&lıiyetli makam u!atile • 
sı1 oruınm eöyliyec:.eii sözü olmak li -
zım gelir. Ayni me.zu üzerinde iki ta -
raf hükümet mümeMilleıi an.unda mü
zakere geçmekte oldutu rivayetleri .de 
vardır. Onun için aWr.aJı Alman mü • 
esaeeesinin iuhatını ka,ıcietmekle be -
raber bük(\metin ulibiyettar makam • 
ları tarafından efki:-ı umwmyenin taJa. 
kikat neticeıine ıöre ayclınlatılacağmı 
ümit ediyoruz. gcir 
ümit ederiz. 

Yalnu IJ~ ıe~eıı JPDU ~ ~ 
Ye edelim : 'V';rlıen cevapta bizUıJ ah • 
nan tütünleri Amerika için .,atmak ni • 
yetinde oım.dıklarJ kesin olarak söy -
lenmektedir. Acaba rivayetler bu firma
nın maHbnatı altında olsun veya olma
sın AmeriUdaıı bqka bir devlet mem· 
leketine aatq tqebbO.ünden mi çıkım~ 
tır? Böyle ise mesele basittir. Bizce Al
manyaya satılan mal Alman iıtınWd 
içimlir. Yapılacak mukaveleye bCSyle 
ihtimalleri bertaraf edecek müna.ip te
minat kayıtlan koymak, 'YUiyeti ntah 
etmeye kifayet edecek danektir. 

Doatlulı kupaı 

doJru>nı :ı=e::':)ra- Güneş - Ba'şi 
por tanzim etmi§lerdir. Ceset bil6ha-• D •• .. 
re Morga ka.14ınlmıftır. ' rQZQ.r gunfl 

Kadıköy ündeki 
yangın 

Yangın esnasında Dirohinin sağ eli 1 1_1 _ _, 
yanmıştır. Bir aJalmda terlik, etiğe.~ ŞliQŞQCQICfUI 
rinde takunya bulunan Dirohi dün ken 
diaini byhetmif bir vuiJ9tt;e idi. Kı
zı da çt•l1•11"• ~ ~ 
hi mütemadiyen öteki kumı aayıkb
yordu. 

Y ntGINI ICJ• ÇllUBDI' 
Yapdan rema! tahkibUa JUCD1J 

Maryamm çıbıttığı, kaplJı amm *· 
nıeleıtiii, 80lll'a merdinnden clbrkm 
dUtlp botuma batan bir cİemir ,.. 
zUndea öldflltl an1eplmıı:pa-. 

B&hçedeld IPcJann bir kaç gtbı 
enel uabl bir bahrea :aeticwiNle 
MU')Ul tarafmclen Jreilcltif &fdlmll 
tur. Y..Ulenmelr _..bulunan~ 
lan Jr-.ı bdmm pirimden m olaa
ğu bamlla c1a meıdm çdauttadır. 

KaıJuım ....,.,.. gıel&!D IJM'J"•n'daa 
korbrak uül bir babıua b,..,., 
evi ha Jb1m ıhılle'fii enlephn• gi
bidir. Ba iG bdmm ~ 
hiç bir erbtle tmlM edip ~ 
dikleri 'nnlalwn tanf11ıden ~ 
ınektectir. 

BO .. A BUWNDU JIUt 
Bir guetenfn yuı!ıfr gtbl evde 

bomba. hulunmaaufbr. Yacm esnum 
da.ki infilikm içinde hemin buJIJDln 
kutwuuı p&tlamuüe vuJma. geldiği 
kuvvetle muhtemeWlr. Kadmla.mı kim 
18 ile t.emu etmedikk!ri ha.kkmda ki 
tıöder de gi&1i bir tetkilAtla t.emuta 
balundukJan yolanda .ileri 8iiriUm id
dialan cerhetmektedir. Bununla ben. 
ber tahkikata ciıeYam olnnmıJrtadv. 

GEÇiMSiZ BlB AlLB 
Bititik evdeki Ha)"IUOI dlln tun. 

lan .a,iemittir: 
.. _ Bu aile .anM•lede hiç küme ile 

geçin~ daima peaeereclen penoeı-. 
)'9 k&vp ederJeN.i. Ben de bunu bil
:dijim için )'Üderinl biJe ~mıtk iat&
llDl!Jll'ba. llaı7amm aklı ....,.,.. bir 
bdm o1ma,.1 bfr mltddet e~ bah
çedeki .p.cı keeitinden belli .idi.,, 
JIVDDBIU•Ulll llUBARRIBllllZB 

iZAHAT VERDi 

m.re• 'W p Rftli• 
oleca1rflr_ 

Bir ay enci ayni ~ 
maçtan dolayıa'ile yaptıklan 
mayı ı - 1 C•:.ineıin kazaııdJll 
dur. Binaenaleyh pazar gthtil 
kaıpJqma Bep"ktat için ay.t 
bir re.anı maçı mahi1et:ini de 
lwanaktadrr. 

Bu ayın 21 ve 24 ;mc1e 
Galatasaray kulüpJerile bfret 
mak üzere Viyana•mn Hokdf'I 
ıehrimize ıelecetrtir. 

latanbul müddeiummnisi Hikmet 
Onat, dün bu hunst.a mubanirimis 
ta.rafmdan kendisine sonılan suallere, ----------_.~~'J 

IU cevaplan verdi: f YAKIT cep kltepları 
- Hidise, bugil.D sabah gaze~ -~--------

rinden birinin yudJğı etkilde değildir. 

Laiklik: Llikliii bu memleket ga • 
yet iyj anlamııtır. Bahusus bu mem • 
Jekt'tin dini olan islamlık, gayet iyi ldü
şüoüiürse laik bir dindir. Geriye kalı -
yor Halkçılık. Bilmem eier halk -
çılık demokrasi demekse esa -
ıen bu, cümhuriyetin ruhunda mUnde -
miç bir feydir. Halkçı olmıyan bir cüm
huriyet esasen bir cümhuriyet demek 
ldeiiJdir. 

tiğt toprak meselesi bence de çok mü - -------------
himdfr. 

Yanan evin sahibi olan kadm, mahal
ledeki kom~larmdan bir kadmla ka\·· 
ga etmiş, bu kadın 'karakola müraca
a.tla hakarete uğradığmı söyliyerek, 
ıiki.yette bulunmuştur. Şikayet üaeri
ne evrak huırlannıJttır. Bunu taki-

SON 
KORSA!I. 

V aktile muhtelif tekilerde dlmhuri
yeller vardL Eaıaf cümhuriyeti. Ven~ 
dikte oldufu gibi.. fabt bunlar dot -
rudan dofruya baılannda bir 1ri1kOm -
dar olımyan olirarıik bir idareden bq
ka bir tey defildi. 

ıntulapçılık, yeryüzünde bir lılevlet 
var mıdır iri b:n oldatum yerde .. .,. 
landım, kalacafım. Buradan bir adım 
ileri gitmiyeceğim desin. Efer inkıllp • 
çıhk bir evolüayon mukabili ise her dev
let inkılipçıdır. Efeı. inblipçıhk re -
volüayon mukabili ise hiçbir hükmet 
revolüsyoıüıt olamaz. İnsanlar en kısa 
yollardan kendilerinin tcılıcil ettikleri 
~beriyetle, Meclis tarafmdan, kendi 
ar%Ulannı tatbik eklerler. Her devlet in
kılapçıdır. Binaenaleyh bizim memle -
ketimiz niçin yerinde sayacak ki, niçin 
yerinae sayması hatıra gclmi§tir ki o
na inkılap vasfını ilave etmek lüzumu
nu hissedelim? Fakat öyle olmasını is
terseniz hiçbir itirazım yok. 

Geriye kaldı devletçilik. Zannedi -
yorum ki şimdi işin en canlı ve en mü· 
him noktasına geldik. 

Arkadaşımız Şükrü Kaya uzun ve 
güzel izahati arasında, çok güzel bir laf 
da söyledi. Glinün ihtiya~lanna uy -
mıyan, ben ilave ediyorum, vaziyeti lduy 
mıyan duyacak kadar zekası olmıyan 

her millet, yine bu vaziyette olan her 
insan gibi sukuta mahkQmdur. Bugiln
kU ıekilde, buglinkü ekonominin icap 
ettirdiği ihtiyaçları duymıyan bir mit -
Jet, değil uzun seneler, saatlerce bile 
yqıyamu. ihtiyaç birkaç saat sonra 
ona hakikati göstermeğe kafi gelir ve 
sonra onu c1ofnı yola ıevkeder. Bu -

Bir defa her şeyden evvel insanlık 
noktai nazanndan mühimdir. Bir taraf
ta alirütmiyen yığın yığın topraklar var
ken, bir tarafta da toprağı olmadığı için 
aç kalan inıanlar - bunlar ne kadar -
dırlar, bilmem - var •.. Birçok köylUler 
görldUm ki, kendilerinin toprağı olma -
dığı için - dikkat buyurun - toprak 
amelesi olmadıktan halde, ev bark sa -
bibi butunduklan halde, civar köylere 
gidip amelelik ediyorlar. Hangi mem -
leketteyiz? NUfusu topr::ğına nazaran 
az olan bu memlekette bir taraftan boş 
topraklar dururken, diğer taraftan top· 
raksızhk yüzünden aç kalan insanlar 
bulunsun. Bu. siyasi noktai nazardan 
bir mütalea değildir. Agrer mesele bir
çok yerlerde insanlık noktai nazarından 
değil belki ıiyasi noktai nazardan gö
rUlmüı. belki merhamet meselesi. atiyi 
görme meselesi telakki edilmiştir. Bu 
ıebeple toprak mcaetesinin de bir atiyi 
görme me1eleai olmuı prttır. 

Tqlrilitıesasiye Kanununda yapıla
cak tadiUtm heyeti umumiyesine dair 
söyliyeceJderim bundan ibarettir. 

DAHlLlYE VEK.lLt ŞUICRU KA
Y 1\. (lluğla) - Sayın arkadaflar; Tq
killtıesaaiye Kanununda yapılacak ta
dil&t il.zerinde uym arkadatlanmm kıy
metli fikir ve miltalealamu çok bilyilk 
bir dikatle dinledim. Çok tl!§Clddlre ıa
yandır ki partimiz umumi bir idealin 
ifadesini buraya cetirmif. Gördüğtim 

manzara budur. 

Gerek milstakil ve gerek partiye men 
aup arkadaıJanmız bu ~in tam olarak 
ve tam zamanında ıetirildiği kanaatinde 
bulundular ve Bilyilk Mecliı huzurun
da bunu teyit ettiler. Ve millete bu -
su MSylediler. Bundan dolayı parti -

lldn 
Ktul,JU;y aıikerlik ıubeıirulen: ben de gene bu kadm, bu evde memnu 
Kadıköy askerlik ıubesinde yazılı bazı eıya bulunduğunu ihbar ettiğln

iken timdiye kadar meshuI kalan ap- den, memurlar arama. emrile eve git.. 
ğıda adlan ve adresleri yuıh yedek mitler. fakat içeriden kapıyı açma. 
subayların çabuk tubeye gelmeleri tq· mqlardır. Memurlar, eve arkadan gir. 
rada iseler bulunduklan yerlerini bil· rnek iatemiller, bu sırada eVbı alt ka. 
dirmeleri. tından bir yangm çıktığını görmil§-

Kadıköy Yeldeğirmeni İzzettin IO terdir. Bu vaziyet kaqıamda. önde bek
kak No: 58 de Rafet oflu emekli bin - liyenlerkapıyı dıpndan açarak Jçeriye 
bap 'MUnif, Beyoğlu Agahamam Nimet girmieler. Arkadan da içeriyegirilerek 
apartmanı 5. dairede Yuauf Ziya oğlujyukan katta bulunan 70 yaŞmda Dirohi _ _,_ ________ _ 
piyade astetmen Ali Sedat, Kadıköy ile k!!!!----nıdan 45 yaşında Hayganoşu 
eYldeğirmeninde HUseyin oflu Tep - kurtarmışlardır, 

ci yü.d>a§ı. Mmmet Tevfik. Dirohinin diğer kızı 40 yaşında 

mizin lüzumu ve iyi bir itle huzurunu
za çıktığma müftehir olalım. 

ArkadaıJar; Türk Cümhuriyetinin 
koyduğu rejimin esası ve prensipleri, 
evvelce de arzettiğim cibi, geçmif za
manlarda filoaoflann, ülemanuı kendi 
hücrelerinde hauu .icdan ve dimafla -
nnda hanrladıklan mücerret mefhum -
tara uydunnalı: içih yapılmamqtır. Ta -
ri1Un yeni prtlanndan ve ~plann • 
ldan ve urud icraattan~ almmıı na• 
Jarlcbr. Realiteye mUatenit bir yilrilyll • 
1ün bir tatbiludır. Tabii konurken fi • 
kirlerden yibek nvariyeler mütalea e
c:lilmif diler meleketlerde ı~en hadi • 
leler ve carillen tecrllbeler de nuan 
itibara alıqm11tır. Zaten elde edilen ne
ticedeki iubet de bunu ı&atennekte -
ıdir. Bizini Cüınburiyetimisin euah 
p11ftSip ve vauflan harp meydanlann • 
da, meydan muharebelerinde dlifllnUl
mtlf -.e tatbik edDmlttfr. zafer lmUi ft 

zafer ~ridir. Kuvveti de bandacbr. Bu
nun ilk esası tnönlerinde, Sakaryalarda,j 
Dumlupınarlarda teabit ddilıniıtir. 

Maryam ise, kA.tı bir Aletle boynu ke. 
ailm!f ve ölmU~ olarak bulunmuştur. 

Adliye doktonı Enver Karan, ölü
mün ne şekilde vukua geldiBtıe dair 
bir rapor vermek Uz.ere muayeneye 
gitti. Neticede, kızın ölUmU bqkuı 

tarafından vaki olmadığı fennen anla
ıtldı. Eve giren polis memuruna gelin· 
ce, o, içeriye giTerken düşen bir cam-

dan yaralanmıttır. 
Ev, yangını mUtea.kip hemen tama

men yanmıştır. Y&11gm sahası, muha.
fu.a. altma ahnmı~ır. Üsküdar mUd
deiumumi.ei Tahsinle muavini Şekip 

hazır bulundukları halde, harabede 
dün etraflı tekilde arahıa yapıldı. Bu 
aramada, bugilnkU bir sabah gazetes;. 
nin MJ&ret ettiği şekilde ne bomba, ne 
de sili.ha müteallik herhangi blr şey 
zuhur etmemiştir. 

Bu ev menauplarma ait olarak el
de edilen şeyler, yalnız bir miktar 
Rus v.s. cigara ki.ğıdı ile muhtelif 
milletlerin meskükltmdan tutarı 70-
80 lira miktarında. paradır. 

Yan.gm. alt katta bael&DlJlbr. Pet.. 



/ 
'l/a. 

~ilıtt'Yct, imdi famamnc değişrnl!ı, 
f:ıc11 r. Cenz:iz Hanın nazan nda. de -
ıt Şe"i 
<o: \'e it: n. ne olduğu tastamam belli-
~ _ ndi hesabma bu gayet basit o
~ 1i iöYledir: Eski, saygı 'Cleğer Ha -

,;C a._ •neda 1'1 ~ hoı nı, ortcldan çekilerek, mey • 
it~ ~takmıştır. Artık bundan böy
~n • c, kendisinin karşısında Mon

'.~Cti ~lllparatoru olmak hak ve sa -
, he~ haiz değildir. Hele şu Guı-
~ dr anfi bir kimseden daha az,~ 
~ tıııç ~a doğrusu hiç mi hiç 1 O, ki 
~ tıdır, yenilmiş bir t:erserldir 1 

~ ltı G toprağı bile yoktur yeryüzün-
~ 'diıı· U!lug denilen mağlQp ve gasıp 

~ltcı ını Vaziyet hem böyledir, hem 
f(I ~. eGda'llranmayı icap ettirmektedir; 

"~c ha uııug, binicilerini seferber et
"- zırlanıyor ı 
"t!l!'l'' • 

'hğa k: lian, bunu öğrenir öğrenmez 
· ilrt lkıyor. Sinsi sinsi düşiinüşü, 

ık·ı.r k .. 
~ l't h · ~::rarını ço ·tan vermıştı za-

'fi: \ t:-tık er. Şey hazırdı. Gün gelip çat -
~ \~ t, J) hır d<!kika bile tereddüt yer -

~~ crha1 harekete geçmeli, Guş -
tıı ~'ile} davranmah 1 
~ı·ı 1zlr at ko~turan binicilerden 

'
" ~·e, Kor~ya doi!ru yola tıkıyor, 

t_ Ut il.t} +> • 
tt, o: d e nt ko~turuyor. General Ce-
't~ a a en iyi fırkalarla azıcık harp 
~ baıif 0Ynuyor, bir mUddettenberi t Şöy 
hıcğ1 tertip bir eğlence 1 General, ya
~t ha!:Yi öğrenir öğrenmez, üzengi -
"'~ tak, dimdik doğruluveriyor l 

\a a at sürüp, Asya kttasının yan
~~ ~ederek, efsanelerde anlatıldığı -
'tat k nılrnaz bir tempoyla, çılgıncası-

11 ~ llı;. 0ituruşla, gitmesi bil!:lirilen yer-
~ beı,~r &oluğu! Kendiısi ve binicile -

t1 'iti(, na, harp, biricik eğlencedir, bi
~~ :rdur, biricik zevkli iştir! Sağa 

' 0:d ıtllladan at koşturan "hayalet -
· ~tıır Usu,. gibi, geceli gündüzlü at 

~ '1ly~ koştura, Guşlug, dnha ~tr2h -
, q~ e bir göz gczdirmeğe vakit bu -
, tlcrı, tlongol binicileri, onun idare-
~ ~o,.~ aldığı devlet arazisinin hd:lut -

~~e 'llanyorlar. Cengiz Hanla bu
~t U •onra, gündüz ve gece, ge -
bt~ tıdUz at koııtura ko tura f 

nııdan, garpte, Şah Mehmet, 

~.l:' edinci sayı/ adan devam) 
llılıra,.... . . . ..... at etmesını tavsıye et-

D~lteri tavsiyelerini kabul et· 
~or şeker hastalı{!ım teşhis 
ltnet kendisine bu tavsiyede 

.. h arnış olsaydı, bu adam bel· 
~ İdt <ıstalığının tehlikeli devirle

l'ı ake başladığı zaman derdine 
%rrı~~arr.aya başlıyacaktı. 

~ c 1 lngilterede sınai müesse
.~erbut 25 ten .fazla laboratu-

• ·~d 
1ıı nı·· Ir. Bu laboratuvarların 
~ lı~tereken çalıştıkları halde 'illa tamamen kendi hesaplarına 

i4b. kta.dırlar. 
\ t~~ b\.lnlar buldukları her şeyi 
~~ lloktai nazardan da hakh 

, 1 teslim etmemiz şar· 

\.ı u~ ~rafa yaymazlar. Bunlan 
~~. tt sırrı olarak muhafaza e· 

,~~ 
b1111~ buruşmıyan pamuklu 
~ti tdan biridir. Bu madde· 

f ~rna sahip olan kumpan-
~tn adamları bunu bulunc'l 
~ 0rı seneden fazla uğraştı· 
~k muhafaza etmekte her· 

~lld larr olsa gerek, değil mi? 
~ tanın en ilerde lokanta ve 
~dq l'lelerine sahip olan bir şirke-

ıl \ ·~~ 1ddeleri hakkında yaptığı 
, ~ 1 mı cemiyetler, akademi· 
~1~,~~tıcla okunmaktadır. 
b'.\l~ a\.l müesseselerden hepsi 

~l~ b: .~ırlrm ketmetmezle:. 
'(tıi b-h sut kumpanyası süt şı • 
·~tti~t b~kkın temizliyen bir usul 
~ ttt-,f ır ~aman bu usulü h~· 

~art~ .Yaydı. Bu usul saye· 
~\ ~( kırli, yarı temiz şişelerin 
ı\· h,l'laldetmelerinin önüne S'"· Qıt • 

t~~ı Ve saire gibi §İşe ile yap· 
• ·:1 e . 

: ~ • tı satan müesseseler bu 
v' 111rrı ~t!i b Sediler. 

\~t)ıcl tı .. firma, Avrupanın e&1 

~tı.ı) sut fabrikasını lngiltere· 
Ot V b 1 .. 'l • e u suret e sut ı e sı-
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zerinde yakılıyorlar. Bir terrör vaveyla
sr, blitUn memleket üstünde kasırga gi

bi yükseliyor ve bu hıristiyan kilesesi, bir 
ka~ hafta böylece hükmünü icra edi • 
yor dal 

$ h Mehmet bir taraftan, Cengiz 
.han bir taraftan "Halen,, i işğal 

ediyorlar ! 

Fakat, bu terrörün tesiri, menfi ne -
tice doğuruyor: Guşlug bütün mille • 
tin sempatisini kaybediyor. Onun hesa
bına meş'um bir neticedir bu 1 Cengiz 
Han, bu hali öğrenir öğrenmez, bir 
müddet dili tutuluyor, sevincinden söy
liyecek söz bulamıyor; bu öyle mUsait 
bir vaziyettir, ki. .. öyle uygun bir fır -
sattır, ki .. bu hal, Cengiz Hana, görün
m;z Mabudunun mahza lUtüf ve inaye
tidir ! Derhal Guşlugun hükmü geçen 
yerlere pi§darlarım gizliden gizliye so
karak, onlar vasıtalasile, şu müjdeyi bil· 
diriyor: Kendisi, din ve iman dolayısi· 
le eza ve cefa çeken aha -
liyi himayesine alıyor onlan kur-

bu Mongoltarın Ha"Een memleketini da-ı 
ha yakından görmek üzere yürüyüşe 
ge~tiklerini öğreniyor. Ve kurnaz hü -1 
kümcl:ır. düşünüyor. Gerçi kendisi, Ha
tenlere kar~ı bir defadan çok ldaha faz
la öfkelenmiştir, fakat ne de olsa ken -
disi ile onlar arasında bir nevi kankar
deşliği mevcut! Bu da bir bağdır. Bu -
nu hatırlıyor ve düşünüyor ki, bu arada 
kendisi belki bir şey yapabilir; tavasaut 
eder, hakem olur, hal'el:iilen imparator-

1 
la gflsıp Gu§lug arıı.sında ve sonra ... Şah 
Mehmet, bu hatırlayış üzerine, vakit ge- ı 
çirmeden faaliyete geçiyor, evvel~ ga-

1 sıp Guşlugla bir müzakere kapısı açı •
1 

yor, sonra da hal'edilmiş olan Haten 
imparatorlle müz:!kereye girişiyor. Şah 
Mehmet, onu oraya, bunu buraya koya
rak, aJlem edip kallem edip, kimsenin 
neler döndüğünü ve ne olup bittiğini an-~ 
hyamıya::ağı şaşırtıcı vaziyetler ortaya 
koymakta, bilhassa maharetlidir. Şark· 1 
lılara has nezaketle ve tekellüflü bir li
sanla konuşarak, sola da yalan söylU-
yor, sağa da! Ve iki taraftan hiçbiri! 
kestirme bir cephe ahp da işin içinden 
çıkamayınca, o cephe alarak, Cengiz! 
Handan evvel davranıp, :i~in içine giri
veriyor. Bir emrivaki: Ansızm yürü -
yüşle geniş bazı araziyi iıgal ediveriş 1 
Fakat, büt}in bu araıiy~ zahiren Ha -
tenlere sahabet gerekince iıgal etmiş 

oluyor t Kurnaz hükümdar l 

-16- 1 
Haten hanedanı, zaten çoktandır bir 

şey söyliyecek halde değiller. Guşlug 

da, gözlerini korku ile garka dikerek, 
dalıp dalıp gidiyor. O taraftan, ta uzak
lardan gece!eri Mongol atlarının nal 
şakırtıları işitiliyor. Guşlug, iki ta -
raflr bir kıskaç içerisine sıkıştırılıyor. 
''Ehveni şer hangisidir acaba?,, diye, 
biraz düşünce geçiriyor. Fazla değil,. .. 
fazla düşünmenin zamanı değil: Neti -
cede, Şah Mehmedin haksız olan emri
vakiini krıbul etmeği tercihle, kıskacın 
bir tarhm olduğu yerde durduruyor. 

Fakat, bu sırada Cengiz Han da, 
Hatenlerin geri kalan bütün arazisini 
işgal altına alıyor. Ona, bu cesur aha -
liyi böyle giirültüsüz, patrrdısrz inkıyat 
ettirmek, doğrusu hiç de mümkün olını
yacaktı. Bu kadar sessis sadasız ve ko
layca ve çarçabuk inkıyat 1 

Lakin, ona bir şeyin yardımı dokun
du, talihi çıktı bu huıusta: Gu~lug - e
vet, bizzat o! - hiç farkına varmadan: 
kafiyyen hissetmeden, kendisine yar -
dım etti. Nitekim, Guşlugun mutaassıp 
bir hıristiyan olan bir kansı var. En na
hoş müteasıııp soyundan bir Nestori hı
ristiyan kadın! Bu kadının gece gündüz 
kafasmın içerisini burgu gibi kemiren 
bir düı;üncesi bulunuyor. O lda, mem -
lcket hudutları içerisinde hıriıtiyanlık-

er en haber·niz var mı? 
rayet eden hastalıklara en kati ölüm 
darbesini vurmağa hazırlanıyor. 

Fenni tetkiklerin sonunda yeni 
sanayiin doğduğu ve daimi bir say 
neticesi olarak bu sanayiin inkişd 
ettiği malumdur. Bunlardan biri 
elektrik, diğeri de kimya sanayii
dir. 

Bu tetkiklerin &mili şahsi men· 
faatler olduğu halele faydalarından 
istifade eden halktır. 

Bunlardan bir tanesi beni ziyn
desile tesiri altında bıraktı. Bir il~: 
sene evvel hüküm si.İren kuraklık 
neticesinde birçok yerler fena sula· 
n kullanmak mecburiyetinde kal. 
mıtlardı. Ne su idareleri, ne de 
mahalli idareler meseleyi halledemi
yorlardı. 

Çünkü fena suyun tehlikesin~ 
bertaraf edecek usul!eri bi!miyorlar
dı. Bu sırada sahneye, büyük bi'!' 
kimyevi mevad imal eden fabrik·, 
geldi. Suyun tasfiyesini bilen mü. 
tehassıslar memleketi, kuraktan 
müteessir olan kısımlan dola§arak 
halka ve su idarelerine çok şeyler 
öğrettiler. Bu sayede çok büyük 
bir iyilik yapını§ oldular. Tarihte, 
büyük s ri illetlerin kureklığı mü· 
teakip meydana çıktığını okumuş 
iseniz bu iyiliğin derecesini anla· 

mış olursunuz. 

GÜRÜL TO~ KARŞI SESSiZ 
ODALAR 

Tetkik ve araştırma aleminde 
in anların karşısına hiç ummadığ• 

eyler çıkar. · Mesela büyük §ehir. 
lerde gürültüye karşı yapılan mii· 
caddeye bulunan çareler gibi. 

Bu çarelerin çoğu gramofon ve 
radyo laboratuvarlarında bulunmu~ 
tu.r. Gramofon plaklarının muaye
nesinde çok dakik tecrübeler yapıl 
masma, en ufak seslerin bile öl
çi.ilm~ine lüzum vardır. 

Gramofon mühendisleri bunlan 
sessiz bir yerde yapmağa mecbur 

olduklarından sessiz odalar inşasına 
çalı§mışlar ve bir takım usuller bul· 
muşlardır. Bulduklan bu usulleri 
diğer mimarlara bildirdiklerinden 
bugünkü sessiz İ§ adalan ve dahn 
bir takım §eyler artık yapılmı§ bu. 
lunuyor. Kafa ağrıtan yazı maki. 
neleri de yaa§ yavaş çenelerini kı· 
sıyorlnr. 

Muhtelif boruların sadayı muh· 
telif şekilde naklettiğini gören rad
yo mühendislerinin tecrübeleri oto
mobil ve motörlerde gürültüyü ke
sen mükemmel Silencer aletlerinin 
inşasına sebep oldu. 

Toprak altından geçen kablolar 
için yapıfan 120,000 liralık bir tec· 
rübe ile 2,000,000 liralık bir kar ve 
24,000,000 liralık kablonun hayatı 
kurtanldı. 

Bu yapılan biiyük tasarruflar 
gür!l'lelik maddeleri ucuzlatmak su
retilc halka yardım ediyorlar, 

Lastik sanayiinde yapılan yeni
likler bu maddeyi en fakirlerin bi
le en ucuz kullandıkları birşey ha
line soktu. Mali vaziyeti en düş
kün olan bir adamın yatağında bi
le lastikten yapılmış sıcak su şişe
sı var. 

MEYVELERiMiZ BUGÜN ÇOK 
DAHA GÜZEL 

Meyvelerimiz on sene evvelkin. 
den daha güzeldir. Elmalann içi 
çüriik, portaknllar limon lezzetinde 
değil. Muzlarıl\ da göbeğinde e!
kiden sık sık görülen kurtlar mey
danda yok. 

Değirmenlerde yapılan tetkikler 
sonunda elde edilen kepekle besle
nen tavuklar daha ziyade yumurt· 
luyorlsr. 

Boya fabrikalarını da unutmı

yalım. 8unlann da bir araştmna 
laboratuvarları var. Burada boya
dan başka hava da yapıyorlar. 

Jyi bir boyanın yağmurlu, sisli, 

la aHlkası olnuyan ne kadar din varsa, 
hepsini ortadan kaldırmak, hepsinin kö
klinü kazımak! Kocası, karısı ne ister -
se, onu yapmak zorunda bir kılıbık! 

Fakat, bu, işin şaka tarafı: Daha doğ
rusu, asıl sebep, bu kadmm çok eski bir 
hanedan olan Haten hanedanından ol
ması 1 Onun kendisinin karısı olması. 

Haten tahtının gasıbı Guşlugun men -
faati icabınldandır. Zira, onun bu eski 
hükümdarlar soyundan olmasr, kendi -
sinin türediliğini örtüyor, onun irsen 
parıltısı, kendi zıpçıktı taeallübünü göz 
d~n saklıyor ve ahalinin itimadım bes -
liyorl Bu sayede gasıp itibar ediniyor! 
Fakat, buna taviz olarak da, bu muta -
assıp Nestori hıristiyı:ın kadının hatırı 
için, memlekette kimin hangi dinden ol
ıduğu ve olmadığr, yine inandığı ve i -
nanmadığı araştmlıyor, hıristiyan olmı

yanlar, birinci dereceden bir zulüm ve 
ga:iır kurbanı oluyorlar. Dehşet verici, 
tüyler ürpertici bir takip 1 Halbuki, o 
zamana kadar Orta Asyada hiç kimse 
hiçbir zaman imanından dolayı takibe 
uğramamıştır. Dolayısile, böyle hiç alı
şık olmadıktan l:anlı ve ateşli bir takip 
b:ışgösterince, ahali, şaşkına ldönüyor, 
felce uğramış gibi kalıyor. Din ve ce -
1a 1 Dini takip 1 Canavarca sahneler göz
leri evlerinden dışarıya uğratıyor: Müf
tüler, camileri önünde çarmıha gerili -
yorlar, Buda rahipleri odun yığınları ü-

Günlük~ 

O! Pro~amı =Q=•ı 
ÖOLE NEŞRlY.ATI: 
Saat 12,80 Plakla TUrk muslklsi. 12,50 

Havadlı. 13,0:J Muhtelit pldk neıriyat.L 1',00 
Son. 

Al\ŞA:'.\l !'ıı"EŞRlYATI: 

Saat 17,00 tnktlilp dersleri: Hikmet Dn. 
yur tarafından Untverslrodcn naklen. 

taracak ve koruyacaktır! Ve 
pişdarların arkasından acele yürüyüşle 
Hnten arazisini istila ederken, hiç kim
se, hiç bir tarafta kendisini bir yaban
cı, bir istilacı olarak görmüyor, hiçbir 
tarafta, hiç kimse kendisine karşı koy
muyor, bilakis her tarafta herkes ta -
rafından "kurtancr,, olarak, sevinçle 
karşılanıyor l Dövü§mesine ne llizum 
var ki? Atını yürüttükçe yürütüyor, bir 
gezintiye çıkmış, misafirliğe geliyor • 
muş gibi, aheste, beste! 

Birkaç ay içerisinde, istiHl. edilen bu 
memleketin ahalisi, birkaç ay içerisinde 
Cengiz Hanın en sadık tebaası oluyor -
lar. Guşlug kaçış sırasında bu tebaa ta· 
rafından öldürülüyor. Memleket, artık 
Cengiz Hnna aittir! 

Memleketi o kadar sessiz, 8adasız ve 
çarçabuk istilfi ediveriyor, ki günün bi
rinde Şah Mehmet, yepyeni bir 
bir hudut komşusile karşılaşıyor. 

Bununla beraber, kendisinin ve Cengi% 
Hanın hudut karakollan arasında bir -
kaç yüz kilometre imtidadmca aşılmaz 
dağlık arazisi yükseliyor. Dolayısile de, 
bu yepyeni hudut ko~uluğundan he
mencecik mesele çıkmıyor J 

( Arlwısı var J 

Takvim 
~IA Cumn.rtcsl 

5 Mart 6 Mart 
19Zilhicce OZilhicce 

G il.o docue'.J ti 28 15 26 
UUn batışı 18C5 8,06 
Sabnb nam~ 600 ]600 
Oğle namaz> 12 26 12 26 
CkJ.ndJ ıııwıa.zı ıs.ı:ıs 

1
5,S8 

Akşam oaınflZI 1805 18,06 
Ya tın ıı.amaz.ı 1934 935 
lmaak 450 4.48 

Yılm geçen g1Jnleı1 {j4 65 

Saat lS,30 Pltıkla dııns mualkisi. 19,80 ':.:..ı:..--cmm..,..,;--=-------~ 
Spor mll6!lhnbc:>C'lrl; E:re! Şc!'lk •f\rafmdun, 

Yllm ka.lıuı SUnler1 ;:;oı 300 

20,00 Vedia Rl%o. ve arknda;,lan tarafmdıuı 
Türk ınustkisl ve halk :arkılan. 20,30 Ömer l!"'--··---------A---, 
Rıza tnrafmdan arapça nöylev. 20,45 Cemal 
Klınlll ve arkad~lım tarofmdan Ttlrk musi
kisi ve halk ııarkılan. Sant aynrı. 21,15 Or· 
kestra. 

22,l:S Ajans \'e borsa hıtberlcrt ve crtesl 
gUnlln pro;:;r~ı. 22,30 Plakla ııoıoıar. ope
ra ve operet parc:aıan. 23,00 Son. 

lST ANBUL BELEDiYESi 

Şehir Tiqatrosu 
TEPEBAŞI 

llllllfllllllll DRAM KISMI 
Bu akşam saat 

111...11~1 20.30 da 

Ü MI T 5 perde 
Yazan: Henry Bern 

111111111 tein. Türkçeye çev1-
ren: Halit Fahri Ozansoy 

Fransız Tiyatrosu Operet K11mı 

Akşam saat 20,30 da DELtDOLU Ya
zan: Ekrem Reşit, besteli yen: 

Cemal Reşit 

rüzgarlı, güneşli gibi her çeşit ha· 
vaya mukavemeti olması meşrut

tur. 

Fakat boyaların tecrübesi için 
bu havalan beklemek lazım şelirsa 
ne kadar çok zaman geçeceği mey· 
dana çıkar. Zamandan tasarruf 
için bu araştırma laporatuvarların
da herhangi bir havayı, sıcak mem
leketlerdeki hava şeraitinden Ku
tuptakine kadar olanı yapabilen b~r 
alet vardır. Bu alet sayesinde bo· 
yalar süratle harici havanın deği~· 
mesine lüzüm kalmadan tecrübe 
ediliyor. 

4 . 3 • 937 

lllıtıW&nnda Jı1dnt ı~arPUI olan1llr, ll&e 
rtJııde wuaıııt·lc •or61l.lerdlr. RD.kaml&ı 
'8aı l:! de kııpıuu, satıo ll,yoUan ur. 

PARALAR 
•Sterlin 620 - • Şllln Avua 2s-•Dolar 123 50 turya 
• f'rank 116 50 •Mark 28-
•Liret 123 - •Zloti 22-

1 • Bclı;fün Fr 84 - • Penı;o ~5-

•Drahmi 22- •vy 14-
• Iırvtc;re Fr 6i5 - •Dinar ô2 -
•Leva 23- Yen 

Florin G6 -- •Kron Isvec S2 -
1 • Kron Çek. 75 - , • Altm 1036 -

Pezeta - •Banknot 248 -

ÇEKLER 

• Londra 616- • Viyana 42450 
• Neryorıı o 7933 • Mftdrt~ 114165 
• PArta 1707 • Berltn 19i25 
• MllAno 15075 • Varşo•a 4.1883 
• 13rUktıel ,7110 •Buda~ 43830 
•AUna 887H5 • Bllkr~ 108 GOS 

• Cenevn 34i4.4 • Belgn'M) 34 !:>i75 

• Sotya 6t«SO • Yokohamb 2 7832 

• Aıruıterdam 14!88 • Moskovs 2490 

•Prftğ zı ioi., cı ~tok.holm 314.S:> 

ESHAM 
lş BankRsı 2.ı 40 
AnAdıllU 24 4.0 
Reji ,-
Şlr. 1-layrly 

Merkez nnnlf 99. 
U. Slı;orta . -
Ponıımon b . -

l'r'..ı.mva:J 

• Çlmentc 14 GO 
Obyon Del 
Şnrk Det .-
Balya .-
Şark m. ecr.a 
Telcfoıı 

ı stlkrazlar Tahvlller 
• 1938 T.Hor ı 18 tı5 ttıektıilr 

• • • • D 18 20 
• R ft ft m 1860 
* tsUk.DaMll 9::i 
•Ergeni Istlk 99, 

19ZA A M . -

l'ramva:J 
Rıbtrm 

• An.&dolu 1 
•Anadolu D 

Anadolu m 

.-.-
89-lö 
39-15 

• S. Emınım 95 • MOm.,,.ıııı A 42 -, _____ , ____________________ __ 



12 - KURUN . ' 1 MAı1l1fil937 , -
Sümer Bank 

Umumi müdürlüğünden: 
Zonguldak civarında Karabükde kurulacak olan demir ve çelik 

fabrikaları için Avrupadan getirilecek malların tahliye ve gümrük 
itleri bir müteahhide ihale edilecektir. isteklilerin teklifde bulun· 
mak üzere 10 mart 1937 çarsamba günü aaat (10) da Ankarl'da 
Bankalar caddesindeki idare merkezimizde hazır bulunmaları lft 
znndxr. Bu hususa aid şartname Ankarada: Umumi müdürlcği.i
müzden ve İstanbulda Bankamız ıubesinden tedarik edilebilir. 

~ ......................... -........ . 
inhisarlar lstanbul 

başmüdürlüğünden: 
Çmıaltı tuzlasında ıureti mahsusada tesis olunan ince tuz de~ 

ğinneninde sıhhi ve fenni bir surette ihzar o?unan ince aofra tuzlan 
yarımtar ve bjrer kiloluk paketler ve mutbak tuzlan da (50) ıer 

killuk kağıt kaplı çuvallar içinde satı§& çıkarılmııtrr. 

Sofra tuzlart ( 64) ve ( 128) er paketi havi sandıklara kon3rak 
aınbalajlanmı§tır. Paketli sofra tuzlarmm beher kilosu K<lbataş 

ambannda (9,50) ve mutb:lk tuzlannm beher kilosu (5,25) kuruı 
fiatla satılacaktır. 

Gerek mutbak ve gerek sofra tuzlan bir sand•k veya bir çuval
dan daha az satılamaz. Sandık ve çuval bedelJeri tuz fiatına dahil 
olduğundan müfterilerde:aı ilY nca sandık veya çuval bedeli aran
mıyacaktır. 

Tuz: sabcdrınnm lnhinrlar lstanbul Ba§müdürlüğü merkez:inj,. 
Kabata§ ambanna müracaat ~tmeleri ilin olunur. (1184) 

• t - - ~"l$tanbul Belediyesi ilanları 
• ~ 1 • ' ' 

'=- -~ı:iik muhammen kirası 300 lira olan Saraybumu gazinosunun ala. 
turk3 kısmı teslim tarihinden itibaren 938 veya 939 ve 940 seneleri ma· 
yıa sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arbrmaya konulmuftur. Şart 
nameıi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 22 lira 50 in: 
ruJı.:k ilk teminat mektup veya makbuzu ile 22 - 3 - 1937 pazarte~i 
günü u~t 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1196) 

Ke~if bedeli 2201 lira olan Fer.köy mezarlığına giden yolun esaslı ta. 
miri açık ekailblıeye konu1mll§tur. Ketif evrakı ve ıartnamesi Levazon 
Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesikadan 
bafka belediye fen İ!leri müdürlü(:~.1den alacaklan fen ehliyet vesikası ile 
165 llralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 22 - 3 - 1937 
Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (8.) 1197 

5000 Kilo yamalık kanavıçe Ahır kapı bakım evlnde 
3000 ,, ,, Çul ,, ,, 

" ,, 
400 ,, ,, Çuval 

" " 
,, ,, 

3500 ,, Iskarta ip ,, 
" " 

,, 
3000 ,, " Kınnap " " " 

,, 
10000 ,, ,, Kanaviçe 

" " " " 2000 ,, ,, Çuval 
" 

,, ,, ,, 
3500 ,, ,, Çul . ,, ,, ,, ,, 
200 ,, ,, Marka bezi ,, ,, ,, ,, 

8000 ,, ,, Bir metrelik k aamh ipi ,, ,, ,, 
26 Kalem hurda otomobil yedek parçalan Cibali Nakliyat §Ubemizde 

2000 Kilo Kanaviçe Şemsi pafa l~leme evinde 
600 ,, Çul ,, ,, ,, ,, 

1200 " lp ,, ,, " ,, 
Yukanda cins ve mikdarlan yazılı malzeme 9 IU 937 tarihine rast· 

lıyan Salı günü saat 1 O pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin mallan gönnelc 

üzere her gün hizalannda gösterilen mahallere pazarlık için de tayin olu · 
nan gün v~ saatte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşta inhisar· 

lar Levazım ve Mübayaat ıubesi müdürlüğündeki salı§ Komisyonuna mü· 
racaatlan. (884) 

• 

~- .. 

İNHİSAR 
Sofrr<§l 

Piyasaya çıktı 
• 
1 

• 
1 

~--·-------------.. Sataş Veırn 
KABATAŞ iNHİSARLAR 

BAŞ MÜDURLÜGÜ AMBARI 

Inhisar · satış mağaza ve depolanndan 
mal alanlara meccanen nümune verilir. ___________________ ... 

Toptan Fnatnar 
Mutfak tuzları : so kiloluk çu

vallarda kllosu s kuru' to par• 
Sofra tuzları: &4 kiloluk sandık
ta (t ve t-2 kiloluk paket halinde) 
kilosu 9 kuru' 20 para. 

iM 
RU 

1\ 

................................... lmlj .... !!/~ 

. Dr.---11f lj l,,.fl il N.1 ŞAN-YAN sta11:bulEm~ak ve Eytam baııkası ilan~ 
Hastalarını herğillı akşama kadar 1 - Şubemizden maaılarmı iıkon to ettirmekte bulunan müte~ 1 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanmda üzerinde müracaat edecekleri günler yazılı olıırak giıelerimizden ~.:J j 
Mektep sokak 35 numaralı mua- numaralarla tayin oluan günde bankamıza müracaatlan ve bunun j,11" ~1 

yenebanesinde tedavi eder. vaki. olacak dileklerin yerine gelirilemiyeceği. ~ 'tt 
---·- Tel: 40843 f.J ' 2 - Harp mnlüllerinin aym 4 -.ine kadar vaki olacak müra ., 

nü gününe icra edilip ondan sonraki mürac&&tlarmm •ıraya !:~ / 
ilin olunur ( 465) ( 11 ~ , 
lstanbul Barosu BaşkanhğındaJ1~ & 
Dahili nizamnamemizin 12 inci maddesine göre Baronıut :.;1 ~C 

Umumiyesi 20 mart 1937 cumartesi günü saat 15 le lıtanbul ~ 

Dahiliye mütehaaaıaı 

Dr. Hüseyin Usman 

Uleli Lutüf apartnnaru 4-7 ~ kadar 

Telefon: 22459 

mahkemesi salonunda toplanacaktır. 
Arkada,~arm gelmeleri rica oku: ur. 
RUZNAME: . . ~ 

ve bu vesile ae 1 - Yeni kaydolunan arkada.şiarın takdimi 
Ba,kanm nutku. 

2 - Yeni kanun layihası hakkın da mı\lumat. • I' 
3 - Müddeti biten Birinci ve lk~i Ba§kanJarla. be! üyenın 1 

yenilerinin Se'iilmesi. 
4 - . Mali raporun okunması. ~ 

Be~ikı~ icra Daire~inden: T•• k Hava Kuruınıl 
Bir borçtan dolayı haciz edilip para· Ur 

ya çevrilmesine karar verilen bir adet k • 1 
kahve makinesi ve bir buçuk beygir B ü y ü P i ya n g o s ~ ., 
kuvvetinde elektrik motörü ve üç adet ıft1 
büyük kavanoz ve iki adet dört köı<li _Şimdiye kadar binlerce kişiyi zenS?in etP1. 
büyük kavanoz 13.3.937 cumart~si gü- 5. inci keşide 71 Mart 937 dedıf· 
nü saat 10 dan 12 ye kadar Beşıktaşta •• •• • • o OQO L• dJf 1 

Tramvay caddesinde 75 numaralı Ku· .Buyuk ıkramıye: 5 • ıra ı"I 
rukahvcci Mehmcdin dükkanının ön:.in- A . IS OOO 12 00000 10 000 ı· l k "k nıife 1. 
de bilmüzayede satılacağından talip o- yrıca . . , . . ıra 1 1 ra ~il' 
]anların muayyen gün ve saatte mahal· (10.000 ve 20.000) liralık iki adet m ükif at "'' 
1i mezkurda hazır bulunacak memura Dı• L kat•. . .. JJ d. () 
müracaatları ilan olunur. K bi"'~ 'l\ 
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Ttlrklyede neşredilen bitin kitapları satar ·r 
Avrupadan istenilen hertürlü kitapları, mecmuaları en uygun şartlarla getr•• 

. ~ 

YAKIT Mabtaası . tarafından ne§redilen kitaplardan ~tka, Devlet Matbaası ve diğer kütüphaneler neıriyatı ile, Avrupadaki bütün kitabevlerinin .çıkardığı ~· 
ilmi, edebi, içtimai, siya,i, ve fenni kitaplarla bütün tıp alemini yakmdnn alakadar eden Almanca tıp meanualarmı da sayın müıterilerinin emrine amade bulun 

tadır. Katalog ve malfunat istiyen!erin arzulan derhal yerine getirilir. 
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