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HugUn 
İkincide: - Fikir ve sa n'at ıncsclclc

ri: - ~adri Ertem; Almanya bir eski 
İıtJıil i z mii~lemlekesinc Y<'rlcşhor. 

t'ı:üncüdc: - Schir<lc ~<'ni ıntizc
lcr : - ll:ı~:ın Bedretıiıı .. 

\ Başvekil 
1 Pazartesiye Yerlimalı 

haftasını açaca:c 
Hariciye, Zirraat, iktisat 

Müdafaa Vekilleri 

Reisicumhur dün K.astamonudan 

llt·~inciıJc: - (IIikfıyl') i\luz:ıffer A
c:ır; l\:ıdın milyonerler .• 

.-\llınc11b: - M:.ırkoni'ııin iiHiıııündcn 

ev' t•I son kc~fi; Resim 'c 

lı~ıliscler ..• 

yazı ik 

Berlin-Roına Mihveri 
sarsıhyor mu1 

Yazan: ASIM US 
Alnıan Hariciye ~azıı·ı l•'ou Hil>

bentl'op Paristc 1''ransız Hariciye 
~azırı Done ile biı· ademi tcca,·üz , .e 
ılostluk beynmıaıncsi imzalaıJı. Al
llıan ıJc\'let adamının im ,·esikaya 
koyduğu imza ile Hitlcı· Almanynsı 

li'ramıanm gıu·p lıuclutlnrmı <leği~mez 

bir sınır olaı·ak taı~r)'or. 
}'ühreı·in n\ktilc "Jin\'gam" isıhin

dekl Jdtabıntla Pr:ınsayı milletine e
bedi düşman olaı·nk güsterdiğini ha· 
hl'layanlar im hiulise(lcn sonra harp 
sonn Clünyasınııı tcıncll olan \"eı·say 
bıunhcclesl ile bcrııhcı· yeni Ahnan
)'nnm siyasi prensiplerinin de bir 

hn~ il değişmiş olduğunu gfö·clükr. 

Rud)oJu nutuklar 
~ ii} li y l c ek it.~ r 

Ankara, 7 (A.A.) - Başvekil Celal 
Bayar, dokuzuncu artırma ve yerli ma. 
h haftasını ayın 12 inci Pazart::si ~:.i

nü saat 17 de halkevinde t )~ ·liyeccği 

bir nutukla açacaktır. 

Ayni gün ak§amı saat 19.10 da An
kara radyosun. la Maarif Vekaleti ta
lim ve terbiye heyeti reisi Ihs,an Sun. 
gu bir nutuk söyliyecektir. 

13 salı günü saat 18.30 da Ziraat 
Vekili Faik Kurdoğlu, 14 çarşamba gü 
nü saat 18.30 da Milli Müdafaa Vekili 
ve ulusal ekonomi artırma kurumu baş 
kanı General Kazım Özalp, 15 perşem
be günü 22 de Türkiye Ziraat Bankası 
Müdürü umumi muavini Cezmi Erçin, 
16 cuma günü saat 21.30 da Hariciye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu, l 1 cumartesi 
günü ~aat 18.30 da Sümerbank Genel 
direktörü Nurullah Sümer, 18 Pazar 
günü saat 19.30 Ga Ekonomi Bakanr 
Şakir Kesebir, Ankara radyosunda mil 
li ekonomi ve artırma hakkında birer 

Dadaya gidip geldi 
Tosya ve Kargıdan 

gelen heyetleri kabul 
bu.yurdular 

Kastamonu, 7 (Husust muhabiri
mizden) - Reisicumhur İnönü bu 
sabah 7,50 de Kastamonudan hare
ket e(jerek 8.45 de Dadayı şereflen
dirdi!f'l'. İlk olaralc ınUlkiye amirleri
ni k:-b·t! lı•ıyttr lp'nr. ~ ııı ra tc ~: ::> r te
ker köylünün tlertlerini dinlediler. 

Reisicumhur Azdavay kömür ma
denlerinin işletildiği takdirde köylü
nün refaha kavuşup kavuşmayacağı 
bahsinde durdu. not aldırdı • 

Datlayda teza.hlirat pek parlak ol
du. Reisicumhur halkın coşkun al
kışları arasında 11,45 de Dadaydan 
ayrıldı ve 12,50 de Kastamonuy:ı aY
det buyurdu. 

\nönü Kastamonuya gelince doğ
ruca vildyet konağına gidere~ isUra

hilt etti. 

Valinin dünkü tetkikleri 
....................................... -._.. ................ 

Beyazıtta inkılap müzesi önündeki 
dükkanlar kaldırılacak 

Yeni Reis muavini Lütfi Aksoy da dün gelerek 
vazifesine başladı 

Vali ve Belediye Reisi Doktor Lutfi 1 
Kırdar dün sabah erkenden Eminönü 
meydanına giderek bir gün evvel ver. 
diği emirlerin ne dereceye kadar tatbik 
edildiğini yakından tetkik etmiş, An.. 
kara caddesinin afsalt inşaatını gözden 
g~irmiıtir: 

Vali sonra Bcyazıttaki İnkılap mü. 
zeıi ve şehir kütüphanesine giderek 
şimdiye kadar yapılan tasnif işleri et
rafında müdürden izahat almıştır. Mü
ze ve kütüphanenin bulunduğu medre
senin Beyazıt meydanına bakan cephe. 
ıinia önü küçük ahşap dükkanlarla ka. 

Yeni Emniyet Müdürümüz 
tün sabah geldi 

Saat 15,30 da konaktan ayrılarak 
ıvastamonu Jıalkının pek heyecanlı 
teıah~ratı arasında Halkevini şeref. palı ol::luğunu görerek vali bunların 

iıtlmlak e(li\erek kısa bir zamanda yılendl rd i. Burada Tosya ve ~argı ka-
sabq.1armdan Jelnılş o\an. heyet.teri kılmasını, bu suretle müze ve kütüpha 
kabul ederek dUeklerlnf dinledi. nenin ortaya çıkmasını muvafık gör-

H itler l\lünih konferansı esnasın

da lngiliz Ba~,·ekili Çcml>cı·layıı ile 
bir aucıni tecavüz \'e dostluk heyan
bam~si lmuılıumı:-, Bcrliu - Loııdı·a 

hükünıetlcri arasmıla. miinasebct 
iıurmnl bir safhaya girllli';'tl. Bu defa 
">'nl nuıhiyctte olarak Pnl'istc imza
la.narı be)'anname ile Bcrlin - ~·aris 

bUkümctleri ııı·nsmclnki miinascbet 
~ .:::...~:r. l<'akat ~~·iı.- ula11..,p.Qk 
ta. şudur ki böyle Derllıı - Roma mih
\·cl'inin bir ucu l.omlra - l'aris mih· 
\"erine kaı·ı;;ı bir aıı!a';'nHl 'aziyetinc 
&ircı·kcn diğer ucu bu ıuilıvetin yal
llız Londra tarafına aııfa';'lfül elini u
~t.ıiıı!;i, Pnris tııı·afına ise çekingen
lik göstermiştir. lluımu üzerine Al
tııanya ile l•'rmısa arasında hazırla

nan anl?şma,um kıymet ,·e ehenımi

)·cthulcn şiiplıc edenler ohnnştur. Bir 
~ok kimselerin zihinlcrimle: 

kcnferans vereceklerdir. (Somı: Sa. S, Sıi. !) Jl\Üf, ~~fitll}J" n AA!du-ılma5ı için ica.. 
---------------!-----.:.._-------~-=---- bec.·~n~ t.tkdi'H ve difer şekil ha 

- .\caba Almanya bir taraftan 
l•'ransa ile anlaşıyormuş gibi gfö·üııii.r 
~kcn diğer taraftan ltnlynyı Fransa 
ıneyhhıde ümitlere mi sc,·kcdiyor'?" 

Gibi bir sual <·nıılaıımı!;'tıı-. 
,Hp,lbnki Fransız - Alman ruılaşmn.

sıhdan bahseden bazı a.jıımı telgrat
l•ıı·ı Pariste beyannameyi imzalar i
lı:en Alman Hariciye Xıızıl'l 11'011 Hib
hentrop'nn Akdeniz stntiikosunıuı 

bıuhııfazıısı hususuncla Fransız lıari
tlyesine teminat \'eı·diğini bil<lfriyor. 

};ğer ajansların yeı·<Li/;l bu haber 
teeyyüd edcJ,'Sc Londra - Paı·is mih· 

'Veri karşısında Ilerlin - Roma milne
l'inin uzlyeti çok dC"ği':'miş, dılha tlo~
tusu bu defa imznlnııan l•'rıuısız - Al
bıan anlaşması Al ı·upa müvnzcnesi 
bakımından Dedin ile Homıı arasın
da l)aşlflyan bir ınürnzcııcsizliğin ba':' 
langıcı olduğuna hlikıneclileccktir. 

lluratla. yaziyeti biı· kere giizüniim• 

gcpı-elinı: lUünihte l n~iltel'C lle aılc
tnj. tecaviiz b<"yanıınınesi iınznh•) a•ı 
lilt.Icr l•'ransa ile tlc ayni mahiyetle 
bi'° beyanmun~ imzalaınnğa kaı·ar 
\rCl'<liğl sırıı<la müttefiki olan İtalya 
lnciltere He Akdeniz anlıışınasıııı ye
llileyor; l!'ransayn. gelince: 

._Hayır, seninle bliyle bir a.nlaşmn 

toıla etmem için 1D:l:i senesinde ha
.tır~anan Lantl - l\lusollııl forıııulii 
l:Atı değildir. Meselı\ Tunus ... Iior
'1.luıyı .•. da istel'im." 

Di1or. Sonı-a bu taleJl iptida me
buslar ıuecllsimlc, sonl'a I!oma so
k:aklft'l"ntda halk ara.sın<la ııüınnyi~lel' 
Ue tettt edllJyor. 

Şüı>he yok ki l•'ransnya knrı:;ı bu 
tarzda yeni bazı talepler ileı·iyc sü
l'en , .• Mfinihtc Almanya için harhc 
lıaurlamııış güı·ii.nC',n 1tn lya. im llefa 

<\ima.ya taı·afınılnn kendi.,.inc ynr
<lau btklcı·di. Alman hariciye ıulzu·ı l 

M • • 1 
k • • • 4! t t • l • zı~ıkları etrafında çal.ışılmaya ba~lan. 

u ıye muıe iŞ erı ~~klt\1ars::;~c;am::~~1~!~ Yeni Em ıiyet Müdiirümiiz 
Sadrcttin Aka Dün de tahkikata de.Yam -eltiler l\an da &tl\ı~~=:· ıo tıCU say/adil) (Yazııı 4 üncü sayfada) 

Dolmabah~e ,sara 
yı önünde 11 kişi. 

nin ölümile neticele. 
nen hMise hakkın
da tahkikat yapmak 
üzere şehrimize gel 
miş olan mülkiye 
müfettişlerinden Sa 
im Azar ile burada 
ike:ı bu tahkikatla 

~ ~i ~m ;;: -,., ı' .,, 11 Sulnun organizasyonu r 1 Amerika devletlerinin sekinci toplantısında 

vazifedar kılınmış 

olan mülkiye mü. 
fettişi Ali Seyfi ve 
müfettişlere iltihak 
eden emniyet müfct 
tişlcrinden Şerif Ni 
met dün vilayette, 
adliyeden gelmiş o. 
lan dosya üzerinde 
tetkikatla meşgul 1 

olmuşlardır. Öğle- Müll.ıiye müfettişleri ile polis mii/ettişi 

,..,- Devamı S incide 

Almanyanın müstemleke talepleri 
''lngiltere bu meseleyi görüşmüyor, hatta 

nazarıitibara almıyor,, 
Londra, 7 (A.A.) - Bugün Avam 

Kamarasında müstemlekeler meselesi. 
nin müzakeresi sırasın.da müstemlekat 

Pı·nnsız harkiyesinc Akdeniz statü
kosu ha~kmdıı teminat \'ermiş ise İ
talyanın beklediği yardımı esirge. 
nıiş demek olur ki bunun neticesi 
Hcrlin - it-Oma mill\'cl'inhı istikbali 
iizerlne tesir edebilir. 

Bununla beraber halyannı "Tunu
sn .. l{orsikayı .. Cibutlyi" istiyerek İs
pan3·a işinde anlaşmak düşiinccsi de 
lıntırn. gelcbiliı'. Bu takdirde İtal
yan ınebuslaı• mN·lisindc olan biı· nü
mayiş haı·eketiııi ltoma sokaklarına 
kadar düşürmek, ltoına ii.nh·ersitesi 
talebelerini harekete getirmek faşist 
rejiminin prestiji bakımından biı' 

tehlike değil midir? 
Hiilıhn bugiiıı i<:in kat'i bir tc!;'lıis 

ko)·nuık doğnı olmamakla. beraber, 
hadiseler Ilerlin • ltoına mihverinin 
,·azi~·etincle biı·a:z anoı·mnl bir mnn
zara hu.,.ule ı.tctlrmiı:;tir. Bu manza
ranın manasmı daha ziyade hnclisc ~ 
lcı•iıı yeni inkişatlıu-ı giistereccktir. · 

nazırı Macd-:>nald Almanların müstem. 
leke taleplerinin İngiliz müstemlekele
rinde ve İngiltere mandası altında bu
lunan topraklarda fena karşrlandığını 
ve bu hoşnutsuzluğun izalesi icabetti.. 
ğini söylemiş ve demiştir ki: 

"ingilterenin bir müstemleke impa. 
ratorluğu veya manda devleti sıfatiyle 
idaresinden mesul bulunduğu toprak. 
lardan hiç birinin başka bir devlete 
devrini kabul edebilecek lngiltere.de 
hiç bir grup yoktur. Hükumetimiz de 
tamamiyle bu fikirdedir. Bu meseleyi 
görüşıhüyor ve hatta nazarı itibare de 
almıyor.,, 

Londra, 7 (A.A.) İ§Çİ partisi manda 
usulünün bütün müstemlekelere tcşmi. 
lini talep eden bir takrir vermiştir. 

Müstemlekit nazırı Macdonalc;, par. 
lamentonun bu teklifi kabul etmiycce
ği ümidin.de bulunmuş, çünkü henüz 
kendi kendilerini idare edebilecek de. 
receye gelmemiş olan bu müstemleke· 
ler arasında, Cebelittarık, Malta, Aden 
ve Singapur gibi İngiltere için hayati 
ehemmiyeti haiz scvkükeyşi fazla bu
lunduğunu söylemiştir. 

görüşülecek 
Ruzvelt dUo Amerikanın Roma, Herlln 

Parls s~flrlerile gUrUşlU 
Vaşfng_ton, 7 (A.A.) - B. Ruzvelt, 

birçok nazırlarla. görlişmü'ş ve mUtc· 
akıben hususi bir konferans topla
mıştır. Bu konferansa hariciye mUs
teşarı B. Velles ile Berlin, Roma ve 
Paris sefirleri iştirak etmiştir. Rei
sicumhur, bu zevat ile Almanya, 1-
talya ve Fransa işleri hakkında gö
rUşmUştUr. 

Berlin sefiri B. Vilsonun iki ay 
sonra Berline döneceği temin edil
mektedir. Mumaileyh, o zamana ka
dar mezuniyet alacaktır. 

B. RuzYelt, konferanştan sonra 
ıazeteciJere beyanatta bulunmuş ise 
de sefirler1~;r'ıpmış olduğu bu görüş
melerin kendisinin kongreye gönde
receği mesajın arifesinde daha sarih 
bir istikamet alm~sına medar olmu5 
oHuğu tahmin edilmektedir. 

Lima. 1 C.A~ - Amerika devlet
lcı·iniı(: ı"fılnd enternasyonal kon
kl'anı~ 10 Klnunuevvelde açılacak 
ve mesat, 30 KAnonueYVelde niha
yete erecektir. 

Panamerika birliği idare konseyi, 
konferans ruznamesine politik, eko
nomik, kUlt\lrel, adli mahiyeti haiz 
oİan ve A.mertka kıtası tesanUdUnU 
tebarüz ettiren 23 mesele koymuş 

bulunmaktadır. Bunların arasında 

bUb.asse..ekonomik meselelere ' 'e sul
hun organizasyonu davasına t emas 
eden me!!'elelere çok bUyUk ehemmi
yet verilmektedir. 

Lima konferansı, bUtUn dlinyada 
uyandırdığı alA.ka ile, delegelerin 
miktarı ve mevkii ile ve Avrupalı 

müşahitlerin çokluğu ile, yalnrz A
merika kıtası devletleri arasındaki 

münasebetler için, fakat ayni zaman
da eski dünya ile yeni dünya arasın
daki münasebetler için de çok mU
~m olacaktır. Sulhun organizasyo-

nu, arasındaki 

ticaret m U nase lı etlc ri ve muhaceret 
hakkında bu konfe ransta müzakere 
edilecek meseleler üzerinde, Avrupa
da vukuagelmekte olan hlldiselcrin 
muhtemel akislerinin ve bunların po 
litik Te ekonomik ııcticelerinin çok 
müess ir olacağı tahmin olu nmakta
dır . 

Kısaca 

Terkos her eve girebilmeli? 
lsta nlıulun meşhur tifo solgını csn::ısııHl:ı 

tcrkos, bize modt·rn lı i r zemzem gilıi ~cl
mişti. Sıhhatin tenıinnlını onda lıul ılırk. 

l'nıumi çeşmeleri kuruta rak yerlerine ter
kos vcrtl ik. 

Fak:ıl terkos lıiiliiıı evlere ~irnıcli ılirl ... 
Bu m:ıks:ıll.ı tcrkos Jıoruhı rı her snk :ıltın 

içine BET.EOl\ E TAIHFl:\'I> \~ gC'ti rdır
~e, hal~ için hem tcıko~ nlııı :ık i ııık ·ını \"0-

ğ:ılır; hem hu inık "ııı gene halkın meııf:ı :ı

tine olarak nz bir mnsrarıa \Ücuda gelmi~ 
bulunur. 
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2-KURUN B BtRINCtKANU~ 1938 

Fikir ve san' at meseleleri : 
•• •• uç pencere, uç nıanzara 

• NSANIN en büyük vazifesi n~ 
1 dir? Buna tı.irlU, türlü cevap· 

Jar verilebilir. Fakat bence insan kcn.. 
dini bildiği günden ölümüne kadar tek 
bir vazife yapar: 

Tefsir! 
Etrafında olup biten şeyleri, olacak

ları. içindeki arzuları, korkulan, zev'k. 
leri, ayı, yıldızlan, denizleri, dağları, 

ormanları, süsleri, renkleri, havayı tef 
sir eder. 

insanın ağzından çıkan her söz, ve. 
rilcn her hüküm bir tefsirden başka bir 
şey değildir. Hatalar tefsirin uçuru -
munda elele gelirler ve birbirler>ini ö. 
peri er. 

ilmin hakiki dediğimiz şeyi ebedi o
luş içinde nasıl bir tefsirden başka bir 
şey değilse sanat ve felsefe de hayatın 
başka, başka pençerelerinden bakıldık. 
tan sonra yap.lan tefsirleridir. 

Hayat kendisinı tefsir eden insan ka. 
dar sonsuz şekiller mi alır? 

Eğer böyle ise bir nihayetsizlik ile 
çerçeveleniyoruz demektir. Halbuki ha 
yatımız mütemadi bir surette "yekne
ıak,. lığın, monotonluğun can sıkıntı. 
sından §ikayetle geçer. Günlerİ'fnizin 

bilançosunda tenevvü ba11reti daima 
birbirini muhafaza eder. Bu neyi isbat 
eder? 

Kıaaca bizim tahdit edilmiş, çerçeve
leri muhkem bir ı>urettc hazırlanmı§ 

muayyen pencerelerden hayatı seyrede 
bildiğimizi isbat eder. 

İstediğimiz gibi düşünebilir miyiz? 
" - Ne mümkün. 
İstediğimiz gibi bir hakikat halkede. 

bilir miyiz? 
" - Heyhat! 
Arzu ettiğimiz anat eseri sade bi. 

zim arzularımızdan mı ibarettir! 
" - Hayır! 

O halde bunların hududunu aklın 
çer~~ve:;i içinde mütalea etmek insana 
rıfsl:> bir neıe verecektir. 

Bu, yüksek dağların tepesinden ova
ları genig hudutları ile seyretmeğc ben
nycn bir zevktir. 

:(. lfo 1'-

Hayat bize üç pcnçcrcdcn il~ ayn 
hüviyetle gözüküyor ve bizim tefsirle
rim!z c!aima bu üç pençereder. seyret. 
tigimiz hakikatin çe§nisine uyuyor. 

Ben bu üç pencereden seyredilen ha
N t içinde birç~k şeyleri tecrit ederek 
sadece sanat hakkındaki tefsirlcrimizi 
hi.i11isa etmek isterim. 

BfR1NCl MANZARA: 

Tefekkürün, izalun, idrakin hamuru 
kesif bir hassasiyettir. Etrafınızda olup 
bitenleri yalnız kesil bir din hassasiye
ti ile mütalea ediyorsunuz. İzahınız bir 
.. mukaddes,, e yaklaşmak ve bu mu
kaddes olmıyandan uzaklaşmaktır. Bu 
iki mesafenin ortasında bir si.irü hissi 
mevcutlar birleşmişlerdir. Mütemadi
yen hayatı tefsir eden emirlerini verir. 
ler. 

Bu emirler sosyal hayatı:ı kesif bir 
haı.sasiyet halindeki mantıktan, tefek.. 
kürden uzak ve izahlar nı birtakım 

doğmalara göre tertip eden ruhudur. 
"Dünya öküzün boynuzu üstünde .. 

söz:ünil her hakikatten üstün tutan \'e 
bunu bedihi yerine koy1n insan 
dünyanın her hadisesini böylece bir 
hissi menbaa göre tefsir eder. 

iptidai insanın hayatı düz, ve t~nha 
bir arazide kendisini pnsuya dü§üren 
tabuların, cinlerin, perilerin arasında 

, 

Yazan: Sadri Ert~m 
geçer. Böyle bir kafanın teşekkülü ile 
hayatı idrak edenler arasında sanat kı· 
saca dua ve ibadetin muhtelif şekilleri
dir denebilir. 

Vakıa denebilir ki: din hissi ile hare. 
ket eden eski Mısırda ressamlar lüzu. 
mundan fazla rea1ist idiler. 

Çinli filozof Konfüçyıis tabiattc mev 
cut olan vazifeleri fazilet sayar. 

Bu iki misalde büyülk bir realizmin 
izleri yok mudur? 

Bu iki misaldeki reaJ:zm çeşnisini 
biz bugünkü zihniyetimizle bir tefsir 
halin.de ortaya atıyoruz. 

Mısırlı ressam ruhun ebediyetine ka. 
nidi; ve cesedin sahibi olan ruhun mu· 
haraza edilen cesede yaklaştığı zaman 
kendi kabını kulayca bulması için ce. 
sedin bütün detaylarını gösteren bir 
resmi mezara yapardı. 

Konfüçyı.is tabiati mukaddes sayan 
Natrist bir dinin kucağında büyümüş· 
tü, 

iki misalde de hakim olan unsur "re. 
el hissi,, değildir. :Bilakis "Mukaddes,, 
hissidir. 

f KiNCi MANZARA: 

Dügiinülmiyen, yalnıı hassasiyeti ya 
şanan din hayatı yanında insanın olup 
bitenleri pratikten ayrı, nazari olarak 
ve .sadece 'kendi kafasının bulabildiği 

hakikatlere göre tefsir ettiği bir devir 
vardır. Insanın büyük gururla kafası. 
nı her şey sandığı bu zamanda ~dise
ler menfi bir dekor içinde tefsirlerini 
bulurlar. 

Dünyayı bir riyaziye meselesi hal. 
ledcr gibi birtakım eve!den kabul tdil
miş mefhumlara irca ederek bir farazi. 
yeler yekunu vücuda getirir. Artık o.. 
lan biten şeylerin izahı zihninin emri 
altın.dadır. Sanki olup biten şeyler bir 
'kerrat cetvelinin tekrarıdır. 

Fikre irca edilıni1 bir dünya hadise
leri sanatte '•lirizm,, i artık hatırlamaz. 
Rr~kırık bile onun için kerrat cetveli. 
nin tekrarından ba~ka bir §CY değildir. 
. ~ir nevi mantrkt oluşu, ruh yerine 
ilslup, mana yerine ~el<il, hülasa fikrin 
icadettiği solukça düsturlar sanat te· 
lakkisini ifade eder, 

Nazari fikirden ibaret olan bir dün. 
ya için bu nazari fikirden yapılmış bir 
sanat ancak böyle bir hlı,·iyet ar.ıeder. 

OÇONCU MANZARA: 

insan vec.d içinde kaldığı. yahut el. 
lerini şakaklarına dayayıp düşündüğii 
zaman maddenin ne .clrluğunu anlama
ya muhtaç değildir. Fakat bir gün fır. 
tınalı bir havada yolkeni açrp bir $ahil
den sahile geçmek mecburiyetinde ka. 
lır~a, yahut büyük bir serveti bir top. 
raga tohum olarak dökmeğe mecbur o
lursa temasta olduğu maddeyi çok iyi 
tanımak mecburiyetin.dedir. 

Mesela zamanımızda bile tayyareci
liğin inki~fr bir taraftan da hava rasa
datını, yani hava mıntakalannın zaru. 
retlerini keşfctmeği bir emri\·aki hali
ne koymaktadır. 

Bu misall~r çoğalt•!abilir. 
Madde ile teması artan insan mad

deyi istediği gibi kullanmak için mad
denin ne olduğunu tanımak m~buri
yetinde kalmıştır. Bu bir medeniyet 
devrini hareketlendirecek kadar bol 
eserlere sahip olan bir zaman parçası
dır. İnsanın hayatında madde o kadar 
yer etmi§tİr ki onu ancak .clduğu gibi 
görmek arzusuna düşmüştür. 

Tecrübe, kanuniyet r:kri, laboratu. 

e 
m e e ş· 

19~4 de ltalyaya verihniş olan Jubaland'ı 
ltalyan!l:r Aln1anlara· n] v Jrdi 1 

Fransızca Paris -
Soir ga7Rtesinin yaz 
dığma göre Al. 
ına:rya bır eski tn_ 
giliz ınUstem lek<'si • 
ne yerleı;mektC!dir. 

Jubaland ismiır. 

deki bu arazi bugiin 
1talyanın Şarki Af .. 
rika müstemlekesi -
nin bir parçası:lı: 

ve hal~n !tal va ta. 
rafından Almanla. 
nn ye:rle.c;:nıesine mli 
saade edilmiştir. Al 

man~11 Jubnla ~d 
da bir dl~"'liz Usru 
kurarak Afrikay.._ 
ayağını atmış bulun 
ıuı l«ncJı,. 

!talya, Vmııml 
Harpten sonra es!d 
Alman müf:temlekc 
!erinin taksiınindekenclisine haksızlık 
edildiğini ileri sürüyordu. Buna muka. 
bil 1924 de İngiltere kendi idaresi nl. 
tında bulu:Jan .Jubalandt ttalyaya ver
ıniştir ki. bu, fa§izmin dünya siyas~. 
tinde ilk zaferi olarak kabul edilmek. 
tedir. 

Burası 60 bin kılometre murnbbalık 
bir yerdir ve lngiliz Kenyasmdan ay. 
rılarak İtalyan Somalyasma ilhak o. 
lunmuştur. İngiltere bu araziyi Italya .. 
'ya vermekte kendisi için, pek bUyük bir 
zarar görmemişti. Çünkü Jubala.-ıd ya
rı vahşi haldeki yerlileri ile, mi.istem. 
leke olmıyn pek müsait bir memleket 
değildir. Kısmen Müslüman. kısmen 

Galla olan yerliler İngiliz askerlerine 
karşı nıukavemet göstermişler, bir çok 
yerlel"de asi vaziyette kalmışlardır. 

1921 ten sonra İlalyanlar da ayni 
müşktilatla karşılaşmışlar, o mıntaka. 
da fevkalade tedbirler almağa mecbur 
olmuşlardır. 

O zaman yapılan bir anlaşmaya gö· 
re. 1Wya:ıın burasını başka bir dev. 
lete \•creıniyeceği §art koşulrutı§tu. Bu 
nun için, ltnlya Jubalandr, Almıınya· 
ya vermeyi düşünürken Berlinle bir 
anlaşma yapmış ve burasının Alman
lar tarafından nasıl işletileceğbi tes. 
bit etmiştir. 

Buna göre, bugün Jubaln.nda ıki bin 1 
Alman işçisi gıtıniştir. Önümüzdeki 
aylar zarfında bu işçi miktarı 5 bine 1 
kadar çıkarılacaktır. 

Jubalandın merkezi o1an Kisimaya, 
tam İstiva çizgisi tizerinde bulun
maktadır ve buradan Juba nehri geçer. 
Nehir geniştir ve Hint Okyanusuna dö 
kUlUr. Ynl:ıız, dökUldüğü yer bir batşk 
tık halindedir. Fakat, Almanlar bura.· 

var mesaisi nihayet onu ilim zihniyeti 
ile hartket etmeğe sevketmiştir. 

Bu psikoloji ona bir de kainatı tefsir 
zaviyesi vücuda getirmı~tir. 

Bu penceretlen bakan insan dünyayı, 
olanı biteni sadece reel hissi ile seyret. 
mektedir. İlim devrini yaşamaktadır. 

Kainatın "reel,, penceresinden tetkik 
edildiği devirde sanatin "reel,, hissin· 
del) kuvvet almaması onun ifade:;İ ol. 
maması mümkiın değildir. Bunun i:rin
dir ki realizm devrin "ebedi., ye benzi. 
yen sanat gorüşüdür. 

SADRI ERTEM 

tır. 

Fakat. Almanların maksadı Habeş is 
tanın işletilmesinde !Wyanlara yar • 
dtm etmekten ziyade Afrikanın şark 
sahiline ayak basmış olmaktır. ttal • 
yanlar 400 milyon liret sarfı ile Moga
disoda büyük bir liman yapmağa ça.. 
lışırken Alma::ılar da, Ras Kiyambon. 
da bir deniz Ussli kurmak üzere bulu· 
nuyorlar. 

Millet Meclisinde 
ikinci reisliüe 
Faik Öztrak seçT!di 

Ankara, 7 (A.A.) - Büyük Millet 
Meclisi bugün Fıkret Sılayın baıkanlı· 
ğında toplanarak bazı üyelerin mezu
niyetlerine dair riyaset divanı tezkere
sini tasvip eylemiş ve A<llire Vekale
tine tayin edilen Hilmı Urandan inhi. 
l&l eden Meclis ikinci reisliğine Faik 
Öztrak'ı seçmiştir. 

Devlet demiryolları ve Emanlan iş
letme idaresinin 193 7 yılı sonuna ka
dar olan muamelattan doğan borçları
nın sureti terkinine dair kanun layiha. 
sı ile ordudan çıkarılan l 2 yaşından 
)Ukarı hayvanların köylüye veya yeti§ 
tiriciyc satılması hakkınd{!ki layiha 
bütçe ve milli müdafaa encümenlerinin 
talepleri üzerine mezkur encümenlere 
geri verilmiştir. 

Gümrük ve tarife cetvelinin 7 56 nu. 
marasına gire.1 fazlaların safi siklet Ü· 

zerinden resim veren eşyaya 'kıyasen 

mevzu bulundukları zarf ambalajları
nın resimden muaf olacakları hakkın

daki tefsir mazbatası kabul e:iildikten 
sonra ruznameye dahil bulunan ve Tür 
kiye • Fransa aras nda Ankarada imza 
edilen dostluk muahedesi ile müşterek 
beyanname ve toptanlara mütedair prc 
tok-,lun tasdikine ait kanun layihası • 
nın 'llÜzakeresine geçilmiştir. 

Kürsüye gekn Hariciye encümeni 
reisi Hasan Saka (Trabzon), mevzuu 
bahis layiha üzerinde yeniden bazı tet· 
kikatta bulunulmasına lüzum görtiJdii· 
ğünden layföanııı Hariciye encümeni~ 

ne iadesini istemiş ve Meclis bu talebi 
kabul eylemiştir. 

Meclis gelecek toplan tısını Pazartc. 
si günü yapacaktır. 

Meslelr·i Konferanslar 
Öğretmenleri hu yıl verilecek numu 

ne dersleriyle meslek konfer.:nslann 
pr~gramı tesbit edilmek uzeredır. 

1 

cıt 

Yeni kitaplar: 

Deli et 
~(l 

ook 
~e 

Fikret Adil, Dimitri Merjekososki· tı 
nin .. Deli Petro, ve Aleksi., adındai."1 t )' 
uzun arı ı romanının ı ıneı k smınr. t 'h• .k. . ~,.,., 
hülasa halinde, tercüme ederek halkı· ; b 
mıza ve inkılapçı Türk gençliğ:nc he· Q: 

diye etti. Kitap, Kanaat Kitapevi tara• e 
fınclan tabedilmiştir; 224 sayralıdır ve Q 

iiyatı elli kuruştur. Q 

Çekici ve okşayıcı bir üsliipla yaııl· ' 
nış olan bu hülasa tercümenin hülas.ı 
.:ıluşu. esaslı noktaları karii yormada!1 

.. 'b . l h Q vermesı ıtı arıy e, ayat mücadcjesı • 
yolunda olan halk ve tahsil yolunda o· ~a 
lan gençlik için daha faydiilıdır. Büyü\: 
ve derin bir inkılap içinde olan menı· ~Q 
leketimize böyle bir eserin çok faydaL 
olacağı şüphesizdir. 1 

Kitaptaki esaslı hatlar §Unlardır: Ql' 

Rus çarı Petro; bütün dikkat nazar• Q 

larını memleke~i ile Avrupa medeniye· Cet 
ti üzerin.de teksif etmiştir. Rusya, ko- l 
yu bir cehalet denizi içinde bcğuluyof· t~ 
~ir soft~ ruhu her tarafa sinmiş bir va tı,. 
zıyettedır. Memleketi bu vaziyette bı· ltt 

k ı k' • r ra mai<, onun cançe ışmelennc alaka· ~ 
sız bakmak demek olur ki, Petro bunıı ~ 
yapamıyacak bir ruh, bir idare adamı• e 
dır. Q~ 

Avrupa, dev adırolariyle, yeni ildil'll 
ler, yeni kıymetler, yeni usuller, yeni 
ilimler buluyor ve doğuruyor. Avrupa• " 
yı bu derin ve verimli havaya ve bu a: ~ 
te§li yürüyüşe müsbet ilim kafası sote· / 
muştur. Qr 

Yapılacak iş: Avruparun ilmini, ustı
Jünü kültür ve medeniyetini Rusyayı 
s:>krnak ve yeni Rusyayr yaratmak. 

Petro, geri Rus elemanlarının ve da, 
ha doğrusu bütün Rusyanın muhaliflİ• 
ğine rağmen Avrupaya gidiyor; çahşt· lı.. 

yor, tetkikler yapıyor ve yeni ve müs· -iri 
bet bir bilgi ve görgü hamulesiyle Rut 

.3" •• b yaya .uonuyor ve yolunda yUrüyor. 

Bu yürüyüşün önünde irtica: Dağ 
dag kabarıyor, çevirmeler yapıyor, te~ 
ltilattan tcş~ilata dökülüyor ve hatta 
bütün ümitlerini Çarın birinci karısın• 
dan oğlu, Vchaht Aleksi'de temerkilt 
ettiriyor. 

Petrc, derin ve muteharrik bir di1'· 
katle buttin bunları duyuyor, görüyor ·· 
ve ona göre tedbirlerini tahakkuk sa• e t. 
hasına dökl.iyor. 

Irticaı, ümitlerinin temerküz nokta· 
sından vurmak için oğlu Aleksiyi ken· ltıi 

di gibi nc!sine itimatlı, derin imanlı ve oıa 

demir iradeli bir Rus inkılapçısı olaralt 
. . . b 

yetıştırmeğe çalışıyor. Fakat, Aleksi 
papasların, geri fikirli, hasta ruhlu, gof ~ 
taların, tesiri altın.da bl.isbütün serseff1 ·~ 
bir hale gelmiştir. Ve artık !:>abasını ve 
babası:ıın b.iyük işlerini görmüyor! 
Rus mürtecileri gibi, o da babasını sev• •r 
miyor, o da, babasını "'deccal,, addedi· 
yer, valde çariçe olmak hevesiyle çır· l> 
pınan valdesi vearkada§lariyle onu!1 
ölümünü bekliyor, körüklenmiş ümit· 
!erden ümitlere düşüyor. 

.Fakat, Petro, büyük imanı önünde 
her hangi bir engele, hatta bıı engel oğ 
lu da olsa, boyun eğip, yorgun düşeeelc t 

bir adam değildir. Bir tarafta, mürteci· tı, 
!erle elele ve Rusya için çok tehlikeli ti 
bir evlat, diğer tarafta, milyonlarca ~l\ 
halkı ile ıstıraplar içinde eşsiz bir 1cah- ~r 
raman ve devlet adamına muhtaç bir :ı:> 

Rusya ve bunların ortasında evlat $ev. ıı 

gisi ile memleket sevgisi arasında bir or. 
lntıhap yapmak vaziyetinde bulunan l> 
kendisi. 

tr 
Petro, hu vaziyet içinde ruhi müca· ili 

delelerin emsalsizlerini yaşıyor: cğlu-
nu affetmenin bütün m..irtecilerin "ek· l:ı 

~r 
meğine yağ sürmek,, olduğunu düşü. 

·-a:ill~~-
Samsun Halkevin"tte ço'l- '11eğenilen bir re;im sergisi açılmıştır; yukarda ·,;u güzel se1·

sr:d en bir köşe görülüyor ••. 

Konferanslar Beyoğlu, Kadıkoy ve 
İstanbul kazalarında olmak üzere üç 
kazada verilecektir~ 

nuyor ve fakat, bu sefer babalık :hissi 
başını kaldmyor ve: Ne yapıyorsun. 
feda edeceğin senin oglundur, diyor. 
Petro bu müşkül davalar içinde oğliın. 
dan samimiyet istiyor, aleyllindeki 
komplonun elemanlarım tamamen inhi 
raf etmesini bekliyor. 

Aleksi. birtakım itiraflarda bulunu· 



Ôlümünden biraz eıJVel de
. suyundan altın yapmak 
ulünü keşfeden meşhur J
iyan ci.limi Markoni bu keş-

ini tatbikat sahasında ilim 
İinyasına mal etmeden ha
Qf a veda etmiş! 
'Arkadaşlardan biri bu ha
disi ajans telgraflarında 

kuyunca Nasrettin Hocanın 
emini kese kese açlığa alış
dığı eşeğinin ölümünü ha
ladı; büyük kaşif Markoni 

ııkı· bütün dünyayı deniz suyun
ı: he Qn yapılmış altına garket-
rra ek sırrını tam keşfettiği sı
r. ve Qc/a ölümün eli ile insanlar-

Qn ayrılmış oluyor. N asret
ııl· ' Hoca yemsiz yaşatmak 

olunu bulduğu eşeğinden 
ıl istifade edememiş ise 

anlar da Markoni'nin bu 

nhi 

nu~ 

ikulade icadından bir fay-
Q göreme yor. 
Fakat bilmeyoruz. lnsan
rın bu mahrumiyetten do
Yı teessür duymalarına ha-
et var mı? 
ihtimal ki Markoni sağ kal
ydı bütün deniz sularını al
n yapardı. Romanın sokak

ı altın ile döşeniTdi. Fakat 
.ıaman bu altının kıymeti 
e şimdi taştan, topraktan 
Qrksız olurdu. Yok eğer de
. suyundan altın yapmak 
rı Markoni'nin kendine 
iinhasır kalacak idiyse bu-
.. n altın yüzüne hasret .olan
r gene o hasretten kurtula
azlardı! .• 

HASAN KUMÇAYI 

unanistanda uç istifa 
~tina, 7 (A.A.) - Atina Ajansı bil-

. l:>emiryolları nazırı Spiridonos'un 
kaç zaman evvel verdiği istifasınr, 

vekil bugün kabul etmiş ve yerine, 
17 ye 'kadar ordu genel kurmayı nak 
at şubesini idare etmiş olan müte-
:t General Yorgi Nikolaidisi tayin et 
ltir. 

l'icareti bahriye müsteşarı Rediadis 
tamamiyle şahsi bir sebepten dolayı 

'tcaddit .defa istifasının kabulünü is. 
'ş ve bu kere yeniden keyfiyeti ri. 
etmiş olduğundan Başv~kil Metak
bu istifayı kabul etmiş ve yerine, 

iyen Bankası merkez bürosu müdür 
avini Tzifos tayin olunmuştur. 

l:>iğer taraftan Başve1dl, :aşe müste
ı Kritikos'un istifanını da kabul et. 

'ı ve yerine mütekait iaşe Generali 
Otgi Zafiropulos getirilmiştir. 

ve fakat anasının babası ha'kkında
kötü niyetlerini saklıyor, 

l>etro, dinamik, ama tam mSnasiyle 
llamik bir çardır. Bütün su sızacak 
likıeri biliyor ve papaslarr, günah çı 
ttma esnasında devlet aleyhine ya -
rtuş veya yapılması düşünülmüş şey 
· duyar, duymaz haber vermeğe mec 
l' ediyor. Aleksi de günah çikartır_ 
il, babasından saklamış olduğu şey. 

ti papasa söylüyor ve çar oğlunun 
lldisinden saklamrş olduğu şeyleri 

teni yor. 

llctro, Rusyayı kurtarmak için oğlu
ınuhakeme ettiriyor ve Aleksi ölü-

r. 

lletro, Rusyayı Avrupaileştirme'kle 
l't bulunduğu milletine çok büyük 
0

lik yapmıştrr. 
llu dava yolunda oğlunu feda etmek 
l'ctiyle asırların üzerinden atlayıp 

tçccek büyük bir inkılapçılık misali 
l'zniştir. 

lilu çeşit eserlerin tercüme kütüpha
trimizde çoğalması cidden şayanı 
ıudur. 

J. A. 

Dile benden ne d·ı . ' ıı ersın ... 
Gnz<'telcr<lc <likkatlmi çeken l>ir nokta rnr. Halkı <lertlcrini sC>y· 

Icmeğe ,,:nğıı·ıyoı·lar. Hem ralnız <kı·1h•l'iııi ele tlcğil, ne gibi btekleri 
nırsıı, onlara da siituıılaı·ıııda ycı· ayırıyol'lur. 

Gazete, halkın knlai:i,ı, gü:1.ü oldnğ·u k:ulm· diliclir <k. Duna şüphe 
yok. Her memlet~ett<' "dkiu·ııııııuıııi~·e" ılcnilc•n korkunç ı-;ilindirlcr, 

heybetli knntnl'lur, bu ~·ollardaıı gc~cı·ek elle tııtuhn· hir hnle gclmi~
lcrdir. Hangi iilkede höylo uyanık, kıh kll'l.: yaran hiı· mane\"i şahsi~ 
yet ,·arsa, oraıla lwı· ':'er, <liizcııiJl(IC giclcr. lftoı·kt's. hnst ıi!,ı ~·ni ~·oklhr. 

Si.iylediği siizii iilçer. ).'npac·ağı İ!;<İll kanuna uygun olup olmadığını 

düşünür. 

J>e,·let, hiiliiu te';'kiliHi)·lc onun ağır g()l;.:esini sırtımla. hissede
rek c;alı!;'ll'. l\lcıuur, \'Uzifesini lanıı·, tii<'<'l'll' kıtz:ııwınm lnulıulıınu hi
lir, halk dn hiikümctc kar!;'ı borçlarmı güler )·iizle \'e se,·c sc\'e öder. 

Hürriyetini, bc~·ninin yıldırıınlariyle yıktığı tahtların elinden a
Jan milletler, medeni hnklari.rle iıı.!'nn hğ-ı süslemiş ohı rhı r. Çünkü 
"hak" da insanlığın ancak imtihanla kaznıuhğı, çnı•pıı;;a c;arpıı;;a el<lc 
ettiği bir ı;;cydir. 

GnzeteJcrin, halkı süz kiirsülcrinc çnji;ırışlarım ~ürünce, ilk tlny~ 
~um, sc\'inç oldu. l•'nknt sonra, kafnnulıı hirikmiş tecı·iibelerin sesle
rini do duydum. Un da,·et, <Hin de yapılal>ilirdi. Yali değişmesinde bir 
fc\'kalildelik clüşüniilcmez. 

Yazan: Hakkı Süha Gezgirı 
Jlalka kürsü ,·ermek, keskin bir kılıcı ortnyn koymak elemektir. 

Bu kılıcın sapma hangi el .!inrılaeak '? bilmcyoruz. Meydanda kahhk<;a. 
ona kun etli, usta bir el de, beceriksiz sakar, hatt.ii zalim bir peuc;c de 

yapışabilir. Şiınıli hcı· kafadan bir ses, her ağızdan biı• istek, heı• dil
den bir dilek fıı·tmnsı koımı·sa ne oJacnk? .. 

lliı· ınesl'lcyi umumun hakemliğiyle lmlletınenin ne giiç, hatt:\ n r 
imkansız lıfr ';'ey olduğunu bilnıcyor muyuz? Herkesi bir nokta C'tra-

fmıla toplamak, ';'ıthsi nıenfnntleı· giitıncleı·inc mcyclan ,·erıncılcn bir 
tek ''doğrn, iyi, giizel" in miiılnrans111n ko~ttırmnk lrnhil midir'.' 

Atalarımız, siizü a.rnğa cliişiirmckten pek <:ekirnirlerıli. Hu çeki
ni';'. oıılıu·ın halkı kiiçiik ;.;iiı·diikh•rinden,zfülcgi\nlık taslndıklanndan 

ileri g<'lınc hiı· :;;ey dl'~İl<li. Fakat ses knlahnlığmm iiht•ııksiz, akoı·tsuz 
lıiı· giirilltü halini alıu·nğmı bildikleri ic;in c;ckinirler<li. 

Zall'n diinyanm her tarafmdıtki iılnre sırrı da hudur. Hangi 
memlekette herkes, her şeyin hakimi kesilebilir'! Berc•ket ,·ersin. ki 

bu fstekleı·, dilekler gazetelerin eleklcriııclen geçerek siiziilecck. Orta
ya konabilecek tleğcı·ılcki fikirleri, onlar nyıklnpp kiirsiirc ılizecck. 

Allah nı·kaıla';'lnrn kun·ct ,·eı·sin. J.'ukat ':'lll':\sıııı ela unutmaralnıı, ki 

eğer bnnlnrpı hepsini ,·aliye .ftiııletme~e kalkı':'ır•mk, a<lnmt·nğızın i':' 

görmek şöyle <luı·sun, l>a';'tm ka':'nnnğa. bile yakti knlmnz. 

Şehirde yeni müzeler 
Şehir ve inkılap vesikaları müzesinde neler var 
Memleketin her yanında tarihin tür. 

lü çağlarına ait kıymetli eserlere la
yık olduğu ehemmiyeti vermek üzere 
Kültür Bakanlığının faaliyete geçtiği. 
ni memnuniyetle görüyoruz. Son yıl. 
larda açılan müzelerin sayısı ve bu mü 
zelerin içerisine konan eserlerin ehem
miyeti de ayrıca dikkate alınacak mev 

' zulardandır. 

lstanbuldaki mevcut müzelere son 
olarak iki yeni müze daha katılmakta. 
dır. 

Bunlardan biri. şehir ve inkılap ve. 
sikaları müzesi, diğeri de inkılap mü. 
zcsidir. 

littanbuJ vUayetlıü:ı ayırdrfı taluıf • 
satla "içine konacak eserleri temin edi
len şehir ve inkılap vesikaları müzesi, 
müze olduğu kadar değerli bir kütüp. 
hanedir de .. İstanbul vilayetinin öz ma_ 
lı olan bu müessesenin bütün hazırlık
lar tamamlanmı~tır. İstanbul halkı:ıa 
birk::.ç gür.e kadar açılacaktır. 

Müze binası ikinci Beyazıt medrese. 
sidir. Medresenin dershanesi okuma sa 
lonu haline getirilmiş, kubbenin etrafı. 
na Yenicami kasrında::ı seçilen alçı 

çerçeveleri geçirilmiş, bu suretle salon 
tezyit\ edilmiştir. 

Yazan: 
Hasan Hedrettln 

Müze kısmında 12 camekan şehir 

sanatlerine ayrrlmış ve muhtelif mev
zular üzerinde sanatkarlarımızın yap. 
tığı eserler teşhir edilmiştir. 

Bu kısımda gözönünde tutulan gaye, 
Türk sa:ıatkarlarının çalışmış oldukla
rı vadilede ne ince zevkli eserler vücu
de getirdiklerini tebarüz ettirmek, ay. 
nP'zamanda bu eserler hakkmda tetk4 
kat yapacaklar, canlı bir vesika ver· 
mektedir. 

Müzenin diğer 10 camekanı inkılap 

mevzularına hasredilmiş, burada, in • 
kılabı:ı yok ettiği büyücülük, falcılık, 
na.zarlık, muska gibi hurafeler canlı bir 
surette tebarüz ettirilmiştir. 

Yine buradaki camekanlarda inkıla. 
ba ait saz aletleri. musiki ölçüleri, yazı 
gibi kısımlara da yer verilmiştir. Şim
diye kadar yazdan yazıların buranın 

müze kısmı hakkında okuyucularımı. 
za gereken mahimat verilmiş bulun • 

Beyazıttaki inkılôp muzesi nin dahilinden il'i görünü.§ 

maktadır. Bugün burada müzenin he
ı:ıüz iki gün evvel tamamlan.an kütüp. 
hane kısmı üzerinde yaptığımız tetkik. 
leri anlatmağa çalışacağım. 

Müzenin kütphane kısmındayız. Sırf 
inkılabın onuncu yıldönümü münasebc
tile hazırlanan bu sergide kitaplara ay. 
rılan 17 camekan göze çarpıyor. Bu 
camekanlarda bulunan eserler sı.rasile 
şunlardır: 

Birinci camekanda; bizde matbaanın 
icadından evvel Arap harflerile yazıl. 
mış eserler .. 

İkincide matbaamıza dair ilk vesika· 
lar. 

Bu kısımda ayni zamanda Sa it Efen. 
dinb resmi, Müteferrikanın mezarının 
resmi, matbaanın küşadı için verilmiş 
:istidanamenin sureti, mürettiplere ve. 
rilen yevmiye cetvelinin sureti.. 

Üçüncüde, müteferrika neşriyatı: 
Vankulu lftgati, Tufetülkibar, Ci
hannüma, Füyüzatı mık:1atisiye, Tari. 
hi Hindigarbi. 

Dördüncüde; Naima tarihi, Takvimi 
tevarih. 

Beşincide, Vankulu 18.gatinin ikinci 
tabı. Elkafiye ve Fenni muhasaradır. 

Bu kitaplar matbaanın ikinci müdür~ 
İbrahim Efendi ile üçü:ıcü müdürü Rei. 
sülkitap Re~it Efendi zamanında ba
sılan kitaplardır. 

Altıncı camekflnda; Mühendishane 
matbaasında basılmıs, basta Gelenbe. 
vi İsmail Efendinin eserle;i olmak üze. 
re bir çok mühim kitaplar vardır. 

Yedincide: Burası Csküdar matbaa· 
sın tahsis edilmiştir. 

Üsküdar Atlas. Burhanı Katı gibi 
çok kıymetli eserler vardır. 

Sekizincide: Darültıbatılamire ve 
Takvimhaneyi amire hasredilmiştir. llk 
gazetemiz ile mukaddemesi ve bazı şa. 
yanı dikkat kitaplar teşhir edilmekte. 
dfr. 

Dokuzuncu camekan: Bizde harf inkı 
labı te§ebbüslerine hasredilmiş Enver 

~ 

Paşa zamanında mmf asıl harflerle bası 
lan askeri salname vardır. 

Onuncud&.; Arap harflerile basıla.:ı 
son kitaplara aittir. Atatürkün nutku 
ayrıca göze çarpmaktadır. 

On birincide: Yeni harflerle basılan 
ilk kitaplara ayrılmıştır. 

On ikinci ve on üçüncü camekanlar. 
da, yeni harflerle basılmış mühim ki· 
taplara tahsis edilmiştir. Devlet m::.L 
baası ba.sta gelmek üzere matbaamızı:ı 
bütün tekamülü burada kolaylıkla te. 
barüz etmektedir • 

On dördüncüde, matbaanın umum 
müdürlilğünün neşrettiği La Türki Ke. 
malist başta olmak üzere Matbuat 'J. 
mum Müdürlüğünn neşrettiği eserlere 
aittir. Burı:.da yeni ve mühim eserler 
mevcuttur. 

15, 16, 17 inci camekanlar, Cum. 
huriyetimizin, on beşi:ıci yı)ı dolayısi· 
le yapılan neşriyata ayrılmıştır. 

Sergide yaptığımız bu kısa gezi bizi 
memleketin kültür varlığının arttırıl. 

ması yolunda atılan mühim adımlar • 
dandır. 

Giinüa muhtelif mevzularile alaka • 
dar böyle sergilerin yapılması. gerek o. 
kuma yazma propagandası ve gerekse 
kültür scvivemizin yük~elmesi bakımı:ı 
dan çok de~erlidir. Memleketimizin 
muhtelif hadiselerile alakadar sergiler 
tertip edilmesi cok yerinde bir hare. 
ket olacaktır. 

Ne yaıık ki. :Namık Kemal ihtifali 
böyle bir serginin ac;ılmasmdan evvel 
yapıldı. Namık Kemal g-ibi diğer mem· 
lcketin biiviiklerini andığımız günlerde 
bu gibi müesseselerde sergiler açmak 
günün mevzuu olan iı:ler hakkı::daki 

vesikaları burada toplamak çok ye. 
rinde bir hareket olacaktır. Burada 
yapıl:ıcak mühim \re külfetli bir iş yok 
tur. Yalnız c::ımekanla.rdaki eierl'ltir. 
değişmesil; yapılacak bir iştir. 

• IIasm: Bccl':"c!tiıı 



-
ÇUnkU yıldızlar onun yenllecegı

nt göıterlyorlardı. 
Mademki yenilecekti, her ne pa

hasına olıırstt olsun bHrışnıak elb~t 
daha doğru olurdu. 

Kadslyede Arap or<lusu kuman
danına, elı;l gönderdi : 

- Dlledl~lnlz ne 1se blldlrl.u. Den 
Klsraya yazayım. Size verir. 

Saad o ıırada hastalanmıştı. vu
cudUnde ı,;lbanlar ı;ıkııı ıştı .Harbi bir 
az sonraya, kendisinin lylleşeceğ"I za

mana bırakablllrdl. }<"'akat birkaç 
gtln içinde bir yı,:tın mal ve esir alan 
askerler ı:ok hevesliydiler. Yi!rlerln 
de duramıyorlardı. Diliyorlardı ki 1-
ran imparatorluğunun kenarları bu 

kadar zengin olursa ortası ondan 
yUı kat, bin kat daha zengindir. 

Saad bunun için harp etmekte a
-cale ediyordu: 

Iran orduları 
karşı karşıya 

f,rapların fil yerine çok Qüzel ve çevik atları ~ardı. M.u!ıarebe 
bütün şıddetile başladı. F ıller Araplara çok zayıat vardırıyordu 

Arap ve 

- Hu. sun soıuwuı.U söyledik; Gökboğa altın ve gümüş yUklll Dedi, 
Tekraı· ediyoruz. Ya MUslliman olur- blo de\'eyl göstererek cevap verdi: Çok geçmedi. Biraz titrek, fakat 
suuuz, ya cızye, t:rinıulz, )'alı ut harp - Biz şimdi ikl elinde iki yağlı gUr ve yUrekten gelen bir see safla-

budla ac nslanı avlamıya çıkan ada· rın boyunca uzayıp yükseldi: 
cd~rı;ı ııız. ı 

Hu:stı.:ııı daha çok dinlerse Yczdl· 
ceı·d tararırıdaı1 geri ı,;ağrılaca~ıııı, 
Lıaşkaoıııın görıderılPt'f'gHıl de dUşiln 

dıl. aıteıı harp etmok için geldlğt hıı 
de hiç bir ş1:.·y yapwallaıı döıımelt o
nun şeref ve gururuna da pek aykı

rı olııruu. 

!ster istemez harbe karar verdi. 
t ki ordu K adsiyede karşılaştı. 
H.Ustew Gökboğayı çağırdı: 
- Askerlerinle beraber benim ya

ntmda, çadırımın öııUnde duracak • 

sın. 

- Ben en önde olmak lsterdlın. 

- Bana lA.ıımsın! 
- BaşUstUue .. Yalnız bir dUşUn-

cem var! 
- Nedir? 
- J:<'lllerlıı sllslE>rl. kumanrlan ~e 

ı.abltleriınlzln şatafatlı mticevherlt 
elbiseleriyle altın kemerleri, hele eu
radakl para yllklll de,·eler htc ho~u
nıa gitnıiyor. Fillerle zabitlerin ta
kımları daha sade olmalı. DeYeler de 
geriye göndPrllmelt. 

- Niçin ? 
- Bunları gl)ren dllşmanın tştahı 

artacaktır. 

- O aUsler ordumuzun şerefi dl r. 

rua benziyoruz! - AllahU ekber, AllabU ekber!. .• 
fltısteın zorla gülümsedi : AllahU ekLer, AllahU eklıer! .. 

• - Avı tuz.ağa çekmek lc;ln bud 
gösterme k~dettlr. Kumandan oldu
ğun zaman hi:iyle yaparsın. r'akat 
mademki şluıdl emir beıı<ledir, dl 

diğlml yap! Eııçok sana g!l\.'enmesem 
yanımda alıkoymazdım. Kunıandan, 

ordunun ruhudur. Siz o ruha bekc;l
llk edeceksiniz! GU"veneyim mi? 

- Ulc; çekinmeden ... 
tran ordusunun öntlnde ftller VAr 

rlı. nır seli önl~nıek için yapılınrş o
lan yüksek bir bend gibi duruyor. 
hmlı. Ostlerin<lekl köşkler bir kale 
duvarı UstUncle turalanan kuleJerl 
ıındrrıyoı·dıı. IJer birinin llsttindekl 

oklu, kılıçlı, mızraklı askerler, bu 
11.ndırı~r bUsbUtUn canhındırıyorlar • 
dı. 

Fillerin arkasında auvarller var
dı. Çelikten zırhlan, mızrak ve kıhc 
ları .. tolgaları güneşten parlıyordu .. 
Zabitler ve kumandanların kemerle
riyle zırhlarının mühim kısımları al
tından yapılmış, yakutlar, elmaslar 
ve incilerle ııUslenmlştl. Atların gem
leri, eğerleri ve Uzengileı1 daha aşa
ğı değildi • 

llu ses otuz beş bin göğUsten, ay
ni inanış, ayni ku\ Hıt ve coşkunlukla 
dUmdliz ovanın ufuklarına doğru 

dalga dal~a yayıldı. İran ordusunun 
filleriyle safları llstünden lıir gök 
gUrUltUsU, Lir sel çağlayışı ,.e bir rır
t111a uğultusu halinde kocaman bir 
sillucll r gi bl geçti. 

IIenUz bu uğultunun sonu gel~e
nıiştl ki Arap atlıları, kılıçları r,:ek· 
tlle.r, havaya kaldırdılar ve fillere 
doğru dörtnala sUrdlller. 

Saad dUşmanı can yerinden vur
mak latfyordu. Ba:, keslldlkten sonra 
gö\·de ne iş yapablllrdl. 

Bir to;ı bulutu hu alaudı. 
l•'illerin Ustun Jeu ve arkarlan bin

lerce ok .\rapların üstüne yetğıyor; 

fakat onlar hiç aldırnııyorlaruı. O 
kadar hızlı geliyorlardı ki oklan Lir 
daha fttmak kabll oluıadı. 

Yeni Polis müdürü geldi 
nu nıuhteı;ıem ordu, çöllerin kapısı 

demek olan bu yerde, çelikten bir 
duvar halinde uzayıp gidiyordu. Bir 
duvar kt, parçaları sağlam, fakat 
aralarında bağlantı eksikti. 

UstUndekllerln nıızraklarlyle dür
tülen filler de llerl atıldılar. Atlar 
onlarrn yanında ufacık kalıyorlardı. 
Araplar yatın kılıçlarını savurdukc;a 
fillerin boyunlarında, hortum ve ~ö
ğUslerlnde yaralar açılıyor ve kan 
sızıyordu. Fakat bunlar bir manda. 
sırtındaki çakı yarasını andırıyor. 

du. 
Şurada birkaç at: sablpterlyle bir. 

Emniyet kadrosunda 
yapılmayacaığını 

hiç değişiklik 
söyledi 

latan!Mıtua poliı mtkUlrlüCüne tayin 
olunan Anma polia müdUrii B. Sadret 
tin Aka cliln aaba.hld ebpreale Ankara. 
dan febrimlze ıelmiıtlr. 

Yal eamlyet direkt8rUnll tatuyon. 
le f~bula çıbn Sadrettin Aka dof. 

ruca &mniyet direkt6rll11üne ıe1mif, 
yen! ...ueaiDe •tJımrıtrr. 

Rıbtlmda bekllyen bir poliı mot6rly. 
le lstanbula çdwı S&dri Aka dotnıca 
Emniyet dtrektlrlU~ne celmiı, yeni 

• vuifealne baf1a11Uftıl', 
Emniyet diketörümüa dün kendisini 

gören &aı:etecilere ıu beyanatı vermiı
tir: 

- Yeni vazifeme ı..ıaıbn değerli 
ve necip htanbul halkı ile matbuatını 
•elinılarım. Vazifemi buaiG değerli ar 
'<adaıım Salih K.ı~taaa devral.olmı. Oç 
buçuk MM evvel de Ankarada polis 
müdürliiiünü rine kentliaiaden devral
mıttnn. 

Şimdiye bar olduiu ıibi hundan 
ıonrada arkadapm Salih Kıhçrn kur· 
muı olduiu preaıip dahilinde lııükiime.. 
tia direktiflerini tı.Ukkuk ettinneio 
çalıpc:atmı. 

Emniyet kadrosUnda hiç hir tadil.it 
nrit delildir. Herkeı 7erli yerinde va. 
aihliai ıörecektir. 

Amca s...t-=i arbdatlann da po· 
liı vekayii biıldwula daha kolay ve doğ 
na malUmat alabilmeleri için kendileri
ne azami ~ybklar aösteret-ejim. 

Ankarada olduğu ıil>i ~urada da :ııil
ba11a ıirkat hadiseleri üzerinde c!ura.. 
e&iun. Çünkü, küçil!' bir bıraızl.ık vak. 
a11 bütiin bir ıemt balkının rahat ve 

huzurunu kaçırabilir. 
Muhterem latanbul ballonm malı ve 

canı fimdiye kadar oldutu pbi bundan 
böyle cı. bütün ehenniyeti ile ~ruııa
aıktır.,, 

Karama~of Kardeşler 
Yazan: Oostoyevskl 

. t"Vİttm Hakkı ~iihu t;e.ıgiu - 31 •-L..• 
kafat ' ılo olduktilll ıtunra ben de oruca 
.hazırım. Hayır papazlar hayır .. Eğer 
ıüc:ümiU biterse, manaatırlara kapa
nıp kalacafıruza hayaı. girin, cemi) ete 
hizmet edin ve &öklerden mükafat bek. 
lemeyin. Böylesi daha büyük bir it olur. 
Görüyonunıu a İsteyince ben de ıüslü 
cümleler yapıyor~ nutuklar söyliyebili • 
yorum. 

Sonra masaya yaldap.ra'la: 

- Hele durun bak.alım, neleriniz 
var? .• dedi. Porto ıarabı ha ... Hem de 

en iyi barkalısı."Medok,,unuı da tehrin 
en yükaek mağazasından alınmış. Ma 
pllah tı.ı kaya 1'alıklan da demek kunı 
bir ıöıteriJ ... Hele ıu fişelcre bir bakm 
hch heh heh ! .. İyi llllla, bunları size kim 
•eriyor? Zavallı Ruı köylüsu değil mi? 
Nasırlı elleri ve terli alınları ile 'kazan. 
dıklan parayı, çocuklanndan alarak. 
oıı1ann ha.klamu çiğ ... :yerek size geti· 
riyodar. Bunda bdkt hiıkümetten çalın 
llllf bU lai•e bile vardır. Fakat muhte
rem papazlar, aiz ıu biçate halki ıoyu· 
yorıunuz yahu 1 .. 

Rahip Jozef: 
- Sızi pek küçültüyor lıu söıler 1 
Diye atıldı. Paisyüs, hiç sesini çıkar. 

mıyordu. Miyosov, daha ııyade da} ana
mıyara'lc: odadan dışarıya fırladı. Arka

sından Kalganov da çıkını~tL 

Fiyodor Pavloviç: 

- Ben de gi.diyorum papaz efendiler 
ve diz !Sökerek yalvarsanız bile dönmem. 
Sözlerime de il.ive edec~k bir ıey bula
mıyorum. Yalnız gençliğimin intikamı. 

nı alıyorum.· Yumruğunu masaya vura

rak. Bu mana&tır, benim hayatımda bü 
yük bir rol oynanuıtır. Onun yüzünden 
ne acı gözyaşları döktüm!.. Uiramış 

karımı benim aleyhime •izler çevirmiş
tiniz. Beni bütün komıu kasabalara va· 

rıncaya kadar bedduaya liyik bir adam 
olarak yaydınıı:. Artık yeter papaz efen 

diler. 
Artık yeter. Biı:'hür bit asırda, buhar 

'uvetinin aattmat ailrdüğü, şimendifer. 
terin, vapurlann, itlediği bir zamanda 
ya117onıa. Bundan sonra beaden bin 

Arapların filleri yoktu. Fakat (ok 
gUz .::l ve çevik ıı.tları vardı. Hepsinin 
kı:ıt{!:>.rı hemen hı·men blrdl. Beyaz 
kefiye, gömlek, tol ı,;alvar ve aba ... 

En ~nde olan ııtlılar kılu;larını aı
rırmışlar, ufak kalk:HJlarını sol kol
larında dimdik tu11.yorlardı. Arkada 
yayalar bulunuyordu. Kat kat sar 
yapmışlardı ve kılıçla kalkandan baş 
ka mızrak, yay ve topuz da taşıyor
lardı. 

Sartar sık ve çok dUzgUndtı. 

Bu saflarda yer yer (lkab .. San
cak) lar dalgalanıyordu. Bunların 

renkleri katran gibiydi ve gerçekten 
u·larıuın tlıtUne atılmak, onların 

kafataslarını gagalayarak delmek 
ıcın eabmuzlanan birer kartalı an
<lırıyorla rdı. 

Saad lbnl ebl Vakkas bastalığnta 
rağmen at UıtUndeydl; gllçlUkle du
rabiliyordu. 

Ordunun aabır11zlandığını görüyor 
du: 

- Beklerin t Beıı tekblr ıetirtnce 
hep birden aaldırın! • 

değil, yüz deiil bir tek ruble bile ala
mıyacakımız, 

Halbuki Pavloviç bu kilise ywilnden 
ne bir damla cözyaşı do1anü1 ne de pa. 
ra harcamıştı. Fakat Fiyodor bu uydur
ma gözyaılarilc: o kadar beyecanlannuı 
tı, ki onlan şimdi kendi de uhi zanne
diyor ve geı çekten köpürüyordu. Ama 
uu köpurmeye raimen art.ık torniıtan 
etmek zamanı celdi~ini de 'kestirdi. Bii
tün iğrenç yalanlarına karıı başpapaz 

sadece tekrar efildi ve: 

- Mukaddes kitaplarda. §Uda ya.ıı· 

Jıdır, dedi: ''Sana b.rJı uvurulan iiti.. 
ralara sabır ve te\ ekkülle tahammül et 

ve asli bunlan yapana Qrıı kin güt
me ! .. ,, 

- Palavra ... Palavra, hepsi palavra 1 
Devam edin bakalım papatlar, devam 
edin. Ben gidiyorum. Babai· k hakkımı 
ku11anara1c oğlum Aleksiyi de alaca.. 
ğım .. tvan, Hnim pek alalb otlum, mil 
ıaade r! de senin de arkam ma ıel
meni isteyeyim. Von Sohn 1.. Sen de 
gel be .. Bura"a ne yapacaksın? Oel ba 
na.. Pamuk yatı yerine sana domuz 
yavnııu kebabı yedirir, kony,Jk, lik6r 
ikram eder.m. Hattl belki bir kıı 'bı1e 
bulurum. Hadi cet, fU fırsatı kaçırma, 
batma konan dnlet kuıunu yobaıhk
la Urlritt:rne ! .. 

Fiyodor bu kirli cümleleri salona 
dökti1 .,.. batıra çapa, kollarmı alla· 
ya çırpına çıktı. itte "Rakitln,, in cö-

Jikle llllerln ayakları altında eıl11 • 
yordu. ötedekilerden bir kaı:ı hor
tum la rlyle yakaladıkları dUşmanları 
havaya kaldırı)·orlar,: on beş yirmi a
dım uzağa bohça gibi fırlatıyorlardı. 
Ilomurtular, ı;:ığlıklar ve acı acı kJş. 
nemeler blriblrlne karışıyor; rue)dıt
nı ölUler dolduruyordu. Hortumu 
kesilen bir rıı yarasından etrafa o
luk gibi kan saçarak rastgele ko

şuyor; öntıne geleni yıkıyor, çiğne -
yor, hoplayıp zıpladıkça sntındakl • 
ler de sapır sapır dökUlUyorlıtrdı. 

Flllerln safları bozulmuştu. Ath • 
ların da hiç bir şey yapamadıkları -
nı gören Saad lbnl -ebl Vakkas daha 
geride olanlara: 

- Attan in! Sar ol! Kar,gılarJ fil
lerin gözlerine atın. Sonı:a kılıı;la 

hortumlarını kesin! 
Em rlnl verdi. 
KaJdler bu emri askerlere tekrar 

ettiler. 
Karcdar omuı Uattıne taldırll~r. 
Saflar 7QrU,ren blr dııvar halinde 

Uerledt. 

rüp te Aliyopya cöatcrdip ıey, bu""' 
'ktJtı. 

Atiyopya babUs: 
- Aleksi, bucünden tezi yok ne 

sel Yutığmı yatatını &l burada Ls 
bir feyln kalmasın! 

Diye uzaktan seslenmİftL 
Aliyop, hiç sesini çıkarmadan, ama 

içind1:n 1ğd ığd kan ıiderek bu u.hne· 
yi ~yrediy«du. Fiyodıcf' arabaya bin. 
di. Arkasından karanlık siması ile tvan 
da atladı. Dönüp kardCflni ftlimlaıaa 
mııtı blle. Makaimov da 'kop ko.- ce-
1ıyor •u. Hattt bir arabk u kaldı. bir 
basa""naktan atıarkm ayapru kıracak. 
b. Sıçraya aıçraya koıuyor bir yandan 
da ,arlp bir güliif le: 

- Beni de ptür, ben de seninle be. 
rabu ıeliyonım!_ 

Diyordu. Bunu CöriİJIC'e Fiyodor ... 
vinçle hıyktrclı: 

- Nud V«a Sohn derken hakk m 
yv>k mu imlt! Bu hortla~an baldkt 
(Von Solm) dur. Ulan cdlennemden 
naad çıktm ? .• Ya ıu sofradan naaıl ay· 
nlabildin. Bun'un için laayasıa bir surat 
sahibi olmak cerektir. Bu euratlardan 
bir tanesi bendedır. Fakat onun bir qi. 
nln sende olup beni ıqırtıyor. Hadi 
ıel, atla, l.an, bırak ela biaıailL .. Adam. 
akıllr etleoecetiz. Ayaklanmu altına 
serilecek. Seyisin yanuacla ot\H"malr l• 
ter milin Von SohD .. ~oraya ay. 
le ide Von Sühen !., 

~ 

Flller yeniden saf yapıyorla 
On beş yirmi adım kaldığı ı 

kargılar atıldı. 

Buı.ıların l>eş on tanesi Cillerlu 
!erine ve naı.t iL ) erlerine &apl&O 
tı. Filler can acıslyle yerlerinde 
landılar, homurdandılar ve 111 

fırladılar. 

Şimdi Araplar kılıı;lannı 
hortumlarınrn uçlarına ea-ruruY 
dı. Bir kaçı dUşUp ezilince dtğe 
yarım kalauı tauıauılayorlaruı. 

Gene hortumlardan fisklye b 
de kanlar fışkırıyor; filler, sırtl 
daklJerl bile etrafa Sa\•urarak (1 

ı;lbl geriye, yanlara kac;ıyorlard 
OnJarı gören dtı;-erlcriul de 

mak elden gclnıl3'ordu. 
Blraı sonra Arap atlılarının 

kalanları kendilerini toparlamı 
eski l'erlerlne dönmüşlerdi. 

Meydanda binden çok ölU var 
1 ki tarafrn da l_iendiler .·u top 

maları uzuo sürmedi. Fakat bit 
!erine saldırmıyorlardı • 

flUsteııı Arapların nasıl dö\ UŞ 
lcrlııi gözleriyle görmUştU. Uokll 

ya bak veriyor ve kendi kendine 

le dl,>ordu: 
- Safları hl1: bozulmuyor. 

nıkken ııstıerlııe yUrUse~dım. 
beşer avlanmaları kolay olacak 

lranlılardan bir kısmı saLırs 

oıyorlardı. 

lrl yarı, dine bir atlı, ileri a 
Arap sarı arına doğru rahvan sur 
ten sonra durdu. Kılıcını kal 

\'e meydan okudu: 
- kin izde er yok mu? 
naıtre Omerln oğlu Asım AraP 

dusunda fırkalardan birine kuı:n 
e<llyordu. Dlr an lıile dUşUn~ 
tran atlısına dotru dörtnaln sU 
Çetin !Jlr dUello başladı. Kılıçlar 
neşte parlıyor; demir kalkanlar 
galan. ,-urdukca tok sesler ı;ılt 

du. 
~imdi göğtis göğtise dö\'Qşll 

blr~z ıonra ayrıtırorlar, blrlbirl 
ko,·ahyorlar; kaçar glbJ} apara~ 
d~nblre dönUyoriar ve daha 
bir dövUş başlıyoı du. 
Asımın kılıcı bir aralık ha,·ad• 

tlln bir halka c;lzdl ve tran atlı 
kan ıc:tnde yere dUştliğU, başını11 
kac; adım öteye yuvarlandığı & 

dU. 
Iran ordusundan homurtular, 

rap ordusundan takdir sesleri 

seldi. 
Asım yerine çekildi. 
lran atlılarından bir başkası 

len arkadaşının öcUnU almak 

meydana tıktı. 
Araplardan Amru onu karşıl 

ikinci hamlede yeı·e serdi. 
Pehlivan yapılı bir 1ran zabttt 

dan okudu. Bunun elbisesi pek 
ıu, zırhl1'.rl nakışlı, geniş kemeri 
tındı. Anıru ona saldır<\ı. l{ısa 

dövUş oldıı. Iran atlısı şakağılJ 

JLaıılar fışkırarak attan yu\·arl 

(Devıımı 

tvan arabaya binmek ;st!yrn a~a 
göğsünden itti. Maksimov aendel 

Düşm~yiıi de bir tesadüf brıi idi. 
van bunu yaptıktan sonra aral.ı. 

keskin ve sert bir sesle : 

- Çele! 
1-:mrinf nt"di. Araba yollandı. 
Biraz aonra Fiyodor !vana bah 
- Amma da tuhafsın ha, de 

bu manastır ziyaretini tettip eden tC 
sin. Şu halde ne diye dan1ıyorsun? 

han kızğın bir tavırla: 
- Acaiplik etmeyin de '.:ıiraz d' 

nin! .. 
Cevabını verdi. !ki dakiıla • ·.nra 

bası y:ne söylendi: 
- Bir kadeh konyak oluydJ. Ltll 

sinirlerimi yatıftmrdı. 
1van bunu işitmcmezlitten irldl-

- Eve varınca, sen de bir k.-.de1S 

çuıin delil mi? 

1 van yine cevap v:rmE>di. Fakat 
~·odor da b '.r türlü susmak t;:miyo 

- Belki senin hiç lı ·~una i!:itml 
cck ama, ben Aliyo'.jdfI m;lnastır 

büsbütün alacağım. 

tvan, achm aen de ne l;altrclenel\ 
mi.na.sına gelen bir t:ıvırla o'1luz1a 
silkti ve yola dönerek etr.tfı seyre 

ğe başladı. Artık eva nrıncav~ ka 
&ralarmda bir tek $Ör: geç:neJi 

(Devamı 
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farUeı&lııden Oalkın Hlr hı\ı tçın ıyd~ 
oluı kunı, dü~IUur. flu!llll bır Jıgıııe sır. 
tnı)'eD yerlere •~da )elnıit lJt·~er kuru, 
uıııınedlllr. 

lthone kaydını blldıren mt>kltıp n 
telıırat Qcrellnl, ahuııe ııuruıııın 110!!.I• 

n)·• banka ile yollaını llcretınl ıılarr 
kemdi Oıetlne alır. 

1 llrkfuenfn tıa poJto nıt1Anlı t1t 

, 1\1 llUN'a abont 11rııılır. 

~.lrc3 dı·ı} ~tlrmt {ir~tı :t5 ı.uru-,ıur 
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Ticaret il nl rıııııı s ntını • s ıtırı 
sondiln ıııuı:ırcıı ıliın su)folarıııda 4U, ·~· 
~a' folurda 50 kuru): d(ırduııı·u sıı.ı fa
da ı, ihıncı ,.e üçiıncılıle :t, lıırıııl'ıılr 
4, başlık yanı kesmece 5 liradır. 

Hu tık, çok cJc,ıınılı, lilı~eh, rl!ııkli 
ilan \erenlere aHı o~rı lndır.n ckr ~ ı
pılır. Uesınl ilıinlurın ıı, 1111111 • s ıtırı :JO 

lrnru~tur. 
1 ıcurl ma/ııyellt o/mıyat J.ıı!ıık 

ilnrılar 

lhr defo 30, ık ı ıldıı'iı 50, uç clefa.:ı 
Ha, dört ddosı ;;, 'c on dda~ı 100 lm
rıı~ıur. ( ç a' lık ll.ııı \'eı eıılerın lıır flC· 
r11'1 lıe<laHıtlır. I> r1 ~11111'1 ~!t'~t!ll ılfııı
l;ırın ftıLlıı ı. .1111 l ıı ı lıe~ kıını~t ıı ıı tı"'·'P 
cıl ılır. 
l/i:nıel l•ııııonıı yl'lfrerılerc kıirii~ 

llrırı ı11rı{r~i ııii~tl~ :.!f> ıııılirılrr. 
Kı·ın·N hını rlo~rııd ıı ılo.,,nnıı kı ıı 

di ıd:ırc \er inde, hı:111 .ı..nk ı rııdı!Psı•ı . ' 
de \ııkıt Yurılu l1ınıl ı hl, \lAl.fUlll;>. ı 
lHE:>; ıl' n hııru 11 rln it ıl. ı k lıul t!ıl •r 

(llıirıırııı rı tel {<>111 .t.f/'l."l.ı) 
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15 Yıl Evvel Bugün 
Beı senedenberi Jtalyn, rransa, Alma~ua 

ve /ıulcrc hiikıimetlerlnln kanunları u::r
rinde tetkikler yapılarak Jıa;!ırlanan lıü/.:. 
l~am kanunu meclise seııkedilmiştir. 

Layihada hükl.cimların istikrar, faliklı'il, 
terfi r•c tcc:luesl Jııısusu tesbit edilmiş, 
muTeğin_ o~ide olması temin edilmiştir. 

Dünkü Hava 
Yurtta ha"a Orta Anndolunun bir kısmı 

Jle dotıu, cenup ve cenup do~usunda ka· 
pah ve yu~ı h, diğer bölgelerde co~ bulut. 
ıu , e mcvzıi ~n ışh sccrnlş, nizgarl:ır; u
mumiye ile şımali l tıkamctten orln km·
vette esmiştir. 

Dün lstanbuldn hava k:ıp:ılı YC harir yn. 
ğışlı geçmiş, yo~ışın 2' saat zarfında rı:et
re ınikiıbına bıraktığı su mlklnn 0,3 kılo
grnm ölı;ülmü tür. Jlüzgiır şimali şurkiden 
sani ·ede 5.7 metre hızla esmiştir. Sani 
U de hnrn tazyiki 7ü9.8 milimetre idi. Su
hunet en yüksek güneşte 26.4, gölgede 11.8 
ve en dOşük 9.4 snntigr:ıt kaydedilmiştir. 

( Kıs21 haberler ) ---• Sovyct Rusya geçen lrnfla içerisinde 
,\kdcnlz nııntııknsı mııllarındnn 3000 tuvn
Ja yakın si stılll nıah~ulii nlını~tı. Dün :\e
rıl olıırak So,yct nus~:ıyn mühimce bir 
rnıklnr dalın sis:ım SC\ kedilmiştir. 

Bu ayın başında toplanması mukar. 
rer iken Büyuk Önderin ziyaı dolayı
siyle tehir edilen el dokuma tezgahları 
kongresi bu ayın l S şine doğru topla· 
nacaktır. 

:tktısat Vekaleti kongre dolayısiyle 

şehrimizde bulunan bütün el dokuma 
tezgah sahiplerine bir tamim yapmış, 
müşterek olarak her tip dokumadan 
birer metre imal edilerek gönderilme. 
sini talep etmiştir. 

Yazma ve dokuma kooperatifi bu 
maksatla faaliyete geçmiş, istenen tip. 
ler <le kumaşlardan birer metre hazır. 
lanmağa başlanmışttr. 

Bunlar birkaç güne kadar peyderpey 
gönderilecektir. 

Diğer taraftan kongrede İstanbul 
dokumacılarını temsil edece'k heyet de 
bu hafta içerisinde Ankaraya hareket 
edecektir. 

-o--

Aksu Vapurundaki Hadise 
Geçende yaz.dığımız (Aksu) vapuru 

hadisesi dolayısiyle Denizbank tarafın
dan yapılan tahkikatın ilk safhas nda 
ikinci kaptanm. vaki memnuiyetc rag
merı, kendi kamarasında }'okularcian 
bir karlıııa içki ikram ettiği tesbit etli. 
krek vazife~ine nihajet verildiğini, ve 
di 1 er mesulierin tayini için tahkikata 
ehemm:yetle devam edildigini bildir 
miştik. 

Dün Denizbanktan haber aldıgımıza 
göre (Aksu) hadisesi tahkikatı tamam. 
lanmı ve h~dise dolayısİ) le birinci 
k ... ptaııııı vazıfesine nihayet vcrilmi~
tir. 

B:rinci kaptandan maada bazı memur 
lar da disiplin cezası görmü~tiır. 

-o

Kongreye Davet 
Türkiye Sanat Mektepleri Mezunla-

rı Cemiyetinden: 
Yas dolayısiyle tehir edilen senelik 

k~ngremiz l1 • lZ • 938 Pazar günü 
saat 14 te Eminönü Halkevi konferans 
salonunda toplanacaktır. 

-0--

iskenderuıı Serbest Liman 
Olacak 

iskenderunda tesisi di.ıJünülen ser. 
best liman için lktısat Vekaleti liman 
işleri müdilrU Bay Asaf Bora Karabük 
fabrikaalrı mlihendisi Bay Bivcr ve 
Denizbank Jstanbul §Ubesi şeflerinden 
B. Zihniden mürekkep heyetin tetkika 

tı devam etmektedir. 
Heyete mensup B. Biver dün isken· 

derundan şehrimize dönmü~j, bu husus. 
ta yapılan tetkikatı etrafında izahat 
vermek üzere alakadarlarla temasa geç 

mlştir. 
öğrenildiğine göre, B. Biverin noktai 

nazarı İskenderun çok iyi bir ser. 
best lıman olabileceği etrafındadır. 

Dünkü Piyasa 
Dun muhtelif yerlerden şehrimize 

160 ton buğday, 105 ton arpa, 60 ton 

çavdar gelmiıtir. 
Arpa fiyatleri mal az olduğundan bir 

miktar yükselme alameti göstermiştir. 
Buğday ve arpalar dünkU fiyatlerini 
aynen muhafaza etmiştir. 

Mısır Mahsulü 
Atakadarlara gelen malumata göre 

bu sene Bandırma ve Karabigada mı
s~r mahsulü noksan olmuştur. 

Karadeniz mıntakasında ayni suret. 
le mahsul az olduğundan üç günden. 
beri bu mıntakadan pek az mtsır gel. 

mektedir. 

• İstanbul gümrük bıışmndü.rü il. :'ıhı~
ıara Nurinln ı;ümrük 'c inhis:ırlnr \·ckiilc
ti heyeti tefllşiyc reisliğine tayini yüksek 
tasdike iktiran etmiştir. 

Adapazar malları; 4.20 - b.25, Ban 
dırma malları; 4.35 - 4.39 dan mua· 

mele görmektedir. 
---o.---

Bir Küçük Ayağından 
Yaralandı 

•Devlet demir~ollnrı O uncu işletmem~
dürü Nüzhc·l Kc\dcr dün Tr:ıkyn hatları
m teftiş etmek fızerc şchrımizden hareket 
etmiştir. 

• lklısat ,·ckıilet ı tcı.kıl ıtlnndırma miiclü. 
l'U n. Servet din Ankcır:ıdnn chrimize gcl-

Fatihte Kırkçeşmede oturan Fatma. 
nm km 7 yaşında Sevim, dün mutfa'k. 
ta oynarken çamaşır kazanını devirmiş, 

•iJlir. ayaklarını yakmı~tır. 

Ağır yatalanan yavru, otomobille 

Pazarhksız saüş 
Bir Marttan itibaren Bazı 
Şehirlerde Daha Tatbik 

Ediliyor 
Pazarlıksız satış kanununun 1 

Marttan itib::ıren Edirne, Samiun, Bur 
sa, Konya, Trabzon, Sivasta da tatbik 
edilmiye başlanacağı anlaşılmakta4'r· 

Kanunun Istanbuldaki tatbikatı es. 
nasında bazı noktalar nda tereddütler 
olmuştur. 

Elyevm İzmirde bulunan İç ticaret 
umum müdürü Mümtazın §ehrimize 
gelmesi beklenmektedir. Bu tereddütlü 
noktalar hakkında kendisi iza11at vere. 
cektir. 

---oı---

Oda Meclisi 
dün top;andı 

Ruznamenin Muhtelif 
Maddeleri Münakaşa Edildi 

Is•anbul ticaret \J e sanayı odası 

meclısi dun oda ikinci reisi B. Ziya 
Tanerin başkanlığında toplanmıştır. 

Ruzname mucibince ilk olarak geçen 
toplantının zaptı pkunmustur. Bundan 
sonra :;ırasiylc Büyük Önder Atatiir· 

kün elim ziyaı dolayısiyle Oda taraf n
dan hükumete gönderilen telgrafların 

gelen cevaplan kıraat edilmiş, Odanm 
938 bütçesinde münakale tetkik olun -
mus, 1938 eyllılün Oda ve Borsa mi. 
zanları aynen kabul edilmistir. 

Ticaret ve zahire borsasındaki mün. 
hal b:r a. alık için seç'len aza tasdik e
dildikten sonra, ka anç tetkiki itiraz 
komisyonu tarafından sorulan bazı su· 
allere yazılan cevaplar okunmuş, mu. 
vafık gdrülmuştür. 

DLınku toplantıda en ziyade müna. 
kaşayı mucip olan mesele, cdabaşılara 
verilecek ücret olmuş. ücretin mucire 
mi yoksa mlisterice m; ait olacağı üze. 
rinde bir hayli mimakaşa edilmicı, he- · 
men her aza lıu mevzu üzerinde iiı.ri
ni söylemiştir. 

Eıı son olarak Oda umumi katiL; U. 
Cevat Nir:aml, hukuki bir izah yap _ 
makla beraber, bu meselenin incclc:n. 

meğc değer olduğunu söylemis, gele. 
cek toplant ya bırakılmasını teklif et • 
miştir. Bu teklif kabul edilmistir. 

---o---

öğretn1enlerin ders 
saatleri 

Oğretmene fazla ihtiyaç yüzünden 

Azami 24 Saat Meselesi 
Tatbik Edilemiyor 

Öğretmenlerin haftadaki yi~mi dört 
saatten fazla clers okutmamaları hak
kında Kultür Bakanlığının vermiş ol
<lugu kararın bu yıldan itibaren tatbi. 
kine ba§lanmıştır. 

Yalnız bazı semtletde öğretmene ih. 
tiyaç dolayısiyle karar;n tatbik edilme 
sine imkan görülememiştir. Bu okul. 
]arda 24 • 30 saat kadar ders okutan 
ögretmenlcre tesadüf edilmektedir. 

Muayyen s::ıat tatbij( işinin tedricen 
gelecek yıllarda halledilmesi öğretmen 
ihtiyacı 'karşısında bir zaruret halinde· 
<lir. 

Diğer taraf tan ispekterlerin geçen 
yıl ekalliyet okulların.da yaptıkları tef. 
tiş neticesinde de buranın Türkçe ve 
kültür öğretmenlerinden başka okulun 
asil öğretmenleri tarafından 30 • 36 sa. 
at ders verildiği tesbit edilmiştir. 

Önümüzdeki yıl yeni yapılacak öğ
retmen imtihaniyle ve muhtelif tahsil 
müesseselerinin yeni verecekleri öğret 
menlerle ihtiyacın mühim bir miktarda 
önleneceği muhakkaktır. · 

---o---
İtfaiye Binasında Yatan 

Hasta Neferler 
İtfaiye efradının bazı defalar hasta

hanelere yersizlik yüzün.den 'kabul edil 
medikleri olmakta ve bunlar itfaiye bi
nasında kovuşta yatmaktadırlar. Hasta 
tarın sıhhatli insanlar ara~ında yatma_ 
laı ı birçok noktalardan mahzurlu görül 

düğünden beş yiizden fazla efradı olan 
itfaiye tesldlatx için ı 2 yataklı bir re. 

vir tesisine Jiizum görülmüştür. Bu hu· 

susta şimdiden tetkiklere başlanın.;-

~ - KURUN 8 BtRlNCiKANUN 1938 

Vah l\aZJill o;rik 
Ofiste 

T ra.kyamn j !dısadi Kalkın· 
ması Hakkında Bazı Tedbir-
1 er Almması Kararlaştırıldı 1 

Trakya Genel Müiettişi General Ka 
zım Dirik diin şehrimize gelm:ştir. Gc. 
neral Kazım Dirik bazı husus islerini 
b:tirdiktcn sonra d:ğruca 1stan: 
bul T~rkofis direktörlüğüne gelmiş, 

öğleye kadar burada me§gul olarak 
Ofis Direktörü Bay Cemal Z~ya ile 
muhtelif iktısacli meseleler üzerinde gö 
rüşmüstlr. 

Öğley~ doğru yeni valimiz B. Lütfi 
Kırd3r da Ofise gelerek. General Ka. 
,..ım Dirik ve Ofi! müdüriyle birlikte 
b'.r miı:ld~t görüştükten soma l>irlikte 
Tokatli;. an oteline öğle yemeğine git· 
mijlerdir. 

Vali D:ktor Lütfi Kırdar ve General 
K57ım Dirik öğleden sonra tekrar Ofi
se gelerek, daha etraflı bir sekilde gö. 
rÜ§:nÜ~lcr: Trakyanın iktısadı kalkın. 

ması etrafmda ve Trakyadan şehrimi. 
~e göııd:r:ten mallar hakkında esaslı 

surette müdavelci efkarda bulunmuş -. 
larJır. 

-n·--

Yolda Ölen Çocuk 
Gureha Htiseyinağa mahallesinde o. 

tmaıı Behiceııin 14 ya~ındaki evlatlığı 
H;kmetin gc-çenltrcle ağzından kan gel 
miş, ctomobile kcnup hastahaneye gö
tı.irülürken yolda ölmüştür. 

Hikmetin cesedi Gureba hastahane· 
sinde muııyene edilmiş, ölüm ~üpheli 
görı.ilcrek tahkikata ba~lanmıştır. 

-o·~ 

Şileye Giden Müfettişler 
Döndü 

Şile okullarındaki trahom hastalığı
nı tetkik etmek üzere giden doktorlar 
diln ~ehrimize dönmü~lerdir. Yapılan 
tetkikler, alt rap-:>r bugün alakaclarlar.ı 
verilecektir. 

Trahom hastalığı ile mücadele için 
gerek sıhhat i!leri, gerekse ~ültilr di. 
rektörlüğü müıtcreken bir sal ~ma pro 
gramı tesbit edeceklerdir. 

Trahomlu çocuklar açılacak bir dis. 
p•nıerdt tedavi göreceklerdir. Müfet • 
ti~lerle beraber Şiltyc giden kültür di
rektörünün bugün dönmesi muhtemel· 
dir. 

-o-

Barındırma Odaları 

Banndırma odaları teıkili etrafında 

ilk tedrisat milfcttiflerinden mürekkep 
bir komisyon dün 'küttür direktörlüğün 
de bir toplanh yapmı§tır. 

Toplantıda bu yıl muhtelif kazalarda 
barındırma -0daların n ihtiyaç nisbeti 
tetkik edilmi§tir. Her ispckter kendi 
bölgesindeki talebe vaziyeti etrafında 
komisyona izahat vermiştir. 

Odalar bir'kaç güne kadar faaliyete 

ge~teektir. 

---,o---
Şişli Santralı 

inta edilmekte olan Şi!li untral·nııı 
önümilzdeld EylfUe kadar ikmal ile fa.. 
aliyetc geçeceği kuvvetle söylenmelttc. 

dir. 
Şehrimizde telefon ihtiyacı gittik~e 

artmakta olduğundan Şiıli santralının 
bir an evvel bitmesi temenni edilmek. 
tedir. 

Hergun bir fıkra 

Toprak n1ahsulleri 
ofisı 

Önümüzdeki Haf ta 
Ankaraya Gidiyor 

Topriik mahsulleri Ofisi unıuıu tr:Ü· 

darH.ık teşkilatı önümüzdeki hafta iO~ 
lar na do~ru Ankaraya nakledilecek. 
tir. 

Ankaıadaki umum müdürlük binası 
tamamiyle hazırlanmış ve tcfri~tr ik~ 
mal edilmiştir. 

Ofis:n İ:>tanbul §Ubesindc ~ alnız is~ 
tanbul . ubesi m::dürü B. Vahit ile mu 
avini B. Nuri )çalacaktır. 

Topı ak mah:sulleri umum müdürü 
B. Hamza O::sman Erkan ve umum mü
dür mua" İni B. Şakir Ankara1-·~ ıidcreic 
merkezde \'azife görece!derdir. 

-o·---
Pamuk Mensucatı Fabrika~ 

törleri Dün Toplandı 
Pamuk mensucatı fabrikatörleri dün 

ögleclen ı;onra milli ı:>anayi müciürlüğün 
de mühim bir toplantı yapmı.,lardrr. 

Bu toplantıda bütün alakadar fabri. 
katörler, sanayi birliği umum katibi ve 
raportörü de hazır bulunmuşlardır. Bu 
zümre sanayiin şikayetleri blrer birer 
dinlenerek etraflı bir şekilde münaka. 
~lar yapıldıktan sonra dilekleri teshit 
edilmi~tir. 

.Fabribtörlcr, !talya ... e Alrnanyaya 
fazlaca pamuk ithalinin müuade 
edilmesinin kendilerini son derece ıa
rara soktuğunu iddia etmi~lerdir. 

Birlik, bu husustal:;i şikayet ve di· 
]ekleri bir rapor halinde hazırlayarak 
bu hafta içerisinde İktısat Vekaletine 
gönderec ... ktir. 

--o--

Mülkiye müfettişleri 
Donile tahkikata devam etliler 

<Rrış taroft 1 iııcidt") 
deh sonra bir gün enel dinlediklerj 
Be§iktaş emniyet amiıi ile konıiscrdı!:r 
bazı sorgularda bulunmuşlardır. 

Müfettişlcı in tahkikatı bugiin de de. 
vam t?deccktir. 

• • • 
~Hiddeiumumilik \aka gec~i htmtrr 

tahkikata girişerek nıesulleri tesbit e. 
dcc·ck delilleri bugüne kadar tam ola
rak muhafaza etmiştir. Vaka tam 5tat 
10.30 da otntus. saat 11 de biu.at t!ltan 
bul mlidcleiumumisi Hikmet Önat ya. 
nt:1da muavin Fehmi olduğu halde Dol 
mabahccy<> gideı·ek tahkikata ba~ln • 
m.ıştır. 

Müddeiumumilik tahkikata o gece 
ve erteai gün :tkşama kadar de\·a.rn e
derek ikmal ctmi~tir. Evvelce de yaz. 
dığrmız gibi adli tahkikat sonunda luı. 
zanın sebebi \'e sureti ccreyam teshil 
edilmL. fakat şahıs üzerınde durul -
mamı;;tır. Bu memurin rnuhakenıat en. 
ciımenı tarafından yapılacaktır. 

Tütün ikramiyeleri 
Ü!küdar askerlik ~ubesinden: 
Üsklldar a~kerJik ~ubesUden tütün 

b<!iye ikrami\'N;i alma1·da olan "e ka. 
y1th bıılunan mallı! ~tıbay \'l' eratm yok 
lamaları yapılaca~ından mn~ resmi 
senet ve raporlarile iki~er adet te vto
sika fotoJ!rafile birlikte ve ruh9YCt bir 
hafta zarfında şubeye müraraat etme. 
lerinin tazım geldiği alakç:darlara ilan 
olunur. 

Size doyum olmaz f 

1 

.\ıUiı·e nAv.ırlar1ndan llızıı pa~a Humclihisnrıntla oturın'<lu. F.ir 
nk';'Rtn c;lnt gitlcrk~n hlr kutu lokum ':'t'kcrl ynptırnuş. Pa~a. \apurun 
:Ptn lı:ınnarasındn otun11\ fthha1•laı·i3 IC' koını"ın·ııııı':'· O giin biri kutn

yu .coımu-:. Rıza J»l':'": 

- l<Jt<"ndlm. elemi';', lokum .. 

Ye sonra c;:ıkarıp hircı· tane \ermiş, kutlı) u gene ynnlııa lrnymu':': 
"ohhete dalnu<. Biraz sonra kutu) ıı elin•' alnıctı h:tfiflecliğini görmü,. 
~forrer nft~a k~nu~ul'kcn ahhıtphnı hiı~ı· hh•cı· n lıp ~ emeğ,e ha..-;:Jan\1ş-

~ ı· • " 
itti'. nıza paşa toplrtnmı.ş, kntu3 u clint• almı~ \ e: 

- .\rkada•lar, df'mi~. ~ize doyıım ohna:ı, h<'n gidiyorum." 

• lsv'c fAhrt kon olosumuz B. Holnı dün 
şehrimize ı:ıelmiş, ııkş:ıın cksıııcsi~ le i\nka. 

• .t .ft~ ~ al ahanc · aldml,mı:aw:.......-...L....ı..u..---------------------------------------------



~--~.~---
.. . , . . ~. 

6 - KURUN 8 BlRINCIKANUN 193& 

--····••2••••••• • 
c~~a~ave •••••••••••••••• • • • • • • • • SeneHeı'den • 

~onra .. 
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••••ıu •• 
Genç musikişinas Rodolphe ile Ma. 

yen'in en guzel kızı Bcrthe başbaşa i. 
-Oiler. 

Sözlü idiler, fakat yarın ayrılmak 
mecburiyeti vardı. Rod~lfhe uzak bir 
şehirde klymetli bir hoca.elan ders al. 
mak üzere iki sene için seyahate çıkı. 
yordu. Doniışunde Beı the ile evlene
ceklerdi. 

Rodolf. 
- B:, t'ı~ bi. kere .!aha sen:r ~l· çok 

sevdigin o. ıçı1"1 ça!alım. AJ ı"t .. ıgmm: 
zaman. akşam vakti, ôldürücü düşün. 
celer ruhumuzu sarınca bu parçayı ça
larız; bu bizi birbirimi1e daha çok ya. 
k nlaştıracaktır. 

Dedi. Berthc cümbüşü aldı, Rodolf 
ona flüt ile refakat ediyordu .. Birçok 
kereler Berthe 'in pek sevdiği parçayı 

çaldılar. Sonra aglayarak birbirlerine 
sarıldılar .. 

R:>:lolf gitti.. 
Her ikisi de vaadetlerine sadık kal. 

dılar Her akcam son defa olarak bu· 
lustukları saatte Berthe harpın başına 
geçer, Rodolfhe flütünü alır ve her bi. 
ri yalnızca miışterek parçaları çalar
lardı. 

Akşamın bu sessiz, esrarlı anında 

hayalata dalarlar: lll"ka yiiln elen kızıl 

sisler arasında hazan köydeVi tatlı 

günlerini. bazan da hatıralarını bütün 
hareketleriyle canlı olarak yeniden ya. 
şarlardı. 

Serin akşam rüzgarı, hatıralarımızın 
bağlandığı parçaları titrek yapraklara 
işler: Musiki ruhun sesidir. 

Rodolf ara sıra durduğu zaman, flü. 
tiınün sesine Berthe'in harpının nağ

melerinin de karıştığını duyardı. 

Böylece iki sene geçti. 
Bır akşam Berthe, bahçede akasya 

gaçlarından yapmış oldukları kamer. 
yede bulunuyordu .. Bir.birlerine sarıl • 
mış akasyaların bıraktığı boşlukları ko 
kulu leylaklar kapatıyor, dalların bırak. 
tıgı bir aralıktan uf u'kta güneşin s~n kı 
~11ıkları görünüyordu .. Bu saat batıra. 
lara ayrılan zaman, Berthe çok sevdiği 
mÜ§terek parçalarını çalıyordu. 

Bir an durdu, etrafı dinledi .. Her şey 
susmu§tu .• Rüzgar bile bu saatte yap· 
rakları oynatmıyordu. 

Yeniden çalmağa başladı ve ona re
fakat eden Rodolphe'un flütünü yeni
den duydu. 

Rodolf avdet etmişti. 
İki sene sonra Rodolf ve Berthe izdi 

.açlarının mahsulü elan küçük, sevim. 
li bir kıza maliktiler, 

Rodolf güzel küçüle bir ev satın al. 
mıştı. Bahçede ıhlamur ağacının gölge
sindeki yeşillikte yavruları oynar ve 
beyaz duvarları örten yabani güller bu 
sessiz ve mesut yuvayı kıskanç nazar. 
lardan saklardı. 

Bahtiyarlık insana uzun müddet na· 

ıip olmıyor. 
Evvela mel'un bir hastalık küçük 

yavruyu alıp götürmüş, evladının acı. 

sına dayanamıyan Berthe de onu takip 

etmi§ti. 
Hayatının sona ereceğini anlayan 

anne kocasını çağırdı: 
- Mu'lcadderat bu .. Hayata duaları. 

mızla bağlanalım .. Seni terkederek yav 
ruma kavuşmam lazım, seni de daha 
güzel bir dünyada beklerim .. Eğer ölü
lerin bir gün yeni.den dünyaya gelme. 
si kabil olur ise beni, yine görürsün. 
Hayalim daima etrafında dönecek, zi· 
ra, benim ufkum senin bulunduğun 

yerdir. Yeniden birleşecegimiz gün ben 
gelir seni bulurum. Bu sefer anlaşmış 
iki ruh olarak bir daha dönmemek üze 
re bir daha aynlmıyacağız, semalara 
yükselıriz. 

Her sene, doğum günümde. bahti. 
yar veya bedbaht ol, sevilmiş veya ter -
kcdilmif, neşeli veya müteessir, r.as 1 
olur isen ol. duaların göke yükseldiği. 
güneşin kavuştuğu akşam saatlerinde, 
çiçekler kapanırken, uzun zaman ayrı
lık acımızı unutturan r.arcamızı cal.. 
Bu ebedi ayrılığımızın yegane tesftllisi 
olacak .. Bu mus'ki ruhuma en yüksek 
konserden daha çok tesir eder .... 

Dedi .. Sonra ona sarıldı ve son ne. 
feılnl verdi. 

Rodolf çılgına dönmüştü ... Onu se-

yahate yolla;lılar. Dönüşte daha sakin. 
leşmiş, fakat bu defa da derin bir dü. 
şünce. muannit bir melankoli arız ol- , 
muştu. Evine kapanıyor, kimse ile gö. 
rüşmüy~r, hiç bir yere çıkmıyordu. 

Berthe'in odasını öldügü zamanki 
haliyle terketmiş idi. Bozulmuş yatak 
-bir köşede, harpı diger köşede duru
yordu. 

Berthe doğum gününün senei devri. 
yeni gelince odayı tanzim etti. Çiçek. 
le doldurdu ve akşam olunca odaya ka
panarak her zamanki müşterek parça. 
larını çalmağa başladı. 

Ertesi gün onu yere ::erili baygın bir 
halde buldular .. Hislerine hakim olun
ca kendini yeniden kaybetti .. Deli ol. 
muştu. Tekrar seyahate çıkardılar ve 
bir sene sonra avdetinde aklı başına 

gelmiş. fakat kendisini kara bir sükUt 
kaplamıştı. 

Berthe'iıı senei devriyesi gelince o. 
dayı yeniden taze çiçeklerle süsledi, 
izdivaç gecesi gibi giyindi ve flüt ile 

.uzun müddet ayni havayı hıçkırdı .. 

Ertesi gün onu yine yere· serili bul
dular. f(aClın milyonerlerden yıldız Norma Şirer .. , 

Yeniden seyahate yoJlamak istedi. 
ler. Fakat karısının öldüğü evden 
uzaklaştırıldığı takdirde kendisini öldü 
recegini söyledi. 

Onu fikrinden caydırmağa çok uğ· 
raştılarsa da feci akıbetine doğru git. 
mekten menedemediler. 

İlk senei devriyede harpın telleri 
kendiliğinden flütün ahengine iştirak 
etmiş, flüt durunca harp da susmuştu .. 

ikinci senei devriyede yine çalmış. 
harpın nağmelerini işitmi§, bir yanlış. 
lığa düşmemek için durmUJ, liarpin tel 
terini yoklamış, orada ıon ihtizazları 
hissetmiş idi. 

Evvela bu seslerden ürktU ve iki ke· 
re de geceyi baygın geçirdi. Fa
kat yava! yavaş bu şiddetli heyecana 
alışmağa ve ondan acı bir zevk duyma
ğa başla.clı. Artık gece yarılarına ka • 
dar musiki ile bu heyecan içinde yatı. 
yordu. Yanakları çökmüş, yalnız ıöz
lerinin oyuklarında korkunç bir 'pırıltı 
ile gayritabii şekilde yaşıyordu .. 

Rodolfun bu hayatını merak ile 
tetkik eden bir arkadaşı, onun her ak. 
şam odaya kapandığını ve flüt ile her 
zamanki havalarını çalarken Berthc 'in 
hayalinin de harp çaldıgını ve böylece 
çok sevdiği karısının öliisiyle daha sa
mfmi anlar yaşadığını söyledi .. Artık 
ne Allahtan, ne de kuldan başka bir is. 
teği kalmamıştı. 

Berthe'in senei devriye1tnin üçüncü 
senesi idi. 

Oda yeniden taze çıçcldtrle süslen. 
di.. Ölünün yatağı taze çiçeklerle be· 
zenmişti. Rodolf da bir buket tutuyor. 

du. 
Akşam, güneş son ttıkJınnı çeker· 

ken flütünü aldı ve Bcrthe'iJl sevdiği 
havayı çalmağa başladı. 

Arkadaşı bir perdenin arkasında 
saklı idi .. Flüti:n ahenJ\ne, harpın nağ 
melerinin kanştığını duyunea titredi .• 
Rctlolf diz çökerek dua etd. harp yal 
nızca çalıyordu .. Tellerin ihtirazı gö. 
rülüyor, ve harp şimdiye kadar duyul
mamış ve duyulmıyacak bir hava çalı. 
yordu. Sonra yeniden müşterek par~a* 
larını çalmağa başladı. Parça bitince 
birde:ı harp•n telleri koptu, 'Rodolf ye. 
re yuvarlandı. 

Arkadası bir an hareketsJ,ı kaldı, 

sonra Rod.olf~ kalC:ırmaıa teşebbüs et
tiği zaman o ölmüst:i, 

r_ i M At" DA 
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l(adın Milyonerler 
Bütün para ve maceralarına rağmen aşk 

ve saadete vasıl olamamışlardu 
Kadın ve para ... Bir çok romanlara 

mevzu teşkil ede:ı bu iki kelime bazan 
saadeti temsil eder. hazan felaketi. Fa. 
kat, parayı kendinde toplamış bir ka. 
dının mesut olduğu pek göı ülmemiş gi
bidir. 
Bugün dünyada 10 tane milyoner kadın 
vardır. (Milyoner kadın derken milyo_ 
ner kansı demek istemiyoruz, parası 
kendisinin ola:ı milyoner kadınlardan 
bahsedeceğiz.) Fakat. bunların hemen 
hepsi aşk ve saadet elde etmiş kimse. 
ler değildir. 

Bunlardan, bugün ismi en fazla dil
lerde dolaşan şüphesiz ki, Barbara Hut 
tondur. Zengin bir babanın klzı olan 
Barbara. ko:ıtlarla evlenmiş, boşan • 
nıış. nihayet bugiin yalnız başına ya. 
şamağa mecbur olmuştur . 

Barl5ara Amerikanın en büyük mil
yonerlerinden Vul\'ortun kızıdır. On do 
kuz yaşında iken Amerikada bir Gür_ 
cü prens ile sevişiyor. Prens Aleksi 
Mdivani Ameriknda Ado:ıis biraderler 
diye meşhur olan üç Gürcü prens kar. 
deşten biridir. 

Barbara Huttonla prens Aleksi evle
niyorlar ve halaylarını geçirmeğe Av. 
rupaya geliyorlar. Milyoner kızı, koca. 
sına hediye olarak Venedikte meşhur 
bir tarihi sarayı alıyor. Fakat, bu. on
lar için bir eğl~nceden, havaya sarfe. 
dilmiş küçlik bir paradan ibarettir. Er. 
tesi günü 1talyada:ı Fransaya hareket 
ediyorlar. 

Barhara Hutton orada yirmi yao:::ına 
giriı:ini kutluyor. Çifte bayramlar ya
pıyorlar. 

Para ve saadet .. Belki on an için Bar 
bara ile beraberdir. F:ıkat aı::k daha 
fazla devam etmiyor. Milyonerin kızı 

bu sefer gönllinü bir baskasına kaptı. 
rıyor. Danimarkalı Kont Hav{;'·atz 
Reventlov ile evlenmr~c üzere Gürcü 
pre.,sindrn ayrılıyor. 

Sevdiği ile evlenmi~tir. Fakat yine 
mesut de;;il<lir. Çok geçmeden arala • 
rında ihtilaf çıkıyor ve avrılıyorlar. bi· 
ri bir yerde, diğeri ba~ka yerde yaşı. 
yorlar. Son olarak da haklarında bo. 
şanmıı kararı Vf'rilmic::tir. Bugün Bar 
bara H11t~on ltalyadp. bıılunm:ıktadır 
ve bas1ca biri ile evlenmek üz0 re oldu 
ğu bir ~ııyia ol?Jak söylC'nmektedir. 

Tek Milyoner Artis:: 
Milyon"r k:ıdmlar arasında ondan 

so-ra en mcshur olan Norma ~ererdir. 
Fakat. ::-forma. milyoner olmaktan ziya 
de artist olarak tnnınmışlır ve bir çok 

Kadın milyom~rle1·(1en 
Barbara H utton ve ll1 at av 

Astor ... 
ları onun mil) on r olduğunu bilmez. 
lcr. 

Norma t3 r r ·ı l n Kımadahdır ve 
on dokuz ya ıııcla i : n hohvuta gelmiş 
tir. Her nrti t gibi l• ndi inin d • soy. 
adını dc~~i tirm i k dı ine teklif o· 
lunduğu z m, n i\orma Serer: 

- B bamın i ·mi Andriyu Şerer. an. 
nem de bab:ımd:ın bo!'; nıp başkasil ev 
lcndikten sonra Meri Fiı:er ismini aldı. 
Bu !siml rın hi bir 1 k ~ c. B n • 

I -

suretle hem şöhret kazanmış, hem de 
bir milyonet' karısı olmuştur. Bundan 
iki sene evvel kocası öldükten sonra o
nun serveti de kendisine kalmıştır. Bu 
gün Norma Şerer, Holivudu:ı hem ar. 
1isti. hem de stüdyo sahibi olan bir si. 
masıdır. 

Amerikanın En Zengin 
Kadını 

Amerikanın en zengin kadını Misis 
Astor Vilks, bugün ~8 yaşındadır. Ço
cukken ilk iı::itip bellediği kelime para 
olan bu kndın onunla beraber saadeti 
bulmuş değildir. 

Misis Astor Vilksin a.Il!lesi, dünya. 
nın en hasis kadını olarak tanınan 

me hur milyoner Hetti Grindir. Geçen 
asrm sonunda Amerikarun bütü:ı malt 
hayatına hakim olan. hükumete ve di. 
ğer ecnevi devletlere kendi servetinden 
parn veren bu kadın. buna mukabil o 
kadar hasistir ki. oğlu hasta olduğu 7.& 

mnn, para gitmesin diye doktor bile ge 
tirmemişt!. 

Silvia. bu cimri kadını:ı kızı olarak: 
büyümüştU. Fakat onun gözü toktu., 
Çünkü paranın annesine ve bütün aile
lerine saadet getirmediğini görmüş • 
tü. 

Bununla beraber, Hetti Grin onu da 
ken1isi gibi yapmak istiyordu. Bir çok: 
Avrupalı asilzadeler, !spa:ıyol dükala. 
rı, Frnnsız markileri Silvia ile evlen· 
mek talebinde bulunmak üzere Amcri. 
kaya gidiyorlar. 

Fakat Hetti Grin, kızını bunların hi!: 
bırinc vermiyor: 

, - Onlar kızımı değil, paramı sevi. 
yorlar! diyor. 

Benim kızıma en layık koca bir mil· 
yonerdir. Çünkü ancak böyle bir mil. 
yonerin, kızımı paraya tamah edip al. 
madığı:ıa emin olabilirim. 

Bu suretle zavallı Silvia tam otuz se 
kiz y:ışına kadar bekar kalıyor. Niha· 
yet. o yaşa ~eldiktcn sonra, annesinin 
tazyikinden kurtularak evden kaçıyor, 
\'C önüne ilk gelen erkekle nişanl~nı .. 
yor. 

Bu. ne kızı:-ı parasına göz diken bir 
rapkmdır. ne de bir asilzade. Silvia bir 
milyonerin oğlu olan fakat. altmışına 
ynkla$:ın bir adamla evlenmiştir. 

f;aadet .. Şüphesiz Silvia bunu ne an. 
n min C\'inde bulmuı;tu. ne de kırkı· 
"!l la klaRtrken evlendiği erkekte .. On.. 

\ine ide ettil!i bankaların almıya.. 
·r kadar altındı. 
H tti Grin kızını bu milyonere de 

(Devamı 10 ncu aayfada) 
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tJeniz suyuMdan al~in 1 

Markqni ôlümünden Evvel 
böyle Bir Ke~ifte Bulunmuş 
~u l:onf craı> sında bulunmak ü • 

• -,.a PW• relen telsiz kaşifi Markt 
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20 yılan 2 şıkka
dından iyi imiş! rıinin karısı Markiz 

~!arkoni kocasının 

hayatı ve keşifleri 

hakkı:ıda bazı ma
llımat vermiştir. 

Bu arada, karısı. 
nın söylediğine gö. 

1936 Rus güze~i l Bu hükmü veren bir erkek değil, ka. .,....."l" ı:wııo· 

dındır: Meşnur seyahat muharriri Ti. 
tayna ... 

,~~~ı.ı;..::r re, Mnrkoni hayatı-
-~~:·~~ nın son senelerinde 

deniz suyundan al. 
tın çıkarmak için 
tecrübeler yapmış -
tır. Markiz Marko· 

Polis komiser.ne si.an çak
mekten muhakeme olunuyor 

''Dünya seyahatim,, ismindeki ese -
rini evvelce gazetemizde tefrika etmiş 
olduğumuz bu kadm seyyah için "dün. 
y:ı.da ayak basmadığı yer yoktur, der. 
ler. 

.Jioı.l.'~·~ ni bu:rn anlatırken 
şöyle diyor: 

- Markoninin son 
Hcnelcrde ölüm şuaı 
tatbikatını temin i. 
çin çalıştığını söy. 

_ - lüyorlar. Tamamile 
'l·anlq .. Her halde, kısa dalgalar üze
rindeki çalışmasından ötürü bu ~ayia. 
YI çıkarmış olacaklar . 
. "M'.arkoni esrarı:ıı kafasının içinde 
•aklardı, kimseye bir şey söylemezdi. 
Yalnız. çalışma odasına ne zaman is. 
tersem girerdim. Bir gün olsun "bana 
I§im Yar. Beni rahatsız clmc!., deme
~iştir. 

Ekseriya şöyle şikayet ederdi: "Kil. 
hıat, bütün esrarı ile önümde duruyor. 
:rakat. bu esrarı elde etmek için öm. 
:rüm kitfi değil, ben de zavallı bir fa
lliyim ! 

Kafası.ıda büyük bir proje vardı. Fa. 
kat bunun hangi cc:as üzerind::-n ylirii. 
tUlmesi lazım geldiğini kim~e bilemez. 
:Su. asırlarca bütün ara~tırıcıları meş
gul eden bir meseledir: Simyacılar. al. 
tın arayıcıları ve fizikçil<'r he!l bunu 
aramakla ömürlerini ge~irmi~lcrdir: 
Altın yapm:ık! 

Markoninin, d":lİz suyundan altın çı. 
karmak üzere olduğunu biliyorum. 

Delice bir fikir mi diyorsunuz? Ha
l-'ır. Kocamı tanısavdmız böyle düşün. 
lnczdiniz. Onun için halli kabil olmı. 
Yan mesele yoktu. yalmz. bazı me~<'lc
lcr çabuk halledilirdi, bazıları da geç .. , 

Markoni:ıin karısı. telsiz ka~ifinin 

<:leniz suyundan nasıl altın <_:ıkaracağı. 
lıa dair daha fazla bir rnalümat YermL 
Yor. Fakat, söylediğine göre, bu sır 

.Markoni ile beraber gömülmüı:;tür. 

-o---

Antil Adalarında Bir 
Volkanın Zararları 

İngiltere:ıin kUçük Luçiya adasında. 
k1 bir volkan yanmıya başlamıştır. Bu 
küçük adacık Antil adalarından biri
Qir. Evvelce sönmüş bir halde duran 
Volkan ani olarak ateş püskürmeğc 
başladığı için üç köy tamamile ateş ve 
kül halinde kalmıştır. 

İki yüz kiııi ölmüş. bin kişi de ya. 
raJanmıı;tır. Ahali civar adalara kaç. 
tnıetır. 

Paris mahkemesi 
1936 Rusya güzeli 
aleyhindeki bir da. 
va ile meşguldür . 

Aryana genç bir 
kızdır ve bundan i
ki sene evvel Rus gü 
zcllik kraliçesi ola. 
rak seçilmiştir. Fa. 
kat, bir senelik şöh
ret olarak bu unva. 
nı alan daha bir 
çok diğerleri gibi 
Aryana da nihayet 
zengin bir sanayi a. 
damı ile evleniyor 
ve Pariste yerleşi -
yor. 

l"akat, Fra~sız 

zengininin ailesi bu 
izdi vara taraftar 
değildir. oğullarının 

onu boaamasını isti. 
yorlar. Bu mak. 

' 

• 

satla da bir cürmil mccı1111t lı:ı.vrlıyor· 
lar. 

Bir gece adam, karısı ve davetlileri 
genç vakte kadar eğleniyorlar. Sabaha 
karşı adam sigara al,mak bah~nesi ile 
dışarı çıkıyor. O zamana kadar daveL 
lilerin çoğu da gitmiş, yalnız bir erkek 
kalmıştır. 

Kocası sokağa çıkıp b\I adamla Ar. 
~·ana yalnız kalınca odaya komiserle 
beraber fabrikatörü:ı ailesinden birkaç 
kişi giriyor ve cürmü ma.shut yapmak 
istiyorlar. 

Fakat, Aryana kendini müdafaa et
mek istiyor ve konsolun gözünden çı. 

kardığı tabanca. ile komisere ateş eL 
meğe kalkıyor. 

Bu suretle suçu fazlalaşan Rusya gü 
zelini tevkif ediyorlar. 

1936 Rus güzeli hakkında henüz malı 
keme kararını vermiş değildir. Dava, 
şahitler dinlenildikten sonra tehir edil
miştir 

90 Sene Yaşayan ikizler 

:F'ransa:ıın Oşel kasabasında yaşı • 
yan Ferdinand ve Degriye ismindeki 
lki1.Ier doksan yaşında oldukları halde 
sıhhatleri tamamile yerinde olarak mü 
reffeh bir hayat sürmektedir. Evvel. 
ce bir demir fabrikasında çah~an ikiz. 
!erin tekaüdiyeleri de vardır. 

EV -KADIN - - - - - -
Saç dökülmesine karşı en iyi çare 
Kadın için saç dökülmesi kadar ü

zücü bir şey yoktur .. Çehrenizin güzel. 
liğindc bUyük bir amil olan parlak ve 
gür saçları:ı dökülmesi bir çok sebep. ~ 
lerden ileri gelebilir. Fakat, bunun ö- •, 
nüne .geçmek için en müessir bir ted. 
bir vardır ki, o da şimdi reçetesini ve. 
receğimiz ilaçla sabah akşam saçları 
oğmaktır. 

Eczaneye gider, 40 gram beyaz va- _._,.__ 
zelin, 20 gram kokusu alınmış hintya. 
ğı, 3 gram Asid Ga.lik. 15 damla da 
lavanta esansı alırsınız. Bu.,laiı han.. 
gi eczanede ararsanız bulabilirsiniz. 

Vazelini diğerleri ile beraber, bir ka
ba koyar ve iyice karıştırır, elinizle 
yuğurursunu.z. Koyu bir macun haline 
teldikten sonra kapalı bir kaba koyar 
smız. Sonra sabahları kalkı:ıca, akşam. 
ları yatmadan ewel, bundan nohut ka. · 
dar bir miktar alır ve saçlarınızın dip
lerini güzelce uvarsınız. 

Bir hafta bu suretle devam ettikten 
sonra tesirini derhal görürsünüz. 

Güzel Bir Çay Ceketi 
Ekose kumaştan yapılmış ola:ı bu 

ceket kışm ça;:ıarda veya akşam ye. 
meklerinde giyilebilir. Ceket, beden 
çok dar ve korsclidir. Kolların da ağzı 
da dardır ve kısa bir ilik yırtmacı var -
dır. Önüne dikilen dört düğme elbise
ye sade bir zariflik vermektedir. 

Cekette kumaşın yolları verev ola. 
rnk da getirilebilir ve o zaman daha 
şık olur, yalnız. bu takdirde daha faz. 
la kumaşa ihtiyaç olacaktır. 

--~----~~~~--~----~~----

_ ..... 
- ~ . 

Titanya, geçen sene kazaya uğrayıp 
batan 'Hindenburg .. balonu:ıun ilk A
merika. seferine iştirak etmişti ve ba. 
Ion Nevyorkta yere konunca da dışarı 
ilk atlıyan o olmuştu. 

Seyyah kadın için pek güzel dene • 
mez. ~itekim, Amcrikaya ondan evvel 
ilk gittiği zaman etrafını çeviren ga
zctecilerde:ı biri. mUlakatını anlattığı ~ 

yazısında şöyle demişti: 1 
1 

"Matmazel Titayna çok zeki bir ka-
dın. Fakat çehresi bir mecmua kabına 
geçecek şekilde değil .. ., 

Titayna. bundan tabii. müteessir ol. 
muştu. Fakat o zaman hiç sesini ~ıkar
mamıştı. Yalnız intikam almakta da 
pek gecikmiyor. Hil'..:ıenburgtan yere 

1 atladığı zaman tabii etrafını yi:ıe gazc. 
teciler çeviriyor. O zama:ı Titayna: 

ingilterede kadın 
düşmanları 

lngilterenin Halifaks, Port§ayd, 
Ma:ıçster gibi bazı eehirlerinde bütün 
kadınlar. kızlar on bes gündenberi deh 
şet içindedir. Elinde ustura ile dolaşan 
bazı meçhul şahıslar, geceleri sokakta, 
kadınlara hücum edip yüzlerinden, kol. 
!arından yaralıyorlar .. 

Bu hadise, evvelft Halifaksta başlı. 
yor. Bir hafta içinde bu tarzda taarru
za uğrıyanların sayı!lı on kişiyi geçmi§. 
tir. O:ıdan sonra, diğer ~hirlerde de 
ayni şekilde hadiseler oluyor. 

Bunların ,esrarengiz macera heves. 
lisi kimseler tarafından yapıldığı zan
nediliyor. Fakat henüz muamma hallf • 
dilmiş değildir. 

' - Resmimi mecmuaların kabına ba. 
sarsanız mülakat veririm. Aksi tak -
dirde bir kelime söylemem, diyor. 

Gazeteciler söz veriyorlar. O hafta 
hemen bütün Amerika mecmualarının 
kapağında Titaynanın resm! cıkıyor ve 
vaktile kendisi irin "resmi mec. 
mua kapağına basılamaz., diye adama 
gönderiyor .• 

Bu intikam da onun için kafidir. 
Titaynanm zeki olduğ-mu kabul eden 

gazeteci onun güzelliğini belki teslim 
etmiş oluyor. Fakat. <'esareti de her. 
kesin takdir ettiği bir ~eydir. 

Seyahat muharriri, vaktile yıla:ıdan 
çok korkarmış. Fakat bu korkunun se
bepsiz olduğunu, sırf bir peşin hüküm. 
den ibaret bulunduğunu düşünmüş ve 
yılandan korkmamak için yılanla yat. 
mağa karar vermiş .. 

Bir devrin n1eşhur 
heykeltraş n1odeli 

Fransanın son asırdaki en büyük 
heykcltraş ve ressamlarma modellik et. 
miş \'e onlar tarafından en milkemmel 
model kadın olarak ta:nnmış olan Kar. 
men Vistonki bugün sağdır ve 60 ya. 
şında bulunmaktadır. o, Parislc bugün 

içinde sanat adamlarının tanıdığı bir 
şahsiyettir. Fakat, şüphesiz ki cndan 
model olarak istifade etmek aı tık ka. 
bil değildir. 

Karmen Visko:ıti ltalyada, rıoran
sada civarında doğmuştur. ve anası İ. 
talyan, babası İspanyoldur. On yedi 
yaşında Parisc gelen lforme,ıe heykel. 
traş Raden bir Rus ailesinin C\'inde 
rastlamış ve onda kendisi içi:ı iyi bir 
model bularak yanma almıştır. 

Rodenin (Hava), (Buse), (Dal~a) 

gibi eserlerine modellik etmiştir. Bu 
son eserden bahsederken Karmen Vis 
konti bugün "üstadın ve benim e:ı bü. 
yük muvaffakıyetimiz,. demektedir. 

Resimde, Halifakstn kolundan yara 
alan bir kadın görülüyor. 

--o--
Karada Yaşamı§ En Büyük 

Hayvan 

Titayna. bu kararla odasına evvela 
bir, sonra bir kaç yılan alıyor ve bera
ber yatıyor. Bu suretle o:ılara alışıyor. Karmen Rodenden so:ıra meşhur hey 

kcltraşlardan Burdele, ressamlardan da 
Bugün yılandan hiç korkmazmış. Remar .ile Nodene de modellik etmiş· 

Hatta, çok severmiş .. Diyor ki: tir. 

- Yalnız bir şeye karşı olan korku. Onlardan kendisine ressamlık ta geç. 
mu yenemedim: Şık kadınlardan çok :niş ve o da resim yapmnğa heves c-t. 

Berlindeki Museum Für 1\aturkunde korkarım. Öyle ki, yirmi yılanla beni miştir. Anlattığına göre, bunların n-
binasında dünyanın en büyük kara bir odaya. kapatsınlar, tahammül ede. tclyesinde:ı kağıt ve boya çalar ve pa. 
hayvaıu::nn iskeleti vardır. Bu müzede rim, iki salon kadını ile bir arada du- zar günleri kırlara gidip manzara re. 
bir çok profesör ve mütehassıslar ça. ramam... simleri yaparak satarmış. 
l~ı~Tabiatili~eriilemeş~lol~bu .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

profesörler müzeyi Avrupada misli gö. \ 
• 

rülmemiş bir §Ckilde ta:ızim etmişler-
dir. 

Eski devirlerde ölmüş en büyük hay 
vanların iskeletleri bu müu.:ıin geniş 

bir salonuna yerleştirilmiştir. 1skeleL 
ler arasında bilhassa bir hayvan iske. 
lcti vardır ki, Brachiosanrus brancai 
namı verilir. Uzunluğu 22,56. yüksek
liği 11.87 11U?tredir. Almanlar, şarki 
rika:ıın 'l'endoguru mmtakaRında top. 
rak altında bulundukları bu hayvan is ...... 
keletini ilmi bir heyetin nezareti al
tında ve ı 909 senesinde Berline ge. 
tirmi~lerdir. Geçen sene müzeye yerleş 
tirilen iskelet umuma gösterilmeğe ba§ 
lanmıştır. 

Dünyadaki Otomobillerin 
. Dörtte O çü Amerika da 
Son bir istatistiğe göre, dünyadaki 

otomobillerin dörtte üçü Amerikada • 
dır. Bugün Amerikada, Kaliforniya, ' 
NeYyork gibi §ehirlerdc 3 kişiye bir o. 
tomobil düşmektedir. Otomobili en az 
olan mıntakalarda ise on kişiye bir o
tomobil isabet ediyor. 

Amerikada radyo makineleri de halk 
arası:ıda pek yayılmıştır. 130 milyon 

1 
nüfusu olan Amerika Birleşik devleL 
!erinde 37 milyon radyo .makinesi var. 
dır ki, bu suretle, hemen hemen, 3 ki
§İye bir radyo makinesi düşüyor. Bu 
suretle, Amerikadaki radyo makinelc. 
rinin sayısı. Almanya, İngiltere, Fran. 
sa, Rusya ve Japonyadakilerin yeku -
nu:!dan daha fazladır. 

lngilterede hükumetin ~yasetini tenkit ede::ı prrli mensupları ara r.ıro. 

nümayişlerde bulunur. Bu nümayi~lcrden biri de geçenlerde Londrada yapıl
dı. Nümayişçiler arkalarına .. Bugün Ingilizlerin şeı efinin kaybolması ya.nıı 
sulhün kaybolması demektir,, ibarcsi:ıi taşıyan levhalar asıp sokaklarda gez. 
mişlerdir. 
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Alman Hariciye Nazırı 

Dun Pariste Meçhul Asker Abidesıne 
çelenk koydu 

Paris, 7 (A.A.) - B. Ribbentrop, J letleriD anıa,ması lçln, bu meselele
bu sabah {Göthe evi) ile (Alman klü- ı rln halli hayatı bir ehemmtyeU haiz. 
bü) nü ziyaret etmiştir. 

Fransa • Almanya komitesı, B. Rib.. 
bentrop terefine bugun ögle üzeri bü. 
yük bır ziyafet vcrmişt:r. 

ispanyada 
bombardıman 

Cephelerde kayda değer 
bir şey yok 

Madrit, 7 (A.A.) Nasyonalist 
tayyareciler Kordoba vilA.yetl fçfnde 
Pozoblanco Dani'yl bombaya tutmuş
lardır. 4 ölU ve birkaç yaralı vardır. 

Salamanka, 7 (A.A.) - Dlln gece 
umumi karargAh taraCından neş

redilen tebliğde şöyle denilmektedir: 
Muhtelif cephelerde kayda değer 

Eski Habeş imparatoru 10613 İngiliz 
lirahk davayı kaybetti 

Londra, 1 (A.A.) - Tafarl'nln 
kablo ve telsiz limttet kumpanyası a
leyhine ııçtığı dava. 13 Uncu defa o
larak Londrnda istinaf mahkem~sin
de görUlmUştUr. 

cen şirketin Habeşistan bUk~metio• lt 
borçlu olup Tafari tarafından tal k 

edilmekte olan 10.613 lnglllz Jiraı 
nın İtalyan htikümetlnln Habeş l 

paratorunu btıfıll tanıdıfı 1936 sen~ 
si 1 ilkkı\nundan fttbaren İtalya İstinaf mahkemesi İtalyan impara

toduğun un tnglltere hUkumetl tara-! 
frndsın hu kukan tanınması dolayısty. kralt ve Hnbeştstan imparatoruna al 
le Habeş devleti emlflkine bugUn 1_ olduğunu bildirmiştir. 

Bundan başka istinaf mahkem 
Tafarlye imparator Unvanının tatb 
cdllemly11ceğine karar vermiştir. 

Pariı, 7 (A.A.) - Almanya Harici
ye Nazın B. Ribentrop, yanuıda Fran.. ! 
q Hariciye nazırı B. Br...ne, Almanya. l 
nın Pariı büyük elçisi, Fransarun Ber. ı 
Un bUyiik elçisi ve Alman ataşemiliter
Jeri oldutu halde, Etuval meydanına 1 
eitmittir. Orada Cumhuriyet muhafız 
alayından bir müfrezeyi teftiş etm'ı ve 
Zafer takının altında Meçhul Asker 
mezarına gamalı haçlı kırmızı kurdele 
ile sarılı defr.e dalından büyük bir çe. 

dlr. Ancak, bu meselelerin Uzerlndo 
mütemadi Fransız • Alman sultefeh
hUmUnlln ağırlrğı artık bulunmama· 
sı meşru hakların berhnngl millete 
alt olursa olsun etraflyle \'e mUsbet 
bir tarzda tetkiki ihtimallerini ar.ur. 
makta ve bu hakların artık nazarı t
tibare alınacağını Umlt etUrmekte
dir. 
Diğer taraftan, Ammita.ğ şöyle di. 

yor: 

yeni bir şey yoktur. 
DUnAituraveGato~~ileBarselon ~--~---~-~~~~~-~~~-~~---~--~~~~ 

talyan kralr ,.e Habeşistan imparato
runun sabtp bulunduğuna karar \·er
m•ş ve bu itibarla yukarıda ismi ge-

intihabat . dolayısile Yugoslavyada 
kanlı hadiseler oluyor 

lenk koymuşt..ır. 
Alman. Fran11z dostluiu cemiyeıi 

ziyafet verdi 
Parla, 7 (A.A.) - Fransız • Alman 

dostluk cemiyetinin bugün verdiği öğ
le ziyafetinde, Alman Hariciye Nazırı 
B. Ribentrop ile mezkur cemiyet reiıi 
Scapini çok samimi nutuklar teati et. 

Fransıı - Alman deklarasyonu Al
ınan - ltalyan mlhvertnln bir netlce
sldir. Almanya ile Fransa arasındaki 
ınUnasebatın gösterdiği mUsait inki
şaf Roma - Berlln mihveri siyasetiy
le gıkı sıkıya allkadardır. Eğer. bu 
mihverin siyaseti olma.saydı. dlln 
Pariste imzalanan deklarasyon tarih. 
te kaydedilemez. 

limanındaki askeri hedefler bombar
<hman edilmiştir. Bu bombardıman
lar neticesinde bUyUk yangınlar zu
hur etmiştir. Bombardımanlara mani 
olmağa çalışan düşman tayyarelerln
den 1k.I avcı tayyaresi dUşllrlllmUştUr. 
Tayyarelerimiz salimen merkezleri
ne dönmUşlerdir. 

Suriyede 
Alevilerle Sünniler çarpışlllar 

Belgrat, 7 (A.A.) - 11 Blrlnclkft.
nunda yapılacak olan intihabat ari
fesinde muhalt!ler'n tahriki eserl o
lan hldlseler, taaddUt etmektedir,. 

Bollevas'da hUkümet fırkası men
suplan ne muhall!ler arasında tıkan 
bir ihtilU esnasında. .altı klşl yara
lanmıştır. Bu yaralılardan blrlsl 
ölmtiştUr. 

ki kişinin 61UmUne sebebiyet verm 
tir. Diğer bazı yerlerde de btr tak 
kimseler yaralanmıştır. 

r •. 

Nazırlardan B. Kaballn, Belgrat 

söylemiş olduğu bir nutukta muh 

llflerln bu hattı hareketini takbihe ~.k 
miş ve muhaliflerin tethfş bareket!f' ...._ 

mitlerdir. 
Scapini, aöyledigi nutukta Alman 

Hariciye Nazırının Parise yaptığı bu 
riyaretin iki memleket münasebatında 
mühim yeni bir merhale teşkil ettiğini 

Dört devlet arasında takip edilen 
\"'e MUnlh anlaşmasına müncer olan 
siyasetin başkaca neticeler verip ve
remeyeceği merakla bekleniyordu. 
İngiliz - Alman deklarasyonu, bu
n un ilk neticesi olmuştur. Sonra, Ma
car • Çekoslovak lhtllAfı Viyanada 
Yerilen karnrla. halledtldl. Şimdi, 

Paıiı~ deklerasypnu imza.landı. Gerek 
Derlln, gerek Londra için Fransız • 
Alman anlaşması dUnyayı teskin için 
milletler arasında yapılması icap e
den teşriki mes:ıt yolunda harici siya
set bakımından yenl yeni fikirlerin 
doğmasına müncer olması cok makul 
blr tedbirdir. 

Berut, 7 (A.A.) - Alevt halk ile 
bazı Stinnl MUslUman rUesa arasında Garbi Sırblstanda kA.ln Bruce'de 
çıkan thtllft.f ne'Ucesltıde Alevi mın- de başka bir hAdlse zuhur etmiş ve t-

rlne rağmen bUkiımet.in memleke ı 

idaresini elinde tutacağını söylemi 
ur. 

ehemmiyetle kaydeylemiştir. 
Ribentrop cevabında, iki memlekette 

teaiı edilmiı olan Alman - Franuz dost 
luk cemiyetlerinin muharipler neslinin 
bir eaeri olduğu ve bu cemiyetlerin iki 
memleket halkının büyük bir kısmının 
harbi umumide karşı karşıya çarpıımıt 
olanların birbirleri hakkındaki muhab. 
betlerini telkin eylemiş olduğunu teba 
rU. ettidmiştir. 

Ribentrop, milletten millete olan duy 
ıularm ve münasebetlerin devletten 
devlete olan temayüllerde mühim bir 
ıiyasi rol oynadığını beyan eylemiıtir. 

Bonenin tqifu: Sefirine 
izahatı 

Pariı, 7 CA.A.) - Hariciye Nazırı 
Bone, bugün akşam üzeri tngilterenlıı 
Pariı Bilyük elçisini :Ub\ll ederek Al· 
man Hariciye Nazırı ile yaptığı siyasi 
ıörüımeler hakkında izahat vermittir. 

.Ribbentrop çok memnun 
Pariı, 7 CıA.A.) - Ribbentropla, Bo. 

nenin bu akşamki konuşmaları sa.at 
18.30 dan 19.15 e kadar devam etmi§ 
ve bilhassa iki memleket arasındaki ti· 
cari münasebetleri etrafında. cereyan 
et.miftir. 

İki Hariciye nazırı, Fra..,sız • Alman 
ticaret muahedesinin i§leyiş tarzı hak. 
kında mütehassısların vardıkla.n ne
tieeleri tetkik etmi§ ve ekonomileri bi. 
ribirlerini itmam eden iki memleket a. 
rasmdaki mübadelelerin arttırılması ar 
zusunu göstermi§tir. 

Nihayet Ribbentrop ile Bone Çekos· 
lova.kya hudutlarınu garanti edilmesi 
meaeleaini görll§mUşlerdfr. 

~ Malbı olduğu Uzere Çekoslovakya 
Harfclye nazın ayni meseleyi gö~ • 
mek tlzere Berline gidecektir. 

Bu mUIAkatmdan sonra Robbentrop, 
Boneye Parise yaptığı ziyaretin ken. 
dilılnde mllkemmel bir intıba bıraktı. 
fnıı beyan etmiftir. 

ALMAN MATBUATI, lTALYAN 
RABITALARI İHLAL EDiLEMEZ, 

DİYOR 

Berlln, 7 (.A.) - Alman matbuatı 
akşam nüshalarında da Fransız • Al
man deklarasyonunu mevzubahts ey
lemektedir. 

Korrespon41ans Politik diyor ki: 

BELÇİKA MATBUATI MEMNUN 
BrUksel, 7 (A.A.) -. Belçika mat

buatı umumiyet itibariyle Fransız • 
Alman deklerasyonunu çok lyl karşı
lamaktadır. 

Bilhassa. Standard gazetesi, bu dek 
larasyonun Fransa ile Almanya ara
sındaki birçok asırlık ihUJAfa niha
yet verelcek tarihi bir hldise olduğu
nu ve bundan sonra da Fransa ve Al
manya tarlhlerfnin bu deklarasyon 
zihniyeti içbde yaşryabileceğinf n n. 
mit edlldiğtnl kaydeyıtyor. 

Vlngtleme Slecle gazetesi, Parie 
deklarasyonunun çok daha geniş ma

takasında galeyan hasıl olmuş veba
zı mUsademeler cereyan etmiştir. Bu 
asayişsizlik karşısında hllkCımet ma.
kamatr icap eden bUtUn tedbirlere 
tevessül etmiştir. 

---o---
Divamharp Reisini vuranlar 

yakalandı 
Bükreı, 7 (A.A.) - Cernautside di.. 

van4tarp reiıi Albay Cristescue karp 
yapılan suikastin bütün failleri yaka. 
lanmıttır. Bunlar, bir üniversite ve iki 
lise talebesiyle bir üniversite hocası. 
dır. 

-o---

Tunustaki numayişler bir 
kere daha protesto edildi 
Roma, 7 (A.A.) - Tunustaki İtal· 

yan General Konsoloıu orada yapılan 
ltalyan aleyhtarı nümayitleri bir kere 
daha umumi vali nezdinde şiddetle pro 
testo etnrittir. 

hiyetteki Kellog nya. diğer paktlar- Bütün akşam gazotelcri bu haberi 
dan daha mUesslr olacağını yazıyor. bilyük başlıklar altında neşretmekte ve 

lTALYAN MATBUATI NELER bu n~ayişlerin Franaız makamatının 
YAZIYOR ? çirkin bir tarafgirliği eseri olduğunu 

Roma, 1 (A.A.) -Yarı resmi Gior- yazmaktadır. 

nale D'!talh. gazetesi, Fransız - Al- --o-
:ı~n deklarasyonu hakkında diyor Genelkurmay toplanhları tebliği 

llk müzakere safhasından son im- Atina, 7 (A.A.) - Dün akpm a§a. 
za safhasına varıncaya. kadar bUtUn ğıdaki tebliğ neşredilmi§tir: 
teferruatından İtalyanın malCımatı Balkan Antantı devletleri Genel Kur 
bulunduğu bu deklarasyon, Avrupa. may batkanlarının Atina konferansı 6 
da sulh siyasetinin yeni bir dellUdtr. Kanunuevvel saat 18 de nihayete er. 
MUnlh anJaşmalarındanberi enter- mit ve mesai çok büyük bir 'karde§lik 
nasyonal mUnuebetlerde bafgöste- havası için cereyan etmiştir. 
ren umumi tnktu faallyeUnin 4e ye- Tetkik edilen bütün meseleler üze· 
nl bir tezahtlrf141lr. Vakıa, tanin e- rin.de tam bir ittifakla ve en mükem· 
seri yavaş J'&V&f tenkkl etmektedir. mel tesanüt ve antant zihniyeti ile ka. 
Fakat, bunun dev-.al bit barizdir. rarlar alınmıttır. 
Birçok defalar, tnldıan ha,-allere uf. ---------------
radık. Ancak, mtııalt bir tn1dpfın KÜÇÜK HABERLER: 
hasıl olacatını Umlt etmek isteriz. 
Avrupanın umumi kalkınması ve u
mumi adalet çerçevesi içinde l::vl ne
ticeler bekleyoruz. Bunun için ye
gAne şart. Fransa ve lngilterenin 
me3ru Alman ve İtalyan menfaatle
rini samimi bir teşriki mesai zihni
yetiyle tanımaları ve Avrupa havast
nın da fena entrika ıtyuetlerlndcn 

kurtarılmasıdır. 

TOKYO, 7 - Baıvekil B. Konyc~ 
bu ayın 10 unda Osaka'ya giderek ora
da mühim bir nutuk söyliyecek ve bu 
nutuk, radyo ile tamim edilecektir. Bu 
nutka busu si bır ehemmiyet atfedilmek 
tedir. 

Bu deklarasyon, ikt milletln blrl
blrlerlnden hlc; bir toprak )steklerln· ----R-----------
de bulunmayacaklarını ve bundan eisicumhur 

BERLtN 7 - iyi malumat alan Ka
tolik mehafillerinde, Viyana ba§pislro. 
posu Kardinal tnnitzer'in pek yakın.da 
italyaya gitmek üzere sekileceği bil. 
dirilmektedir. Bunun aebebi dini, siya. 
si ve sıhhi vaziyettir. vazgeçtiklerini resmen teyit eyle

mektedir. Gene bu 'deklerasyob, 
dtlnyayı flerlde görebileceği zararlar
dan kurtarmıştır. 

Hiç şUphe yok ki. bu deklarasyon. 
Fransız • lnglUz ve Alman • ltnlyan 
doatiuk rabıtalarını hiç bir veçbll~ 
lhlll edemez. Bu do. ~uklnr her tUr
Jti siyasi mUllhazaların UstUndedlr. 
Gerek Fransız ve gerek Alman mil
letleri •una kanidir ki, her lkl tara
fın bu eıkl dostlukları olmasaydı va
ziyetin bugUnkU şekilde inkişafı 

mftmkUn olamazdı. Cihan henUz 
lıalledllmesı icap edt>n dnhıı blrcok 
mtıhlm meselelerle karşı karşıya bu
lunu7or. Bu, lnk&r edilemez, ve mil-

( Ba, tarafı ı incide) 
1\:elılcumhur sonra devair rUesası. 

nı çağırarak muhtelif tşler hakkında 
izahat aldı. 

lsmet lnönU ı tl,30 da Halkevln
den ayrılarak vaU konafına dôndU. 
Kastamonu, 7 (AA.) - Reisicumhur 
f smet lnöDU, bugtin saat sekizde re. 
faketlerlnde ,-ali A ,·nl Doğan ve seki
zinci tUmen Komutanı Kemal Kökçe 
olduğu halde ve maiyetlerlle birlikte 
Dadaya gitmiş ve orada merkezden 
,.e köylc:rden gelen vatandaşların t;ğ. 
leye kadar görUşmtişlerdir. 

Reisicumhurumuz öğleden sonra 
vllAyet erklnının takrirlerini dlnle
mltlerdlr. 

Ayni Mahfeller, Berlin Piskoposu 
Monsenyör Conrad Von Preysing'in 
Viyana baıpiskoposluğuna tayini hak
kında hiç bir resmt demar§ yapılmadı
ğınr teyit etmektedirler. 

ANVERS, 7 - Hemiten fabrikasın. 
da bir 'aıidkarbonik infilakı iki işsinin 
ölmesine ve üç ig.çinin ağır surette ya. 
ralanmaama sebep olmuştur. 

LONDRA 7 - Lord Halifalcs, Le. 
tonya Hariciye Nazın B. Munten.'in 
ıerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. Zi
yafette terbiye nazın l.-;rd Stanhope 
ile harbiye nazırı Hore Belisha da ha
zır bulunmuılardır. 

Fil istin konferansına matrut 
rüesası da çağırıhyor 

Arap 

Londra, 7 (A.A.) - Müstemlekat 
Nazırı Mac Donald Avam kamarasında 

beyanatta oulunarak Londrada tcpla
nacak olan Filistin konferansına Mısır, 
Irak. Uuudi Arabistan ve Amman hüku 

metlerinin ittiraki kabul etfiklerini ve 

Yemen Kralının da bu konferansa da. 

vet edildiğini söylemiı ve konferansa 
ittiraki kabul eden Filistin Yahudile. 
rinden başkaca Filistinden tardolunan 
Arap müme11ilterinin de konferansa İ§-

tiraklerinin 
eylemiştir. 

kolaylaştırılacagrr.1 

"" Kudüs, 7 (A.A.) - Arap komitesi. h 
azasından sürgünde bulunanların e 
Londra, Filistin lc:onferansma davet e· • 
dilc:ıçeklerine dair buraya gelen haber• : 
ler bütün Arap muhitinde büyük blf e 
sevinç uyandımuftıT. Çünkü bu suret- e 
le memleket haricinde bulunan büyilJ 
müftu de konferansa iıtirak edebilecej 
tir. 

Japon askeri şOrasında 

imparatorun gizli tezkeresi 
tetkik olundu 

Çinliler ve japonlaıın kontrolu 
altındaki arazi nekadardır ? 

Toky.o, 7 (A.A.) - Bugün harbiye 
nezaretinin bütün rüesasile askeri şU. 
ra azası bir toplantı yaparak hpparato
run muhteviyatı gizli tutulan bir tez. 
kereıini tetkik etmittir. 

Fevkalade ehemmiyet verilen bu 
mevzuu üzerin.deki konutmalardan son 
ra General ttalcaki saraya giderek mü
zakerelerin neticesini imparatora bil· 

dirmi1tir. 

Çankiang. 7 (A.A.) - Çin Ajansı 
bildiriyor: 

HükUmet tarafından neşredilen ata. 
tistiklere göre, Japonlar, §imdiye ka... 
dar ismen dokuz <'yaleti işgal etmi§ gi 
bi görünmekte ise de hakikatte ancak 
mi.;him ıehirleri ve eaaalr münakale 
yollan boyunca kilçük miktarda arazi. 
yi ellerinde tutmaktadır. 

Çinin bu reaml ıtatiatikleri, bu do
kuz eyaletin. yani Kiangau, Şekiang, 
Anhvey, Kiantung, Honan, Şansi, U
pek ve H~i eyaletleri valilerinden a. 
tınan raporlar eıaı tutularak tanzim e.. 

.clilmittir. 

Bu eyaletlerdeki nuntakaların adedi 
796 dır. Çin hUkt\meti. bu mmtalralar. 
dan 489 u, yani yüzde 61,44 il üzerinde 
tam politik ve idari 'kontrolünü iera et 
mektedir. 

Çin hüktimetinin kısmi surette kon· 
trolünu icra ettiği mıntıkalar ise 248 

dir ve umum arazinin yüzde 31.0 5 şi· 
ni teşkil ·eylemektedir. Bu rakamlar i. 
sine bittabi, Şanghay, Hanknantov, 
Tsinan, Hançov ve Tıingtao ıibi bu. ı 

yük ıebirler dahildir. ı 
Kısmi kontrolden anla.gılması lazım 

gelen mana şudur 
Japonlar bu mmtakalarm da.hthnd 

bir kaç nokt da bulunmakta, fakat Çin 

askerıeri ve yahut çetecıleri tarafrJJ 
dan ihata edilmiş olan bu ooktalat 
haricine ~ıkamamaktadır. 

Mmtakalardan en çoğu Japon! 
'kontrolu altında bulunan eyalet. 

peidir. Bu eyalet dahilinde 132 mm 
kadan 44 Ü yaC'li arazinin yüzde 33 

JaponJa.rın elindedir. Japonların ko 

trolü altında bulunanc. arazinin ni8 
ti Kiangsuda yüzde 14, Şekiangda 
de 3, Ho:ıanda yüzde 3, Şanıııide yU 
birdir. 

Dokuz eyaletin heyeti umumiyesin 
Japon kontrolu, vasati olarak, ara:ıi 
ancak yüzde 7,H i ürıerinde caridir. 

Tamamile Çinlilerin kontrolu altm 
bulunan arazini:ı nisbeti. en çok Ki 
sidedir. Bu eyaleUeki 83 mmtakad 
78 ı aynı arazinin yüzde 94 U Çinlil 
rin kontrolundadır. Çinlilerin ~on 

lu:ıdaki arazi, Hupehte 70 mıntakad 
60 şı yani yliıde 86. Şekia.ngda 75 nı ~ 

takadan 6 ı i yanı yüzde 81 t, Şa.ntut 
da arazinin yüzde 70 şı, Anhveyde · 
de 66, Honanda. yU7.de 59. Şanstde 
de 44, Hopeyde yüzde 36, IKiangsu 
yüzde 27 nisbetindedir. 

Çb kısmt kontrol nisbetlerl. eh 
miyet srrasile şoyledir: 

Kiangsu yUzde 59, Şansi yüzde 
Honan yüzde 38. Anhvey yUzde 
Şangtung ylizde 30, Hopey yüzde 
Şekia.ng yüzde 16, Hupeh yüzde 14, 
angsi yüzde 6. 

Hulasa olarak büyük şehirler bari 
Çınin dokuz eyaletinin vaziyeti ıu 
dur: 

Tam Çin idarl ve politik kon.trolO 
Yüzde 61 44. :Kısmi Çi:ı kontrolu: Y 
d 31.0:5 Japon kontrolu: Yüzde 7. 
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Hafız Salihin başına gelenler 
yaşında ihtiyar, anadan doğma soyuldu 

~ 

Erzurum l Şilede neter yapılıyor? 
Pek Yakında Modera.l Bir 

Şehir Oluyor lstanbulun bu güzel kazası büyük aa.kırköyünde oturan 65 yaşlarında 
e Salibin, iiç sene kadar evvel ba-

çok garip bir hırsızlık vakası gel

' dolandırılmıştır. 
ıe" 
af aakınız bu garip vaka nasıl olmuş-

ihtiyar Salih Ağa beş vakit nama. 
bir adamdır. Ogün de ikindiyi 

alı: için camic gitmiş, kurna başına 
tlmiştir. İhtiyar abdest almak ile 
~ulken yanına tanımadığı biri yak. 
ak omuzuna d~kunuyor ve: 

' Baba, baba, diyor, bak ceketin 
nmiş. 

ihtiyar yabancıya teşekkür ederek, 
tini çıkarıyor, bulaşan çamuru te
lemcğc savaşıyor, fakat yabancı, 

•cfer: 

Yahu, yeleğin de kirlenmiş!, di
Bakikatcn Salih Ağanın yeleği de 
urludur. ihtiyar yeleğini de çıka

or .• 
akat yabancı, ihtiyarı: 

'- Allah, Allah, bak gömleğinde de, 
1 

' Tüh, iç fanilana da bulaşmış, 
'- Ya pantalonunun bu hali ne? di. 
tk, 5a.de bir iç doniyle bırakıncaya 

r s~yuyor. Böylece ayağında bir 
ile kalan Salih Ağa, yabancının: 

Çamur donuna da geçmiş 1 
biye söylenmesi üzerine bakıyor ki, 

"- Evlat, diyor, sen burada dur da 
helaya gidip temizlcncyim; galiba 
c de geçmişi 

ak'at Salih Ağanın helaya girmesi 
beraber yabancı hemen ihtiyarın 
de duran elbisesinin ceplerini ka. 
rarak içinde dört lira bulunan cüz-
nı çalıp, kaçıyor. 

tiyar üstündeki elbiselerini çıkarır 
çamuru süren de budur ve bunları 
tsını çalmak için yapmıştır. 
~abii dışarıya çıkınca işin farkına 
ln Salih Ağa polise koşuyor ve re
crden sal:Jıkalıyı tanıyor. 

~u Necmettin adında birisidir; ha
len yeni çıkmıştır. Polis aramaya gi 
iş, fakat Necmettin bir türlü ele ge 
lememiştir. 
lı!eşhur sözdür: Tilkinin dönüp do

gclcceği yer kürkçü dükkanıdır,, 
ınettin de öyle olmuş ve yeni bir 
il yakayı ele verip hapse girince, 
&uçu da meydana çıkm~:tır. 
~u suretle üç senedenberi bakılamı

davaya dün birinci sulh ceza mah. 
esinde bakıldı. 

Salih Ağa kısa boylu, beyaz çember 
llı bir adam, Elindeki tayyareci 
lüğüne benzer şemsiperli ve iple 
1ı gözlüğünü ikide bir gözlerine gö 
erek yanındaki suçluya bakıyor, ve 

o nı iki yana sallayarak: 
~ "-- Yallah ne diyeyim, Bay Hakim! 

dan üç sene geçti; gözlerim de epey 
Uldu. Acaba beni aldatan adam bu 
ur; pek kati söyliycmiycccğim. 

1 
liakim: 

~ ...._ Bir daha bak, diyor. 

lhtiyar Nccmettine yaklaşıyor. U. 
d ıı uzun bakıyor, fakat: 

......_ Galiba bu değil. Bana o oyunu 
ayan daha kurnaz görünmüştü; di. 

ya 

di, 
C-; 

dl - Elini vicdanına koyup öyle sôy
Bu ihtiyar adamı s-:>ymağa elin na. 

rıı vardı? 

- Ben soymadım ki elim varsın; 

ben nasılsa sabıkalı damgası yemiş 
adamım. Şimdi namusur:ıla çalışıyo 

~ li.t,kim Reşit evrakı bir daha tetkik 
W i'ktcn sonra kararını verdi: Kati de. 

olmadığı için sabıkalı Necmettin be
t ctmi~ti. 

u ~ evkifhanede Bile Rahat 
Durmayor 

llJ 
~ Galata postahanesi vczn:.darım öl-

.4 

düren ve 24 sene hapse mahkum olan 
Abdullah tevkifhanede de hiç rahat 
durmamakta, kah kaçmak, kah uyuş. 
turucu maddeler satmak, kah sahtekar. 
Jık yaparak üstüste ecza yemektedir. 

Abdullahm ~ün ağırceza mahke
mesinde karara bağlanan yeni suçu, 
sahtekarlıktan mevkuf Kadri ile birle
şerek tevkifhane içinde ~deta bir mua
mele bürosu kurarak sahte fakruhal il. 
mühabcri tanzim ve tahrif etmektir. 

Abdullahb u suçtan dolayı da 6 gün 
hapis cezası yemiştir. Fakat 24 seneye 
mahkum oldugu için bu infaz edilcmL 
yeccktir. Kadri ise 2 gün hapis ve 
200 kuruş ta mahkeme masrafına mah 
kiim olmuştur. 

Erzurum, (Hususi) - Erzurum ve 

Trabzonun planlarım yapmakta olan 
Fransız şehircilik mütehassısı B. Lam. 

ber buradaki tetkiklerini bitirerek pro

jelerini hazırlamak üzere Parise git -
miştir. 

lki senedenberi büyük bir ihtimam
la çal şan maruf şehirci bilhassa Erzu 

rum şehrini asrileştirecck bir plan yap 

mak için bu işi kendisinin telakki et-
\ miştir. 

Yapılan projeye göre şehrin fabrika 

ve iktısadi teşebbüs yerleri, şehirden 

geçen İran transit yolu cephesine ko. 
Bir Sarhoş Kendini Pencere- nulmuştur. 

den Atmak istedi 
Bir çimento fabrikasın.da amelelik 

yapan Enver, dün sabahtan içmeğe baş 
lamış, öğleye varmadan körkütük bir 
halde sokaga fırlayarak gezmeğe çık. 
mıştır. 

Enver rezalete başlayınca polisler 
tarafından yakalanmış, ve adliyeye sev 
kcdilmiştir. Adliye d~ktoruna muaye
ne için gönderilen sarhoş, kapıda bek
lerken. polislerin elinden kurtulmak ve 
kendisini pençcreden aşağıya atmak is-
temiştir. . 

Neticede zorla zaptedilen Enver 
Doktor tarafından muayene edilmis, 
sarhoşluğu raporla tesbit edilerek dör. 
düncü asliye ceza mahkemesine veril. 
miştir. 

Bir Afyonkeş Yakalandı 
25 yaşlarında Ziya adında birisi af

yon satarken yakalanmış, fakat elinde· 
ki afyonu ağzına atarak yutmuştur. 

Polis tarafından adliyeye muayene 
için gônderilcn Ziya, kendisinin 15 se
neden beri afyonkeş olduğunu, her za. 
man afyon yuttuğunu söylemiştir. 

Adliye d~ktoru Enver Karan Ziya. 
nm bir hastahaneye gönderilerek mi
desinin yıkanmasını ve çıkacak suyun 
da Tıbbr Adlice tahlilini istemi§, suç
luyu hastahaneye yollamıştır. 

UROLOG = OPEr~ TöR 

llr. Kemal Ozsan 
Karaköydeki muayeneham·c:ım (Tü· 

ne!başı lstiklal Cd. No. (380) Ohan· 
yan Ap. Bursa pazarı ü ti.ıne) naklet
miştir. Telefon: 41235 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye 

Divan yolu. 
mütehassısı. lstanbul 
No. 104, Tel: 22398 

Erzurumda yapılmakta olan şimendi 

fer istasycnu ve mahalelsinin yeni Er

zuruma baglanması için geniş caddeler 

açılacaktır. Bu planı Erzurum belediye 
ve vilay ti şimdiden tatlıike koymuş

tur. 

Erzurumda grup inşaatı bitmiştir. 

Bu arada yapılan binalar şunlardır: 

Müfettişi umumilik ve kolordu dai. 
releri, halkevi, posta telgraf, inhisarlar 

başmüdüriyeti, yeni büyük lise, müfet 
ti~lik, 'kolordu ve mevkii müstahkem 

evleri, 15 subay ve memur evi, vilayet

çe yapılan hastahane doğum evi ve ge. 

ne b:.iyük bir mektep. 

izmirin Tayyare istasyonu 
İzmir, (Hususi) - 1zmirin Cumao

vası nahiyesi dahilinde tesis ve inşa e
dilen sivil hava istasyonunda şimrliye 

kadar yapılan muhtelif inşaat ve tcsi -
sat tetkik edilecek, sivil tayyare mey. 

danının yolcu ve posta tayyareleri iş. 
!etmesine ne vakit açılabileceği tesbit 
edilecektir. 

Şimdiye kadar Cumaovası sivil tay

yare meydanında bir hangar, bir istaa
yon binası inşa cdilmi§tir. 

Devlet demiry~lları idaresinden alı. 
nan mühim miktarda kömür cürufu ile 

meydan, kışın yagmur yüzünden ça. 
mur deryası halini almaktan kurtarıl. 
mıştır. 

Cumaovası şosesinden tayyare mey
danına kadar olan kısım yaptırılmış, si
vil hava istasyonun.da telefon tesisatı 
ikmal edilmiştir. İstasyonun içme su
yu ihtiyacı da temin olunmuş gibidir. 
Bütün tesisattan, bilhassa meydanın 
ıslah edilerek mükemmel bir hale kon. 
masından sonra Ankara • Izmir arasın 
da yolcu ve posta tayyarelerinin işletil 
mesi için hiç bir mani kalmamıştır. 

bir inkişaf }'Olunda 
Şile, (Ilusust) -

lstanbul lrnzalnrı -
nm içinde havası 

en iyi ve ciğerleri 
besleyici, Knrade -
niz snhillcrinln de 
pırlantası denllı .. 
cek kadnr manza -
raları gUzel olanı 

Şiledir. Üsküdar -
dan, deniz kennrın• 
dan otobUse binen; 
gene bir deniz ke
narında iner ki işto 
bu da Şiledir. 

~ile kaymakamlıktır. l\aymakam, 
kendisini halka scvdirm I ,;, dc>mokrat 
ve burada samimi bir muhit meyda
na getiren Rebi! Karatekin' dir. 

lki seneye yakın bir zamnndanberi 
burada imiş. Kime sorsanız knyma
kamm fazlletkfırlığmdan memnun 
olduğunu söylemekten k ııdini ala
maz. 

Kazada 551 OY vardır. Umum nü
fusu on altı binden ibarettır. Ağva, 
Teke, Alacalı isminde Uç nahiyesi 
bulunmaktadır. Esas itibariyle 4 G 
lı:öyU varsa da, bunlara divanların da 
ilavesiyUlc bu miktar 85 e çıkmakta. 
dır. 

Ziraat İşleri 
Burada gerek kaymakamın him-

meli '\O gerekse ziraat memurunun 
çalışkanlığı dolayıslyle kun etli bir 
zirni faalfl et göze çarpar. Halka ve 
köylUye dağıtılan ı l bin kilo binta
ne buğdayı bUyUk faydalar görUldU
ğü alClkndnrlar söylemektedir. Bu su
retle e' velce kendi tohumluk buğ
öaylarından bire 5 JH\ 10 nlsbetinde 
mahsul alnnlnr imdi ıslah edilip 
Ada}lazarı ıslah istasyonundan elde 
edilen bu Blntanc tohumlukla bire 
GO la ttll. 70 mahsul temin etmiştir .• 

Şilede gene geniş hlr yer tutan 
mısır tohumlarının daha verimli lC 

kurağa karşı mukavim C<'şltlerlnden 
tccrUbb yapılmaktadır. 938 senesi 
zarfında bu maksatla Adapazarı ıs
lah istasyonundan 4ö0 kilo kurak 
mısırı getirilmiş ve köylliyc tecrübe 
edilmek üzere dağıtılmıştır. Alına

cak neticeye göre önUınUzdeki sene 
bu miktar artırılncnktır. 

MEYVACILIK - Kazanın dörtte 
UçUnU orman teşkil etmektedir. Son 
senelerde orman lrntlyatınm tahdidi 
dolayıslylc halkın bu gelirini karşı
lamak nrnJ~3adiylc lrnymakamlığ'ın 

teşviki sayesinde köylUlerlmlze Ak
ça\jehlrden getirilen kUlliyctli mik
tarda fındık fidan lan 'erilmislir. 
Ayrıca BUyllkclerc mC'yrn fldanlığm-J 

d il d ınuhtelif cinsten meyva fidnr. 
nı gc>tiı llerek da!,ıtılmıfitır. Ger k hu 
ıneyvaların ve gerekse fmtlı 

kö> ıu elinde kalan miktarını 'o ı < -

lUye önUmUzdeki mevsimde diktir
mek için H\zım olnn ihtiyacı esaslı 

bir surette tesbit edilmektedir. 
Gerek \İH\)et \e beledi~e reis mu

a\ ini Rauf Demirta ın ) alcından a
Hllrnsı 'e gerekse len) makam Rcbıi 
Karateklnin himmeti) le goriılU) or 
ki ziraat i !eri lıu şirin kazncla mn
ltinele mlş bulunınal\tadır. 

Sulama İşleri 
Şilenin muhtelif mevl{ilerindc a-

kan derelerden istifade edilebildiği 

takdirde araziden çok fakir bulunun 
bu kaza, sulama suretiyle arazinin 
yoksuzluğu izale c.dilmiş olacaktır. 

Yaptı!,ım tahkikata bakılırsa, bu 
maksadı kısıncıı temin ve halkı te -
' ik için 'Bil.~ etin değerli mUznher t
leriyle il.! yerde su dolapları yaptırıl
mış, lıchc>ri ) Uzer liraya mal edil n 
bu dolaplardan elde edilcu istifade 
yüzUnclen lıu m ulıitte bahçn anlık da 
başlamıştır. 

TAVUKÇULUK - Dunlardnn baş
ka köylUye Ye halka. damızlık olarak 
Rod 'e L!goren cinsi tavuk ve damız
lıklar dağıtılarak ı:oı;altılmasma ~a

lışılmaktadır. Bu iki cins gUzcl ta
vukların kaza cnddelerine kadar u. 
~ııdıklarım Ye gezindiklerini ze' kl 
gördUm. 

Bir nrnlılc köylerde geziler yapan 
kaymakam Rebii Karatekin ile zira
at memuru Saim Clilcr tar. fından 
köylti) e sanal il zUrraiye hakkında 

muhtelif mevzularda konferanslar 
verllmiştir. 

938 lcöy bütçelerinin ziraat faslı
na 1-.onmuş olan tahsisatın toplanma
sına başlanmıştır. İşittiğime göre bu 
para ile köylUyU yeni tarz zirnatc ve 
mey' acılığa teş' ik fçin köy mane' 1 
.ahslyetlerl ıınmrnn fındıldık, rney
Ya bahçesi 'e toprağın kabiliyetine 

(Lut/ c11 say/ OJ ı çct imıiz) 
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- Senden ne zaman şUpheleıınıcğe başladığı
mı mı öı;reııınek istl)orsunuz? 

U\stil{ yUzltilerin reisi başını salladı. Cimi sö
ıilnc doYaın etti: 

- Şu halde ö renmC'k istediğin şeyi söyleye
' eğim. Sen lıir abılrnlı olnı·ak çok iyi bilmelisin ki, 
in ,nn her t. rafının lıiı:imini de ~iştirir. Fnlrnt kula
- ıum hiçiıniııi el i tıreınez. Senin gayet tuhaf bir 

Jruın-m ,, r .Mit r K ) . O gere nehir kenarınd,\ 

ıo,ehc>r ılh n ad, mııı l.ulngı da ayni biçimdcldi... 
H ıı,ı de bir t adUftllr. I'nknt yUz milyonda bir 
ihtimal ile olabil ek bir tesadüf ... Buna ne buyu
J'U rsun uz? 

Ve Yıly, m Kc~s tC'l.rar baınnı salladı: 

- E' et. d eli. l~ 1 dll<lrnt etmişsin .. Şimdi hana. 
soracağın bn lı:a bir ·un! var mı? Sana lıi.ltUıı sor
duğun suallerin CC'\ nhıııı nıemııuııiyetle vereceğim. 
Zira bu cevapları na ıl olsa gazetene yaumıyacalc
sın? . 

- Ne demek 1 tiyorsun? Deni OldUrecck misin? 

Yil~ aın KP) omuzlarını silkerek.: 

- Açıktan açı n flc:'ni ölclUreccğim dl) em em, 
Mister Cimi? F. kat unu da bil ki, sen bundan son
ra bcmim cmnı etimi tehdit eden bir hal aluu~sm-
d ır. ı..u zumun ? ~ n fazl e) lf'r biliyorsun. 
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Bu hal kendisine pek gariJI geldi. .. On blro doğru 
donınelc üzere idi ki, birdenbire bir gUrllltU işitti 
'c olduğu yerde kaldı. Sol tarafrndakl karanlıl<
tan lıir feryat kopmuştu. 

YUzUndeki maskeyi bir kere yoklayarak 
sesin geldiği tarafa doğru koşmağa başladı. 

Bir adam gördU. Yerde yatan bir ceset üze. 
ı·iııc c;;ilmi bir adam ... Cimi ona yaklnştığı esna
da ndam doğJ'Ulclu. Cimiye baktı. YUzliııde Utsllk 
hır maske Yardı. Cimi) e hitaben: 

- Şu yerde yatnn za\ allının hesabını goı mek 
meclıuriyetindc kaldım, dedi. Kendi i sivil ıne

mur1u. MU temadi~ en beni takip ediyordu... Ner
<lı.:·.'.!ln Peters .. Bu saate kadar seni bekliyordum. 

Cimi kendisine Petcrs dl> c hitap edilmesinden 
r ılith'ş bir heyecana dUşerck, lrnlbi şiddetli çarıı
mnğn başladı. 

• 1 - nen yarım saattcnberi buradayım. Şu a-
gaçların altında ... 

ÖbUr adam, Yerilen izahatı ktıfi bulmuş gibi: 
- Öyle mi? dedi. l•'akat imdi hemen ı;itmeğe 

mecburuz. Reis bizi bekliyor. 

Cimi sordu: 

- Reisi nerde bul cagız? 
- Şimdi görursUn? 
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Gelecek ay lng:ıterede 
Sivil halkn1 l:ava te~!ikesine karşı 
korunması talimlerine başlanacak 

Kadın milyonerler Valinin dünkü tetkikle 

Londra, 7 (A.A.) - Anderson dü:ıl 
akşam Avam kamarasına hükümet 
te.tlülerının kabul üne daır bır takrir 
vermek wretiJe -mıllI servis., hakkın. 
daki muzakereyı açrnışcr. 

Andenon, ikınCJkanundan itıbaren. 
ıivıl balkı:ı hava tehlı..cesıne karşı ta. 
hmıne kuvvet .. erıleteğını bıluırnıış 'e 

demıştir kı: 
Şenel üzenne tar bhlit usulünün ka· 

bulünü mureccah 11.dded yoruz.. lAlk~
lar). 
Hükfunetın mecbı:ti tescili niçin ter. 

cih ettiğını izah eden Anderson. böyle 
bır deftcrın faydalı olması ıçı.;ı gunü 
günttne tutulması ı ap edecegıni kay
detmiş ,.e dış memleketlerde hasıl o. 
lan intıba meselesmın de mevzuubahis 
bulun.du!!unu nave eyledikten sonra: " . "LUzumu olmadığı halde her hangı 
bir mecbunyeU tazammun ede:ı teklıf. 
leri kabul fflen b r mılletm nasıl tnlitıı 
edılebileceğıni anhyamam .• , 

Demiştır. 
MUt,.akrben muhalefet namma ~··z a-

l3n iş~ mebus Arthur Greenvood. hu. 
BUst Lordur. nutkunu şiddetle te.,kit e.. 
derek, söylenen btitün bu şeylerin mC'm 
leketi !lahte bir emniyet ıntıbaı arka· 
sında uyuşuk bırakmağa matuf !lade
ce bir garnitür olmasınd&n korktuğunu 
ve parthıi:ıın hllkümet plaru hakkında.. 
ki hareket ve tenkit l!t'rhE'.stliğini mu
hafaza etmekte bulunduğunu bildirdik 
~n 10nra Sır Andersonu.ı bahM!tmekte 
bulunduğunu bildirdikten sonra Sir 
Anderso:ıun bah~ttiği "şeref tcahhUt. 
•eri .. ne f~arct ederek: 
ı.tevzuubaMs hizmetlerde, güzelce ta 

jln edilmi~ bir kayıt usulllnU müphem 
bir millf tescile tercıh ederim.,, 

Demiştir. 
Hatip. endUstrf meselesine de tema.'f 

ederek, partisinin endUstrl için mecbu. 
rl hizmet usulUnU asla kabul etmiye
ce~ni bildirmiştir. 

Mebus. bUtün ekonomi sistcmbde e. 
us'fi tadll5.t istemiş ve !:>unun sebebi 
olarak da, memleket totaliter devlet • 

göre numune fidanlıkları tesis işi e
hemmiyetle tnklı;ı olunmaktadır. Bun 
da nbaşka imece suretiyle meydana 
cetlrllocek ve hasılUı köy snndıkla
rrna lr&t kaydedilecek olan bu numu
ne fldanlıklarınrn faydası ilerde köy. 

lU Uzerlndekt salmanın harırıeme

slne sebep olacaktır. Bu fidanlıkla
rın tesisi f~ln hangi köyde kôy ma
nevi şabtdyetl namrm1. ne gibi 1trazl 
bulunabtleceğtnln Te bu araztıerln 

neye kabiliyetle olduğu araştırıl

maktadır. lklnct mektubumda kata
nın k'lllttır l~lnlnden bahsedeceğim. 

ZlYA YEHRl 

lerle herhangı bir ıhtila.fa girdiği tak. 
c!ırde şırndiki karışık ve ferdiyetçi u. 
sulle mlicadeleye devam edemiyeceğini 

söyleml§tır. 

Muhalif libeJl-1 Sir Perey Harris "ha 
va baskınlarına karşı bir sığmak poli. 
tıkam,, me'\:cut olmmamndan §ik.3yet 
etmış ve (tehlike) planlannı:ı gerik· 
tirılmeslnden dolayı teessüflenni bıldir 
miştir. 

Muhafazakar gnıp içerisinde mecbu. 
rl milli hizmetin hararetli taraftan o. 
lan eski domınyonlar nazın Amery, 
hükümeti realist olmamakla muahaze 
eyl~miş ve her türlü "milli defter .. u· 
sulünUn miiessir olması için daha banş 
zamanında noksan!'lıZ olmnııı icap ede. 
ceğinf kavded("rek demiştir ki: 

Sir John Andersonun teklifleri, bil.. 
kfımetın müdafaa ihtiyaçlan meselesi· 
nin halli:ıe baş!av1p ba~la.mıya.cağı ı;i. 

bl hayatf bir işe ait her ti1rliı 'kararı te. 
hıre matuf bır plandır. Tehlike müt
hıştfr. Almanyadıt her f,;tn (ku''' ete 
da vetl eserlert görüyonır.. Fransızlara 
karşı İtalyan tt-1.nhürlerinl görüyoruz. 
Yani biltün bunlar hiç bir şey ifade et. 
met mi? 

Muhafazak~r mebuslardan eski Ken. 
ya valisi F.Afvard Grigg. mecburi tcs· 
cil lüzumu:ıu kaydetmiş ve müteak1ben 
muhalefet lideri Attlee söz alarak par 
tisinin milli membalann memleketin 
nefine kullanılmasına taraftar bulun • 
duğunu ve mrm1eketin servete sefer • 
berlik konulmadan işe seferberlik ko
nulma.sı:n kabul edeceğıni zannetmedi. 
ğini bı1dinniş ve mahalli komiteler t.cş. 
kilfni tenkit etlikten sonra demi~tir ki: 

Pasif müdafaa planının ıına hatla
rı tesblt edilmeden halk kütlelerinin 
mecburt hlzmete alınması hiç bir i~e 
yarama?-

~ivil a:ıa. hl~ctleri listesine ~elin. 
ce, Attl<'e. bunun. bir nevi endiislriye1 
seferberlik oldııgunu söyJcmiş ve si. 
vil miida.faa bakanının. bu husu~t.a be
yanatını yapmadan önce, sendikalist 
hareket milmessillerile istişare etmesi 
lazım olduğunu kaydederek dem1§tir 
ki: 

"Hilhlımet teklifleri:-ıi az çok itimat. 
sızlıkla karş1Hırsak hayret etmemelidir. 
Millet tereddilt.Siiz hiunet edecektir. Fa 
kat kendi~inr> itimat edılmeıııini iste • 
mek onun hakkıdrr. Fakat kendisine i· 
timat gösterilmiyor. Hükfımetin hangi 
politikayı tnkip ettiği bıldirilmiyor.,, 

HUktlmet adına cevap veren Sir An. 
d<>nıon, tevdi ~ih'n tf-kliflerin mııhal. 
li ma.kamian:ı mesuliyetinl hiçbir su
retle arttırmrya cağm1 bildirmiı;tir. 

Hava baskrnlnrma karşr ihtiyat ser. 
vısı ile askeri hizmet i<;in gonüllnier me 
selesine gelince, bu plandan maksat 
buhran halinde bir te~k11At veya tcv. 

(B:ış tarafı O 1H·nla) 

vermek istemiyor, çünkü, parasının bu 
adamın clıoe geçmesınden korkmakta
dır. Bunun ıçın. bir şart koşuyor. Mils. 
tak bel damadı:ıa: 

- Ölduğum uman sa.na 5 bin dolar 
bırakacağ1m. Bundan başka bir para 
istemiyeccksin ve kızıma kalacak mi -
rastan istif!dcye kalkmryacaksın .. 

Astor Vllks bunu kabul ediyor ve 
evleniyor. Fakat, ömrü vefa etmiyor 
ve kısa bir uımıın sonra ölüyor. 

Bugün Sılvia Vılks. hem koca!lının. 

hem annesi-ıin serveti ile Amerikanın 
en r.engın kadındır. 

Bir lş Kadını 
Parnsından kendi !rZUSU ne istifade 

etmıyen milyoner de Vikontes Rondda'· 
dır. lngiltercnin en eski asıl ve ze~gin 
aılPlermden btrıne mensuptur. 

TahFilinl yük~ek iktısat ve siyasal 
bilgilC'r mf'ktebinde yapan Margarct. 
paradan ziyade ideal peşinde koşuyor, 
'-'P lngiltcrede kadınm siyasi ve m"de. 
nt hakları:11 kabul ettirmı-k ic;in miica. 
dclcl<'re girişiyor. 8f'rvf'tinf de daima 
bu işP hasrC'dıvor. Bugtin elli beş ya
şındadır. Bır <:ol< ktimııt mii c:ı!'U'ı:;ele • 
rin başkanıclrr. E:adınhırm hakkını mil. 
na.fa ma.\tc:ı:ıd:te hRflllhK bir ~87.E'lP C:T 
karmalrtadır. Ayni me~c\e i\1.crinde i~i 
gilcil olmıvan kadınlara ve benim diin
ya işte bövle! ~ibt bir c:ok kıtaplar yaz 
mr<>trr On.cfa bir milyonPr kadı:ıdan r.i. 
yade i::ı kadım hali vardır. 

Diğer nıilyonf!r kadınlardan biri Al. 
man, di~Prl Japcın, üçüncüsü Amerika· 
lı, dördiincus;ı tngilizdir. 

Bunlardan Berta Krupun ismi bütün 
hayatını hulii.sa eder mahiyettedir. Meş 
bur silf>h fabrikatorlerini:ı karısı olan 
Berta, bııciln onun bütün milyonlanna 
sahiptir. Harpten evvel Almanyanın en 
gU%el kadınlarından bıri dıye meşhur o. 
lnn Bcrta, harpte kocasını:ı icat ettiği 
mmn atışlı bir topa ismini vermiştir. 
&>rlindcn Pariı;i deh en "bcrta .. lar harp 
tnnhindc unutulmryacak sayfalar t~. I 
kil ctmiştir. 

Japonyadnki milyon"r kadın Vona. 

zıat naz.ırı ile mumkün olduğu kadar 
geniş bir S"rvis taksimidir. Gönüllü u
sulü.1dcn istifade sayesinde. hükfımct 
yalnız kendi acil ihtiyaçlarını temin de 
ğil, a)'lU zamanda harp hn.Jinde mem. 
lckctin ihtiyarını hır müddet temin e. 
decek bir ıhtiyat te~kil edeceği timi· 
dindedir. 

Suzukıdır \C seneunı mall muamele 
!er yaparak kazanmıştır. Dığcr lng1lız 
ınılyonen M sı Ma do:ıa d Bukanan. 
Acnırikalı rnılyoner kadın Arına Doc 
Dılmandır. 

Kısa haı ici haberler : 

BACDAT, 7 - Alma.:ı)anın lrak el. 
c;i~ı Doktor Grobba. aynı umanda l b. 
nıssııut neuiin~ de elçi tayın olunmuş
tur. Doktor Grobba onümüzdekı a) Hı. 
ca.za gıderek kral lbnıssuuda ıtımatna. 
mesini takdim edecektir. 

P ARlS. 7 - Nazırlar meclısi, dünku 
topla:ltuımda parlamentoyu 8 ilkkimım 
da i~timaa çağınna;.a karar vermıştir. 
ŞAM, 7 - Surıye meclısi. bu gunku 

toplantısında. Sw·ıyenin Filıstın me
selesini halledecek Londra )'"UVarlak 
masa konferansına iştırakı lchınde bır 
karar almıştır. 

PA RJS 7 - Genel ış konfedPrn.F) o. 
nu diin ak~am parlamento azac:ımR bir 
me'<tup gi"ındererek. ş1mdılrı sosyal an 
laşmazlıklara nihayet ıcrmek iı;ın fay. 
dalı h<'r ttırlü mhT.akrrelC're girişme.ğe 
iim de oldıı~nu bıldırm;ştır. 

BUOAPE:ŞTF.:. 7 - Mıı<'ar trlt:rnf ıı. 

jnsrnm Muh cakM:ın o~n~··dığıne go. 
re Ç'<'klt•r ''arpa l:ır ı 1tı l!ıitrn\'a!';ının 

Macarı~tana ılhakı talf'bini mu u, m.. 
mı:ı ol:ırak Macar hukümetine gonde
rilmiş ıatidavı imza ~tmlQ olan kim-E'. 
leri kütle halinde t"" kif etm"k1 edırler. 

V ARŞOV A. 7 - Zabrta, dün Yahudi, 
sosyalist Bu:ıd partısine ait vedi bına 
ile Polonya sosyalist me!:'leki sendikası 
na ait iki binada ara~urmalar yapmıe. 
tır. 

Yahudi partisine ait merkezlerde 
şiiphe!i ""sik~lar elde edildiğinden dai· 
relf'l' mühürlenmiştir. 

STOliliOL .. M. 7 - Onümiı7..deki sene 
haziranının 26 ısmda Amerika ile lsvec: 
Arasında nıcrhıı.l~iz bir uc;u~ yapılaca. 
ı;ı rcsmo:ı teyit edilmektedir. 

Tayyare. cihan sergisi münasebctile. 
Nevyorktan Stoltholme mütc.\ eccihen 
harP.k<'t edeı-t-kt ir. 

RO~l ~. 7 - Ifanciy<' mır.rn Kont 
Ciano. Siyam masl:ıhatgfü·.armı kabul 
etmiş ve maslahatgUzar kendisine yeni 
Siyam sefır!nin itimatnamcsint ltıtlya 
kralı ve Hab.-şista:ı imparatorluğuna 

takdim edeceğıni bildınniştir. 

NgVYOR <. 7 - Amnık"l olimpiyat 
komitesi. 1944 ohmpi\a lan i~in mer. 
k<-7. olarak l>ctroit ş hrıni teklif ede -
ccktir. 

Mülkiyetin kay1t \'e tescili hakkın. 
da Anderso:> fa sözkri söylemiştir: I 

Bu mesele az tamik edilmi~tir. Da.
1 ha derm bir surette tetkik edildiği tak· 

dirde muhalefet için eimdiye kadar ol. 
duğundan bambaşka bir şekil arzede. 
cektir. 

BUDAPEŞTE 7 - En b\ıyuk Ma. 
car şirkctı olan 100 mılyon Pcngo ser
mayeli Rimamuray maden ~:rketinin 

memlc'ketin iktısadi ve milli menfaat
leri ale} hine muteveccih faaliyetleri do 
layısiyl<' a;iliye makamatı, bu ıirketin 
reİ!Iİ olan ve Macar"st::ının umnmi ha. 
yatı Uzcrinde mlihim bir tesir icra et
miş b ıhınan Yahudi mebuslardan ve 
Bironun teşrii masuniyetinin reffedıl. 

mesini istemiştir. 

MuT.akere. mnhalefetln de munfaka· 
tile müddetsiz olarak talik edilmiş ve 

1 ve mrclis bugün toplanmak Uzere da. 
ğıtılmıştır. 

- JH JlUNun klCAJ• şeklinde roman tofrlka~n -

00 J,~~TfK Ytl7.f 11 A llA ~1 . wı -J<'akAt bu sözün ardını.lan bir kBhkaha koı)tu. 
Bunun ardından da hiç umulmadık hlr ht\dtıe ol· 
du. Clmt, kendini nı\idafaayıı lmkftn lıulamamıştı. 
Yerde .>atan in an kalkmış. sllrUııerek gıu~uteclııtn 
11.rkuıaıı. gecıuış \'e bUtun hıziyle bir .> umruk ln
dlrmlştl. Kafasıuın ar lıııa .)edl~t bu dartıeden şld
'1etıe müteessir olan Ciminin gözleri knrarmağ.ı 

ba~ladı. 

• • • 

Cimi uzun zaman sonra kendine geldl~I \":! klt 
gayet garip bır vazly tt~ buhınu.> oı du. Ka) ıelar. 
1• btr lekemleJ e bağlanmıştı. Ka~ı ında parlak 'te 
muılp gözleriyle \'llyam Keys duruyordu 

Vllyıuo Keys şö.> le dedi: 

- Sizi bu 'azlyette görmek beni çok ınUtPt>S· 

ıtr ediyor Mister Cimi! Fakat siz, benim işlerim o 
hurnu11uıu sokmakta ısrar ediyorsunuz. 

CJml hiddetle baykır4ı: 

- Ben neraeylm? Hit olmazsa bunu soyıe, 

haydut! .. BPn neıdt>,>lmt 

- Şimdi Bogard şatosunda bana mlsartr ol
mak şerefini bahşodlyorsunuz. Nlşanlm11 Mis Meri 
Mortlmer sizi knrşılanıak Uzere dah& daha evl"el 

buraya ıeldller. 

Sesinde ştyle bir cllret ve lsllhıa ı:e~nhıl nrıiı 
ki, bir an ıcın C!rnlnln lçJnl korku k11plach. Sustu. 

Jlerlkt 11özUne de\"am ediyordu: 

- ~eni \'e se,·glllnl bir kayığa bindirip bll;Uk 

göle tıkarnıak olyetlnıfeydlm. 

- Ve bittabi orada suyun dibini boyh) acaktık 
de~ll mi? .. Bunun pek tesiri olamazdı. Zira ben ga

~ et iyi yUznı"' blllrlm. 

- Fakat rılz bent her halde!~ 1 tanıyorsunuı, 

Mister l'ınıl... o takdırde sizi giıtun dibinde bog
nın~a niyet edeıseın uunu mutHlka yaııalıil ceğıwe 

"ınln olmalısııııı. 

C'lml, kendisini lskı>ntlC1ye baslayan k:ı.yışlnr
ıfan kurtulmak için bir kere daha gerln•il. çırııııı
'11 ••• \'ll.>am J<\eys onıı nıUstetııl bir gtı!Umse~lşle 

11eyredl~ordu. Sonra şöyle dedi: 

- Ben atzln yerinizde olsaydım, kurtulmak 
için boşuboşuna çabalamazdım. ÇUnkU, çok sıkı 

hağlanmış \'e pek sağlam olan bu bağlardan asla 

'kurtulamayacaksrııız. ~imdi öğrenmek istediğim 

bir ~ey var: Geçenlerde bir gece. size Taynıls neh
ri kenarında raetladığım vakit, benim bir bayır· 

11ever olduğuma hAklkaten inanmış mıydınız. Yok
ea. bUvlyetlmdeo oUphe etmeğe baolamı~ mr~dı

nızt., 

N -c -... 
ro -

ti ı wr fı 1 l11C 
Lutfı Kırdar sa;ıt do uzda bcledı) 

ye gelerek imar burosuna gitmış, ort 
da şehu mutcha sısı Prost ıle plan 
z.erınde ıkı saat goruşmu~. etraflı ı 

hat almı~trr. 
On bırdc vı ayete gıdcn Vali ve 

lcdiye Reısı orada Polonya hükiltne 
nın l lariciye mumessılini kabul ede 
Pcloneı koyundeki Polonyalılara 

arazi ıle papaz meselesi etrafında g 

r uş:nuştur. 
Varrmda bcledıycyc donen 

srhhat muclurunu yanına çağırarak t 
mızhk tşlen uzcrınde yeni tetki 
yapm ş. !lrhhat mUdurünun no'ktai 
zannı sormu~. netıcede temizlık i~ 
tc~k·laun n taıı:vıvc ıne karar vererC 
umızlık mudurlu une ilaveten 11hb 
mudurıyetınden Doktor Remziyi tC 
mizlık ışler yle vazıfedar kılmıştır. 

Doktor Lutf1 Kırdar Bğlede:ı aoıı 

Sular Müdurü Ziyayı kabul ederek 
işle rı etrafında izahat alm•ştır. 

Diın Yalıyı Kadıköy ve tlskUÖ 
halk tramvayları müdııni Jbrahiın, t 

lelon idaresi mudurü Niyazi, Kızıl.a 
miımcssilleri, eski şehremini Operat 
Emin ve hava~aı: şirketi mudilru 
y'aret ctm ştır. 

Vali ve Belediye reisi Doktor 
Kırdar dun öglcdcn l'Onra belediye 
Daimi Encümen odasına gelerek nıe 
iye devam etmekte bulunan daimi t 

cumen az;aı:yle bir müddet konuşrn 

tur. 

Yeni Reis muavini celdi 
EKreın SeYencanın Burdur kay 

kamlıgına tayın cdılmesi ı.izcrine açı 

beleöıye rcıs muavinligine Çank• 
Kayma ·amı Lütfı Aksoy tayın edıl 
'w"C dun Ankaradan şchnmize gelmı~ 
Lütfı Aksoy ogleden sonra beledıyt 
gelmış, Vah ve Belcdıye rdsi L 
Kırdan zıyarct ctmi ve yeni vaz:ıfe 
ne başlamıştır. 

Ekrem Sevencan, belediye reis 
avınıni tebrik ettikten sonra vaxifcS 

ona devretmıştır. 
Lkrem Sevencan. }akında yenı 

zifesi ıe bıışlamak UTcre Burdura ha 
ket edecektir: ç:-lışkan hır idare 311' 
olan F.krcm Scvencanın Burdurda ' 
lı 'w"C hareketlı bir hayat kazandıra 

şüphcsiz.ı:lir. 

Yenı belediye reis muavini Lütfi /ı 
soy, mulki} c mektebinin yetiştird 
kıymetli b.r ıdarecidır. 

Akşehir ve Çatalca kaymakamh1' 
rında bulunduktan sonra Osküdar 
makamlığına tayin ed imiş ve burJ 
dôrt buçuk sene hızmet ctmi§tir. L 
Aksoyun Usku1ar kaymakamlığı e 
sınclaki faaliyeti bilhassa dikkat ve 
dıri cclbctmış ve kendısini herkese 
dirm ştır Yeni vazifesinde de muva 
kiyetini dileriz:. 

4'.,.4'°~-··-····-\ Resimli Ha Ha r c~riyttu ca. 
•A TATüRK ALBüM 

Mü 1ccmm•I v~ mı:vaffak Hr e 

) 

• 
• • 

Kı a hır 1 ,.. ı m 
cudu tamamen t\ enrn '"ıu ı ıT ı 
lı eser, ikıncı defa ve daha ml'kc 
mel bir uaskıyla P'> saya ç knı• 

• Uzc~ bulunmaktadır. 

' Ebedi Şef AtaturkUn • • JOO e yakın canlı haıırasını iç"nÔ 
t toplaran ve guzt'l b•r kapakla süs1 
\ bulunan bu e crın ikinci baskısın 
• da ıhtıyacı karşıla yam > aca ı mı.ı 

• hak akt r. 

A Bu kıymetli E-c;ni h~nih te.ı 
t ri'< ctmemı1 bn u ıanlar b 

: günden müvezziL i 'e sipnrişt 
t bulunmalı ırlar 
t lkinci bAskıırnın htarbul için a)'I" 
t lan m11h.tut mlktardaki nüııhlllıı 

t BngUn tevzi ediliyor 
·~ ......... ~·~· .. 41 

M 'ttt*#C Mi 

Dr Murad Rami Aydı 
raksım - Tali'!lbane. rarlaba 

<' d i si Nn. 10 tJ.-f'a apl

l'Pt 

.................... ~ 

le 
z 
l'I -

E 





12-XURVN 8 BJRINCJKANUN ı~.:;g 

Snbırsızh l,Ja beklenilen 939 modeli ..... ... ., ... 

' MiNERVA Radyoları 
Her tipten mebzulcn gelmiştir. Radyo tekniğinin ŞAH eseri olan bu markaY.I görmek mahiyeti hakkında bir 

fikir edin.ıneğe kafidir-. - · - - - · -

Umumt Ve klll ABDURRAHMAN lmre-Istanbol Bahçekapı 
Hasan Ueposu UstUode - Telefon: 28521 

....................................... 

1 

-......-.......~el 

KREM PERTEV 
Muhtelif isimli birçok kremler arasında en mütemayiz mevkii alın ve 

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

KREM PERTEV diğerleri arasında en eski ve en tanınmış markadır. Ve, 
bu mevkii uzun tecrübeler ve kimyevi tetkikler sayesinde ihraz etmiştir. 

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

KREM PERTEV bir güzellik sigortasıdır. Bunu kullananlarsa bekledik· 
leri i~tifadeyi temin edeceklerini beyanda müttefiktirler. Krem P~ev yerine 
sizlere \"ermek istiyecekleri herhangi l>ir kremi detbal i~c8icUni. ........................................... 

1939 YILBAŞI 
Hava Kurumu Büyükpiyangosu 

B üyü k i k r a miyes i 

500.000 Lirad ı r 
rAyrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 70.000, 60.000, 50 .ooo, 30.000, 20.000, 15.00C \ 

tiralık ikramixelerle (400.000 ve 100.000) liralık iki adet mUk4fat vardır ... 
Keşide yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

Biletler (2,5), (5) ve (10) liralıktır. 
Vakit kaybetmeden hemen biletinizi alınız. 

Dr. irfan Kayra 
RÖNTGEN MOTEHASSISI 
Türbe, Bozkurd kıraathanesi kar

şısında eski Klod Farer sokak No. 
8 • 10. Öğleden sonra 3 t en 7 ye 
kadar. 
...................... 111 

l stanbul 2 ncl icra Dairesinden: 

Kurt oğlu Hüseyinin fbrahimden istik
raz ettiji 1516 liraya mukabil birinci de
recede ipotek gösterdi~i Kasımpaşada Si
nanpaşa mahallesinde Pamuk ve ::\lumhane 
sakalında eski 10-10 mükerrer 10 müker
rer yeni 2-4 12-14 numaralarla murakkam 
elyevm l\Iumhane kondura ve dükkan el
yevm ahır samanlık ve hane açık arttırma .. 
ya konmuştur. 

Evsafı kagir yemlikli inek ahırı itlisalin
üe samanlık vardır. Hane kısmı toprak bir 
avlu bir mutfak n bahçede helası var
öır. 

Mutralın zeminl topraktır. Dü1'kan ma. 
halll yıkılmıştır. Umum mesahası 1800 met
re olup bundan 300 metre murabbaı ahır 
ve samanlık 16 metre muraqpaı bir katlı 
mutfak 18 metre murabbaı i~i katlı kagir 
hane ve mütebaki kısmı b:ıhçedir. Bahçe
nin etrafı duvarla mahdutıur. Ahırın so
kala nazir cephesinde etrafı duvarla m:ıh
<Iut havlusu vardır. 

İşbu gayri menkl!liln tamamına 265 lira 
kıy)llct takdir edilmiş olup şartnamesi 2-1-
939 tarihinden itib:ıren herkesin görebil
mesi için dairemiz dtvanhanesinde a~ık 
bulundurulacaktır. 

Birinci arttırması 12-1-939 tarihine 'mQ
sadif perşembe gilnü saat 10 dan 12 ye 
kadar İstanbul ikinci icra dairesinde ya
pılarak en çok arttırana ihale edilecek
Ur. 

Ancak o gün verilen en çok yerin mu
hammen kı!·metinin % 75 i bulmazsa ort
tıranın teahhüdü baki kalmak şartiyle :ırt
tırma on beş gün temdit edilerek 27-1-939 
tarihine müsndif cuma günü ayni mahal 
ve saatte ikinci arttırması icra ve en çok 
artııranın üstüne bırakılacaktır. 
İpotek sahihi :ılacaklılarla diğrr :ıl:"ık :ı

darların hu g:ıyri menkul üzerindeki lı:ık
Jarını hususi)·le faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi 
gQn içinde evrakı müsbileleriyle birlikte 
daireye bildirmeleri aksi takdirde hakları 
tapu sicilinde kayıtlı olnıayanl._.-ın satış 

bedelinin paylaşma~ın<lan hariç hırnkıla
caklıırı mütalfr> ol:ınl:ırın mıılıaınıncn 

kıymetin % 7,5 u pey akçesi veya milli 
hir banka teminat mektubu ihr:ız etme
leri ve fazla malüm:ıt alııı:ık istiyenlerin 
her zaman 937/ 1520 numara ile claireınize 
müracaat edebilecekleri ilıin olunur. 

(V. P. 28Ci9) 

TDrklye Cumhuriyeti Merkez Bankası S ı 12 ı 1938 v aziyeti 
AKT i F 

Kasa: 
Altın safi klogramt7 138711 ' 
B.ınknot • • • • • • • 
Ufaklık • • • • • • • 

Dahildeki Jlulıabirler: · 

Türk lirası • • • • • • 
llariçtekl Jlulıabirler: 

Altın: san kligranı 9 o:a F2l 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizler • • • • • • • 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliriııg bakiyeleri • • • 

lla:int: lalıvilleri: 

2-1.135.130.05 
13.546.230.-

12. 736.053. Q 

18.648.9'7 

Lira 

38.867.636.et 

'11l>.667. 7! 

8.993.421.00 21.748.120.31 

Deruhte eılilen evrakı nak 
diye karşılığı • • • • : 1G8.748.563.-
K~uQUn r~ maddelerine 
tevfikan Hazine tarafmduıı 
vaki tediyat • • • • • • 
S,~~t. ~ü:dum: 

Jtazhill#ônolnrı • • • • 
Ticari seneller • • • • 
Eslıam ve tahulldl cil:dn111: 
Deruhte edilen evrakı nak 
tirenin karşılığı eııham -u • 
fah,·ilat itibari kıyrnl"fle 
Serbest esham ,.e tah\"iliıt: 

Avanslar: 
Jlazin.s,ye kısa vadrli a\·ans 
Altın ye d z üzerine • • 
Tah"tifft .:tfu;rtne • • • • 
Hissedarlar • 
llubteliC • • 

. 
• • • • • 
• • • • • 

, 

t;J.212.868.- 143.535.605.-

10.808.0;;6.or> 79.8os.ooo.o-

39.0-l-t.231.0~ 
t.769.068.30 46.413.300 -

7 • .WD.500.-
181.711.e 

'7 .808. 722.- 1 :S.450.933.83 
-t.:>00.000.

iı.861.oso.02 -365. 716.098.-13 

PAS t F I.Jra 
tG.000.000.-Sermaye • • • • • • 

ihtiyat akçesi: 

Adi ve fevkalade • 
Jlususl • • • • 

• • • 
• • • 

Tetlavüldeki Bank11ollar: 
"leruhte edilen enakı nakli~·c 

Kanunun 6.8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara. 
fından \"8ki lediyat o o • 

Deruhte edilen evrakı nak
diye bakiyesi • • • • • 

Karşılıftı tamamen a1tın olur:ık 
ilıheten tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabili ilaveten 
ldfla. ftt"eıl:I • • • • • • 

Tiirk lirası Alevıluatı 
DcJııi: Taalılıüdatı: 

Altına ta.b"(tlf k'bil clö\'izler 
Diğer dövizler \'e . alacaklı 
kliring bakiyeleri • 

?lluhtelif • • • • • • 

2 712.23-1.11 
6.000.000.-

töG. 7-tR.ö63.-

tlJ.212.868. -

1 ~.~:i.6D:i.-

10.000.000.-

8.'112.234.11 

::.ı.000.000.- 198.535.00:J.-
18. 780.768.18 

8.580.St 

:;c,97;;,ı;1 ı.20 30.970.ıoı.oı 

o;;. 1os.2os.13 

36:>."110.006.43 

1 T-.mııu 1938 tarihinden IUbareıı; lskonıo llaüdi ~ 4 Altın nzerlne avans ~ 3 

Kış geliyor ... 
Ufak bir üşütme başınıza büyük bir hastalık çıkarabilir 

Bunun için derhal bir 

ALOIN UZ 

Nezle - Grip - Baş - Diş ve Romatizma 
J cabında g ünde Uç kaşe alınabilir 

Taklitlerinden sakınınız ve ısrarla SEFALlN istevini;. 
1 lik ve 12 lik an.balajı vardır. 

T. C . 
.Kuruluş t arlhh .ıssa 

Sermayesi: 100.000.000 Tllrk: Ltraaı 
Şube Ye aJan,s aded l: 262 

Zirai ve ticari her nm banka muaınelelen 

Para biriktirenlere28 ,800lira ikn~iı~verecek 
Ziraat Bankasında Kumbarah •• lhbaflU TU~

1 

b111Jlarm4a 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa ç~klleGek kur'a I• ~ 
plAı.a göre ikramiye dağıtılacaktır: 

c Adet ı.ooo Liralık 

4 •• 600 .. 
4 •• 250 " 

40 •• 100 
100 
120 
160 

•• .. .. 
60 
40 
20 

., .. .. .. 

4.000 Lira 
2.000 "' 
1 .000 .. 
4.000 .. 
6.000 .. 
4.800 .. 
3.200 ., 

Hll\ KAT: HeNnJılnnmlakl paralar hlr sene itinde llO lfrall&fl ..... 
~I f!liı:-ııılyenlere lkrıuııiye çıktığı ta~tlirde °lı 20 fazl .. l)'le Yutl• 

•:ektir. A 

K ur·aıar senede 4 defa, ı EylUl, 1 Btrlnclklnon, 1 Mart Ye ı B 
l!rıırı t11rıh1Prlrı1P C:Plti!Prektlr. 

..... 

- - - . ·---- --
: ı~ta11b11I Beledi"esı ~ld••l.ıre 

. ' 
' \ ' f .: • ~ ----- --

Senelik muhammen kirası İlk teminatı 
Beyazıtta Çarşıkapı mahallesinin Tram 
vay caddesi sokağında (Merzifoni Kara 
Mustafapaşa) sebm 
Kadıköyünde Caf erağa mahallesinin 
muvakkithane sokağında 3 numaralı 
dükka:ı 

ıoo Lira 

360 Lira 

Yukarda semti. sen.elik muhammen kiraları yazılı olan mahallerleslimta:.. 
rihinden itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere ayrı ayn ~ 
arttırmaya konulmuşt,ur. Şartnameleri levazım mUdürUlğiln~ ~ 

1stekliler1ıizalarmda gösterilen ilk temi:ıat makbuz veya, mektll~~r. 
15- 12- 938 perşembe günü, saat 14 buçukta Daimi EncümeJlde )ul.~r. 
lar. (B) (8669) 

Pazarhk ilanı 

28-11-938 tarihinde yapılan eksil tmesi:ıde verilen teklifler ıartnameaine 
uygun ~ıkmıyan iki hatlı ve adi tekerrürlü 6 adet orta müşeddideai 17 birin
cikanun 938 saat 11 de Ankarada posta telgraf umum Md. lilğU bhvmnd• kf ıa 
tın alma komisyonunda yapılacak paza rhkla mübayaa olunacaktI!'. 

Muhammen bedeli 9000 muvakkat teminat 675 liradU'. llt•H1ert11. meaal 
saatleri dahilinde h r gü:J mezkur komisyona ve İstanbul~ Kmacıyan hımzı., 
da P.T.T. a~niyat ub s"ne müracaatla şartnameleri görmeleri ve pazarlık için 
yukarda yazılı .,. n \ e s tte adı ge~en komisyonda ha~r bıWıP.mala.rı Jl~olu. 
:ıur. (4910) (8722) ~ 

1 
411 

] 

1 


