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SAVP-A 

Sayısı her yerde S kuruş 

lstanbulun idaresi 
Yuaa ı ASii US 

ı.tanbu1 viliyet maJr•mmda bir de. 
litiklik oldu: Eski Vali Muhittin 'OL 
tUııdatm yerine Ltltfi Kırdar geldi. Va
linin f&)uımda vukuagelen bu deiillk
lliin umuml himıetlerln cereyanı tıze. 
rinde bir defitiklik yapacağı tUpheaiz· 
il?. Fakat bu değiısiklik tamamen la. 
tl:lbul b•Jkmm isteklerini yerine geti. 
l'ecek midir? 

ı Reisicumhur Kastamonu
ya hareket _buyurdular 
Şef Ankar·ada tazahüratla 
uğurlandı, Kastamor u 

bayram yapıyor 
Bu ıuall burada irat editimizden aa

::vuı Bay Liltfi Kırdarm meziyetinden, 
)'tUtaek idare kıymetinden filphe ettiji. 
Jniı.e hUlcmetmemelidir. Bilikia yeni 
nlimlzbı phaı hakkında derin bir 
takdir &ıyguau bealiyenlerdeniz. 

Parti Kurultayı 
Aym 26 smda toplamyor 

Ankara, 5 (Telefonla) - BUyl1k 
Parti kurultayı bu a:yın 26 aında 
toplanacaktır. Ruznamede yalnız in· 
Ubap vardır. Kurultaya bar.ı vaUle
rln ve vlllyet murahhaslarının itti· 
rak edecett söylenmektedir • 

Balkan Antantı Genel 
Kurmay konferansı 

nihayete erdi 
Atüıa. 5 (A.A.) - Balkan Antan

tı clnletlerl genel kurmay bqkanlaTı 

•11}•dı olduğu gibi Iataııbulda da 
»ıo,ük bir hUanUniyet ile. tam bir bil
rt ve pyret ile kendi:ıi vazif eaine ve. 
!'ecektir. Şüphesiz bu yoldaki faaliyet
leri çok raydah müjdeler de verecektir. 
Futa olarak bütün idare lmirlerinin 
5ı l&humda ka1"1ıla1D1alan mukadder 
1>lan buı zorluklar bakımmdan Bay 
Liktfl Kırdar aelefi Muhittin Ustilnda. 
la niıbetle daha talihli olacağı için 
ida.rt faallyetleri:ıin aemeresi de daha 
\'erimll olacaktır. İdaresi, altında bu
lunan halk amıfları:>a daha yakm ve 
onların ruhuna daha aempatik buluna. 
Caktır. 

Bütün bunlarla beraber latanbulun ida. 
re r.ıtentndekl hususlyetten doğan 
ZOrlukJan da heaaba katmak lizıP'..ı- · 

· ıdatt tıbfmıt noktumcl- ıatanlnıl 
tehri bir vlllyettir. ""'Ka.t 'ferek nü
fus keafetl, .~ıc.~ıran ve lktUadl 
Vaziyeti anıa,et tarihi itibarile diğer 
ViJA.veudClen çok farklı ~ olan bir 
tehir ve bir vilayettir. Bu farklı vazi. 
~ten dol&yı fimdlve kadar lıtaııbu-

ler -~:·~ tecrb.. 
beler yapılmı3tır. En son tecrübe ola. 
l'ak vilayet ile belediye ve Cumhuriyet 
lialk Partiai Reisliği bir şahıs üzerin
de toplanmııtır. 

Bununla beraber bu 80n tecrUbeden 
elde edilen neticeler bizim için muvaf. 
fakı yet ile ifade edilebilecek bir ıcıy • 
Jrıet ve mahiyette değildir. Zira zahir. 
de viliyetin valili ola:r zatın maddi 
nlifuzunuarttıranbuüçVUJfhakib~ 
te onu halk idaresinden iıter iatemez u. 
Zaklqtıran ve mütemadiyen bathla
l'ınm eli ile yapılan lelerin mewllyetL 
Jti kendi ibııerine almak mecburiyeti ile 
Jrıanevl ollfuzunu kıran bellibqlı bir 
•ebeptir. 

Vali iş başında 
Dun Darulacezeyi gezdi, otobusçulerin 

• • • • 

Ankara, 5 (A.A.) -Reisicumhur İL konferaıw nihayete ermittir· 
met InönU bu akp.m aaat 18 de huıust Harbiye müste1&r1 General Papa
trenle Kastamonuya müteveccihen hL dimu, bu akpm genel kurmay başkan 
reket buyurmuılardır. lan teref ine ukeri klUbde bUyUk bir 

kabul resmi tertip etmit ve bu kabul 
Reiaicumhur istasyonda B .M. Mec- resminde veliahd naip Prena Paul, bq 

lial Reisi AbdWbalik Renda, Bqvekil vekil Ketakau ve hUltilmet uuı da 
Celll Bayar, Vekiller, mebuslar, aeneL hazır bulunmuştur 
Kurm.ty ikinci tiqkanı oıpneral .Aaım • 
Gündüz. generaller, aelırftnlme bulu -ı Erzincan hattımn küşat 
eıan. umumt mUfettifler ve veklletler i- • • 
teri gelenleri, Ankara valisi ve beledi. lnlr&SlllH 
ye reisi, Ankara gamimn ve merkez Ankara, 5 (Telefanla) - Erzln-
komutanlan, Emniyet direktörü tara • can hattının kUşat merasimi bu aynı 
fmdan uğurlanmııtır. 11 inde 7apılacaktır. Ayın doku-

zunda buradan dantlller Erzincan• 
lnönU istasyonda toplanmıı bulunan mUtevecclhen hareket edeceklerdir. 

kalabalık bir halk Jdltleei -tarafmdan Gidip gelme Uç gUn kadar ıUrecek· 
aellmJı=mıq ve tiddetle alkıtJanmıftır. tir, · 

Tunus, Korsika meselesi boyuyor 
,Çemberlayn lngilterenin 

• h etti 
Fransa müstemleke ordusunu 100 bin 
kişiye çıkardı, gazeteler ateş püskürüyor 

Roma, 5 (A.A.) - Tunustan Stefa. ; 7. 
ni ajamma bildiriliyor: ,~ 

Roma Tunulta İtalya aleyhinde vu
kuagelmit olan lıldiseler, zabıta tara. 
fmdaıı gayri kanuni olduğu:ıu beyan 
ve fakat buna rağmen guetelerin ıtd. 

(Sona: Sa. B, sa. 1) 

1 
, i Dolmabahçe sarayı Soııra ı.t&nbulda halkı en 7.iyade alt. 

\aiancfıran itler vili.yetten ziyade )Je
lewyeye aittir, vili.yetlerde valiler bele. 
diye itleri Uzeriııde bir kontrolör vui. Vali Lütfi Kırdar makamında. 1 kapısındaki hadise 
feafni hala bulundukları halde latan- Şehrimitin yeni Vali ve Belediye Re· 
bUıda bu itler dofrudan doğruya vali ili Doktor LQtfi Kırdar dün aabahtan 
t&ratmdan idare edildifi için kontroL itibaren yeni vuifesine baıJadr. 
IUa rörUJe:ı: illerin mucip olduğu mah. LQtfi Kırdar ubah erkenden viliytt
~lar da kendi keııcllne meydana gelir. teki vuif esine ıelmiı vo oradan saat 

Iıte bu gibi mllllhualardır ki, fa. 9,30 ıeçe Darüliceıeyi .ziyarete ıit . 
'lanbulun viltyetinde ve belediye reisli. mittir. Ev direktörü bir hafta evel 
finde bir defitiklik olurken bu iki mL tekaüde ıevkedildifi için vazifesi bapn· 
kamın blrlepıeai, fazla olarak Parti ------------
8atbnlıfmmı da ayni phıa URrinde 
toplaıımuı meaeleaini:ı ciddiyetle tet- ···-----IMlllMllllllllll 
~iııl faydalı görüyoruz. Ve istiyoruz K JMRC8 
ki, bu tetkiki itlerin daha bqlangıcm. 
da bitaraf bir memleket adamı gibi b~ 
ıar yeni valimiz LQtfl Kırdar yapem. 
'lPe tetkiklerinden vardığı neticeyi hilkft 
illete bildlniıı. Ona röre icap eden ted
'birıer almmı. 

Bqiinkü Gazetemizde: 

tK.tNCt SAYFADA - Fıldr me
,e1erlj Sadri Ertem; Eaki Bulıar 
Krah Jl'erdinanda ait hatıralar: An. 
latan Bulıar Batyekillerinden Mı· 
li&-..l; Günün &killeri. 

UÇUNCUDE - Parilte büyük 
bit layyare meperi açıldı. 

ALTINCIDA - İlim hareketleri; 
lCıı mevlimi için ymi modeller; Ço
cuk., 

Maden Suyu Kıtlığı mı 
Var? 

Şehir dahilinde tamamefl ihtiyari ola
rak bir "maden suyu,, ledavisi çıktı. lh· 
tiyacı olan olmıyan bu şirall sudan mem
nuniyetle içiyor. Ayrıca "Kızılay,, gibi 
yüksek bir hamiyet müessesesine yar
dım etmiş oldulu fçin müsterihtir; zira 
bu su madenini işleten ve tevzi eden muh· 
terem "Kızılay,, dır. 

Llkln koca şehirde "Maden suyu,, 
bllnUeri köprilnlln birer yanında olmak 
üzere iki taneden ibarettir. Lokantalarda 
yemek esnasında içecek olsanız, makul bü. 
yüklükte ıtıeleri )oktur. Ya kocaman bir 
flşenln parasını 'erip yarısına kadar içe
ceksiniz; yahut biç içemlyecekslnb:. 

Bize kalırsa Karahisar maden suyun· 
dan, Jstanbul şehrinin )akın uzak her Je
rine mütesaYi)cn tcul etmelidir. \'ani 
her semlin lokantasında, aklarında, su
cusunda, bakkalında, Kııılayın bllveUerin· 
de sahldılı gibi fişesi beş J."11nıştan birer DOKUZUNCUDA - YucoalaT. 

}'a mektupları. 1 bardaklık maden suları satılmalıdır? ---------------..1- Ortalıkta maden suyu lullıjı yok ya. 

da bulunamamıı, diğer memurlardan 
Darülaceze vaziyeti hakkında isahat al· 
mııtır. Vali bunu müteakip belediyeye 
dönmüı ve kendilerine ıırasile belediye 

(Sonıı: Sa. 8, Sü. 5) 

Almanyada tahsile 
gidecekler 

imtihan neticeleri ahndı, 
isimler tesbit edildi 

Ankara, 6 (Telefonla) - Maarif 
VeklleU heaabma Alman1ada elek· 
trlk, makine, lneaat mUhendlıllklerl 
ve mimarı tahlili etmek tısere gön· 
derllecek talebelerin imtihan neti
celeri belli olmuştur. Kazananlann 
adlarmı bUdlrlyorum: 

Nihat Tezeren, Enis Başkaymaz, 
Fahrettln ErgUvenc, Emin Uzalan, 
Ziyaettln SUder, Reha Atak, Sami 
Bengisu, Sedat Ersoy, Reşit Yalvaç, 
Hamide AkUner, Osman Balaban 
Hakkı Öz, Lö.tfullah Ulutan, ,Hasan 
Koçak, Necibe Çakırotlu, Askeri 
fabrikalar genel dlrektörlUğU heaa· 
bına kimya mUhcndl llğl tahsil et -
mek üzere KAzım F rldun, tzz t Oz
kırım, Harita genel dlr ktörlUl11 he
sabına lltorografl tahalllne Almanya 
ya gidecekler Hilmi Kubecl, Burha
nettln Tansu. 

Memurin ve Mubakemat 
Encümeninde Evrak 

Tetkik Ediliyor 

Atatürkü ziyaret ılinlerinin ikin· 
ciaiııde ıeceleyin Dolınabahçe aara. 
ymm bp111 önünde vukubulan b· 
sa baklanda müddeiumumilikçe ya· 
pılan tahkikat bitirilmit, evrak me -
murin. ve muhakemat encilmenine 
caaderilmiıti. 

JıliclcleiumumlliiiR teabit ettiji. 
M slre 81Um!eria hepel de inkıtaı 
tenefflaten wkubuJmuttur. 

1 ,aralı ve 11 alil verdır. MOddei· 
umumilik vakaya Hbep olarak tram· 
vaylarm iıletilmeai, kordonlar tnia 
olumn•mau, Xua7ede aalonundaa 
9bn halk ile aray kapısından prea 
1erin biribirine karzımaauu ileri •ilr
mliftUıı; ve bu Jtle vuifedar olanlan 
da auçlu bulınuftllr. 

Adliye doktoru Enver Karan da 
ölü ve yarahlan muayene etmiatir. 
Doktor raporunu evvelki cUn Ter • 

mittir. 
Memurin ve muhakemat encüme· 

ni evrakı tedPkten aonra lüzumu 
muhakeme kiran verine, .uçbılar 

mulMbmeJ• ftrileçe't durufma1an 
eonunc1a caalandm1acak1Üchr. 

Belediye reisleri inti
hap edilen vilayetler 

1 

Ankara, 6 (Telefonla) - Bilecik 
merkes belediye relılltıne Yahya 
GUvenln, Kara merkez belediye rela
llllne Mehmet Botatırın, Afyonkara 
hlaar merkez belediye rellllltne Ha· 
tim TlrJaklollunun, Eli.zıt merkez 
belediye relsllttne Kemal Şedella, 

lr.mlr merkez belediye relslltıne dok 

tor Behçet Uzun, Kütahya merkez 
belediye relılltlne Ethem Yücelin, 
Antalya merkez belediye reiılltlne 

LUtfl GUrauotlunun, Mania& merkez 
belediye rellllllne Azmi Geçlclollu
nun, Nltde merkez belediye relıll

tlne doktor HUaeyln 'OlkUnUn, Balı
kealr merkez belediye relılltlne Na
ci Xodanazın intihapları hakkında 

belediye meclislerince ittihaz olunan 
karar beledl7e kanunun maddel 
mahsusuna tnftkan Veklllcr Hcyıe
Unco ta.avl.p olunmu ur. 
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M'"seleler: 

N amıl{ Ken1al'in 
ölümü 

Uamık Kemalin ölümündenbcri 50 
ıtne geçti. Onu oliım genç denebile. 
ç.ek bir çağda yakaladı. 
.Namık Kemalin kıymeti, sanati, ha. 

~tı hakkında bir şey söylemek işte. 
mem. ölümünden elli sene sonra ken
oinden bahsettirmesini bılen bir adam 
har.gi merhalede, hangi fikir ve kana· 
at peşinde olursa olsun dikkate layık
tır. Ben onun genç denecek bir yqtaki 
olumiınU hazırhyan ~yal eebepleri 
aramayı daha faydalı buluyorum. 
Namık Kemal 'J'.anzimat devrinin'çer· 

~evelendiği 1860 .tan sonraki senelerde 
liberalizmın insiyaki bir §ekilde mil· 
dafaasıru yaptı. Mücadelelerinde bir §Cl· 

ir için her halde bir mazhariyet olan 
bal yapan bir arının faaliyetine benzer 
ıe~lCi tabii izleri göze çarpar. Oıman· 
lı tullrinin bu devri ikisi de Türk mille· 
U:l~ faydalı Olmıyan tezatların ortasın 
~ 1~ ~ t~aita saray ve onun eski 
ltudretle§meslni özleyenler, beri taraf. 
ta imparatorlufa haciz koymak, ve bu 
haczi kendi elemanlan vasıtasiyle emin 
bir şekle sokınakistiyen yabancı serma 
yedarlar ve onların arkasındaki yabancı 
devletler vardı. 

Saray ortaya :bazan bizzat hükllmder 
kılığında, hazan 19f t~ suretinde, ba.zan 
da ilim ve t~'lctük l!Uşmanlığı halinde 
çıkıyordu. 

Mukabil taraf her .ıama!l yeni etya• 
ları yeni pazarlara .arzeden komisyon
cu hüviyetini mubııfaza ediyor. Her 
hamlede puar yerini genişletiyor. 

Borç verjyor; mukabilinde imtiyaz: alı. 
yor; ve devlet hazinesini nüfuzu altı.. 

na almak istiyordu, 

~ i-'n ~t~laçak, en pratik trol, 
ıeıWektfiztbülün e~n,rük te§killtı. 
JtS c'1e buiuncftırmaır, bu iıte kıomiı
yoncu vaı:ifesl görenler vasıtasiyle 

devleti mürakabe etmek! 
Tan~imat devrinin· bütün ekonomik 

faabyeti çok nizamlı bir ıekilde tertip 
edilmiıti. 

Para 1Ji, nakliye ifi,. ithalat ve ihra· 
ut iJi pazarda yerle§me ve memleket. 
tc hUJcmetme esasına göre kurulmuı. 
tu. 

Bankalar, deniz ve kara nakliye §İr. 
ketleri, fdıir tesisatı, memle'ketten çı· 
ı l ılan mal, memlekete sokulan fabrika 
ı a nulltı ıu ana premıibe dayanırdı: 

Giren mal pahalı olacak; çıkan ucuz! 
BUyUk iıtikrazlar devrinde memle· 

kete bol, bol para girdiği ve it sahur. 
na sarf edilmediği halde !aiz miktan bu 
bankalar tarafından yüzde yirmiden 
.. agı indirilmiyordu. 

GUmriilderden memleketin içine gi. 
den hatlar bir ton eıyayı memleketin 
orta kısmından gelen ayni cinsten bir 
ton eından daha ucuz taşırlardı. Hudut 
lvdan memleket içine nakliyat daha 
ucuz, memleket ortasından dünya piya
sasına e§ya nakli daha pahalı idi. 

Devlet icabında yuzde elliye kadar 
faiz ödüyordu. Kapitülasyonlar, imti -
yazlar da bu soygunun son Iıillcrini 
qkil ei:iiyordu. 

Hasta aoamın yatağı etrafında böy. 

Yazan: Sadri Ertem 
le bir hesap oyunu dönüyor; ve onun 
borçlarına tekabül edecek alacalı bir 
halk te§ekkillünün mey dana çıkması ar 
zu ediliyordu. 

O zaman Tilrkiyeye sermaye yatır. 
mış olan memleketler alacaklıları bu e· 
mellerine "bir meclisi mebuaan,, vaaı
tasiyle ereceklerini tahmin ediyorlar ve 
sarayın nüfuzunu hangi şekilde olur
sa olsun kırmayı faydalı buluyorlardı. 
Devletlerin &iyaıi rekabetleri bazan 
Tanzimat erkanım bile biribirleri aley· 
hine düşürüyor; anarti müttefik ııfa. 
tiyle itibar kazanıyordu. 

"Meşrutiyet,, ideolojisi Osmanlı yur· 
dunda milli bir burjuva taba'kaıı doğ· 
madan ideta yabancı fikir organları ta· 
rafından ihdas edilmi§tir. 

Tanzimat devrinin hazırladığı bele. 
diye, vilayet kanunlan ve umumiyetle 
demokrasiye benzeyen hareketler sade
ce yabancı sermayedarların mutavassıt 
lığını yapanlan, ve onların ithalat mat. 
lannı bankalarından aldıltlan krediler 
'\Oasıtasiyle idare eden bir zümreyi 
memnun eaebilirdi. Bu zümrenin mil
letle, milli kalkınma ile hiç bir irtibatı 
yoktu. 

Bu bir oyundu, bu oyun 1789 da 
Fransada ihtilal doğarken boiınala i.
tıyen ve onu aadece 'kenai menfaatleri. 
nin vasıtası haline koymak istiycıilc. 

rin tecrübe ettikleri bir esastı. Bu o. 
yun ba§ka bir şekilde Osmanlı yurdun
da da tecrübe edilmek isteniyordu. 

Hadiaeye millet bakımından gôzgez· 
dirmeyip de sırf, nazari bir sahada kal 
dıkça it Osmanlı mlıncvvcri için cazip· 
ti. Bilhassa anarıiyc hasret olan küçük 
burjuva münevverleri hadiseyi aadece 
bir fikir meseleli olarak kabulde tered .. 
dUt etmediler. 

Ilk gazeteden itibaren ncıriyat ha. 
yatrmızda yabancı gruplann tesirleri 
kendilerini Türk olmıyan gazete sahip 
]eri ile hissettirmiıtir. 

Mesel! birinci (Meclisi mebusan) ın 
.açılmaSl mevzuu bahsedilirken Teodor 
Kasap Efendi Mithat Pqadan da, Na· 
mık Kemalden de ileri gidiyor. Bir 
meclisi müessisan toplanmasını istiy.cr. 
du. Bu meclisi mı.iessisan pmpiyonu
nun maksadı ne idi? 

Uzun zaman Pariste, Aleksandr Dü
manın katipliğini yapan ve Pariate bir 
hayli işlere girip çıkmış olan ve ihır öm 
rünü Abdülhamidin sarayında müter • 
cimlikle tamamlayan Teodor Efe.neli u 
nıyorum ki bu millete mal olmıyan bir· 
takım emeller peşinde idi. Bu libera
lizm bir yabancı emperyalizmin hürri. 
yet perdesi altında mücadelesi idi. 
Namık Kemal kendini hiç bir zaman 

Teodor Kasap Efen.dinin safında gör. 
medi. "Kanunuesasi,, nin müessisler 
meclisi tarafından yapılmasına bile ra. 
zı olmadı. 

Müecsisler meclisi yerine kendisinin 
d~ dahil olduğu bir heyet tarafından 

yapıldı ve Ahmet Mithat Efendinin 
"Ussu inkılap,, adlı kıtabında dediği 

gibi: 
"Padi§ah milletin bir ferdi ııfatiyle 

Eski Bulgar Krah F erdinand' a ait hatiralar : 

Şar i umeni Bulgaristan 
nasın Illhak olunmuştu 

Anlatan: A f(•1'sandr Mallnof [Sski Bulgar Başvekillerinden) 
Bulııariıtanda Üç defa baıvekil· 
lik makammda bulunan Alek· 
nndr Malinof geçen aene öldü. 
öl~dcn evvel Malİıc'lofun yaz. 
mlya hatladığı, fakat tamamlaya· 
madığı hatıraları bir kitap halin· 
de neşre<!ildi. Eaki Bulgar Carı 
F erdinand; dair bu kitapta .çek 
meraldı ve tarihi hatıralar var. 
Bilhassa tarki Ruınelinin Bulga 
riıtana ilhakından önce l npılan 

diplomaıi hn:z:ırlrklan, temaıılar 

ve o zamanki Oımznh idaresinin 
İç) üzüne a~t safhalar bizi de ya· 
kından alakadar etmekte olduğu 
için Malinofun kitabından bu dev 
rsye ait hatırnl:ın naklediyoruz. 
Kral Ferdinand hakkında .~~ali· 
nof §Öyle yazıyor: 

Bir parça kanbur gôrunen fakat ço'k 
gösterişli bir insan olan Çar Fcrdinant 
her yerde dikkati celbetmiştir. Pek çok 
olan münekkitleri Kral Ferdinandı 

mağrur ve çekingen bir adam olarak ta
rif ederler. Öyle olsa bile .cnun butün 
nyıf tarafları, unutulan ve hala konu· 
ıulan hafifliklerile birlikte devlet reisi 
olarak malik olduğu kıymetli tarafları 
da vardı. 

Benim takdirime göre, Bulgar tah· 
tında hükümdarlık edecek ve oturacak 
adam kuvvetli, ve icraatçı olmalı ıdı. 

Kral Ferdinand itgal ettiği yerden, 

Kanunueıaıinin iliı.nmı istedi. Devi tin 
reisi aıfatiyle ilan etti.,, 
Namık Kemalin bu işte ileri gitme

mesi sebt'bi, sanıyorum ki insiyaki bir 
surette; ihdas eqilmiş meırutiy<.tin mil 
Jete mal olmayışını idrakti. 
Namık Kemal ne bu anlattığımız te

zat manzarası <n'tasında bir yer aldı; 
ne Tcodor Kasap .Efendi çephesindt 
yer aldr; itidaline rağmen Abdülhamit 
ne ona ne de Nihat Pa§aya itimat ettı. 
Abdülhamit tezattan ıeytani ve cani.. 
yane bir zeki ile tasfiye imkanını bul· 
du. 

Abdülhamit meşrutiyet davasının 

dayandığı temelleri biliyordu. Abdul
hamidin saltanatı bidayetin.deki ımclis 
manzarası da meclisten medet uman 
yabancıları sukutu hayale uğrattı. Ab • 
dülhamit yabancı sermayedarlarla biz. 
zat anlaştı, Düyunuumumiye idaresini 
tesiı etti. Düyunuumumiye idaresini 
kurmakla Avruparun emperyalist ser. 
mayeıi ile mütareke yapmıı oluyordu. 
DUyunuumumiyenin kurulu§U yabancı 
alacaklılara itimat verecek bir şekilde 
idi. Bu anlatımdan sonra Türkiyede 
dikkate layık tahavvüller göze sarpar. 
Yabancı menbalardan gelen Jiberalimı 
temayiilleri birdenbire susar, gazeteler 
rabancı ellerden saray mensubu olanla. 
ra intikal eyler; liberalizmin fikir tara
fından hayranı olan ve ruhlarını ona 
bağlamı§ bulunan Türk münevverleri 
de gerçekten sükute mahkum olurlar. 
Namık Kemalin ölümü memlekette 

sükutun bütün ruhları sardığı zamana 
tcsadUf eder. Bence Namık Kemalin 
ölümünü hazırlayan dekor Abdülhami· 
din memleketin fikir hayatını bütün 
menbaları ile tıkaması ve hürriyetin 
hava::ızhktan boğulmasıdır. 

Es1;i Bulgar Kralı Ferd">umd 

devlet gemisini dikkatle, vukufla ida· 
re etmek istiyordu. Fakat ne anayasa 
buna müsaitti, ne de yüzdüğü deniz aa 
kindi. Bu zor §:it:'tlar içinde manevra • 
larla becerebildiği kadannı yapıyordu. 

Otuz senelik hükümdarlığının niha. 
yetinde, devlet gemisine yalnız istika· 
met verdi Yolunu §Cllırdı ve devleti • 
mizi batırmasına ramak kaldı. Eu sebep 
ledir kı, geminin dümenini bırakıp 
geıaıgı )'\:.• ~ .:ı<:.~ ... :;y• mecbur edildi 
Alelade bir vc:tanda olarak bıle M.ı....," • 
sına mUsaade edilmiycn bu yerleri~ 
bir vakitki hakimi, Bulgaristanı terkct· 
ti. 

Ne yapmalı, ki tali ekseriyetle aman· 
sızdır. Bilhassa intihap ettiklerine kar
şı.. Kral Ferdinandı tahta tali çıkar. 
dı, ve yine o indirdi. 

Kral Ferdinand, sevdikleri hakkında 
bile, iyi bir laf söylemek için z;or karar 
verirdi. Sevmediklerine kar§r kullandı 
ğı lisan çok çirkindi. İnsanları sevmi· 
yen Ferdinandda tabiata kaf1ı büyük 
bir meclllbiyet vardı. GörilttüiU adam· 
Jardan §Üphelenirdi.' 

Tatlı tatlı konu~tuğu adamın arka
sından fllphelerlc .ı:lolu.-.aö&ler aöylcrdl. 

Kral Boriı Nasıl 
Terbiye Gördü 

Şüphe, Kral Ferdinandın karakteris. 
tik vasıflarından biridir. Veliaht Bori 
sin terbiyesi bahsinde Kral Fcrdinand 
la maarif nazırı arasında §Öyle bir hA· 
dise olmuştu. 

Benim ilk teşkil ettiğim kabinede 
maarif nazırı olan • eski başve1,U1Ier • 
den • Nikola Mu§Clnof timdi Kral olan 
o zamanki veliaht Borise daha tilmul· 
lü, daha geniş terbiye verilmesinden 
bana bahsetti. Aramızdaki konuşm:ıda 
veliaht Borise garbi Avrupa üniversi
telerinden birinde den okutmak ya· 
hut, ders verecek prıefaörleri Sofyaya 
davet etmek meselesi bahis mevzuu ol. 
du ki, Avrupadan profesör getirtmek 
zor bir iıti. 

Bu meseleyi Kral Ferdinanda aç • 
tım. Her vakitki gibi dikkatle dinledi. 
Oğlunun terbiye ve tahsiline hlil.iıme
tin vermek istediği ehemmiyetten ço' 
mahzu.ı: göründü; ve yine her vakitki 
memnun olduğu zamanlar gibi elimi 
sıktı; teıckkürlerinin kabine azalan, 
bilhassa maarif nazırına iblağını rica 
etti. 

Aradan çok geçmemiıti. Yalnı1. iki, 
üç gün.. Saraydan çağmldım. He· 
nüz oturmuıtuk, ki Kral, hiçbir mu • 
kaddemeye lüzum görmeden sözl! veli· 
ahdin terbiyesine intikal ettir~ıek her 
babanın kendi oğlunun ttrbıyesi ile 
meşgul olmak hak ve mecburiyeti ol
duğunu nerede ve nasıl terbiye ettire· 
ceğini, hükumetin degil, onun bileceği. 
bir vazife olduğunu söyledi. 

Bizim düşuncemızin cnun üzerin· 
de şüpheler uyandırdığı aşikardı işte 

onun bu manasız şiıphelerı yuzUnden 
dir, ki birçok iyi tem nni ve projelerı 
miz suya düşmuştür 

f stanbulu Almak lıtiyen 
Kral 

Değişen amirlerimiz 
Ve 

Cumhuriyet tayinleri 
Vazifelerini Lütfi Kırdara devrede 

eski vnli ve bckdıye reisi Muhittın Ü 
tilndağ, dün gazetecilere verdiği bey 
mı.tında: 

iliz 
lQca 

H 
•i R 
dos 
değ 
/:r 
Mu 

''Ben. nöbet değiştiren bir askerirıt ine 
diyordu. Vazifemi başka bir c:ıobetçiY' ine 
terkederek istirahate çekiliyorum.,, aikG 

Hükftmet ve millet vazifelerinde y llas 
almış kimseler için, ayrılmak veya d ve ., 
ğişmck i~p ettiği vakit, her şeye raf bi 
men bir hUzUn duyma.malt imkin111Zdıt in·· 
Çünkü alışılınış bir muhit içinde yetil- • 

1 

ti ·ı ,~tı · .. ız n en evuı. ar gıbf, vazife de vazifed,. .d 
ra öylece ısınır. 1 

Fakat memleketin çalışma. sahalart 19 
o kadar çok ve vazife mefhumu o &· 
rece uçsuz bucaksızdır ki, bu hudutsul h~ 
çalışma. zemini içinde bir kUçük yet• "a~ 
den ayrılmanın gayrııhtiyari olaralt g.u 
verdiği htizUn, Uzerınde durulnıı_ya bi. hr 
Ie değmez. İşte o:ıun için dır kf, derhal 
hatuac.. "nöbet değiştiren asker,. ıe~" bu 
hası ~anlanıyv't", o levhada mündemiÇ 
~Ih ve. gu:W-u=ı ardından hangf yet lıli 
ışa.ret cdilmışse, o istiknm~te doğrıl l>u 
seve seve yol alıyoruz. . 

rat . . . ~ 
,,8urua bG~ '11~.ı. ıt.- .- Uu 

Nitekim lstanbul Emn yet aırelctörlfl; '' 
ğUnden Çorum valiliğine terfi cdilmi# 
olan Salih Kılıç, memlcketb hiçbir bu. 
cağmı ötekinden ayırdetmiyen, hattJ 
hareketi seven bir asker sıfatile: ''<>' 
ralan benim pek tanıdığım ve ayni de· 
recede l!levdiğim yerlerinıdir,, diyerele 
bir nn-.evvcl yeni vazlf esi başma gev 
mek isteğim gbstcriyordu. 

• •• ıte 

Cumhuriyet devrinin Amir ve me • c 
mur değişikliklerinde bir hususiyet 
mevcuttur ki, eskiden bu yoktu. Biıı 
nlsbeten genç olmakhğnnıza rağmetl 
çok iyi hatrrhyonız. memlekette urrı

ran, milletin refahı ikinci derecede kal 
dığı veya tutulduğu devirlerde, bir A.. 
mirin bir yerden ötekine gidişi, bllhu· 
sa yurdun daha içerlerine doğru yol a-
lış bir can l!lıkmtısı, kuruntu doğurur .. 
du. 

Zira nakledilen !mirin, böylece eaJıel I! 

rahatı bozulurdu. Kısmen konfor i~in· 
de ve mütenevvi sosyal hareketlerle ge. 
~en hayatını, ikinci derecede görülen 
bir memleket bucağında "heba., ya ra
zı olamaulı. Gaye yoktu .. Fakat şimdi 
öylemi ya? Memleketin her .taraf mı en 
güzel yerlerimize bemetmek azminde 
değil miyiz? Tayin edildiğimiz V()ya e· 
diler.eğimiz yerleri aahıslarnnır.da gö, 
rillen idari kabiliyet ve umran tema .. 
yüllerine tamamile uygun bir hale ~· 
tircrek her tarafı bir Ankara ve ls.. 
tanbul yıtpacak değil miyiz? Şu tak
dirde amirlik ve memurluk hayatımı • 
zın her <'ilVesindc bizim için bır ikbal 
mukadderdir, demektir. 

• • • 
Bırakın ki. İsta.nbulun bile daha ni .. 

ce terakkilere mazhar olması bekleni .. 
yor ki. Lfllfi Kırdar gibi necip bir j~ 
kılap evladı, Manisayı ila etmek ze\I' .. 
kind"n edilerek buraya kadar getıril .. 
di. Keza. Anknranm polis mUdUrU Sad· 
ri Aka da bura ya gelıyor. Fakat yuıair 
da da dcdıgımiz gibi bunlar, bUyilk ve 
hayırlı bır e:nclin tah kkuk planı için· 
d ylcrdir. 

Herkes, birıbirini tadıl Yeva ıtma.ın 
ederek, lakin her halde blr Bütiln'il nok 
sansız vUcude getirmeğe çalısıyor. 

-,,rlp 11a?7reuf sa-nat ve teımil kolu lmglln7ı:a çalışmalaruıa ildve olarak blr de bando 7colu f eş kil etmiştir. Es7.i nıt .. 
ıııkacal.ardan 'Bay Y~rın idare ettiği bando kolunun güzel ue iyi bir oorhk o'lıarak tercıkki etmesini d\leri". 

Kral Fe d andın duıturu: 

A t Cae ar aut N h l ya.n ••ya ep 
IIIKUET Ml 'N/f. 

-
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Bir siyasi dostluk 
pazarlığı 

Fransa Almanya ile anlaş
ltaak için Çekoslovakyayı f e
da etti. Bundan sonra ltalya 
ile anlaşmak için Berlin elçi-
li Fransova Ponse'yi Roma
)a gönderdi ve öyle zanne
• iyordu ki 7 ikincikanun 935 

f-rihli Laval - M ussolini an
!G§ması yenilenecek olursa 
laer şey olup bitecekti. ltalya 
ile Fransa arasında Akde
ıaizcle yeni bir anlaşma yapı
lacaktı. 

Halbuki yeni Fransız elçi
•i Romaya varınca burada 
dostluk havasının tamamile 
değişmiş olduğunu gördü: 
t ransız hariciyesinin Laval -
ltfussolini anlaşmasını hala 
'ltleriyetle saymasına rai
"1en ltalyan hariciyesi bu ve
tikanın Habeşistan harbi es
llasınd a sanksiyon tedbirleri 
Ve sonra lspanyol dahili har
bi esnasında siyasi ve askeri 
1'tıüdahaleler ile biz.zat Fran
•ızlar tarafından bozulduğu 
iddiasındadır. 

Daha doğrusu Mussolini d: 1935 senesinde Fransaya 
1'tıua.vyen fedakarlıklara mu· 
ltabil verdiği ltalyan dostlu· 
iunun kıymetini yükseltmiı
tir • 
. ..:_ l ki yıl evvelki fiyat ile 
bu dostluğu satamam/_,, A 

Demektedir. EJt.t l..daka~
lıklara K or11lka, f unus, ~ı: 
buti gib yenilerinin ilavesını 
İatemektedir. . 
Fransızlar Mussolini'nın 

-Ou tcır~ı ?Ja.rCihetİ'litA~heaiz 1°' "siyasette ihtikar,, t/iyecel-
lerdir. Fakat ltalyanlar da 
belki Fransız frangını sebep 
töstercceklerdir. 

Bu takdirde Fransız fran
tı düştükçe beynelmilel siya
•et aleminde Fransız dostlu· 

l
iunun ·da kıymetini o nisbet
te kay!>ettiğine hükmedile-. \ 
Cektır. 

Hasan Kumçayı 

Yugoslavyada • 
seçım 

, Başvekil Bir Nutukla 
Partinin Programını 

İzah ~tti 
.delgrat, 5 (Hususi) - Bütün Yugos 

lavya ayın 11 inci pazar günü yapıla
cak olan seçimlere hazırlanmaktadır. 
Başvekil Dr. Milan Stoyadinoviç ge. 

~~n pazar günü söylediği nutukta bil. 
ltümet partisini:ı programını izah et -
lniştir. 

Hükumet partisine mukabil eski par 
tilerin bir araya gelmesinden teşekkül 
eden muhalefet "Antant bloku,, ismini 
İaşımaktadır. Bu parti mensupları 935 
lhayısmdaki seç!mlerde::ı sonra, Yugos. 

• lavyanın bir federasyon esası üzerine 
İturulması .lazım geldiğini söyliyerek 
faaliyetlerine devam etmişlerdir. Fa. 
ltat, ayrı ayrı prensipler güttükleri i
Çin, faaliyetleri neticesiz kalmış ve bi. 

kbll l'er birer atıl bir hale düşmüşlerdir. 
Doktor Stoyadinoviçin temsil ettiği. 

-ı>arti ise, Başvekilin son nutkunda işa. 
l'et ettiği gibi. milli birlik, iktisadi kal
ltınma ve bütiln komşularla, büyük dev 
letıerle iyi mü::ıasebat temini gibi bir 
&iyaset tutarak gilııden güne müsmir 
eserler vermiştir. 

Stoyadinoviç hükumetinin idaresi aL 
'tnıda memleket dahilde ve hariçte sulh 1 

bulmuş ve bu sayede refaha kavuşmuş 
lUr. Bilhassa vergilerin azalması, zi. 
l'at mahsulatın değerleştirilmesi ha. 
l'eketıcrle köylünün refaluna çalışılmı'
tır ki, nüfusımun yüzde 85 ini köylü. 
llttn teskil ettiği, bir m~mlekette bu, 
lıUkiimetb mevkiini kuvvetlendirecek 
bir Beydir. 

Maarif ŞQrası 
-

"'f azan : Hakkı Süha Gezglrı 
Gazetelerde sevinçle karıılanmaya değer bir haber var: An'karada 

Ma;ırif Şurası toplanacak, diyorlar. . 
Şura, yurdun her bur.ağındaki ihtiyacı uzmit ma~rifçileri tophyan bır 

mcdi&tir. Orada bir ic!areci ve öğretmen kalabalığı bırleıecek, memleket 
çocuğunun ıeciyesi, yaradılış bakım~~dan, mu.h~t baknnınd~n .inccle~e~e~. 
Vekaletçe, yapılmış nizamnameler gozden geçırılecek. Belırmış ycnı ıht~-
a tarın ne suretle karşılanacağı düşünülecek. Ve nihayet okutmada, terbı

y ~ tam bir birlig~in hangi çarelere başvurularak elde edilebileceği karar ye .. ~ 
altına alınacak. Çocuk ve terbiye işi, Türkiyede ilk defa olarak, bu kadar 
gcnit bir kadro içinde, müphede altına alınıyor. 

~imdiye kadar böyle bir hamle yapılmamı§tı. Meşrutiyet inkılabından 
ıanr: idadileri ıultani ve liıe yap2n hareket, geliıigüzcl bir program tercü
mesinden baıka bir ıey değildi. 

Jı•ran&ız liselerinde okunan derslerin müfredatı gözden geçirilmiş, 

menularına bakdmıı ve hiç elenmeden, mahalli ihtiyaçlar, yerli ist:datlar, 
muhit ıartları, ilk mekteplerin verim dereceleri asla hatırlanmadan yabancı 
bir sistem benimsenmişti. 

B irkaç gün evvel Pariste büyük 
sarayda bir çok e('n-.bi uevlet. 

lerin de iatirakile hazır~a.ll!tltş olan mu. 
azzam 16 mcı beyne::u:!eı tayyarecilik 
sergisi Fransız Reisicumhuru M. Alber 
Löbrön tarafından ve bir çok fen a
damlarile davetlilerin huzurunda me. 
rasimle açıldı. 

Sergiye, Fransa.dan maada, Alman. 
ya, İngiltere, Belçika, Holanda, Po· 
lonya, Çekoslovakya ve Amerika dev. 
letleri iştirak etmiş, böylece yedi dev 
let en son model harp tayyareleri:ıi, ö. 
·ıum makinelerini teıhir fırsatı bula • 
bilmi3lerdir. 

Her ne Jı•..ı- ..:ı:: ıetıerın lfütün mo. • 
,ı.ucrıni teşhir etmediklerine kendi kö. 

Bu yabanc:hkta yıllarca bocaladıktan sonra ''nümune mektepleri,, nin 
kurulması neticesine varıldı. O mekteplerin de bugün yerinde yeller esiyor. 

Liseler, kah on iki, kah on bir sene oldu. Programlar hazan ti§ip ka· 
bardı; bazan dolgun yekunlu tarhlarla sıskalaftı. 

''ll"k,, lerle "orta,, ların, "orta., larla "lise,, terin ve ''liıe,. lerle Univer
sitcnin araları gittikçe açıldı. 

Bugün "Maarif Şürası., nın toplanmasında bütün bu sarsıntılı ıeçmi
şin payı vardır. 

Memlekette bir okutma yolu, bir terblye yolu gerektir. Bu ıiıtemler, 

ne Fransadan, ne Almanyadan, ne 1ngiltereden, Amerikadan ve Ruıyadan 
alın; bilir. 

Bunlar milli meselelerdir ve ancak kendi bünyemizden, kendi cemiye

timizin istidat ve ihtiyaçlarından çıkkrılabilir. Bu istidat ve ihtiyaçların 

kavıanması için de böyle bir Şüranın kurulması gerekti. Tedbir yerindedir. 

oeıerinde daha muazzam ölüm makine k b e 
leri bulunduğuna inansak da bu inanış p • t b • • • • 
bUtU'l devletlerin, medeniyetin büyük arıs e uyu ır 
bir hızla harp hazırlığı yolunda çalış • 
makta olduğuna bizi i:ıandırmaktan 

~~t;;:tayya:Pe meşheri açıldı termekte ise de sivil tayyarecilik o de. 
rece yokluk içinde bU. köteye atılmıı 

:=::~E:;:~:;~::: Askeri tayyarelerin süratle inkişafına 
rı~h~::~~i:;:nun~~~~a:: mukabil sivil tayyarecilik pek geride .. larak sulh ıçinde yaşıyaca !Daamarm-

refahmı da dilşündüğUnü anlatmakta ~- · ~·- .. ı 3 -Umumiyeti itibarile deniz tayya 
"d" • f 1 ı. 

Çekoalovak tayyaresinden maada A. 
merikalılar tarafından hazırlanmış yi
ne dört motörlü bir ders tayyaresi de 
sergiye ayrı bir huswıiyet veriyordu. 

Esas itibarile sergi bir tayyare ser. 
gisi olmaktan ziyade muhtelif motör. 
lerin me§heridir. Sergide daha he
:ıüz tecrübesi dahi yapılmamış bir • 
çok kara tayyareleri, bir kaç deniz tay 
yaresi ve bazı makineler tefhir olun. 
muştur. 

Sergiyi açan Y. Löbrön, evvela ser
giye iştirak etmiş olan ecnebi devlet. 
ler tayyarelerini gözden geçirmeğe baş. 
lamış, ilk olarak da Polonyalılar tara
fından yollanmış olan modellerin ince. f. "f 

Iiğine ve hatlarındaki moder:ıizme Parıs 7'ayyare sergtat 
hayran olduklarmı, bu tayyarelerin ta . t• a.k t · 1 rdir Müte dclit 
serginin hakikaten en pyanr dikkat yu .. ıg ır e mış e • a 
k .. · · t .. ı.·ı tt•kl · · ·· 1 • 1 motorltl Marsel Blo!il ve ~otez marka. 
oşesını eıJAı e ı ermı aoy emış er • 1 D ı· ta · Mo 

dir. İkinci olarak Alman tayyarelerini an, ~ 60'\vuaodınl aFrvcı yytaaresı vef b : 
. . . ran -z m e ansız yyare a rı. tetkıke başlamış. Sergıde bızzat mo - kal nl da · d 

. arının son zama ar en zıya e dellerın bqmda buluna:ı Alman tay. tıkl od 
11 

clir 
yare sanayii umumi katibi M. Sezar, ya!!:41t arıt~lüeHer . • 

10 
k k if 

• • • yu. mo or aurıo s mar a eş Reısıcuınhura modeller hakkında ıza. ta . ~ k .k lm 
t i t . yyareeı, ço e onomı o aaı, yere 

Jıa verm ş ır. · ıes· t ··k l" ı· ·ı h 
Almanlarm Dornie - Do 17 maka

lı çift motörlü bombardıman, tayyaresi 
ziyaretçilerin takdirini kaza.nmıetır. 
Bundan sonra gömen geçirilen İngiliz 
ta;yyareleri:ıden bilhassa yeni bir mo. 
del olan Hurikan marka avcı tayyaresi 
çok beğenilmiş, Holandalılarm çift mo 
törlü Fokher modeli nazarı dikkati cel. 
betıniştir. Bunlardan sonra Çekoslovak 
yalıların yollamış olduktan dört mo
törlil fevkalade nefis ve bilhassa sivil 
tayyareciliğe ait bir model herkesin 
takdirini toplamııtrr. Amerikalrlann 
Laus Vugt ve Kurtis modelleri de pek 
beğenilmiştir. Belçika tayyareleri de 
herkesin h~una gitmiştir. Serginb 
Fransada açılmış olması mllnasebetile 
Fransızlar sergiye daha büyük mile • 

ınme ısa mm mu emme ıye ı ı e er 
kesin takdirleri:ıi kazanmıştır. 

Anuo ve Brege modelleri de f evka
lide güzeldir. 
Fransız matbuatı sergide kendi mem 

Ieketlerinin lAyıkı veçhile temsil olu. 
namadığmdan bilhassa memleket mü
da!aasmda çok mühim rol oynamış o. 
lan Kodron 714 ve Devuatin modelleri. 
nin Iiyıkile halka teşhir olunamadığın 
dan teessüfle bahsetmektedirler. 
M:aamafih Fransız Markaları. bilhassa 
iştirakteki çoklukları itibarile gözden 

. kaçacak şekilde değildi. Sergiyi tetkik
ten geçirdikten sonra umumiyet iti • 
barile ilk olarak şu kanaate '7arılabi • 
lir: Bütün devletler cehennemi bir sU
ratle silahlanıyorlar ve tayyare sana. 
yii bunların en ba§mda geli,Y.or. 

niz oo kara tayyarelerinden iki ti,> 

İkinci olarak da bütün devletlerin 
yal:1ız harp tayyarelerine çok ehem. 
mlyet verdikleri ve sivil tayyarecili. 
ğin çok yavaş adımlarla yürüdüğü, hat 
ti yerinde saydığı kanaatine varılı • 
yor. 

Sonra deniz tayyareciliğinin ıayıkı 

veçhile ehemmiyetle telakki edilmediği 
görülüyor. 

Se~ye iştirak eden devletlerin yol. 
ladıklan modeller sayesinde uf ak bir 
mukayese de yapmak mükündilr. An
cak daima hatırda tutmak li.zımdır ki, 
sergide teşhir olunan modeller belki e. 
sas sanayiin çok küçük bir kısmını ifa. 
de edebilir. Maamafih sergide görüle:ı 
tayyarelere göre hisıl olan netice şu
dur: 

1 - Polonya tayyare sanayii sergi. 
de büyük bir göhret temin etmiıtir. 

2 - Polonya tayyare sanayii yarattı 
ğı modellerin inceliği ve motör kabili. 
yeti noktasından diğer modellere tama
men fai~. 

reciliğinde bütün devletler geri kal • 
mıılar, bUyUk bir varlık gÖllterememit 
lerdir. 

• ı& - Sergiye iıtirak etmq olan, Fran 
aa. Alma:ıya, İngiltere, Amerika, Bel. 
~ika, Holanda, Polonya. ve Çekoelo • 
vakya devletlerinin hepal tayyare • • 
u.yiinde cehennemi bir aüratle terak.. 
M. etmillerdir. 

Evet. tayyarecilik medeniyet tle-
• ainde bilhassa harp l&Jl&yiinde en mtl 
)im noktayı teşkil etmektedir. 

Gerek memleket mUdafaur, gerek 
mutasavver taarruzli.rda hiç t11pheıil 
tayyareler medeni harbin en uulı ıL 
18.hmr tegkil edecektir. 

Bugü:ı tayyareler Umumi Harp M. 

nelerinde deni1.1.ltı gemilerine attık
ları torpillerin vazifesini de görmekte 
ve gerek ateş hattında, gerekse cephe 
gerisinde veya ilerisinde daima müee. 
sir olabilmektedir. 

Avrupa devletleri tayyareye llzı:m o. 
lan ehemmiyeti vermifler ve bUyUk bir 
sUratle bu cepheden de ıili.hlanmıılar
lardır. 

Maamafih tayyarenin dofuracatı fe 
ci neticeleri takdir eden A vnıpaıua 
devlet adamları so:ı Mün1h toplantmın. 
da bu noktaya temas ederek hava ai. 
Jlhlanmumm tahdit edilmesini mu -
vafık görmUşlerdir. 

Şayanı tegekkürdür ki her an miim 
hazırlıyan tayyare, Münib anlıemuma 
devlet adamlarmı büyük bir liiratle ye 
tiıtirmesi bakımından medeni hayata 
çok büyük bir hizmet rörm.Ut ve A Tnı 
payı muhtemel bir harp tehtlkelfnt!en 
kunarmııtır. 

Temen."tt edelim ki, tayyare ya1n'IZ. 
ca böyle sulh anlqmalarma vesile ol. 
•un. 
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-
Namazdan oııra lınıır Ömer ora

daki halka Ir k kum ndalll Harise 
O!;lu l\1U C'nnanın ıneı.tubunu okudu. 
Bunda lsl< mlnrın bozulduklarını, sa
' al nmda ik bin ıu bır ktıkları

nı, şimdi ise lran lıUl•Umdarının yUz 
bin kişilik bir ordu topladığını, baş

vezfr RUstcm kumanda ında lsla.m
lar üzerine göndermekte olduğunu 

bildiriyor; yardım istiyordu. 
Aralık ız z f r haberlerine alışmış 

ol il r dural'1adılar. 
H ba ladı: 

r m na gltm k 
n l a Jı: r 

nun tein bUtlln ka
r ) azacağım. MU 

sC'nnaya da biz varıncaya kaclar bi
raz geri çekilmesini bildireceğim. 

Hazır bulunanlar arasından, bir 
uğultu gibi, ta dik s slcri ) Ukseldl. 

Halife 0mer islimın büyükleri-:ırd•ğlzama•· l••dlc•rtgo•u 
di. Sonra~ uzu gcrılerek bırkaç 

AI• o A bb ~ d ğu azarlar gibi ceyap "ierdi: 

ı, sman ve ası çagır a it nıil~:ı\~~.~u~:;~:ı·:o:::~'. 
8 d b d "d v • N d • • ? d d • l rınde izin lmdaı· aptalmı görnı en Of Unun aşın a QI ecegım. e erSfnlZ · e 1. dlm. Yediğıniz hurma, gi~diğlniı 

M I • b k b J f • f" 'e ~ unUdlır. Sizin ne glicUnUz var ec fS unu a U e memış 1... bizim UstUmUze gelesiniz? YUrUl' 

Hemen o gUn mektuplar yazıldı. Dediler. ardına takılan birkaç serseriyi l olla· l ine ycrlnh:e Hrın! Duyurayım ki 
Harbe gidenlerin çok gtizel yerler- O zaman Ömer sordu: mış olacak! ledığlnlz gibi yiyecek, lcccek \C gl 

de ;) aşadıklarını, esir ve mal aldıkla- - O halde kim kumandan olsun? Onları baştan ayağa kadar dudak cck versinler. UstUnUzc de yine 
rıııı du) anlar sllflhlarını kaparak at. Herkes birkaç dakika sustu. lçle- btikerek süzerken böyle dUşUnmUş. den bir baş dikeyim. 
larma atlıyorlar, çöllerin her tararrn rindcn biri: mlıştU. Bu ofer elçiler arasından, sey 
dan Medlncye doğru koşuyorlardı. - Saad lbnl Ebi Vakk:\s olsun! DUşUnccsini açığa ~urmaktan ıcen. kır sakallı çatık kaşlı, uzunca bo 

MUseunadan yeııl haberler geldi: Derli. -~ dini alamadı: biri 1 Numana baktı. Bir saniy 
"HUstcın btttun Irakta ne kadar Bunu herkes uygun buldu. - Kumandartınınz bu iş için bura· bakışlyle: 

Arap varsa kılıçtan geçirilmesini em- - İyidir. O gitsin! ya !O.yık, asil ve kibar bir adam yol- ' - Ben SÖJ 11H:>im mi? 
ı etmiş. lran köylerlle şehirlerine si- Halife Ömer kabul etU. lam adı mı? Diye sordu. 

E 1 b . Numan başını Jğerek izin veri den ve yaklaşan islAmlar hemen öl- .rtes gUn atlı Ye yaya otuz ın as- - Gtizel bir elbise bir soysuzun 
1 ~ ·d ı Yezcltcerdc döndU; gtir bir sesle dUrUIUyor!,, kor, bir c UbUne gı er gib • Irak yo_ kadrini ylikseltemcz. Asil bir in an 

ki haykırdı: Medinenln C\'lerinden başka civar. lunda, bir toz bulutu içinde kaybol- kendini tanıtmak için sUslenmi)e IU-
ö - Doğru söyill) orsunuz! Va da kurulan çadırlar da askerle dol- du. merle arkadaşları o zamana ka- zum görmez. Altın, neyin iı;;inde bu _ 

muştu. Bunların sayısı otuz bin ka· dar Medlneden çıknn bu en bUyUk luhursa bulunsun, altındır. 
dnr olmuştu. 

Halife Ömer lslı\mın bUyUklerl o
fan Ali, Osman, Abbas gibllerini top-
ladı: 

- Ben de ordunun başında gidece. 
ğim. Ne dersiniz? 

Bu sözleri itilenler biriblrlerlne 
baktı tar. 
Abbas cevap verdi: 

- Ya Emlrilnıti'm!rıiu. sen nasıl 

ordunun arkasında avuçlarını göğe Yezdiccrt biraz sarardı. 
açmışlar, zafer tein dua ediyorlardı. Rllstcm onları daha çok konu tur-

GUnlcrdenberl asker kalabalığının mak istemiyordu. Tercümana: 
oğultularlle dolan Medine sokakları - Şunlara ne istediklerini sor! 
boşalmıştı. Söylesinler de yıkılıp gitsinler! 
Güneş sanki alev döküyordu. Sur!- DeıH. 

ye kapısının karşısında yUkselen çıp. Yczcilcl!rd kendisini toparladı : 
lak ve dik kayalıklar bu alevleri kı· - EH'·t! Çabuk ol! 
rık camlardan bir dağ gibi aksettir!- Numan IU!stl\me dönerek başını 
yor; toprak damları pişiriyordu. kaldırdı: 

Saftd zaten yara! ıolan MUsennnyı - Yıkılacakla kalacak olanı an-
yan ölü buldu. 'Oc gUn sonra da bUs- cak Allah ayırır. 
blitUn kaybetti. Fakat başka bir şey Sonra. Yezdicerdc baktı: 

le biz bir aç ,.e cıplaktık. Fakat 
lah blzc bir ı>eygamber Yerdi, ,arı 
tıkardı. Şimdi EmirilmU'mln b 
sana göbderdi. "Czun lrtftan hoşl 
ma) ız: din mi, clz) e mi yoksa h 
mi istersin? 

YezJlccrd kızdı. Yumruğunu 
tın tahtının kenarına Yurarak do 
ruldu. Eli,!. le kapıyı gösterdi ve b 
ğırdı: 

- Siz b ndcn htc bir şey bulauı 
sınız. Ancak köleler ve hamallar 
bl toprak taşırsınız! 

HUstcme emretti : 
On dört çuvala toprak dold 

dilersen öyle yaparsın! Sana uymak 
borcumuzdur. Fakat bana kalına ılt 
memellaln! Askerin başına bir ku
mandan koymal11ın; kendin burada 
kalmalı, onlara destek olmahıın? 

kazandı: Ölen kumandanın gUzel - Biz sapıtmıs insanlardık. Allah 
· run. Bunların sırtlarına '\"Urup g 

karısını nikAhla aldı. bize içimizden ve blltlin şehirlerin en 
derin! 

Diğerleri de: 
- Doiru söylüyor; haklıdır. 

Tarı hten hlr yaprak ı 

lran ordusu artık toplanmıştı. Yal. bUyUğUndcn bir Peygamber görıdcrdt 
nız filler ve Rüstem hen Uz gelmemiş. Bizi kAfirllğln karanlığından lslf'lmh
tl. Yezdlcert RUsteme o zamana ka- ğın ışığına çıkardı. o şimdi dünyadan 
dar lran bUyUklerlnden hiçbirine ve- gitmiştir. Giderken de bize dedi ki: 
rllmlyen bir k:ıftan ~lvdtre~ek. hR•n. l~l= ı.ı M7lm dinimizden çıkar veya 

dln!mize girmez, onunla ., ....... ~yapı. 
ııız! Ya lslAm dinine girerltr, yahut 
cizye ( l) ,·erirler. Biz onun vasiyetini 
tutuyoruz. Size geldik; C'ğer bizim 
dinimize girerseniz gideriz. Girmez -

Biraz sonra on dört cu' al top 
ğr sırtlayan on dört Arap el 
şehrin sokaklarında, halkın ~ uhal 
rı ve tUkUrUkferl arasında uzakl 
yordu. 

Terakki hamleleri 
• ve ınsan 
Yazan: Nly11zl Ahmet 

DUnkU gar.etelcrde Amerikada mu. 
au.am bir kanal açılacağım yazıyor
lardı. Bir gün insanlar için ancak ha. 
yal ola~ işler, fc:ınin tekflmülü iu! ko. 
layca yapılıyor. 

Ben, asnn terakkilerini gôrdükçe 
hep insan :zekasını düşünürüm. Bir 
vakitler her işten beme.:ı hemen her 
ilimden anlıyan insanlar vardı. Bu gü:ı 
her ilim ~ubesi bir <_;ok kısımlara ayrı
lıyor. Yirmi birinci, yirmi ikinci asır. 
da geçmiş asırların inkişaf tarihi ne 
olacak ve insanlar bu tarihi nasıl haz. 
mesiebilecekler .. 

Yirmi sene evvel, 1919 yılında çıkan 
bir gar.atede tayyare lçi:ı yazılmış sa
tırlar görmüft;üm. İste o vakit tayya. 
re için yazılanlar: 

"Tayyare postalan her tarafta mun 
tazaman işlemeğe başladı. Avrupada 
tayyareler yalnız mektup naklettiği hal 

de Amerikada mektuptan maada ,wata 
paketi, eşya ve insan nakleylemektedir. 
Yalnız yolcu tayyareleri henUz işleme. 
ğe başlamadığından posta tayyareleri· 
ne bindirilmekte ve ke:ıdilerinden nü. 
fus başına değil, sıkletlerine göre Uc. 
ret alınmaktadır. Bu ücretin mukabili 
pullar yolcunun serpuşuna yapıştırı -
larak iptal edilmektedir.,, 

Yirmi sene evvel yolcu tayyareleri 
henüz başlamış iken bu giln havada mu 
azzam devler aef er yapıyor. Halbuki 
yirmi senenin tarih için :ıe ehemmiyeti 
var. Terakki hamleleri son senelerde. 
ki inkişaf seyrini muhafaza ederse, in. 
sanlar ya yaptıktan ile hiç mqgul ol
mıyacaklar, yahut her insanın haya. 
tında bilmesi lizmı gelecek malbıat 

zihne yük olmıytcak bir şekilde takıim 
edilecektir. 

Karam·azof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevskl 

.evirem Uaklu Sühıt t;ezgio - 29 ••• 
Ne ise işte geldik. Hadi çabuk mutfa
ğa git. Ama dur, hele ..• Acaba ne olu
yor? .. Geç mi kaldık yoksa? .. Ziyafet 
bu kadar çabuk bitmiş olamaz .. Meğer 
Karamazoflar işi azıtmış olsunlar.. iŞ

to baban ve Miyosov başpapazın daire 
sinden çıkıyorlar. işte ''İzidor,, baba, 
merdivenlere koşarak arkalarından ba. 
frty'.>r. Babana bak babana ... Nasıl kol 
lfını sallayarak kiıfiır ediyor ... Neler 
oldu acaba, .. Papası mı dövdüler? .. 1. 
ıin içinde mutlaka bir rezalet var .. 

Rakitin, ıyi tahmin etmişti. Filhaki
ka orada kızılca kıyamet kopmuştu. 

-8-
BiR REZALET 

İvanla Miyosov, başpapazın daire
şine gelince, zarif bir salon adamı ol~n 
Aleksandr, kapıldıgı hiddetten ötürü 
utandı. So ukkanlıhkla düşününce, Fi
yodor Pavlioviçe uymakla iyi etmediği. 
ni anlıyordu. Kendi kendine: ''Papaı. 
ların suçu ne,,. Onlara karşı nazik ve 
aevımli davranmak gerek 1 Böylelikle 

Fiyodor maslcaraaiyle benim aramdaki 
farkı da göıtermit olacağım,, diyordu. 

Hemen oracıkta baJkP. bir ıey de dü
şündü. Manastırla kendi arasın.da dava 
mevzuu olan orman ı işi w.oe balıkavı 

hakkından vazgeçecek, oranın gelirini 
kiliseye bırakacaktı. 

Başpapasın dairesine girdikleri va
kit, bu kararı katileşti. Gerçi yemek sa 
lonu, pek parlak değildi ve baırahibin 
evi, ancak iki odalı bir yerdi. Ama yine 
Stareç:n höcereainden daha güzeldi. 
Oda döşemeleri parıldamıyordu. Eşya, 
sahtiyan kaplı akajüdandı. Fakat bu 
ıönüklüğün yanıbaırnda zengin bir te. 
mizlik goze çarpıyordu. Pencere kıyı. 
larrnda güzel ve pahalı çiçekler vardr. 
Bütün emek ve dikkat sofraya harcan. 
mıştı. 

• Tabakllr, örtüler parpar yanıyordu. 
Masaya iayet iyi pitmit üç türlü ek
mek, manastır bodrumlarından iki ıiıe 
nefis ıarap. büyUk b;r sürahi "Kan,, 
konmuştu. Votka yoktu. Liıtcde beı tUr 
lü yemek vardı. 

41a bUyUk bir sorguç taktıracaktt. 

Bunların ikisi de zUmrUtler, lncller 
..,.e elmaslarla sUslUydli. Ayrıca askc. 
rin harp arzusunu yükseltmek için, 
zaferden sonra dafıtılmak Uzerc bin 
deve yUkU altın YC gUmUş vermişti. 

Bunların lran ask•rinden çok A -
rapların iştahını arttıracağı dUşUnUl· 

mUyordu. 
Saad dUşman ordusunun yUz bin -

den çok olduğunu öğrendi. H~men 
Halife ömere yazdı. 

Ömer ona kısa bir cevap verdi: 
-Korkma.! Arkandan başka asker 

de yollarım. 

Saad elbet korkmuyordu. Fakat 
işin güzellikle bitmesini de pek isti
yordu. Bunun için Peygamberle bir
likte birçok harplerde bulunmuş olan 
Numan'm yanma on Uç kişi daha kat. 
tı. Elci olarak lran HUkUmdarına 

gönderdi. 

'OçUncU Yezdicert bUtUn heyet ve 
zenginliğini gösterecek şekilde hazır
landı. Arap elcilerin! bUyUk salonda 
altın tahtında oturduğu halde kabul 
etti: 

- Saad bize elci olarak ordusunun 

Son derece mütecessis olan Rakitin, 
dayınamıyarak, baırahibin mutfağına 

sokulmuı ve yemeklerin- listesini öğre
nerek Aliyoıaya anlatmııtr. Zaten o • 
nun her yerde ahbapları vardı. Her ye. 
re burnunu ıokar merakını giderirdi. 
~akitin, kendisinin hayatında ıpühim 

bir rol oynamak için doğduğuna kani. 
di. Çok meziyetli bir varlık olduğuna 
da inanırdı. 

Bu gencin manastırdaki dıevkii böy 
le bir ziyafete çağırılmasına müsait 
.değildi. Fakat Jozcf ve Paiyüs davetli
ler arasında idiler. Miyoıov, Kalganov 
ve ivan salona girdikleri vakit onlarr. 
orada buldular. Emlak sahibi ''Maksi
mo,, da bir kenarda duruyordu. Baıpa. 
pas, misafirlerini karıılamak için salo. 
nun ortasına doğru ilerledi. Bu, iri ya. 
rı, biraz zayif saçlarına, sakalına kır 
düımüı fakat kuvevtli bir ihtiyardı. U
zun yüzü vekar ve ciddiyetle dolu gö
rünüyordu. 

Misafirlerini ıe111izce selamladı. On. 
lar da takdis etmesi için, yanına sokul. 
dular. Miyoıov, elini bile öpmek istedi. 
Fakat ihtiyar vermedi. ivanla Kalğa. 
nov daha ileri giderek, a~ğı tabaka hal 
kının yaptıkları gibi dudaklarını ıapır: 
dattrlar. 

Aleksandroviç, zarif bir güliımıeyiş 
ve vakur bir seıle: 

- Sizden af dilemek l'Jlec!:>uriyetin
deyu, muhterem efendimiz. Çünku da. 

seniz cizye Ycrlrsiniz. \"C'rmlyC'cck o-
lursanız hnrbe hazır olun! 

Başlarında kıldan kefiyeleri, sırt 
laı·ında ve hacaklarmda kaba bez -
den gömlekleriyle şalrnrları, deve- tu 
yünden abalariyle, bu ~atafath lran 
sarnyına .sadaka istemek için giren 
birkaç za,·nllıyı anclınyorlnrdr. Yal -
nız dik ve mağı ur duruşlan, tok soa 
lerl, parıltılı kara gözleri) le öyle 
blr sUzUşleri vardı ki, diklrntlf olan· 
Jara, biraz cnelki görUşUn yanlışlı
ğını haykırıyordu •• 

Tcr<:'Uman bu sözleri lraıı diline 

Numan arkadaşlarına cesaret 
hVTrfU: 

"' e götürelim. Topr 
Ulkclf'rln a hi rıdır. Bunu götür 
miz, ) arın btlttin T n tılkeslnc 111 

ola<.'ağımııı anlatır! 

Yezdlcerlle yakınları başka t 
lU dUşUnllyorlardı: 

-~ğ r rnn t orr 5 ....... 1ırt\1l.K: 
lara kısmetse tşte alıp götUrUyor 
Artık buraya gelemezler! 

Gökboğa blitUn bunları dikka 
gözde~ gt>çiriyor, 1 Iil.mnrın Yakar 
cesare tlt>ri karşısında tranm kof 
rurunu, zengin kılık tcindeki ruh 
laklığını daha. iyi anlıyordu • 

(Devamı vatJ 

( 
• Bugün S ~ K ıı\ R V A sinemasmda • 

S A A ~!! Kr2iç~ R A G l B L~u~•ÜR~nerŞ ~p~c~~ 
Sonia Hennie ve Don Anıeche Tracy - Victor Varconi 
tarafından Fransızca sözlü nefis tarafından Fransızca s6zlü aşk, 

, e parlak bir film. his ve heyecan filmi 
ilaveten: YENi PARAMUNT JURNAL 

-• Bugün saat 1 ve 2,30 tenzilatlı matine ·-
vet ettiginiz Fiyodor Pavloviç gdemi. 
yecek. Gelmeyişi de sebepsiz değil. 

Oğlu ile kavga etti ve ağza alınmaz 
,eyler söyledi. Tabii sizin de bütün bun 
lardan haberiniz olmuştur. İ§t:: kızgın 
lıkla ağzından kaçırdıgı sözlerden son. 
ra artık huzurunuza çıkamıyacağını an 
layarak oğlu ivanla beni, sizden af di
lemeğe memur etti. Kusurui"u l agışla
manızı ve geçenleri unutm.tn zı dile. 
yor. 

Dedi. Miyosov nutkunun sonlarına 
dogru için·n ferahladıgıru duymuş ve 
yüregindc insanlık aşkının yeniden can 
]andığını hissetmişti. 

Kendisini agırl>a h bir siıkfıt içinde 
dinliyen başpapas, ba§ını egJi ve. 

- Onun aramızda bulunmamasına 

cidden müteess:rim. Berab:r lokma et
mek belki bizi birbirimize daha çok 
yaklaşd·racaktı. Euyurunuz oturur.uz 
efendiler. 

Cevabı verdi ve dıvardaki resme 
döncııek düaya ha•ladı. Herkes başları. 
nı egerek durdular. Emlak sahibi Mak 
simof öne geçerek miıbalagalı bır ihti
ramla ellerini baglamıştı. 

İşte bu sırada Fi} odor Pavlov ç k 
pıdan girerek biıt ola ca ç • 
kinligiyle bo altt Ş ra n t etm k 
lazımdır kı Fı 1 

1 • o 

papasın sofrasına oturmaga utanıyor 
du. Utanıyor, demek pek doğru deiU. 
Çiınkıi bunu o, utandığından ziya 
muaşerete uyıun bulmadığı için yap 
mıştı. Fakat tam faytonuna binmei 
hazırlanırken birdenbire durdu. Stare 
çe soylediklerini hatırlamıştı: ''Beıı 

bir topluluga gittiğim vakit kendi 
herkesten daha adi görür ve daha il 
bakışta onların beni bir soytarı yerin• 
kcyduklarını anlarım. Anlayınca 

eh mademki böyledir, o halde hadi bi' 
de soytarılık edelim. Çiın1dı hepin· 
benden beşbeter mahluklarsınız.,, Kel' 
di alçaklıgile bütun dünyadan intık 
almak istiyor gibıydi. Bir gün ona: 

- Bu adamdan ne diye bu kad 
n. fret ediyorsun? 

Diye sormuılardı. Maskara bir ha 
yasızhkla: 

- Onun bana hiçbir fenalıgı doku 
madı. Bilakis ben onun baıına bir ç 
rap örmiıştum. işte o vakitt:nberi ti 
siniyorum. 

Bunların zihninden geçişi, onu ç· 
'kin çırkin guldıirmuştu. Gôz.leri kı 

vılcımlandı, dudakları titredi. Bir da 
kika kararsızlık içinde durakladı. So 
ra ansızın: 

- Madem, ki bir kere baılıdık, e 
yayından çıktı, bari sonuna kadar el 
delım ı Bana hepinız v zgchrıiniz. 
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•ımlıhı lll'mll'ttı 

frfn•• d•1•1tde 

A1lıt H 1!t~ Krt 
•• ,ıaıır 2flO n' • 
1 a1lık nı l20 • , .... euo HUO • 

f811featadea Ralkln lllrllit ıctn •>d• 
.ıua 1rn1n1f dotQJQr. Poat. btı ııııae ıtr 
.... , .. ,., ...... ,cı. rctınlt k••' kurut 
ıemmedtllr. 

AQırcezada 
bir yaralama vak'ası 

ı Tevkif hanede yine bir 
hadise oldu 

Bir MahkUm Bir Alacak 
Meaeleıinden ArkaU..la .... ı 

Yaraladı 
Tevkifhanede olan yeni bir yaralama 

vakaaı daha adliyeye intikal etmittir. 
2 seneye mahkum otan Cafer, lcatU· 

den 15 seneye mahküm H~nyin ve 
Hayriyi bir a~cak meselesinden dolayı 
bıçakla yaralamııtır. Suçlu ve phitleT 
dun dordun:::u ıorıuya ıeiirilerck ifa. 
deleri alannuttır. 

'hnH bJdıaı blldlren nıektup •• 
lelcnr leretlat. abune parasınıo poat• 
qp MDU ile Jollanaa On .. 11111 iden 
lıendl ı.nae alar. 

B r adamın para ile satın ahnara'< birisini 
yaraladığı idd·a ediliyor 

Tlrtı111nl• h11 po1to m,, kirinde 

llVHIJN"a obon• "'"''"· 
A lreı drj tllrme lk'retl ~ ııurutlur 

iLAN CCHETI FJt 1 

Ticaret lllnlınnın unıım • ı ıl rı 

sonclan itibaren llı\n &ıı) laların 1 ttt, h: 
uyfalard• 50 kurut; dörd ancQ ) fa. 
da ı. ikinci •• OcOncüde 2, bırını:ıde 
f, tlashl& yanı kesmece :ı lıraıtır. 

Hüyük, çok de\ mlı, kll~lı, rl'nldl 
ilin verenlere ayrı •> rı 1 ctır ırler ) 
pılır. Resmi llAnların sanı nı • ı lırı 

kuruştur. 

1 lrarl nıahıt1l'llt 01111111111 lo ıc ' 
il nl"' 

Bır dl'fa 30, ıl" 1 ~• u d la•ı 
ı:,, dorl ılela ı iŞ ve uıı c.lrfa111 1 10 ku 
ru,ıur. re a)lık ıl il \t'll'lller n t ır ele 

ra,.ı brda\ adır. J>öı ı aıırı 8t Çl'n ıl n 
hırın faıla ~tırl rı IH"• kunııt 1 • ._., 
eJılır. 

lllınıtl lo111ıon11 11tllrttılrrt '-ılc ıU 

lltfn ı11rlftsl 11ü:dt ı.ı lntlırılır 
l\l'HUN henı doArudıın duılıuu tırn 

dı ıılare )erınıle, lıt'ıtı Ank rıı ı aıMeı~ııı I 
de Vakıt Vurıtu altıııılıı "' '.\IAI ımııt 
IHf.N ılAn hlırcı'u t'lı\lr ıl ıı kııhul ıleı 

(Hıırotıtın t~lf'/ot 11 'ti :J!il 

Cumhurreisinin millete 
beyannamesi 

Okullarda Çerçevelenip 
Sınıflara Asıldı 

Cumhur Bqkanı tamet İnönunun 
millete hitap ettiği beyanname büyuk 
levhalar haJlf\de bastırılarak bütun o. 
kullara ıönderilmiıtir. 

Okul idareleri bu levhaları talebenan 
gorebileccii bir yere asacaklar ve etra 
fını çerçevcleyeccklcrdir. 

--o 

Takaı Komiıyonu 
Şelrrimız takas tetkik komisyonu bu • 

gun oğ~den sonra Ticaret ve Sanayi 
Odasında bar toplantı yapacak, bir haf 
talık takas muamelelerini tetkik ede 
eektir. 

Son giınlerde takaı muameleleri 
artmıt oldugundan tetkilc komisyonu· 
nun haftada yalnız iki defa toplanmaaı 
muamelelerin .u~ ,.111- 1 ıçm-xau 
•i'-'ffl ıtemektedir. 

... ---~~--~~ır--Oda Meclisi Çarıambaya 
~ O ~ A Toplanıyor 

••-- A-kar.a ""5-12-938 ---ı İstanbul Ticaret ve Sanayı odası 
1"'A meebsi idaresi önümüzdeki çar amba ti _,.1 l'rllllıt • 11 ııı ı .. retı uta. ılıır, ftı• 

rt:.C.e muamele 116renlerdır. Hılıım· gunil toplanacaktır. Toplantıda yeni 
••r uat ıı de lıapaaıı uhı 1 ull•rıdır yıl içi.., çok eaaılı meseleler gôrütüle· 

.,_ ___ .; c:. -' L ~ c cek, ban mühim meaekler üzerinde de 
uıuu.a.._ ~97 • l'ıaJ 4297~ 

• Nenorll ,-. ws: • •11ttır· • r' "'dtr OlaMbZ 
• P.rfı 8 80'-''ı • Yart0•• 2" 60 15 o 

: ~!:v~ ~a~!2 : !!~~;:.0' ~"
8

~~ Kimya Enstitusu 
• Aıasterdamti809 15 • llehır1ıt 2 Ui 

• Berlla 60223 • Yolıoh n B• 27 Yeni Bir Bina lntaıma 
• ar0u.ı 21 0875 • Stolıholm 80 24 tmkin Bulunamadı 
• Atine 1 07 • Mo~kmı :.cd87 

• Sob• 1 6 15 VtuH Un"enitenin kimya enıtitüıüne ait 
ıellkr•zlar ieap eden ta ıısann talk -.ı .. •-• 

• 1133 T. Bor ı we 75 • f.r•tınl 1stılı ı ~' muı dolayııile enıtitil için yeni ve mo. 
• • • il S. r.nururn dern bir bina in§&ıına imkin cörülcme 
• • • ili S f.rıurum mittir. 

LiMANDA 
Bugtln kalkacak vapurlar 

(Tart • 12 Karadenlze), (Ulur -9.30 
Jımite), (llatakaa-1 Mudanyıya), (Kemal. 
11 J(arülfjp), (Çanakkale - 10 Meni. 
ne) kalkecıktır. 

Gelecek vapurlar 

(Gune)'IU • 22.30 Karadenizden), ft~ı. 
ıen • 13.30 aBrtından), Marakaz - 18.15 
Mudanyadan), (Taner • 17 tmroıdan) ıe
Jecektır. 

Dünkü Hava 
"'"' yardan Trakya, Kocaeli El• b61-

p)e1'1nde kapab 'Ye J alıflı, diler yerlerde 
bpah ve J eryer Y•l•th ıecmift rtızcAr 
Trakya, Ege te cenub Anadolusu b61ıelerin 
de ıarbl, diler b61telerde umumiyetle ce
nabı illlkamtllen orta ku•vette dolu 1>61· 
seterinde hafif olarak ıecmişllr. 

lst.nbulda hava kapalı ve J alı•lı ıeç -
mit. rüqAr dkln kalmı,tır. Saat U de hı
.,. ta11 iki 765.4, sühunet en yüksek ,Onet• 
te. 21.•. 16Jıede tc.S ve en dihOk S.8 san
t11rıd bydedllmt,ur • 

TEŞEKKOR 
Diyarbakır Mebusu General Kbmı 

SevUkteJdn ve kızı Bayan Vedia Ata. 
ınerden aldıfmıız bir mektupta Umumi 
K.a;uaJar Anonım ıtrk ti Geeel di.rek 
tartı Bay Fahri Atamerin ha)'&ta ve
dNJı«an dolayı blmt taziye Jdtfunda 
bulunan, mektup ve telgrafla kederle. 
rbe lftlrak eden doetıarma. cenaze tö.. 
renine gelmek nezaketini gösteren sa
,. 919at&. ailenin en derin tetekkUr 
ve tllkranlarnu arz için guetemlzin ta 
~ rlea olunmaktadır 

Kimya enstitüıil buJunduiu binaıun 
yanında b~ olarak bulunan eaki Kızı· 
tay binasını da tutarak burada büyük 
bir llboratuvar vUcude ıetirmeğe ka -
rar vennittir. 

o 

Fakültelerde Derı 
Proırramlan 

Univenitenin fakülte derı procrllUl
lannda ban delipneler yapılmııtır. 
Bu detifmeler den saatlerinin ıUnleti 
il.serinde olmuttur. 

Tıp Fakülteainde 
Okuyanlar 

Sıhhat tıteri Bakanlılt hesabına t1ni. 
veraite tıp fakültesinde okuyan talebe
ler tüaillerinl tamamlıdrktan sonra 

Babnlıinı tayin edeceli mahallerde 
çalıfmü mecburiyetindedir. Fakat bun· 
!ardan Univenıtece Jhmı olanlar dahi 

Univenltede ~r. Vekllet 
bu maddeyi delftdnnittir. Uniftl'llte 
Iibum ıardlkçe tıp fakUltesl mesunu 
ıençlerl Mlatan olarak a1abilece1rtir. 

.. tay Men..ıi Mallar 
H•y mente'll n menidli ınahaul 

ve mamullerin TOrJdyeye ithalinin 
TUrk malan bUkUmleri dahilinde 
eerbnt oJdup alüadarlara bilditilmit 
tir. 

Birçok memleketlerden taku yoliyle 
memlekete celea kalay. kauçuk, pa • 
muJdpllif. balar, ham deri, jut iplilf, 
kebrako, jat menaucat haklanda 2.8273 
sayılı kararname Hatay ment'eli eıya
ya tatblk edlJmlyecektir. Hataya yapı. 
lacak bafda1 De kamtlr dahil olmak 
Uaere bilOmum mac1enlcrin ihracatı 
1. 7623 uyılr kararname hUldimJerine 
tAbi deliJdfr. 

Dun Agır Cezada 60 hra para ile aa· 
tın al nan bir adamın itlediği b:r yara. 
lama vakasının muhakemesıne baılan 
nuıtır. 

Suçlular Elizıglı Nuri ile Mithat a
dında iki kitidir. 

Nuri, Feyzi iıminde biriıini ıöiıli -
nun muhtelif yerlerinden bıça'kla yara. 
layarak katle teıebbtiı etmekten, Mit · 
Hat da Nurıyı buna teıvikten suçludur. 

Bırkaç ay evvel ıuçlulardan Mithat 
karısı Samıyenin, yaralanan Feyzi ile 
ıevııt' ğını ve kendisinı aldattıgını ha· 
her alnuıtır. Koca bunu duyunca hemen 
boıanmak üzere kanıı aleyhine bir da
va açmıf, diıer taraftan da Nuriyi bir 
gece evıne çaf :rarak kendisini aarhoı 
etmııtlr. 

Mithat o gece Nuraye 60 lira vermiı 
ve· 

- Feyza karımla ıevııiyor. Beni al. 
datmanın cezaıını çekmelidir. Onu 
vur, demiştır. Nurı evvela kabul ettne· 
mış, fakat Mithatın yalvarması ve pa· 
ranın tatlı yuzu kar§ı&ında kabul etmiı· 
tır 

Ve birkaç gun sonra 
yapmış, Fcyzıyı yaralamıştır. 

Dilnku muhakemesinde ıuçlu Nuri 
§Oyle dem ıtır: 

- Ben Feyzıye evlı bir kadın n bq. 
kası ıle konu ması dogru degildir, de 
dim, buna kızdı ustiime atıldı. Sonra· 
sını balmiyorum Bıçak da benim değil· 
dir. 

Dl ............... 
- Nuri amcamın ofludur. Karımın 

Feyzi ile alllcadar olduğunu bilmiyo. 
rum. Nuriye rakı içirmedim ve kendisi· 
ni teıvik etmedim, dcmiıtir . 

Şahit clarak çagrnlan Mithatın kansı 
Samiye ise verdigi ifadede tunları IÖy· 
lcdi: 

- BU Mıtbatla botandıiımız zaman 
Feyzı muhakemede f&hitlik etmi9ti. Ken 
diıi uzak akrabamdır. Baıkaca müna
sebetim yoktur. Kocam Feyzinin f&hit. 
liiine kızdı, ve onu öldüreceğini ıöyle
di ~elki beni de vuracaktı.,, 

Suçlular Samiyenin ıahitliğini kabul 
ctmedılcr. Mahkeme de Feyzinin f& 
bit olarak çag nlmasına karar vererek 
muhakemeyi baıka bir güne bıraktı. 

Bir Ana kız 
Sahtekarlık SuçUl"dan 

Muhakeme Ediliyor 
Dün asliye !lirmci cen mahkemesin· 

de bır ana ku: aahtelcirhk suçundan 
muhakeme edilmiflerdir. 

Itin ıaribi dolandırılan kadının da 
birinin kızı dilerinin ku kardefi olma. 
11dır. tddia edlldifine ıare hldiae 
tayle olmuıtur: 

Abarayda oturan Hatice Huriye 
adındalci kadmm ayn ayn kocalannclan 
birer kızı olmuıtur. Bunlardan Semiha 
adlı kız birkaç .ene enel ı:eqin bir 
Arapla evlenerek Kudüae ıitmiftir. 

Burada 'kalan ana, lmı Semihanm 
bir malt mUeuesede babumdan miraı 
kalan paralannı almak için km Sabiha· 
71 Semiha diye ıöıtererek noterden bir 
vekilet yaptırımı ve 7 50 lira çekmit· 
tir 

Fakat Sabiha kocalile kavca edip ay
rılmıt ve koca m ddeiumumilite mllra. 
caat ederek doland neıbiı haber ver 
mittir. 

Suçlu ana kız dünldl mubakemelerin 
de inktr etmiıter, ana Semlbanm vekil· 
lifinden haberi oldufunu tıSylemfttir. 
Mahkeme, Filiatla konHlmlutwnz 
vuıtaıile Semihayı 10rulmak ilzere 
muhakemeyi ba,fka bir ıUne bırakmr~ 
tir 

Yerli mallar ve 
tasarruf haftası 
Aym 11 inde Batlıyor 

Her yıl oldufu &ibi bu y.l da yerli 
mallar ve taıarruf haftası yapılacaktır. 
Hafta, 11 birincikinundan itibaren 
baılıyacatından, ulusal ekonomi ve art· 
tırma kurumu bu huauı için icap eden 
huırliklara ıcçmittir. Şehrimizde yerli 
mallar ve taaarruf haftası münaaebetiy 
le yapılacak tören proıramı kurum 
taralmdan huırlanmalctadır. 

öirendifimiae cöre, proıram muci· 
bince, hafta içeraincle kurum tarafından 
balkevlerinde ve radyoda milli iktıaat 
mevauu ilaerinde muhtelif aevat tara • 
fından konferanalar ver;ıecektir. Hal· 
kevlerinde lconferanılardan evvel yerli 
malı ve iktıaat marılara söylenecektir. 

Cemiyet tarafından, yine bu hafta 
zarfında vitrinlerini yerli mallan ile 
sllstiyecek mataza sahipleri araıında 

bir vitrin müsabakası da yapdaeaktır. 
Müsabakada derece alanlara madalya 
verileceli cibi ayrıca nakdt mUklfat da 
verilecektir 

Mekteplerde de iktisat haftası müna· 
.aebetiyle ~feranalar verilecek, yalnız 
müsamere verllmiilecektir. 

Yerli mallar 11e tasarruf haftaunı 
Bqvelciliibb ~elli Bayar Ankara rad
yotunda verecekleri bir konferanı ile 

~ 

lzmir limanı 
tkincitetrinde Mühim 

ihracat Yapıldı 
bmir Ticaret ve Sanayi Odasından 

tehrimude'ki alikadarlara celel\ malü 
mata cöre lzmir limanından ikincitq
rinin son haftası içinde muhtelif mik -
tarda mat sevlııedilmittir. Bu arada 
4742.9 ton ibllm, 1142,1 ton incir, 
180,3 ton pamuk, 419.4 ton hurda in. 
cir, 483.4 ton palamut, 26.95 ton zey 
tinyalı, 286.3 0n arpa, 200 ton bakla, 
68.8 ton deri, 503 7 ton k61pe, 25 ton 
badem, 186.5 ton ceviz, 2023,3 ton 
tütün, 14,1 ton meyanlrökil, 4.4 ton 
keıtane, 5,4 ton deri, 82.8 ton Uztlm, 
6. 1 ton ruüı ilzilm, 50 ton zımpara, 
4.4 ton kayısı çe~rdefi, 1.9 ton bal· 
mumu, 3 t~ muz. 72 ton palamut, 
23.3 ton ıuaam, 521 kilo hab, vesaire 
ihraç edilmittir. 

bmir limanından ilcincitefrin ayı 
fçeninde çok mUhim denebilecek mik
darda ihracat yapıldılı anlqılmaktadır. 

Tel Yazılan 
DUn Nafıa Vektletinde ı alikadar 

lara bir tamim ıönderilmiı. Devlet Dc
miryolları f dareaine ait telcraf hatlari. 
1e lı:efide edilecek kaçakçıl le tertibatı 
telyazılarmın yalntı teahhOril cau 
olmayan vakalara iniHr ettirilmesini 
teblii etmiftir. 

Herglln bir ftkra 

DJğer taraltan Caferin bıeaiı tevkif 
haneye ne ıuretle soktufu araıtınl
maktadır. 

Çalınan Otomobil 
Hayganoı ad nda bir kadının tak11 

ot~obili ıeçenlerde bir ıuçtan dolayı 
Emniyet DirektarlUfU önüne ıetlril • 
mit. fakat kapıya bırakılan arat. biraz 
Mmra aır olmuıtu. Otomobil ertesi 
ıun Fatihte taıtikJeri ICSkWmflt bir 
halde bulunmuı. tahkikat sonunda oto
rnobilı çalanın Kemal adında birili ol
duiu anlatılarak yakalanmıttı. 

Kemal dün birinci sulh ceza malta· 
meainde eorcuya çelrilmiftlr. S~a po. 
tiıte de eöyledilf ıibl ~u itiraf et 
mit. tevkif olunmuttur. 

-o-
Şarap thracab 

fnhlarlar ldareli, Alm myaya Mil 

defa olarak 32 bin litrelik beyu taraı> 
ihnç etmiftir. 

Alman kontrol dairesi, son 1Ua1er4e 
praplanmw çok beltnditlnden ıı 
bin bq yüz litrelik diler bir parti l 
çin de müsaade vermit bulunmalrtachr. 

Deniz Ticaret Müdiirii 
DenU Ticaret Umum Mldtlrti B 

MUfit Necdet Deni% dtin akpm Anka
raya ıltmittir. 

Çek Bqkomoloaluiun• 
Bir Mektubu 

Dün Çckwlnaır,. ......... . 
........ JIMnllel 'ftCuet ....... o 
duına bir mektup ıebnlf. orada'ld ara
n tebeddOIIerlnden dolayı, ...t ma
hiyette hiçbir maim ihracatını lllı~ 
edecek bir vaziyet ha1tl olmadıtnu. ..
kisi &ibi Tilrk ahcılannı her emetıe 
tatmin etmek Ubiliyetini mubafua et 
tijini bildirmlftir. 

Y umurla lhracab 
Iıtanbul limanmdan ikincitetrin IS'J 

içerilinde hariç memleketlere ntlihim 
milrdarda yumurta aevkedllmiftir. Bı 
arada ltalyaya 27251 Jirablc ili uaM, 
miktarda yumurta ankedilmiftir, Bu 
Yunaniıtana 18406 liralık 651 _.... 
yumurta ihraç olunmuttvr. 

H&I Paytonu 
77 bin lira Arfi)'1* ytpilmüta C... 

bal pavyonlannm 11\fUt ltltfi tamam
lanDUftır 

Fatih Halknincle 
Temailler 

Fatıh halkevinden: 

~iab Uyatro tubeai 938 - 939 
k11 eeıonu temsillerine 10 blrinclkl. 
nun 938 cumarteai glln~ tın.na 
bqlıyacak ve her hafta cumarte.t sb 
lerf aut 21 de ve paar ,anıert nat 
14.30 da olmak ilrıere temlillerine de
vam edecektir. 

Bu temalllere gelmek iltiyen yurt. 
taşlar davetiyelerini her laafta ..rı SU 
nn akeamma kadar her ıUn aat ıo 
da:ı 21 e kadar evtmfı dlrelrt&olllln 
den alıblJlrler. 

Ct kekllQlm öt ı 
On altıncı asır baflancıcmda Abua Hasan Pata aventlinden türer•• 

etıuyalar Anadoluyu baap kahruyorlar ve bit türlü ele ı~miyotlardı 
Ve.tirlerden bmail Pap, eıki,aların tenkilıne memur edihnitti. llmeil Pa 
ta ıon derece ceaurdu. Küçük bir efkiya kokuıu ıördütünU en ajır caa78 
jaı ptınyordu. Hiç kimsede aUlh bıralmwnıttı 

Bir &iln IUA:bln alınan eıkiyalardan biri daj batında aidetbr 
otlukların araamda bir keklilin attflfünü duyunca derin bir iç eüerQ: 

- öt keldilim Bt. demlf, t9mail Pap lfbl arkan ftrken daha ~· ya 
pr rn .. 
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Onu herkes Madam Gofrie diye ta
nırdı. Gofrie o~a ilk kocasından miras 
kalan isimdi, halbuki o şimdi beşincisi 
ile yaşıyordu .. 

Yedi sene evvel beşinci kocasiyle ev
lenmişti.. O zaman altmış yaşında idi. 
Lı'.ipacı, somurtkan bir ka:lındı .. Her 
zaman iç:ndeki zebunluğu dışına akset. 
tirir şekilde gri elbiseler giyer, böyle. 
ce içi dışına uygun bir şahsiyet teşkil 
ediyordu. 

Resmen beşinci kocasının ismiyle 
Ma:lam Prün:> diye çağırılması lazım. 
dı .. Bu halsiz ve cansız kadının beş kc. 
cayı nasıl tatmin ettiğine şaşmamak 

kabil değildi. Bilhassa bu beşincisi ga· 
yetle dinç ve mükemmel bir adamdı .. 

Kendisiyle bir plajda tanıştım .. Çok 
samimi candan bir adam: beni evine 
davet etti. Gitmek istemedim; fakat o. 
nun nezaketi karşısında dayanamıya.. 

rak razı oldum. 
Beni karıs·na takdim etti .. O da bü

tün muhit gibi karısına .Madam Gofrie 
diye hitap ediyordu .. 

Dostum çok mükellef bir sofra ha. 
zırlatmıştı. nefis yemeklerin yanında 
bilhassa şarap fevkalade gidiyordu .. 
Mösyö Prüno ile ben içtikçe içtik. Ma
dam Gofrie ağzına bir damla bile koy. 
mıyordu.O yalnızca su içiycr ve yeme. 
ği zahmetle yiyordu .. 

Diyebilirim ki yemek imtidadınca 

yirmi kelime ya konuştu, ya konuşma
dı •. Fakat kocası onu telafi ediyor, her 
:kisi hatta her üçümüz hesabına konu
ıuyordu. 

Mösyö Prüno elli üç yaşında çok 
dinç, neşeli bir adamdı .. Saçlarına he
nüz tek tük kır düşmüştü ... Pembe 
bir teni, tatlı bir konuşması vardı. An. 
cak yemek ve içmek için gülmelerine 
ve konuşmasına ara veriycrdu. 

Karısı kocasının bu vaziyetinden hiç 
te müteessir görülmiyordu. Yalnız ona 
~arip bir şekilde bakıyordu. Gözlerin. 
de bir arzunun alevlerini görür gibi ol
muştum. Anladım ki Mösyö Prüno ev. 
lilik ıartlarını intizam ve sadakatle ya
pan hlr kocadır •• 

lunduğundan bu 
laştım. 

evden çabucak uzak. 

Artık bu kötü tesadüfün doğurduğu 
meselenin kapandığını zannediyordum. 
Fakat aldanmışım .. Ertesi gün şahit o
larak karakola çağırdılar .. Gerçi ölüm 
ilk nazarda gayetle tabii görülüyordu. 
Fakat Madam Gofrie'nin hayatı birçok 
'karışık vakalarla defo idi.. ilk kocası 
Mösyö Gofrie kendisini metres olarak 
ald b'l zaman henüz yirmi iki yaşında 
ve bir dukkanda satıcı idi. Mösyö Gof. 
rie üç sene sonra evlenmiş ve dört sene 
sonra da butün servetini kadına bıra
karak ölmüştü. Şu halde yedi sene bera 
bcr yaşamışlarôı .. tlç sene nikahsız ve 
dört sene nikahlı olarak. 

Kocasının ölümiınden bir sene sonra 
Mösyö Pişardiyı.: ile evlenmişti. Bu J -
kincisi de yedi sene sonra ölmüştü. Bir 
müddet sonra Verton isminde civarda. 
ki ahbaplardan biriyle evlenmişti. Fa -
kat üçüncüsü de yedi sene sonra öbJr 
dünyayı boşlamıştı .. Ondan scnra eski 
bir noter olan Mösyö Sabl ile evlenmiş; 
fakat bu dördüncüsü de yedi senelik 
devrini doldurduktan sonra birdenbire 
ölmüştü. Nihayet sıraya zavallı Mösyö 
Prüno girmişti .. O da haleflerinin yü. 
rüdüğü yolu takip etti .. 

Asıl işin garip tarafı bütün kocaları
nın birdenbire ölmesi idi. Ölüm sebep. 
]eri de tamamiyle tesbit olunamamıştı. 

Muhitinde, birçokları, Madam Gofrie 
nin uğursuz olduğunu söyıtı:rorlar, bir 
'kısmı ise bu kadının iz bırakmadan öL 
düren bir zehir kullandığını ileri sürü
yorlardı .. 

Her ne halse muhakkak ki Madam 
Gofrie esrarlı bir kuvvet taşıyor ve ken 
disine hiç bir zararı dokunmıyan bu 
kuvvet sayesinde kocasına doyduğu 

zaman onu bertaraf edebiliyordu. "Uste
lik bu işin vadesi de muayyendi: Yedi 
sene .. 

Ben 'kendi hesabıma bu işi uzun müd
det düşündüm.. Hakikaten çok garip 
bir tesadüf vardı .. Fakat ben işin fan. 
tezi tarafını düşünüyordum .. Muhakak 
diyordum; bu kadında bir şey var .. Ko 
nuşurken yüzüme bakmıyordu .. Kim bi 
lir belki mahcubiyet dedim .• Fakat aca 
ba gözlerinde öldürebilecek bir kuvvet 
yok muydu .. Bir bakışla, istiyerek öldü 
recek bir kuvvet .. 

V e ni bir tay y a re gemisi 
illi Ha 

Almaııyaımı yakıııaa acni::c inairilccc7; o?aıı m, tayyare ana gemisi .• Gc. 
uıiyc inecek olan tayyareler, iistünda bıılwıan hususi elastiki bir tertibat 
'l.'asıtasilc dıırdıırı,ılaoaktır. Tayyare gc misi 90 tayyareyi taşıyabilecek bir va. 
::iycttcdir. 

s 
liaı 

Bugünün siyasi meseleleri 
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11el 
:mu 

1 
kul 

lng il liz müdafaasının 
esas ihtiya(;ları • ili 

bul Münihte Avrupamn şekli, bir pota i
çersine atıldı. Bu potanın içinden ne 
çıkacağını tahmine kalkışmakla acele 
etmiş oluruz. Netice itibarile ingiltere
nin vaziyeti ne derece müteessir ola. 
cak? tlç asırdanberi siyaset olarak i~i
lıaz ettiği muvazeneyi tc'karar ele ge -
çirmek imkanları ne kadar kalmıştır? 
Bunlar hep sonradan anlaşılacak ... 

Hi~ şüphe yok ki, bunların anlaşıl -
ması kısmen Hitlerin takip edeceği si. 
yascte bağlıdır? Acaba Bitler, Bismark 
gibi mahdut bir menfaat siyaseti mi ta· 
kip edecektir? Yo'ksa, Napolyon nevin
den, dünyaya hakim olmak hülyasile 
mi hareket edecektir? 

Münih anlaşmasının husulüne kadar 
Almanyanın, Avrupa karşısında fena 
bir stratejik vaziyette bulunduğu iddia 
ediliy.crdu. Ve bu iddia makuldü. Bir 
gün stratejik muvazene, Almanyanın 

Va zun : 
B. H. liddel Hart 

"Taymis askeri muhabiri,, 

doğrudan doğruya bir hücum, masrafı
na tekabül edecek bir netice vermez. 
Bu noktadan İngiltere, kendisine bir cm 
niyet temin etmiş olabilir. 

Fakat bu 'kurtuluş imkllnları, birta. 
kım ümitlerden ibarettir. Çünkü herbi
rinin tahakkuku yine ayrı ayrı şartlara 
baglıdır. 

Bu sırada Ingiltere, birinci derecede 
ehemmiyeti haiz müdafaasını takviye 
etmek zaruretile karşılaşmış bulunu • 
yor. 

tuu .. laka ve para ''dışarı .. ya doğru ak. 
mışt1r. 

Bugünlt Vd1, 'tl!Uvazeneyi düzelt " 
meyi icap etmektedir. T~Qlıı.r ve diğer 
vasıtalarla yerden yapı an müdafaa or. • 
dunun elinde bulunuyor. Ordu da yerde 
dövüşmek gibi ananevi bir fikirden ken• 
disini kurtaramıyor. 

Tayyare defi ••.,d ... :1 c~ı,, ı. .. 1 .. 1 - ıı.av-

ranamıyan bir haldir. Hele bu hal, ''ana 
vatan miıdafaası,, ile alaka peyda ettiği 
vakit, d:ıhıı az anlaşılır bir mahiyet alı· 
yor. 

Bu bakımdan memleketin top ve di• 
ğer techizattan beklediği istifadeler. 

ı 

lne 
laU 
lcrc 
kisi 

tay •are dafi kuvvetlerinin, ordudan 
ayrılması ile temin edilmiş olacaktır, V 

Çünku ordu. gayesi ve tabiye tekniği A 
noktainazarından esas itibarile başka ed 
bir vazifeyi haizdir. 

Kocası uzun müddet Madam Gofrie. 
den bahsetti •• Yanımızda olduğu halde 
sanki o yokmuş gibi her ~eyi söyledi.. 
Karısının dört kere evlendikten sonra 
kendisinin de beşinci olmak şerefine 
nail olduğunu, bu servetin karısına ilk 
kocası Mösyö Gofrie'den miras kaldı.. 
ğuir, fakat hala herkes Mösyö Gofrie
nin evi, Mösyö Gofrie'nin arazisi, de -
mekte oldukları hatta kendisini bile ha
zan yanlışlıkla Mösyö Gofrie diye ça. 
eırdıklarını söyledi. 

Gözlerinde bir ara gördüğüm ve 
"arzu,, diye isimlendirdiğim ışık bu 
fevkalbeşer kuvvet elmasın .. 

Madem ki yedi sene tamamlanmış ve 
bu adam artık miadını doldurmuştur, 

onu hayatından silmek zamanı gelmiş. 
tir. Benim orada bulunan vaziyete şa -
hit olmam bir tesadüf değil mi? 

lehindedir. Ancak siyasi bakımdan, fütu· 
hat emellerine m5.ni olacak bazı engel. 
ler bulunabilir .. 

Hiç münakaşa götürmeyen bir ihti
yaç varsa, o da, ingiltcrcnin hava kuv. 
velini mümkün olduğu kadar sağlam -
laştırmaktır. Bunun için de hakikati an· 
lamış olmak kifayet etmez. Aynı zaman 
da biraz emniyet hissi lazımdır. İngiliz
ler bugüne kadar muharebeleri uzak 
ve açık denizde olarak kabul etmiş ve 
bu yüzden "anavatan müdafaası,. denen 
şeye pek ehemmiyet vermemişlerdir. Bü 

Hava müdafaasının sivil kısm:nda ise 
daha büyük değişiklik yapn:ak icap c· 
der. Bugüne kadar bu 'kısma tahsis e. 
dilen para, ''mücadele kuvvetleri,, ne 
ayrılmış olan meblağın küçük bir parça· 
sı idi. Onun için tahsisatı yeııiden tan• 
zim ve taksim edip, bir hava hücumun
da, fazla nüfuslu sanayi şehirlerini teh. 
likeden masun bir hale getirmek için, 
bomba işlemez sığınaklar yaptırmak ve 
diğer sivil tedbirler almak lazımdır. 

Bundan zevk bile duyduğunu ilave 
etti.Büyük bir küstahlıkla haleflerinden 
bahsediyordu, ben biraz sıkılmıştım. 

Fakat Madam Gofrie'nin oralı bile ol. 
madığını görünce ben de aldırmamağa 
başladım, içtik durmadan dinlenmeden 
Madam Gofrie'nin ilk kocalannın sıh
hatine ( !) içtik .. 

Ondan sonra bahçede gezinmcğe çık
tık. 

Daha yüz metre kadar bile yürüme
miştik ki Mösyö Prüno otların üzerine 
yuvarlandı. Yerde kıvranmağa, dehe • 
lenmeğe başladı. Birkaç dakika sonra 
bacaklarını uzattı, hareketsiz kaldı: 
Mösyö Prüno ölmüştü. 

Bu vaziyet karşısında Madam Prüno 
çılgına dönmedi, ne yapılması lazım· 
gelirse onu yaptı. Bir hizmetçi ile ook
tora telefon ettirdi.. Birkaç dakika son
ra otomobille gelen doktor, cesedi mu
ayene ettikten sonra kalbinin durmuş 
olduğunu söyledi.. 

Ben: 
- Şaşılacak şey .. dedim. 
Bu sozlerimle kalbin ölümden sonra 

da çarpması lazım geldiğine işaret edi. 
yordum, şaşırmıştım. Söyliyeceğimi bil 
miyordum .. Fakat birdenbire dul ka. 
lan kadın fazla teessür göstermiyordu. 
Şüphesiz ki artık itiyat edinn.işti .. Her 
zaman gördüğü bu hareketten kanıksa
mıştı b!le .. En ufak bir üzüntünün te. 
zahürünü bile göstermedi. Sanki her za 
man görülen mühim, zor fakat katiyen 
feci olmıyın bir hadise karşısında imi~ 
gibi dur.uyordu. Doktor arabasında ba
na da bir yer göstermek lUtfunda bu. 

Fakat Mösyö Prüno'nun ölümü için 
çc-k makul bir sebep olmuştu. 

Çok yemiş, çok içmiş ve sonra bir 
konjestion neticesir.de ani olarak öl
müştü.. ölüm tabii idi. 

Sen defa olarak, bu vakadan sekiz 
sene ~onra yine ayni şehire gitmiştim. 
Otomobille Madam Gofrie'nin evinin 
civarından _geçiyordum .. Birdenbire gi
dip Madamı görmek arzusunu hisset. 
tim .. Beni derhal tanıdı ve büyük bir 
samimiyetle kabul etti.. Fakat bu se. 
fer tamamen siyahlar içinde idi.. Çün_ 
kü geçen sene ölen ismını unuttu. 
ğum altıncı 'kocasının matemini tutu
yordu .. 

Birkaç dakika sonra beni çok ihtiyar 
fakat bata dinç bir erkeğe takdim ede. 
rek otomobilimle 'kendisini şehire ka.. 
dar götürmemi rica etti. 

Otomcbilde ihtiyar ile konuşmağa 
başladık .. 

- Biliyor musunuz, tam seksen ya
şındayım, dedi .. 

- Tebrik ederim, fakat hiç o kadar 
göstermiyorsunuz .. 

- Biraz evvel evinde bulunduğumuz 
kadınla evlenmek fikrindeyim .. 
• - Bu sözler üzerine titredim, ve: 

- Peki korkmıyor musunuz? 
Demekten kendimi alamadım .. O gü 

!erek cevap verdi : 
- Hayır .. Böylece yedi sene rahat 

yaşıyacağım .. 
ZavaUr bedbaht r.. 

Ruhi bakımdan ise, yine böyle bir 
fütuhat arzusunu yatıştırmak ihtimalle· 
ri vardır. 

Tabiye bakımından, İngiltere, za • 
mania öyle bir hava müdafaası vücuda 
ge' ·r ... bilir ki, ona yapılmak istenen 

l\'apolyomm ltf ısır seferinde piııdiği deı•e. Pa · u l ' l!a a ıı u 
Na'[>Olyon trcrgi8inde tC§hir ol nuyor, 

Müverrih Niko1 öldü 
Bulgar komşula" 

rımızı:ı şimdiye k 
dar yetişmiş iki bil 
yük tarihçisi vard r 
Bunlardan ikisi d 
ölmüştür. Marin O 
nof \'e lzlatarcftc 
sonra tarihşinas 
larak hizmet göre 
ilimler akademisi a 

lar 
Uç 
ver 

zasından Nikofu ço::; genç bir yaşta .. le 
dü. e 

Profesör ve alım Nokofun on üçün 
cü asırda Osmanlı idaresi altında Bu 
gar Rönes:ı:ısı eseri çok mühimdir. H 
kuki profesörün 15 üncü asırda Tür 
lcrin Balkanlara gelişi hakkında dam 
him bir eseri vardır. 

Macar - Bulg-ar eski münasebetle 
ve 1257 den 1277 ye kadar Bulgarlar 
Tatarlar arasındaki münasebetle ona 
tıncı asırda olan biten bütün hadisele 
canlı hir "'Ckildl' anlnta:ı profesör N l 
kof eski I atin V<' Yunan klasik filol 
jisini de Bulgar üniversitesinde okut 
yordu. 

dl 
Profrsörün ölümü ilim namına b '~-

kayıptır. Kom~ milleti taziye ederi 



ilim bahisleri: \ 

Hazer denizi .. Üzerinde 
tetkikler • 

7 - ı:~.:~urı € Bi~ıNCIKANUN 1938 

Sovyetler Birliği İlim Akademisin.in 
liazer denizi lcomisyonunu teşkil et · 
nıesindenbcri beş sene geçmiştir. 

Kış mevsımı ıcııı 
' 

yenı 

ak. 

elt .. 
iğ er 

Bu komisyonun vazifesini, Hazer de. 
niziniıı fizik coğrafyasının. sularını:ı. 

dibinin ve içinde bulunan balıkları ile 
nebatlarının alakadar olduğu mUhim 
nıeseleleri ve ayni zamanda da jeolo. 
jik tarihini ve tabii ze:ginliklerinden 
istifade tarzlarını tetkik teşkil ediyor
du. 

Komisyon, şimdiye kadar yaptığı 
tetkikleri mesai raporları halinde top. 
lamıştır. Bu mesai bültenlerinden neş. 
ı-edilen ve yahut halen hazırlanmış bu
lunanlarının adedi altıdır. 

Bu bültenlerden ilk üçü, Hater de. 
llizinin şimali ~arki mıntakasındaki 
körfezlerin, Kom..somoletz (Mörtviy 
Kultuk) ve Kaydak körfezlerinin tarif 
lerine hasredilmi§ bulunmaktadır, 

Diğer ikisi, merkez ve cenup mmta. 
kalannda vücude getirilen hidrobiolo
jik istasyonların verdiği neticeleri i. 
zah etmektedir. .. 

Hazer denizi suyu umumi mesele • 
ıine, bu mesaide, çok büyUk bir e
hemmiyet atfedilmiştir. Bu mühim me 
l!ele iki bakımdan tahlile tabi tutul • 
:muştur: 

1 - Bu deniz sularmı:ı toplanışı ve 
kullanılışını nazarı dikkate alan hid· 
rolojik ve hidrometeorolojik çalışma. 
lar, 

2 - Bu denizin etrafındaki kara 
nııntakasmın istikrarını nazarı dikka. 
tc alan jeofizik ve jeolojik çalışmalar. 

Her iki bakımdan ahna:ı neticeler de 
ilim için çok büyük ehemmiyeti haiz 
bulunmaktadır. (Tass) 

O ç Bin Kişilik 
Dilenciler Borsası 

, or. 
erde Hindistanda ve Çinde dilencilik bir 
ken• meslek halindedir. Dilencilerin tcşki-

litıarı ve birlikleri vardır. Bu birlik. 
lıi.ö.Y· lere girebilmek için eski azalardan i. 
"ana kisinin tavsiyesi 18.zımdır ve ayda bir 
ttiği :Vergi ödenir. Teşkilata girmiyenleri:ı 
talı· >dilenmeğe hakları yoktur. Dilenmek 

ba.kkı babadan oğla intikal eder. Oğul 
e di• ;\'\icutça. çok sağlımı ise sakat birisi bu· 
der. aunur. oğlun hakkJnı o istimal ederek 
udan ~enir, kazandığını patronuna getirip 
aktır, verir. Patron dilenciye maaş . verir. 
kniği :Ayrıca yiyecek ve yatacak yer temin 
aşka eder. Dile:ıdle.re mahsus olarak her 

sene Seylan adasında bir panayır ku.. 
da isa rulur. Polisten saklı olan bu borsada. 
ap c- fillenciler müzayedeye konulur. Dilen. 
sis e. nıeğe istidadı fazla olanlar müzayede· 

lerde fazla kıymet bulur, müzayedede 
arça· en çok fiyat bulanlar en muteber dilen. 
tan.. cilerdir. Patronlar bu panayırda mü. 

.za.yede ile alacakları dilencileri Hb· 
distanın muhtelif köşelerine (vazife. 
ye) gönderir. Hintliler dilencilere kar. 
şı çolc merhametlidir. Hemen her evin 
muayyen dilencileri haftanın muayyen 
gününde vergi toplar gibi sadaka alır-

dır. 

lar. Seylan borsa pa::ıayırma bu sene 
ilç bin patron dilenci gitmiştir. Alış. 
veriş fazla olmu§tur. 

---,o---
Güzelliği111izi nasıl 
muhafaza edebiliriz 
Modern hayat kadın güzelliğinin c. 

birinci düşmanıdır. Şehirde yaşıyan 
kadın Iayıkı veçhile temiz hava ala 
madığı gibi gıdasına da iyi bakamıyor. 
Ve vücuduna elzem olan vitamini al .. 
mıyor. Bakımsız bir kadının vücut 
de şüphesiz çirkin oluyor, cansız ol •. 
yor, zayıf adclcler göğüslerini sert tu
tamıyor, binaenaleyh göğüsleri dü~i.ı.: 
oluyor, ve bu şekilde de çirkinlcş:ycr. 

Bir kadının güzelliğini muhafaza 
için iki şeye dikkat etmesi kafidir: 

1) Daimi hareketlerle belkemiği imti. 
dadınca bütün sırtın ve belinin suplc . 
ni muhafaza etmek, bunun için çoi: 
sert olmıyan jimnastikler yapmak ka· 
fidir . 

2) - Göğüs, omuz ve kol adaleleri. 
ni kuvvetlendirmek 1 .. 

Çalışmış bir kolun omuzbaşları cL?l· 
gun ve yuvarlak olur. Güzel bir kel 
yukardan aşağı doğru tatlı bir inhina 
ile incelen koldur. Vücudun sıhhatine 
en güzel şahit göğüslerinin vaziyeti • 
dir. Zayıf, hasta bir kadının göğsü da
ima cansız ve düşük olur. Sıhhatli bir 
kadının göğsü daima dik ve muntazam 
dır. Göğüs adalelerini kuvvetlendi? • 
mek için yapılaca1t jimnastikler yumu. 
şak hareketler olmalıdır. Aksi halde 
göğüs yine çirkin bir vaziyet alabilir. 
Hafif bir jimnastikle vücut güzelleşe· 
bilir. Maamafih sarkık büyük göğüsle· 
ri şekle sokma1t ve çok küçük kalmışla 
rı da inkişaf ettirmek için Hormo • vi 
tamin ile tedavi usulleri vardır. 

Her şeyden evvel şuna dikkat etmek 
lazımdır. ki, güzel bir vücud sıhhatli 
bir vücut demektir. 

Çıphtk 
davayı 

dansöz 
kazandı 

Amerikanı:ı çıplak dansöz namile 
meşhur kadın artistlerinden Sal Benad 
gazetelerin foto muhabirlerini dövdü
ğü için mahkemeye verilmişti. 

Mahkeme huzuruna çıkarılan artist 

şunları anlatmıştır: 

- Benim çıplak olarak oynadığım 
dansta öyle vaziyetler alınır ki, fotoğ. 
rafların bunu tesbit etmesi ayıp sayı. 
labilir. Vücudü::ı bütün kıvrımlarını te
barüz ettirebilmek için oynarken müm 
kün olduğu kadar öne, arkaya doğru 
dönerken erkeklerin yakın bir yerde 
durup görmeleri ve bilhassa fotoğraf
la tesbit etmesi benim aleyhimed:r. 
Çünkü bu şekilde alınacak çıplak bir 
resmin vücuttaki mahrem bazı yerleri 
çirkin görünür. 

Hakimi ikna edebilmek için ayni 
oyununu tekrarhyan artist beraet et. 

miştir. 

em isi 
yaşta .. Biz. karşımızdakinin hatırını sorar. - Nasıl yapabiliyorsunuz? 

"ken: Fakat Çinliler çok tuhaf hatır so -

- Nasılsınız? deriz. rarlar: 
Fakat, her milletin buna mukabil _ Midenizi:ı vaziyeti nasıl? Pirinç 

kullandığı cümleler b~ka başkadır ve yediniz mi? 
bazıları çok tuhaftır. Meseli.: Malüm ya, Çinlilerin baş yemeği pi-

Fransızlar: rinçtir. Onlar pirinci bizim gibi pilav 
- Nasıl gidiyorsu:ıuz? derler. yapıp ta yemezler. Başka türlü bir ye. 
Almanlar: mekleri vardır. 
- Kendinizi nasıl buluyorsunuz? di· Mısırlıların sual soruşu da: 

ye hatll' sorar. .... - Vaziyetiniz nasıl? şeklindedir. 
İngilizlerin sorduğu şudur; * * 
- Nasıl yapıyorsunuz? Arı soktuğu zaman telaş edersiniz. 
ltalyanlar: ' Evet, arının soktuğu yer çok acır. Fa. 
- Nasıl duruyorsunuz? diye sorar. kat çaresi kolaydır. Derhal annenize 

la.r. ko3u:ı ve çamaşırda kullandığı Javel su 
Ruslarla Holandalıların kullandığı yundan biraz istiyerek, arının soktuğu 

ttlmle mana itibarile aynidir: yere bastırın. Derhal sancı diner. 

1 - Genç kızlar ve kadınlar için §ık 
l.iir modeldir. Ceket dik yakalı ve file
siz yakası işlemelidir. ~ütün tayyör 
baklava §ekilleri ile göğüs ve etekler 
çiçeklerle kumaşın daha koyu veyahut 
daha açık renginde işlenmiştir. Açık 

havalar için çok güzel bir kıyafettir. 

Evli kadınlar satenden ve astragan bir 
şapka taşıyabilirler. Heyeti umumiye. 
sinin bu sene moda olan yeşil renkte 
yapılması muvafıktır. 

2 - On sekiz yaşına ka<lar genç kız 
ve mektepliler için şık bir tayyördür. 
Ceketin önü her iki taraflı olarak o
muzdan bele kadar balgömeci işlenmiş 
tir. Etek enli pililidir. Bu ta}'YOr bu se
ne moda olan mavi renkte yapılabilir. 

3 - Genç kadınlar için ideal bir 
tayyör modeli. Ceketin uzun olması 
moda icabıdır. Yakası kapalı ve kendi 
kumaşından bir eşarpla süslüdür. 
Göğsün üst kısmın.dan parçalıdır. E· 

tek önden iki dikişlidir. Bu tayyörü 
mevsimlik şık bir tayyör şekline s.~k • 

m,:k için dikiş yerlerine incecik sire 
geçirmek kafidir. 

4 - Uzun ceketli ve genç. narin ya· 
pılı kızlar i5in hazırlanmış bir model.. 
Ufak bir tadilatla hem spor, hem fanta 
.zi olabilir. 

Göğüs üzerinden parçalıdır. Parça -
nın üst kısmı dikiş altından çift atkılı 
renkli diki! işlenirse fantazi, bu işleme 
)er yapılmayıp parça bol ve büzgülü 
~ırakılırsa spor olabilir. Bu model için 
tarçıni renk tavsiye olunur. 

5 - Çok az görülen bir modeldir. 
Kolları omuz başından başhyarak di· 
'k:şsizdir. Kollarında omuz başından 
başlıyarak muntazam fasılalarla kol ağ 
zına kadar dört sıra balgömeci işlen • 
m:ştir. Tayyörün ceketi uzun olmalı
dır. Bu model lacivert renkde yapı • 
lırsa kibar olur. Ufak bir tadilatla kol
ları işlemesiz olursa kadifeden de ya. 
pılabilir. 

6 - Genç kızlar için çok şık bir mo· 
del. Omuz başlarından göğüs üstleri • 
ne kadar hasır işlenmiştir. Bu sene ha
sır işlemeler çok modadır. Göğüs alt· 
larından itibaren bele kadar birer pens 
ile daraltılmıştır. Ceket cepleri ağzına 
da hasır işlenirse daha şık olur. Zarif 
g!yinmek isteyen genç kızlara tavsiy~ 
olunacak bir m~deldir. 

ipekli çoraplar nasıl 
mu haf aza edı1ir1 

• 

l) Çorapları ç.~k dayandırmak iç:n 
daima iki çift satın alarak değişik giy
melidir. 

2) Jartiycleri çorapların tek katlı 

olan kısımlarından tutturmalı. Eğer ço 
rap uzun ise ya jartiyeyi 'kısaltmalı, 

yahut çorabı kıvırmalıdır. 
3) Çorapları yıkarken lastik eldiven 

giym:lidir. Böylece çorapların ipliklen 
mesinin önüne geçilir. 

4) Çorapları asla sıcak suC:a yıkama 
malıdır. Daima ılık suyu ve toz sabunu 
tercih etmeli, sonra da muhakak ~oğuk 
su ile çalkamahdır. 

5) Çoraplannızı yıkama.dan veyahut 
hiç olmazsa Sf.>ğuk suda bir kere çalka. 
lamadan katiyen giymeyiniz. 

6) Çoraplarınızı çevirmeden giyme· 
yiniz. Sonra da ayak bilekl'Crinizden 
yukarıya yavaşça çekiniz ve bilhassa 
tırnaklarınız manikürlü ise (şüphesiz 

hepinizde böyledir) takılmamasına 

çok dikkat ediniz. 
7) Çoraplarınızı katiyen ütülemeyi

niz .. Bu şekilde çoraplarınız fena bir şe 
~:ilde parlıyacağı gibi ipek de yanabi. 
rr. 

8) Çoraplarınızın iplik kaçıklar•,•t 

m.'mkun mertebe ince ilklikle tuttur · 
nuz. Dikiş mümkün mertebe ince oln.:ı 
lıdır. Sonra dikiş yerinin üzerin.d!n ku
ru bir sabunu hafifçe geçiriniz. Böyle. 
ce dikiş belli olmaz:. 

9) Çoraplannızı her akşam yıkayı
ruz; fakat sakın ateşin yanında kurut-
mayın. Çorapları sıcak bir odaya ve. 
ya rüzgarlı bir yere asarak kurutmak 
lazımdır. Güneşte kurutmak da &:ğru 
değildir. Güneş çorapları soldurvr. a· 

· tcş de harap eder. 
-0--

Kaç erkeğe kaç kadın 
Dünyanın Neresinde 
Kadınlar Daha Ziyadf. 

Müsrif 
En son istatistiklere göre, dünyadaki 

'kadın ve erkekler memleketlere ~öre 

ıöyle taksime uğruyor: 

İngiltere.de 100 erkeğe 108 kadın isa· 
bet ediyor. Fransada 107, Amerikada 
98, Almanyada 107, Japonyada 99, 1s
veçte 103, Holandada 101, ltalyada 105, 
Türkiyedc 108, Bulgaristanda 100, Ma. 
caristanda 106, Arjantinde 87, Lüle· 
;emburgda 94 ... 

Harp başlamazdan önce İspanya.da 

~ _yiız erkeğe 106 kadın isabet ediyordu. 
l ':ıkat harplerde ölen erkekler bu nisbe
i değiştirmiştir. 

c~ 
Ufak Bilgiler 

Kür1cleri temizlemek için yarım bar. 
dak suya yarım bardak amonyak karış
tırınız sonra kürkün her tarafına mun
tazam bir şekilde temiz bir bezle sürü· 
nüz, ta ki tüylerin dibine kadar mayi 
nüfuz edebilsin .. Sonra kürkü bu şekil. 
de tutarak, ters tarafından ıslak bir men 
dile sarılmış sıcak ütüyü geçirin. Çıka
cak buhar neticesinde kürkün tüyleri 
yeniden dikleşir. 

Çamaşır üzerindeki pas lekelerini çı 
karmak için lekenin üzerine asit oksalit 
ıürmeli ve sonra sıcak su ile yıkamalı
dır. Leke derhal zail olur. 

İpekli gömlekleri çamaşır ile birlikte 
yı'kamamalıdır. Soda ipekli gömlekleri 
harap ~der. İpekli gömlekleri lüks aa • 
bunla ve ılık su ile yıkamak s~nra ~a 

fazla sıkmadan asmak doğrudur. 

Başka bir istatistik de muhtelif mem. 
:ketlerde kadınların yaptığı masrafı 

j, ... teriyor. Buna göre, orta halli bir 
Ingiliz kadını bir senede, 2 eteklik, bir 
ı alto, iki §apka. 2 ayakkabı ile ufak 
t:fek 25 lira .sarfediyor. 

Fransız '.kadınlan bir senede i.iç etek· 
!lir palto, üç şapka, iki ayakkabı ile 

• ,J lira sarfediyor. 
Amerika kadınları dört eteklik, iki 

l l .• o, dört şapka, dört ayakkabı, ve üç 

ytız lira 1 

Bir senede ingilterede 350.000 evlen
me oluyor. Evlenenler Fransada 280000 
Amerika hükumetlerinde 1,800,000, Al 
manyada 600,000, Japonyada 550.000 

dir. 

Boşanma rekoru Amerikadadır. Bu 
memlekette her sekiz kadından bir;si 
boşanıyor. Diğer memleketlerde, İngil. 
tere seksen kadında bir kadın, Fransa· 
da otuz kadında bir. Almanyada 200 

de bir, Japonyada 1300 de bir kadın bo
şanıyor. 

lngilterede orta halli bir kadın üç 
haftada bir kere sinemaya, üç ayda bir 
tiyatroya gidiyor. Amerika kadınları 

haftada bir sinemaya, iki haftada bir 
de tiyatroya gitmektedirler. Fransız ka. 
dınları ayda bir sinema, iki ayda bir ti· 
yatroya giderler. 
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Tunus, Korsika meselesi buyuyor Çin-Japon harbi 
Mukden askeri faltrikaları 

Çemberlayn lngilterenin ıwn]k~.'sfil'.~~~ ajansı • • h t t • bildiriyor: 2' 

siyasetinı ıza e ı yo!,°::':ı~ı:!=:~ı:ı.~ 
(Baı tarafı 1 inciae) da olmuştur. Çünkü İtalyan matbuatı.. Hwıanda çarpışmalar başlamı~. Şim 

· detli neeriyatı ile heyecana dUşlliill - nın Fraruıa aleyhindeki kötü hareketi diye kadar Do:ıg-ding-Hu gölünde bu
müş biT takım fesatçı kimselerin po. ve bu meselede tngilterenbı FranA lunan Japon topçekerlert, vaziyetlerini 
ltlin hayırhahane nazarlan önünde yap hakkındaki kötü hareketi ve bu me. tehlikede görerek bugün ~dan çe· 
mıt olduklan §iddet ve tecavüz hare. selede tngilterenb Fransa hakkındaki kilmlşlerdir. Japonlarm Kanton - Ban
ketleri ile temayUı eden bir nllmayi§ i- gayet tabii aeınpatiSl Uz.ertııe bu aeya· keu demiryolunun timal mmtakasmda 
le 1-olamıttır. hat işinin tehir edilip edilmiyeceP.li bulunan kıtalan vaziyetlerini muhafa-

d
. herkes merak eım..a... ,,.,._, __ _.,.Bal. LZB etmekte ile de Milıocide bulu:ıan 

Sabahleyi:ı büyük bir kısmı Yahu ı -a .. WCl'9&......UV ... 

olan nümayişc.;ilerden mürekkep grup. buki muhakkak olan bir eey vana o krtalan cınuıer tarafından muhasara 
ıar, ttalya aleyhinde ba.ğınp çağlrmak da, ltalyada bu gibi dtlfllncelerin tek. altına almmJtbr· Bunların vaziyetleri 
ve bir İtalyan kütüphanesi ile ltalyan rar uyanması Çemberlaynhı Romaya tehlikelidir. 

Tirr 
gitmek için başkaca bir sebep teşkil e- Kvanpan demiryolu üzerinde ıid-

turizm kumpanyası blirolarmın en. der. detlt muharMeler olmaktadll'. Bu mu· 
ta adındaki İtalyan sefri!llefain kum • ~yumın Ar:ıione ismindeki İtalyan Çemberlayn, Avrupa hUldimetlerl re- harebelerbı neticesinde Şanhoci şehri-

isleri arasmdakt .... ,..t temaslar sivaı Din mukadderat! belli olacaktır. 
gazetesi binasmm camlarını taşlamak ~ ,,-
suretile Tunu:. sokaklarında dola§mış.. setinin idamesfni bu ye::ıi hadise ile bir Şungking, 5 (A.A.) - Şanghayda 
lardır. Böyle olmakla beraber asayi§i kat daha zaruri görmektedir. ruaça bıtlp.r eden bir gazetenin bildir 
temine memur kuvvetler mUessir su .. Daily Telegrayh, İtalyanm Fransa a- dlğine göre, Japonların elinde bulu -
rette müdahalede bulunamamışlardır. leyhindeki siyasetine katlyen devam et nan Mukden askeri fabrikalarında 
Tecavi&ler, fert veya cemaat halinde mek niyetinde olmadığını zatın.ediyor, yangın çıkmıe ve binalarm bUyük bir 
buluı:ıan İtalyanlara k&I'§I yapılmJ§ o- ve diyor ki: kısmı harap olmU§bır. Yangı:mı sebe
lup bu:ılarm arasında bir takım yara. İtalya azamiyi latemek auretlle bu bi henUz anlaşılamamıştır. Yangın es
lılar vardır. ıtUSlüman ahali, İtalya a. uamide:ı. vazgeçerek, mUhim taviıler numda 5.1 tayyare, 6700 havan topu, 
leyhindeki nümayişlere iştirakten mut koparmak emelindedir. Bunun içbdir _500 __ b_ln_fi_te_k_m_ah_v_o_ım_uttu __ r_. __ _ 

lak surette lstlnklf etmişlerdir. ki, İngilterede Alman hUJdimetlnln hat Ç k 1 k 8 k·ı· 
ltalyan ahali, bu tahrikit ve bu şid tı hareketi büyük bir dikkatle takip e. 8 OS ova aşve 11 

det hareketlerinden derin bir infial his diliyor ve Berllnin İtalyan ~talib&t.J.. F ransanın ismini işitmeg"" 8 
aetmekte ise de nümunei imtisal teş- na kareı bir mtlzaheret Biyueti gQtme-
kil edecek bir disiplin muhatua etmek diğt memnuniyetle görillUyor. tahammOI edemeyiz diyor 
tediı'. Konsoloshaneler erkanı Fra:ısız Jl'nmn zga.ıetel6'intt1 ~ Paria, 15 (A.A.) - Çekoslovak bag-
valii umumisi ne:zdinde şiddetli protes.. Parla veklli B. Beran, Petit Parisien gazetesi 
tolataa bulunmuşlardır. ' 5 (A.A.) - Franmz matbuatı nb bir muharririni kabul etmittfr. 

ım Fran11Z - İtalyan hldfaelerlnl 
1'TGMa müsteme1"Treordumınu mevzuubahis etmektedir. Başvekil ezcllmle demiftlr ki: 

"Çekoslovak iktmadiyab Alman 
. ~aıtıyor Jour gazetesi diyor Jd: fktmadiyatma sıkı bir smette bağlı ol· 

Paıis. 5- (A.A.) - Pet.it Parlaien ga. Tw'ıusta 1936 aeneslnde bir tahriri duğundan Çekoslovak liyuetine bit-
zeteeinin verdiği bir habere göre. Fran nUfue yapılmıştll'. Bu tahriri nüfusa tabi Almanya ile en iyi milnuebetler 
aaıb. altmıf bin kifiden ibaret olan gem,, TmıUBda 2.335.683 Mtlalilman, idame etmek anıretl hlJdm olacaktır. 
nıU.wnleke onlueunun mevcudu, yUz 59·485 Yahudi, 108.068 1l'ran.sız ve Mumaileyh netice olarak ll"ransanm 
bi:ı 1d,tiye çıkanlml§tır. 94·289 İtalyan vardır. Diğer muhtelif Çekoslovakyada şimdl19 kadar ka-
86/#ber'Uk Mıtn46 alınaoak tedbif' D'klara mensup on bin ldf1 mevcuttur. qnmlf olduğu biltUn sempatileri kay-
ft- 1r {AA Hiç tüphe ,ok ld, ltal7anJar iyi işçi. betmiş oldugunv u ve,.,,.,. mllletinin yU· 
.wma, u • • ) - Bir ço'k mebus- dlr. Fakat prm mubakbk ki, git-' ~ 

Iardan m.llreıtk bl bir k !ı_ fi.. reğlnde bir yara sızm hl.etmeksizin ep r grup, anun ae keafet peyda etmekte olan muhace-
proje!i tevdi etmietlr. Bu kanun pro. retı.r'mlQm g6nn eblU .... , ..... ,, mev. Fraıısanm ismini fşitmeğe tahammül 
~ı umumi... ıo ı --' ~uk "- 3

"- edemlye~:ıi söylemi ........ r- • .. eya mn DÇl.er~ "°- mu olacaba hakJarnu1& cSema1 icap e. ---"""'-6' ____ vw.ı. ____ _ 

llnde iıtiNIUUJ bUtUn mebusların tik den tedbirler atmacakbr. Fransada 
Mft~ gl-ıderit~~t '.natrk buhıil· öVr: 
maktadır. Ko!lt Ciıuıo. ltalJD puUmentoeun- Veni bir kabl n& mi 

htglltdr'9ftm ta1cip ~li ~ da söylediği bir mıtüJa ekle ettiği ye. vur.uda J{ell rllecek 
LO:ıdra, 5 (A.A.) - Çemberlayn. A. gine mUsbet netlce. Kcnlbdaki blltful 

partileri Fran ·-'·'- -~ Parla, 5 (l\.A.) -B. Daladyenin va· 
vam kamaraamda muhafaza.kir ve işçi s~ e"""'Dad& birlettfr .. 
mebuslar tarafından ltaıyadald son mek olmuştur. Dljv taraftan ltalya, ı:iyeti kabinede iki azası bulunan .osya-
FnüıSız aleyhtan tezahürat ve Başve. şuursuz mütalebatı Ue l'ranauı - fn. liat birliği fırkumm 'kararlan yUzüıı • 
kil it~ Lord Halifaksm Roma seyahati giliz tesanüdünü daha ziyade kuVvet.. den daha ziyade mUtkülleımigtir. Filva· 
haikmda sorulan suallere cevap vere- lendirmlş ve daha ziyade derinlettlr • ki bu fırka, ıay~'ikanuni ırevi teeaeüfe 
reJr demf§tir ki: mişUr. Ne Fransa ne de İngiltere Ak· pyan bulmakla beraber kararnameler 

16 Nisan tngnız _ İtalyan anlaşma. denlzlıı bir İtalya.:t g6111 halini alınaar. ve ıoayaliıtlerle komünistleri hariç bı· 
amm hiçbir hUkmU, hiç bir suretle bL na katlyen muvafakat edemez. rakacak yeni bir parlimento ekseriyeti 
ziııl"Fr&iısaya kareı olaıi vecibelerimi· Hwnanite gueteel, ltaıpnm yeni tcjldli aleyhinde ve bir seli.neti umumi· 
zl mtlteessir etmemektedir ve Tunus, mlltalebatmda diler bli' talebi ıızıemek ye kabinesi vücude getirilmesi lehinde 
Koralka ve Nis ahlaşmada.:ı evvelki mU oyUıWmı görüyor. :tç&nyaya vaziyet et karar vermittir. 
zak~lerde talisisan mevzuubahis edil. JDilr. _U ___ l _U_f_tt-.-1-.k----.-,.-k 
m11 otmami.kla Derıiber. blınlar m: AL JOlrJlal ıuete11..., Jn.nsanm K()f. mum m e ış ı muşa vır ı • 
dlnli stnükosunun mulıaf'uuı mec- ldb11 Jabg kuvvetDe zaptetmediğhıf, lerine tayin 
burlyetl ile temin edilmiı bulunmakta. Oeıuna htlkbıetbıfn para mukabilinde Ankara, 5 (Telefonla) - Açık bu· 
dır. (Alkışlar). İtalyan mecli8hıdeld bu DJI l'ranaa kralı on beşinci Lui- lunan birinci umumi müfettişlik lk· 
tezahllri.t UZerine İngiliz bUyük elçisi, 18 •tmJt olduiunu ve binaenaleyh, tıaat mUtavlrllğlne iç ticaret umum 
bu mahiyetteki hadiselerin ihdas edi.. bıı bapta hlçblr mUtalebede bulunmr. mUdUrlll#U dahili ticaret mUdUrU 
len intibaı tashih edecek tedbirler alın- yaoalmı yazıyor. Ekrem Ediz, ikinci umum müfettiş· 
madığı takdirde dört devl~t arasmda ltılp<mya, ltaıya taraftan llk lktuıat mUşavlrllline tç ticaret 
Milnih ~ mesaisi:rln istikbali ilze.. umum mUdttrlUftt kredi işleri mUdU-
rine en gayri müsait tesiri yapacağı. TokJo, 5 (A.A.) - İtal1'8Jl'll ıimaU rU Mesut Sarmanın tayini Vekiller 
nm İtalyan Hariciye n.azırma bildiril- Afrlk& berindeki mUtalcba.tma kaqı Heyetince kararlattırrtdı. 
maine memur eaıımiftlr. Je.pem,anm hattı bareketinJ izah ede.ı Halk sevı·nP.. ·ıçı"nde 

Japon Hariciye nezareti milmeseili de. '1 
Nümayişler m-Urettep mli ~' ml§tir Jd: Çanları, 5 (Hususi) - Reisicumhu-

. Rcima, 5 (A.A.) - Bu sabahki gaze. Japonyanm kendisine ayn,l komtınıst nunuz İsmet lnönü:ıün tepifleri haberi 
teler, dUn Korsika ve Tunueta İtalya a. aleyhtarı siyaset ile bafb bulunan clev- Uz.erine halk bayram sevinci içinde tak. 
teybinde yapılmış olan nümayişlere ait Jetlere sempati beslemesi gayet tabii. 1ar hazırl&DU§tır. 
haberleri neşrctmektedirler. Ga~teler, dir. HUJıusile ki. Akdenizde böyle bir KUihakattan gelen heyetler misafir 
bnhaua Ajaccioda İtalyan konsolosha· aiyuet takip edebilecek yegAne mem. edilmektedirler. Kastamonu valisi, me. 
neel:ıe kartı yapılan tecavUzden bah • Jeket İtalyadır. Bununla beraber ancak bualar buraya gelmlfierdir. 
&etmektedirler. ltalyanm karar ftrebileceği meeeleler- Kastamonu, S (Buawd) - Vilayet 

Meseagero sazetesi, Frıtn.sız guete. de OD& mUzahere etmek Japonyaya Parti kongreli aynı dokuzunda Şefimi. 
terinin "ihtly~rt olarak yapılmış., diye dllfmez. Japonya bu hususta hiçbir te. sin hwmuııda yapılacaktır. 
ta.srt etmekte olduktan bu nümayiş- i d b ı -
lerin bu suretle tavsif edilmesinin ga. ar e u unamaZ. byı gekmektedlr: 
l'lp olduğunu ileri sUrmekte ve çlinkU ltalya ~ Nev)Ol'k Taymla gueteısi diyor ki: 
Kcrsikada: bu nümayiglerin yapılacağı. Parla, 5 (A.A.) _ Mebuaan meeliai, Bir gOn ortalık dk6net içinde iken 
nm geçen cuma gününden h ...... ber veril· Ha erteef gtlntl İtalya anmm Tunus. Kor· rtoiye enctıment reisi Mistler, 10n 1 mlı ve Fra3ız memurlarmm hı'mayesi ı kayı. NIB ve yahut Savofyi istiyor. zamanlann. beynelmilel hldiselerhıden 1&..ı '-•LA-
altmda bulunan hususi bir komı'te ta. .A"G!J•st AUAwueti. mebaaları ve matbu. bahsederek Kont Ciuonun nutkµ mu. 
ftfmdan terttp edifmi• oldt ~ ... u yaz.. t atı kontrol etmesine rafmen, mesuliye.. 

:. &o.au nasebetile talyan mebusan meclisinde maktadırlar. ti kabul etmiyor ve tnslm edilmiş o-
l yapılan tezahürata telmih etmlt ve la.:ı bu hareket ''kendilijbıden,. dir. 
ngiliz gazetelerinin Jte.,riyah Fransanm Tunus arazisinin bir kısmı- DiktatörlUJderiD demokrasilere kar • 

Londra.. p (A.A.) - İngiliz matbu. nı kendisine terkedeceflnl tlmit ettiği şı olan lmtiyazlarma ıunu da ilave et. 
atı. ltalyal}m Fransaya karşı ittihaz Jakdlrde İtalyanın aldL-ımıı olacağını tnek icap eder: Muayyen bir anda mu· 
•UJıii p~duğµ haıtı hareketi giddetle mu söylemt,tlr. ayYen bir millete veya grupa karşı ken 
~ etme~ devam ediyor. A 1M1ik&da GkMZer diliğinden bir halk istefi imal edecek. 

Times diyor ki: Nevyork, 5 (A.A.) - Bavaa: terinden emin olunan "buhran fabrika. 
~mberlayııip Romayı ziyl\l'eti, tart.. Vaziyette son İtalyan meclisi hldl.' lan., na ancak diktatörlükler malik o-

hinln resmen ilan tarihi tam zamancı- aelerlle hilıl olan gerginlik umumi alt. Jabilirl'"" 

Yahudi düşnıanlıQı 

Almanyada ·yeni bir 
• 

emırname neşredildi 
Almanya, ltalya, Norveç ve Macaristanda alman tedbirler G 

Berlin. 5 (A.A.) - Ekonomi JlUU'I rlyet nievkllne glrmlttir. 
doktor Funk, ekonomik hayatın, em
llk ve arazinin ve milli geilrlerin !>U
ttın diğer ıubelerinin Yahudilerden 
tamamlyle kurtatılması, bakkmda 
bir emirname neoretmı,ur •• 

Bu em1mame mucibince. yU.klek 
idari makamlar, Yahudileri kendi 
mUeıseselerlni veyahut gayrimenkul 
lerlnl tasfiye etmlye davet edecek .. 
tir. Bu malları muvakkat surette 
idare içi:ı tröstler tesis olunacak • 
trr. Yahudiler. bundan böyle. ~ayri -
menkullerin emllk ve arazi ve es -
ham ve tahvUAt alamıyacaklardır. 

Yahudtle\' .halen ellerinde bulunan 
bUtUn lnym~tll evrakı, esham ve tah· 
villtı mecburi surette depo edecek
lerdir. Yahudilere, umumiyetle al .. 
tm, plltin, gümüg eşya ile kıymetli 
taşlar ve inci alıp satmak veyahut 
rehin olarak koymak memnudur. 
Yahudi elinden bu gibi qyayı ancak 
resmi bürolar satın alacaktır. 

ltalytlda 
Roma, 5 (A.A.) - Irkın mUdafa· 

asına mUtealtlk olan kararnamenin, 
Yahudilerin arl ırka mensup hizmet
çi kullanmalarını meneden madde
Bl, ~Un ltalyanın her tarafında me· 

Letonyo lngilteden 
silahını alacak? 

Londra. 5 (A.A.) - Let.ony& Hali. 
ciye Nazırı Ma.nters. resmt bir ziyaret 
maksadile bu sabah Londraya gelmiş· 
tir. 

llanters, öğleden IOnr& ~berlay .. 
ni, yarın Halifakın, ziyaret edecek ve 
perBembe günl1 kral tarafından kabul 
edilecektir. 

Londra. 5 (AJA.) - Maman lMlgOn 
öğl~tn sonra :#Juandr C.dogan t.ara.. 
fmdan kabul edilmi,tir. Nazımı, İngi
liz devlet adaıiılarile yapacağı görü.,.cı.. 
meler e&."'lasmda bUkfunetinfn tngilte .. 
reden sillh satm alması meeeleei ile 
me,guJ. olacağı annedilmektedir. 

iki vapur battı 
Berlin. 5 (A.A.) - Bu aabah Ham· 

burgda Laplata ismindeki Alman va. 
punınun sahibine radyo ile gelen ma. 
lflmata göre, Akti ismindeki Yunan va 
purile, Laplata arasmda dün saat 13 te 
Ouessantcı karlJSmda Fransız aahllle· 
ri ac;ıklarmda bir çarpı§Dl& olmUI ve 
Aktl vapunı batmıştır. Vapurda bulu.. 
nan 16 erkek ve bir kadm kayıptır. Lap 
latanın üçte ikisi su altmdadır ve Ro.. 
morkörle Breetse c;ekilmektedir. 8000 
tonluk olan vapur Bueoııs - Alreae git. 
mekte idi. 

Alman Hariciye Nazırı bugUn 
F ransada bulunacak 

Paris. 5 (A.A.) - Gueteler Harici. 
ye Jl8.Zll'I Von Ribbentrobun yarın Pa. 
riııe yapacağı ziyanti hararetle mev· 
zuubahis ederek. umumiyet itibarile 
bu ziyaretten Fransız - Alman mil. 
nasebetlerlnin iyilepneaini ve Avrupa 
sulhunu:ı kuvvetlenmesini beldernekte. 
dir. 

Yalnız muhtellf atıeler ranl ta 
kocadan biri arı ırktan ve dtterl "f: 
hudl olan aileler. zabıta tarafınd 
takdir ~cek hueuat bazı h&l·----... -
arl ırka mensup hizmetçi bulundu 
bileceklerdir • 

Nlbaytıt dahiliye nazınnın tak 
edeceği bazı husust hallerde Yahu 
ailelerin yalnız haatabakıcı sıfatl 
hizmetçilerini muhafaza 
mUsaade edilecektir. 

NORVEÇTE 
Oslo, 6 (A.A.) - No"eçte Yali 

diler aleyhinde bir hareket terenn 
etnıete başlamıştır. Oslonun bl 
mağazalannın vitrinlerine hal 
••Yahudilerle alıt veri' etmemel ~ın 
davet eden levhalar konulmuttu~ tıl, 
Diler birtakım afişlerde de No ~ 
Yahudiler için sığınılacak memle 
ket haline gelmesine her ne paha 
sına oluna olsun mant olunma11 l 
zumundan bahsedilmektedir. 

Jfacariata• Mübadele latiyor 
Budapeıte, 6 (A.A.) - Paıarte 

gUnü çık.an hUkftmet taraftan 7e 
Hafton gazetesi Amerika.da otur rn 
Macarlarla Macar Yahud11erinln m di: 

döv badeleslnl teklif etmektedir • 
, .. deın 

B. M. Meclisi toplantı 
Ankara, 5 (A.A.) -B. M. Mecllal 

gUn Refet Canıtezi:ı bqkanlığmd& 
lamDll ve memurin kanunu munldr911'l'alsl 
encümeni ile villyetler hususi fdAı'IRierıl" 
tetkik encümenine ve avcılık kanun· ..... ·~"' 
ek kanun layihasını tetkike memur 
cüme:ıe seçilecek azayı ayırdıktan IO 

ra içtbnaa nihayet vermiftir. 
Meclis çarşamba ,onu topl.ana.caJL ~ 

tır. 

Vali iş başında 

direktörleri, encümen azalan takdim ... 
dilmit ve LOtfi Kırdar hepsiyle muhtelif 
mevzular üzerinde ıörüımüttilr. 

Bundan ıonra ziyarete ıelen Uni'RI'• 
ıite Re'ktörU Cemil Bilıeli, Tıp Fald1ltr 
si dekanı Nurettin Aliyi ve diler Uni .. 
venite dekanlarını kabul etmiıtir. 

Sabah yapılan .ziyaretler arısında 
otobüaçWer de müracaat ederek blrço~ 
Otobüslerin ufak buı .aebeplerden do- ı 
layı ıeyriıeferden menedildiifai. fakat ek e 
bu aebeplerin itlemekten menedilecü k 
kadar mUbim olmadılw ileriye ıtirmüf 
Jerdir. ~Ur 

Vali, kendisinin bu iti tetkik edecr t.i. a. 
ğini ve ancak bir hafta sonra cevap ve- y 
rebilcceiini aöylemJ.ttir. 

Saat 14 de de Partiye ıelerek orada 
bir müddet meuul olınuıtur • 

Akpm saat 17 den •onra ıeJırimbdc 
bulunen buı mebuslar da ken<i\aiıd d· 
ya.ret etmi9lentlr. 

• • • Bül wl lılalilttin Ustündag da dUıs 
Paris. 5 (A.A.) -Röyter ajansı mu· )'eni Valiyi Beledi1e mabmmda aiya-

habirinden: ret etmif, bir milddet görtlfmilftiir. 
Alman sefareti, Ç&l'l&Dlb& gtinU B. Sabık vali Muhittin Ustündai biltllıı 

Fon Ribben.trop eere,tine verilecek zi.. §Ubelere dün ıu veda tamimini )'Olla _ 

mııtır: 
yafete ait davetnameleri almanca liaa. Deiwrli ..-..ı.nm; 
Dile yazmak suretile dlplomul haya
tmda bir emsal ihdas etmittlr. Şimdi. ,._ Oa ~ P t.Wı..m, 10 .-.,1 
ye kadar bu kabil davetılameler, aefitin müteaa'ria de .na,..tin ....... ifa et
bulundufu me'11eket tlsa.."l'lte bleme a.. ı J, olduium daidaiah .a:::ifd• a7fthr 
lmmakta idi. ba laapüdzclen aördi...,_ e6nkli .,. r 

Berlin, 5 (A.A.) - Hariciye nazın samimi JWclnnd.n "" ae..W- --,. 
von Ribbentrop, yirmi kişilik maiyeti size ~timin bütün .pcbiı ile '9plr· 
ile birlikte bu akp.m Baat 21.25 de eks kür etmek benim için bir '-1 ohhata 
presle Parise hareket etmiştir. kadar da t.ir ibtiyaçbr. 

Oçuncu Daire Reisliği 
Ankara, 6 (Telefonla) - llmn • 

yet umum mUdtırl!lltı basın ve yayın 
dlreltUSrU Mehm t Ali Uçlln tı daire 
relalllfne tarta edllmlftlr 

Sizinle iı arbdathiı ...-. _.. • 
ram kaldıtım •Wİ ..-nlebtin ea ._. 
ferli mümtu idare rlcalinc1ea pek .. ,.. 
Ddktor L6tfi Kırdann beni latfhllf et
mit almuile telifi edİJW ... ~ 
hepim. IOBIU .. tanlar ft ...letW 



ugoılavya Mektupları: 

Usküb'ün meşhur --;~· "~ 
Saraç köyünde buluıuın define 

kuyumculuğu Define bulan köylü uzun ısrarlardan 

Gün geçtikçe yavaş yavaş sönüp gidiyor sonra yerini gösterdi 
Kepsüdün Saraç köyünde bir define 

bulunmuştur. 

Bundan sonra Raif köye dönmüştür. 

Fakat hareketlerindeki gayri tabiilik 
köylülerin gözünden kaçmamış ve key 
fiyetten jandarmayı habcrda.t1 etmiş • 
!erdir. 

li aranmıştır. Bu arada köylüler \'e 

jandarma Raif in defineyi bulduğu Al. 
tınpınar mevkiindeki tarlaya da ~it

mişler, eski devirlere ait olduğu a:ıla. 
sılan bir nevi harçla yapılmı~ define ye 
rini görmüşlerdir. 

Usküp çok eskidenbcri el işlerinin 
"e muhtelif sanatların çok ileri gitti
ği bir şehirdir. Evı;ya Çelebi bile, bu 

a Şehirdeki esnafların faaliyetlerinden 
ahsetmiş, Üsküp içiu: "Ortasından 

8 \r ardar şehri akan bu cennnet şe. 
irde bin bir sanat vardır,. demiştir. 

dl vliya Çelebiye göre, bu fchirdeki ça. 

11 
kan esnafı:ı yorulmaz elleri pek sa

o• llalkarane nakışlar işlemiş. eşi olnu • 
an nakışlarla yastıklar yapmış, ku. 

ına., ve çuh'adan eldivenler yaratmış, 
lr-anda bile bulunmıyan kıymetli püs-

1l' kij 
tll llti perdeler dokumuştur. 

ol O eski günlerde, ne bonolar, :ıe ban. 
ıı ~alar, ne de esnaf odaları vardı. O 
e Zamanlar bir şehri kalabalık halkı de. 
r ti!, sanat ve esnaf teşkil ederdi O z:ı
iO lııanki Üsküpte, her sanatın kendi çar 

e lısr, mahallesi de vardı. Muhtelif sa. 
a llatıarın esnafı orada yaşar, çalı§ır ve 
ıtı lııallannı satardı. Evlatlarını es:ıaf ye. 

liştirmck istiyen Csküplülcr erkek ço
tıklarını bu mahallelere götürür. ço. 
CUğun verecek olduğunu sanat ustası. 

e lla.: "Çocuğum sana emanet, eti scni:ı, 
a ~erniği benim!,, derlerdi. Adet böyle i. 
.U di: Ynni usta çırağım istediği kadar 

dövebilirdi, yalnız "kemiklerini kırma,, 
d"ınck isterlerdi! 

Si Bununla beraber ustada sopa ve da. 
l'aktan uzak değildi. Bir kabahat, bir 
l'olsuz.Iuk yaptı mı, ona da esnaf cemi
~eti cezalandırırdı. O zamanlarda esnaf 
'-l'a.sı:ıda "Ustabaşı,, nın sözü geçerdi. 
lrstabaşı katibi ·ve on iki azası esnaf 

Utl lnahkemesini teşkil ederdi. 

Evliya Çelebinin o kadar güz.el an. 
!attığı ve tarif ettiği Üsküp esnaf ha. 
}'atı bu gün günden güne sönmek üze
~edir. 

Zarnan eski esnaf cemiyetlerini sü. 
Plirüp götürmüs, yerleri.r..e sanayi ve 

il ticaret odaları gcçmi§tir. Ye.,i hayat, 
1;u )eni yaşama. tarzı bir çok adetleri ve 
eıt 1htiyaçları değiştirmiş, bir çok eski es. 

0
., lıa.rr işsiz güçsüz bırakmıştır. Daha son 
rı :a. kepenkler kapanmış ve bir daha yer 

erinden oynatılmamı~. En kalabalık 
l'eri olan bedestan bu gün gündüz, ses. 
~iı sadasızdır. Eskiden arı kovanını an

ld ~-ı: bu bedestanda bu gün iki üç dük 
' "<lll ya var ya yoktur. Diğer dükkan.. 
e· ar kalın demir kepenklerle örtülmüş. 

elif tur. zerinde kocaman kilitler duru
l'or. Çarşının büyük demir kapısı ya. 

er. ~sı çökmüs, mutlaka ya bu gün, ya 
te· )arın yıkılacak. 

ni· 
Bazı sanatlar tamamilc kaybolmuş. 

gahta ince bir tütün tabakasına eğil. 
miş, ince iiletlerlc üzerinde çalışan bir 
ihtiyar buldum. 

Kendisi, dediğine göre, bütün öm
rünü hep bu ince sa:ıatla geçirmiştir. 
Hayatı hep bu ince sanatla glimilş dan 
telleri i5liye işliye bu dört duvar ara. 
smda geçmiştir. 

Hakikaten kuyumculuk neşe ve ke. 
derin uzun ve ince bir yaldız.lı, gümüş· 
lü dantelden başka bir şey değildir. 

lhtiyar kuyumcu bana: 

- Sanatımdan hiç bıkmadım, dedi. 
Bizim sa:ıat yorucu olmakla beraber 
çok zevkli ve güzeldir. Ondan güzel dün 
yada olmaz. Sonra, şunu da söyliyeyim 
ki, herkes kuyumcu olamaz, bu sanat 
için sevgi ve deha lazımdır. Ben ku. 
yumculuk için canımı veririm. 

Kuyumculuk her sanattan üstündür. 
O, tam manasile bir güzel sanattır. 

Böyle olmakla berıiber, kuyumculuk ya 
vaş yavaş kayboluyor. O kalabalık ku. 
yumcu dükk3nları:ıdan bugün Üsküp-
le beş altı tane ancak kalmıştır. Onlar 
da iyi işlememektedir. Bakınız şurada 
bir komşumuz vardır. GeQ.Ç, istidatlı 

ve çalışkan bir kuyumcuydu. Bu yaz 
kepenklerini çekmiş, dükkanını kapat. 
mış, şoför olmuştur. öteki komşumuz 
öğleden evvel inhisarda işçi olarak ça. 
lışıyor, öğleden .sonra dükkanı:ıda es· 
ki küpeler tamir ediyor. 

Eskiden kuyumcular ince işlerden 
maada kalem işi de yaparlardı. Ku. 
yumculukta ince iş gümUş veya yal. 
dız.lr telle, kalem işi, kUçük ve 
ince bir zımba ile yapılır. 

Bu, taslara, tabaklara, vaıolara, tU· 
tlin tabakalarına ve eaire üzerine na. 
k11lar ve çlçelder :ftlenerek yapılırdı. 

Kalem iei maziye karıplr hemen 
hemen bir asir olmuetur. 

İhtiyarın sesi:ıdc bir titreme sez • 
dim: 

- Kimbilir belki de kuyumculukda 
diğer ince i!5ler de yakında maziye ka. 
nşarak, ayni akıbete uğrıyacak dedi ve 
na.ve etti: 

- Görüyorsunuz ya, bu gün bu gü. 
zel sanat artık ecnebileri bile eskisi gi. 
bi al!kadar etmiyor.,, 

Bugün Üsküpte Evliya Çelebinin 
vaktile o kadar methettiği ve beğen· 
diği esnaf çar§ısından eser kalmamış • 

tır. 1 
E.B. 

Kıymeti mühim bir rekuna baliğ ol

duğu anlaşılan bu define şu suretle el. 
de edilmiştir: 

Saraç köyünden Osmanoğlu 45 yafi. 

larında Raif Gökçe adında bir adam, 
köy civarındaki tarlasında çift sürer

kensabanı:ıa demir bir kapak olduğu 

hissini veren bir ta6 takılmıştır. Taşı 
kaldıran çiftçi hayalinden bile geçir. 

mediği, kendisini şaşkına çeviren bir 

manzara karşısında kalmıştır. ÇünkU 
kapak altında meydana çıkan itinayla 
yapılmış bir kabı andıran ycri:ıe altın. 

la dolu olduğunu görmüştür. 

Raif karanlık bastıktan sonra gece
leyin altınları gizlice bir tarafa sak. 
lamıştır. Hiç Umit etmediği zamanda 
bUyük bir servete kavuşmanın sevinci 
ve heyecanı içinde olan köylü o gece 
sabaha kadar uyumamış, sabah olur ol 
maz altınlardan bir miktar alarak şeb 
rimize gelmiş ve bu:ıları bir sarrafa 
göstererek satmıştır. Altınları henüz 

hangi sarrafın aldığı anlaşılmamıştır. 

Konyada yeni yollar 
';'{ enitehir · Konya Yolunun 

Arızalı Kısımları Düzeltildi 
Konya, (Hususi) - Vilayetimizin 

muhtelif yerlerinde sonbahar yol faali. 

yetine devam edilmektedir. Bu cümle. 

den clarak Seydiıehir, Bozkır ve Ereğli 
yo!larında ameleler çalııtınlmaktadır. 

l>ifer taraftan Konya Beyıehir yo
lunun Altınapa kısmında silindiraj işi. 

ne, emaneten devam ediliyor. Bu onar
ma kııa kadar bitecektir. Yine Konya • 
Benehir yolunun çok arızalı olan Hacı 
Osman bayırı mevkiin.de yeni bir kavis 
açılmaktadır. 

Damızlıklar 
Konya, (Hususi) - Ziraat Vekaleti, 

gelecek sene vilayetimiz için Çifteler 
harasından 130 ba~ teke, Konya hara
sından 11 baı yerli karaboğa, Çifteler 
harasından 7, Karacabeyden de iki mer 
kep aygırı tefrik edileceğini Konya va. 
liliğine bildirmi§ ve bu hususta vilaye
tin mütaleasını s?rmuıtur. 

Bu suretle yakalanan Raifte yirmi 
kadar eski devirlere ait altı:ı bulunmuş 
tur. 

l{endisl sıkıştırılmışsa da b:ı.Jika. ol
madığında ısrar etmiş, nihayet diğer. 

lerini de getireceğini, kendisine itimat 
edilmesini söyli1erek müsaade almış, 

ortadan kaybolmuş ve kendisi bir hay 

Raif, vakadan bir gün sonra sehri. 
mizde yakalanmıştır. Altınlar aran -
maktadır. 

Ayni köyden evvelce bazı kimselerin 
de böyle defineler ele geçirdiği ~ıyiuı 
dola~maktadır. 

Eski Bulgar Kralı 
Frdinand'a ait 

hatırrlar 
(Ba~ tarafı f nci şayfada) 

ya lıiç !,, di. O, büyük oyunculardan 
olmak istediği için Va bangue oynu. 
yordu. Birinci ve ikinci Balkan harp-

lerinde Bulgar ordusunun 6eferberlife 
kadar gidip kalmasına kanaat ctmiyc -
yerek İstanbulu da almak istemişti. 

Umumi harp senelerinde bu hırsı daha 
çok arttı. O zamanki Bulgar başvekili 
Radoslavof ile Kral Ferdinand her yer
de olmak ve her yerde kalmak istiyor· 
lardı. Bulgar askerlerinin ayağının bas 
tığı ııer yer onların olmalı idi. Filha. 

ki'lca umumi harp içinde Bulgar askeri 
Şar.dağından Adriyatik denizine yak. 
laştr. Karadenize dayandı. Tunayı 1:e
çcrek Karpatlaı;ı vardı. 

Şaı-ki R umeli Meaele•İ 

Bulgaristan Uh.ey konferansına iş

iirak etmişti. Bu konferansta müstakil 
devlet olarak temsil edilmesini Türki. 
ye şiddetli protesto etti. Bu hadise ü-

zerine Berlin muahedesinin T~r'lciye 
ile Bulgaristan arasına koyduğu mec
buri bir mlinasebete artık nihayet ver
mek zamaru geldiğini Kral Ferdinanda 
arz ettim. 

Bulgar istiklalinin ilanı meselesini 
ciddi olarak düşünmek icap ettiğini ve 
Bulgaristanı vasiye muhtaç vaziyette 

tutan bağlann kopanlmasını söyledim. 
Bu bağlar kopacak olursa harici istik. 
lalimiz elde edilecekti. Halbuki Lahey
de hakem anlaşması meselesinde aleyh 

te rey vermemiz için Türkiye taıyik 
ediyordu. 

llk defa olarak 'bahis mevzuu olan is· 
tikllliyet kt.>nuımamızda Kral Ferdi -
nand memnuniyet beyan etti. Arzcde. 
ceklerini yarıda keserek bu mcıcle üze
rinde benimle urun uzadıya ıörüıtu. 

O zaman anladım, lri benden evvel ·i 
hlikCtmetlerden bazıtarr da istildil:) t. 
meıelesini ona açmıılar ! Bulıaristan. , 
kendisine çok ağır eelen bu vaziyet 
ten ebediyen ne •uretlc kurtulabilec:e· 
ğinin onu çok düşündürdüğünü, söyledi. 
Kendisine cevap olarak ilk f11:1ntm 
&özetilmesi icap ettiiini ve bu ilk fır. 
sattan derhal istifade ederek istilcllle 
kavuımak imklnlarını büyük bir basi
retle araıtıracaiımı söyledim. 

Bizim hi11 itham edildiğimiz bazı d 
betler ne kadar minasızdır. Bu ıüphe· 
ter dofru defildir. Kral Ferdintndla, 
ben, euya, A vusturyayr ilhak etmek 
istediği Bosna Herıek meselesinde ko. 
laylaıtırmalc için bu suretle ha~kct 

etmiıiz. 

istiktaı ilinı karan prensip olarak 
verilmiıti. İki Türk vilayetinin Avus
turya tarafından ilhakından evvel bu 
karar verilmiıti. Bu karar verilirken 
Bosna Hetıeiin ilhakı Hambure ha
nedanı için glinün mescle.i değildi. 

Kral Ferdinandla istikllliyıet ilinı 

işini prensip itibarile ıörü,Up kararı • 
mızı verdiğimiz cün., sözü bajka mü • 
him bir meseleye de intikal ettirdim. 

(Makedonya meselesi ve diier hidi. 
ael~r:e ait •afahatı IMtka tMr mıalralecle 
ftl"eCC(İz). da lur. Eskiden saatler için köstek yapan 

ok ostekçiler bu gün tama.mile kaybol
d lı:ıuştur. Eski tüfakçiler de artık tü. 
k 

0
; tek ) apmıyorlar. Eski silah, yatağan / 

ak e sikke satıyorlar. Dükkanları bugü.i 
c~ ~k küçük ve karanlıktır. Eskiden meş 

--------~~--·~----::-:-:-:~~~~--_:__------~~~~~~~~~------........ ......,.,.~~'!!!!!!!!~ 
- KUHlJ~wı kitap ~k.llnde rowan t-cfrl.ka~ı -

f Ur silahçıların mağazaları bu gün da. 
ha ziyade hırdavatçı dükkanlarına ben 

ece· r 
ıyor. 

ve· 
Eskiden çok büyük işler yapan ba-

di rcılar, bugün fabrika mallarının re. 
1 ltabctınden dolayı ekmeklerini zor ÇJ

. d ~arıyorlar. 
% c 
fr Mumcuların yeri:ıde bu gün yer yer 

~odern elektrik malzemeleri ve radyo 
dün akineleri satan büyük mağazalar gö-
iya- çarpmaktadır. Yorgancıların tok • 
• ak sesleri bugün pamuk çözen ve a. 
tUn ~ makinelerin uğultusuna boğulmak 
ıa ,_ tadır. Düğmeciler, sedefçiler, bıçakçı
~ bu gün ÜskUptcn yok olmuştur. 
.,, Bir çok eski sanatlar, zamana uyma. 
a mecbur oldu. Berberler, raflarında, 

et- '1ta sıra dura:ı sülük dolu kavanozla. 
jnlır ? sokağa attılar. Abacılar ve terziler 
li .,.. ~ frenk terzisi,. olmu~tur. Osküp bütün 
,_11 'oUgünkü çnrkçılnrı çarıklarını lastik
ııek· ~n yapıyorlar. 
luiu Üskübün buglinkU kuyumcu ~rşı • 

'ını bir çok iğri bllğrü sokak ve çık. 
iah • lnazlar tc~kil etmektedir. İnsan bu çar 
• de-- ldan geçerken kalbi acıdan sız.lar. Her 
!aym tarar kapalı, tektük bir dükkan açık, 
J et- ~da b':>ş, içerdekilcr sinek avlıyor. üs
tatta ~~bün e:ı meşhur eski kuyumcu dük -

tler ltcınlarmdnn birine giriyorum. Te:r.. 
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karşı garlı> bir soğukluk duymuştu. Bir turlU ken
dini veremiyordu. 

Ayağa kalkan ndam: 
- Benim sevgili kızım, dedi. Seni bulduğuma 

ne kadar se' indiğimi tarif edemem. 
l\leriyl kucaklamak istiyormuş gibi kollarım 

açmıştı. Meri gUçlUkle o kolJarm arasına girebildi. 
Ve zahmetle kendini öptUrdU. Bu adamın dudak -
ları onun etini ~akıyor gibi idi .• 

Adam sordu: 
- Buraya gelinçiyc kadar yolculuğun iyi ge~

U mi? 
- E,·et çok iyi geçti. 
Fakat Meri, bir cYltıt alAkasını gösterm<'k zn

ruretinf de lıissediyor<lu. Onun icin, bundan sonra· 
ki sözlerine mUmkUn olduğu kadar canlılık vere
rek: 

- Yollar, pek gUzeldl. Manzara bulunmazdı. 
önırUmde bu kadar gUzel şey görmedim. 

Bir müddet sonra çay getirdiler. Hizmetçi dı
şarı çıktı. lkisl başbaşa kalmıştı. Erkek: 

- Bu hal, benim çoktandır mahrum bulundu
ğum bir aile samimiyetidir sevgili kızım. diyordu. 
Bana kendi elinle çay koyar mısın? 

Aradakl gergin ve gayritabii vaziyet yanş 
yavaş zail olmuş bulunduğundan Meri de kendisini 
daha rahat bulmağa başlamıştı. Lord, koltuğunun 
arkasına Yaslandı. 
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- Kendisini hayır.sever bir adam olarak tR
ıııttırmıştır. ı ... ord Dogard, hayatında. lyililt etmlt 
bir adam olmadığı için, serntlnl ona bırakmak 
ı:Juretlyle bu ihmalini bir nevi tazmin etmiş olu
yor. Bana öyle sBylcdi. Hayır senr VilyRm Keys 
de, bu para ve emlAkle billhara Bogard şatosu
ııu sanatoryoma Çe\'lrmek niyetindeymiş. Tahmi
nime kalırsa, şimdi Lord Bogard pek ziyade hay
rete düşecektir. 

- Olur sey ıdeğll .. Dutun bu yapılanlar bir 
şantajdan başka. bir şey değildir. Senin gibl blr 
zeka. ye tecrübe adamınm bu gibi şeylere ehem
miyet vermesine hayret ediyorum BosankerU 

Ilu sözleri s6yliyen Lord Bogard o kadar hld
clellennılştl ld kUUlphancslnde heyecanla Uç a~a
~ı beş yukarı ~ UrUyUıı duruyordu .. 

Fakat buna karşılık aldığı kısa ve keıkln 
covap şu oldu 

- Maalesef bir kızınız olduğunu kabul etmek 
mecburiyetindesiniz Lord Bogard! 

Hiddeti daha ziyade artan Lord bu defa ba
ğırarak: 

- Sen, dedl. Sen ahmaksın Bosankert! .. He
lr:ı bu meselede böyle bir hataya dUşmUş olduğun
öan dolayı badema, avukatlarımı defiştirecellm. 
Sizin mUesseseyl tcrkedlp bir başkasına g1dece
ğim .• 

- Böyle bir hareket, benim daha. ı;olc hoeu-



·ı 
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' Pariste yeni bir komedi 
mektebi açıldı 

ma.zdım. Fakat beni en ziyade kızdı • SıfUr1igZ1frot1 
ran. canımı sıkan şey nedir bilir misi.j ınnınrn 
niz? Makiynj! Makiynj beni tamamile fi 

Tepelia~ı ,Dram 
mı. 

10 hlrinclkAnundd 
tıl rerı \ ıdsorun S 
kndınlo rı. 

başka bir şekle sokuyor. be:ıi benliğim. - • 

den çıkarıyor. Ama, işin tuhafı. bu da f !l Komedi kısmı 
hoşuma ITldiyor. Hayır, ben hiç sıkıl- J tıklal caddeo;inde n· ın 

gan değildim. Yalnız ikinci piyesimde 12 bırlnclkanıından 
korku yahut helecan denilen o müthiş llDiH tıhııı en · 

IJuııın rıkıırış bir gü:el 
§eyi tatmış oldum. Bu, bütün hareket. ---------------rı 

Sahne hayatına atllmadan evvel genç 
merakhlara aktörlüğün . alfabesi öğretiliyor 

lcrimi mefluç bir hale getiriyordu. Ben 
tiyatro için bayılırım. Fakat ~rada sı. 
rada sinema için de çalışmalıyım.,, 

Kumral güzeli, sevimli bir kızcağız 
(olan Jakelin Marson da şöyle diyor: 

T~RAN 

TiYATRO 
Sıınntkar Naşit, C 

mal Sahir, okuyıı 

:'lemıha Ye Mezcy v 
yelesi. Pariste bir komedi mektebi açmış 

olan Rayınond Ru!o, bu mektebi niçin, 
ne fnksatla açtıjuıı izah ediyor: 

t - On yedi yaşı:ıdayım. Bana. öyle ŞEN l\IÜLAZIM 
Operet 3 

Dans. Solo, Düel - Mare Brüksel tiyatrosu turupile 
Parise geldiğimiz zaman Lö mal dö la 
jönesse eserini oynamıştık. Uzun bir 
mazisi bulunmıyan genç aktörlerin gü. 
zel bir eserle muvaffakıyet temin ede· 
ceklerine o vakitler kimse inanmazdı~ 
Talih bana yardım etti. Hayır, lüzum. 
suz ve riyakar bir tevazu göstermiyo. 
rum, cidden talihin bana büyük bir yar 
dımı oldu. Ümidimin fevkinde bir mu· 
vaffakıyet elde ~ttim. Bu muvaffakı • 
yet daha iyk temsil günlerinde başla.. 
mıştı. Artık bir çok gençler etrafımı 
sarıyor, ben.den sanata dair nasihat is· 
tiyor ve sanatın sırrını öğrenmeğe can 
atıyorlardı. 

geliyor ki, daha. şimdiden tiyatro ha· 
vasmın içinde yaşıyorum. Annemin ya 

1 nında iken konservatuvarın birinci mU --------E .. R-TU--G-R-U-~---ı 
kafatmı kazanmıştım. Daha altı ya - SAD! ~ 
şında bir çocuk iken komedi oy:ıamak T i y a t r 0 s u 
çok hoşuma giderdi. Her akşam anne. Tnksiıncle {Bu gec 
min babama bir sUrpriz hazırlardım. CKA'lN\X\l\I) 'od' 
Roller icat eder, aynada kendimi tct· 3 Perde. Yazan: 1'18 

mut Ye~arl, Yakınd 
kik ederdim. JNSAN MABUT. 

Bövle olmakla beraber derslerimi de 
J HALK OPEHETİ 

ihmal etmiyordum. Almanca ve ingi. • ... ~ 1 llk hu) uk operet 
lizce konuşurum. Dansı da çok iyi öğ. QlD-~ ~~ Çnrşnmba (9 dn). 
rendim. Şimdi burada çalışıyorum. En (lÇIÇE) 

ziyade sevdiğim tiyatrodur. Bir ara ., Reji: Raşit Rıza. 
l:cderlcnirsem Rulonun yanında her· l\lüzik: Se) fcttin 
şeyi uJutur, yeni bir şevk hissederim, zai Asal • 

Yazan: Yusuf Surtl o bana nefsime itimat etmemi telkin T: 40 
etmesini çok iyi bilir. Tiyatro benim 
biltiln hayatımdır, bunu sinemaya ter. 
cih ederim. Fakat Tıe Japarsmız, ara 
sırada biraz fazla para kazanmak la. 
zım. Bunlar günlerde Mon küre şez le 
riş oyununda rol alacağım. Ben böyle 

.kalmak değil, büyük bir artist olmak 

Buna dair bir kaç randevu almadı • 
ğmı gün olmuyor, her gün randevu ver 
lnek, buluştuğum yerlerde bir iki ki§i. 
ye sanat hakkında lazım gelen şeyleri 
söylemek, ne yolda hareket edecekleri· 
ne dair ir.ahat vermek b~a çıkar i~ 
değildi. Baktım, bu, öyle olmıyacak, bir 
mektep açar, bu meraklı gençleri ora. 
da toplar, istedikleri scyleri ders ha. 
linde anlatırım, daha iyi, dedim ve mek 
tep açmağa karar verdim. 

:Bir buçuk sene müddette hiç kimse
a~n para almadan ders verdim. Bu melC 
tepte hakikaten iyi çalışmak havası 

hakim bulunuyor ve mUsavi bir dost. 
luk içinde zaman geçiyordu. 

Meklebimde iki smıf vardır: Biri 
benim idare ettiğim, diğeri dostuiil' 
Bcrtoldun sınıfı. Talebe ilk geldiği gd!i 
hocasını intihap etmeğe mecburdur: 
X:ı beni, yahut arka.d~ımı.,, sarnhiyet ve ou salahiyetin verdiği ha. 

kimiyetle söyler, karşısında bulw1an 
talebenin vaziyeti yavaş yavaş deği3ir. 
Bir talebeye şun lan söylUyordu: 

isi yorum.,, . J: 

Odet Konti:ıin fikri budur: 

- Ben kendi şahsiyetimden başkası
nı oyııamak isterim. Bununla beraber 

' halkı heyecana düşürmek de en büyük 
arzularımdan biridir. Kim bilir, belki 

' şimdiye kadar sahnede bunu yapama. 
mış olmaklığım bana bu arzuyu telkin 
ediyor. Evvelce çok tembeldim, fazla. ça 
lışmak istemezdim. Lakin Reymo:ı Ru. 

f loyu tacudıktan sonra her §ey değişti. 
' Ondan aldığım ~evk ve gayret beni ça
lışma sahasında büsbütün başkalaş • 

kin bu bazılarınız için blr meserret, bir tırdı. 
saadet bile olsa yine bazılarınız i;in 
meşakkattir, faciadır. 

Ders saatlerinizde burada birlikte ça 

lışacağız, böylece biribirinizi daha iyi ••-•0-,•.•H-afız Cemal 
tanımış olacaksınız. Yalnız miskinlik 
lhıre değil, değil mi? Sizi zevkleriniz
den menedecek değilim, yalnız bunlar 

Dahiliye 
Divan yolu. 

mütehassısı. tstanbul 
No. 104, Tel: 22398 

-ıstanbul Asli)e Üçuncü Hukuk M:ıh 
meslnden: 

Ali Kerami tarafından karısı Teş' ik 
Karakol soknk 125 No. lu Kir) nkonuıı ed 
de mukim l'ılıırı alc~ hine mahkemeli 
[138 1 Hl No. lıı d05) asi) le açılnıı boşa 
dn,·asındnn dolayı ikametgahının rneçh 
) clı tahakkuk eden Mariye daYa arzub 
ıl.'ınen ıeblıs edılrniş 'e muddeti geçliği h 
de ccrnp 'ermemiş olm:ıkla tnhkık:ıt gu 
olarak 12 • 1 - 939 saat 14 1a) in cdıl 
oldusund::ın miıddeinlcyh Marinin mcı5' 
gün 'c saatte m:ılıkcınedc bulunması ,c 
bir Hkil sondernıesı !uzumu ilim olunu~ 

lstnnbul Aslı) e Allınoı Hukuk Ma 
mcı;in<len: 

Al şe tarafından kocası olup mukad 
ma Csküdarda Çekme köyünd t tubel 
olarak ikamet etmekte iken halen ner 
olduğu helli olmadı~ı tebliğ edilmek 
re gönderllen da\·a arzuhali sureli zah 
yazılım ınubaşirin meşruhalından anll 
şıl:ın 1 maıl Suadın sedmsi?.liğe mfıı;t 
den nçılan boşanma da' asına on ı;un 
fıncla ce,·np vermesine ve arzuhal sure 
nin mahkeme dh·anhnnesine n ılmn n 
gün müddetle keyfi) etin iliınınn karar 
rildiğin<len bermucihi karar mahkeme 
zln 938/1341 numarn!iında knyıdlı de,llJ 
miiclcleti mezkOrc içinde cevap vern~ l 
7.umu tebliğ yerine geçmek üzere ilan 
nur. 

'~ ~ '11_e_yınon Rulo mektebinin gösterdiği 
muvaff akıyetleri izah ettikçe genç sa.. 
ııatkArlara yaptığı yardımın büyüklil· 
ğU nazatnnaa daha ziyade açılıp geniş 
li~or. Onun talebelerine olan tavsiye. 
1tıri hatta tekdi'rleri de büsbütün baş. 
ka bir şekildedir. Mesela birisinin ya
nma geliyor, omuzuna dokunarak di. 
yor ki: 

- Size fanteziyi yasak ediyor değI. 
lim. Bilakis tasvip ederim. Hepinizin 
şahsiyetinize göre hareket etmek ve 
rollerinizi y~amak istediğinizi anlı -
yorum. Çok güzel. Her zaman doğru 

söyleyiniz, fakat ayni zamanda da doğ 
ru dUşünilnüz.,, , 

vazifelerinize engel olmamalıdır. ••••••••••••••••••! lstnnbut Asliye Dc~ınci Hukuk Malı 
meslnden: Her şeyi vaktinde yaparsanız kendi 

kendinize hürmet etmiş olursunuz, fa. --~--------------------------- Siz bir rol oynıyacaksmız. Jyl, 
gifael ama her zıeyden evvel onu anla. 
maklığmız 18.zımgelir. Sonra şurası da 
var ki, ayni şahsiyet her birinize uy
g\ın düşmez. Şahsen düşiindUğünUz 
şeylere rağmen, hakikaten ne yapmak 
kabil olabileceğini halka göstermek 
mecburiyetindesiniz. Hani Nerondan 
bahsediyorum. Bayan gülüyorsunuz. al 
dandığımı zannediyorsunuz değil mi? 
Bu hareket sizin için pek ağır ve pek 
m.eharetsizcedir.,. 

Genç kızlara sunlan anlatıyordu: kat başkalarına da hürmet etmelisi • lstanbul beşinci icra memurluğun

dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen karyola, konsol, ayııa, ba 
hkağt, dikiş makinesi ve saire 7-12-
938 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 10.30 ile 12 arasında. Sarıycrdc 

San Hüseyin sokağında 15 No. lu ha. 
;::ıcde ilk açık arttırma suretile satıla. 
cağından taliplerin yevm ve saati mez 
kurda mahallinde hazır bulunacak sa
tış mcmunma müracaatları ilan olu. 

Rayınun daima sakindir. Büyük bir 

- Genç kızlar, siz aileniz içinde. ana. 
nızm babanızın, kız kardeşlerinizin, 

kardeeterinizin, köpeğinizin, kedinizin, 
hattl kuşlarınızın yanında yaşıyordu. 
nuz. Şimdi size soruyorum? Buraya gel 
miş olmakla bunlara mukabil ne bul· 
dunuz? Belki hoşa gider bir hayat, fa. 
kat bu, çok defa. hep ayni şeydir. Sizi 
bekliyen komedi işte şuradadır. Orada 
riiyalarmızı yaşıyacaksmız. bu rüya • 
lar belki bir gün hakikat olacaktır. U 

niz.,, 

Komedi mektebinin orijinalitesi ve 
faaliyeti hakkında daha iyi bir fikir 
edinebilmek için çalı§an gençleri de 
linlemek 18.zımdır. 

Gaby Sylvia, on sekiz yaşında, se
vimli çehreli, güzel sarı saçlı bir kız 

şunları anlatıyor: 

- İlk işe başladığım zamanlar. be. 
nim için unutulmaz hatırlarla doludur. 
O zaman çok cesaretli idim. Hiç sıkıl. ı nur. 
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ma 'der Bogard. Zaten ben de buraya., yeni bir 
~nlaş.ma yapmak veya sizinle alAkamızı bUııblltUn 
kesmek teklifinde bulunmak Uzere gelmiştim. 

Bunun tizerlne l{Jlford Bosankert btr kelime 
daha BÖ) 1 ı ~ ksizin, tersyUzll dündü ve kapıdan 
dışarıya Qıktı. 

Lord Bogard, bir mlıddet kendi kendine sön
l'endfkten sonra şatoda bulunan Yllyam Kt'lyıs'l 

yanına çağırttı. 

. Yilyam Keys•ı, hAdiso hakkında kendisine 
~a16mat verilince, adece gUlUmsedi.. Verdiği 
cevabın da meraka değe>r hlc blr tarafı yoktu .. 

- Ben bu meseleyi çoktandır biliyordum, de
di. M-evzubahs kızın adı Meri Mortlmer'dir. Blr A· 
ınerlkalı aktlrisin kızıdır. Annesinin sahne adı Ju
dlt Mortlmer'dir. Kendi adı ise, Alla 'Panela Gur
neydlr. Şimdi bu kız. verasetine hak iddia etmr.k 
için Londrayn it!lmlş bulunmaktadır. 

- Bu 'azi:l ette ne yapmak fikrindesln. Her· 
halde işlerimiz alt Ust otuyor .. 

Yilyam Ke~s otUTdu: 
-Adamlarımdan biri yanlış hareket etmeseydi 

iMi Jua da fimdi ortadan kalkmıştı. Gerçi yanlış ba
nket eden adamım, cezasını görmUştUr .. Fakat ne 
~are ... O dakika i in i işten geçmiştir. Şimdi ben 
genin bir ın klup yazmanı istiyorum. Hazır kalem 
kAfıt d• 'ar. Haldi bakalım .Ben söyllyeylm. Sen ,......... 
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Yirmi dakika sonra, yazılmış ve hazırlanmış 
olan mektubu Vllyam Keys bir kere daha gözden 
geçirdi.. Mektup şöyleydi. 

"- sc,·gilim Meri .. Sana göbek adınla hltııp 
etmek tckllfsfzll~lni gösteriyorum. Çünkii senin 
babanım. Seni bulmakta bu kadar gtdktim. l<'akat 
talih bu ... Rana (laha dün haber ,·crcUler ... A' nkat
larım<lan t>ğrendlm .. Bu mektubu nıüşkilAtJıı .) ıı· 
myonım. Onun için kısaca arzumu söyllyel im. Se
ni ~iiratle gCimıck istiyonım. ll"men derhal şato
ya gel. S<'ni ('anı gibi sc,·cn baha.n 'biitim şefkati~ 
le ku<>.ağm.t açını, bekliyor. 

Dogaro,, 
•'Ham.iş: - Sizin Slr GodfrCy Stantoııun 

elinde ot.ul'(hığonuzu bildiğim Jr,:in mektubu oraya. 
&önderl)·onım. 

Meri, bir lordun kızı olIQanm ent.cresan bir 
~ey olduğunu hissediyordu. Şatoya girer girmez, 
gördUğU tarihi haşmet ve azametin karşısında bir 
kere gözleri kamaştı. 

lrl boylu bir uşak, kemali hUrmelle işllerek: · 
- Lord hazretleri sizi kütüphanede bekliyor, 

.dtdl. 
Meri klltUphaneye girdiği zaman gözilne ilk 

carpan şey, duvarları Ikl sıra baştan başa doldu
ran 'kitaplar oldu. Sonra kendisini sclAmlamak ll· 
zere ayağa kalkan adaµıı gördU. Ye tuhaf d ı 

m1tıfr lrf. ôfr fnklRll1"R dUstU. ll"cırisindo bu adama 

-N -- -c --.. 
ıa --Q 
ıa .... ·-JJ. 

Anna Hkili avukat lrtan tararınd 
Sofo;:ı;a ve Büyukadada Bahçıvan sokal' 
dn (6) No. lu hanede mukim Andon aW 
lcrinc ikame olunan alacak davasından 
J:ı:rı icra kılınan tahkikat sırasında Ill 
deinle') hlcrdcn Andonun iknruetı;A,hl 
ıneçlıııliycli hn-;ehl3 le ııanen teLlignt iC 
sına 'c tahk!k:ııın 3-12-938 tarihine ııı 
sndH cum:ırtcsı ı:;unü s,ıat ona talıkına 
rar H'rılıniş ,.e lın lıuptaki dnYetiye '\'il 

k::ılıırı mahkeme dh nnhııncsınc talik kı 
ııuş olduğu halde bu mun~·yen günde d~ 
gclıncın iş 'e bir vekil de gönderme 
oldu~undnn hakkında cere;,nn etmekte 
lnıı nıuh:ıkeınenin' Sil aben icrasına k• 
illih z edilmiş ..,.e tahkikatta 14-1-939 1 

rıhine müs:ıctır cumartesi gunu saat o 
talik kılınmış olduğundan bugün de 
mcdıği H\n bir 'ekil ı.:öndcrmedıği ta 
ctırclc bir daha mahkemeye kııbul edil 

3 eceğl malUmu olmak üzere illin olunıı 
(27523) 

Zayi 
Sahip olduğum 1286 'e 1331 No. hı 

adet araba plaknlıırımı zayi ettim. Yenisi 
çıkaracağımdan e kı inin hukmil oJm• 
ilı il.in olunur. (275~6) 

Kn<lıkoy lln) darıınşn cııddcsi 68 " 
da Knrobet oğlu hterıan Orak) s 

Zayi 
İkamet 1ezkcrcnıi 4 12-938 de k 

lıcttım. Yenisını alacnğıından hukmu ) 
tur. 

Ankcıra cadde~( 'No: 111. !lürft 

Zayi 
933 ~cnesinde tıp fakültesinden 

Aım 43 numnrnlı hn, h et Yeslkamı zayi 
tim. Dr. lsmall Sunar 

Zayi 
Alıbe3 köl u ilk okulundan 927 sen• 

sinılc aldığını lascliknnmeıni knybettl 
llilkmu )oktur. (27528) 

Aynınsaray Tokhıclede No. 
lsmail Erol 

Zayi 
Sahip olcluğuın 2612 nurtınralı C 

'ıık :ırabası plaknını :ı::ı.,·i ettim. ~ cnis 
çık racaltımdan c kisinin lıiıkmu olma 
~ı W\n olunur. (2i5277 

1\ ırnpR<;R K:ıplnnıı. <; llnHızlın~ı 

k k .No. 43 de .lıtlı ı o lu Alı Tur!. 
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