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Birkaç aya kadar bir harp 
ihtimali var! •• 

izah eden Bunu Avrupa vaziyetini 
Amerikanın Londra 

Ruzvelte 
Elçisi söylüyor 

Parisin Tunus meselesindeki cevabı • 
• 

H Fransa kolay kolay kızmaz, fakat kızarsa tam kızar ... ,, 
Vaşington, 17 (A.A.) _ Ruzveıt 

D·ıvrı"k Demı"rdag\Jı nasıl gUnUn bUyUk bir kısmını harici işle: 
re tahsis etmiştir. Kazım Karabekir 

An karada keşfedildi 1 
Yazan: ASIM US 

Bir bu<;uk yıl en·el Kara.bük demir 
l 'O <;elik fabrikasının temeli atıldığı 
znınnn Dhıik <lemir madeni henüz 
keşf cclllmlş delildi. O zaman bu fab. 
rlknıla işlenecek demir ce\ berinin 
harl<;ton gctirilıncsl diişiinülüyordu. 
Onun icln fabrikayı kurnn 1nglliz 
ıniitehnssıslnrı buradaki izabe kazan. 
In.nnı normnl evsafta olmak üzere 
yapmnğı düşünmüşler, yani bu ka. 
zanlnrdn. eritilecek madenlerin o/o45 
nJsbetinden fazla. demir ce\herlnl fu. 
th n. ctmiyeceğinl hesap etmişlerdi. 
Tesisatı ela ona. göre kurmuşlardı. 

Halbuki fabrikanın temeli atıldıktan 
sonra keşf edllen demir dağındaki 
demir ccYheıinln nlsbetl o/o45 değil, 
%65 derercsindo çıkmıştır. İçersin -
deki demir nlsbetl bu kadar fazla o. 
lan 1 for.m.omiş maden külçeleri ise 
normalden ~ok ziyade ai'ır olacaiı ye 

Reisicumhur, Avrupa ve Asyanın 
son haberlerini getiren hariciye mUs
teşarı Vells'I kabul ettikten sonra A· 
merlkanın Londra elçisi Kennedy ile 

uzun bir mUddet görUşmUştUr. Elçl, 
Avrupanın vaziyeti hakkında bUyUk 
bir bedbinlik göstermiş ve vaziyette 
istikrar olmadığım, gUn geçtikçe va. 
hamet kesbettiğlnl söyledikten sonra 
birkaç ay sonra bir harp çıkması ih. 

(Sonıı: Sn. 8, Sü. 3) 

Ankara; 17 (telefonla) - Eski ku. 
mandanlardan general K:lzım Kara
bekir bir kaç gündenberi An karada bu 
lunmaktadır. 

Cenera\ Kazım Karabekir dün ak· 
şam Cumhurreisimiz ismet lnönü 1a· 
rafından kabul edildiği ve mebusluk. 
!ardan birine namzet gösterileceği 

söylenmektedir. 

Bulgar Biışvekili 
Ankaraya geliyor 

Bttarafhk misakının beş yıl için 
tecdidi mümkün bulunmaktadır 

(l'u:ısı 8 lnc:.:e) 

fabrikadaki :izabe kazanlan bu sik- V • A k k k 
Jete tahnınmül odemiyeccğt içln ma • .L enı vu atlı an un ıından sonra 
den kiilçelerlne %20 nJsbetJndo çakıl 
ta...<:ı kanştırdıktan sonra kn.zanlarn. B 
koymak kararı l'Crilınfştir. ar o Umumi Heyeti 

Şimdiki halde yapılan talıminlere 
göro Dlvrik Dem.lrdağmın yalnız üst 
kısmında mevcut maden c.e,·heıi 
15,000,000 tondur. Karabük fa.brlka. 
sının her sene fşliycccği demir cev
heri 100,000 ton olacaktır. Bu tak· 
dlrdo Divrik demir madeninin sade. 
co üst kısmı fabrikanın istlblAk ihtl· 
yacını en aşa[,rı on beş yıl tatınin e. 
<lecektJr. Madenin alt tabakalarındA· 
kl demir mlkdarı henüz fenni suret. 
to tayin edilmediği itin bu hesaptan 
barittir. 

MoınlekcUmlz<le bu kadar <;ok, -ve 

Cl"'safçn. bu kadar güzel bir demir 
madeni asırlarda.nbeıi büyük bir dağ 
,eklinde Dh'rlk'in bir köşesinde ya. 
tıp durmnkta iken nasıl olmuş da bn 
giino kadar göze çarpmamıştır. Ba· 
husus Kl\tip Çelebinin Cihannüma • 
sında buna dair maliimat mevcut i. 

ilk. defa olarak dün toplandı 

ken nasıl olmuş da bu gibi işaretler- dünkü içtima<fa 
den olsun maden işleri ile a14kalı (Yazısı 11 inci sayfaila) 
nuıkamlar harekete geçmek ihtiyacı. _________________________ __::...:_ __ 

nı duymamıştır? 

llnklkatcn bu nokta merak cdlle· 
eck bir şeydlr. Zira son tetkiklerden 
öv•reniyoruz ki Dh'rlk demir madeni. 
nin keşfi metocllk araştJrmalıı.rın de. 
ğll, fakat sadece basit bir tesadüfün 
eseri olnrnk meyclnna çıkınıştJr: 

l\Iübcmll ler Srvastan Erziocana 
doğnı giden demlryolunun güzergA.
Jıını tcshit ederken kullandıkları ale
tJn ibresi anornın.l suretto cenuba. 
doğru te,·cccüh ediyordu. İptida büf. 
Io i Ukaınetlnl değiştiren Aletin bo
zuk l ' C bat.ah ohlıığnna hiikmolun<lu. 
Sın. ta bulunan diğer bir Alet getl. 
rlldl. Tecrübe onunln. tekrar edildi. 
Fakat lıayret! Bu illetin ibresi de e,·. 
'elkf illetin gösterdiği istikamete dCi. 
niiyordu. Uunclan sonra hatanın Alet. 
to ohnndığı, ibrenin tlündüğü cihette 
malılyeti meçhul bir mik.natlslyet 
kunetl bulunduğu anlaşıldı. Bunun 
iizerlnc nıiihcııdi lcr iHctlcrhıi l>ir tn
ı·nra bırnktılar. İstikamet tayini işini 

Eski nişanhsına tabanca çeken kız 
Dün rnahkenıede 

beraet etti 
ilk nlş•nhsı oou bırakıp gllmış, lklnr.I 

nişanlısı da bakır yUzllk takmış ! 
(Ya..""'3111 inci sayfada) 

alelA<le göz Uo ve diğer maddi vasıta. 
Jarla yaıırnağn. mecbur oldular. İsti. 
Jrnnıet tayini işi bittikten sonra. iki 
ti.incl ağıma tesadüf eden bu yerde 
dağı <lebneğo başladılar ki ancak o 
zıımn.n burnıla bir demir madeninin 
me,·cudlyctlno kanaat getirildi. Der· 
hal keyfiyet Ankaradaki Maden A. 
rama Enstitüsüne blldirildi. EnsUtU· 
niin tetkikleri demtryolu mühcndl • 
Jcrinln ihlJarııu tc) it etti: İşte J>inik 

clcınlr nındcniııin keşfi de bu .suretle 

tahakkuk etmiş oldu. 
Demek istlyonız ki Sn·as • Erzu

rum deıniryolunun güzerglilu en·elce 
ta an ur edildiği gibi Sn·a • Zara • 
Unıranlye • Kuruçay • Jliç üzerinden 
geçmiş olsaydı, hattJn istikameti son. 
radan ) apılan t&<lilit Uo Dhrik De. 
mirdağma ~e\TUmiş bulunmasa) dı 
bugün da.bi bu maden keşfedilmiş ol
mıyacaktı. Memleket l.."1.mblllr daha 
ne kadar znınıın im talı it scr,·ct kay. 
nağmdan istifade edenıi7cooktl~ 

Cumliurreisi ismet İnönü An karatla yürüyerek bir gezinti 
yapmışlar ve bu esnada Sergievi önünde Arttırma ve Yerli 
Malı Haftası dolayısile açılan sokak sergisini ziyaret et· 
mişlerdir. Milli Şef resmimizde bu gezintilerinde görülü
yorlar. - - - -
Cumhurreisimiz 
Ankara kazalarındaki seyahatlerine 

Pazartesi günü çıkıyorlar 
lzmirliler Milli Şefimizi 

davet ettiler 
şehirlerine 

Ankara, 17 (Telefonla) - Cumhur. 
rclslmlz lsmet 1n6nU Ankara knzala. 
ruıda yapacağı tetkik seyahatlerin~ 
pazartesi gUnU çıkacaklardır, 

lsmet 1nönUnUn bu seyahatlerinde 
eneli\ Ayaş, Beypazarı Ye Nallıhan 
kazalarını ziyaretleri muhtemeldir. 

l zmir. 17 (Telefonla) - Halk Par 

Kongrenin son celsesinde Cumhur. 
reisi lnönUyU Jzmlre da\ et teklifi al. 
kışlarla kabul cdllmlştlr. lzmlrlil e r 
Milli Şefi aralarında görmekle çok 
bahtiyar olacaklardır. Cumhurrelsi • 
mizln bu danU kabul ederek şehri -
mlzl şereflendireceklerl kunetle U. 
mit edl\iyor Ye sabırsızlıkla bcklcnl -

tisi İzmir tıyönkurul konferansı me. yor. 
sais inl bugün bIUrmlştlr. 

Kırşehir havalisinde 
Dün yine şiddetli 
bir zelzele oldu 

Nüfusça zayiat yok, birçok evler hasara uğradı 
Ankara, 17 (Telefonla) - Şehrimi.. 

ze gelen haberlere göre Kırşehir, Çiçek 
dağ ve havalisinde bugün tekrar zelze
le olmuı ve epey hasar vermiştir. 

Bu arada Tosunburnu köyünde on 
beı ev, Pınar köyünde de bundan ev
velki zelzeleden sonra Kızılayın yap • 
tırdığı evlerden 60 x içinde oturulamıya 

cak bir şekilde çatlamııtır. 
Kırşehir Kızılay reisi, fen memurla. 

rı ve Çiçekdağ kaymakamı zelzele yer
lerine teftişe çıkını~lar ve icabeden ted 
birlerin alınmasına bizzat çahımıılar
dır. 

Nüfusça zayiat olmadığı bildirilmek 
tcdir. 

Ebedi Şef Atatürk iç.in yapılacaf< olan kabir anıchntn yerini ft .. tan:mı 
te•bit etmek üzere bir komite toplandığım yaımııtık. Reıimde tili komite top. 
lanma halinde ~örülüyor .. 

' 
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Türk çocukları, 
• b ' ış aşına ••• 

Mevcut beg,1elmilel dosttuk mua
hedeleri, haıs kapıtüLasyonu 
tes:sine alet edilmemeıidııler 

I \'azan: Safaeddin Karanakçı 

B 1R müddet evvel Jurnal gazete
sinde Clement Vautel'in bir 

fıkrasını okumuştum.. Maruf Fransız 
mulıarr~ri İngilizce filmlerin Fransız 
harsı üzerindeki tesirlerinden bahiı ve 
ban İngilizce kelimelerin halk diline 
karı1tıklarından şikayet ediyordu. 

927 ıenesiude 'l ransilvanyalı Rumen 
Univeraitesi talebesiyle Romanya.dan 

' Macaristana geçiyorduk. Biletlerimi 
kontr~l t:tmek Uzere gelen memur. va
züeaini yapt ktan sonra arkadaşlardan 
birinin kulagına Macarca bir §eyler fıs.. 
ladı. Macarca bilen Transilvanyalı Ru
men gençler1Jl bir kıamı sarardı, bir kıı
mı kızardı. 

Macar kontrol memuru~ 
"- Efendiler, :Macarca konuşunuz, 

ki Allah da anlasın.,, demi§ .. 

• • • 
Devlet ıekli ne olursa olsun, bugün 

her memlekette milliyetçilik umumi 
harpten evvelkinden daha şuurlu ve 
daha şeeni bir hal almışur. 

Bugün hiç bir memlekette, o memle
kete ait olmıyan harstan başka haraa 
yer yoktur. Misafiri buıunduğu mem.. 
leket:n dilıni konuşan her ecnebi güler 
yüzle, bilmiycn lakaydi ve hatta biraz 
da çatık katla kaq tanıyor • 

Müstemlekeleri istisna edecek clur
sak, dünyanın hiç bir yerinde, miW 11· 
sandan başka Fransızca veya İngilizce 
yazı yoktur. Hiç bir pastahane dükkA
nmda dondurma kelimesi yanında glace 
yazılı değildir. 

Hiç bir dukkanda gelen mi:şteriye, 

milli lisan.dan başka bir dil ile "ne iıti
yonvııu? .,, denilemez. 

F..Sasiye k;taplannın tavsifi, iktısat 
ilminin tarif ve teşhisi ne olursa olsun 
her memlekette milli havanın elle tu
tulur, göz:!e görülür bir hal almakta ol
duğunu biliyoruz. Bu; biitiln dünyada 
münaka§a kabul etmez bir hakikat iken 
b"z ne yapıyoruz: biz neyiz?. 

M lliyetti miyiz? Değ:t miyiz? .. 
Proğramma nazaran Cumhuriyet 

Halk Partisi milliyctçid:r. Bunu altl o
kun birinden de anlıyoruz. Devlet te 
milliyetçidir. Teşkilatı Esasiye kanu· 
numuımn en ıon !ekli bunu mlieyyet
tir .. Biltlin bunlar siyasi nehdmizin na.. 
sariye ve zabıtalamhr. 

• • • 
BütUn yaz lstanbul bahçelerinde 

d:.izgünlü Rum kadınlarının, pudralı 

R m oğlanlarının avaze ve kitarelerini 
dinled;k. Radyomuz bu yabanCl aeıleri 

yurdun en mahrem köşelerine kadar 

işaretler : 

ula~tırdı .. Beyoğlunda Türkçeden ~J
ka her dil konuıulmaktadır. Türkçe 
konuganlar parmakla gösterilecek ka
dar azdır. Tall aoka1darda ve hattl bü
yük caddelerde sat c:Jlar Rumca bağır. 
ma!•tadırlar.. Ne oluyoruz? Nerede
yiz?. 

Biz, bu memleketin "efendi, ,alyb .. 
Yarumu:a ve yurdumma sığınan azlık
lara karıp lutufkir ve müaamahaklr ol
maklığumz lhundır. Fakat hiç bir za
man bu lOtuf ve müsamaha bir ihmal 
halini almamalıdır. İhmali, yazılı olan 
yerler.de kanun, yaz lı olmıyan yerler
de de vicdan cezalandırır. 

Bir iki arkadaş, bir buçuk ay evvel 
Deyoğlunda bir içkili lokantaya gittik. 
Atatürkün duvarda asılı bulunan fotoğ
rafını istisna edecek clursak bu içkili 
lokantada Türkiye ile. Türklük ite a. 
laka.dar hiç bir fey, hiç bir ıea yoktu. 
Çalımın çalgı rumca, konutulan dil 
rumca. her şey, her şey rumca idL 

Biz, bir kaç Türk bir masaya ilittik. 
bmarladığınua yemek ve içkileri gar
aon rumcaya tercüme ederek tezgaha 
söyledi. lfü masada oturan bir vahudi 
vatanda• garsonla rumca konuşuyor
du. 

HOr ve milataldl Türk yurdunda biri 
rum, diğeri yahudi olan Ud Türk va
tandap ne için Rumca konuıuyorlar1. 

Tesadilf en bulunduğum ban ecnebi 
memleket lokantalarında bizim Türk 
olduğumu%U anlayan aana'tkirlar birer 
Tilrkçe ıarkı çalmak suretiyle nezaket 
ve cemilekirlı'k göstermektedirler. 

Tilrk yurdunda, ismi Türk elan bu 
içkili lokantada musiki heyeti bir Türk· 
çc ıarkı çalmak nezaketini bile g8ster• 
medi. Biz bu fokantada sanki sığıntı, 
müstemleke çocukları gibiyd:k. O, 
zenne kılıklı, pudralı oğlanlar da bu 
yurdun efen~iai t •• 

Bir sok lüks mağaza ve müeaıeseler. 
de de Fransızca konuşulmaktadır. Bu
rası neresidir? Bu hale Cezayirde bile 
Arap münevveri isyan etmekte, avucu
nu ve difini sıkmaktadır 1 • 

Biz kendi yurdumuzda esir miyiz?. 
Bu hale ne zamana kadar tahammül e.. 
edeceğu l Bagka memleketlerin harala· 
rını avuç dolusu para aarf ederek ıey
rediyorwı, dinliyorua ve alkışl yorus. 
İstanbul bahçelerinde, lokantalannda 
çalınan musikinin, söylenen aazterin 
.. klbik,. denilen sana'tla alAkası yok. 
tur. Bunlar; bugünkü milletlerin tahaa.· 

Çörçil şayam dikkat bir 
yazı neşretti 

Şarki Avrupanın 
Cenubunda büyük 

bir sulh amili 

Türkiye 
lngiliz nazır ve diplomatla-

rından Vinaton Çörçil .. Avru. 
panın tarlaudaki tehlikeler,, ba1-
lığı altmda Franaı.&ea "Pari Su
ar,. gazetesinde bir makale neı• 

retmiştir. 

Çörçil, Ukraynadaki aon hadi-
1elu müoıuebetiyle u.biatanJQ 
vaziyetinin de tehlikede olduğunu 
İpret ettikten aoara §Öyle devam 
eı"iyor: 

Bütün Şarki Avrupa Noel bayramları. 
nı bir korku havası içinde geçirec.ektir. 

Bundan sonraki darbe kime inecek? 
M ünih anla,masının neticeleri ,bugUn 
müstakil bulunan ve sulh içinac yap· 
yan memlek~tlcrden hangisı üzerine 
düşecek?. •• 

Romanyada a:>n derece büyük bir 
gerginlik büküm sürüyor. Geçenlerde 
Kral Karol Ingiltereyi ziyaret etti. Bu 
ziyaretin Londrada husule getirdiği in
tiba çok iyidir. İngiliz milleti kendisini 
tam bir adam, çok değerli bir prens 
karşıs:nda bulunmuştur. Kra1 son dere· 
cc b:.iyük müşkülatı, kuvvetli bi~ nziın 
ve büyük bir gayretle kartılamaktadır. 

Fakat Romanya, petrol ve buğdayı 
ile, son zamanlarda kt:ndi göğsüne çek
tiği akalliyetlerle, hakkında bUyilk bir 
intikam arzusu besliyen M:ır.aristan 

gibi bir k::>mıu ile, bugünkü zauJlı dün
yamızda bir diğer tehlike tetkil etmek· 
tedlr • 

Tehlikede olan bu iki memleketin, 
Lehistan ve Romanyan·n ötesinde bil. 
yilk bir memleket olan Ruıya, cenup· 
ta da kuvvetli bir askeri cumhuriyet o
lan Tlirki~e bulunmaktdaır. 

Asırlarca biribirine dUşman o1a.n 
Rusya ile Türkiye bugün r;ok iyi komş•J 

ıüsünü, heyecan ve atkım ifade eden 
hafif şeylerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti hüklimetinin 
herhan::i bir ecnebi h·Uk<ımetle dost el• 
mau, Türk vatandaşlannın, batka dille 
konuı:naları, başka haraları temsil ve 
taınim etmeleri için bir bak teıkil et. 
mez .. Mevcut beynelmilel dostluk mu
ahedeleri bir hars kapitillasyonu tesiai
ne ilet edilmemelidirler. 

Ec::a::bımzın bidayette tesamuh ve 
billbara ihmallerinden dolan iktıaadl 
'H adU kapltU1iıyonlar için aurlarca 
inledik, durduk ve hattı ecdad•mıza iL 
yan ettik, onlan haklı olarak biru da 
linetle andık.. Ahfadnmnn bbl ayni 
hialerle. anmamılan lçhı TUrk yurdun
daki bu han kapitUliıyonlanııa nihayet 
vçrmeliyis •• 

Halkevlerl, Türk okurlan, mllllyet
Sl Türk soc:ukları it batına. •• 

Sef-aeddin KARANAKÇI 

Münev·verlik ve Melek·lik 

insan için melek olmak bir idealdir. 1,t in_. 
na nıisal göstermek btediklerl zaman melek gibi 
adam derler. 11Helek gibi adam., IDMna dalma kö. 
ttUük edemez, hatt.A köttllilğü.n ne olduğunu blJ. 
mea bir tJpl hatırlatır. Bu tip tnsana unntmak la. 
tedJğt, h n lcseslnılen ımrtulınak arzusunu besle
cllltl bir hayatın ötesindeki &lemde bir örnek his. 
&ini verir. 

Xöttilüğfl bilmemek cehaletlerin en masn. 
mu, en güzeli. en d~erllsiclir. Koşld bu cehalet 
biltiln dön) ayı kaplasa, şerli bilgileri, fenalık )'&. 

pan ilmi bir hn.ıulede oı:ta<lan kaldırsa 1 
Pa1cat "istenen., ile "olan., ar&' 1ndRld mesa 

te hayal lle hakikatin orta. .. ında uzanıp alden uçu. 
rumdur. 

Olan kendl nizamı itinde, kendi varblJ ile de. 
'am edip gitmektedir. 

• • • 
)lünener aiam melek olmılb mıdll''P 
Münt\'\'Cr o. lnmm melek olma.. .. ı demek onun 

kendisini haya ~tan tocrit etuıe8l, tamamen nazari 
blr hole girmesi demektir. Hal·at ae11latlle, haı.e. 

Yazan: Sadri Ertem 
na.tile bayattır. HattA medeniyet denilen ter bl· 
raa da ae1)1atm besledil!, kuvvetlendf nllltl bir 
makine halln1 almıştır. 

Mtlnevverln kafası bayatı hemen dalma bir 
binanın he1et1 umum17esl halinde değil, bir plAn 
teklinde kavrar. 

Bu bal mllnevverln kafasm1 tecrlile sevkeder. 

Halbuki deta;,•ları blllnmJyen, teferruatı hak_ 
kında ya.,anmı,, bir şuur sahlbl olnu:. an lş1"1" bak. 
kında insanın vereceği mUsbet hüküm kadar 
menfi btlküm de abuk sabuk olur. 

Melekletf'n insan ken:Uslnt dilnyadan ttı1k. 
mlf, maddt'lden tecrit etmiş bir halde Raflaşmış 

bir mahl~ktur. Nitekim, şarkta melekleşen insan· 
lan anlatmak için ''Aptal,, kellmeslnt kullanırlar. 
"'Aptal., keUmes1 kllçflk bir farkla bugilnkil mA.. 
nasını almı'1n'. 

Bunun için münevverin; bfttlln detaylan ile 
hayatı tanıdıktan sonra sentez yapması bir zaru. 
t'Ct olur. Bu ba!umdan melekleşen mtlnenerln 
m.ünevverllilnden ttlphe ederim. 

B. Çl>rç{l-. 

o1muılardır. tkiıi beraber Avnıpada 
müvazene amili te§kil ediyorlar ki, bu 
vaziyetten baha biçilmez iyi neticeler 
sıkması çeık muhtemeldir. 

Rusya kimsenin halledemiyeceği bir 
esrar ve muammadır. Rusyanın Uzak 
Şarkta cynadığl rol ona tngilterenin ol
duğu kadar Amerikanın da hürmetini 
kazandırmıştır. 

Arazisi istilaya uğradığı takdirde 
Rusyanın Avrupada oynayacağı rolil 
timdiden kimac tayin edemez. Her hal. 
de, Rusyarun bu rolüntin ebemmiyetı.iz 
bir şey olacağını iddia etmek doğru 

değildir. 

Fakat Tilrkiye çok daha kilçük ol
malcla beraber, daha muayyen bir ka
rakteri bulunan bir müvazene Amili teı
kil etmektedir. Har!Jte Türkiy~nin kur 
tarıcısı, harpten sonra da Tilrk milleti. 
nin önderi ve yapıcısı olan Muıstara 
Kemal'in ölümü gerek Türk milleti, 
gerek Avrupa için çok acı bir kayıp ol· 
muştur. 

Her ıınıf halktan kadm ve er'ke~in 
onun tabutu üzerine döktüğü göz yaı
lan, hem bir kahraman ve pmpiyon, 
hem yeni Tilrkiyenin babası olan bu a.. 
damın hayatın.da başardığı esere kartı 

gösterilen bir nipnei ıiıikrandır. 
O, uzun devlet reisliği esnasında 

pyanı takdir bir ihtiyat ve hüsntlniyet 
siyaseti takip etmiıtir ki, tarihte ilk de· 
fa olarak bu siyaset Türkiye De Yuna· 

nistan arasında çok sıkı dostluk müna. 
sebatının tesisini miimk~n kılmı§tır. 

Umumi harpten ıonra iki milletin 
biriblrine verdiği acı yaralar zamanla 
ve aklı selimle aiEndi. O zamana kadar 
biribirine sıkı bir surette kanımıt olan 
muhtelif unsurların biribirinden ayrıl· 
malcm, emsali görülmefbit bir realist 
ı·yasetin neticesi olmuştur. Büyük şe
hirlerde Yunan doktor, eczacı, aarraf 
ve usta iıçileri bulunmadıkça Türkiye 
yaıayamaı diye verilen hükmün asılaıa 
olduğu memnuniyetle ıarUlmOtfilr. 

Türk mUesaeaeleri tam bir milli i1ctı. 
ıat yaratmak gibi bllyük bir vulfenin 
kendilerinden iıtediği meziyetleri ıaı· 
termitlerdir. 

Yunanlılann da meydana retird!klerl 
eserler daha az takdire tayan değildir. 
Onlarda zengin ve mUnblt clmaktan 
uzak bulunan memleketlerinde Tilrld. 
yeden ıönderllen ilci milyon mlibadi· 
le geçim vaaıtalan temine muvaffak ol· 
muılard r • 

Yunanistan ve Türkiye, lldal de tn. 
giltereye kartı çok doıtane hlaler tap
maktadırlar. Akdenizde en bUytık de
niz kuvveti olan Ingiltere ile Ege de
nrztnin bu iki bekçisi araaı:nda en kllçlik 
bir menfaat ihtil!fı bile yo'ktur. 

Zannederiz ki, gerek TOrkiyenln, ge
rek Y unaniıtnm refahını, kredisini, 
ve tica~tinl teıvik etmek ve bunlara 
müzahir davranmak tngiltere için en 
mühim bir meseledir. 
Bu senenin başlangıc nda Mister Çem.. 
berllynın, vermeyi büyük bir isabetle 
kabul etti~i 16 milyon Sterlinlik kredi, 
Türkiye için, hararetle karplanan bir 
iıtifııde olmuştur. 

Çörç:I bundan aonra Tür~ye, Yu
nanistan ve Romanyanın Bulgariıt'Mı 
üzerine de teıir ederek bily(ik bir ıulh 
kütlesi te;k:l edelileceld~rini iparet 
ettikten ıonl'r.l yazısını tö1le bitiriyor: 

••Pek mlimkilndUr ki, Çekoılovakya
nm uğradığı akibet, bütün ıarld vece
nubi Avrupa için de ayni tehlikenin 
baı gösterdiği bugünlerde. bu memle • 
ketlerde ayni zamanda yeni ıulh kuv
vetleri doğuracaktır. 

Garp demokras"leri idn bundan daha 
iyi. menfaatleri ve ıulhçll ıayeleri ba.. 
ktmmdan uyanmalanna daha yararb 
bir h&diıe olamaz 

GONON 
AKİSLERİ 

Yükselen 
E ir Sesi 

A rkadaşım Fıkret Adilin bUyilk bir 
hUsrıU niyetle sevdirmeğe ça

lıştığı edebi "SES" gazetesinin besin. 
ci sayısı çıktı •• lçersinde tek tercüme 
yazı yok. Tek iktibas resim yok. Bu· 
gUnlerde pek rağbet edilen bir tabirle 
ifade edeyim: uyuzde yüz yerlı" bir 

eser-

Bunufa beraber bu eseri ortaya ko
yanlar, ııazetelerinin tamamen Avru· 
pai bir manzara arzed~bildiğine sevi
niyorlar ki, bu da. bizim bugünkU te
llkkimize göre yerli eserin ideal ör· 
neğl demektir. 

Fakat, endişemi neden sakhyayım: 
SES gazetesinin beşinci sayısının bl· ı 
rinci sayfasında bir karikatiJr ıeriıi ö 
ıördUm ki, bana pek m11.nido.r ıeldl. 

Bu serinin adı "Ses" dlr. Yazısız hl. +ıl 
kAye ... Bir adam işitemeditimize hük- 4i 
medilecek bir ses çıkarıyor. Ses de- i 
vam ediyor. Daha daha devam ediyor. ~ 
Daha kuvvetle, daha cinnet ve cina- a 
yetle devam ediyor-. Sonra Sesi çıka.. tez 
ran adam feryadını kimseye dinlete-
mediğine kail olmuş gibi ve: <tir 

Ben ağlanm gene te'slrl·dbtanım- • 
dan 

Demete benzer bir hOsrana dO. 
şUyor, susuyor. 

Qazetenin son aayfasındR da ayni 
adamın gözleri yaşlı ve elinde bir men 
dille "Veda" ettiğini giSrliyc.ruL 

Acaba "SES" gazetesi, uğradığı bir 
yeis dolayısile ''Sesini kesmek" ta· 
savvurunda mıdır! 

Memleketimizin bUtUn mUnevver ı ·
1 gençlerinden bu "intihar" a imk&n 

vermemelerini dilerim. 

.. • • • 
ınca el, temiz İf 
Konservatuar mUdUrü Ziya Demlr

cloğlu, "'CUzel sanatlar"ın umumi m~ 
vaffakiyet üzerindeki tesirine yine 
bUtUn ruhu ile inanmış bir ıattir. 

Buna misat olabilec:ek bir fıkruı. 
nı dinledim. 

Bilmem kac; senesinde Almanya. 
BrUkselde bir sergiye iştirak etmit
Sergide mllsabaka yapılmı~. Şu veya 
bu millet birinci gelmiş.. ikinci gel
miş ... Almanya ise üçüncü! 

Almanlar blttabii tel!şa dOşmOtı 
ler. Tetkiklere girişmişler. Sabebler 
aranmış, taranmış... Neticede neye 
karar vermişler bilir misiniz? Mele. 
teplerde .. Resim ve elişl" derılerlni 
haftada Uçer saat daha fazlalafiırma
ıa ... 

Bu tecrübeden sonra, ikinci defa 
Brüksel sergi .. ine iştirak ettiil zaman 
Almanya, teşhir ettlil malların nefa
seti clolayıslle birinci ıelmlt. 

• • • 
Kış harçlığı 
Akşamları oturduğum patlserldert 

her lc;eri girdikçe. kartıma ilk çıkan 
kapıcı, ıuıer yUıle 9apkamı ve palto
mu alır. Vı onlara itina ile yerine ta• 
karken bana: 

- Nasıl- Nihayet yakalandın yal 
der gibi manalı manah bakar. 

Onun bu bakışı kış mevılml geldi
ği için b3nim artık ve paltosuz geze. 
mlyeceğima ve bu dUkklna her ılrl
şimde muhakkak kendisine bet on ku
ruş vermek mecburiyetinde bulundu
tuma bir işarettir. 

Filhakika yazın, patto ve t•pka kul . 
lanmadığımız için, bunları muhafaza 
ile g19inen adaınlarda.n bir 9ofu, ka
zançlarının sıfıra indiğini görOr. 

Bir· kaçına yazın ne iş g6rdUkle
rlni sordum. Bizimki, plljlarda kabl· 
ne bakçlllği ve mayo ıatıctlıjl .ıtlğl. 
nl söytedl. 

Doğrusu yine pek hayati bir mevki 
yakalamış ... Çünkü denize. ne elbl ... 
mizi çıkarmadan, ne de mayo ıiyme
d~n girmemize imkln olmadılt için, 
bu adamlara şu veya bu .. klJde mut· 
laka bir ıey vermeıle mecburuz. 

HiKMET MONIR 

tiı 

lu 
dı 



Bir hile 
Cumhurreisimiz ismet lnö
.. K C1J1tamonu havalisinde 
tkikat yaparken köylüler· 
en biri birtakım Yahudi 
çcarların hileli kazançla
dan ıikayet etti: 

- Museviler milli fabrika· 
tarafından yapdan ku· 

aflara benzer; fakat eni ve 
yu onlardan daha kısa ku· 
Qflar sipariş ediyorlar, fab

"kalar da onların istedikleri 
0 bi yapıyor. Yahudiler bu 
retle yapılan kumaıları 
brika malları ile aynı liya· 
aatarak köylüleri zarara 

kuyor.,, 
Dedi. 
Bizim anladığımıza göre 

ustaları 1 • 
Yazan: Hakkı Süha Gezglrı 

Son gelen A vrnpa m<'cmualarmda, aklı vicdanı torplleyen bazı resim 
ler var. Çin. Japon sa' aşına ait resimler. "Canlı hedefler üstiinde ta.. 
Um,, dlye gösterilen bu sahnelerin bence bir tek m&nasI vaı·: İnsanı .. 
rm insanWCtan çıkışı! .• 

Japon kıtaları esir edilmiş Çin askerleri. üstünde süngii talimi ya. 
pqorlal'IDiş. Fakat asker ve e'>ir sıfatı verilen bn zavallılann üstle. 
rinde don ve gömlekten başka bir şey yoktur, çoğunu çelim.siz çocuk •. 
lar teşkil ediyor. li'otoğraf adesesi, hissiz; fakat sadıktır, Hiç yalan 
söylemez. Nitekim. buı•ada da Japon askerlerile o çıplak zavallıları 
;vanrana gösterip mukayese imkanını veriyor. Çln balla, Japonlardan 
daha gövdeli, daha iri yapılıdır. l•'akat resimlerdeki çıplaklar, Jawn
lara ntsbetle çok küçük kalıyorlar. 

Zaten korku dolu gözleri, dar omuzları: ve siska bacaklarile, bu 
esirlerin, askere benzer yerleri olmadığım anlamak için, insan sarrafı 
olma!a da ihtiyaç yok. Bunlar düpedüz çocuk. 

Japon kahramanları, işte bu çıplak çocuklarm ellerini de bağla. 
mışlar ve süngülerini karmlanna, göğiislerine daldil'IDişlar. Birkaçı 

bu iğrene;, bu kanlı, bu alçak i':i yaparken, etraflarına dizilen koca bir 
bölük de seyre.diyor. &zan bir gövdeye birkaç süngü birden dalJ)'or 
\'e kasaturaların namlıları, barsaklar içinde c;atışı7or. 

11k yaradan sonra yerde kıvrananların enstantaneleri de var. Din. 

ılz Boma Ka,.erleri, insanları aslanlara parçalatırlardı. glacllyatörle. 
rl vuruştururlardı. 

Faka\ bu:"slrk,, ve ''aren,, cinayetlerinde, evvelA. aslanlar açtılar. 
ve sonra gl&dlyatörler, denk silAhlarla çarpışırlardı. Asker, katil değil 
kahramandır. Eli bağlı bir çıplağa süngü. hücumu yapamaz. Eskiden 
teketek dövüşlerde erler, kendi denklerini isterler, eş kılıçlar, denk 
ağirlıkta gürzlerle vunışurlardı. Mızrar:ı biraz kısa bir hasma, hiçbir 
erkek el kaldırmazdı. Şu resimlerin gösterdiği ahlAk; yiirek ve kanun 
fııcl.ası nedir allabmı! ..• 

Utanmadan medeniyetten bahseder, t.ekAmülü öne sürer, fen ve il
mimizle övünmiye kalkışırız. İnsan zekAsmm bütün keşifleri terazi. 
nln bir gözüne ve şu sn1.lanların bile ağbyacaklan resimler diğer gö. 
züne konulsa, acaba hangi taraf ağır basar, dersiniz? .. 

Had.dede belki ilerleme ,·ar. Fakat ruh, vicdan ve ahlA.k bahsinde 
dünyanın solucanlı, pis ve kokmuş bir bataklıktan farla kalmadı. Eski 
insana ntsbctle, son tonınları onların kanından ve soyundan saymak 
bile artık tmkAnsızlaşıyor. Silahlar kahbeleştikçe, insanlar küçüldü. 
Tevekkeli dekfl koca Köroğlu: "Delikli demir çıktı yeğitllk bozuldu!., 
dememiş. O yii!tliğin matemini tutmuştu. Bize de, dünyadan insan
Jiim silindiğine ağlamak düşüyor. 

··ylünün ıikayet ettiği bu 1 
Ceza Kanunu ile suç sa· 

acak ve takibat yapdacak 
·r iıtir. Eğer böyle değilse ,_.,_~.__,._..__._~.-AA-.-.ıı11M-..1MIMll"'"'~"'"'W'll~•----IMllWI'__._,_.,__.."',_.,_.._._,_,_,...__,._.,..__, 
eza Kanununa bir maıld•----~~~~~~~~~--~~~~----------~----------------~~----~--------~--------------~-ave edilmelidir. Diğer ta· 
itan I ktıaat Vekaleti bütün 
ensucat labrikalarına bir 

0rgüler yazarak Y ahud~le· 
"n bu türlü hileleri ~nne 
ikkatlerini celbetmelitlir. 

HASAN KUMÇA YI 

'Beden Terbiyesi Umum 
Müdürünün Beyanatı 

iştir: . 
"Mali sene nihayetine kadar eskı 
r kurumunun programı tatbik edi. 
ktir. Bu:ıun için -muvakkat bir 

dce hazırlamakla meşgulüm. Mu
~-'- )Jüdce hamlanarak tesdikteD. 

"kden sonra merkez tegkilatmıızı 
ağız. Ve yeni mali sene ba

dan. itibaren de beden terbiyesi ka. 
unun çir.diği çerçeve dahilfmie a
faallyetimiz.e bqlıyacağız.., 

General Cemil Tahir beden terbiye
renel direktörlüğilniln takip edece: 
Ç&Jı.ma sisteminin yüksek istiev~ 

yeti tarafından tesbit edilecegını 

yllyerelt demfttir ki: 
•• - Htlldlılıetin beden terbiyesi iş
ine ne kadar büyük bir ehemmiyet 

fi malflmdur. Bizim biri::ıci dtl • 
oemiz ve arzumuz. temiz ve Uya. 

tli türk gençliğini disipline gönUl -
olarak bağlamış görmektir. Ben 
k gençliğini yakından tanırım. As

rlik hayatmım mühim bir kısmı on. 
la bir arada geçmiştir. Salilıfyetle 

yliyebillrfm ki, dlsfpİb turk gençli
yaradılı§Ulda mevcuttur. 

Eğer bunun aksine olarak spor sa
'-.ııl.Bll"lıııda aman. zaman bazı disip. 
~•.liN.lı.u'klere tesadüf ediliyorsa, bunun 

arecileıin idaredeki r.oksanları:ıdan 
eri geldiğine eUphe edilm,emelldir· 
F.suen disiplin öyle bir şeydir ki: 

iren hilriyete aykın bir şey gibi 
llkki edilir. Hakikatte ise hüriyetin 

endisidir. Çilnktt, disiplin demek, ha· 
ket idaresine ve binnetince ::ı~se ha· 
m olmak demektir .. , 
General Cemil Tahir türk gençliği • 

in yüksek kabiliyetinden sitayİ3le 

•'IQll.ııaetmi§ ve sözlerini au cümlelerle bi
rmi§tir: 
"-Beden terbiyesi idealinin ta

lll&llEkul~l& ge:rçliği en bilyilk yar • 
CDllJZ l&YJYOnIZ.f, 

General aeyahate çıktypr 
General Cemil Tahir, sporcularla. ta

"9'1ıg&.U,ak tlzere yakında memleket dahl
e bir seyahat& çıkacaktır. 

Genel müdürlük milfettigliğine eski 
kuruıiıu ge~ sekreteri Bay Ni. 

ettin '.ltırlan'm tayin edildiği hak
·ı•llld&ld ~ler dofru olmadJiı anla-

Erzincandan yol i nhbaları : 

Trende konuşulan 
A yegane mevzu 

Yol • il • en korkunç, en heyecanı., en merakh macera 
hikayeleri buradan doğuyor 

Dört vekil, otuz mebus ve yüzden 
fazla muhtelif mesleklere mensup da. 
vetliler ve matbuat erkaw iç~ yegane 
mevzu "yol,, dur. 

Bu yel mevzularından en korkunç, 
en heyecanlı, en meraklı macera hika· 
yelerl doğuyor. 

Hele kompartıman arkadaşlığı bu • 
Iunma'k ıerefine mazhar olduğum Ş\l
rayidevlet reisi B. Reşat Mimaroğlu 

şimdi neıe ve huzur içinde aıtığmuz 
topraklann yirmi otuz ıene evvelki hal 
terini anlata anlata bitiremiyor. 

Bir arahk sayın ŞOrayidevJet Reisine 
gazetem için intibalannı ıordum. 

-1ntibalanm mı? .• dedi. Sonra: 
_Bunlar anlatılabilir mi?. 

Der gibi uzun uzun yüzüme baktı 

ve· 
:_ Herkesin, dedi, hele benim gibi 

ömürlerinin bir kmmnı ıu veya bu va. 
zife ile prkta geçirmiı otanıann hltı· 
ralan birçok acıhklar halitasından baı. 
kabir §CY değildir. 

DUşününilı: bir kere.. Haftalar ve 
aylar ıüren fena prtlar altındaki at ve 
araba seyahatlerini.. Sağh'k, iç ve mı 
emniyeti ihtiyaçtan, daha acııra her 
türlü manevt ihtiyaçlar, bunlann ,_tmi 
ninde ne kadar geç kalır, neler ve ne
ler ve ne kadar canlar feda ederdik. 

Bir müddet sustu. !çinde yer etmiı 
hldiseleri yapr cibi bir an gözlerini 
kapadı ve: 

- Ah bu kayıplar .• 
Diye tekrar söylendi ve: Sonra sesi 

!i!Ilmlltır. Bu vazifeye kimi:ı getirilece. 
ği hen.üz belli değildir. 

Yazan ı NiYAZi ABJIET 
nin tonunu gürleıtirerek, gözlerini bU. 
tün canlılığı ile gözlerime dikerek: 

lunur mu? .. ,, 
B, Reşat Mimar oğlu bir teneffüs 

daha aldıktan ıonra bu bir nefeste de 
ıon sözlerini söyledi: 

- Hem mesudum, hem de bu esere 
karJı gükran hissim çc'k: büyüktür.,, 

B. Nafi Atuf, 1700 küsur rakımlı ve 
durmadan kar yağan bir tepeyi tırma
nırken kompartımanın penceresini açmıf 
paltosuna bürünmüı karanlıkları sey. 
rediyordu. Şiddetli, dondurucu soğuk 
hayli· Ü§Ütmüı olacak ki &eri çekilir -
ken: 

- ttstad, dedim, sizden de yeni tren 
hattı iı;atibalarınızı rica edecefim .. 

Derin bir hu aleminden uyandmL 
mıı gibi silkin.eli ve: 

- Benden vazgeç, dedL 
Eğer Hakla Tarık Uı imdadıma ye· 

tipneseydi, Nafi Atuf intibalarım anlat 
malt töyle dursun tekrar biraz evvel 
ıeyrettiği tarh dailamı intibalarma 
dalacaktı. Gireıun aylavı Tarılıc Uı: 

- Nafi, dedi. Tarih! bir gündür bu, 
dUtUndüklerini liSyle •• Hem sen Yabti 
han törenine do gitmiıtiıı caliba? .. 

B. Nafi Atuf hifızasıııı yoklar gibi 
eliyle alnını uğuıturdu: 

- Evet, dedi, İsmet lnönUniln §imen 
dif er politikaıma aı:iınlo giriıtiği 
ilk z~tardı. Yahfihan durağında 
verdiği nutku hatırhyorum: Bugün 
Yah§ihana geldik, yamı Kayseri, Sivaı 
Durmadan daima ileri 1.. Diyordu. An. 
kara • Erzincan bu asim ve yılmuhğ_uı 
eseridir. Bu seyahat dolayısiyle meıd. 
leketiıı bir bölceaini daha ıördüm, her 
ıeyde daima ileri ı:Folasmm değer ve 
önemini bir daha anladım .. .,. 

Beden terlli.yeri umum mfJdtırWğiınde 
yeni t:ayi.nler Matbuat wnwn mlldilril B. Nad 

Beden terbiyesi umum mUdürlUğU. Kıcıman, ilk memuriyet senelerini bu 
hesap igleri dairesi reisliğine varidat h~~de, eıkiya mücadeleleri içinde ge 
umum mildilrlüiil tube müdürlerin • çımııı. 
den B. Nafiz tayin eQllmiltir Hepimiı: etrafma toplaıımq dinliyo-

Umum mlldUrlük Eskrim federas • ruz: 
yonu başkanlığcı.a eski eskrim fede. - Buralar, diyor, köylilnUn, yolcu. 
rasyon,u l)aşkam BaY: Fuat Balkan ta-1 nul\ nefes alamadığI bCSlıeler.di. -
yin edilmlttlr. Birçok eıldya ilimleri uyıyor, mUU 

Girnıın Bay?mn HtıkTCı 2'an1' Ua Kema,. istaayonun'14 ffetıi karfılayan My. 
Zillerle; 116 Erzincan yolunda kayalıklar ar .JBınd.a köylüler tarafsndan kunıZm.'U§ 
aama bir köprü.. 

mUcadele senelerinde ve daha öncele· 
ri geçen maceralan Türk emeği, Türk 
zekası ve Tilrk gücü ile yapılmış kayL 
dağlan delerek dev gibi mesafeleri a .. 
ıan trende heyecanh bir mac~a gibi 
zevkle dinliyoruz. 

Bu yollar, çok yalan .zamana kadar 
kor'kunçtıı ıeçilemezdi. 

Ulu Şef Atatilrk de büyük nutkunda 
behıeder: 

"Erzincandan garbe hareket ettiğL 
mi% gün Un sabahı, Erzincan bolazı pıet 
haline gelir gelmez, bazı jandarma ne· 
ferleı:,inin ve zabitlerinin, heyecanh ve 
miltellft bir tarzda, ctomobillerimizi 
tevkif ettijderini gördUk. Vaziyeti 
izah ettiler. (Dersim Kürtleri boğazı 
tutıııuılardır : tehlike var. Geçilemez.) 

Bir zabit, merkeze kuvvet gönderil
mesini yazmıı, o kuvvet gelinçe, terti. 
bat alacak, hücum edecek, bu eıkiyayı 
tırdedecek ve yol açacalmuı. 

Pekiyi amma, bu eşldyanm kuvveti 
nedir, Neresini, nasıl tutmuı? Ne ka· 
dar. kuvvet ve ne vakit gelecek? 

Bu muammalar halledilinceye kadar, 
Erzincana geri dönmek ve kim bilir ne 
kadar gUnler beklemek l~ıml ... Bizim 
ise i§lmiz pek acele idi. Ben, Erzurum 
ile Sivas ara1mdaki mesafeyi mutad ı:a. 
manlarda katedip muayyen. günde Si· 
vaıta bulunmuıam, ıurada veya bun. 
da ıu veya bu aebeple teve'kkuf ettiiim 
Sivasta ve 1'er tarafta pyi olu.na, pa
nik baıhyabilir; itler altüst olabilir'" • 

O halde karar? Tehlikeyi g8ze alıp 
yola devam etmek. Baıka çaremiz de 
yoktu. Yalnız ufak bir tertip almayı 
muvafık buldum. 

Hülisa .. Yilritdük, botazı geçtik.,, 
İşte biz bu boğazdan, botJugu inle. 

ten düdük sesleri, makine gürültüleri 
ile geçtik. Ve bizi karpbyan köylüler, 
sevinç giSz yaılan döktiller : 

- Uğurly geldiniz, ulurlar getirdi. 
niı:. Sai olun •• J)iye haykırdılar. 

Mi:Pzi AHMET 

Pamuk ipliği 
çilelerinde hile 
Odaca Yapılan Tetkikler 
Vekalete Gönderilecek 

Pamuk ipliği çilelerinde bile olduğu 
hakkında bir müddet evvel bazı kimse 
ler tarafından yapılan giki.yetin haklı 
olduğu anlaşılmıştır. 

Ticaret odası tarafından bir mlld· 
dettenberi piyasadaki tetkikler so
nunda bu itte de hile balunduğu an. 
lqılmıştır. Şöyle ki, bazı kimseler öte 
denberi yUz kuruşa satılan ve utıl
ması llzungelen yüz gramlık pamuk 
ipliği çilelerini·SO hattl 70 grama indi 
rerek yine yUz kuruga satmakta, bu 
suretle gayn meşru bir ~kilde yeni 
bir kazanç yolu keşfetmektedirler. 

Bundan hiç bir suretle haberi bulun 
miyan halk, uzun bir zamandanberi 
boyuna b11 şekilde noksan olan çile
leri yine 100 kuruş vermekte suretile 
almakta, kendi aleyhine satıcıyı ka
zandırmaktadır. Oda bu hususta çok 
esaslı etildlere dayanan bir rapor ha. 
zırlamıştır. Rapor bir kaç gün sonra 
lktısat vekiletine gönderilecektir. 

Oda raporunda, piyasada mevcut 
bütün pımıuk ipliği satıcılanna, sat
tıklan çilelerin Uzerlerine ıram.Iannı 
g&rterir bir etiket koyduklan takdir
~ hilenin önUne geçilebileceğini mU
talea olarak yazmaktadır. Iktısat ve.. 
kAletinin en kısa bir zamanda bu hu
susta bir karar ittihaz etmesi bekle
niyor. 

Afyon Anlaımaaı 
Türk.Yugoslav afyon anlış:nam 

miizakerelerine dün de devam olun
muş, öğle tıstil saat 12 de to1Jo=ıan 
su komıtesi tetldklerini bitirmi§tir. 
Pazartesi gUntın umuin! heyet topla· 
nacaktır. 



Gelenlerin çoğu yar ah idi. 
Hünkarın önünde yerlereka
pandılar. iı;lerinden biri : 

. 
. tı. 

- Firuz bana öyle emretU. On 
'emirlerini Kisra'nın emirleri sa11y 
- dum. Ben sadece Tazlteml yapmak 

tedlm. 

Diyordu. Gerek Gökbufa vece 
. Behram bu mesele üzerinde dur 
dılar. Hüsrev de hUklmdarnı btrç 
kA.tlplerl arasında. kaldı. Zaten şlm 
onu lHdUrUp babası ve Nehavent ' 
llıl Firuzan'ı kızdırmak kendllel'i 

Bjzi bu yiğit kurtard1. Eğer bu adam o1ma
saydı, sağ kalan kırk elli bin kişi de şimdi 

ölmüş bulunacaktı 
çln de Cararlıyc!ı. 

Behram Gökbuğaya karfı derin 
şükran ve sevgi duyuyor: bunu 
ğa vurmaktan zevk alıyordu. CU 
kendisinin de ikbalini ona borclu b 
lunuyordu. 

- 411 -

- Kubad, Kadslye bozgunundan 
kurtulan askerlerle blrUkte avluya 
gelmiş. Herkes seni alkışlıyor! Bizi 
o kurtardı. Kisranın önUnde şahitlik 
edeceğiz, diyorlar. 
Gökboğa saray avlusunda birden _ 

bire kaybolan arkadaşının niçin ay. 
rıldrğrnı o zaman anladr. GUrUltllyU 
işiterek yeniden biraz sararmış olan 
Yezdl Cerd Behrama döndU: 

- Dışarda ne oluyor? Bu kargaşa· 
lık yeter artık! 

Dedi. Her an olup bitenleri takip 

eden Behmen ona işin mahiyetini bir
kaç sözle anlattı. Behram onları hU. 
kUmdara tekrarladı: 

- İzin verirseniz! .. 
Diye sorma.fa !Uzum görmeden 

Saltık'a emretti: 

- Birkaçını getir! 
Gelenlerin çoğu yaralıydı. HUkUm· 

darın önUnde yerlere kapandılar. le
lerinden biri: 

- Bizi bu yiğit kurtardı. Eğer bu 
adam ve onun atlıları olmasaydı sağ 
kalan kırk elli bin kişinin de çoğu 

ştmdl ölmUş bulunacaktı. 

Diye haykırdı. Bir başkası flAve 

etti: 
- Bizi Araplar değil, samyell mağ .. 

lüp etti. Eğer Gökboğa olmasaydı da. 

Memel hakkında bir İngiliz gazetesi diyor ki 

Memel birkaç güne 
kadar Almanyunın 

olacak •• 
Memel'in Almayaya ilhakının çok 

yakında tahakkuk edeceğini yazan ın. 
gillı:ce Niyuı Kronikl gazetesi diyor 
ki• . 

.. Memel, birkaç hafta içinde be)ki de 
birkaç gUne kadar büyük Almanyanın 
bir parçası olacaktır. 

BerJinde katt olarak böyle bir karar 
verilmiıtir. Yalnız giriıt tarihini teabit 
etmek işi kalmıştır. 

ltcvno'da bulunan Alman elçisiLit.. 
vanya hUkumetinir'ı, Almanların arzu. 
suna muvafakat ettiğini Hariciye nazı
n Ribbentropa bildirmiştir. 

Şimdi Königsberg ve Tilsit'de bu. 
lunan iki Almatı fırkası Memel'i iıgal 
edeceklerdir. 

Almanlar 1923 te Litvanyalıların 

Memeli zorla itgal ediılerinin intikamı
nı almıyacaklardır. Hitler, işgal işinin 
sı.ılhpervetane cereyan etınesl taraflısı. 
dır, 

Litvanya, timdi şar'ki Rttsyada tay
yareleri ve tankları ile iki Alman fırka. 
ımrn MemeH ilhak etmesine razı oldu
ğunu bildirmiştir. 

Buna mukabil, ya Memel'ln bUyük 
tabii havzaımda aerbeıt bir liman ala. 
cak, yahut kendiıiylc ayni milde pli
nr Alman mühendisleri tarafından ha. 
:ıırtanacak yeni bir liman verilecektir. 
· Memel'in Almanyaya ilhakı tarihini, 
oradaki Alınanlarm lideri Dt. Nöymarı 
tayin edecektir. 

Almanlar bilhassa şu noktaya ehem
miyet vermektedirler. Hitlerin Alman. 
yada iktidar ınevkiine geliıinin altıncı 

yıl d8n!!ınG, Kinunuaaninin sonunda kut· 
!ulanacak ve bu münasebetle açılaca'IC 
"büyük Almanya meclisi,, nde Avus
turya, Südet topraklarından gelecek 
mUmessilJerle bfrlikte Memel'in mUmes 
siıterinin de bulunmasıdır. 

Bundan anlaşılıyor ki Memel herhal. 
de o tarihten evvel ilhak edilmiı bulu
nacaktır. 

Bu cırada İngiliz matbuatının bazı 

neşriyatı Alman hariciyesini tazip et.. 
mektedir. Ştlyle ki: Hitler, Eyl(ll ayın
da Südetlerin ilhakından s:;nra artık 
Avrupada bıt'ka arazi talebinde bulun. 
mtyacağmı söylemitti. 

Karamazof Kardeşler 
razan: Dostoyavski 
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uyandırmııtı. Altı sayfalık bir ba§ka 
mektup ".lvan" a yazdım. Meseleyi 
anlattım ve gidip onları görmesini is
tedim ... Niçin yUzüme böyle bel bel ha 
kıyorsun ?. Nen var yine? .. Ha! ... Evet 
lvaıun onu g6rUnce işık olduğunu an. 
latmak istiyorsun. Biliyorum bunu, a
ma ne çıkar tanki... Elllemin nazarın. 
da böyle hareket etmekle belki mUna
eebetshlik etmiı ~luyorum. Ama, bizi 
hepimizi 'lturtaracak olan .da işte bu 
milrtasebetsi.z1iktir. 

'tablt kızcağız benimle onun arasın. 
c!it bir mukayese yapmı~ ve !vanı üstün 
bulmuıtur. Benim burada yaptığ m 
bunca kepazeliklerden sonra böyle ha
reket etmekte hakkım yok mu? ... 

- Onun seveceği adam, ivan değil, 
sensin Dimitri. Ona layık erkek .clarak 
;ııncak sen varsın Mitya ! 

Dimitrl, hiddetli bir tavırla ağzından 
kaçudı: 

- O, beni değil, kendi faziletini ee. 
viyor yavrum ... Sonra glilmeğe çalı,tt. 
Oüliltü zehir yapan bir gülü§le aaraıl-

dı. Fakat bu çok sürmedi. Birdenbire 
kıpkırmızı kesildi ve masaya tiddetli, 
ağır bir yumruk indirerek, Allaha, ısa. 
ya ve bütün mukaddesata. yemin ede
rim, ki ben, onun yarunda bir milyon 
kere daha aıağıWc bir mahlukum. Fa. 
cia da iıte bu inanışın dekorları için· 
dedir. Nipnbaun gözleri önilnde yap. 
madığımı bırakmadıktan sonra, yine be 
ni tercih etmeleri garip değil mi? lvan 
o ınüthit zek1ııiyle tabiate. linet etse 
hakkı yolc mı.ı? .. Fakat niçin? ... Nedir 
bunun ıırrı? .. ÇUnkU bu &enç kız, n· 
velce Yl\pdm•t bir iyiliğin minnettarı. 
dır. Kurtanlmıı iki taraflı bir namu· 
sun minnetini, ke'ndini bedbaht ederek, 
ödemek ıevdaama dütntüttilr. Bundan 
daha feci bir ıey olur mu? tnaan buna 
nasıl katlanır? .. Unutma ki, ben, tvana 
bunlardan bu tar.ıda a911 bahsetmi~ de. 
ğllim. O da buna dair hiçbir imada bu· 
lunmaqıı§tır. Fakat iı olacağına varır. 
Alnımıza ya.zılan bqJmıza celccek. Ha 
yır benim gibi bir ift:rin tercih edilme. 
sine r.ızr olmıyaclğım. Kendimi çamur, 

ha evvel maflQp olacaktık. BJze böy· 
le bir kumandan lAzım. 

UcUncUaU bir kenarda şaşkın faş. 
kın duran, salonun kapı aralıklarına 
vakit vakit kaçak bakışlar atan Flru. 
za tUkUrdU: 

dl. Merdivenleri çıktı. Balkonda gö. 
ründUIU zaman meydanı dolduraıı 

asker alkıflı;yordu: 
- Gökbuğayı iaterizl 
Diyenler oldu. Sonra bu sesler ço. 

taldı. Yezd! Cerd onu soluna ve Beh. 
ramı sağına aldı. ~imdi alkışlar ve 
yaşa sesleri son dere yükseliyor, or
talrğı çınlatıyordu. 

FlrQZ bulunamadı. Prens Sirab o
df. Bizi kırıp geçiren Arapları püs • nun seIAmlıktan harem tarafına geç. 
kUrttU. Nehri de hepimizden ıonra. tlğlnl, bahçeye geçtiğini ve duvarı a. 
geçti. Onun kunıandasında bulunma- şarak Kaybolduğunu söyltıyorc!u. Buna 
ğa hepimiz can atıyoruz. lnsao böyle inandılar ve Flruzun kaçtığına ·hUk-

- Blz Flrat kıyısına geldiğimiz za· 
man bu herif nehri bile aşmıştı. De· 
mek ki o çoktan kaçmış da haberimiz 
yok. Halbuki Gökboğa en sonra gel.. 

fümez. mettller. 
Yeniden Firuzun suratına bir bal. 

gam attı ve hançerini çekerek saldır-
dı. Fakat tuttular. 

Dışardakl uğultu daha çok artıyor· 
du. Bir ara. da: 

- Yaşasın Gökboğal 

Sesleri gayet açık olarak duyulu • 
yorcıu. 

Behram httkttmdarın önUnde bo • 
yun eğdi: 

-Ey adil ve bUyUk Klıra! lı!ahttle· 
rl dlnledintz. Firuz bunlara hiçbir ce
vap bulamıyor. İyi ki kabul ediyor. 

Behram vezir ve başkumandan ol .. 
du. GOkbuğa saray kumandanlığı va 
zifesine yeniden başlıyordu. Yezdl 
Cerd onu yeniden kabul etmiş, ken.. 
dislne sadık kalacağ'ına dair vaktiyle 
:ver.dlği sözde daima durmasını iste-

nıle, hayatını ona emanet ettllint söy 

Iemiştl. Gökbufa, hükümdarı her za. 
man muhafazaya çalışacağınr, onun 
emrettiği daklkada yurduna dönml. 
ye de razı olacağını tekrarladr. 

Hüsrev kendisinin suçu olmadığı. 

Gökbuia ise sadece bir vicdan W 
cunu yapmış ve kendisine sUrUlmf 

istenen lekeyi savuşturmuş bir a~ 
mın gönül ferahllftyle dolu idi. 

· tatlı hislerle ta~arak enne koştu. 
çin'ln onun boynuna dolanan koli 
bir daha çözUlmlyecek kadar has~ 
11 ve kuvvetliydi. lkl sevglll o ged 
yl belki hayatlarınm en tatlı aşk ~ 
atlerlni yaşaya.rak g~lrdller. GO~ 
buğa: 

- Çocufum ktz olsun ve trpkı ~ 
na benzesl!\' ·1 

Diyordu. 
Elçin gUzel yilz'tnun pembelJli~ 

arttıran bir htcap tclnde cevap ve 
yordu: 

- Hayır, erkek olsnn ve tıpkı 
na benzesin! 

- Ben senin namına kenctl ar
larımdan fedaklrlık yapablltrtm~ 
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Emu~ne~zd~eruhrlerlh~Y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
letelim. Yahut pencereye çıkın da IJO 
hepsinin birden nasıl bağırdıklarını 

neler istediklerini anlayın. 
HUkUmdar tahtından kalktı, basa

makları indi. 
Sarayın OnUııdekl meydana bakan 

balkona saldaki bUyUcek kapıdan 
girdikten sonra bir merdivenle cıkr • 
lırdı. Salondakiler htlrmetlo efildiler 
'Ye ona. yol acmak için sağa sola ya. 
yıldılar. O anda F'ıruz bfrdenb1re ye
rinden fırladı. HUkUmdara doğru a
tıldı. Behram onun Ye:t.dl Cerdi 01. 
dUrmek tstedlğlni sanmış, onnne ge. 
çerek ellnl kılıcına atmıştı. Fakat 
boşuna. yorulmuştu. çnnktı Firuz 
dosdoğru açık kapıya koşmuş, ken
disinden hiç umulmı:tan hattl gören 

BUG'UN 

MELEK 
Shlemumda 

NEF(S BlB AŞK MEVZUU 
EN TATLI n llVESStB tKI SF.S 

MUAZZAM BtB OPERA 1'1Lld 

SAADET DÜSMANI 
Baf roUerde: 

BENJAMINO GIGLI 

MARIA CEBOTARi 
Bugün saat 12,45 ve 2,30 da çok ucuz fiatlarla Talebe 1'tl Raik matineleri vardır 

leri şaşırtan bir cevlklfkle sarayın :·a 
rı karınlık dehltzlerlnde-n birine dal- rllR•••ım•• B U G O N 
mıştr.Okadarkl,nekapınınötetara - s AKAR y A sı·nemasında 
fında duran uşıı.klar, ne de Gogbuğ"a = 

başta. bulunduğu halde salonda bu. • Senenin en büyük ve en ıüzel ve dayanılmaz derecede komik 
lunanlar arkasından gldeblldlJer. An 
cak beş on sanly~ suren şaşkınlık gec 1 L O R E l - H A R D ( 1 S V 1 Ç R E D E 
tikten sonra koridorlarda. onu atamn 1 TURKÇ~ SÖZLÜ 'KMiKAHA KASIRGASI 
ğa çıkanların ayak sesleri duyuldu. ~ Aynca. Renkli MIKEY MAUSE ve yeni PARAMUNT JURNAL 
Yezdl Cerd saray nazırına onun her ~MlllllWIOJlllllllllBIRll Seanslar 2.30·4.30-6.30. Suvare 9 da 
hfllde yak&lanması tcln ~mirler ver-

kepazelik, kan içinde boğacağım ve Ka. 
terin İvanla evlenecek f 

Aliyop, büyiik bir heyecan ve fn. 
kalide bir tel!ıta : 

- Dur kardqim, dur... Meselede 
karanlık bir nokta var. Sen bugUn o· 
nun nipnl111sın. Eğer Katerfn razı oL 
musa, nlıanı nasıl bozabilirsin? 

Dedi. 
- Evet nipnlısıyım. Moıkovada 

mukaddes resimler altında ve Merye
min huzurunda, büyük bir merasimle 
nişanlanarak takdis edildik. Düfliıı kl, 
Aliyoş!l, Generalin karısı bize dua eder 
ken Katerinayı da tebrikten çekinmedi 
ve: 

- Güzel ve iyi bir koca ıeçrnipin, 
kızım. Ünun gözlerinden ruhunu oku. 
yorum. 

Dem~ıti. Bilmem niçin ivandan bu 
kadın hoılanmadı. Ona söz söylemedi. 
Nezaketen olsun, .cnun g8nlünü alma· 
ğn bile katlanmadı. 

Moskovada, Katerin ile uzun uıadı. 
ya konuştuk. Ona kendimi olduğum gi 
bi biltlin kusurlarım, bütün fenalıkla
rrmla, hiç birini, işitiyor musun!. .. Hiç 
b:rini saklamadan tasvir ettim. Hepsi. 
ni dinledi ve : 

"Sevgimin heyecaru sevimli bir dal
galanıf oldu 

Ağzından 1rüzel ve sıcak aözler dö. 
küldü.n 

Beytini okudu. 13unlara güzel ve 

mağrur sözler de kattı. Nihayet ııllem 
etti, kallem etti, ualanacağıma dair ben 
den. söz aldı. Vadetmiıtim, itte bak l:nl· 
gün de ne haldeyim .... 

- Yok canım tnübaleğa ediyorsuıı 1 
- Unutma ki, bugün seni buraya ça 

ğırmaktan tnakıadım, Katerin tvanov. 
naya göndermek içindir. Sonra da ... 

- Sonrası da ne? 
- Benim tarafımdan sel~mlıyarak, 

bir daha onun huzuruna çık.1mıyacağı
mı söyliyecekain. 

- Böyle ıey olur mu hiç? 
- Olur, olur ... Olmaması lazım ge. 

len şey bu suratla onun karı·sına çık· 
maktır. tıte bunun içindir ki benim ye. 
rime senin gitmeni istiyorum. 

- Ya sen? .. Sen nereye gideceksin? 
- Çamur uçurumuna, bataklığıma 

döneceğim!... 

Aliyoşa, bu cevap üzerine yeisle elle
rini kavu~turarak: 

- Yani Groş:nikanın evine! 
Dedi. Acaba, "Rakitin'', hakikati mi 

g<Srmüştü? Söylediklerinde haklı mı L 
<li ? •. Halbuki, ben bu gönül işini geçi
ci bir şey sanmıştım. 

- Nişanlı bir adamın, herkesin gbzü 
önünde böyle çirkin bir m\ınasebete gı 
rişmes:ni akıl alır m ? Hayır, bu ola. 
mazdı Aliyoşa Fakat be Groşını a 
ile yuvarlanma a ha a ı m und n
beri, zaten nam si b r dam h4lkk nı 
kaybetmiş bulunuyonım Böy e a~kın 

şatkın yüzüme bakma ... Onun erine ille 
~ittiğim gün kaltafıo temiz bir sopa çe~ 
mek için gitmittim. Hani babamın Sta. 
reçin edasında bahsettiği ıu yüzbafl 
yok mu, işte o, benim imzamı taııyan 
bir stnedi Groşinikaya vormitti. Bu" 
nunla beni mahkemeye vereGeklcr, ••do 
landmcılık,, la lekeliyorek berbad ede' 
cekler.di. Beni böylelikle korkutmak ve 
haklarımdan vug~irmek ia~yorlardı. 

Daha evvelee de bu kadını bir kere 
görmUştUm. ilk bakışta gtizellltl gtsı 
çarpar. Derin suların aklp gibi on 
da güzelliği sessizdir. ihtiyar bir tUcc 
rın metresi idi. Evet ihtiyar, bir aya 
çukurda bir ihtiyar. Fakat •evgilisine 
dolgun bir miras bırakacak. Tamahklr 
hileli ve dalavereli i§ler yapan bir te
f e::i olduğunu bilirdim kahpenin ... tıte 
bunun için onun aklını bapna getirme 
içirı oraya ko1muıtum ... Kcıtum ve o 
nun evinden bir daha ~ıkamaz oldum. 
Bu kadın, mücessem bir vebadır, anla
dın mı. canlı veba... Bu hastalık 
da geçti. Onu derimin için.de hi11ediy 

• 
rum. Artık her ıey bitti. Artık haya 
ve eıyayı nisbetlere bölen manuır k: 
madr. Ne halde olduğumu timdi anla
dın mı? .. Ogün cebimde Uç bin rub 
vardı. Birlikte "Makroi,, ye gitti'k. B 
radan yirmi bet fersah ötede bir yer •. 
Calgıc tarı topla1ıt:l. Herkese, köyl 
kad n!ara ve alelade kızlara varıncaya 

<Devamı nr 
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farııesınden Aalkan tllrll~i lı;tn od~ 
Jtuı lı.uru, dıı~uıur . Pu~lıt tııı l•ıl•ıı• gır. 
ını)'en yerlere a)'ı.l• yı:tmıı be:ııeı kuru
•amıııed ılır. 

-hona kaydını bllrtıren mrktop •r 
ırll(rat Qrretıııı, 11huııe LJUruınıu po~tıı 
vııı)'• b1111ka ile yullaıııa Ocretıoı tdan 
kcnı.lı Oıerıne alır. 

Vali dun Beyoğlu 
semt,ni gezdi 

"Şehrin Esaslı işleri Yalanda 
Halledilmi§ Olacak,, 

l~· -----:.\ 
Otobus tahkikatında 

yeni safhalar 

Devlet Şurası 
Kanunen suç teşkil edecek 
mahiyetts bazı muamelelere 

daha vaklfız 

Rektör Ankaradan 
döndü 

Fakir Talebe için Yurd 
Teşkilatı Yapılıyor 

t!niversitenin bildce işleri etrafın~ 
da. kültür bakanlığı ile temas etmek 
iizere Ankar:ıya gı<len rektör Cemil 
Bilsel dUn sabah şehrimize dönmUş

tUr. 

rarihtPn hir vapralu .. . . ····----·-··· .. ···-·--··--···----
Umumi sergi 

Yazan: Niyazi Ahmet 
!stanbulda daimi bir sergi kurulmaaı 

fikri .ortaya atıldı. Fikir kabul edildi. 
Fakat sergi binası bulunam •. dı ve neti.. 
ce hasıl olmadı. Senede bir .defa açı!an 
Yerli l'ilallar sergisinin gbrdüğU rağ· 
bet gözönün<ledir. Daimi serginin bir. 
ço'k cihetlerden faydalı neticeler vere
ceği muhakkak olduğuna göre bu i§iıı 
biran evvel temin edJmeai elbette 1L 
nmdır. 

tilrklurnın heı 1"111• mtıktzlnd• 

IUIHlJN'o ot;ont ua:ııır. 

Adra delıştlrın• ilcretı ~ kuruştur 

!LAN OCRETLERI 

Vali ve Belediye reisi Lutfi Kırdar 
şehrimizdeki tetkiklerine dün de de.. 
vam etmiştir. Dün sabah Beyoğlu 

semtinde yaptığı tetkikler neticesin- 1 
de ara sokakların muhtelif ihtiyacla
nnı tesbit etmiş, Beyoğlu kaymaka
mına bazı direktifler vermiştir. 

il Bilhassa, bu kazanın yol tamiratı.. 
1 nın bir an evvel ikmali için emir ver 

Öğleden sonra, §ehir planı etrafm-
1 

miştir. 

Ticarel iliınlarının santım • satırı da mimar proRtla ve heyeti fenniye 

Devlet ŞCırasının lstanbulda ko
misyonculuk eden Sabur. Sami ile 
şeriki Ada hanında Kadri ve eski 
Belediyo fen memurlarından Re-
fet hakkında otobüs işinde memu. 
rini hUkCımete nUf uz ve intisap 
beyanile dışarda bazi suiistimalle-

Rektör Üniversitenin talebe vazi. 
İ yeti, yeni yıl ihtiyaçlan ayni zaman

da fakir Üniversite talebesi için kuru
lacak yurd işi etrafında bakanlıkla 

yaptığı temaslardan iyi neticeler al
mıştır. 

Vaktiyle yetmiı sene evvel "Sergii 
umumi Osmanf,. adlı bir sergi açdmıı. 
o vakitler son .derece rağbet görmüıtü. 

Sergi bir "mebdei feyiz ve terakki,, 
sayılın ftı. O vakit de umumi bir ıer(i 
fikri ortaya atılmıştı. Sultan Ahmette 
kurulan serginin yıkılacağı haberi üze
rine bir mecmua şöyle diyordu: 

sondıın 11ilıart:0n ıJ[ın su~ r.ılıırınıla 4U, ıı; müdilrii ile görüşmüştür. . 
ıuayrıııurda f>U kuru~; dördıııwü su) hı· Vali kendisi!e konuşan gazetecile-
d11 1, ıkıncl "' ü1:unl·ııılt: ~. tıırım·ııJe re şehir i~leri haklunda 3unlan söy-
4, buşlık yanı kesıııeı·e b htııılır. }emiştir: 

Büyiik, çok devu rıı tı, k lı~eli, ttrıkll 
ıttın verenlere ayrı a) rı ırıdirm<'l«'r ya- "- Şimdilik gUnUn meseleleri et. ı 
pılır. Hesrul ıHinhıruı santıın - saıırı JU rafında tetkikierle meşgulüm. Bitta. 1 
k.uru:;tur. bii bu tetkikler küçük işlerdir. Esas· ı 

Ticurr mahlytllt olmıvan küçülı h meseleler Uzerinde henüz etllt vazi-
1
• 

tlı'itıluı t · d · B 
Bir defa SO, ikı ıJı:f:ısı 60. Oç tldıısı ye ın ayım. u i~br fıakkında bir • 

6!'>, dorl defası 75 Vl' on ıklası illll ku· müddot sonra konuşuruz." il 
ru;ılur. (lç a.)lık ıhın ven•ıılcrın t>1r de· --o-

r11sı tıelt.ıvadır. uorı ~uıırı gcı:eıı ıt.in· ı $aı·r Mehmet Ak·ıf ı1. ların ra:ıla satırları beş kuru;ııao lıesuıı 

edılır. 28 K ... 
Hizmtı kuponu 0ttıunıerı kliçilk llllunuevyelde Üniversite i 

lldn wriftsı 11ımıe 25 ıı dirilir. 
1 Gençliği Bir Tören Yapacak =ı 

KIJHIJN hl'lll <f.ıl!ruılıın ıloA'ruya ıu~n. Şair Melımet Akifin ölilmüniln yıl 
dl ıtlare yerınde, hem Ankıır:ı cuılıte~ın-ı <lönümü mtimı.::ıc:betile 28 birinciki
de Vakıt ~unlu allınılıı l\l:l\IAl.Ellı>I:'. 
!HEN ılan l>ürosu clı)·le il:1n kıılıul eı.Jı:r nun çar~amba gUnü Üniversite kon- 1 

(IJür011ut1 wctoı•u: w:ı:ı5J 1 ferans sa!onunda edebiyat fakültesi • 

RADYO 
DALGA UZUNLUGU 

1639 M. 183 Kcs./120 Kw, 

T. A. Q.ftl,74 l\L 15195 Kes./ 20 Kw. 

T. A. P. 31,70 M. 946ö Kcs./20 Kw. 

PAZAR 1&-12-931 

(2,30 Müzik (Küçlik orkestr:ı), 13, Sonl 

ayarı ve haberler, 13,10 Müzik (Küçük or. 

1'estranın devomı), 13,45 Konuşma (Ev ka. 
'dını saati), 14,14,30 Türk müz.igi (Tanbur 

kemençe), 17,30 MC17.lk (Dans saati), ıs .. 3~ 
Saat ayan ve haberler, 18,40 Türk mQzıAı 

,(lneeo;az faslı), 19,35 Konuşma <D?ku~un
cu arttırma haftn5ı dolayıslle Şakır Kes~ 
bir • lktıııat Vekili), 19,55 Türk müziği 
(Zeybek lilrkilleri> 2fl 25 Müzik (Oda milzi. 

ti. Cumh. Başk. B:n,;osundan), 21,25 Sao! 
ayarı Para, kambiyo ve toprak ınahsııllerı 
borsası, 21,35 Müzik (Varyete), 21,55 ~?· 
nuşma (At yarışları neticeleri), 22,5 Muzık 
((Rumbalar), 22,30 Müzik (Operet parçala

n>, 22.45. 23 Sl.fı haberler vo yarınki prOB. 
J'alllo 

tarafından bir torlantı yapılacaktır. l 
Toplantıda büyük ölilniln hatırası a.. • 
nıldıktan sonra edeLiyat saba.c:ımda 1 
ettiği iyilikler anlatılacak. bilah:ı.re ı 

bir heyet mezarına giderek çelenk bı- i 
rakacaktır. 

Nakil Vaaıtalan için Umum 
Müdürlük 

Tramvay şirketi ile yapılan mtıza_ 
kerebr tamamlandıktan sonra hava 
gazı eirketi ile de müzakereler yapı
lacak, neticede lıava gazi, tramvay, 
tflnel ve Üskfldar tramvaylan bir mfl· 
dilrlilk altında toplanarak bu suretle 
Jdare edileçektir. 

Balık Bolluğu Devam Ediyor 
Balık bolluğu devam etmektedir. 

DUn de torik ve palamut cinslerinden 
mühim mikdarda balık tutulmuştur. 
Balık boJluğu dolaysile fiatlar d~ mü
sait bir vaziyete girmi~ir. 

ltalya ve Yunan vapur ·ıe motörleri 1 
limanımızdan muntazam bir surette 
balık almaktadır. Bolluk bu şekilde 
devam ettiği takdirde balıkçılaruı bu 
sene de ytizleri gülecektir. , 

-o-

re vasıta olduklarından dolaya ta· 
kibat icrasını Hlzumlu görerek key- f 
fiyeti Adliyeye bildirmeğe karar l 
verdiğine dair Anadolu Ajansının 
bir tebliğini neşretmiştik. .. 

Bu hususta mütemmim olarak 
aldıermız malômata göre Devlet 
Şurası Umumi Heyeti otobüs me
selesi hakkındaki tahkikat evrakı 
Uzerine tetkikler yaparken eski va
li Muhiddin Üstündağ ile muavini 
Ekrem Sevencanın vaziyetinden 
tamamen ayrı olarak kanunen suç 
teşkil edecek mahiyette bazı mua. 
melelere vakıf olmuştur. Bu suç
lardan dolayı da yukarda islrrılerl 
geçen Sahur Sami llo Kadd ve Re
feti mesul görmUştUr. Ceza Kanu
nu mucibince: 

.. Memurların vazifelerini ifa sı. 
rasında v~kıf olacakları suçları va. 
ıifedar m:ıkamlara ihbar etmeğe 
mecbur olduklarını" nazarı dikka• 
te alarak keyfiyeti Adliyeye bil
dirmiştir. 

Hatırlarda olduğu Uzere otobOs 
meselesi tahkik edildiği zamanlar. 
da Sa.bur Sami ile Kadri ve Refe
tin Jstanbul Belediyesinden şehrin 
muhtelif mahalleri arasında otobüs 
l"etmek iti Adeta kendf ellerin

de bir lnhhaar lmlt gibi hareket et
tikleri, bizzat otobüs sahlblerinln 
doğrudan doğruya Belediyeye mU. 
racaat ile alamadıkları işletme ruh 
satını onlar vasıtasile elde ettikle
ri, buna mukabil otobUs sahible
ri nden aydan aya bir çok paralar 
aldıkları sClylenmişti. 

Devlet Ştlrası Umumi Heyetinin 
verdiği karar bu yoldaki isnatların 
muhakemeyi icap eden bir kuvvet 
ve ehemmiyette olduğunu göster• 
mektedir.Bu itibarlahadise efkarı 
umumiyenln dikkatini uyandıran 
bir mahiyet almaktadır. 

PAZARTESi 19-12-938 

Bu izahattan anlaşılır ki Sahur Sa· 
mi ile şeriki Komisyoncu Kadri ve 
eski Belediye fen memurlarından 

50 Kedili Ev Refetin aleyhinde yapılacak takl· 
Knntarcılarüa Unkapa.nı yokuı!ltn- bat eski lstanbul valisi Muhiddin 

J2,30 Mll.ziJc (Kuartet), 13 Saat ayarı ve 

ıııabcrler, 13,10. 14 Türk müzıEıl (Halk tür 
Jrilled), 18 M'1zlk (Eğler.celi 1ılaklar), 18,30 

1 

Türk müziği (İncesı.z faslı), 19,t:> Saat a 
yarı haberler, 19,25 Müzik CDir Solisti 

.Cumh. Başk. Orke!I. dan, 19,45 Konuşma 

;<Doktorun saati), 20 Türk mClziAi CMUnir 

Nuretılnlo konseri), 1 - Eski şarkılar, 2 -
Halk Ulrkilleri, S - Kenıli eserleri, 21 Saol 

ayarı vp eserleri P. K. Tay. M. Baş., 21,15 
Müaik (Kilçük orkestra), 22,15 Konuşma, 

22,30 Sinema sesi, 23,30. 23,45 Son haberler 

~e yarınki program. 

Bir Partilinin Partiye armağanı 

Seferihisann Ürkmez köyünden 
çiftçi Hüseyin Karaca bir vasiyetna
me ile bin beş yüz lira değerindeki ba.. 
ğının yansını Kı?.ılay kurumuna., yarı 
mm da Partiye bağlamı§br. 

Saray Önündeki izdiham 
Tahkikatı 

Dolmabahçe sarayı (;nünde vukua 
gelen ezflme hMls:!slıü tahkik etmek 
üzere şehrimize gelen mUlkiye mUfet 
tl§leri diln de Be~ikta~ kazası memur
lannı sorguya çekmişler, ifadelerini 
almışlardır. ?:ahkikat& devam edil· 
mektedlr-

da 16 numaralı evde oturan bayan OstUndağ ve muavini Ekrem Se. 
Tenasüp ile ev sahibi bay 1rnıail veba vencanın aleyhinde Ter.yiz Mahke-
yan Rabia arasında. kedi fazlalığı ytl- mesinde cereyan edecek olan mu-
zUnden bir kavga çıkarak, bayan Tc- hakemeden ayrı ol:ıcaktır ve kcn- • 
nasübUn bu mUnasebetle uğradığı ha 1 dilerlnde resmen devlet memuru sı. İ 
k~ret için me:ı:kôr zevç ve zevce aley ıs fatı bulunmadığına göre bu husus- 1 
hıne rla\'a 3Çtıgı yazılmış, bayan Tcna ! taki takibat doğrudan doğruya oi• 

1

1 
sUbUn öO kedlsi olduğu kaydedilmiş- I! hetl adliyece icra kılınacaktır. 
ti. 1 

DUn matbaamıza mUracaat eden .. _ ... _ .. __ _ 

bayan TenasUp, kendisnln 50 tnne ke. 
disi olmadığını, esasen bu kadar kedi 
yi besliyecek iktidarda bulunmadığım 
ve herkerıte olduğu gibi iki Uç kedisi 
bulunduğunu söylemiştir. 

Ev sahibi ile çıkan ihtillfm evvel
<'e aralarında yaptıl:lan bir anlaşma 
hilafına çıkmış bir kira meselesinden 
neşet ettiğini, vaziyetin böylece tas
rihinl rica etmiştir. 

Dünkü Hava 
Hova, yurltn F.genln cenup kıyılan bu. 

!utlu, cenup bölgeleri ile doğu Anadolu 

da kııpnlı ve mevzit y:ı~ışh, diğer bölgeler' 
de yaltışlı geçmh, rüzdrl:ır umumiyetle şl. 
mal istikametinden Kocaeli,. bölgelerinde 
orta, 'I rakya ve Kııradenh kıyılarında kuv
vellir.e, diSer bölgelerde hant kuvvette, 
Knradenlzde ve Marmura denizinde fırtına 
ıeklinde esmiştir. lııtanbulda kapalı geçen 
rOz,gdr şimali ıarkiden saniyede 7 • 9met
re hızla esmiştir. Saat 1' de hava tazyikı 
7633 mlllmetre idi. Suhunet en yüksek gii
neşte, 21.3 «61ftede, 5,5 'f'e en dil~Ok 3,0 
ııantarat kaydedilınlstlr. 

Vasati Çek Fiyatlan 

Borsada dövizlerin çek fiyattan 
§Öyle tesbit edilm.Jı:ıtir: 

Bir isterlin 5.93.50, yUz dolar 125,62 
yliz fransız franğı 3.32, yilz liret 6.61, 
yüz İsveç franğı 28.46, ytlz florin 
68.27.50, yUz rayşmark 50.32.25, 
yüz bclga 21.25.25, yUz drahmi 
1.08.25, yüz leva 1.52.75, yüz Çekos
lovak kronu 4.35, yüz pezeta 5.93.50, 
yüz zloti 23.59.75, yUz pengil 24.73.25 
yiiz ley 0.90.75, yüz dinar 2.79.75, yUz 
yen 34.64.50, yUz 1veç kronu 30.57, 
yUz ruble 23. 72.25 liradır. 

Borsada kotc olmiyan vasatt çek fi 
atlan da §Öyledir: 

YUz Danimarka. kronu 26.49.50, 
yUz Norve9 kronu 29.82, yUz Finlan
diya markı 2.61.75, yUz Estonya mar. 
kı 32.52, yUz Rupi 44.28.75dlr. Bu fi· 
atlar 31 blrlncikAnun akpmına kadar 
muteberdir. 

Ziraat konDresi 
350 Murahhas l§tirak Edecek 

Yakında Ankarada toplanacak olan 
BUyük Ziraat Kongresi hazırlıkları te 
mamen ikmal edilmiş gibi&. Kon
greye bundan evvel seçilmiş olan he· 
yellerden maada konservacılar da iş. 
tirake karar vermişler ve bir heyet in 
tihap etmişlerdir. Bu heyet bu hafta 
lçersinde Ankaraya gidecektir. Kon
ııcrvcciler, Kongre riyasetine veril· 
mek üzere de bir rapor hazırlamışlar
dır. Bu raporda konservc~.:ıer, sanat. 
lannın sönmek tehlikeru geçirdiğini 
tebarl\z ettirmekte, himaye edilme
dikleri takdirde k?nservecilJk sa.nati· 
nm diğer himaye haricinde kalan sa· 
na.tlar gibi kaybolup gideceğini ileri 
sürmektedirler. 

Öğrendiğimize göre Büyük Ziraat 
Kongresine muhtelif viliyetlerden ol 
mak Uzere 350 ye yakın murahhaa iş
tirak edecektir. 

Fındık ve Ceviz Piyasası 
Bu hafta zarfında. İstanbul Ticaret 

ve Zahire Borsasında fındık ve ceviz 
llserlne hararetli muameleler olmuo
tur. Bu arada kilosu 24 kuruştan bin 
687 kilo lçceviz, 51 kuruştan 1580 ki
lo .Amasya malı içceviz, yine Amasya 
malı kilosu 68 fltuıııştan olmak Uze 
re 875 kilo yanın beyaz içceviz, 58 
kuruştan 625 kilo yanın esmer cins 
ve 37 kuruştan_ yanm işlenmiş 504 ki 
lo içceviz aaWmıştır. Aynca muhtelif 
sünlerde olmak şart.ile ve muhtelif 
cinslerden 20650 kilo kabuklu ceviz 
muamele görmUştUr. 

Bundan başka 6640 kilo iç fındık, 
4480 kilo sıra tombul malı satılmış.. 
tır. 

Bu hafta Hamburga 545000, Prağa 
4500 kilo ceviz, Trablusa 8200 kilo, 
Hamburga 74500 ve Prağa da 9200 ki 
lo fındık ihraç edilmiştir. Halen 1stan 
bulda 30 ton kabuklu, 80 ton iç fın
dık stoku vardır. 

Buğday Piyasası 

,.Atmeydanında inşa olunan mahal 
ıureti matbua ve rntistahsenede yapal. 
mış olup vusati dahi bundan böyle bir
kaç defa daha açılacak sergiler içln de. 
recei kifayede ise de işitildiğine göre 
sergi kapandıktan sonra ebniyel mez· 
kQre hedim olunacağından bu keyfiyet 
cilmlenin mucibi teessüfü olmaktachr. 
Meydanı mezkure yapılan ebniyei 

serginin hitamında yıkılmayıp diğer 

muntazam bir sergi mahalli yapılınca. 
ya kadar hali üzere bırakılması ve iki 
üç senede bir 'kere bu ıeneki gibl ma· 
halli mezkurde ıergi lr:il§8t clunma1t 
milnasibi hal ve muvafıkı maslahat gl. 
bi görlinüyor.,. 

Bu aergi binası otw: bin !ngllU llra-
11 yani altı bin altı yüz keseye mal ol • 
muş. Mecmuada "yıkıldığı takdirde en· 
kazının bedeli sarfedilenin onda birini 
tutnuyacağı aıik1r.dır. Yalnız bir defa 
ıergi açılması matlQp neticeyi vermfye. 
ceği malum olduğuna göre, herkea lçln 
bir çarşı 'inpu hayli tekellüf ve m&IL 

rife muhtaç olacaktır. Çarıı yapmak 
teklifi sergi kilşadına mani olacağın • 
dan yıkılmaması elbette doğru olur.,, 

Iıte yetmit ıene evvel ortaya atılan 
ve hali tatbik aahaıı bulamryan bir fi· 
idi'. 

Bağırsak ışleme 
yerleri 
ihracat Mevsimi Sonuna 

Kadar Çalıtacaklar 
Ge.yn sıhht olduklan için Sıhhat.,. 

tçmai Muavenet v~k§.Ieti tarafından 
bir müddet evvel kapatılmış olan bir 
kısım bağırsak işletme yerleri ve d~ 

· polarının ihracat mevsimi dolayisll• 
işlerin aksayacağına dair vuku_ bulan 
milracaatlan üzerine vekaletçe yalnıl 
ihracat mevsimi devamı müddetince 
olmak üzere işlerine devama mUaaa.de 
olunmuştur. Malfun olduğu üzere b&.. 
ğırsak imalathanelerinde yüzlerce '\'& 

tanda.ş çalışmaktadır. Bunlann sıhhat 
lerinin muhtel olduğu anlaşıldığı için 
dir ki, vekfiletçe bundan böyle bir ka
rar ittihaz edilmiştL 

Bu hafta içersinde muhtelif yerler 
den 2735 to;:ı buğday, 684 ton w.-pa, 751 
ton mısır, 75 ton çavdar, 37 ton tiftik 
1505 ton yapağ olmak ti.zere 5.~21 ton 
mahsul gelmi§tlr. Buğday piyasası 
ihtiyaç nisbetlnde mal geldiğinden iyi 
vaziyettedir. 1 

thrarat mevsimi sona P.rdikten son 
ra bütün bağırsak ihracatçılannm de 
poları ve işletme yerlerini vekalet tet 
kik etirecek kötll §eraiti haiz yerleri 
kapattıracak veya hepsini aarl bir 
eekle sokmak Usere afikadarlan mee 
bur edecektir. 

- Miyop OVOI - Çifte ~ 
- ltaıyan ka.rik&tUril -



• ! ..... •••••• yazan : lbrahim Saffet Omay 
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···········~ 
Bitliale Mutlu arumda Komuı adın· 

da bir dal vardır. Komuaun dereleri 
vahpdir; rii%1lrlan sert eser; ana de· 
rede cilrilltil ile birleıen ıular çok bol 
akarlar ve hepsi de nefis içimdedir. 
Komuata tabiatc iıyan eden tezatlar 
1Qriiliir. Ayatmuı tutturamıyacak ka. 
dar bvpk ve çakıllı bir urtm, &teki 
aırta büan yamacı yqil bir kadifeyi 
anamı; bumai• kıyamazsınız. Koınuı 
dmlerinde yakpare kayaların ortum. 
dan fıPmp çıkımı bUyilkıü Jdiçilklü 
cioa cinı aıa~lar vardır. Yamaçlarda i· 
lerlji ı&miYecek kadar uk fundalıkla
ra pudili halde ayakların altında tat
lat bJMpr. Komua dereleri bqtanba. 
ta 'bir filrdir: doyulmaz bir Alemdir. 

BkUa Ddterdan Cemal, huuat mu
h*Mbe mlldUril HUantl Ue tatil &1lnleri· 
...... JlpmU için itte bu dereler.e 

ci4erdik. 
~ aııe saatinde bulupcapıc 

7.,e llsllmlb .de JOfJUD arsın ıetmlf. 
tilr. JIDUJ111Ddarb1Dmıı yapu Erceyi1-
Ji 'übtllclann; yemeliJı, 'tiliU qatmm
ddl b11Atm bap:lda )'~ için 
)'l!Ptifı kU8 ~Uıiıb de kabul etmlı

tilr. 

Onü kGsQk meydana açılm'I ıe. 
.._ bir 4elii:i olmua n onun 6nOnde 
illi yqlafmda çıplak ,. fOC1lk yuvar. 
lana; yunrlana dc)fplN idi ÜUlall 0-

turduiuna uJl Jbtimal verilemiyecek 
bir koluk ve bunun biru aolunda iri 
bava bbiaıcddan çıkarırken lcleta Jray 
IUyOnDUf biuini veren billGr bir kay
nak vardı. Amr 1CSrmllt lenlt n koyu 
ıatseU bir lraradut apcr, tlaerinde an. 
cak harman cladlebilecek bir meydan. 
cılı: n bu meydanın •imdan itibaren 
.dereye 'kadar uzanan mnır tarJuiyle 
birkaç ayn alaca bulundupmus yeri 
dekoduyorda. 

M~~ t-Jdna9 •pJı lıuldaı 
~ Gafltlade boyn1u1annclan 
birbirine baih biri alaca, ildıi Nn Uç 
ftGs w ba Aiızledia arkamda elinde 
uıun bir IOp& De "Oho, oho,, diye de· 
lapn on bef yqlannda bir im bu de. 
korun içinde yeılne hareketti. 

Komuslu lm mat raaldi idi. Belin. 
den aplıJa kadar 4alpJanıp unun 

parlak liyah lq1armdUI; bqaklın çil 
Deyen çıplak·~ kadar her ıeyi 
aBzeldi, lnanınzdu. Ben biç bir tehir· 
de, Jraubada Komalla kıs kadar ckel 
Wrditl~ 

Bu im: tezatlar diyannm tehftlere 
lndiii ı&r~ fthp bir aillilnU ldl. 

ttçlmb birden ona 181 bapaine aL 
IDlfbk. Bakqlanmizclln aılaldı ve arka 
Ubya birkaç defa "Babo, Babo., diye 
aea1endl. Ben bu aeıteJrl atıenp hiç bir 
musiki iletinin tellerinde bulma""ttım. 
Onun Hll ana dereye n kartı mtlara 
madeni aldllerle perde, perde çarpar. 
Jren inin 8nilnde: keçe ldlllhh, kır •· 
kallı Jraranbk ı&'kıtl •lank kıllı ve pl 
ttPik (1) ciyimniı altıiq J8tlannda 
bir .... a&rtlndlL 

Bldmle hiç a••JrMar olmu,crmq 
llb1 ltODn11 diyarmm lhaıana yaldq. 
tL b, eJlncleJri 10pa7.1 ihtiyara uzatt1 n 
teker &ibl 1ne wm. lıur, iki daldJra ton. 

n ,..ıs adam ftibleri bir kenara çe
kerek yanımıza 10kulclu. Tahalldar ter 
cilmaülnmn yaptı. Gilzel 1mm baha
liyle pbacü ubap olduk. Yemeli be.. 
raber 1edlJr, .ı,ara1anmaı beraber iç. 
tik. Bu mlddet aarfmda ziraat itlerin-

"-~ 
- Julda:rı niçin dG•enle davmilyor 
~1 

- Dlftn aedlr7 
~ orta Anadolu k17HlllD8n kul· 

ladılı aiti ilk çakmak tatlı bina tab. 
~-"ettim. 

- JWat 1ıbe beyle .., lmaJr. 
~ .. MiJwa nala... Y,Je ..... 

6klıler bald&Jm berinde dola· 

- ~ ............ bqa 
....... yn1ır •• ~ .... ..... 

~ pJdllauman~ 
la clchıluJau anlatmak 1111•~ O 

~. bqmı Dd tarafa ullack • ''Ttla 
~ 

inin önilnden ıeçerJrcn yavatça içeri. 
ye bütmı. Daflarm Ahuau 1911ukta kıl 
bir qya yıinufta Jrollariyle •bammttı. 
Adeta pusuya yatmıı &ibi idi: urf dif
teri parlıyordu. SanJrl derin baklflariy
le beni ıUzilyor cibiydi.. 

Ertesi &Unil Cemalin odaama ~
tim. SözllmUz kendllifinden Komutlu 
kıza intikal etti. Bana fUDlan anlattı. 

Biz ihtiyardan aynl~ ıonra Er. 
ceyitli tahıildar ıeri bhmt; Jruın bL 
baaiyle konuımu• •kaba bu km bize 
versene,. demit. O "Ben veririm, bir 
kere kendisine ıorayım., diyerek km· 
nm yanma cirip çıktıktan soma •va
racak, ben de verecefim. Ama .. me İL 
tiyorıun,, diye aormut-

Tahlildar kendisi için oldulunu aöy 
leyince .ihtiyar "Hayır. Hani bir pra. 
fatlı (3) adam vardı. Kara bıyıklı, er
kek acı.m. milllilman adam. Jıte kızmı 
onu latiyor. Eter onun için olury hem 1 

çok ucuz verecei(m. Elle nota ( 4) ·..e
ririm,, demiı. 

Tarif ettifi erkek ocGnldl dalh kılık 
kıyafetim •e o sene unttıiun bıyıkla. 
nm itibulyle bendim. 

OcGndenberi ne aman atıhfa çıka. 
nlmıt bir mal 18nem bilmem neden 
hep Koaumlu lmı dilttlnUrum. 

n-him Wfet OMAY 

(1) şn vili~ .......... 
dayeıühallaa~ .......... ............. 

(2) Kürt~ "Y cılr,, dmulP1ir. 
(3) ş..fti ........... lcDe...,qtı. 
(4) in.,..,.... ........... 

... heınılrota ..... "Not., -.... 

Maraqozlann Kooperatifi 
llarangozlar tarafından lrundmuı 

D& karar verilen kooperatif pek )'L 

kında faaJiyete pçecekijr. 
~ı. •• 1aı1a-....... 

hazırlanan mukavele alikadarlar ta
rafuıdan imza edilmi1o Kooperatita 
faaliyet programı da teeblt olunm111-
tur. 

Kubveleyl vekllete tetkik ettir
met tızere buglnlerde bir heyet An.. 
karaya gidecektir. Kooperatifin ilk ya 
pacaiı toıerden biri bir lrontr pJlk fab 
rikuı kurmaktır. Bu fabrjb, muhtaç 
olan marangoz eaatma inal vermek 
auretlle kredi açacak, mtısait vadeler 
le borçJanıı ödenmeabıi temin ede
cektir. 

Ziraat V ekiletioin Bir ... . . 
aammıı 

Ziraat vektleti, bllttla villyet zira
at odalanna bir tamim Pdermiı. 
memleketimizin mllhtelif mmtaınııı .. 
nnda istihsal olwwı b&ttln tızUm1e.. 
rin çqltlerini ve tmatını llOl'llluartur. 
Odalar bu hunata icap eden tetkik
leri yapmap batlımıtlırcbr. Bu tet
Jdkler bitirilip vekllete vulyet bl1cll
rildikten llOnr& memleketimizin btL 
tan llzilm milrdan anJ•eı•rmı oJaaat. 
tir. 

Yerli Mallar ve Tuamıf 
Haftaımm Son Günü 

Yerli Mallar ve 'l'uamıf haftuı. 
DID din IOD cllnll idi. Bir hafta zar
fm4a Yerli Kallar ve tuamıt mev
zuu. tlzerbıde gerek radyoda, prebe 
mekteplerde muhtelif Jdnuıeler tara. 
fuıdın lronferaular ftrilndt. hallra 
ittJat ve tuarrutun ehemmiyeti an 
latılrmlfıt. 

Eminönü Meydanı iti 
llmtn&al meydanmda yapılan .... 

tiJDWi: itini lal:r &a evvel taıDımlı 
mat ...... Cllndtlzl..ı gahıaJdıjı gibi 
pcelm de ayn ekipler tanfmdan ae 
u.lye devam eclllecet, ~ .. 
muı biran evvel bftirilecektlr. 

LılANDA -

ilk maçları 
Fenarbahçe • 
Galatasaray • S 

Maçları haftanın en mDblm 
l'udbol maçlan 1JdDel ~ l hesiz ki Kadık67 nbamndakl Fener.. 

llçUnctl ~ m"8ab.;all;ruıa bugllıı bahçe.Vefa. ma~~· 

Ta••• ~ ve Kadıköy -.dlarm· Gün_... fuclbol ~• '·-.. dan 
da deftlll edilecektir. ÇguA ·-... ,..,_ 

Stlleymanlye aııı.-ıct ikinci 1rtl llOnı'Bt llç bat klibe dddt - rakip o
me -.ç1an o labenm faalt. çamurlu lan Yefil-BeyühlU. ~tbi yegADe 0...,,. ~den tehir ecWııılttir. IUrpmıi neıice.mt ~ nampıddlr 

Geri ~ Uç .tadda 3ibtUr mu· ler. 
ciblace- Gala~y-atleymanlye, Genç ka1ecJalabı ufak tefek hatuı
Fener-Vefa, IUlll·BeJkoa n. Top na. rağmen, kuVVetli bir mtldalaa ıs. 
Jrapı-Betilrtal JNQlan vaidsr. nllnde iyi çal11&11 bir ıııuavbı hattma 
GALA.TASAR4Y " S'OLEnUMtYE maliktirler. Bilhaua merkez muavbı 

Takaim stadlla4a saat Ucle oyna.. LO.tfi son oyunlarda sert hareketlel'o 
~ alq ,.,._ Uk -.. Galata· den ictiııap ederek ta1miu lçfn çok tay 
11&r&.Yla SWeJm&Diye anuandadır. dalı ohriaia ba1Jamıg&r. 

go~~m .... ~ 
JaWıaray)a)ai', vaki& o aman düzel· 
temedeldleri gibi ellerinde elemanlar 
d& antNlaauuı lü. Bugijn i8e San
KırmlZlhlar likte en iyi ça.11111111 bir 
halde buJnn~~. Hattl aeı~ 
ca1r hafta JrartıfapcaJdaf Beefk't&I i
çin bile oldukÇa .ehemmiyetll bir ra. 
kip halhıl a1ıiıJll&nbr. Bile Jtıiltıwa 
Gala~y,War. ı5 k&ııunuevvel gtl
ntl ~klan :88"tt.a ~ ge
cen defa Ji!ll.i1d~ Si,.ıı-BeyuWa
n bu defi mailO., eblafP de mınaf.. 
fak~. 
~ lnr.tvetll bir lradroy&ı 

malik oldupnu iddia etınekle beraber 
San-Ku,nmhJ4r için buıb1rU Sllley 
nupılya maçunn da hlc de llımal ediL 
mt.v.ecet bir imtihan oldutunu yaz
madın geçemiyecejiz. 
sı,ah-Beyuhlar; pyn fedeteler-

dea 8il1l Jdübilnden aldddın Diran, 
)(artayan ve~ cibi it ~el 
tudbolcll ile ~ ltir hayli kuV 

yunculardan olan Hüseyin, Muhteşem 
ve Sulbinln Vefa mulıaclmleri arum
d& buJunmaJan YeliJ Beyu talgmm 
blltUn hatlannın biç de ihmal edile
mfyecek bir varhk o14ujunu göater
mekte4Jr, 

Galatasarayla 3-3 berabere Jralmıı 
olan Vefah)Jr, favuJlil oynamadıkları 
takdirde ..Beykozla beraber- dJPr bq 
klUbleriıniz için hakild 1tir tehlikedir. 

ftte bunun içindir ld; müdafaada 
Lebibden bqka vazifesini hakkiyle 
yapan bir tek oyuncusu olmayan Sa· 
n-Llcivert mlldafaumuı, yalnız kuv 
vetll muavlnlerlle bu acar Vefa muha 
cimlerini durdurabilecekleriııi pek um 
muyoruz. 

Diğer taraftan, bu aene bir ttlrll 
dotru dllrllst kurulamıyan Fener 1ıl· 
cum hattının da Vefa.ıım faal mUdaf&.. 
ası önlbıde tuJa bir il görecefi fllphe 
Belir. 

vetlen~ bul~lar. Hat- Qeng Takımlar: 
t&. bu elem•»Jann pyretl ile Betik. 
tqla berüere ele blmıia muvaffak GALATASARAY • SOLEnlANIYE 
olm1Jl)aıdJ. , 
~ bugUnJdl a.ıa

tuaray maguu da milhim bir 8llrprlz 
le bitirmeleri pet mİmtlhıdtlr. 

BEYKOZ-Bb;.AL 

Şeref stadmın ilk mlüıabalruı Bey. 
kozla İflW arumd& yapılacaktlr. 

Bu 11ene birinci lrtlmeye geçen genç 
Bl&1 tatunmm kuvvetli ralrlbf kar. 
pmıda pUblyetle bltea bir maç yap
muı aJrla ya1rm ge1mecDil lçln; ener
jik San-St;aııhlum bu haftada da 3 
puan kaanacaklannı kabul etmek 

TOPKAPLBJ!ŞlKTAŞ 

Ayni ahınm Ddncl bJ'lllqmum
da ;Betlktquı, çok haftt bir kadro ile 
maçlara lll:lrak eden Topbpbları to
Ja,ca ~ mubalrlrakbr. 

Ayni raldpteıı ilk devrede U gol yi
yen Topbp, pçen puar da Galata.. 
IU'&J'dl lllnDMu Çlbr4lja bir oya
da N ..,._Ev.'BU~ 
'loplja...,.,.,. - ..... llt lilf& 
berllk .bll9 hniJmıhn ltüln•tılır. 

Fl:Nm-VICl'A 
Glala•Wlldm ........... .., 

Dlln Taksim &tadında Bet kltlp a
rumdaki genç takımları mUll&bClr
na devam edildi. Hakem Nuri Boau
tun idareai altmda ve Stll~ 
Jat11ar&y arUmda1rt bu maçta S&n· 
KırmlZlhlar hlkhii ve enerjik bir o
yundan sonra raldplerlnl Ş..0 yeneli· 
ler. 

Milletler arası ltisiklet 
mUsabakaları 

Bu programa g6reı 

Amatörlere mahau.e .. Kopeııhq Kit 
Watı" 9, 10, 13, 16 hazlraııda ~ 
Jacaktır. 

•cpw ~ölratap" #. :•ma• 
temmur.dMr. 

•ımalarıdır 
• Tale1mlarn 

04LA.TASARAY-BEYKOZ 

Dl1n Tablm eıtadmda B talnm1an 
müsabakalarma 4"am edlldl. Hakem 
Nuri Boautun ......... a.ıa~ 
ray-Beykoz arasında ola 1lııa ~ 
her ild takımda onar ldli Be bat1adı· 
lar. BJru IODr& Beylroalular taJrım. 

larmı t-am••ladılana da San·Kumm 
hlar 10 1rlfl ile mbabakaya decam et. 
tiler. 

Noksan bir kadro lle oynun•1ma 
ralmen GalatuaraybJaruı Beykos Jra 
lesi &ı~ oYD14ıkJan &6rlllllyor. Ve 

gol yemelerine rağmen, yine biri pen .. 

albdan olmalr t1zere 3 gol atarak dev
reyi 3-1 galip bitiriyorlar. Ba devre 
hakem BeyJrmrdın bir oymaeu)u wt 
oyunundan do}Qı dJlm Çlb.nh. G&.. 
Jatuarayh Refik de 7ec1lil bir. te~ 
den dolayı abayı terbttL 

ı'.mıcı devre baP.licmcJa Beym. 
lular nobali oymyan n.kiplminl mJai 
tırmaia batlıdılar ve hemen b1ı9 p1 
de atarak 3-2 oldular. Bu -.da ha· 
keııı Galatuaraydan bir oy1DICQU çı 
kardl. Şimdi San..KırnmaJdar a IEltl 
,Nuri Bont'a. hatif Jdareel maçı bl
ru liel'tleetlrdi Ve yine Galatuara1h 
Nuri Yedfil bir tekme ~ ma
ça denm edememek~ 
bNı. 8bJıdi San-Kmnmldar T Mil 
oYD.'fl10l'lar ve bu ara bir de ıoı ata.. 
~4-2 vaziyete geliyorlar. )(agda IJa 
netlCe ve Galataaraım pllblJ8U De 
bitti. 

Bag ?f.t -- ...... eld
den çok fea ldL 

B&rutaiicü Saha..takl 
Maçlar 

ı - Harbiye )'llmu - Buat Olcll 
B Wmnlan Saat 13 de. 

2 - Harbiye )'llmu - :a.r.t Qlcll 
A talnmlan aaat 15 de. 
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En meşhur 
yalancı haydut 

Bulunduğu hapishanede kalp 
Durmasından öldü 

Lin.dbergin ço-
cuğunu kaçır.anlar . 
hadisesinde, bun. 
dan istifade ederek 
para koparmıya ça 
lışmıf olmaktan 
suçlu olarak 15 se
ne hapse mabkfun 
edilmit olan me§
hur Anıerikan hay 
dudu Gustav Mins 
bulunduğu hapis
hanede kalp dur. 
masın.dan ölmüş

tür. 
Gustav Mins i\merikahlar için hem 

korkunç, hem de garip bir şabai~ettir. 
Fakat, bütün ıahsiyeti onun bır. t.eK: 
Unvanı ile hülasa edilebilir: "En bırın. 
cirlancz,,. 

Mina bütün dolandırıcılıklarını ve 
diğer hadiselerini, yalancılık busu~u~
da pek kuvvetli olan muhayyilesı ıle 
işlemiştir. . 

tyi bir ailenin oğlu olan Gustav Mins 
Kar.onya üniversitesini bitirinceye ka. 
dar dürüst ve çalışkan bir gençtir. F~
kat, üniversiteyi bitirdikten sonra bır 
şirketin mümessili olarak çalışıyor. l3u 
iş dolayısiyle bir yere gi.derken. tr~nde 
yataktan düşüyor, beyninde bır vanza 
oluyor: O günden sonra yalancılıga ve 

ahlaksızlığa başlıyor. 
tık olarak manastırdaki bir kıza ta. 

' ahkQ arruz etmekten suçlu olarak m m 
ediliyor. 'Omum harpte Amerikadaki 
Alman casusları meselesinde itham o· 
lunuyor. Fakat mahkfim edilemiyor, 

kurtuluyor. 
Bundan sonra Mins'in birçok vakala. 

rı var. Fakat, en son olarak iki hadise
si var ki, ismini meıhur etmiştir: 

·-

Aliln fabrikatörü 
Bir milyon lirahk tesisatını bir 

nece içinde tahrip etti 
Avrupanın birçok şehirlerinde yent 

bir usulle altın yapan adam diye tanın
mııt olan Dunikovski'nin Isviçredeki 
fabrikası bir gecenin içinde tahrip edil 
mi§ ve ertesi ıabah, 1 mily.cn lira kıy. 
metindeki tesisat bir yığın enkaz ha. 
linde ortada kalmıştır. 

Fakat, altın laboratuvarının bıi tah· 
ribi, ne bir kaza neticesinde olmuştur, 
ne de bir suikast. 1 milyon liralık tesi• 
satını kınp döken bizzat altın fabrika. 
törü Dunikovski ve arkadaşlarıdır. 

Sebep? Evvel!, bu asri simyacının 

kim olduğunu ve usulünün neden iba. 
ret bulunduğunu anlatalım: 

Altın imali asırlardanbcri insanları 

me§gul eden bir meseledir. Fakat, Du
nikovski hiç de orta çağdaki simyacı
lar gibi, daha ziyade sihirbazlığa ben. 
ziyen usullerle altın imal etmek niye. 
tinde değildir. Muhtelif maddeleri, X 
ıuaı gibi vasıtalar kullanarak, altın ha
line koymıya çalışan alimler bugün de 
vardır. Son günlerde Markoninin kan
sı da, 1talyan aliminin, ölümünden ev. 
vel, deniz suyundan, ayni şekiI.deki u. 
sullerle, altın elde etmiye muvaffak ol
duğunu söylemiştir. 

Almanyada Yahudilere karşı tatbik edilmeğe başlanan hareketten sonra 

Amerikan Reisicumhuru Harciingin, 
tabii bir ölümle ölmediğini, başkaları 
tarafından öldürüldüğünü iddia eden 
mins bunlan bir Amerikah kadın mu. 
harrire anlatıyor ve uydurma " .. deliller,, 
göıoter~yor.. Muharrir, ••cumhurreiai 
Harding'in esrarengls ölilmU,, isinlnde 

bir kitap yazıyor. 

Berlinds bir90k e~ )[ah.udilere birmele.e old.u.ğu gibi Amerikaya hicret 
'9fn de 140 bm ya1w44 ~ dmılf fir. ~ Kan.adaya g'"""1c ~ 
Lon4.roya gelen Lehli Yahudi kadmlar g6zıUMJ.yor. 

Diğer taraftan, altın, bu madeni 
muhtevi olan taş veya tcprağın kiyme
vi usuller dahilinde muamelesiyle is. 
tlhsal edilmektedir. 

Fakat, Dunikovski'nin usulü bu iki 
altın istihsali yolunun ortasında bir u. 
suldür. "Altın fabrikatörü,, bu kıymet
li ma.deni hiç yoktan yapnuya çalıınu
yor. Eline, içinde karışık olarak altın 
bulunan kayaları alıyor. Fakat bunları 

Kitap, tabii, büyük bir skandal doğu 
ruyor. Muharriri sorguya çekiyorlar. 
MalUmatı Minsten aldığını söylüyor. 
Halbuki Mins böyle bir şeyde.a haberi 
olmadıamı ve muharrire hiç bir şey an-

t> 

latmadığıru iddia ediyor. Mahkum ol. 

madan kurtuluyor. 
Fakat "en birinci yalancı,, yine uzun 

müddet tek duramıyor. Lindberg'in 
oğlu meçhul haydutlar tarafından ka· 
çırıldığı zaman ortaya çıkıyor ve bu 
sefer de büyük bir kitapçının karısına, 
uydurduklarını anlatıyor: 

Hapishanede iken bazı haydutlarla 
tanıştığını, bunlann Lindbergin oğlu. 
nu kaçıranlan bildiklerini, 20 bin İngi
liz lirası kadar bir para verilirse ç.ccu. 
ğun kurtarılabileceğini söylüyor. Misis 
Evelin Mak Lin ismindeki bu kadın, 
küçük indbergi kurtarmak için bütün 
mücevherlerini ve bu arada meşhur 
"lfudu,, pırlantaamı satıyor. 20 bin li
rayı tophyor, Mins'e veriyor. 

Haydut gidiyor. Birkaç gün sonra 
tekrar geliyor ve 7000 İngiliz liruı da. 
ha istiyor. Kadın o zaman iti anlıyor 
'Ve polise haber vererek Gustav Mins'i 
tevkif ettiriyor. 

Yalancı haydut mahkemede, Lind • 
bergin çocuğunu kaçıranlan tanımadı. 
ğını, bunu sırf para koparmak için uy
durduğunu söylüyor. Bu suçtan dolayı 
de 15 sene hapse mahkftm oluyor ..• 

Mustav Mins hapse konulduktan 
eonra da yalancılığını bırakmamıı, aer. 
best bırakılırsa birtakım iftaatta bulu
nacağını eöy1emi§ti. Fakat adliye onun 
bu sözlerine kanmamış ve serbest bırak 
mamıttır. 

Bir Film Kaç Dakikada 
Gösterilir 

Bir film gösterilirken uzu:ıluğunu 
ve kaç dakika devam edeceğini eu su
retle anlamak mümkündür: 
Uzunluğu otuza taksim ettijrten 

sonra neticenin üzerine yüzde on ili.ve 
edilecek olursa dakikaların sayısı mey 
dana çıkar. 

Mesela, 3 bin metre uzunlutund& bir 
film 110 dakikada gösterilebilir. Çü.:ı:
kU. 3000l30~ıooCE10==110 

Annabella • • 
ıçın 

iki kişi duellQ etti; biri kolundan yaralandı 
Uruguay'da, M.ontevidee'de iki ki§i, 

Annabella için düello etmişler ve bir 
tanesi kolundan yaralanmıştır. 

şimdiye 'kadar altın istihsalinde kulla. 
rulan usullerle değil, X şuaı usulleri ile 

tasfiye ediyor. 

Netice olarak, muayyen bir miktar 
kayadan eıki usule nisbetle, daha faz. 
la altın çıkarılmış oluyor. 

Hldisenin, Annabellanm Rio de Ja. 
neiro'ye gitmeıinden çıkıyor. Artistin 
Brezilyaya gideceği haberi bütün Ce• 
nubi '.Amerikada heyecan uyandırmış, 

bu arada gazeteciler onunla konUftnak 
için gitmeye hazırtanmıtlardı. 

· J Dunikovski bundan birkaç sene ev

Fakat, Montevides'nin ileıi gelen 
şahsiyetlerinden biri: "Kaballer,, Ma. 
dero gazetecilerin artistle görüşmesini 
menedeceğini söylüyor. Bunun üzeri. 
ne şehrin en büyük gazetelerinden biri 
olan "La Razon,, gazeteıinin uhibi 
"Kaballers,, Rcmoı kızıyor ve Madero 
pun aleyhine fiddetli bir yazı yazıyor4 
o da ona daha fiddetli bir cevap veri. 

yor. 
Bu ıuretle batlıY,an münakaşa uza• 

yor ve iki taraf birbirlerini tahkir edil. 
mit sayarak düelloya karar veriyorlar . 

Annabclla uğrunda düello eden bu 
iki Uruguay kabadayısından Romos, 
rakibini kolundan yaralıyor ve bu su
retle intikamını alımı oluyor. 

Avrupa ile Amerika 
Arasında Telefon 

parisle Nevyork arasında görU§
mek isteyen birisi milra.ca.atından 15 
dakika sonra Amerika.dan çağırdığı 
adamla görUşmeğe muvaffak olabi. 

lir. 
lki kıta arasında görüşülürken, san 

ki komşu bir oda ile görüşülüyormuş 
gibi bütün kelimeler işitilmektedir. 

Nevyork ile Parla arasında görUe
mek için Uç dakikaya 540 frank ile· 
ret ödenmekte ve telefon muhabere· 
teri kablo ile değil, radyo istasyonlan 
:vasıtasile :verilmektedirP' 

~ 

• ';ı....-...... . 
Şimdi artist Brezilyaya gidince Uru. 

guaylı gazeteciler de kendisiyle görü· 

ıe bileceklerdir. 

Müflislere Vasiyet Edilen 
Servet 

Lon<irada geçen ay ölen Alber Con 
ilııninde bir zengin çok orijinal bir 
vasiyetname bırakmıştır. Hayatın

da bir tek kitap, gazete okumıya:ı 
bu zengin bütün ömrilnil oturup lille 
içmekle geçirmiştir. Fakat, pratik bir 

iş adamı olan Alber çok para kazan

maya muvaffak olmuft;ur. Ölürken 
bıraktığı servetten 25000 lirasının ken 
di doğduğu Santhampton kasabasın
da iflb etmiş hemşerilerine veriime
sini vasiyet etmiştir. 

. vel, ketfini işletmek için Belçikada bir 
fabrika ile anlaımıı ve faaliyete başla
mıştı. Fakat, cradaki fabrikanın serma 
yesi bu işi başarmıya kafi gelmemi§, 
bunun üzerine Dunikovski bir Fransız 
fabrikası ile anlaşarak, Fransaya geç. 
mişti. Lakin, ora.da da işleri yolunda 
gitmemi§, nihayet 1sviçrede, birkaç or. 
takla beraber, kendisi bir fabrika kur
mu§tU. 

Bugün Dunikovski'nin yıkbğı fabri
ka budur. Vaktiyle 500 bin İsviçre fran 
kı sarfederek yaptığı bu fabrikayı yık. 
maaına sebep te, Filipine gitmek üzere 
tsviçreden ayrılmaya 'karar vermesidir. 

Dunikovski ile beraber çalışan on 
beı arkadaşından birinin söylediğine 
göre, altın fabrikatörü icadı için daha 
müsait bir çahıma sahası bulmut ve bu 
hususta Filipin adalarından Masbat'da
ki bir fabrika ile mukavele yapnu§tır. 

Dunikovski'nin yeni §irketi 10 milyon 
lira sermayeli büyük bir müessesedir. 
daha genit bir tesisatla altın imaline 
başlıyacaktır. 

lsviçredeki tesisatın bozulmasına ge 
lince, buna cihazın Filipin adamalarına 
nakli çok masraflı olacağ·ndan dolayı 
mecbur olunmuıtur. Hakikaten, bu a
ğır iletlerin nakli o kadar büyük bir 
masrafa bağlıdır ki, adalara yakın o. 
lan Amerikadan yenilerini almak daha 
ucuza mal olacaktır. 

Altın fabrikatörll bu suretle dördün. 
cil defa olarak bir yerde yeni fabrikası
nı kurmak ve yeni bir faaliye. hevesi 
ile iıe ballamak üzere bulunuyor. 

19:511 

Her kızın merakı güzel bir çalımla 
yürümektir. Resimde bir kaç lngiliz 
aktristinin güzel yürüme dersi aldış· 
larını göri.iyorsunuz. 

Aşağıdaki resim, çirkin yürüyüş_ 
tür. Sebebi de, yürürken ayakları faz 
la açmaktır. Dizleri b irbirine doku
nacak derecede bacakları yakın tuta
rak yürümek lazımdır. 

Hitler için yat 
Teknesinde Zırh, Direklerin

de Teleskop Var 
Almanyanın Kiel şehri tezgihlarm

da bugün Hitler için bir nehir yatı ya. 
pılmaktadli·. Bu yat 300 to:ıluktur. U
zunluğu 35 metredir. Daha uzun yapıl
mamasının sebebi, yatın alman nehir
lerinde ve barajlarında serbestçe do
laşabilmesini temb etmektir. Yatın 

teknesi ve güverteleri zırhlı, direkleri 
teleskopla. mücehhezdir. Yatın hımi he. 
nüz konmamıştır. 

Yat. aynı zamanda bir batarya top. 
la da teçhiz edilmiştir. Bu topların se
lim resimlerini ifa. için konduğu söy. 
lenmektedir. 

Söylendiğine nazaran Hitler bu yat
la önümüzdeki sene uzun bir seyahate 
çıkacaktır. Hitler'in seyahatine Tuna 
üzerine devam edeceği ve Amiral Hor
ti 'nin ziyaretini iade edeceğini ve Bük. 
reş'e kadar uzanacağı ihtimal dahilb
de görülmektedir. 

Beşizlerin Serveti 
Amerika'nın be§izlerini bilindnız. 

Dinan hemşireler ismini taşıyan bu 
beş küçük kızın servetleri günden gU
ne çoğalmaktadır. The Cokntry Doc • 
tor adındaki filmde::ı. dolayı küçük • 
ler tam 50.()()() dolar para kazanm11 .. 
lardır. Uç senelik hayatları esnasında, 
kendi isimlerini taşıyan bir marka i. 
le yapılan rekli.m sabunlarmda.n da 
55.000 dolar almışlardır. 

Keza bir ~ markası da küçüklere 
25.000 dolar kazandırmıştır. Bundan 
başka, kilçük beşizler, hadsiz hesap
sız oyıcıcak, örgü modeli, şurup, mo
rina balık yağı gibi şeylere sahi&ıtir. 
Şimdi küçüklerin serveti bir milyo. 
;:ıu çoktan geçmiş vaziyettedir. Bun. 
Iarm evlerinde iki süt anne, iki ka
dın, bir öğretmen, bir dadı, bir qçı 
üç polis memuru va.rdn'. 

Yeni Zeli.nda da Yılan Yok 
Yeni Zeland adası ahalisi kendi 

memleketlerinde tek bir yılan buluıı
madığından dolayı çok mağrurdur. Bu 
rada neşrolunan bir kanuna göre, ha
ricten bu memlekete yılan idhali ya
saktır. Hatta hayvanat bahçeleri i· 
çin bile hükumetten hususi müsaade 
almadan yılan getirilemez. Amerikalı 
bir gazeteci geçen ay paketinde bir 
Boa yılanı ile adaya girmek istemiş. 
se de hudut gümrük memurları tara
fından yılan müsadere edilerek öldü· 
rUlmlıJtttr. Uelingtondaki hayvanat 
bahçesine getirilen bu yılanın lSldU
rülmesinden dolayı gazeteci gUmrlik 
memurla.rmı mahkemeye vererek iki 
bin dolar zaıv.-w zt,m tstemfitlr. 



1- ir<iftUN 18 

Fre nsacıaki o revıe .. ael' Hai'p ihtima'.i 

l'şçı'ler Şeflerı· kazrk•ara bag., lam•ş 1 ıı;~~;~·:::::::=::::::~~~ i · Pariı elçıal 8ullittl kabul etmiştir. 
~ .. ~ .f k •• , f •• k •• •• Romada yakında Musolinl ile Çem 
n u J redeı e y Ll Zl er ın e u Ut muş Leı berlayn arasında yapılacak görüşme. 

Büyük ziraat ve 
köy kongresi 

Paris, 17 (A· A.) _ tş nazın Po. yare fabrikalannda greve iftira.k et- lerln netlceıl sabırsızhkla beklenmek 

marct, parlfunentonun i§ encil.menine meyen ameleye, grevciler ta.ra.fmdan tedlr. 
son umumt grev esnasında Renault yapılan tazyikleri kaydeden btr takrir Amerikanın SUAhJanmMJ ve İtalya 
fabrikalarının fen memurlarile müra - kabul etmiştir. Roma. 17 (A.A.) - Messagero ga. 

kıpları::ıa amele tarafından yapılan fe- Grev yaptıran ma1&.k12m oldu ıeteal, Amerikanın muazzam hava 
na muameleler hakkında bir dosya tev- Paris. 17 (A. A.) _Geçen 22 son- allA.hları programından bahsederek 
di etmiştir. teşrinde madenciler blrliğbin 20.COO bu program mucibince 1940 senesine 1 

Bu fabrikaların bazı kısrmlarmda azasına grev ilen etmelerini emretmi§ kadar 12.000 tayyare yapıla<!ağını 
şefler, kazıkl:ı.ra bağlarımı~ ve amele olan birliğin komünist lideri Boussing. ve bunların 3.000 inin deniz ordusu-j 
küfür ederek ve yüz.lerine tükürerek auıt. bir ay hapis cezasına mahkfun na, 9.000 ininin de kara ordusuna tah 
bunların önünden geçmiştir. Fen me - edilmiştir. sis edileceğini yazmakta ve şunları 1. 
murları, bu eziyetleri yapan amele Boussin.gault, orduda hizmet eder - lAve etmektedir: 
tekrar işe alındığı takdirde istifa ede- ken kıtada tahrikat yaptığı için 6 ay .. Hiçbir ınemlekeUn Amerikayı teh 
cekleri:ıi bildirmişlerdir. hrıpse mahkOm edilmişti. Şamdl bu dit etmediğine göre bu ıil~hlanmanıo 

Hava encümeni, ayni zamanda tay. cez~yı de çekecektir. lA.tln Amerika Cumhuriyetleri tara • 
fınua• takip edilen siya.set Uzerinde 
tazyik icra etmekten başka gayesi ol-
madığı muhakkaktır ... 

Ankara, l 7 (Telefonla) - Aym 27 
sinde a~laca'k olan Büyük Köy ve Zi. 
raat kongresinin faaliyet pr.cgramı 

hazırlanmııtır. 

Kongre memleketimizde curt bir 
köy ve ziraat aavaıını prog':'aml:agtır

mak için ana meseleler üzerinde takip 
edilmesi gerekli pottika esaslar nı tes· 
bit etmek, memlekete ait umumi ihti. 
yaç ve dilekleri kaydederek görU1n:elı:, 
bu ana ve temel itin bütün memleket. 
te .diğer büyük itlerimizdeld hız ve dü· 
zenle batarılmaaı :çin lüzumlu fikir ve 

elbirliğini kurmak hedefini taırınalr•a· 
dır. 

Mesat programına g8re kongre •e , 
onblr k~misyon çal §at.aktır. Komisyon 
lana me111tul olacakları mevzular ıun. 
lardır: Eski ispanya Kralı 

M e m ı e k e t e dönebilecek, fakat ... 
Bu gazete, Amerikanın demokra - Parti prenslpleri:'ıi tahakkuk ettire. 

ıllerle tesanUdU dolayıslle allA.hlun ~ bilmek bakımından Vekllet bünyesi, 

"Unutmam:ıhdır ki General F ran~<o1a itaat 
etmek mecburiyetinde bulunmaktadır,, 

Parla, 17 (A.A.) - Kont Romano. 
nes, Havas Ajansının Sen\ Sebasti _ 
yendeki hususi muhabirine şu beya -
natta bulunmuştur: 

"Burgos hUkfımetinln, sabık Kral 1 
• 

Alkoneo hakkında ittibaı ettiği ka·ı 

rardan sonra Krnlm l"ranko İRpan· 
yası arazisine girmesine hlçbJr m!'ml 
kalmamıştır. Fakat unutmamalıdır 

ki, karar vermel[ hususunda yeı;a.ne 
saldhiyet sahibi olan General Franko 
ya ıtaatla mUlrnllcf olanların başın· 
da sabık Kral da vardır,,. 

Kral Allon~o ve Fransa 
Paris, ı 7 (A.A.) - İspanya Cum

huriyeti Kortcz Meclisinin vatandaş_ 
lık hakkından iskat ettiği Kral 13 
ncU Alfonsoya bu hakkının iadesi 1. 
çin Burgos hU!cCımetl tarafından ve. 
rilen kaarr muhtelif şektllerde tefsir 
edilmektedir, 

Amerlkalılaı· tspan··a tştne Tavassut 
Edecekler 

Lima, 17 (A.A.) - Martnez P'ra. 1 

ge tarafından hazırlanan VUba pro 
Jeslnin umumi maddelerle İspanya.da 1 
tavassut teklifini ihtiva ettiği zanne
dilnrnktedlr. ProJe evvelA teşebbüs. 
ler komisyonundan geçecektir. 

Bir İsveç Gemisine Taarnı11 
tstokholm, ı 7 (A.A.) ~ Svenekn 

Lloyd kumpanyasına ait İberJa vapu. 
runun Akdenlzde bir Franko gemisi 
tarafından durdurularak ıcı arandığı 
blldlrllmekted!r. 
lberia, Palma lııtlkameUnde gitme. 
ğe icbar edilmiştir. 

Askeri Hedefleri Bombardıman 
Salamanka. 17 (A.A.) - DUn ge. 

ce neşrolunan bir tebliğde şöyle de -
nilmektedlr: 

"Muhtelif cephelerde tş'ara değer 
yeni bir şey yoktur. 

Tayyare faalfyetl: 
DUn Barselona civarında tnnat bir 

merkez olan Mataro şehrindeki as -
kert hedefler bombardıman edilmiş
tir. 

dığına ihtimal vermektedir. bağ, b:ıhçe ziraati, tarla ziraati, hayvan 
s:ıfthlannıaya Sebep Yokmut yemi, hayvanat, ziıaat aanatleri. tedri· 

Nevyork, 17 (A.A.) Ticaret meclt. sat, ormancılık mevzuatı üzerine layi· 
sinde bir nutuk veren general Geor. balar, zıraai kredi ve aikorta meselele. 
ge Mascley, siyasi maksatlarla Ame- ri. 
rlkayı vA.sl mikyasta bir silAhlanroa 
programı tatbik etmiye seykeden 
tahrikA.tçılnra şiddetle hücum etml;,, 
ve bu suretle silO.hlanmak lçln orta.da. 
milli müdafaa ile alüadar hlçb'r eid. 
dl sebep olmadığını söylemiştir. ~ 

Nutuk, hazır bulunanlar tarafın • 
dan şiddetle alkışlanmıştır. 

FRANSA, KIZARSA ..• 
Paris, 17 (A.A.) - İtalyan taleple

rinden bahseden D'Ormesson, Figaro 
gazetesinde diyor ki: 

Fatil'tlerin hücumları fazlalatt kça, 
ayni derecede Fransızlann ittihadı ve 
verecekleri haylr cevabr kuvvetlenmek 
tedir ve bugün muhakkaktır ki bilhas. 
aa Tunus meselesin.:le herhangi bir pa
zarlığa giritmeğe temayW edecek olan 
bir bükfimet, e(k!rıumumiye tarafın. 

dan derhal crtadan yok edilecektir. 
Fransızlar, kolay, kolay kızmazlar, 

fakat bir kere de kızarlarsa tam kızar
!ar. Fransa:ia bUyUk bir değişiklik var
dır. Bunu nazarı dikkate almak gerek
tir. Bizim sabnm·zı ve hilsnün:yetimi. 
zi suiistimal ettiler. Artık bu mar.evra
lann ?amanı geçmiştir. Demokrat bir 
rejimde bir kere birlik v:lcu.da geldi 
mi, bu, önilne geiilmez bir kuvvet teş. 
kil eder. Zira bu birlı"k, ~sir ile değil, 
kendiliğinden vücut bulmut bir birlik· 
tir. 

lllr Ziraat Konferansı 
Ankara, 17 (A.A.) - Ziraat VekA.. 

leU tarafından celbedllmiış olan Belçl 
kalı ziraat profes~rü B. Van der Va
eren bugUn Halkevinde Belçika zirA.., 
atı hakkındaki projeksiyonlu konfe· 
ransını tek rar etmiştir. Bugünkü 
konferansın dinleyicileri arasında 
BaşYeklllmlz OelA.l Bayarle. Vekllle· 
rlmlz de bulunmakta idi. 

KONGRE PROGRAMI 
Ankara, 17 (A.A) - Ziraat Vck!

let:nden tebliğ edilınittir: 
ı - Birinci köy ve ziraat kalkınma 

kongresi içiooe bulunduğumuz birinci
'ldnun ayının 27 inci ulı günii saat l 1 

de Ankarada açılacaktır. 
2 - Bu kcn:::reye Bliylik Millet Mec 

lisi lzast, Cumhuriyet .. Halk Part:si 
umumi idare heyeti, vekaletler ve mUs. 
takil umum müdürlli~ler mümessilleri, 
matbuat ve Anadolu Ajansı milmessil. 
leri, üniversite ve diğer ylikcek mektep 
l~r mümessilleri, vilayetler milmes. 
ailleri, resmi Aza olarak davetlidir. 

3 - Bundan başka ziraat ve ziraat 
ma.1deleri üzerine çalışan kooperatifler 
'• müessillerin, bu ilan tarihinden iti
baren 26 birincikanun akşaınma kadar 
göndereceklerini Ankarada kongre u. 
m•ım katipliğine bildirecekleri m;,:mes.. 
ailler, ve keza ayni tarihe kadar şah-

aen veya firmaaı ııa.mma ittirak edece
ğini bildirecelı:ler, izaya mahsus bilu. 
mum hukuk ve salahiyctlcrlc iştirake. 
de bileceklerdir. 

4 - Kongre üyeleri i~in banrlan
mıt olan neıriyat, azalar tarafından u
mumi katipliğe müracaatla alınacaktır. 

5 - Kongre dört gün devam edecek 
tir. Yılbaşı gecesinde kongre azası tere 
fine bir resepsiyon vardır ve elbise kay 
dı yoktur. 

6 - Vaktin darlığı haaebiyle allka. 
darlann bu tebl:ği davet yerine kabul 
etmeleri rica olunur. 

KONGREYE tŞTtRAK 
EDECEKLER 

Ankara, 17 (A.A.) - Ziraat Vekl· 
leti bütün valilere, kongreye iştirak e• 
decek aza hakkında aıc:ğ.daki telgraf1 
yollamıştır: 

1 - Birinci k<Sy ve ziraat kallanma 
kongre talimatnamesi bugün adreainl. 
ze postaya verilmiştir. 

2 - Vaktin darlığı hasebiyle qağr. 
daki malumat arzolunur. 

3 - Kongre parti fevkalade kurul· 
tayını müteakip yani 27 birincilJinun 
1938 de aaat 11 de Ankarada toplana
caktır. 

4 - Bu baptaki yazılarım111 ve Baı. 
vekiletin 3 • 4 - 938 tarihli telgrafla 
vaki emri esaslan dahilinde alakalılar 
arasmda,1 sesilmiı kimselerin kongre 
gUnU Ankarada bulundurulmalar run • 
teminini ve hareket tarihleriyle is!mJe
rinin tellenme&ini rica ederim. 

5 - Bugünkü tarihli Anadolu Ajan. 
sı ile resmi ôavetliler har!cinde her ar
zu edenin ve bilumum ziraatle alakalı 
teıekkilller ve müesseselerin 26 !Unu. 
nuevvel 1938 akJamına kadar umumi 
katipliğe müracaat ıartiyle iza sıfat ve 
hukuku ile i§tirak edebilecekleri il!n 
cdilm:§tir. Bu cihetin de münasip vası· 
talarla mmtakanızda alakalılann malu 
matrna isali lizun:lır. 
6 - Her vilSyet için blr kiJiyi çeçme· 

mek üz:rc bizzat çiftçi köylüler arasın 

dan seçilmiş olanlann gidip gelme y.cJ 
paralan ve Ankarada ikamet masraf· 
tan vekatetçe takdir suretiyle verile. 
ce'ktir. Vaktin darl ğı bu paralann a
vans olarak irsaline mani olduğundan 
lptidaen mahallerinde temin buyuru! • 
ması rica olunur. 

7 - Tamimen vilayetlere teblig edil 
mlştir. 

lngilterenin Bal
k anlara karşı 
olan vaziyeti 

Yunanista~d~ki eski Ç . d • • • k I 
Atlııa; ı~~T.0::~~r-... par ı n e mu t b ı Ş a n ı 

lAmento komünist gurubu reisi olan h b 1 1 
Doktor Şaht'ın Londra seyahati 

i'e değişece!< değildir 
Paris; 17 (A. A.) - Figaro gaze

tesimuhabiri Butellodan ı-Jdığı aşağı
daki telgrafı neşrediyor: 

kannlarını doyuracak kimseler çok 
vardır. Bundan iki ay P.vvel bol keee 
den Çeklere vaddedilen para, bugün 
herhalde memleketimizin yardıma ih 
tiyacı olan endüstrilerine harcanacak 
tır. 

lngiltere yavaş yavaş, fakat ener. 
jik bir surette, kendi Avrupa piyasa
larını, Alman rekabetine ve llitlerci ı 

metodlara karşı müdafaa için teşkilat 1
--------------

lanmaktadır. Kral Karolun, prens Ankara vı·ıaA vet 
Polun ve bir Bulgar ml'tmessilnin Lon J 
drayı ziyaretleri ve Londra ile Anka Parti kongresi 
ra arasında vukua gelmekte olan sık 

temaslar, bu memleketleri Almanya- Faaliyetini dun bitirdi 
nın ekonomik genişlemesine mukave-
met mUcadelesine teşvik etmektedir. Ankara, 17 (Telefonla) - Cumhurl. 
Dr. Şahtın İngiliz maliyecileri ile 0 _ yet Halk Partisi Ankara villyet kcn
lan görüşmeleri hakkındaki malUınatı gresi bugünkü toplantııı ile faaliyet:r.i 
mız mahdut ise de bu zi~·aretin bu va- tamamladı. Yapılan seçimde llyönkurul 
ziyette hissedilir değiEiklikler yapa- balıklarına Rifat Börekçi, Ali Rıza 
cağı zannedilmcmekted.ir. S:ın, Vehbi Demirbaydar lntih:ıp edil-

Ordre gazetesinin Londra muhabiri diler. 
de şöyle diyor: Partinın EUyük Kongresine Ankara 

Her fiey şunu göst':!riyo!' ki, Alman m:irahhaslan olarak da şu zevat seçil. 
ya ile İngiliz imparatorluğu devletleri mi5tir: Rifat Eöre!::;i, Arü Çubukçu, 
arasında bir ekonomik harb hazırlan- Vehbi Demir, Mecdi Sayman, Ziya Si. 
maktadır. tıaı, Fahri Tandoğı.n, Hilmi Altıoklu, 

ÇEKLERE BOL KESEDEN Sa:li Eatu, Hayrulhh Öz!;u..!un. 
VADDED1I...EN PARALAR Kongreden •~nra, azalar §erefine şe-

Londra; 17 (A. A.) - Deyli Elts.. hir lokantumda akş::ım ilzerl bir çay 
pres gazetesi, ba.şmakaksinde, Çek ziyafeti verilmi~tir. Ziyafette Başvekil 
mall heyetinin "elleri bo3" dönmesin Cetaı Bayar, Dahiliye Vekili Refi!c Say 
den dolayı memnuniyetini izhıw edl· dam, z:raat Vekili Şakir Kesebir, bir· 
yor ve diyor ki: çok resmt ve hususi mUeasese mOdür. 

Bitlerin yeni dominyonlan için No lerl bulunınu§lar.:br. 
el baba rolünU oynamak, lngiltereye Baıvekillmlı Parti balan De ayn 
dUpıa. Bialm kPndi memleketimizde •yn görüımüıtür. 

Sklave de dahil olduğu halde elyevm i m U 8 re e er o U y o r 
hapishanede bulunan Uç eski komu 

nist mebus bUkfunete bir oeyanname v • t ç· ı·ı • ı h• •• Ü kt 
göndererek komünistlikten vazgeçtik . azıye ın 1 erin e ıne gor nme e ... 
lerini ve şimdiki rejime hizmet etmek Hongkong, l 7 (A.A.) -Çln Ajansıı ya yaptıkları · mulcabll taarruzdan 
lstedlklerinJ bildirmL~erdJr. bildiriyor: aonra Çinlilerin askeri vaziyetinde blr 

Atina; 17 (A. A.) - Polis, gfzll ba Düşmanın demlryoltt Uzerlndekl sııla.h hdsıl olmuştur. Yoçeu bölgeli.. 
sılmış muzir gazeteleri dağıtmakta Kaoyao Ye Kvangsene yaptığı taarruz ne yapılan müteaddit hücumlar Ja • 
olan 47 komünisti tevkif et.:niştir. muvaffakıyetle pUekUrtülmUştür. Bu ponlara ağır zayiata malolmuştur. 

.. Moskova gaze :esi., nunıa beraber. Japonııır taarruz va. 
f ransada yasak zıyetını muhafaza etmektedtrıer. 

Tsunghuanın şimalinde Çln merk61 
Parla, 17 (A.A.) - Dahtllye Bakan kıtaatı bazı muvaffakıyetler elde et. 

lığı, Journal de Moscou ismindeki haf 
tehk fransızca Sovyet gazetesinin miştlr. 
Fransnya girmesini yasak etmlştlr. Japonlar Taypig Çang ctvarında 

1 b · bazı müdafaa tertibatı almışlardır. 
Mısırda ta e e grevı Çin sol cenahı Kuangkyu demlryolu. 

Kahire, 17 (A.A.) - Ziraat mek. I nun doğu tstlkametlnde auratle ller. 
tabinin 300 talebesi grev yapmışlar. lemekte olduğundan, Japonlar Çang 
dır. zabıta müdahale etmiştir. Arbe-1 moteava kadar çekllmlşlerdlr. Tak· 
deler vukubulduğu haber \·erllmek • ı vtye kıtaatı alan Çinlller Ualcov ve 
tedlr. Pokle şehirlerine 9 tarihinde üc;Uncü 

u u MO 11n1 Sar d" n v 8 "8' defa olarak hücum etmişlerdir ve 4 8 
Roma, 16 (A.A.) _ B. Muss::lini ı saat suren kanlı muharebelerden son 

bugün öğleden so:ıra bir kruvazörle ra Ualçov şehrlııl tamamen istirdat 
Gaetc'..:en Eardü.,ya adası ·a i•:ı.reket etmlşler1ir. Çlnlller şimdi Pokleye 
etmiş~ir. Yarın sabah orada zecri tcd· bUcum etmektedirler. 

birlerin tat'.likind::n::ıeri i~let:niye aç 1. 
nuş ol:n kömilr havza:;ında b2şt:.n a~a
ğı yedden kurul:nuş b:ılunnn Barb:ıia 
ıehrinin küşa.:hnı yapacııktır. 

Bu münasebetle yilks:k Otar§i ~
misyonu Duçcnin ba§kanlığında fevka· 
lade olarak toplanacaktır. 

Yeni bir yolcu balonu 

Jnpon!arm Za~·iatı Fazla 

Hongkong, 17 (A.A.) - Çin Ajansı 
biicllrlyor: 

Japonların Ualtovdald zayiatı 3 
bin sekiz yUze ylikselmlştlr. Japon· 
)ar 6 top, 40 mftral:>ÖZ ~e birçok mU· 
blmmat bıraltm1şlard1r. 

Hongkong, 16 (A.A.) - Çln Ajansı 
blldtrtyor: 

Bulgar Başvekili 
S=fya, 16 (A.A.) - Havas Ajanaı 

bil:füiyo": 
iyi b:r kaynaktan verilen malQmata 

göre, Başvekil B. Köseivanof Ankara· 
ya gitmek niyetindedir. Seyahat Kamı. 
nuevvel sonunda veyahut yeni yıl baş
larında vukubulacakbr. Seyahat, her 
~eyden önce bir nezaret ziyareti n:n. 
hiyetini haiz olacaktır. Zira geçen y!l 
Türkiye Batveldli B. Celil Bayar ~1-
graddan dönerken Sofyaya gelmittir. 

B. K<>seivanofun Ankarıdaki ikame. 
ti esnasın::la, 1929 tarihli olup 1933 te 
yenilenmiı ve önUmüzdcki mart ayır.da 
da müddeti bitecek bulunan bitaraflık 
ve hakem pakttnm beş yıl için tecd:C:i 
mümkiln bulunmaktadır. 

Keza bu ziyaret, Bulgarlstanm ken
disiyle hiçbir prolitik ihtil!fı bulunmı. 
yan b!r memlekete· daha ziya.de yalclat 

maJ: arzusunu da gösterebilecektir. 

EtrUs!< vapuru halckmda 
b:r sual takriri verildi Nevyork, 11 (A. A.) - "K. 2" fşa

retll yeni kabllisevk b:ılon. içinde 12 
kişi olduğu halde dti:ı muvaffakiyetli 
kıaa bir tecrübe ucuau Yaoılmıstır. 

Hupeh vilayetinde Hankeunun ş1. Haber aldığımıza göre Koca.eli mc-
mal batısındaki Anlu civarında muha busu Hakkı Kılıçoğlu Etrllsk :vapuru 
rebeler devam etmektedir. Hanrceu. hakkında bir sual takriri vermlstir. 

B 



kdeniz üzerinde fırtına 
irbirimizle vuruşmadan daha evvel ltalya lzmitte Kayseride eğitmenler 

faaliyete geçti ile görüşüp anlaşahm ... 
Fransanın eski Başvekili ve 

Milletler Cemiyeti daimi mu- ı 
rahhası M. Pol Bonkur ltalya. 

70 Yataklı Bir Memleket 
Hastanesi Kuruluyor 

YAZAN: 
Kayseri (Hususi) -------

Pol Bonkor 
nın Tunus, Nis ve Korsika ü- • J Eski Fransız Başvekilı 

lzmit (Hususi) - Büyük memnuniyet 
le haber aldığımıza göre, Sümer Bank 
Kağıt ve Karton Fabrikası ile Vilayet 
hususi Muhasebe idaresi müşterek o
larak şehrimizde 70 yataklı modern bir 
memleket hastaha.:ıcsi in§asını kara
laştırılmıştır. 

Kayserinin cğitm n 
kursundan diploma 
alanlardan yetmi ı c 
ğjtmen kendi köyle
rine dağıtılarak faa
liyete geçmişler, ted 
risata başlamı lar. 
dır. Bu eğitmenler 

ilk evvel köylerinde 
bulabildikleri basit 
binalar içinde köy 
çocuklarını okutma· 
ya ba"lamışlardır. 

Bir taraftan müsait 
olmiyan bu binaları 
düzene ko~ mağa, 
birtaraftan da köy
leri için esaslı mek
tep binalannı yap
mak üzere hazırlık-

zerindeki talebleri hakkın a ;;;;;;:::;::======~=;::;;: 
yukardaki başlıkla "Parisunı '' 
gazetesinde bir makale ne"rct
miştir. Yazıyı aynen alıyoruz: 

Başvekil, Tunus, Korsıka ve sal.il 
alkını sukuta davet etti. Buralarda
. halk, faşist nümayişlere karşı pek 
aklı olarak protesto hareketine geç
·ş bulunuyor. 
Fransız başvekili halkı sükuta da

et ediyor. ltalyan hükOmeti de bu 
Umayiglerde kendisinin rolü olmadı

söylilyor. lkisi de her halde pek 
azla hiddetlenmiş bulunmuyor. 
Bugün Fransanın, karşısında bu-ı 
duğu tehdit, aşın aksülim~ller 

östermemiş olduğu içindir. Emnıyet 
izamımızın temeltası olan Boheın
a hattım havaya uçurmak, H.it: 
erlıı Alman Birliği siyaseti~ 
n yedi milyon cephe askerı
e dayanan, mükemmel techizatlı o
uz dört fırkalık bir ordunun muka"' 
emetinden kurtarmak istenildiği za
a.n Fransa pek az aksUliı.mel göster-

Bu~ İmparatorluğun hudu~Ian: 
a dokunulunca mal sahibinin hU:le_rı 
yağa kalkıyorsa çok iyi. Yalnız ışın 
elaketi ıurada ki, eğer işin sonu~a 
adar varmak lazım gelecekse, bugun 

eylıllden evvelki günlerden daha 
ena bir \•aziyette bulunuyoruz. 
Fakat, öyle bir harekete mecb.u~ ~l

ltüyacağız. Bu sefer, Fransanın ıyı a 
ket edişi ve İngiliz.İtalyan ~laşma

'1nın Akdeniz sahillerini emmyet al
a alması kont Ciano'nun Monteci

risteki nutkunun doğurduğu gürül
ltıleri susturdu. 

Bugün sadece, Tunustaki ltalyan-
vaziyetini tesbit etmek, oradaki 

llılarımızı azaltmak, Cibuti ve Ci
butt demiryolunun, Süveyş ve Süveyş 

aiuıın vulyethil tayin eylemektir. 
Belki Balear adalan ve lspanya va
yetinin de tcsbiti mevzuubahs olu

tor, lnsanlan oldukları yerden geri 
~lmıek onlan oraya getirmekten çok 
Ge.ııa zordur. Onun i~in, şu ademi mil

e siyaseti, eğer riayet edilmiş ol 
ydı, ne kadar iyi olacaktı! . 
lhtilif bu ;kadarcık bile kabul edil-
yine 'mühim. 

Fakat bu ihtilaf hiç de yeni değil. 
l!iç bir maksat düşünmeksizin Habe
"8tan fethini kabul etmiş olmakla 
~!'§muzdaki elindeki kartları bırak
tlıa.dan oyun kağıcllarımızı masanın 
llıerine atmış olduğumuzu pek geç 
'nbyoruz. Bu suretle müzakereler da 
ba başlangıçta yanyanya bizim a
leyhimize bir cephe almış bulunuyor
clu. 
İngiltere elçisini değiştirmemekle 

laayıe bir hata işlememiş oldu. 
O halde Faşizm dinamizmasının, 

'ide ettiği :zaferi, daha başka zaferler 
ekte kullanmasına hayret etıni

)eUm. 
Hitıer dinamizm ası da her seferin

e elde ettiği bir imtiyazı diğerlerini 
• -.:r. .. nmak için kullanmadı mı? Sar-

G&n sonra Renin tekrar askeri mın
a yapılması; Renden sonra Avus
a, Avusturyadan sonra Cekoslo

~ya; Çekoslovakyadan s~nra da 
tihayna. Filhakika Ukraynadaki is. 
tlkıaı cereyanı, elde ettiği Çekoslo

ya ile husüle gelen yol Almanyaya 
4lğer ihtirasları için kolay bir kapı 
tefkil ettiği günden sonra birdenbi
l'e §iddetlenmiştir. 

• • • 
Ukrayna uzak; Çekoslovakyadan 

daha uzak. Evinde oturan Fransız 
lıenüz bu mesele ile alikadar olmu
l'or. Fakat, kendi topraklar.nda olup 
bitenlerden heyecan duyuyor. Vakti. 
le M. Krispi'nin zamanında da işitil
~ olan son ha~ kın .. lar üzerine bu
~Un için sinirlenmiştir. 

Evet, bu da yeni bir mesele değil. 
~at, ister krallık olsun, ister cum
!ı\lriyet o eski liberal parlamantariZ
a.ıın hüküm sürdüğü o günlerde, se
faretıer ve konsolosluklar halktan 
llıakta olarak çalışırlardı ve işler yo-
11Uıa. girerdi. Bu suretle menfaatleri-

Yeni yapılacak hastahane Kağıt ve 
karton fabrikası taraflıınnda olacak
tır. Şimdiki pak tepesinde bulunan ve 
daima uzaklığı. bilhassa sarp yolu şi
kayeti mucip olan hastahane oradan 
kaldırılacak ve lzmit çoktandır tahak. 
kukunu arzu ettiği büyük bir elemine 
daha kavuşmuş olacaktır. 

Yeni hastanenin yeri intihap edil
dikten sonra istimlak muamelesi yapı
lacak ve heme:ı inşaata başlanacak • 
tır. 

Mersinde Parke Yollar 
~~ayseri köylerinde yapılan mekteplerden biri 

mize öyle yardım edilmiş oldu ki, bü. 
yük harp ba ladığı zaman Alman baş 
vekilinin biraz hafifçe bahsetmiş ol
duğu valsi bir kan ittifakı şekline sak 
tu. 

Bu unutulmaz bir iyiliktir ve asla 
unutmamak lazımdır, hatta faşist 
realizmi bizim hj\ssasiyetimizle alay 

Mersin. (Hususi) - Kışla ve sine
ma caddelcrini:ı parke olarak yapılma
sına evvelce karar verilmişti, Bu yol
ların inşası için parke taşı bulunma. 
mış ve so:ı günlerde Toprakkaleden te. 
darik edilen taşlan getirmek üz.ere Be
lediye tarafından tesellüm memuru 
•gönderilmiştir, Taşların vürudunu mü
teakip inşaata b~lanacaktır. 

lara koyulmuşlardır. 
Kayseri vilayetinde bu yıl içinde 

inşaatı ikmal edilip:- ıln:ı mektebler. 
den maada bu sene de yetmi~ tane 
yeniden eğit.menler mekt :ıi açılmış

tır. Bunlann sayısı ile b raber Kay 
seri vilayetindeki mckt plerin sayısı 
yUz yetmiş bire baliğ lmaştur Ha
zırlanan proğram d bilinde azami üç 
sene içersinde beş yüz elli iki köyün
de dahi tamamen köy r. ·... plcri açıl 
mış bulunacaktır. Genç Valimiz Ad. 
liBayınan kültür i lerine <: ık ehemmi
yet vermektedir. ldarei hususiye büt
çesinin üçte biri heyeti talimimiyeye 

kültür işlerine tahsis edilmiştir. E
ğitmenler mektebinden maada vilaye. 
timiz çevre inde in a h.., 1inde yirmi 
yedi tane mektep vardır ki bu bina
lar bu yıl içinde behemhal !kmal edil 
miş olacaktır. 

KAYSERİ V1LA YETlNDEKl 
BELEDİYE REİSLİKLERi 

Kayseri şehri belediye reisliğine es 
ki belediye reisi bay Ha~Tullah Ürkün 
seçilmi tir. Bu secim keyfiyeti tas-
tiki Aliye arzcdilmiş olduğu gibi kaza 
ve nahiyelere seçilen belediye reisleri 
de vilayetçe tasdik edilmiştir. 

edecek olsa bile. 
Bugün hadiseler eskisinden daha 

çabuk cereyan ediyor. Fakat, eskisi 

• Şehrimiz Zıraat Bankası muhase. 
becisi Rifat Bayatlıoğlu Çorum Zıra
at Bankası müdür vekaletine tayin e
dilmiştir, Yerine muhasip vekilliğbe 
Ziraat bankası memurlarından Osman 
Yener gelmiş olup devir yapmaktadır. 
Rifat Bayathoğlu bu günlerde yeni va. 
zif esine başlamak üzere şehrimizden 
ayrılacaktır. Halk Partisi Vilayet kongreleri 

kadar iyi yoluna konulmayor. "Anla- Aydın, 17 (A.A.) - Vilayet Pa~ 
şılmaz" tarafını hiç bir zaman pek L Kongresi dün çalışmalarına .devam ede 
yi kavrayamadığımız genç İtalya za- l'urdrtaş: rek akşam geç vakit mesaisini bitire. 
fere olan susuzluğuna hüıTiyetini fe- Yeril mnlını dnimn sev ve kullnn. rek kapanmıştır. Kongre, öğleden ev-
da etti. Ulusal Ekonomi ııc Arttırma vel ve sonraki celselerinde bilhassa vL 

Bugün ihtiyat ve ölçü kadar, harbe Kurumu layetin zirai, iktısadi ve kültürel kalkın 
karşı kullanılacak bir mücadele unsu_- -------------- ması ve ihtiyaçlarım alakalandıran di-
n yoktur. Bu ihtiyat ve hesabh Jıare.. ~. lekleı: il&eriııde ehemmiyetle metıul ol 
ket meziyetleri de Iitinliğin esasında nmız kusura bakmamnla.r'' ikimizin muı kanll'ede hazır bulunan hükQmet 
kalmıştır. ltalyadaki faşist idare de paylaşması lizungelen eski Roma im müdirinı kendi dairelerine temas eden 
Iatinliği daima her §eyden üstün tut- paratorluğunun hudutlarını çizdi. diJekler etrafında ayrı ayn izahat vere. 
muştur. i İtalyan ihtiraslannı teşvik ettik- rek umumi heyeti aydmlatmışlarrur. 

ten sonra, kendisi de bundan istifade Dileklerin müzakeresinden sonra ye
ederek, ara bulmaya da çalışıyor gö- ni yönkurul heyeti ile büyük kurulta. 
rünmeyor değil. Paris görüşmelerinde ya gidecek delegeleri seçen kcngre Par 
bundan bahsedilmediğini kim söylL ti ve memleket işlerinde hayırlı paşa-

• • • 
Fransa ile ltalya arasındaki ihtil8.f 

ları halletmek için göz önünde tutu
lacak olan nokta budur. Bu ihtil8.flar 
bize Nis ve Savoyayı kv..andırmakla 
beraber, IDcü Napolyonun bu toprak 
lan askerlerimizin kanlan ile diriltti
ği gündenberi başlamıştır. 

Fakat, bugünkü ihtilafları teşvik 
eden başkasıdır. O, diğeri gibi bir da
ğın üzerinde Orta ve Şarki Avrupada. 
ki daimi emmellcrine kavu urken 
M. Musoliniye de Akdeniz ve Kızılde
niz sahillerini gösterdi vc,"komşul:ı 
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yebilir? nlar temennisiyle dağılmıştır. 
Aman, araya kimse girmesin! ln

san kendi işini kendisi görürse daha 
iyi olur. Kendimizden bir 3ey !eda et
meden ve birbirimizle çarpışmadan, 

doğrudan doğruya İtalya ile görüşe
lim. Alçalmadan, yüksekten atmadan, 
müsavat esası dahilinde konuşalım. 
Şekspirin dediği gibi; "Ne daha yu
karı, ne daha aşağı: Kalb hizasında" 

Antalya, 17 (A.A.) - Cumhuriyet 
Halk Partisi tı kongresi, bugün &aat 
onda açılmıı ve öğle tatilinden sonra 
saat yirmiye kadar müzakerelerine de. 
vam ederek llyönkurul üyelerini ve 
Kurultay delegelerini tesbitten sonra 
dağılmıştır. 

Kongrede vilayet ihtiyaçları üzerin-

- KUBUNun kitap _1ekllndo roman tetrlkası -

KORKU GECESİ 

de uzun müzakereler yapılmııtır. Kon. 
grede, vilayet balkının coşkun higsiyat 
ve tazimlerini Cumhur Reisimiz İsmet 
inönüne arzını ve Büyük Millet Mecli
si riyasetine, Başvekalete, Parti Genel 
Sekreterliğine arzı tazimat olunması 

kararlaştırmıştır. 

Mersin tdmanyurdu 
Adanaya Gitti 

Mersin, (Hususi) - Mersin tel. 
man yurdu birinci takımı İçel böl
ge 938 yılı şampiyonu olması itibarile 
Anadoluda yapılacak gurup birincilik
lerine iştirak etmek üzere şehrimiz. 
den hareket etmiştir. 
Adanada grup birinciliklerine Adana, 

Mersin, Konya, Diyarbakır, Maraş, Ga
ziantep futbol taknnlan iştirak ede • 
ceklerdir. 
Beş gün devam edecek maçlarda 

grup biri:ıeisi çıkacak takım ayın 22 
sinde ankarada yapılacak Türkiye bi. 
rincilikleri müsabakasına gidecekler • 
dir. 

XORKU GECESİ 

~ ~ > 
tD 

ceı ,meşgul olmalarını lst~mlştl, Meselenin şuyu 

bularak kendi namının ve otelinin dlllere destan 
olmasından sakınıyordu. 

Kendisini öldürmek i ti~ en lılr haydut .. Olur şey 
değil. .. Olur şey değil . 
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Fakat Key Parrls, oraya gitmekten ziyade, 
evvela. diğer bir otele inmeğl tercih etmişti. Du 

suretle, Grcydcn otelinin esrarı hakkında harlQten 
malfımat almağı ve şimdilik böylece çahşmağı 
muvafık bulmuştu. 

Bununla beraber, Greyden otelinin lclne &lr
mek zamanı geldiğini hlssedlyordq 

Fakat bu ne? 

Key Parrls, Greyden otelinin hemen yakının. 
da bir otomobil görmQştü. 

Otomobilin tescil numarasına baktı. J. J. 124 
Parris gözlerine inanamıyordu. Bu otomobll, J • 

Jerminln arabasıydı. "J. J. araştırma ve takip,, 
bUrosundan J. J'ermlnln ... 

Key Parrls bir l!hza düşündü. 

Anlaşıldığına göre Grey~cn otellnln sahibi, 
Dr .. Gorl, bir hususi polis hafiyesi ile lktl ra etme
) ip, "Projektör,, e olduğu gibi J. J. Bürosu,, na 
nıUracaatta bulunmuş her ikisini de kendi işi için 
angaje etmişti. 

Her ne hal ise .• Demek ki Jerml burıa,daydı.4 

-2-

"Uç kampana,, otelinin sahibi Jorj, havadan 
nem kapan• bir adamdı. Her e) den şüphelenirdi. 

Nitekim. oteline gelen genç kızı da pek tabi! su. 
rette karşılamamı tı. 

Her şeyden evvel, kızın tek başına olması o
nun şüphesini uyandırmı tı. Uzun boylu, za) ıfça 

bir kızdı. Sade giyinmişti. Üzerinde kurşuni bir 
tayyör, içerisinde örme bir kazak vardı, saçları, 

ensesinden geriye doğru kn rılmı , yeni moda şey_ 
]erdendi. 

Dudaklarında boya da vardı. Fakat bu o ka. 
dar u talıkla sUrUlmU tU ki, tabıt gibi görünüyor· 

du. Hoş, tatlı bir sesi vardı. Hiçbir suretle yar. 
dım istemi) or, sadece emirler veri) ordu. 

Kadınların emir 'ermekt n ziyade dinlemek 
'aziyetlnde bulundukları kanaatini besliyen Jorj 
buna da ayrıca sıkılı) ordu. Fakat ne yapsındı ki 
müşterisi idi. 

Bu garip yalnız kız, g ldl inin ilk gUnU otel 

ücreti olarak beş lnglllz lirası avans olarak ver-



ltalgan Ajansına göre 

Suriyede vahim h3diseler hazırlamyor! 
Fransızlar Suriye anlaşmasını tasdik 

etmek istemiyorlar 
Roma, 17 (A.A.) - Stefani Ajan. 

11nm diplomatik muharriri yazıyor: 
Fransız matbuatının Twıua meselesi 

hakkın.da ttalyaya yaptığı gürültülü 
hücumlar Suriyede hazırlanan vahim 
bldlacleri beynelmilel nazarlardan ıu.
mcn uklamak maksadiyle yapılmakta.. 
dır. 

Franu, bu memlekette evvelc:e, Tu-
nusta yaptıiı cibi habu yere aalı:eri 
hikimiyetini tesis etmek istemektedir. 
Hatırlarda olduğu veçhile 1881 de im. 
sa ettiii ikinci bir muahede ile Franaa, 
maballt idare nizam ve asayiıi temin e
decek hale gelir gelmeır, Tunuıtan çe.. 
kilmeii teahhUd etmekte idi. Fakat 
Prarıta. bu teahhiidünil bozarak yeni 
aıked itıa1 hareketleriyle hikimiyeti
ni ceniıletmek yolunu tutmuıtur. 

Bir müddet ıonra Bizert'i tahkim et. 
memeli de taahhfld etmit. fakat bu .a
.sUnll de yerine getirmemiıtir. 
Fnuıu, kendi mandau altmda bulu. 

nan Suriye.de de ayni tekilde hareket 
edly.or. 14 Sonteırin 1938 de Fransa 
yeni Suriye Baıvekili ile bundan evvel
ki maahedeyi iptal eden yeni bir aske.. 
d itlW imza etmiftlr. Fakat anlatıldı
im• ıöre bu itilifa da muteber naza. 
riyle bakılamıyacaktır. FiUJakilr1 Pariı 
bUkOaıeti bu ve.ikayı parlimentoya 
tevdi etmiyeceğini ilin etmiıtir. 

Btı bale nazaran Fransa hlik6meti
nin evvelce Tunuıta takip ettiti metod 
ları timdi de Suriye.de tatbik etmek 
istedifiııe hükmedebilir. 

li addeden lnplterenin pl!nlarmı ko
laylagtınnak maksadiyle yaptığını ilin 
etmekteair. 

TUNUSTA tŞLE11LEN 
YERLER ... 

Roma, 17 (A.A.) - Giornalc D'!ta. 
lia, baımakaleıini Tunuı meselesine 
tahsis etmektedir. Bu gazete, Franaa
run Tunuıtaki İtalyan haklarına 'bqı 
açık veya kapalı olarak yaptıiı taca .. 
vüzlerin mufutal bir tarihçelinl çis. 
mekte ve bu malQmata bet elitundan 
fazla bir yer ayırmaktadır. 

Guete, bilhassa Tunuataki !talyan
lann büyük bir kısmının milliyetlerini 
kaybetmeleri için her vaaıtaya mUraca· 
at edilerek yapılan mücadeleden bah. 
ıetme'kte ve fÖyle demktir: 

"Fransa ile ltalya arumdakt mUna.. 
aebetlere taalltık eden meaelelerden ea 
mühimmi İtalyanın. Tunusa meret et· 
mit olan vat:andqlarmın kaamı ve zilı. 
niyetini mlldafaa etmek hakkıdır. Fran.. 
aa, Tunuıu ifPl ettill zaman !talya. 
ilin Franaız hillıayesini tarumMı muka· 
bilinde o da İtalyanın bu hakkmı tanı· 
mqtı. Tunuıtald huıuat 1ıaJdarmı iste. 
mek İtalyan için bir ha'k ve blr vazife. 
dir. Bu hareket bilhaua lima1! Afrika
da medeniyetin terakkisini temin et • 
mek için llmndır. 

Kısa harici haberler: 
PARIS, 11 - Romanyamn yeni Pa. 

riı sefiri, sabık bqvekil Tatareako, bu 
sabah Pariıe gelmiştir. 

NUREMBERG, 17 - Meşhur hay
dut ve ot.Gmobil bınuzı, 24 yall"da Vll. 
ly Haller, satırla kafası kesilmek "Sure
tiyle idam edilmiştir. CUrüm ortağı o. 
lup, ayni zamanda idama mahkGm edil
mit olan genç kızın, bu cezası, ıon da. 
kikada Hitlerin emriyle müebbet hapi· 
ae tahvil edilmiıtir. 

CESENA, 17 - Mürettebatı dCSrt 
kitiden ibaret olan bir askert tayyare 
ıehir civarında yere dUtmüıtUr. Tay. 
yare düterken Uç çocuğa çarparak bun 
larm ölmesin·e sebep olmuıtur. Tayya
renin mürettebatı kömür haline gelmiı 
tir. 

V ARŞOV A, 17 - Polonyada bilyUlc 
bir ıoğuk dalgası hükUm ıUrmektedir. 
Vilno mmtakHında hararet derecesi, 
bugün lıfmn altında 28 olarak kayde.. 
dllmiftlr. 

KAUNAS, 17 - Litvanyanın yeni 
Bertin ıefüi Seairpa, dün buradan Ber• 
line hareket etmigtir. 

BELGRAD, 17 - Mebuaan nıecliıd 
reiıi Çiriç, parlimentolar birlili icra 
komitesine iftirak etmek. üz:re Pfrlae 
citmiıtir • 

BELGRAD, 17 - Stoyadinoviç, dUn 
tngUterenin Belpd elçiıi Camp Bell 
ile Fransa maalalaatgüzan Coate ve 
Belçika sefiri de Vichenet'i kabul et. 
mittir. 

. tSKENDERtYE, 17 - DUn b'ken· • 
deriye gümrük antrepolarmda bUytik 
blr yangın çıkmııtır. 8 kiti yanarak kö 
mUr haline getıniı, birçok lritller de ya. 
ralanmııtır. Yangın film aandıklannm 
•ateı almuından çılamıtır. 

SOFYA, 17 - Jlvkovo k8yUnde ti
fh baıtalığx baf16stermiftir. Şimdiye 
'kadar 60 klıi hutahğa tutuhpugtur. 

"Tunuata hllt Avrupalıların çahtJD& 
•lyle ıemere verebilecek oWı lıletilme. 
I• müaait pek geııiı Ye 11erbeat toprak· 
lar mvcuttur. Bu topraklar, oralarda 
kifi miktarda Fransız olmadıtı için ve Dr. Hafız Cemal 

YAHUDiLER 
Eden'in yardımını 

isttyorlar 
Filistinde lngiltere lehinde görülmemi 

bir nümayiş hazırlanmakta 
Nav YorktılT (A. A.) - B. Eden 

din dit politika ~ bir au. 
t'1k aiyiemff ve ille yemeğini Nev 
York n1illi Lehmaa ile birlikte Y.mil· 
Ur. 

Kuin llar1 npuııma binmerd• fl'I· 
vel, kendWne Yabülerin FUı.tllle 
eerbellt olarak mu11aceretltft'İlle mll
sahal'et etmeBl lgba, Amerikan Yahu. 
diJeri tarafmdaıı UIUD bir muhatara 
verJhalatfr. 

Qclua; 17 (A. A.) - Yahudl pse 
teli Baarets, yahudl merkes ~ 
~ .... yahudi prtJa.n ta.t
mla MJ•medtkçe yah'1Cll ajanaı U. 
clhJa .tyonlat tepllltının Loııdra 
~ lttlralr etmalu mulaa 
lefet ....._ oJdufunu M141rlyor. 

Ba ~t Balfor ~DU• 
nun U.. ~ Ja1l11dl muhac8retfne de
vam edt""-Mbı. 

Londra; 17 (A. A.) - Alman 1L 
hudi mWtecilerl için BaldWn komite 
al tarafından toplanan parama mlk· 
dan lord Duveen tarafından '9Ull• 
2000 lngilis liram. da dahil olmak lr.e 
re1258'19 lngiliz lirasına baliğ olmuı · 
tur. 

9REVLERDEN SONRA 
Kudh, l'l CA. A..) - ı Ddııclt.,ın 

de vuku bulan nakli vaaıtalan pıevtıı 
den sonra otoblls ve tabi toförleriııe 
ukerl vesikalar verilmeel dolaywlle 
bugl1n ilk defa bt1yUk mlkdard& oto
mobil ve otobU. iflemep bqlamıp. 

TedlıişciJjjintamamendenftecek 
recede ortadan kalJmııı o!mumd 
dolayı, hususi otomobil ahlbl 
bir çoğunun da bu ~ isti 
yecekleri tahmin edilmektedir. 

BOYOK BlR NVKAY'fl 
HA.Zm.LANIYOR 

Kudlll, 17(A. ~) - aeut.ar a 
mwı muhabiri blldtrlyor: 

İngiliz taraftan blnJerce Arap 
ron tehriDln cenubunda 18 1lkkiıı 
da bUyUk bir ntlm&Ylf tertip edec 
!erdir. NUmayft wnaamda Arap 
krala ve hOkllmete Rdakatlerhıt 
recekler ve Filistlnl kanun harici 
damlardan kurt&ıWlı •• Jngllis 
dU8UD& tetekktir edeceklerdir. 

Nllmayl§l tertip etmekle meguI 
lunan Arap mttdafaa partiatnbı 
l"ahrt bey Nuhısbibi demJetir Jd ı 
r~~ 

miz 19kilde İngiltere lehine bir 
ka.t ntımaylebıe phit olacak1P111•," 

HADiSELER VE TEVK!rLER 
Kudt1s; 17 CA. A..) - fngUb 

Ja.rı. tayyare lmvvetlerhün de 
mı n, Sur:ı•ira mmtakaauıda mu 
harek&tta bq}UJP!lUfl&ı'dır. Bet 
muhaaara ec1ıı.11ve1tir oot fllph 
adamlar tevkif olq,uı1Jlt1lr. 

Nablus civannda bir askeri kam;, 
nuıı altında vuku bulan bir ~~• 
dola11 bir lngllbs askeri ölmllt. di 
4: uker de yaralaıumftır. 

Pariı, 17 (A.A)-Nasyonaliat Fran 
IU matbuatında Frana. Suriye mua· 
bedelinin tudiki aleyhindeki cercyaa 
iııkipf etmektedir. 
ııGPete1or, Franaanm Suriye üzerinde. 
isi Jıüiaaiy•tlıai ~yit etme.i, halk cep• 
h..ı hWdlmetiııin iıtiklalirıi temi• edea 

Franaıs mabmlan İtalyan iıçilerinln Dahiliye miltehuaısı. tataııbul 

~:: ~~ =u=:: l .. O-ivan-yol-u. N_o. -
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.. ıSllezyada Lehlst an askeri isyan etmiş 
.. e .. halk ceplıell ~~Mı 

4 eun olarak yaptığı demagojik blr 
_.::;~~S:!.~~ Varıova, bu hfferterin uydurma 

muahedenin neticesidir. 
Jtar pseteli, bu muahedeniıı Fran

us parllmentoa11 tarafından taıdik e. 
dilımyeceibJi kayde~m ıonra bu. 
aun qJıdkt Pbeplerinl töyle anlatmıf 

Halbuki, bu arazinin ancak ört milyon 1 9 3 8 1 d hektarı 1'1etllnıekte ve 5 milyonu bJ. o uğunu bildiriyor 
kımlız bir halde bırakılmaktadır. Afri. R 1 H 
bnm aemerell bir medeniyetin ihtiyaç· esim i afta Va11ova, ı T (A.A.) - Gazeteltr Po. 

lonya tarafından istirdat edtımlt o-l 
lan Sllezya mıntakasmdaki vaz17et 
hakkında lnglliz gazetecilerinin ve 
bllhassa "Deyli Ekspres,, in netretU· 
fi haberlere karşı etddetle htıcıım et.. 
mektedlrler. 

tir: 
"AtırJar4aftberi Suriyede teeuUa et 

llÜt ._ nlifQIJllıısıı idamı ıtıııek ilte
dllimb fçfıı. ve b1ı meısıleket Jd•Msıiıt 
bill bo~iı prld Ak4eıatıde 
l'JQMIJ ııUfusıınua l>lr ittinat nqktuı· 
ııı tetkil •«ili için S\ıriy~i ınulıaf~ı 
etmek istiyoruz.,, 

lan ıu bale nazaran ltalyanm tablt nü
fusça ceniılemesinin ve çalıpna kabili. 
yetinin ihtiyaçlarına tekabül etmekte.. 

14 ncl alalıuım mll't'eZ• 
%ilerden ineyiniz 

Kıymetli yazılarl• dolu ve 
Türkiyenin y11ln• ucuz ve 

ıUzel mecmuası 

dir. 

Huwıite gazeteli, billkla hariciye 
DUJl'S Bonnet'yl Framız • Suriye m~ 
.....,.. tudik ettirmek iatememe'Jde 
ltUm ve bunu Suriye aruislııin bir 
kıamıııı İtalya için bir mübadele aqe- ı 

Or. irfan Kayra 
RötfrGEN MUTEHASSISI 
Tllrbe, B°'kurd kıraathaneal kar

t1tında ea1r11Clod Farcı eolsü No. 
8 • ıo, ölltdea aoan ı mı 7 ,, 
kadar. 

RESiMLi HAFTA 
Okuyucularının nUıhad8" 
nUıhaya artmuilı mDftlhir 
ttulunan h•kiki bir kıymettir 

se sarta 5 Kurut 

Huıust blr ınaksadla netredllen bu 
haberler, mevzubahs arazlnln, Polon. 
ya hudut muhatızlarile Çekler ve Al. 
man a.sllert arasnuıa mUsa4eme sa
hası olması dolJt.yısiJe, be;nıelmllel 7e 
nl karıtı1dara aebeblyet verecellııt 
lıbat etme.te calışmaktadır. 

"Deyll Ekspres., daha ileri st4•· 
rek Sllezyada Polonya kıtalarınm ts 

.,, KOBKU GEOESt 

mitti. JorJ, para bozmak Uzere, 'e.saımn ~er açtık
ça bu paraları görüyordu. 

••Uç kampana,, oteli en işlek bir uğrak olan 
Porlot kUytınUn en elverişli oteli idi. 

Genç ve 7alnız kız, qtele geldlilnln ikinci 
akıamı. yemek saloııundan c;ıJup odaıına gider. 
ken, JorJ tıe kansı ve orada bulunan birkaç yerli 
mtttterl dedikodular yaptılar. 

lorJtaıı ıorurorlardı: 

- Kimdir bu kız? 
- Vallahi ben de pek aslını bUmlyortım. fs. 

111bıln KeT Parrls oldutunu söyledi. Londradan 
telefon bekliyor. 

TorJun karısı: 
- Sana blr oey söyllyeylm mi JorJ? Ben bu 

ban haJlnl pek befenmlyorum. Ve otelimizde her 
haJllf!tlr hldlae7e de meydan vermek istemem. 

- Ben de senin ftkrln<leylm ama, henüz bir 
teu Jaallnl sıtrmtlt dellllı kl .•• Ne dlyeblllrlı. Us. 
teılk paruını pelin olarak verlJ'or. 

• • . . . . . . • • 
Balbukl bu ahali Key Parrlaln hakiki lıOvt~ 

Jttıai blllelerdl, klmblllr nekaclar he1ecaııa dUşe
eellertlL ~•l Parrtstn kendi emettıe tendi Jıa7a. 
\et 11• Jtlrane kazanan cesur tıtr kızdı. Zeki 

-\. KURUNUD kltao eeJdlnde n>maD t.efrlkalı ~ 

.kOBıt11 GJCOBSI 

141. Y•h1lt zak-..lle tölıret aımııtı, de7ellm ... "Pro
jektör,, adında huıust bir Jelli hatlteal teektlltı
nın batltca memurlanndan biriydi. ''Projektör,, 

teokll&tı, lnglltert eınııl7etı umumlyealnln de ltl. 
madını kazanmış namusklr bir mtıesseaeydl. Bo-
tanma vakalarlle, aile dtdlkodularına istinat eden 
bA.dlselerle aıla meşgul olmazdı. Bu te9kl1A.ta 
benzer bir başka teşktllt daha vardı. Onun adı da 
"1. 1. araıttrma ve takip bttroau,, ..• 

Bunların her ikisi de, resmt polisle elele ça. 
hşırlar ve kendilerinden bUyUk fıUfade görUIUr. · 
dU. 

Fakat "'Oç Kampana,, otelinin ne sahİbl JorJ, 
ne de karısı Jezebel bu hakikatlerden hlçblrlnl 
bilmiyorlardı. 

tşln aslına bakarsanız, Key Patrlı tefluden 
aldıtı talimata göre. bu otele inecek değlldl. BU· 
yUk ve i9lek Porlok k15yttnUn bir diğer utrağı o. 
lan Ore14en oteline sttmesl llzımdı. 

Gre7den otellul Dr. Gorl acımda blrl ltletl
J'Or4u. Bu adam ıon zamanlarda bir teh414e utra· 
mıt Te kendinden para lıtenmlftl. 

J)r. Qorl ''ProJe)[tör,. &dmda)l huıual pollı 
haftyeel tefldlltma mllracaat etmft, bu itle gtztf. 

1au atUJdtrial bUdlrmlltfr. Bu 
durma haberlerin meqet &flkl 
Sllezya araılılnln Polonya tarafınd 
latlnlat edllmtı olıauı ke7ft7eUnl 
tttrıu ~•bul etmek lıtemlyen p 
Propajuda Nezareti taratnı4an 
ham edilmektedir. 
..... &tJUetbıe Devam oı .... , 

Varıova, 17 CA.A.) - lıfatbua 

gece ntlshaları yeııl Çek01lovak ı4 
lettnln siyaseti hakkında ilham e 
1111 hJ11inl vere nblr makale net 
mektedtrler. 

Pratın bazı siyasi mahfellerl l 
raslarını lmk&nlarla tellt edeme 
Ierl için Beneşln ta91dılı ılhntyetl 
ki be devam zaruretinde kalmışlar 
Bu mahfelltr Jı&l& Çekoslovakya 
A vrupada bttFtlk 'bir rol OJ'BIJ'&C 
ıannetmekte ve dala& bl1ft blr 
nebi de•letla aeafaatıerlne ve p 
pagandaıına Alet olurken etmdl b 
ııun tamamlle zıddı olan menfaat 
ra hllmet ederek Ukranyanın te 
YUllerlnl himayeye kalkıtmaktad 
lar. 

Siyasi vaziyete bu kadar bul 
nazarlarla bakılması aacak eon b 
ran esnasında Cekoalovatpnın "I 
il darbenin şiddeUle izah edllebl 
Makalede hullsa olarak Çeto,ıov 
yanın st7aaetlnl idare e4eal49rla 
kında akli muvaseaeıerıııı te 
iktisap etmeleri temennilt lıhar e 
mektedlr. 

Çek • Macar DostluiÜ BafbJor 
Prat, ı 7 ( A.A.) - Macar bari 

na11n Koat Csaky Prat lltUı6me 
diplomatik Yoldan 7aptıtı tebllga 
Macar bUkt\metlntn de Cıkotlova 
ne iyi munaıııebat tdaqıeıı arzuıua 
bulundutunu btlcllrmtştlr. Bu a& 
aatla, matbuat n radJ'Oda. Çek 
vakya aleyhindeki llttcumıara nlh 
yet verecek tedbirler ve eıetımle 
matbuat anlaşması akdi dUtUUlm 
tedlr. 

Bern, 1T (A.A.) - :Radikal gr 
f deraı meclt&la ttatya tmçreılntll 
tısadt ve kttlttırel mutalebatını elet 
7etle nazarı 1Ubara alınuı temen 
ıfnt fzbar etmtşUr. 



Eski nişanl!s:na tabanca çeken kız 1 

Dün mahkemede 
beraet etti 

DRAM KTSMI ' .n~~ :=~2~~3z:•d. Yeni A 'Oll ~ofıık kanun,ından sonl'a 

ilk nfŞ•DhSI ODU bırakıp Rllmış, lklnr.1 
n"şanltsı dd. bakır yDzOk t.a"m'' ! 1 

Geçenlerde Bahçekapıda mahalle- mi elimden aldıklan stbi. aklıml da 
blcl Hacı Recebin dükkloında bir va irademi de aldılar. 
ka olmuş, .Müaeviden dÖllllle .MUved· Sadık bundan dört eene evvel, 16 ya 
det adında bir genç kız, eski eevgil.iai pmda iken bent alacağım eöyliyerek 
ve nişanhaı kırtaaiyecl Sadığa taban blkrlml izale eW. Onun aevgisl ile mu 
ca çekerek tetip basını§, fakat. silih ; kaddes lalim d1ııJıı1 kabul ettim. Fa 
bozuk oldutundan atet aınuyarak bir kat. benl dört le!le llUrWtledikten 
drıayettn öntlne geçUml,ıL eonra almadı. Noterden bir sened ile 
Hakkında ctırmUmethut zabtı tutu her ay 80 lira para vermeğe başladı. 

1arak llçtlııctl ullye cesa mahkenıesL yeni nipnhm Fransuva ise bana 
ne ver'Jen Mllveddet munakenıe olun b.nmnd&n kop.ndığından bahsetti 
mU§, mahkemeye rapor veren tilfekçı NtpnlarKhlr, klğıdlanmız asıldı. Ev
Hüseynm, bir defada mahkdlll~ dlD lenecefhnbe yakın Fransuva bir gUn 
Jenilmeslne karar vererek dUJ'UllD&YI bana müteahhit olduJu paraya ihti· 
dün akşam saat 6 ya bJnkmı1t1. yacı bulunduğunu lleıi sürerek 572 U 

Dün bir baylı kalabalık tophyan du ramı ve malUı:ıeml aldı gitti 
nıgma nıuayyen saatte görillmuıtnr· Bir kaç gllıı IOnra ni§AD yüzUgü-

MUveddet, elinde mea.dlll ile su.çlu mtln luhafbluu farkettim. Kuyumcu 
yerinde oturuyor ve ınOtemadiY• ya gösterinoe bet kunıtluk bakır yü 
kıpkırmızı kesilen göalerindeki yq1a- atık olduğunu öğrendim. Bunun üze
n siliyordu. rine hemen tahkikata girişerek Fran. 
Çağınla.n t,ilf ekçl uuaeytn raporun- suvanm bet parası olmadığını, kansı 

da söylediklerini tekrar etti ve: ve çoeuklan bulunduğunu ve benim 
_ B\; tabanca ile ateş etmeğe ka. g6ya i-00 lira ile bir tabancasını ça· 

ttyen imkln yoktur, dedi. Zira horos larak kaçtığımı iddia edip mllddeiu
blktıktall aonra dUşmemektedir· A· mumiliie mUracaat ettit1zı1 öiren
nza yere ablma neticesbıde olmU§ d~ d1ın. 
ğildir. Benim kanaatime göre olsa ol Bunlar hep iftiradır. Ben Eadığı 
11& .Müveddet tabancayı daha evvel bo öldürmek istemedim. 
zarak sadece korkutmak için bu .işl BERA.ETİ İSTENİYOR 
yaplliıftll'. lstidalarm okunmaaınduı sonra ı 

HAYATIM TEHLJ:KEDE mahkeme kısaca bir Jatip.reden sonra 
Butıdan 80nra davael Sadık bir isti davacı Sadığın isteğini reddetti ve 

da verdi. Sadık bunda bavabnın teh· mUddeiunıuml iddiasını okudu. 
likede ~lduğunu, MUveddetin kendi- Müddeiumumi, B. Fehmi vakayı ba 
sini öld'\rmek lstedlitJıi. ner zaman lllldan son ına kadar inceden inceye L 
patlıyan tabancamıı nasılsa .ateş al· zah ettikten sonra diyordu ki: 
madığım 16ylilyor,. Mllveddetin he- Bu vaziyete nazaran euçlunun Sa
men tevkif olunarak i§in ağır ceza dığı öldUrmeğe kast ve teşebbus etti· 
mahkemesine verilmesini istiyordu. fi ve o maksatla da BiWıım istimal e 
Davacuım latidası okunduktan son dip lcrai harekete başladığı görUn. 

ra eös alan suçlu Müveddet de bir iL mekte ise de, ehli vukuf raporuna na 
tldaa olduğunu söyliyerek mahkeme- zaran bu tabancanın daha evvelden 
,. verdi.. bozuk olduğu, endaht kabiliyeti bu· 

"BEN KATİL DEG1LtM!" lunmadığı, anlaşılmıştır. 

il~ banda ucllmlo töYı. 4t- Buna *6re. P1ft lllJb vua~ı. 
yordu: .._ ....... ~ ces&)'I mllatet 

- Ben blr katil defllim. Ben Ud Jd. sim olamıyaoafuıdan ve tabanca ve
etnın tecavUztlne u~ı'J, ldmaealz, lev ki, öldtırmek kaslt ve niyeti ile çe 
masum bir kızım. Bu iki kişi benliği. kilmle olsa bile katle teşebbila mev-

18-12--938 Pazar 
ilndils saat uat 15,30 

da. 
VINDSORUN 

SEN KADINLARI 

lıllkldl ~ddeılndc 
Komedi kısmı 

18-12-938 Pazar 
u ak am 20,30 da 

l8-1:a-93B Pazar 11ündüz saat 15,30 da 
DAMA ÇJl\MIŞ BiR GOZ~L 

TURAN TiYATROSU 
SanatkAr Naıtt, Cemal 
Sahir, okuyucu Stoml. 
a ve Mezeya. varvetesl 
Pazar günll g{\ndllıı 
BiR KOPEK 3. P. 

ı 1\ S A L Operet 3 perde 

ERTUiJRUL SADi TEK Tl11atroaa 
Taksimde (Bugün saat 
t6 da matine gece de 
SEKiZiNCi 

Komedi 4 perde 
Yakında: Bllyük bir 

temsil hldisesl 
iNSAN JIABUT 

Tt \ 1.K OPERETi 
Bu akpm saat t da 
lClCE> bllJ ük operet 

~ ~ R JI: Ra,lt Rııa. 

'
f•.!;;;:~'~U,~ ~UlııJk: Seyfettın AaaL 
~ \ r.an: Yu uf SllrurL 

BOytık Ma<"ar &lesi 
• 1ek yakında (Kedi" W Peynir) bl\J ük operet 

Milzlk: Rober Stobs. 
Cumarle l •• paıar maUne aaat U de 

suubaha olamu bu bapta bir dava da 
açılmamı§tır. 

Tehdide gelince 189 Ul\CU madeye 
göre bu tabancayı alWı kabul etmeğe 
lmkln yoktur. Suçlunun beraetlne ka 
rar verilmesini isterim. 

Mllddelumumlnin mlltaleasmdan 
eonra mahkeme ınOzakereye çekildi 
Celse tekrar açılarak 111 karar veriL 
dl: 

BERA.ET KARARI 

MUveddet 4 aenedenberi beraber 
yapdığı Sadığa karp hl!A beslediği 
aevği ve birleşememesi dolayısile ken 

dis1ni sadece kq kv.~:~~ ~ 

::.~~~~ 
meye bir daha bu slbl leler ;yapmıya. 
catına kanaat pJm1f olduiundan bu 
cezası da tecil edilmietir· 

BUGÜN·KUMBARANIZA·ATACAGlNIZ· 5· KURU$ 

-
•• 

_____ , 
... -.. .... ---.---....-----

YAR1N·KURACAGINIZ ·EVİN· TEMELİDİR 
F UNLJI~ ,__ 

T.C 
ZiRAAT IANKASI 

Baro Umumi Heyeti 
ilk defa olarak dün toplandı 

Yeni Avukatlık Kanununun merlyet 1 Kadın ha bulunmasından bahıed• 
mevkiine prmeainden soma ilk defa o. avukat Celal, reisten kendisinin okwaa 
larak Baro heyeti umumlyai 6lhı ad- ama mUaaade istiyerek isimleri okuma. 
liye dairesinde ağırceza mahkemeıd u. la baıladı. Listelerden birisinde bıdm 
tonunda l>ir tcplantı yapm ttn'· avukatlarnnızdan Süreyya Aiaoğlunua 

laml geçince avukat CeW durdu ve ı 
Ayni zamanda tarihi bir içtima uyı• 

lan ve oldukça münakatalz geçen top. 
lantıya Baı:cda kayıtlı ı tanbulda bu. 
lunan avukatlar gelmitti. 325 kadar 
tutan avukatlardan ancak bir kıımı aa. 
londa yer bulabilmif, ve diğerleri 

m:rdivenlerde ve koridorlarda kalmıt· 
tı. 

Toplantı tam saat 15 te Hasan Hay. 
ri Tanın reill" ği altında açıldı. Zabit 
Jdtiplcrinin intihabına geçildi. Kltip
ler intihap edildikten aonra reia ayata 
kalkarak yeni kanun mucibince ilk 
yUklek umumi heyet içtlmamı 
açtıpıdan dolayı mnut oldulunu aöy. 
ledi ve dedi 1d : 

-Yeni kanunumuzun merlyete girdi 
il elin, avukatlı~n bir diSnüm noktası 
telikki edilmelidir. 

.. Avukatlıfı mesleki mahıuı tanıtan 
bu kanundur,. rciı, a. .. nra kanunun bir 
çok meziyetleri oldufuna, bu kanuna 
uai1 olmak için bir hayli çetın mücade
leler yapddığmı, mealeiiıı ilk muvaffa· 
ldyeti 340 tarihinde çıkan1aıı kanwı· 
dan aldılı rilfd " fuilealnl iabat edeıı 
avukatlara bu yenl kanunun bahtettiii 
baklan llSyliyerek dedi 1d: 

- Her aabadald cenlt lnlallbmm n 
terakldyatımu cibi bu kanunlann ebe
di Şefimb AtatürkUn yilbek ilhamın. 
dan nur alarak Mecliee aevkolunmut. 
ve hayatlarında kanuniyet l:eabctmiı 

olduğu halde tatbik nmanmdan evvel 
hepimizi çok büyük tee11ürlere cuke
den vefattan vukubulınuıtur. Yilbek 
Mtıralannı taziz için ai.ıleri bet dakika 
aya'kta ıUkQta davet ediyorum.,, 

Bundan ıonra blltiln balar beı da. 
kika ıUk!\t etmlf1er n aonra Huan 
Hayri Tan eöalerine yine cle\-am ode
hlt fdDl8d .. ,, ..... : 

- Adalet dllaam tüea'llDGle lfta 
den bu kaiıwı metlellmbl tahıdl " L 
llm adamlanoa ve TıilTJdere huretmek 
ıuretiy!e tesadüfi avubthfa nihayet 
vcrmiıtir. 

Bu ıuretle temellukil matlup ve mU

meuillik pbi buı kanuni unsurlan a. 
vuka.thiı ıcraya vesile tutan ve Baroya 
kay.da ll)'Ik oJmadıldan halde tufeyli 
avukatlık yapanları da menetmiftir. Bu 
ıuretle de mealeğimb ttlredi ve tilfeyU. 
dm turtuımuıtur. 

MTUrk avukathimm bu ,ube'Jr b· 
nuna ıtyık oldup h•kkmda benim tam 
bdutim vardır. Milli ve mealekl alı. 
Wrta bu liyakati hab olmıyanlu, bu 
Uyüati kaybedenler, bu liyakate mtı ._ 
ft bareket edenler b:ttabl 1MI kanunun 
"rdlli baktaıı al& istifade edememek 
ve bu camiada yer almamak tbım ce· 
lir . 

.. Ana arbdqlar, bUyUk kanunun 
mucibince teıekkill eden ilk umuıııt he. 
yetimizi, cilmlen~ aevıi ve saygı ile 
aelAmhyarak celseyi açıyorum.., 

LtSTEDB KADIN lSMt 
YOK MU? 

Reisin IBıleri alkrtlarla nihayet bul· 
du ve aonra idare heyetinin raporu o. 
~du vo ibra heyeti ibra edildL 

Bu aırada bazı avukatlar .as alanlr, 
aalonun pek dar oldui\Ulu, berkealıı i· 
çeriye giremediğini ve bu yüsden de 
ekseriyet baaı1 olmadığım .ayliyerelr 
mfl.ıakerenin celecek haftaya taHMrd 
latediler. 

Bu birçok avukatlar tarafından nd. 
declildL Neticede reye konuldu •• tcp
Janmanın devamına karar ftrildL 

Bundan ıonra .as~ avukat CeW. 
yeni mecliı id~re heyeti namzetlerinin 
dört liıtenin ihtiva ettiii isimler ara. 
ıanda bir kadın lnnm bulrnm•mısınıa 
dofru olmadıfmı ve buna hayret et• 
dilini eöyllyerek: 

- Edebt Şef AtatUrldlintlzOn, lala. 
llplanndan blrlal de kadmlanmmn ça· 

- Ha baksanıza varanı! dedL 
Bu, salonda epey gulüımelere yol 

aça. 
Bundan ~~nra rey puauJalan daiıta

laralr intihaba geçildi. 
REJS SEÇlLDt 

Gıdl reyle yapılan reylerin taanill 
ıeç vakte kadar ıUrdU. Tunif bitift. 

ce yine eski rei.a Haaan Hayrinin ret.. 
life aeçildiii anlapldı. 

Bu netice uzun allatJarla brplanda 
ve Huan Hayri Jdlnlye ıelerek ıua. 
Jan ılSyledl : 

- UçilncU defadır ki, bana Jlbek 
teveccUh ve ltimatlarmın clSıterlyona 
nuz. Benim için en bUyilk ıeref ltima· 
dınıza llyık olma1ctır. Buna bOtUn mw 
cudiyetimle liyık ola:ağa çabpcıfııa. 

Hepinize teıekktlr eder, bunu tiJ1 
tur lJe isbata çah§Bcağımı aöylerlmt, 

Bundan sonra Meclisı idare bahir 
için atılan reyler tunif edildi. Netice. 
de Mekki Hi~et, Muharrem Naili, 
Rifat Ahmet, Abdntkadir, lrmall th• 
ean, Ali Galip, Suat Hayrlnln ye
dek bahta eeçDdllf anlapldı. 

All Haydar ile K;brlall CeWln atcbk 
Jan mUuvl ldL Bunlardan birinin te· 
çUmnl için gelecek hafta Cumartesi 
cilnll yeniden toplanılmasına karar " 
lçtimaa nihayet nrlldL 

ilin 
Şubemizde kayıtlı Yedek Subaylar

dan MO eeııealnc!e avrupada mtlhea. 
dlalik taha.lllne gitmek tbere talip o 
Ianlarm 19-12-U38 alcpmma kadar 
111bemlr.e mU.racaat ederek llllmı.rld 
kayt ettlrmelerl lI&ıı olunur. 

!atma baptmda ... 1r:1 edinmelvidlr.. ~O lANT dedi Bu t6Uf epey mltnakqa1ara yol 
açtı. 

Rela dldlta temin etdktea aoara 
aamıet lllmlerlnl okmaala !ıeah4r. 
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EM PERTEV 
Muhtelif isimli birçok kremler arasında en mütemayiz mevkii alan ve 

yüksek sosiyeteye mensup aileler tarafından katt tesir ve faydalan kemali 
memnuniyetle tasdik olunan krem yalnız Krem Pertevdir. 

KREM PERTEV diğerleri arasında en eski ve en tanınını~ markadır. Ve, 
bu mevkii uzun tecrübeler ve kimyevt tetkikler sayesinde ihraz etmi~tir. 

Sizler de, sıhhatinizin vikayesini, taravetinizin yetmiş yaşına kadar mu· 
hafazasını ve daima genç kalmağı arzu ediyorsanız Krem Pertevi kutuların· 
daki tarifat dairesinde kullanınız. Krem Pertevin gece ve gündüz kremlerini 
kullanmakla gençlik, güzellik ve taravetinizi sizler de uzun müddet muhafaza 
ediniz. 

KREM PERTEV bir gQzellik sigortasıdır. Bunu kullananlarsa bekledik· 
teri istifadeyi temin edeceklerini beyanda mtittefiktirler. Krem Pertev yerine 
sizlere vermek istiyecekleri herhangi bir kremi derhal reddediniz. .......................................... 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satmalma Ko

misyonundan: 
ı - Bir clftlne yirmi lkl lira kıy met tahmin edilen vasıf ve örneğine 

uygun al\lı UstlU dört yUz em cltt karyola kapalı zart usullle 29-12-938 

perşembe .gUnU saat onda satın alınacaktır. 

2 - tsteklflerln parasız olarak şa rtnameslnl Komisyondan alabilecekle
ri ve örneğini de İstanbul Demirkapı da Jandarma Yoklama Komisyonun
da göreblleceklerl bu ekslltıneye girmek isti) enlerin 677 liralık teminat ve 
şartnamede yazılı belgeleri muhtevi t okllf mektuplarını en geç belli gUn 
saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. (5099) (9074) 

-Tuzla Kiremit • 
1i~;a Fabrikaları T. :A.ı 

Şirketinden: 

Tuzla Kiremit • Tuğla Fabrikaları Türk 
Anonim Şirketi tesis heyeti umumlyesinln 
15-12-937 tarihli içtimaında müessisler
den ve meclisi idare azasından Day Hüse
yin Milnir Dostal idare meclisi reisliğine, 
Jstanbul Orozdi-Bak ticarethanesi müdür. 
)erinden Day Artilr l\laier ikinci müessis 
ve idare meclisi azasından l\lithat Ömer 
Karakoyun ile L.Y. Erstratya<li (Murahhas 
azalıklara intihap edilmiştirler. 

Şirketimizin her türm muame!At ve ida
resini murahhas aza sıfotile ve tic:ıret ka
nununun ,.e Şirketimiz nizamn:ımesinin 

tasrih ettiği şartlar ve salAhiyetler daire. 
sinde müştereken mumaileyh murahhas 
azalar ifa edeceklerdir. Mumaileyhlerin bu 
vazifelerini ifa esna~ında müştereken va. 
zetmeRe mezun oldukları imzalarının No
terlikçe rnusaddak örnekleri aşağıda göste
rilmiştir. 

Şirketimizi devir ve müessesatı resmi • 
yeye karşı da murahhas aza ol:ırak tem:r;il 
eden mumaileyh l\lilhat Ömer Karakoyun-

la L. Y. Efstratyadi hakkında gösterilecek ili. 
mada ve şirketimize gösterilecek teveccüh 
ve muavenete şimdiden teşekkür ederek de
rin saygılarımızı sunarız. 

Fatih Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi Sa. 
tış memurluğundan: 

Abdurrahman, Sallihattin ve ArHln Şayi. 
en mutasarrıf oldukları Şehzadebaşında es
ki Emin Nurettin yeni Kırkçeşme mahal
lesinde eski D9rmalımescit yeni Eşref so. 
kağında eski 3 mükerrer yeni 12 numaralı 
(123, 75) terbiinde (1600) lira muhammen 
kıymetli, 'içinde kuyusu bulunan önce ar
sa ve halen ev izaleişuyu zımnında açık 

arttırma sur~tile 26-1-939 tarihine mü -
sadif perşembe günil saat 14 ~ 16 ya kadar 
l\Iahkeme llaşkAtibinin odasında atideki 
şartlar dairesinde satılacaktır. Muhammen 
kı) metin yüzde 75 nl bulduğu takdirde 1. 
hale cdılccek, aksi takdirde son arttıranın 
ı.ıahhüdu baki kalmak üzere 10-2-939 

tarihine mfümdif cuma günü aynı saatle ay 
nı nıah..! le ikinci arttırma yapılarak en çok 
artıır~na ilıııle edilecektir. 

1 - Satış peşin para iledir. İştirak ede. 
cekler ~ uzde yedi buçuk nisbetinde pey 
Ycrcccklcrdir. 

2 - lşhu gayrimenkul üzerinde milseccel 
ve ga) ri nıiiseccel hak sahiplerinin 20 gün 
zarhntla \'CSaikle beraber müracaatları lA-

SOC. A~. Dl 

Ufrayacülan QmanJar Vapurlarm latm1ert 

1939 VILBAŞI 
zımdır, aksi takdirde gayri milseccel hak -----------------------------
sahipleri paylaşmadan hariç kalırlar. 

Hava Kurumu Büyük piyangosu 
!Büyük ikramiyesi 

3 - Tarihi ihaleye kadar olan bilcilmle 
vergiler hissedarlara yüzde 2,5 tellftliye ne 
20 senelik taviz bedeli müşteriye aittir. 

4 - Müşteri bedeli ihaleyi rniadınd:ı 
vermezse ihale feshedilir ve gayrimenkul 
yeniden arttırmaya çıkarılarak en çok nrt
tırana ihale edilir. Aradaki fark ve ztırar 500.000 Liradır müşteriden bllA hüküm alınır. 

Ayrıca: 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50 .000, 30.000, 20.000, 15.00C 
liralık ikramlvelerle (400.000 ve 100.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

5 - Şartname herkesin görebilccelli su. 
retle bu günden itibaren açıktır, fazla mn
lümat alm:ık istiyenlerin (satış 112) nıınıa
ra ile memuriyctimlze müracaatları ilAn 

• 

Keşide yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
Biletler (2.5), (5) ve (10) liralıktır. olun uf". (27709) 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 
Sahibi: ASIM US 

Neşriyat MUdUrU Refik A. Sevengil 

~-~-----~-----------------------------------------------------------------------
_,, f . • •\ • . 

1. ·ş Bankası'nın 
939 KUMBARA .K AMİYEPLANI 

• •• .A 

32,000 LiRA MUKAFA1 
Kur.;, ar: 1 Şubat, 1 Mavıs, 26 Ağustos, 1 Eylül, 

· 1 i.< nciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

" iKRAMiYELER: 
1 Adet 2000 
5 

" 1000 
8 

" 
500 

IG ,, 250 
GJ 

" 
100 

1 
95 

" 
50 

250 
" 

25 

435 

T. fş Bankasına para 
oımaz, aynı zamandM 

liralık - 2.000 lira 

" -- 5.000 ,, 
" - 4.000 

" 
" - 4.000 ,, 
" - 6.000 " 
" - 4.750 ,, 
" - 6.250 

" 
12.000 

~atırmaliaa, yalnız para biriktirmiş 
tallhlnlzl de denemiş olursunuz. 

• 

CAF MüSHil SEKERi 

EKSPRES HATLARI 

Pire, Brlndlal, V enedik 
Trieste 

RODl 
PALESTlNA 
F.GR.1MAN:t 

Bttttln Avrupa fçtıı ebpree trenıer1 PALESTlNA 
F.GR:tMAN! ile tellkl ederler •• 

2112 I J ~ 
9/12 ~ 

16112 a J 1 
231121 J 
30112 o 

Pire, Napoli, Marsilya, Cenova 

3/12 .a 
ClTrA' di BARİ 17112 -1 "@ 

31/12 ~ ~ ~ 
lstanbul.PİRE saat 24 h~ i ~ ~ 

" 
NAPOLl gUn 3 jours • d 

,, MARSlLYA gUn4jours 

Pire, Napoli, Marsilya, ~nova 

Fenlcia 

Merano 
Caınpidoglio 

ltnala, Sellnik, GoJo., Pire. Patraa. Diana 
Aysaranda, Brindisi, Anlı:oııa, Venedik Abbazia 

Trieate 

SelAnik, Midilli, İzmir, Pire, 
Kalamata, Patr::3, Birindisi. 

Vencdik, Tricstc 

~uro:u .. Var.na. K8ıtence 

Sulina, K&la.s, Ibrall 

tseo 
Albano 
Vesta 

Albano 
Abbazia 
CampidogUo 
Vesta 
Quirinale 
Fe:ıicia 

1seo 
Merano 

Abbazia 
Campidoglio 

11121 
15/12 ::4 
29/12 j 

s112! ... 
22112 j 

.g 
1712 ao 

15/12: 
29/12 ~ 

3/12 
7112 

14/12 
17/12 ~ .... 
21/12 ~ 
28112 i 
31/12 

1111/39 

ot; 

'1112 ~ 
14/12 j 

ı - Şnrtnamesi mucibince 3000 kilo arap sabunu eksiltme usuliyle satın 
alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu14 kuruş hesabile 420 lira ve muvakkat 
teminatı 31.50 liradır. 

m - Eksiltme 20-Xll-938 tarihine rastlıyan salı glinü saat 14 de Kaba. 
t ... ubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

z ol h r gün sözü geçen Şubeden alınabilir. 
i ın taf.nedil n gün ve saatte yüzde 7 ,5 gUvenıne 
dı g n komisyona gelmeleri ilin olunur. (8833) 

tesiri kat'i, alımı kolay en İyi müshil ıekeridir. BilUınum ec
zanelerde bulunur. 


