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... erika elçisi, Japonya nez- Para borsası Anka
diıide bir protestoda bulundu. rada kuruluyor 
4(,l . . . . ~ . . lstanbul bor&ası Nisandan itibaren 
u yaşında bır Japon,. ıngı·lız ef çısının yanına çıkarak üç sene müddetle kapanacak 

~ ... ~ir hançerle Edene hitaben. bir mektup verdi · 
f. "' 

~;}l\~gton ıs (A.A.) - Hariciye 
nin bir tebliğine gôre, Nankin

~ 
,._~;:111ı-H!.Pınerikan büyilk elçiıi Japorl as

cumu yapmış. Yangtse üzerinde 14 Ja
pon gemisini batırmış. Vuhu, Nankin 
ve Hangçov üslerini bombardıman et
miş ve Nankin1n l 60 kilometre cenubu 
şarkisinde bilhassa muvaffak olmuş

tur. 

zcltmediğini gören Japon kabinesi dün 
Çindeki vaziyet karşısrnda ittihaz edi
lecek tedbirleri münakaşa etmiştir. 

Kabine, sarsılmaz bir azimle harbi 
uzun müddet idame ettirmcğc karar 
vermiştir. 

nin siatcm:ıtık bir surette Ameri
kan mallarını yağmada devam etme!~ 
rinden ~.dolayı japon makamları nez din 
de yeni bir proestoda bulunmu1tur. 

· Naiıkindeki l\mcrikan konsolosu, 
Japonların Amerikan ikametgahlarına 
girerek ellerine geçeni alıp gotilrmek· 
tc o'Jdufıinu bildirmelrtedir. 

Ş"anghay 15 (A.A.) - Tsining"de 
vaziyet pek karanlıktır. Japonlar, yal
'?lrı: 'ehri isgal ettiklerini aeğil, aynı 

"%am~da Çin kuvvetlerinin Tsiningin 
10 kilometre kadar cenubu garbisinde 
kain Kinsiang istikametindt ricat et
tiklerini de iddia etmektedirler. 

Söylendiğine göre. Tsinan - Tsıng

toa demiryolu uzunluğunca şarka doğ
ru itcrlemckte olan Japon kıtaları 
Tsingtaoya 25 kilometre kadar yaklaş
nuşlardır. Bunların Tsingtaonun garbe 
giden kıtalarla yakında irtibatı temin 
etmc!eri beklenmektedir. 

Han!cov ı S (A. A.) - Resmi bir teb 
Hğe göre. Çin tayyare kuvvetleri. ka
nunusani bidayetindenberi 14 hava hü-

Japonların Kvangsi eyaleti merkezi 
olan Nannnige yaptıkları dört hücum 
esnasında, Çin tayyareleri 9 düşman 
tayyaresini aüşiırmüşlcrdir. 
BiR HOJ~ANDA TORPtTOSU OÇ 
JAPON BALIKÇI GEMiSiNi TEV-

KiF ETI't 
Ll Haye ıs (A.A.) - Holanda 

Hindistanı filosuna mensup bir muh
rip Tiouv adalarının kara suları dahi
linde istenilen vesikaları gösteremiyen 
üç Japon balıkçı gemisini tevkif etmiş-
tir. 

Japon hükUınctinin Hankov hük\1-
metinin statüsüne kartı takip edeceği 
hattı hareketi yakında belli edcc:elctir. 

Japon hükumeti, milli birliği tebarüz 
ettirmek ve istediği hedefe biran evvel 
varmak için milletin manevi, mali ve 
maddi sahalarda seferber olmasını iıti
yecektir. 

Yominuri Shimbun gazetesi, Çin se
firine pasaport verileceğini ve Çindeki 
Japon sefirinin geri çağrılacağını tah
min etmektedir. 

Hankov ıs <AA.) - Mareşaı Stoyad·ınOVİÇ 
Tchang • Sueh • Liangın maiyetinde 

bulunan H;tuochuan ve Vanfulin So· Be r. inde 
ochov ve Paotinffunun düşman eline 

duşmctindcn mütekabilen mesu1 ad- Von Neuraıh ile uzun 
dedilmclctedirler. • 
JAPON ALEYHTARI SIYASETIEN müttdet glJı üşlıi 

VAZGEÇiN! Berlin, 15 CA. A.) _ B. Stoyadino-
viç bu sabah Berline gelmiş ve istas-

Tokyo 15 (A.A.) - Eski Japon el- yonda mut.ad merasimle general Gö-

F 
bise .. ini gıymiı bulunan 40 yaşlarında . •ıtı"st"n ""ek,· ring,Von Neurath, Hariciye Nezareti J Makoto Vatana isminde bir Japon, in- erkanı, Alman ordusu mümessilleri, 
giltcre b!.ıyük elçisi B. Craigierun ya- ı ·ı "B. il tiln memuı lar Türkiye ve ltalya büyük e çı eri, Yu-
nrna çıkarak kendisine eski bir Japon nanistan, Romanya ve Çckoslovakla 

la.baflCB laşıgacakıaı hançeri ile birlikte Edene hitaben bir elçileri ve kalabalık bir halk kütle~. 
11.- mektup vermiştir. 
n'.udü.ş, 15 (A. A.) _ E'ilistincleki tarafından karşılanmıştır. 

eınnıyetsizlik neticesinde lngiUz ma- Mektupta. Edenin derhal Japon General Göring tayyare alanından 
katnatı devlet memurlarının himayesi aleyhtarı siyasetten feragat etmesi is- bir müfreze askeri selam resmini üa 
içın bazı tedbirler alınmıştır. Halk- tenmektcdir. Polis bu şahsı yakalamış- etmiş ve muzika Yugoslavya ve Al -

la: temasta bulunan her memurun ya- tir. manya milli marşlarını çalmıştır. 
runda bir tabanca bulunacak \'e me- Şanghay 15 (AA.) - Söylendiğine istasyondan Adlon oteline kadar 
rtıurlar gece.1cyin mecbur oltnldıkça göre, Çin hültlımeti, Scoul "Coree,. de- yollarda Berlin halkı, Yugoslav misa-
d1fan çıkmayacaklardır. ki general konsolosluğunu ilga etmeğe firleri samimi surette alkışlamıştır. 

y id l karar vermiştir. A en en Nablus'a ngiliz takviye Berlin, 15 (A. .) - B. Stoyadino-
kıtaatı gönderilmiştir. 'Filistinin §ark JAPONYA KABiNESi V AZIYETI viç, Berlinde ilk ziyaretini, harp ölti • 
huttuUaı'ındaki kontrol daha ziyade TETKiK EDiYOR leri ibidesine yapmrş ~ lbideye me-
eiddE:tlendirecektir. Diğer taraftan, Tokyo 15 (A.A.) - Asahi Shimbua rasiın!e bir C'elenk koymuştur. 
~telerin takibinde çok faydaları görü- gazetesi yazıyor: Berlin. 15 (A. A.) _ B. Stoyndino-

Ankara, 15 (A. A.) _ Ulus gaze
tesinin istihbaratına göre, hUkfımet, 

devletin umumi mali itibarı lirerinde 
ne kadar tesirli rolü olduğunda şüp
he olmıyan borsanın Ankarada ku -
nılmasına karar vermistir. İstanbul 
borsası 1 Nisandan itibaren üç sene 
müddetle ve muvakkatan kapanacak 
ve ayni tarihte yenisi Ankarada açıla-

caktır. Karar Bakanlar heyeti tarafm
dan kabul edilmiş ali.kalı finans ve e
konomi mahfiJieri tarafından şevk ile 
karşılanmıştır. 

Yarınki "Ulus., gerek bu mesele 
hakkında ve gerek altın ticareti ve dö
viz meselesini kolaylaştıran yeni ka -
rarlar hakkında tafsilat vermektedir. 

Bir makine adam 
Londrada doktorları ve alimler.i 

hayrette bıraktı! 

Londradaki doktorlar ve ilim adam
ları, geçen gün Londrada Savoy ote
linde kendilerini hayrette bırakan bir 
"adamla,, karşılaşmışlardır. 

Bu, bir makine adamdır ve dilnyaya 
ilk adımını attığı bugünlerde bayağı 
bir insan gibi, konuşmuş, yemiş iç • 
mig ve otomobile binip gitmiştir! 

Tecrübede hazır bulunan doktorlar, 
makine adamın, kendilerine ingili7.ce: 

Ma1d11eadam bir doktonm ~nllnde 
bardağm.a viski doldururken - ve 
vi8ki8ini bir in3Gn gibi mıükemme-

ıen içerken ....• 

"Nasılsınız?,, dediğini işit.mi§ler, ci· 
gara içtiğini, masanın üzerinde duran 
viski şişesini alıp bardağa boşaltarak 
içtiğini ve nihayet kendilerine sellm 
vererek otol?lobiline bindiğini gör • 
milşlei'dir ! 

Yalnız, makine adam, kendisini ki
min icat ettiğini söylemeyi unutmu;r 
tur! 

Yeni Meclis binası len poıts köpeklerinin sayısı da arttı-} "Çin hükO.metinin Japonya aleyhin- viç, bugün, B. Von Neurathı ziyaret 
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Haffahk siyasa 
Vanzeelandın raporu-Peşte kon

/ eransı - Uzak Şarkta vaziyet 

1 Şimdiki kabine çekilirse japonlJa 
Çine lıarp illin edebilir/ .. 

VAN ZELAND'IN RAPORU: ı 

Yüksek Japon Şilralannın üç gün
lük devamlı enerjileri neticesinde, Çi
ne karşı harp ilan etmemek kararı ve
rilmiş ve bu suretle harp ilanını iste
yen partinin davayı kaybetmiş <>lduğu 
malumdur. 

zi yaraladıktan ba§ka bir diğer kaideyi 
daha ihlal etmişti. Zira, Japonlar, ingi
lli: sefirini yaralamak hadisesini tefsir 
ederken, sefir:mizi, Çinin lideri gene
ral Şang Kay Şek sandıklannı söyle
diler. Lakin harp kaideleri, düşman 

memleketin reisini öl&Urmeyi meneder. 

Mesela bilyük harp esnasmi!a ~ 
imparatorunu öldürmek fena bir hare
ket olurdu ..•..• ., 

İngiliz gazetesi, bütün bu kaideleri 
sanileştirmek., mümkün olamadığını ~ 
sıralamakla beraber yine .de harbi "iA
ıefle kaydederek sözlerini bitiriyor. 

Eski Bel~ka Başvekili Van Zelandm 
bir mile.det evvel İngiltere ve Fransa 
kabineleri tarafından aldığı bir salahi
yet ile Amerikaya giderek ekonomik 
tetkiklerde bulunduğu malUmdur. Bu 
tetkiklerin he.defi Avrupayı normal 
sulh şartlan içerisine çevirmek müm· 
kün olup olmadığını tayin etmekte idi. 

Van Zeland tetkiklerini bitirmiş ol
duğundan birkaç gün evvel Londraya 
giderek İngiliz Başvekili Çaınbcrlayn'e 
raporunu vermiş, Brüksele dönmüştUr. 
Eski Belçika Baıveklinin bu raporu 
neşredilmemiş ve kendisi de gazete
ciler tarafından sorulan sua!le.re açık 
bir ı.:evap vermemiş olmakla beraber 
ıu.radan, buradan bazı Ü§Ut olmuştur. 

Hariciye Nazın bu memleketleri Ber
tin - Roma mihverine bağlamak, yani 
Sovyet Rusya aleyhindeki .:ephe birli
ği i~erisine almak istemiş, Avustur
ya - Macaristan delegeleri bu arzusu
nu da yerine getirmemiştir. Bu dev
letler yalnız !kendi huduttan dahilinde 
komünizme karşı m:icadele edecekle
rini söylemişlerdir. Konferansta rnüs
bet olarak Avusturya ve Macaristan 
tarafın.dan sadece Franko hükilmetinin 

Avrupa diplomatlarının kanaatine 
göre, Japonyanm Çine karşı resmen i
lam harp etmesi yalnız şununla müm
kündür. Bugün Prens Konoye'nin ri
yaset ettiği Japon kabinesi istifa eder, 
onun yerine mefhur İngiliz aleyhtarı 
ve Çine karşı harp ilanı taraftarı Ami
ral Şuetsugu gelirse .... 

Paristeki gizli ihtilal komitesinin 
sırlarını ifşa eden adam 

Bu ifşaata göre beynelmilel mübade· 
Je hayatını canlandırmak için Van Ze
land'ın lüzumlu gördüğü tedbirler ıun
Jardır: 

ı - Her memleketin parası beynel
milel mübadele vasıtası olacak bir ıe
kil ve mahiyet almalı, 

2 - Birçok memleketlerde mevcut 
olan aanj kontroın usulleri kaldınlmah 
ve bunun yerine İsviçrenin Bale ıeh· 
rindeld beynelmilel tediyat bankası ta
rafından idare olunmak üzere her 
memleketin milli para kıymetleri ara
arnda muadelet temin edecek bir ser
maye vücude getirmeli, 

3 - Avrupa memleketlerinde alına
cak bu türlU mali tedbirlere ~.lmanya 
gibi totaliter memlektt1er de i§tirak 
etmeli, 

4 - Bu maksat ile '.A.lmanyanın altın 
ihtiyatını ve ct.:nebi döviz mevcudunu 
yeniden teşkil etmek için bu devlete 
malt yardımda bulunmalı, kendisine 
beynelm:tel kredi vermeli. 

5 - Almanyanın borçlarını ödeye
bilmesi ve kontenjantman, kliring, sair 
ihracat ve idhalat tahdi.datından kur
tulabilmesi için Afrikadaki ilk madde 
memleketlerini kendist1çin serbest bir 
mahreç haline -getirmeli. 

İşte Avrupadaki ekonomik zorluk
lara karıı Van Zeland'ın dütündüğU 
belli başlı tedbirler bunlardır. Bu ted
birlerin hulasası da bilhassa İngiltere 
ve Fransanrn 'Almanya hesabına maddi 
fedakarlıklarda bulunmasından ibaret· 

tir. 
Halbuki Almanyaya bu tüTlü yar-

dım fik:rıeri yeni olarak ortaya kon
mayor. Bu fikirler daha evvel de ko
nuşulmuştur. Bu gibi teklifler~ ~şı İn
giltere ile Fransa §öyle demııtır: 

- Biz Almanyaya ekonomik yar
dımda bulunuruz. Fakat bundan evvel 
bu devletten beynelmilel sahada sulh 
teminatı isteri%.,. 

Bu teklifi ise Almanlar her vakıt: 
_ Biz sulh teminatını ancak milli 

emellerimizin tatmini mukabilin.de ve
rebilirlı:. Yoksa ekonomik yardım va· 
adi mukabilinde değil.,. 

Cevabı ile karşılarnııtır. 
Bu nokta hatırlatılınca Van Zeland 

~öyle diyormuı: 

- Almanyaya, italyaya kredi veri
lir ise Avrupada işler açılır. Avrupa 
ıulhü de kendi kendine inkişaf etmi§ 
olur. Avrupa sulhil bu tedbirlerden 
sonra gelecek bir neticedir, yoksa bu 
tedbirlerin bqlangıcı değil.., 

Eski Belçika Ba§Vekilinin bu sözle
ri raponınun ne İngilizleri, ne de Fran
arzları tatmin etmemiş olduğunu gös· 
tcriyor. Zira bu memleketlerin efldin 
umumiyesi Van Zeland'ın planını teh
likeli buluyor. Bu plina karıı: ''1937 
senesinde Avrupa sulhünün muhafaza 
edilebilmiş olması ancak Almanya ile 
İtalyanın para sıkıntısı sayesinde müm
kün oldu.,, deniliyor. 

tanınması şeklinde müşterek bir karara 
varılabilmiştir. 

Bu takdirde Peşte konferansının 

neticesi Roma protokolünün beynel
milel siyaset bakımından hemen hemen 
bir manası kalmadığını göstermiş olu
yor. Protokolün ekonomik kıymetine 

getiı1.:e, bu da ayni suretle sarsılmıJ 
bulunuyor: Zira Roma protokolü ile 
muhtaç olduğu keresteyi Avusturya
dan, buğdayı da Macaristandan alma
ğt teahhüt etmiş olan İtalya Belgrad 
anlaşmasından sonra bu maddeleri hiç 
olmzsa kısmen Yugoslavyadan teda
rik etmeği menfaatine daha muvafık 
bulacaktır. Bu itibar ile protokı:ıliln e
lronomik mahiyette olan maddeleri de 
kuvvetini bur.ıan kaybetmiş demektir. 
UZAK ŞARK VAZiYETi: 

Son günlerde Uzak Şarktan gelen 
telgraf haberleri Japonyanın süratli a
dımlarla maksada doğru ilcrilediğini 
göstermiştir: Japonlar Şanghaydaki ec
nebi imtiyazlı mıntakalar üzerine kon· 
trol koymak davasındadır. Bunun için 
çatışmalar oluyor. Avrupalılar tehli
keyi yakından görmeğe başlamışlardır. 
Fakat buna krşı mUsbet bir surette ted
bir atmağa da gidilemiyor 7ira İngil
tere Japonyaya karşı kendisini yalnız 
görüyor. Amerikada elbirliği ile ha
rekete geçecek bir temayül bulamavor. 
Rooseveltin son Şikago nutku kendi
sinde bir müddet evvel hissedilen he
yecanın söndüğünü anlatıyor. 

Amerikada ekonomik buhran hala 
dehşetlidir. 200 milyar frangı bulan 
devlet b:itcesinin milyonlarca açığını 
kapatmak ~ çaresi bulunamamaktadır. 
Bununla beraber işsizlerin sayılan da 
arttıkca artmaktadrr. İşsizlerin bugün
ki miktan ( 11) milyon kişiyi bulmu§· 
tur. Diğer taraftan Amerikanın harp 
filosu da bu memleketi had.:i bir harbe 
cesaret verecek halde değildir. Böyle 
bir vaziyette olan Amerikanın Umumi 
Harp tecrübelerini de henüz unutma
mış olduğu düşünülürse Uzak Şarkta 
Japonyaya karşı neden dolayı silah ~~ 
mukavemet etmek istemediği daha ıyı 

anlaşılır. 

ASIM US 

Romanya da 
Muhalif partiler 

b2rleşlyor 
Romanyadan gelen haberlere göre, 

muhalif partiler bir blok teşkil için mü
zakerelerde bulunmaktadır. Gorgi 
Bratiyanofun liberal partisi ile çiftçi 
nasyonal Haranist partisi arasında an
laşma hasıl olmuıtur. Kuvvetli muhalif 
Ud fırka arasında bu anlaşmanın yapıl
dığı resmen ilan edildikten sonra (her 
§ey vatan için) partisi ile de müzakere
lere başlanacaktır. Bu üç parti bir blok 
teşkil ettiği takdirde Romen siyasi ha
yatında büyük bir değişiklik olacaktır. 

Amiral Suet'gusu, beyaz ırkı Asya
dan çıkarmak azminde olan Japonlar
dandır. 

Japonya Çine karşı resmen harp ilan 
etmediği takdirde ne gibi bir vaziyet 
hasıl olur? Bunu incelikleriyle izah e
den bir makalesinde Daily Expres ga
zetesi diyor ki: 

''Harp, gelişi gtilzel bir oyun değil
dir. Fakat fudbol giıbi kendine göre 
kaideleri vardır. Bu kaideleri vücude 
getirenler kimlerdir? 

Geçen senenin temmuz dokU%Un· 
danberi, Japonya, Çinde harbe benzi
yen bir harekette bulunuyor. Fakat 
mevcut kaidelere göre bu, bir harp de· 
ğildir. Çünkü her ild taraf ta muhare
be halinde olduklarını biribirlerinc ilin 
etmcmi~lerdir. Bundan başka Milletler 
Cemiyeti gibi beynelmilel bir te§kilat, 
bu iki milletin harp halinde oldukla
rını kabul etmiş değildirler. 

Bugün, eğer Japonya harp ilan e
derse, bugün gayri kanuni olarak yap· 
tıklan bazı §eyleri resmen yapmağa sa
lahiyettar olabilecekter.dir. MC9ell, 
Çin sahillerini abloka edebilir ve Çine 
silah getiren bUtün milletlerin gemile
rine o sahilleri yasak eyleyebilir. 

Son ıeksen doksan ıenedenbcri, mil
letler, harbin önüne gcçemiyeceklerini 
anlamış oldukları için, bu mübarezenin 
kağıda yazılı olarak bazı kaidelerini 
tesbit etmek iıtemiıler. 

Bu kaideler, kısmen Sdct, kısmen de 
sulhperver beynelmilel konferanslarla 
tesbit edilmi§ anlaşmalar Uzerine m'Js
teniddir. Ve bu hal, 1899 senesinden· 
beri böyledir. Harp kaidelerini tefsir 
hususunda v~.:ude gelen herhangi ihti
lafta hakem vazifesi görecek olan La
hey divanıdır. 

Daha eıki .zamanlar.da da bazı kai
deler ileri sUriilmüt mesela ta 1139 
senesinde bazı ağır toplar - gayri in
ıant telakki edildikleri için - harp esna
sında istimalden menedilmiştir. 

Yeni yeni harp aletleri ve harp u
sulleri icat edildikçe, yeni yeni kaide
ler ortaya konagelmi~tir. 

Japonya zaten usulsüz hareket ct
mit ve kaidelerden bir. çoğuna i~t 
etmemi~tir. Çinin merkezı ol:ın Nankin 
ıehrine sistematik surette hava bas -
kmlan yapmıf, bombardıman etmit -
tir. Halbuki o memleketle diplomatik 
münasebetini kesmemişti. Bu hareketi 
yapmadan önce, öiplomatik münase· 
betini kesmek lazımdı. 

Bun.dan başka Japonya bir diğer fe
na harekette daha bulundu: oradaki 
İngiliz sefirini yaralayarak hepimizin 
canmı sıktl. Fakat bizim mümessilimi-

Dostunu döven kadın 
Fatihte Hacıkadın mahallesinde mo

törcü çıkmazında oturan Haydar Yıl

maz dün gece ağzı burnu kan içinde 
zabıtaya müracaat etmiş, metresi Fat
ma tarafından dövüldüğünü iddia et
miştir. Fatma yakalanmıştır. 

Güntetiff. ~Kden : 

Bir Dava 
PEŞTE KONFERANSI: 

Hafta içinde en mühim olan beynel
milel hadiselerden biri de Peştcde top
lanan İtalya - Avusturya - Macaristan 
konferansı.dır. Dört yıl evvel Roma 
protokolü ile biribirlerine karıı bağ
lanmı§ olan bu devletler Avrupadaki 
bugünkü vaziyeti aralannda mevcut 
anlaşma cerçcvesinrlen tetkik ettiler. 

Kont Ciaoo Avusturva ile Macaris
tanr bir:nci derecede Milletler Cemiye
tinden. çıkmak için tc§vik etmiştir; fa
kat bu teıvik muvafık bir karıılık bul· 
mamııtır. Diğer taraftan yine İtalya 

Gazeteler ynztlılar: Yugos lavyada yeni bir a\ lanma k"ammu .Y~
pılını~. Bu kaımn ayı li!.!lürenlere hapis ceza ı veriyorıııu~:. Bunun ıçın 
Ilo na-Hersek'te Flipoviç j-min<le hir kö) lü mahkemeye muracaat ed:· 
rek tarla·ınm mahsulünü tahrip eden ayı ile yavnılarııım zararını lıu-
kfımetten i temiş. . 1 k"" 1·· ·· 

'l ·le ,.a. Avının iilfliirülme ini yasak eden lıır dev et oy unun 
'- > / • • ı ·r · · malt uliinii mulınfaza için de tedlıir almalıdır; lıükfıınet 1u vazı es.ı~ı 

~·apmaymca adaletin icabı ayıların da yapacakları zararlarını kenclısı-
ne tazmin f':ltİrınektir. 

Fakat c:una ıln ünlıe etmemelidir ki Ilo nadaki hakimler mutlaka 
Fli2!>viç·iıı davasını reddederek kendisini hak ız çıkn~aca.k~ard~r. Bu 
takdirde hövle bir mahkemenin hükmüne adalet ılenılehılır mı? 

• HASAN KUMÇAYI 

Bombaları nasıl 
hazırladıklarını 

anlat.yor 
Pariate bir ni.iddet evvel tekc.rrlir e

den bomba hadiselerinden aonra ••glı; .. 
1i ihtilil komitesi., isminde bir teıckkül 
meydana çıkarıldı. 

Fakat, mensuplanrun hüviyeti tim'" 
diye kadar anlaşrlamamı§, hadiselerin 
birçok noktalan ha.la karanlıkta kal• 
mıştı. 

En son olarak, geçen gUn, LokUti is .. · 
minde bir adam ihtililcilerin bütUn sır .. 
lannı meydana çıkaracak if aşaatta bu• 
lunuyor ve teşkilata mensup olan bir• 
çok kimselerin isimlerini veriyor. 

Lokilti'nin ihbarı üzerine, Voklar 
isminde bir mühendis tevkif ediliyor ve 
daha bir2oklannm izi üzerine dilfl • 
lüyor. 

Lolciiti ile :Vojel isminde diğer bir 
mühendis tevkif olunmuştur. :Vojel di· 
ğeri gibi itirafta bulunmamış olmakla 
beraber, onun da teşkilatta mühim bir 
rol oynadığı anlaşılmı§tır. 

Polislerin büyük bir m~.:adeleye gi
ri§Crck ve Üzerlerine şiddetle ateş aça
rak ele geçirdikleri bu lki kişinin anlat• 
tıklan ıunlardır: 

Lok1Jti diyor ki: 
"Mühendis Vojel, 10 eylül günü, 

bana bir haber gönderdi: Fransua Me· 
netye telefon etmiş, hemen o ak§Cllll 
saat on buçukta Parise gelmemi söyle· 

mi§. 
"Ertesi sabah saat ond:ı, Pariste 

Presburgdaki bir kahvede Menetye ile 
buluştum. Yanında da tanımadığım biri 

vardı. 
"Sonra Menetye ile Gayon meyda

nında, Druan lokantasında yemek ye
dik. Yanımızda .da sarışın bir genç ka-

Holanda Kraliçesi 
kızını ziyaıele bisik

letle gitti 

Holanda kraliçesinin eski Alman 
prensi Bernard ile evlenen kızı prenses 
Juliana bugünlerde dünyaya gelecek 
çocuğunu bekliyor. Holanda sarayı do
ğacak çocuğun erke kmi kız mı olaca
ğr merakında. 

Prensesin annesi ve kocası her gUn 
kendisini gelip görilyorlar ve hatırını 
soruyorlar. Geçen gün kraliçe Vilhel
mina kızını görmeye bisikletle gelmiş
tir. Bu, aynı gün kansını görmeğe oto
mobille gelen prense ibir derı aayılı

yor 1 

drn bulunuyordu. 
"Sonra bir kahvede oturd~ Dalı& 

sonra yine .Menetye ile onun evine cit
tik. Öjcn D~lonkl ile Moro a.. orada 
idi. Sabahki adam da tekrar orada ldf. 
ve isminin Makon olduğunu o J:amlA 

öğrendim. 
"Biraz oturduk, sonra hep berabes 

otomobile binip F.randen caddfttft.r~1 

~ttik, :Yalnız Menetye evde kaldı, bl· 
zimle beraber gelmedi. Flanden cad· 
desinden Amper &<>kağına geldik. O· 
ıra.da Moro blı:e "Gizli ihtilil komite· 
si''nin projelerini anlattı ve hep bera• 
ber. !bombalan hazırladık. 
"Bombayı kapıcıya verdikten sonra 

otomobille Preıı.burg caddesine doğru 
yolumuza devam ettik. Orada da kapı
cıya bombayı ben verdim. Bu verdi· 
ğim bombanın üzerinde eski bezden bir 
etiket vardr.,. 

Oıekiler Ne Diyorlar 1 
Lokütinin anlattıkları tamamen ha• 

ki.kat gibi görilnüyor: ÇünkU, her hu
susta en ince teferruatına kadar ma
Hlmat vermektedir, 

Fakat, onun anlattıklarına mukabil, 
diğerlerinin söyledikleri tunlardrr: 

• .Menetye Presburg !..:ad.desindeki kah-
veye daima gidip geldiğini aöyleyor, 
fa.Kat: "O gün orada görmedim, diyor, 
Esasen onu uzaktan tanırdım; kendi· 
sine telefon da ettirmiş değilim. ..• ,, 

Menetye lokantada Loküti ile bera• 
ber yemek yediğini de inkar ediyor. 
Bundan başka, LokUtinin anlattıklarm· 
da isimleri geçen ciğerleri dt: hiç bir 
scyden haberleri olmadığım ıöyleyor• 

, lar. 
Fakat, Buasyer caddesinde kendisi· 

' ne bomba verilen kapıcı, !bombayı otw& 
yaşlarında ve boyu 1. 7 5 kadar bir •
.damdan aldığını söylemiştir. Bombayı 
veren adam olarak Lokütinin söylediği 
Makon da otuz yaşında ve 1.74 bo-
yunda bir adamdır. , 

Loküti, Presburg caddesindeki bi
nanın kapıcısına bombayı kendisinin 
verdiğini söylemiştir. Fakat kapıcı 

kendisine bomba veren adamın 25 - 30 
yaşlarında, 1~70 kadar boyda, gUrbilJ 
vücutlu, kısa bıyıklı, üzerinde mavi iş
~ tulumu. baıında da basık bir kasket 
bulunan bir genç olduğunu söyleyor. 

Halbuki Loküti, 27 yaşında ve 1.70 
boyda olmakla ibcraber, zayıfça, bıyık• 
sız bir adamdır. O g~.:e arkasında ll .. 
civert elbise, başında yumupk bir taP
ka, gözünde de gözl:ik vardı. 

Fakat, tahkikat esnasında. Preaburc 
caddesindeki eve bırakılan bombada 
bezden b :r etiket bulunmuıtu. 

Bu suretle, Paris tedhiJçileri üzerin• 
deki tahkikat en heyecanlı uflvıuna 

girmi§tk,. 



~i lsla!J,/Juf: 

65 sene evvel 
Birkaç tramvay kazası 
Atabacılaı da llamçılaı ile glJz ~ılıarmakıa 

çok uala imişleı 
Nafia V ekilcti mütebasJıslarınm Gazetenin n&vesi: 

::;ılcJerinc göre tramvay kazaları, "Tramvay idaresinde iılemekte olan 
'"l' lene içinde iki misline çıkmq. kapa ..._.ana ..-lai ıöz pbr-
l raınvay k:ızası,, denince bueünkü ınMta mebuet peyda ctmiıler. Hatta 
~~nb_uııuıa.r bırkaç sene içinde tüyler o kadar elleri hafif ki bir iprette bir 
~ Pcrtaci öyle facialar hatırlarlar ki.. ıöz plw-ı1orlar. Bu herifleri yanbı it-
~lkt_t. babaıu~. hatta dedelerimiz te lnıllamyorlar. Bunlar arabacı oJaca. 
la bizını gibi idiler. i•tanbuldot ilk at- ima keıki cliıçi olaa .,. &fitçiler dahi 

tr.znvay yapıldığı vakit ba§layan ka- keıki arabacı ol1a idiler.,. 
::: gittikçe ekailecek yerde durma- Göz çıkarmanın 11k sık vuku bul-

artr •• ıştır. makta olduiunu cazetelerin mütalea-
Burada, atlı tramvaylar zamanında aından aıılqılıyor. 

f:;1' bundan 65 sene evvel nıku bulan Bir diler havadia: 
1ca, tramvay kaza.ile o vakit halkın ''Dünkü cuma sünü tramYa)' ıirke-

\'e cazetelerin bu kazalar nrpaında tinin kupe arabalanaclan biri Kwaköy 
ileler yazıp söyltdiklerini anlataca&mı. köprüıündea ıiiratle ıitmekte iken 
. Bir okuyucu Huliaetüfefkir ıazete- beabelli ıelip seçenlere Wr plun ol· ::e tramvay azası için töyle bir mek mak üzre arabacı bmçıaını patlatbğm 
P Yazmıştı: da oraclaa ıeçen bir francalac:mın ıö-

tb:~r sünü ... t on ikide kolera zünü çıkarım! ve arabaamı c!aha zi:ra• 
~ ve ''Kanlı ticaret.. unvuwu de aüratle aiinrek firar ettiiindea 
lıo ~tramvay kumpanyası Befiktatta, arabanm numaruı dahi ıörülemmıit-
'-~ uıında elli yapnda bir hriatiya tir.,, 
'1 Celladı biaman,. ıibi çifneyip ıeç· Bunları okuduktan sonra insan me• 
>l "• laiçare hemen bayabnı kumpanya. rak ediyor. Tramvay ıirketi bu memle-

ttr'kederek l(itti. Zabıta vcaaireclen kete atla ıirip elektriklendikten bek-
~ tahkikata ıöre bet evladı vanmı. lettikten ıonra ac.&ba kaç zavallının ca-
~t kumpanya11 buna derler. Tut- nını yıktı, kaç kiıiyi "kanlı demirlerin-
~ 1b iatatiıtik mucibince iki Mile zar de" ezdi ve kaç yuvayı matemlere boğ· 
ıı1..._ ~ yüz üç mazlumun kanlı katil du. 
~lerile ev ve barkı IÖndünnilftür. fsmi bilinmiyen altmıt bq ıene evvel 
....... bu:runalan imtiyaz tekmil olun- ki lstanbullu ne gilnl ilimler bttlmu1 
~ kadar hesap olunsa bin bet yüz, kolera rU.ırln, kanlı ticaret ve celJldı 
.. hİa nüfu1a vanr. Onlann telefatı biaman .• 

hesap edilse ve haydi on bin nüfuı 
~ ol1a bir buçuk milyon nüluıun 
'ti et. ne ekıilir? Ve eksilenler belli 

Nlrezl Ahmet 

ahar? Tramvay kumpanya11 ticaret 
~.a.i kalmaıın. Yoksa bu kadar nü
~~ tlcailmesbule ne beiı var. Zaman 
~ ticaret unwndır. Tenıkkii 

... 111 dejil. 

:~ buraamı hali ..... kampanyaya 
~· •ıleııu, ki ftreaUİ fel"an ıe kana 

·~& ' ............ ... 

Nüçlı •anaııaı l.anunu 
. Şehrimi.c alakadar iktıudl dairelere 

relen maJUınata &öre bütün küçük 
sanatkirlann büyük bir aabınubkla 
beklemekte olduklan "küçük tanıtlar 

kanunu,, JAyihuı hazırlanmıı, Büyük 
Millet Meclisi iktııat encümenine veril 
mittir. 
µyiha, iktmat encllmeaiade teddk 

edilmeie bqlanmqtır. 
. Gazeteye bumektubu yaanm yilre

iı 1annut- Yazısını fÖyle bitiriyor: 
.. Eter ba mektuba aynen tabs ve tatbikine konulacaktır. 
~ etmeueniz... HalU olmayan 

Haber verildiiine giSre, bu kanun 
hazirana kadar ikmal edilerek mevkii 

::__bilir noktatann yerinde ne demek Bozuk g 1 y t ce il l t r 
ıL.... '!) .zira yiireiim 1anarak JU• 
~ Allah Jintini p1mn. im ı'i a ~d ılı 1J tJI 
lh.~n ıene bir tehirli firketlerden Enelki ciln Beyoilu mıntakaaında 
~ı tikiyet ediyor: belediye yasaklarına riayet etnıiyen 40 
le" ,MalUmdur ki her ,.- bu maku· kiti tutulmuı, 52 kilo ekmek, 35 paata, 

lirketler umumua iıtirabab için 142 kurabiye, 81 çörek imha edilmit-
'ıle~ lıimıetkircbr. Himnetürlar iae tir. 
~tıklannı alıp aayeainde 1apcbjı 
~dilerini mmınun eylemeje çabfQ"* 
""'· lflllbuki bizim fiıketler efendi, 
~trilor iae hizmetkir m••mmda-

~~eti Hıt)'riye vapurlarına mar 
~ lcalabahktan •:rak üıti durmalı. 
-~leei, çimacı, biletçi filinıa aiiratle 
~ Iİtmelerindea omuz •1aiı ye
~,.Nedir ltu?., cl..- hir ~ .... 
'"'"'azar ititmfti. 
~.._..Yaya rakip olsak ımna• dük· 
ı_ l"lnın tavanlanna aıılı armut aibi 

ht'-r. yapıpp durmalı. 
O...nilııüte -.... '- lua .-.... 
~il etmeli. Tah...mH edemez 
~- ak~enle be~ya ıinneli; pbut 
. • • .._~ buuneıneli.,, 

;'c l'ttınvay, hiçbir vakit ha1kıo ih&İo! 
t~ı karıılayamamııtır. 
~ buna bqka .. miul dabaı 

"- ~"ri terakkiden madut olan tnm
lı.) •e omaibüı ....ı..lanmn lıtanbu-
~ ~ meıafeainde bulunan bir ta· 
, 11 lluılinia -... matl6ll. ım9ff• 
ta;tte ilatiyacabna kili ...._ma11 te
>oı-lifle drillliiJ'fe t....;ir ... d ohl-.., 
~tlı t 
~llı raızıvaylarm eanekten bqka da 
'd· •retleri varımt- Bu da atlan idare 

•1\1 .. r· di, ~ an kamçdan idL t~ bir ban· 
daha: 1 

Fatih mıntaka11nda yedi kiti ccıa
landırılmı., 1 g kilo ekmek müsadere 
edilmiıtir. 

Eminönilnde belediye talimatlarına 
riayet etmiyen 22 kiti tutulmuı, bet 
dilenci yakalanmı1t 52 kilo ekmek mil· 
aadere edilmiı, ı 922 kilo donyap boya 
katılmalı: auretile yenmaiyec~k hale ıe
tirihniftir. 

Kllm!lrden ze1llrlenm1,ıer 
Befiktqta Hayreddin iakelcslnde 

bir odada yatan Hatan ve Mehmet il
minde iki tayfa bu ıabah odada baysın 
bir halde bulunmuflardır. Bunlann 
geceleyia iyiee yfnmaauı bir maqal 
kiSmilıil odaya aldıkları n bu yüzden 
zehirlendikleri anlamıflmıı ve ikisl de 
hastahaneye kaJdınlnuıtır. 
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Hava alırken mahzene ...... 
Kilçiik Bebekte Ayazma aokağmda 

oturan on dört ya11nda Hriato dün 
CeWetpap cadde.inde helvacı M uıta
fanm diiklctnma citmi1t içeriye girer
ken ağzı açık bırakılan bodruma dBfe
rek muhtelif yerlerinden yaralannq-
br. 

Hrilto Beyotlu butalwınine kaldJ.. 
nlmııtır. 

Bir tr•m-•r yo dan çı~tı 

EHiR HABERLERi 
Tekirdağlı 
Hüseyin 

Gelecek Pazartesi 
Loodraya gidiyor · ı 
Türkiye baıpehlivanı Tekirlidağh 

HUıcyin CSnUmUzdeki hafta baJUlda 
Avrupaya &idiyor. Yazın Istanbuldaki 
profesyonel ı~rcıleri tertip eden Asmı 
ve Cemal ile bir mukavele imzalamıt-
tır. 

H liseyin trenle Parise oradan Lon
draya &idecek, ilk 'ürefini bir müd
det evvel ıehrimize ıclip ıiden Hind· 
linin kardeıi Dulla ile yapacaktır. 

Hüıeyin sonra Çek Şeri ile güreıe
cek ve Parise dönecektir. 

Pariste Dankolof, Deglan ve Pol 
Kumarla güreıecektir. 

Hüıcyin aonra Amerikaya geçecek, 
Nevyorkta açıla~ak ıergi münasebetile 
tertip edilen güreılere i§tfrak edecek
cektir. Orada kiminle güreıeceii he
nüz belli değildir. 

Hüscyinle beraber giden orta hake
mi Cemalin de Pariste ve Amcrikada 
güreıler yapması muhtemeldir. Cemal 
bilhana Pariıte kimıenin yenemediği 
Kumarla gilreıecektir, 

_,,...__. 
lslanbuı borsasında 

btanbul borsasında Türk borcu tah
villeri yine yükselmekte devam etmek
tedir. 

Dün birinci tertip Türk borcu tah
villeri 19.10 dan muamele ıörmüıtür. 
Bu fiyat bir gün evvelki fiyata nazaran 
50 kurut kadar fazladır. Alikadarlar 
Türk borcu tahvillerinin daha bir mik· 
tar yükıcleceiini slSylemektedir. tkincl 
tertip Türk borcu tahvilleri de arnz 
ıurctle dün de yüksclmif, 19.05 kuru· 
ıa kadar satilmıı, Merkez bankaaı ta· 
rafından dün bir İngiliz lirasına 623 
kurut kıymet teıbit edllmi1tir. 

J>lt• tueftaa frank 4a )'llkaeJmek~ 
tedir. DUn Londra bonumdan ıelen 

telgrafta bir tngilia JirallftlD ı 50. 7 ya 
kadar yükaeldiii bildirilmitir. 

Bu fiyat da evvelki frank fi
yatına nazaran bir hayli yübektir. 

Avni Bayer Ahmet Emin aleghi
ne iki dava da "'ıa açtı 

Belediyeden kendisine otohils l tJ . 'I f J ı..Üll 
ruhsatnamesi alması için Ahmet E- nıveı Si e en Bn e-
min Yalmana bin lira ''erdiğini iddia sinde bir tayin 
eden diş doktoru Anıi Bayer, hundan Bundan dört yıl 
20 gün evvel yazı ile kendisine lıa· evvel 1nnlr liıe • 
karet edildi~i iddiasile Ahmet Emin aini ikmal dereJıc 
aleyhine ceza mahkemesinde dava Franaaya tahlile 

ıçmı~ı. gönderilmit olan 
A'ni BayeT' dün ıahah '·ekili ile gençlerimizden Be· 

adliyeve ır;elmiE. Alımet Emin aleyhi- aim Tanyel Lyon 
ne bir.alacak davası ile iki~i bir ha- üniveniteliDl ~Jıc 
karct da,·an açmı§tır. iyi bir derece ile bi .. 

A ,·ni Bayer istidasında Ahmet E- tirerek memleketi • 
min taraf mdan müteaddit def al ar mize dönmüt. 1stan 
te,hir edilerek tahkir edildiğini iti· bul üniversitesi fen 
clia etmekte, Ahmet Eminden 10 bin fakültesi tecrübi fizik uiatanlıima ta.. 
lira maddi ve manevi tazminat istC9 yin edilmiştir • 
mektedir. Henüz yirmi ild yqmcWd bu 

Y 11ni otobüs halları 
açılmıgacak 

Son zamanlarda yeniden muhtelif 
yerlere otobüs ifletmek üzere belediye
ye müracaatlar yapılmaktadır. Şehrin 

bütUn ıemtlerinde işletilen nakil vası· 
taları kafi olduğundan bundan aonra 
yeniden hiçbir ıemte otobilı İ§letmek 

üzere ruh!at verilmiyecektir. 
Ruhut verilmediği gibi mevcut oto· 

bilslerin sayısının da arttırılmasına 

müaaade edilmiyeccktir. 
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Prağ panayırı 
Çekoalovakyanm merkezi olan Prağ 

ıehrinde önilmUzdeki mart ayında bey· 
nclmilel bir nUmune panayın açılacak· 
tır. 

Prağ nllmune panayınnda orta Av· 
rupanın bütün aanayi ve zira! müea
ıeselerinin İ§leri te§hir edileceğinden 

bütün mcmJeketler iktısadt mabafilin.
de bu pmıayıra bilyiik bir ebmllmi7ıtı 
atfedilmektedir. 

HükQmetimiz de panayıra ittirak 
edecek tilccarlamnıza azami ıurette 

müzaheret edeceğini alikadarlara bil
dirmi§tir. 

genci tebrik eder, yeni vuifeainde mu .. 
vaffakiyetler dilem. 

Drnizbanlı umum 
müailı ünün lelkikleı I 

Denizbank umum müdürü Yuauf 
Ziya öni§, dün de Denizbank etrafın
daki tetkiklerine devam etınİftir. 

Umum miıdür, dün tahlisiye idaı:eai· 
ne gelmiı, tahlisine umum mlidilrü 
Nccmeddin ile bir milddet görilpnü" 
kendisinden idarenin bugilnkil vaziye
ti ve teıkilitı hakkında izahat almıt
tır. 

Umum müdür, yann da tetkikatın& 

devam ederek, havuzlar idarelini, Aka
yı gezecek, tctkikatınm bu suretle bi
rinci aafhaaını ikmal etıniı buJvnınk
tır. 

Deni.ıbankm telırimizde kurulacak 
teıkilitı lmirliiine, tıbankuı Ham
burg ıubcal mticlıUril Tahir Eevkebin 
tayni edilecefi söyleniyor. 
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Pireden onbeı mavna 
alındı 

Norveç vapuruna konan ihtiyat 

htanbul Jimanma alınacak mavna ve 
dubalan yerinde görmek üzere liman 
iıletme direktörü muavini Hamit Saras 
oğlunun bqkanlığı altında Pireye pt
mit olan heyet salı pnü ıehrimize da
necektir. 

Tetkik edilmiı olan mavnalann yal
nız ıs tanesi matluba muvafık görül
mü§tilr. Şimdilik bu 15 tane mavna 
alınacaktır. . tedbirine itiraz edildi 

OlobOsler muayyen 1 
zamanlarda hareket 

edecekler 
Belediye otobüslerin hareket uatle

rini teabit etmete karar vcrmfttir. 
Bunlar da tramvaylar gibi muayyen 
saatlerde ve dakikalarda kalkacaklar· 
dır. 

Her otobüs duraiına ve içine birer 
hareket uati cetveli konacaktır. Bu 
cetvelde yazılan aaatte otobiil iater dol 
ıun iıter dolma11n muhakkak ıurette 

hareket edecektir. • 
Saat cetvelleri dünden itibaren 

otobüslerin içine takılmaia batlanmıt
tır. 

-o-
Ecnebi okullardaki 
Gğretmenıere kıdem 

zammı 
Ecnebi ve ekalliyet okullannda •a· 

zife ıören öğretmenlerin maaı durum. 
lan etrafın? Kültür bakanlığı yeniden 
bazı tetkikler yapmaktadır . 

Bu öğretmenlere kıdem zammı 

ftrilecektir. 

Şimdiye kadar 30 ıiln Uzerine maaı 
veren okuJJar, CSğretmenlerin haftalık 

den aaatlerine ve bir ayı dört hafta 
üzerine hesap ederek maat verecekler-
dir. 

-0-

Yekta vapurunu Köstence limanın
da batıran Norveç bandıralı treni& va· 
puru limanımıza iki giln evvel gelir 
gelmez ikinci ticaret mahkemesinin 
karan ile tevkif edilmiı, vapura tedbiri 
ihtiyatı konmuıtu. Vapur ıUvarili dün 
aabah mahkemenin bu kararma ifaaz 
etmiştir. 

Evvela, konkor ve İstanbul sigorta 

ıirketlerinin vekili avukat Adato, 
vapurdaki ıigortalı malların proteıto
namesi ile iki kaptanın kazayı mütea
kip imzaladıkları 15.000 lngiliz li

ralık tahliye senedini ibraz etti. 
Bundan sonra Norveç süvarisinin 

vekili itirazını yaparak: 
- Verilen tevkif karan dünyadaki 

cari usullere muhaliftir. Hem haciz 
hem de tedbiri ihtiyatı koymak doğru 
olmaz. Ya icra ve iflb kanununa gö
re haciz, yahut mahkeme uıulüne gö
re tevkif kararı vermek lhımdır. 
Sonra tedbiri ihtiyatiyi koymağı mu

cip sebepler de eaaılı değildir. itiraz~ 
mız esu davanın rilyeti mahkemenin 
malilıiyeti haricindedir. 
Bundan dolayı verilen t'Cdbiri ihtiya

tı karannm bo.ıuhnaımı iıtiyorum. 

dedi. 
Norveç ıilvariıi vekilinin bu itirazı 

na Y eirta vapuru aahibi Fatmanın ve
kili de cevaben töyle dedi: 

• 

Bu mavnalar önilmil.ıdeld haftadan 
itibaren birer ikiıer limanınuza ıetiri• 
lecektir. 

ıllıısat mektebinin SS 
inci yılı 

Yilbek iktisat ve ticaret okulunun 
kuruluıunun bugün 55 inci y:tldönil
dllr. 

Bu münaıebetJe okulda bugUn uat 
14,30 da bir tören yapılacaktır. T~ren
de okulun kuruluıundan bugüne kadar 
geçirmit olduğu tekimUller anlatıt. 

caktır. 

ızmlr Fuan hazırlıkları 
bmirin iktısat hayatında çok mil1-

mir neticeler vermekte oİan İzmir 
enteınaı1y !:.nal fuan hazırhklanna tim
diden baılanmıJtır. 

Bu yıl fuara iltanbul tilccarlarmm 
daha g'!niı mikyaıta iftiraklerini te
min için 'ficaret odaımda bir komil
yon teıekkül etmiftir. 

Oda reisi ve umumi katibinin de da
hil olduğu bu komiıyon dün Nbalı Ti
caret odaaında ilk toplantıımı yap
mıştır. 

Komisyon önümüzdeki hafta tekrar 
toplanarak aynı meaele etrafında bul 
kararlar ittihaz edecektir • 

Adliyede laglnler 

~- tbi -. •amuah .... bamn eaperİ 1 
tı::•"1arrn lsopauı ifia elindeki kam 
,

1 Çatlata..w To;>bnecleoıa 1i11nekte 

~iÇi Yllbp aia nıanmda Wr bl- ' 
~le laf gözünü pbrck. Mesman 

199 numaralı tramvay arabası Emln-
8nü dm'ağma gelirken o ıır1da Emln
önüadeJD kani dönen vatman Oıma

nın ldattaindeki 57 ayıla tramvayıa 
arka tarafına çarpımı, yoldan çıkmur· 
Dl tebebiyet Termiftir. 

Kırtlmaz cam mecburıretı 

- Hadiıe unkta oldu. Esbabı aU
butiyeyi hemen ibraz mü§küldür. Se
faretaneye kazayı müteakip çekilen tel 
grafta da Norveç vapurunun hatası 

mevcuttur. 

lstanbuJda mUnhal 40 liralık azalıp 
Ezine müddeiumumisi Cevat Şetvat 

tayin edilmiı, İstanbul sulh ceza haki
mi Behçet Barbaros oğlu ile müddei
umumi muavinlerinden Remzi 'ft U... 
un birer derece terfih etmltlerdir. 

~ h.ıtahane,e ıöndmlmif i .. de ı 
._,--. bütün aktıimdu tedaviai ' 

olamem.ıbr. 

Vatman hemen fren yapmıı, tram
vay arabası bir müddet aonra yola kon· 
muıtu 

Otomobil ve otobilltere kırılmaz cam 
t.aJnlmaaı mecburiyeti konmuıtu. Bıı

nun için bir ıubata kadar verilen müh-

letin klfi ıelmiyeceii anlqılmıı, müh
let pabat aonuna kadar uzatıhmfbr. 

Bu aralık her iki taraf ara1111da fid
detli bir münakaıa bat göıterdi. Fakat 
reiı buna mani olarak durupnayı 

ayın on yedinci pazartesi günü saat 11 
e taJik etti. 

Uıkildar müddeiumumisi Taban de 
terfian Rize ceza mahkememi ftialip· 
ne tayin edlJmlttir.ı 
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SAF HAVAT 

Babanm odada unuttuğu, Eva'nm 
da gözünden kaçmJ! olan bir gazete 
alınır ve hiç bir ~ey söylemeden, fa. 
l-at büyük bir zevkle bin paıı;a edi
lir. Kimse görmeden büyük mavi 
mo~ambanm üzerine oturulur. Eva· 
nm kanepedndeki o ce\'iZ Ribi koca 
koca düğmeler almrp odanın ötesine 
berisine atılır. iskemlenin iistilne 
ı;1ktp lumba yakılır. GyörJzy'nin tahta 
c.;eldcini alır) masanın iizerine vur • 
mak ''e beyaz boyasmı dökm~k de hiç 
fena bir oyun değildir. 

Bazan oluyor ki odada ne anne bu
lunuyor: ne E,·a: Biç olmaz=a bir iki 
dakika için. O zaman in an yalnız 
kalıyor, "Küçük Dünya., içinde ne 
,.a~a ht"p•ini birer birer g<izden geçi· 
riyor. Dolaplar açıl:ryor, çekmecelt"r 
aÇtlıyor. Fakat her §eyi öyle kanştır
kalr ki sonra E"a gelince farkına ,·ar
masto. Her ~eye bakılıyor, her ~eye 
el sUrtilüyor. 

Bu Küçük Dünya çocuğun hem i
~ine yaramak, hem onu muhafaza et
mek· için· yapılmıştır. Dört duvar· 
dan ibaret ama, onun diinyası geni,
tir, ~ünkü kendiııi orda. Ru öyle !İ· 
lıirli bir daire ki dışına çıkılmayor 
''e alabildiğine gidiyor. Dışına çıkıp 
ta iıe yapacak zaten? Ç.ocuk için bu
risı gerçenin en bürük kısmı; rşrk sa· 
çan beyazlığı ile, güne§iy)e, uzakta 
hulunuyor. Gürültü yapmak, gaze
teyi parça parça etmek, masayı boz· 
mak arrum hu temiz ve geniş ft>rah
hk içinde kayholuyor. 

Çocuktan ve mfirebhiyeei Evadan 
başka -e\'vel onun da hakkmı teslim 
etmeliyiı· mlirebhiyeden b&fka ha 
Küçiik Dünya'ya girmeye layık hiri 
var~a o da annedir. 

Bir gece anne ile baha çocuğun o
tJ:ı!lmdalar. Çocuk kiit;iik hir liğenin 
içinde kayık ,;izclilnnüş ''e fena hir 
~ey olmuştu: l.i~enin altındaki hah 
çekilince -clalıa doğrusu, tocuk halıyı 
kaldımu~tı (liğen de odanın orta!m· 
da itli). Küçük Diinya göl halini al· 
dr. 

f.ocuk bir köşeye !:ekilmi~, yüzü 
kıokırımzı ke~ilmi~, haşmı iinüne iğ
mi~ti. Annesi, hiddetli bir ~esle, he- ' 
yecan i~inde, hahasma bağırıyor: 

- Çocuk öyle paylanll' mı hiç! 
Çocu.klara korkutarak terbiye ''eril
mes; tatlı !Özlerle terbiye olur ço
cuk dediğin ... 

Annenin s~i hevecandan titreyor. 
Baha oc~da bir aşa!!ı bir vukan dola
ıryor, o keskin açık mavi gözlerini 
ftOcuEa dikiYor. Annf''\'e revap verir· 
ken onmı da l!esi titreyor: 

- Ya?? Denwak tatlı sözlerle ter
biye olur r-0ruk?! Görüyomz i1te ı;e
nin verdiğin terbiyeyi! 

nunlarr söylerken odanm ortasın
daki ııulan gösterivor. Anne, ız:öz
yaılarınr zor tutarak: 

- Evet, tatlı sözlP.rle terbiye edi
lir ya, diye tekrar ediyor. 

Baba birdenbire duruvor· . . 
- Bu İfte anlaşamayomz. ya\' -

rum ... Anla11amayonız! 

"Anlafamayomz! Anlafamayo • 
ruz!" diye birkaç kere tekrar edivor 
ııonra kaprvı arka~m"an l1iddetle-ka: 
payarak çıkıp gidiyor. 

Küçük Dünya derin bir sessizliğe 
gömülmüştii. Anne smuyordn, ~ocuk 
k~csinde <hımm§. ne yanaca~ını hil
miyorrlu. A~lamak i!terdi ama. hir 
yandan da gülmek ihtiyacmr duyu -
,·or. Nihayet anne!İ, kısaca: 

- Bir daha yapma, ya,·nım, ele -
rli. nahanr kızdınna. annt>ciğini iiz • 
me ... 

O zaman çocuk ta kıaaca '\"e içten 
~Jerelu 
. - Anneci~im. dedi, hen ... oyna· 
•ordum ... 

Annesi acele ile: 
- Biliyonım, biliyorum, dedi ve 

npn çıktı. 

Hizmetçi kadın, Sarolta, elinde bir 
kova ile geldi '\"e tahtayı silmeğe ba~
ladı. Her fey yerli yerine konunca 
E"a da, söylene söylene, oyunrak do
labını silmeğe ba~ladı. 

Bahanın kızması pek nadir bir ~ey 
değildir: E"ayı kızdırmak ta zor de· 
ğildir ... Yalnız, anne lıi~, hiı; kız
maz, in~anın kabahatini hiç, hiç yü
ziine ,·nnnaz. 

Biiyük Oilnya. Györg)·'nin kapı • 
~mdan ötede ha,lar. 

Ruraıtı kan§ık ve ~rarengiz bir 
<lünvaıhr. l nsan hityüdük!:e hu ılün
yn),· ke~f etmek, gizli noktalarma ka
dar korkup ır;«'rİ !:ekiliyor. 

E' ela: rf'nkler. Bahanın odaıliyle 
muayene oda ı mii te,.na, Rüyük 

Dünyn'da hiç hcyaz bir c~ya yok. Ha
hanm oda ıntia hile hir iki heyaz eş· 
yacfnn ha~ka hir şey yok. Bunların da 
neye yaradığmı pek bilmiyorum. 

Kahverengi, koyukırmızr, siyah, ye-
şil, sarı, f e!rcnı:d <'~yalar var ,.e inea· 
nm kar~ı~m:ı birdenbire ı;ıkrp canı • 
mızı sıkıyorlar, endişe ''eriyorlar. 
Hele biçimleri! Masa mı ~u? OstU 
yollu yollu örtülerle örtülü, şu kos
koca ,.e tek ba~ma Küçük Dünya ka· 
dar yer kaplann dcirtköşc şey ne? 
Hayır, ma~a değil. çünkü beyaz değil, 
yuYarlak değil, üzerinde mu~amba 
yok. Şu kahverengi ~ey de acaba do
lap mı? Ama ır;iiı.leri yok; !!Onra koku
su benim o ee,·gili beyaz dolabımın 

kokusu Kihi değil. Şunlar Hndalye 
mi? Basırlan yok, karyola kadar koca 
kor.a ıeyler. Odanın. yarıemı kapla· 

, _Ia.o, ~ k1tryol1t ~ibi §eyler Jıe? Du
''ara dayalı 'iller ve Üzerlerinde ma· 
vi J>ir iirtii \'ar. · 

Anladım, hunlar büyük masalar, 
hüyiik karyolalar ... Sen büyü, 5enin 
de böyle şeylerin olacak. .. Şimdi bun
lardan anlaınnyorsak, ve bizim de 
böyle şeylerimiz olacağına inınma
yorsak ta olursa tabii fena olmaz, iyi 
olnr. Aynalara hak! 

İnsan biraz endifeli olsa hiJe Bü
yük Dünyanın hndutlarmı hiç lered
djt!üz geçebiliyor \'C -E,·a yorgun ol· 
du~. anne ile haha da e,·de bulun
madıkları zaman· tekha~ına ilerle· 
yor. İnsan her ~eye alaka duyuyor, 
her şeyi öğrenmek isteyor ... 

İ§te dm·ardaki bir ayna gözü alı· 
yor. Karftclan birisini görüyoruz. Ü
zerinde bizimki gibi bir elbise var. 

Rir de başı nr aın:ı, hu baş ne anne· 
nin başı, ne bahanın haşr, ne Györı;y-

nin başı, ne !!Ütnine fa·a'nm hafı ... 
tanuhk kiıncenin ha,ı de~il. Arkasın· 
da, hir oda görüniiyor ama. bu oda 
~irdi~im oda <le~il, ~eldiğirn oda! 
di>nrncli, kaçmalı ... ,.e, lıepsindı>n İ· 
yisi, tekrar henirn kiitiik odnva git-
meli.- -

Fakat, insan bir liılıza ~özlerini 
kapayıp kendi kendine: 

- Yok, yok! diyor, dönmemeli
yim. Ayna camdır, kimseye f enahğı 
<1okunmaz. Burda hir ayna olıJu~unu 
bilme!IPk korkanz ama, ~imdi biliyo
rum ki içeri giren benim. O halde 

korkacak bir ,ey yok! Sonra. hu oda
dan getmezsem muthağa. Katalinin 
yanına gidemem ki! E,·a heni bulun
ca alır hurayn tf"krar getirir. Gidelim 
övleyıı.e ! 

Fakat ~n ııvna ho~unıa ~itıne\'or. 
llu nvnaya hakma\'a ·rn1. Ounırclaki 
re imler rok !!:İizel: Giizel tarlalar, 
dağlar, evler ,.e aılamlı:ır. Yalnız. 

renkli olmaları fena. h<'y:ı?. fle~iller ... 
Il<:n hüyüyünre hunların hep,.ini he· 

yaza bonvaca~ım. Hele \'atak oclasın· 
<ta duvarlardaki o ihtiyar erkek n 
l-arlm reıı;irrılıori! N,. Jqıclar da ç(\k ! 
Rsham, hah:mını baba~ı. nnm-nıin 
haha ı ... Ötekiler kim? "Ailr galeri· 
ıi"I 

[ Kısa Haberler l. 
• YUNAN \"clinhdinin C\Jenmesı mu

nasclıelilc Hclsicumbur Atatürk ile Yunan 
kralı arasında telgraflar teali olunmuştur. 

• Helsicumhur Atatürk ile Suudi Arabis 
tan kr.:ılı )lajcste Abdülaziz 3 lbnısutJt ara· 
sınıl:ı kralın cfilüsunun yıldönümü müna· 
~clıcti le telgrnnıır teali ed ilnıiştir. 

• Olobü~ tahkikatına ait Cczleke tamam· 
lanmış ,.e Uahillye ı;ckfıletine gönderilmiş 
tir. 

• )lülehassıs Prost şubatın yirmi be-
~lnde lstıınbulda bulunacaktır. 

• Beyo{ttu ha!Le\'inde acılan kitap ser· 
gisl dün kııpanmıştır. Sergiyi 27300 kişi 

ı:rezmı,, t 500 kişi kitap kartı almıştır. 
• Dcledlye, Tünel ücretlerinin bugünkD 

iktisadi şıırtlarıı uygun bir şekilde indiril· 
mc~i için teşehlıüslere girişmiştir. 

• Türkiye • J \'İçre arasında hazırlana· 
cnk tlcnret muahedesi etrafında tıörOşme· 
ler yapmak tiz<'re bir heyet gelecektir. He
yet avın ~·frıni ıl5rdiınde Ankarada bulu· 
nncnktır. 

• Dörl nyılanheri Anadolunun muhtelif 
kö~eleriııde Tifrk köyJü,ü ve Türle köyü 
hakkında esulı tetkiklerde bulunan Yi:ra· 
nalı k.Hlın .ınr.eteri F.llznhet dün mrnıle· 

ketfne dönmüşlilr. 
mı, ~ayılmıştır. 

• Birinci umum ıntifettişlik emniyet mü· 
şn"ir mua,·ini Musıara Zonguldak emniyet 
dircktôrlüğUnc tnyln edılmiştir. 

• Gn)·rimüh:ıdll bonolnn 18 liradan 21 
tesbil edilen dört öğretmen tsıanhul vila· 
l'cli lnzıbaı komlsyorıu karorlle istifa el· 

• Zonguldak polis mfülürü Te,•fik. birin· 
ci genci miifetılşlik emniyet müşa,·ir mua· 
vinlij:;inc tayin cdilıni~tir. 

• Güzel Mnnllnr minınrt ~ubesi talebe· 
leri ayın yirmisinde Edirneye gidecekler· 
dir. 

• Dolm:ıbahçedekt tarih sergisini açıldı
ltı 7 lılrincitcşrin 1937 den birinclkdnun 
1937 <;onuna knd::ır 42.407 kişi ziyaret et· 
mi5tir. nunl:ırd:ın 13.555 l mektep talebe· 
sidir. 

• Geçen bir harta içinde gümrük mu· 
hnf:ız:ı teşkilntı, ikisi ölü, biri yaralı altmış 
knçnkçı, sekiz yüz elli beş kilo gümrük 
knça~ı. on dert kilo inhisar kaçağı, üç yilı 
dokuz defter dgara kôğı:!ı. elli iki TOrk 
Jlrn'iı, beş tGfck, aJtmış Oç mermi, on yc<Ji 
kesim hnr.·anı ile on dokuz kaçakçı hay. 
vnnı ele geçirmiştir. 

• Ankoraıla y:ıpıl:ıt'nk yemi Kamutay 
Konrcrrınsta lıulunat'ak murahhas azaln· 
rın hepsi Jstanhuln gelmiştir. 

• Devnmsızlıkl:mnın milkcrrer olduJfo 
• H:ılkın yolıın yalnız ııoğ taraflarını ta· 

kip elınelerl tein, en·elki akşam lstiklM 
caddesinde bir tecrübe yapılmıştır. İkin
ci bir tecrübe dnha yapıldıktnn sonra kail 
karar ,·eritecektir. 

• Bu yıl tcrcüınıın kntiro u gen!şlcTtle-

ccklir. Alınııtak lcrriimanlar tıraS)nda fn· 
gilizce bilen Jer tercih edilecek ve erkek
lerıJen fazla karlın tercilmanlar alınacak· 
fır. 

• Ş:ırk tfitilnleri konferansı pazartesi 
ı:ünü Toph:ınc köşkünc1e toplıınııı-:ıklır. 
binasının projelerini tetkik elm<'k Ozcre 
Oc kişilik bir heyet Ank:mıya gitmi~lir. 

Runlnr İsviçreli, Hol:ındah Te İngilizdir. 
• Siyasal bilgiler okulu son sınıf talebe

sfnclen 90 kişilik bir grup, sömestr imli· 
hanlarından 'sonra bir Avnıpa f(t>zısıne 
çıkcır:nk, gezi ncrline k:ıdar uzayacaktır. 

• lfolk h:ınk:ısı \'C hnlk sondıJ\larının 
~erınnyclcri hakk md:ıki kanun liiylhıısı 
Millet meclisi nıznnmesine alınmıştır. Hü· 
kiımeı sandıklara 200 bin liralık sermaye 
ile iştirak edecektir. 

• Belediye y:ıkında G:ılatada bir turizm 
bllrosu kuracaktır. 

• 

Kac:ırılan; 6ldilrüldil mil, sağ mı ?/ 

Kaybolan General 11 
Pariateki "Beyaz Rua Askeri T etki
lih,, reisi Millerin izi üzerinde_ ... 

Yazan: Alfred Gerlgk Tefrika numarası : •• 

''H . k. ? ' aın, ım •••• ,, 
"DDşmanlar, bizden her biriniz Uzerlnde 

nUbet bekllyorlarf,, 
7 ıen.e evvel General Kutye

po/ım aranmosı tahkikatı, gü
nün. birinde gev~iyor, duruyor. 
Birt;ok §ahit ifadeleriM iltinat 
c<likrek bir n-0ktaya kadar iler
liyen tahkikatla ortaya lronıı· 
lmı ı•aziyeı, Kutyepo/un kat;~ 
rılnuısında parmağı olanlardan 
bir tek kişinin bile tet'ldfine 
yeter göriUmüynr ve Gem~ral de, 
ne ölii. n.e de diri olorak bulu· 
na.biliyor: 

Ailelerini, i~1erini, mai:t"t temini 
için müraclelelerini unutan kimseler, 
lıaftalardanheri "Gelibolu Klübü"n· 
de otnnıyorlar: çünkü bir muamma 
karşı~mda bir türlü tekrar kendileri
ni toplıyamayorlar. &•Hain, kim ola-

bilir?" Bt"yaz Rut! ordularmm es
ki zabitleri arasında çılgıncasına 
planlar ortaya atılıyor. Bununla be-

raber, sonradan daima, içlerinden şn 
ve hu ayağa kalkıyor ,.e tahzir yollu 
lıatırl atıyor. 

- Diz, hu memlekette ı-adece mi
ufiriz. l\Ucafirperverlerimize, Fran
şızlara, zorluklar çıkanııaymız; on• 
lar zaten biitün gayretlerini sarf edi

yorlar. Biz askeriz, disiplini muha· 
/aza etmeliyiz! Sırf hırsınızı teskin 
etmek için çılgıncasına ~eylere kal· 
kışmamahıı.mız. Sakin durnıalısınn. 
Fransız pofüi mükemmeldir: elin
den gelen her !eyi yapıyor! 

Ve onlar, "Gelibolu Klühti" • • 
damlan, kendiler-ini zaptediyor, mu· 
tedille§İ ·orlar. Şeflerine kartı itle • 
nen f'U~nn tın aznılı ~dcccği Jıum -
sunda, artık limitleri yok gibi bir 
şey ..... 

430.000 frank, bu o zamana ıı:i)re 
80.000 mark. demektir. Bu fakir düt· 
mU~, kıt, kanaat yaş1yan insanlar, 
kayholan reisferinin aranması yolun-

daki ı;ah~maya destek olmak t11er' 
bu miktar para toplayıp bir arayı~ 
tirmi~lerdir. Bu paranın dörtte 
de, kendilerinin, polis tahkikaU 1" 
nısıra yaptıklar ara~tırmalara barcaı' 
mı~tır. • f 

Mütebaki 100.000 frank, yaııı 1 
bin mark kadar bir para da, 8011111" 

da, 5 yaşındaki oğlu Polün yetı~tiril' 
mesine sarf etmesi iı;in, General ICııt' 
yepofun kamıma ,·eritebiliyor. S
vaziyeti, hn inaanlann sefaletin ~ 
bine uğradıkları zamanda bile, ıı..., 
birihirlerini tothıklannı gösteriyor· 

3 sene ııonra da bir kitap, Kulf" 
pof me!elesine o zaman için hiti1"' 
teşkil ediyor. 

"Kntyepof kaçmlmca" kitab9' 
mukaddemesinde, sonradan da keO' 
<lisi kaçırılan ayni General Mili' 
böyle yazıyor, "binlerce genç 11.,. 
bir nıyadan uyandılar. Rus inkitıf.,
hekleyifte sulh n sükun içinde ~ 
varlık mümkün olmadığım birdeoP' 
re anladılar. Rul.!ya bür ve ıe~ 
olmadığı müddetçe, bundan 13 ,eıJ 
e\'Vel başlıyan mücadelenin bi~ 
yeceğini idrak ettiler. Aramrıd~ 
en gençler de o zarnan kavradılar, 
Rusyay1 baskıya alan dütrnan1ar, t 
yumuyorlar, bilakis bizden her bitİ' 
miz üzerinde nöbet bekJiyorlarr' 

Kutyepofun ortadan kayboldui!, 
zamana ait bir ifade, ~imdi Geuert' 
~tillerin kaçmlrnHmdan l!onra bit. 
hasea gözönüne almıyor. 

Kutyepofun yaveri Miral;y Sıf.ı 
sel, anlatıyorı !"'T 

- Ben o zaman .Madam..JCutytP' 
fa her gün ara,tınnamuın netitefl' 
rine dair malümat veriyordum fi . 
hf!r lritn de onun yanmda, · bell,.
verdiğim malumatı daima biri~ 
dinleyen PJeviçkayaya rasdayor' 

dum ! (Arkan ""'' 

Kederlerinizi unutmak... Hoı iki aut gesJrmek iatera~ 

Bugun SAKARYA sinemasında 
Latif, tatlı, muhrik ve emsalıiz seıli (ALMAN BULBOLO ) 

ER NA SAC K'ı 
en ıen Viyana operetlerinden biri olan 

N iS ç • 
1 Ç E G 1 

BulRarlstanda mebusl••--
lotlhabatına hazırlık 

Filminde ıörüniiz •e dinleyinb 

Bulgar gazetelerinde okunduğuna 

göre, mart ayında yapılacak mebus in
tihabatı için namzetler ilan cdilmcğe 

batlanmııtır. Eski partilerin bütün li
derleri daha §imdiden namzetliklerini 
koymuşlardır. Eski Baıvekillerden Ma· 
linof, Muşanof, ırc bütün eski nazırlar
la, eski kamarada mebus bulunan ze
vat mebusluk için müracaat etmİJ bu
lunmaktadır. 

H lJRVl\a abone olu
nuz ve abone ediniz 

Bu pazartesi akşamı 

SAKARV A, slnenıası 
Her zamaın 
Yıldızı CHARLES BOYER 

ve saı ışınların en glizell JEAN AR1 HlJR'd 

e·R SAADET GECESi 
Mükemmel filminde takdim edecektir. Biletler evvelden almabilir. 

Telefon: 41341 . ............................................ .... 
Senenin en gilzel • en nefis - şahane ve muhteşem fllml 

ATEŞ BÔCEÖİ 
-lmllHWH--

JANETTE MACDONALD 
lzdlha mın önUne geçmek ve halkım1Z1n l•UrahaUnl temin lç~n 

iPEK ve MELEK 
Sinemalarmda birden g<Ssteriliyor. Filmin uzunluğunda bU ıOn seana1ar 

JPEKT,E: 1,30 - 4 - 6,30 ve 9 da - MELEKTE: 2 - 4,15 - l,30 .,,. 9 da 
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P A re A L A 1( 

• Fra.nJıı t!l • Mark :!~_j(J 

• Dolv 
Birçok şeyler hak.kında biz insan· ı na yaklaştığım saniyelerde, Yusufa ·Liret 

lar ne garip bir talih dü§ünmüşük- ilk açtığnn mevzu Yuvanna oldu. • aeıı;ıka P'r. 

tiir?. Bununla beraber, Osmanoflarnı hir ı · !:rabın.I 
ı~o 

lU;;ı 

!:!~ 

• zıou 2:4.-
• Pengo l!.>, -
• Ley 14. -

.:ıı • uınıu bAı, -

O . • .... vıı,;re i'l:. 
snıanoflarda da Yusufun çalışma dü~man telakki ettiklerı Yuvaanaya • Leva 

rıw. ~eo 

odası için ayni şey dü~ünülüyordu. karşı böyle bir mevzuu yeniden ka- • Flortn 

Oraya sokulan IlaliJ Osmanof, eşya- {asma j!ctirmekle Yusuf Osmauofu · Kroo <;ek. 

Iann üzerinde göıJeriyle nasıl bir fo- ürkütrnh·cce"iıni biliyordum; unut- şuın r.vw. 

:tJ 
iU. 
ti, "• 

• Kroo lrleç S2 -
• :SLtıl llU t.i30-
• AJtıa llıj8 -

ı!J • Hanıtnut 

toğraf tesbit edebilirdi ki?.. Kendi mak j .. t~di~{'hir ~eyi canlandıracak t>ezeta 
kafasına göre, bir makinenin ha~m· değildim. Daha aksi olarak, Yusuf, 

<:H •• 

ç E 
·~ L E R 

~a ve kızgın bir ateşe karşı çall§an Yuvanna ile hemen her dakika meş· • PILl'1a 

·:vn3uf' iı-imli bir adam yoktu; Ha- guldü, ve adeta, kafasında kadının • Nevyor• 
v,ıu:>..ı 

1~ (.!R)j 

•,ti8J l 
b6 88!(.ı 

• &ruo ı.:.ıbll 

hJ Osmanof bunu çok iyi biliyordu. gözleri yeşil bir böcek gibi yürüyor : = 
Yoksa, bir toprak külçesinde a1tm ve Yusuf, bu yeşil böceği bir odaya • AUJıa 

... &l'fC.I,.. 4, l~Jj 

• .Dudapeıı. 3,997 l 

7.erre]cri arayan hn "ki§if tabiat" e benzetmek istecli~im kaf a~mdan tu- • eene"" 

kal'.}-ı daha büyük bir alayla mukahe- tup atamryordu. Atamıyor mu? Hay- • &ıtya 

• BUJue, LU6.L413 
3 ı, 30 

2.1 ·12 
3.U8 ı0 

Ü 1\) -

:!8 73:> 

• Yokotıama 

le edeceği şüphesizdi. ret!.. Yusuf Oımıanof atmak değil, is- • A.mı.terll&rr u:m~ • .Moakove 

F k O f k d 1 k• • Prtı." '.:l4. ı,;Ô J .... a at ~mano ar e~ erin üçil- teyor onu!.. " 
.. ( k 1 h • Vl;(w.ıı.a 4• .Oı!J 

• t:>Wklı.>lm 

• LAJDura gu, yanız ma ine başında çalışan Bana karşı duyduğu his er er ne 
Yusufu merak etmiyor, Yu"an:r;ıa Mi- olursa olsun Yusufun ilk keliıne]e. t 5 H A M 
lıailo,·için hatnalariyle kapah bir o- rinde. beni s1kı bir muayeneden ç;e
r1ada, omm unuttu~u bir mendil, bir çirdiğini anlamı~tun. Belki Halil Os
eteklik, bir yün ceket, yalıut bir bo- ınanof göndermi§ olabilirdi. Halil!.. 
Ytın atkı~ına karşı hatrralannı yaşa· Yani kardeşi, ve en büyük düşmanı. 

tş ~a•ı kası ~' 801 şır . H11yrty 
°'lladolu ;fü:..'O Çimento \! 6:> 
fteJI l ôU Merkea s .. .nıc ~ 

- .atlkrazlar-.ahvusar-

ak l d • 1~33 I'..Hor. J 
hl . - isteyen bir insan tasan·ur edi- Fakat kendilerine ait her mese e e • • • rJ 181;:, 

eı:ıeırtrtll 

Tram•&J 
RıhtDD yordu. Halbuki, Ymmfa göre, eğer olduğu gibi Yusuf ta Yuvanna mese- • • •. 0 ı&7 .» 

höyl~ yapması Jaznn gelseydi, kızı lesinde atılmaya mfüaitti: • • • m ıa:ıu 
Groşenkadnn cla11a iyi nasıl bir ha- - Mihniloviçi herkes gibi sizin de • l!lrgenı btUk. ~~ 75 

bra bulabilirdi? merak ettii!inizi biliyomm, diye ko· s. Erzurum lOl2~ 

• Aıı.adolo ı 

Anadolu D 
Amwoıu w 3J LJ 
Mumel81J 4 w, ., f • lsUk..DabllJ '/3 

Şu kadar nr ki Yusuf O"manof nuştu; herkes gibi ... Zaten, Osmano • 
bnnlarm hiç birMyle meşgul değil- )arın dediği bir lıareketi yapmamış ı-----·-----------~ 
di. Belki de küçük kardeşinin hiç olsa tla gene herkes merak ediyordu Zahire Borsası 
<lH~ünmediği gibi, cloğrndan doğruya onu. Neden? .. Kapalı bir kutuydu 
,altm yapabilecek bir makinenin ha- Yuvanna :\Jihailoviç .. Yalnız, Yuvan
~mda uğraşıyor; ,.e Ynvanna 1\fih:ıi- nayı, yani karımı, gene herkes gibi siz 
loviç, Yu~ufun şu ve bu hareketin- de benim intihap ettiğimi zanneder· 
den daha ziyade kafasmın içinde ya- siniz. Çiinkii Osmanoflar herkese böy 
~ryordu. le söyl~dil<>r. Hem doğru, hem yan· 

Osmanofları. i~erlerinde en meş· 
gul eden Yusufla karşı karşıya gel
diğim dakikalar alım imaJine çalıştı
ğı odadan çok dalın ziyade karısınm 
heni alakadar ettiğini söyliye eğim. 
Halbuki Karnahalta yaptığrm hu sa
bah gezintisinde Groşenkantn abla· 
srndan ayrıldığım nokta da burasıy· 

.. .dr-Çünkü Zehra Ül!manof ta bütün 
Osmanoflar ~ibi ayni ~eyi düşünüyor, 
ve eğer Yusnfun altm yapmaya çalış
tığı haraka bir giin yok ediliverecek 
olu~a mazisine ait hütün şekillerin 
•Hinereğini zannediyordu. 

Zehra zelki haklıydı; Yu·uf Osına
nof kl'ncfüine dair duyduğu bütün iyi 
düşüncelerine rağmen onu da buraya 
yana~tırm1yor; ,.e Ü;;ımanof1ara göre, 
Yusnfun ü;;ıtüne titrediği Yuvanna 
l\.fihai!oYİÇ sanki içerde oturuyordu. 
Yahut, Osmanofl arın gözlerinden ka· 
çırarak Yusuf onu arasrra i~eri ah· 
yor; daha başka türlü c:()ylemek U
zrmgelirse bazı geceler, Yuvanna ::\fi
lıailovi!;,, ağaç yaprakları araeında 
ııes$iz yürüyen di~i bir kaplan gibi 
Yusn!un kapr;;mı trrmıklayor ,.e Os· 
hlaııonarm ortanca ~ocakları, altın 
harakaEmm hir taraf mda yanan bir 
ateş kar~ıc:mcln onun ıslak ellerini ku· 
'hltmaya çah~ıyordu. 

Onnn içindir ki Y mmf O.smanofan 
odasından çok, hence, Yuvanna Mi
h.UJoviçin merak edilmesi lazrrndı. 

Gerçi Osmanoflar da ara ~tra ken
dilerine hu suali 8oruyorlar(h. Sonı
Yorlar, fakat Yuvannarun tabiatinde· 
lci gizli bir noktaya el uzatamrynrlar
()t ki ... 

Yuvanna Osmanoflarm içinde bir 
cams fVhİ hareket etınİ§ti. Doğruy
du. Ama, Q:,manorlar ela, iki yüz se· 
lıclik bir kan a~aieti iddia ettikleri 
Osmanoflar ailesine, Yuvannayı, bir 
Yabancı oldu~tmu bilerek almışlardı. 
~nnu f'n kiiçiik Oı;ımanoftan ~n biiyü
ge kadar lıep-i hiliyor 'e belki de 
~ll c.an nokta~ma doknnulclnğu daki· 

a Yuvanna l\filıailoviçin kocası sns· 
lllaYı tercih edivorcln. Yalnız, kadt
nın İyi karakterini O.•ınanoflnrm boz· 
du~mu, yalmt do~m<lan do;;ruva Ha-
ı·ı· r: ..., J 1 ın bozduğunu si>y1üyor; ve ortada 
h~~annn~ bir su ,·ar:ıa bu rnyun içe
~ısıne Halil Osmanofun toprak attı· 
gını ilav~ ediyordu. 

__ R~raz evvel de söyJediğiın. gibi, kü
ÇUıc Dır ıstırnhat için yapıian tahta 
~rdak ıııltında, hnvnnlarm ıı<lak ''e-t 1 .• k J 
e ermı ·urntmaya ~alışan Zehra o~-
trıanofu kı "rli ~-111ine hırakaıra1': yanı• 

1&-1- 938 

lluMay yumuşak 
lluğılny scrl 
Arpa yemlik 
Arpa . .\nadol 
Çavdnr 
l\11sır sarı 

Kuşyemi çurnlh 
l'u~yemi tlôkme 
İç fındık 
z. ya~ yemeklik 

Geıe ı 
Buğcfay 

Arpa 
Yulaf 
Tifli~ 

850 
5ö5 
60 

Ton 
it .. 

R,112 ,, 

.Kr. Pa. Kr PA 
s 25 5 28 
s 22,5 
4 21,5 
4 10 • 12 

" 37,5 
4 25 
7,30 7 31 
7 5 

33 20 3-i -
36 - 42 -

Giden 
Raımol 29 Ton 
Darı 33 .. 
Tiflik 1 ,. 
fç Cl \"İZ 8 .. 

hş !.. Zehra Osmanofu, ağabeysi için 
iki sene evvel na~ıl Halil kendisi in
tihap ~ttiyse~ benim de işlerime daha 
yirmi sene evnl gene o karışmıştır. 
Çünkü. bfüiin İ§leri ancak kendisinin 
düzelteceğine emindir. Düzeltecek? .• 
Yalan!.. Böyle gözükmek ister tabii .. 
Yahut gözüküyor da .. Fakat Halil in 
karı~ık işler dediği nelerdir? .. Kim 
ppar hu işleri?. Ollmanoflardan baş
ka birisi mi? Yalını iddia ettiği gibi Mısır 
hen? tfıira !.. Ha1i1 Oı;.manof yapar ~~~am 
tabii.. Yuvanna işini de o yaptı işte.. P. yaı;t 

75 .. 
56 ,. 
54 .. 
70,3/ 4 .. 

le fındık 

Bulgur 
Z. yağ 

ı .. 
29,1/4 •• 
2,1/2 .. 

Yuvanna işi! .• 
Yusuf bu kelimeyi hiç te Osma ... 

noflar ~ibi siiyleıniyorcJn. Onun ü
zerinde duruyor ve bu duruş Zebra
nın duru~trna da henzemivordu. Bel
ki her iki seste de tuhaf bir kin var
dr. Fakat birisinin kininde gelecek 
bir tehlike seziliyor; i.itekinde ise o
nu getirmeyeceklere karşı bir huşu
net!.. 

Ymuf Ü:"manof: 
- Evet. diye de,·am etti; Yunn

nnnm karakterini de o bozmu~tur. 
Bozmak ve yapmak. Yahut yapama· 
mak. Her ikisi de vardır onda .. F:~er 
bozuk dcğiJse mutlaka bir yerini kur~ 
calayacak ve kendisine gi)re. aklınca 
daha iyi bir şekil verecektir. Halil 
Osmanofon silah odasına ı:ı;irdiniz mi 
ı;iz hiç?. 

OPERE I'. 

(Arkası var) 

lsianbul Relediııe.,i 
Sehlr Tiyatroları 

Saat 20,30 da 
lfrkek ue llayalelleri 
J>i'}'eı; 4 perde 16 tablo 
Yazan: H. Lenormand 

Türkçc'ii: t. Galip 
Arcan 

Sant 20,:ıo da SATILIK KtnALIK ko
medi 3 r>erdc. Yazan: Anclre Birııbeau · 
Türkçesi: ~f. Feridun. Pazar günleri 15 30 
dn matine. ' 

!)clızadebaşı Turan ti. 
~·aırosunda san'atkar 
Naşit ve arkadaşları 
HARRI FLF.:'ıl:\f Ame· 
rikıın revüsü, 40 kişi 
"iahnede - l\folist kız
!:ır, beynrlmilel dıın

-~Ö7.ler - tlem i ng <'llZ 
,.e orkestras ı. (iündilz: (Eski mcklepfor) 
büyük komedi; Ge<'e: (7.:oroki talıib) bü
yük komedi ... 

ERTUGTIUL SADİ 
TEK TlYATFIOSU 

\'ıırın gece: (Kadıköy 
. Süreyya), Salı: <na
kırköy), Çarşamba: 
( O:ı>kiidnr) sinemnln
rındıı: S{'T KARPEŞ
Um VodviI 3 perde ... 

:eviren: t. Galip Arcan 

16- K. sani- 938 Pazar 
Ö(tle neşriyatı: Saal 12,30 Plakla Türk 

musikisi. 12,~0 Havadis. 13,05 Violoniste: 
Prof. Liko Amar tarafından konser. Pi
yanoda Bayan Enbo. H Son. 
Akşam neşriyalı: Saat 18,30 Pl!ıkla dans 

musikisi. 19 Safiye: PJyano Ye keman re
fakatile. 19,30 Konferans: Prof. Salih Mu
rat. <Tiad:ro drrslcri). 20 Müzeyyen \•e ar
kad:ışları tarafı nılan Türk musikisi ,.e 
h~lk şarkıları. 20,30 Hava raporu. 20,33 
Ömer Rıza tarafından nrapça söyle\·. 20, 
45 Ray Muzaffer tıkar ve arkadaşları tanı. 
fından Türk musikisi ve halk şarkıları. 
(Saat ayarı). 21,15 Yiolon Solo : Orhan 
Dorar t:ırnfından piyanoda Yalanlin. 

1 - Ries: Larapriciosa. 
2 - Chopin: :\'oclurne. 
:i - Jcnö Hubay: Le Luthier ele Creınon. 
4 - - Jenö lhıhoy: Hejre Kali. 
21.15 Orkestra: 1 - :\fanfrt>d: Ton\'ellen 

Polpımrri. 2 - Bosc: Rose - ~fousse, \'al
se. 3 - Andran: La ~las<'otte. 4 - frrey: 
Kııronıa. 22, 15 Ajnns habrrleri. 22,30 Pltık· 
la sololar, opera \•e operet p:ın·al:ırı. !'!2.50 
Son lı:ıberler vı> ertesi giinüıı programı. 
23 S•' n. 

BUGÜN KAJ.K.\f..\K YAPURLAR 
Saat Vnpurıın adı Gitlifji 1101 

12 .'.nkera Kararlt'niz 
9.30 Kocnrli lzıniı 
8.30 Kemnl Mudanya 

ıuo 

12 

GF.LEC:EK \'.\PUTIUR 
Ant:ılyıı 

Tarı 

Davet 

Ayvalık 

Kara<l<'niz 

Yü!ı:sek fk.tı&at ve Ticaret mektebi 
rnezunlanna: 

Mektebin 55 inci yıldönümü müna
sebetiyle 16 • 1 - 938 Pazar günü saat 
14.30 da mektep binasında yapılacak 
kutlulama merasiminde bulunmanızı 
diler. 

Mektep Müdiriyeti 

/ 1"- KURUN ~ - 'f6IXINCIKANUN1938 

ili< TüRIC GAZETECi 
NO. 9 YAZAN ı Turan Aziz Beler 
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Rolivud stüdyoZannda modellerin hazırlandığı dikiş sa1onıt .• 
ifşaatta bıılıman Lolcüti 

Şehirden biraz uzak olan Hacienda 
Parta. Amerikanın en güz.el atları 
yetiştirilmektedir. Burada her pazar 
Rudolf Valantinonun atı dolaştırılır. 
Pek çok kimseler ona en büyük şöh
reti kazandıran Şeyhinoğlu filminin bu 
ikinci artistini görmek için oraya gi
derler. Atın süvarisi, Valantinonun o 
filminde üzerinde bulunan elbiseyi 1 
giymektedir. 

Geceleri, tepelerde bulunan Holivud 
parklarından, aşağı doğru baktığınız 

zaman şehri elektrik ziyalarının şaşa
asından vücude gelmiş geniş bir deniz 
halinde görürilsünüz. Parklarda, aşa
ğıdan ve yukarıdan dökülen nurlar i
~inde, doyulmaz bir manzara teşkil e• 
der. Her taraftan döklilen ziyalarla 
okşanmaktan hoşlanır gibi bin bir çift 
saadetli dakikaların şevk ve zevkjni 

· apaçık yaşarlar. Utanmak, sıkılmak, 
bu çütlerin hatır ve hayalinden geç
miyen mefhumlardır. Buntihla beraber\ 
kimseyi rahatsız etmezler. Başını çe
virip balmıazlar bile. Her çift bu em
salsiz muhit içinde gençliğin aşk ve 
havasını istediği gibi teneffüs etmek
te hürdür. 

Holivudda gece eğlencelerine mah
sus kabare - bar· vardır. Buralardaki 
neşe, eğlence, ve safa alemleri dün
yanın hiç bir tarafındakilerle mukaye
se edilemez. Parisin en maruf kabare
leri bile bunların yanında sönük ka
lır. Bu gece eğlencelerine dünyanın en 
güzel kızları ve artistleri angaje edi
lir. Bunlar sanat ve kabiliyet itibari
le Fransız mesle~larım gölgede bı
rakacak kadar yüksektirler. Çıplak 

varyete numaralan yapılır. Sayısız 

eğlenceler icat olunur. 
Son zamanlarda rahat koltuklardan 

ve cilali masalardan bıkan halk şim
di bavern usulü apaş alemlerine rağ
bete başlamışlardır. Kaba iskemleler 
ve tahta masalar moda olmuştur. Za
ten bu şehirde de bütün A.merikada 
olduğu gibi her şeyin en fazlasını ve 
en büytiğünü yapmak modası ve itiya
dı vardır. Her şey imkan olduğu kadar 
büyültülür ve mutlaka. her yerin her 
§eyin daha yükseğinde yapılır. Bizim 
tavlaların pulları bile üc: beş misli bü
yültülerek kriket gibi küreklerle oyna
nılır. Velhasıl bütün Amerikadaki bU
yültmc hastalığı bu şehirde de bUtün 
kuvvetiyle musallat olmuştur. Artık 
her ~yin nasıl olacağını siz tasavvur 
ediniz.. 

Holivudda, havadisleri bUtün dün
yaya yetiştiren, dört radyo istasyonu 
vard1r. Bunlar mütemadiyen ne§riyat 
yapar. ve Holivud havadislerini en u
fak teferruatına kadar dünyaya ya • 
yarlar. 

İklim itibariyle güzel olmakla bera
ber, Holivud denizle tam çöl arasında 
bulunduğundan. havasına alışın.ak la
zımdır. Gündüz arcak gece serindir .. 
İ1k zamanlarda çok dikkatli bulunmak 
18.zımdır. 

Hofrını<f1m Yegane Gazetesinde 
Ticaret Odasının verdiği malumatı, 

vesikaları ve nasihatlarr aldıktan son
ra Holivudun yegane gazetesi olan 
Hcllywood Eitiza News ida:rehancsine 
gittim. Yazı işleri müdürü beni mem-

nuniyetle karşıladı ve diğer arkadaş
larına da prezante etti. Fotoğraf un çe
kildi ve 1ntervev yapıldı. O akşam ga
zete "Holivuda ilk gelen Türk gazete
ci,, başlığı altında bu mülakatı neş-

. retti. Bu yazıyı yazan Cari Shaeff er 
ile sonradan çok iyi arkadaş olduk. 
Bu zat Holivucklan ayrılıncıya kadar 
bana çok kıymetli bir dostluk göster
miştir. 

öğle yemeğini bir tarafta yedikten 
sonra Los Ancelosa nasıl gidileceğini 
öğrenmek için tekrar kapıcı Misin de-
18.letini rica ettim. Hangi vasıta ile 
gitmek muvafık olacağım anlattı. Pa
cüic Electric tramvay şirketinin ga
yet geniş ve uzun kırmrzr boyah ara
basına atladım. Anbada 80 kişilik yer 
var fazla kimse alınmıyor. Tam orta· 
yerdeki otomatik kapı araba hareket 
edince kapanır ve basamak kaybolur. 
Aınerikanm mm taraflarında biletçi 
yoktur. Arabanın ön tarafına girersi
niz ve orada vatmanın yanındaki deli
ğe beş sent atarsınız. Mesele tamam-

dır. Fakat burada biletci vardı. 10 
sent vererek biletimi aldım. Tramvaya 
ilk defa binmiş olmaktan adeta zevk 
duyuyordum. Bir küçUk çocuk mera· 
kile yarını saat devam eden bu yolcu
luk esnasında, ba:ıımı pencerelerden 

. çevirmedim. 

Nihayet son istasyona vardık. Bu
raya varmadan evvel takriben üç ki
lometre kadar bir mesafeyi yer altın
dan geçmiştik. İstasyon, şehrin en iş
lek caddesinin altında imiş. Yukarıya 
çıktığım zaman etrafa bir göz gezdi
rince Los Ancelosun en büyük binası 
olan Citz Hall'i bulmakta müşkilat 

~ekmedim. Bu lmk katlı binanın ilk 
katlarında belediye dairesi ve son beş 
katında da memleket hapishanesi 
varmış. Ben §e}ıremini Mister J ohn 
Porteri görmek ve Vancouver valisi 
Mister Mayerin yazını~ olduğu tavsiye 
mektubunu kendisine vermek istiyor
dum. Ofise gittim. Kabul olundum .• 
Beyaz saçlı, uzun boylu iri yarı bir 
zat olan şehremini bana çok iyi mua
mele gösterdi. Hayatmda nadir gör· 
düğil Türklerden biri idim. Şehirde 
kaldığım müddetçe elinden gelen bil· 
tün yardnnlan yapacağım söyledi ve 
benim Los Ancelos ve Holivud Ticaret 
Odalarını ziyaret etmekliğimi tavsiye 
eyledi. Ben de bu sabah Holivud Tica· 
ret Odasını ziyaret ettiğimi söyledim; 
dünkü yemekten bahsettim. 

Los Ancelos ~ehrini:ıi insanları sı
cak kanlı. Tuhaf şey yeni Kürenin altı 
üstünün aksine. Eski Dünyada daha 
ziyade Garpliler soğuk ve Şarklılar 
sıcak kanlı oldukları halde Amerik2.da 
hal bunun tamam.en zıddI. Burada ha. 
yat bir proğram tahtında yürür. Ça • 
lışma saatleri, eğlence vakitleri, isti
rahat zamanları, te~bit olunmuş. Nev
york ve Şikago gibi şehirlerde ise her
kes yalnız para kazanmak hırsiyle et
rafa saldırır. Yemez, içmez, mütema
diyen çalışır ve dolar peşinde koşar. 
Burada ise para. kazanmak rahat ya
şamağa bir vesile teliılı:ki ediliyor. Los 
Ancelos §ehri para yapmak yarışına 

- (Devam ediyor), 

• 
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Fransada kabine buh
ranı devam ediyor 

(Ü::;t)·anı: I incide.) 
He yeniden intihabat yapılmasını is· 
temekte ''dahili harp havası" nı pro
tc5to etmekte ve komünistlere lıü<'um 
ederek Framırz hmlııtlarmm t'mniye
te almmasını, mü,.:temlekelerde talı· 
rikatm durdun1 lmasım ve iı;:timai is
Jalıat yaprlma,.rnı talep etmf"ktedir. 

Paris, ] 5 ( A.A.) - Bazı parla
mento mahf ellerinde söylendiğine ~ö
re. kahine buhranmın önüne geç
mek c;arelrri ara~tırıhrken para huh
ranını lıalletmek Jüzumundan ilham 
alınacaktır. 

Paris, 15 ( A.A.) - Saat 18.33 de 
B. George<ı Ronnet, Elize sarayına 

gelmi~ ve Reisicumhura mibhet ce
vap ıı:etirmekte olduğunu gazetecilere 
bildirdikten ~onra Reiı0icumhurun 
nezdine girmi~tir. 

Bonnet. Reisicumhura yeni kabi
neyi kunnak vazifesini kabul eylf'di
ğini bildirmiş ve ~aat 19 da Elize 
sarayından çıkarak kafi mü..;averele
rine ba~lamak üzere doğrudan doğ• 
ruva maJi,·e nezaretine gitmiştir. 

Pari~. is (A.ı\.) - n. Bonnet'nin 
de iştirakiyle toplanan radikal sos
yalist irtimamdl\ a~ağıdaki karar su
reti kabul edilmi~tir: 

Dalatlier'nin rivasetinde toplanan 
radika) ve radikai sosyalit:ıt partisi 
parlamento grupları ile parti bürosu, 
Reisir.umlıunın R. Bonnet'yi lıiiku
meti kurma~a memur eyJediğindcn 
kaydı malfımat ederek B. Bonnet'ye 
samimi itimatlarını ve muvaffakıyet 
temennilerini bildirmi~1erdir. 

Radikal ve radikal "Osya1i:-t parti
si parlamento grupları ile hüro!ln, 
halk cephesine sadakatlerini teyit ey
ler. 

Aldığı taahhütlere hi.irmetkar bu
lunan parti, hüyük bir di.irüı;tlük ile 
i~hirliği yaptıhrı ı-o~yalist direksiyonal 
ilk hükıimete iştirakte tereddüt et
memiştir. Parti. hilalıare, f evkaHide 
valıim ~erait dahilinde, ikinci hiiku
metin direkFiyommu ve meeuliyetini 
a]maktan da çekinmemi~tir. Parti, 
reit1 Chautemps'm Ramhouillet he· 
yanname..:i ile taFrih eclilmi~ hulu
nan lıükiimet hf'yannamesine tevfi
kan, bu vazi[eyi, yalmz umumi seçim 
den çıkan milli iradeye hürmet et• 
mek ,.e memleketin ,.e cumhuriyetin 
yiik~ek mennfiine hizmette bulun
mak kaygı;;;ı ile yapmr§lır. Parti, ay
ni i;::birlikleri ile ayni ı:iyaseti takip 
eylemek azmini yeniden tekrar ecler. 

Ru toplantı esnasında heyanatta 
bulunan B. Ronnet, R. Leon Blum 
i1e vaptt~r göriiQnıcyi anlatmı~tır. Ru 
görii:me ec;nac;ında so!;yalist li<leri, 
so·yafüt partiıdnin hiikirmete iştira
kini ve hatta mü7alıeretini elde ede
bilmek için knr~1lacıarağı gliı;Jükleri 
bilclirmi~tir. Bu vaziyet, e~asen B. 
B1um'tm n. Rennet'ye bugün öğle
,J,.n sonrn yolladı~ı husu"i mektupta 
dn teyit edilmi~ hul unmaktarlrr. 

R. Bonnet. hunrl:ın sonra, parla • 
mentonun ta<ı,·ibine arzedereği hü -
kfımet pr(\ıı:rammı mevzuu hahFet -
miş ve hn proı:ı;ramm, umumi ~İzgi -
}eriyle. ezdimle <ıo<ıyal <ınllı kanun -
larr, i~ !'tatfüıü ve nizıımm idamesi 
Jıu<ın,farında evelki hiikumetin prog
ramının ayni olacağını tasrih eyle
mi~tir. 

Mali ''aziyet hmmmnda. R. Bon
net, para ~üc:liiklerinin hillıa<ıoıa pc:i
kolojik malıive.tte olduklarını hatır· 
latrnı~ \'e hütçe miitevazin lmlumhı
ğundan ''e hazine rle uzun aylar için 
milernmen olılu~'lmdan yeni hlçhir 
,·rr~i konnhnıyarnğmı hilılirmi~tir. 
B. Bonnet, maliye nezaretini ha~ve
kile vt>rilmck surf>tiyle hiikfınıetin e
sas enıli~esinin ne oldu~u sarahat ile 
ı::iiı:terilereğini ve hu psikolojik rnzi
yetin itimadı yen iilen tc<ıİ~e çok Yar
dımı dokunnca!!ı kanaatinde hulun
,Ju~unu da lwyan eylemi~tir. R. Hoıı
net, ge~en hazir:ıncla Vac;İnglonrla i
ken. mali buhranı hallet~ck ve halk 
cephe--ini idaı;ne ettirmek için k<'ndi
~ine Yapılan dm·ete ne p;ihi ~artlar al
tında icahct eylediğini hatırlatm1ş. 
radikal ııosyalist pnrtiı:i ile clemokra
tik mücs!=.ecıelere c;ıkı ~nrette ha~lr hu· 
lnnan hiitiin ı;iraı:_i m:•zi,ini anmr~ ''e 
hu h:ı~hhğı kuponlar bordrosunu ta~
,·ip ettirmek ve memur1arın maaşla-

rma zam yaptırmak suretiyle isbat 
eylemiş bulunduğunu da bildirmiş
tir. 

B. Bonnet, nihayet yeni kabinenin 
siya~etini tam bir vuzuh ile güdebil· 
nıcısi için partiden o suretle bir mü· 
zaheret talep etmiştir. 

B. Bonnet'rlcn sonra söz alan B. 
Chaııtemrs, pcr§embe günkü parla
mento top]antı.::mda yaptığı beyana
tın ve komünist B. Ramette'in sözle
rine cevahmm ne gibi şerait alımda 
~ aprlnuş bulunduğunu izah etmiştir. 
B. Cbautemps, siya i mahiyette de • 
~il, fakat rni1Ji mahiyPtte endişeler • 
le hareket eylemiş olduğunu, zira 
yabancı piyasalarda frank'm maruz 
kaldı~ı hiirum1ara hır nihayet Yer • 
rnek arzn~unu giitmekte hnlunduğu • 
nu hildirmiş ve bazı gazeteler tara· 
fmdan son bcyanatmm halk cephesi 
tesaniidünil yıkmağa matuf olduğu 
hakkında verilen haher1erin katiyen 
do~ru olmadığını tasrih eylemi~tir. 

Paris, ] S (A.A.) - Halk cephesi 
milli komitesi. hıı~iinkü toplantısın
da. aşağufoki tebliği ne~rctmiştir: 

Halk cephesi milli komitesi halk 
ceplte!'İ pro~ranu üzerinde ittihadını 
teyit eden Fransız ekseriyetine tercü
man o]maktadır. Halk cephesi milli 
komitesi. halk cephe~inin vazHcı:;ini 
Jıitirmediğini ve valnız halk cephesin 
<len doğan ve halk cephesi ınogramı· 
m tatbike azmetmi~ bulunan hir l1ü
kumetin, memleketin sarih suretle 
~österdiği iradeye tevafuk edeceğini 
hir kere rlrılıa teyit eyler. 

Bu kararın miittefikan almma;;ın1 
ıflüteakrp, radikal sosyali~t partisi 
delegeleri, partilerinin her iki lıalk 
cephe!'lİ hiikfımeti tarafından takip o· 
lunan para ~erhestic:i siya~etine hağh 
kalmakta bulunduğunu bildirmişler· 
clir. 

Paris. l 5 ( A.A.) -1\felmsan mec
lisi solJar heyeti, aşa~ıdaki karar su· 
retini alm1~ttr: 

Sollar lıeyeti, heyeti tec:kil eden bil· 
tiin grupların, lıalk cephesi ekseri
yetine dayanan ,.e halk ceplıesi prog
ramını tatbike azmetmi~ olan bir halk 
cephec;i hükumetine müzalıarete ha· 
ın· olduklarını bildirmiş hulnnduk
larmı memnuniyetle mü~ahede etmiş
tir. 

f'aris, 15 (A.A.)" - B. Boıınet, 
yeni kabineyi kurmağı kabul etmiş· 
tir. 

Par is, J 5 ( A.A.) - B. Geor~es 
Bonnet, ma] iye nezaretin<lPn harici
ye nezaretine p;iılerek R. Delbos ile 
p;iirüşmüş ve müteakıhen saat 19.45 
de nıchuı:ıan meı•I isine gel erek ııazır-
1 ar oda!'mda, hiri biri ardına, ayana
zasından Maulion ve Bertlıod'u ve 
mclnısan me<'lisinden Rf"naitour, 
Frossard w: Cmtel'i kabul eylemiştir. 
Saat 20.40"c1a da <ıosyalist parthi par
Jamento grubu şefi Serol ile görüş
mü-;tür. 

Pari<ı, 15 (ı\.A.) - B. Bonnet, 
c:aat 21.50'cle gazetecilere hevanatta 
hu lnnnrak hükumete i~tirak iç.in yap
tr~ı tf'!dife so~nli.tlerin ''erıli~i. ce· 
vahı yarın t;ahah radika] so~ynliı:ıt 
grubuna bildirmek niyetinde olduğu
nu söylemi~tir. 

KOl\IÜN!STLEillN TEJIDfDt 

Pariı:ı, J 5 (Radyo) - Konıiinist 
parti-.i millete hitaben hir beyanna
me nf"~rederek Framızlı:ırın 19:~6 se
çiminde izlıa,. ettikleri arzunun teza· 
Jıiirii olan "Halk cephe i'' hirli~inin 
ılağrfnıama~r Jitzumuııu hilılirmi::tir. 
Komfini:ot partisi, yeni kurularak ka
hine halk <·ephe·i e::aııı üzerinden ku
rulınıız ve o cephenin programına sa
ılrk kalmaz,;a hiitiin ıncınleketie umu
mi ::rı>\' yapılar:-~mr hu heyanname 
ile ilfin etmekteılir. 

Fransız ~azeteleri 
neler diyorlar? 

Paris 15 (A.A.) - Bütün Fransız 

matbuatı kabine buhranile meşgul ol
maktadır. 

Matin gazete:;i, ye:ıi kabinenin bir 
sol cen1h karteli hükümeti olacağım 

tahmin ederek diyor ki: 
Sosyalistler kabineye bilfiil i§tirak 

Trc;ik vapuru denı- ı 
ze indirildi 

Berlin 15 (A.A.~ - D. N. B. bil
diriyor: 

Türk deniz işletmesi namına Krup -
Germania tezgahlarında inşa edilmek
te olan üç vapurdan ilki bugün mera
simle denize indirilmiştir. Kordelayı, 

Türkiyenin Berlin büyük elçisi B. 
Hamdi Arpağm refikası kesmiş ve ge
miye "Trak,, adı verilıniştir. Merasim
de Türkiye Ekonomi bakanlığı deniz 
müsteşarı B. Sadullah Güney ile Tür
kiyenin Berlin deniz ataşesi ve ~:er 
Türk memurları hazır bulunmuştur. 

450 yolcu istiap edebilecek olan 
''Trak,, vapuru Marmarada işliyecek
tir. 

Stoyadinoviç 
(Ustyanı birincide) 

ederek kendisiyle uzun müddet gö -
rüşm.üştür. B. Von Neurath, Yugos
lavya Başvekili ve hariciye nazırının 
bu ziyaretini Adlon otelinde iade ey
lemiştir, 

Berlin, 15 (A. A.) - B. Stoyadino
viç'in ziyareti münasebetiyle, bütün 
Alman gazeteleri, Almanyanın esaslı 
dünya hadiseleri unsurları karşısın

da çok yakın bir fikir beraberliği his
settiği memleketin hükfunet reisini 
hareretle selamlamaktadır. 

Gazeteler, B. Stoyadinoviçin, ken
di faaliyetinin bu sahasında, Avrupa
da gerginlikler vücuda getirmek mak
sadı ile bazı devletler ve uns~lar ta
rafından yapılan bütün teşebbüsleri 

re!ldetmiş olduğunu tebarüz ettirmek
te ve iki memleket devlet adamları a-
rasmda yapılacak görüşmelerin mu • 
hakkak surette Avrupa sulhunün mu
hafazasına yardım edeceği kanaatini 
izhar eylemektedir. 

Yeni Meclis binası 
Gönderilen 14 projeyi tetkik ede

cek ecnebi mütehassıslar Ankarad 
Ankara, 15 (A. A.) - B. M. Mecli

si binası projeledni tet!dk etmek üze
re teşekkül etmiş olan jüri azasından 
İsveçli Pi. İvar Tenzbon ile Holanda
lı Pr. V. M. Dudok ve İngiliz Pr. H. 
Robertson Ankaraya gelmişlerdir. 

Jüri, müsabakaya iştirak etmemiş 

milletlerin mimarları arasından seçil
miştir. Filhakika Ankaraya gönderil
miş olan projeler arasn.da İsveçli, İn
giliz ve Holandalı mimarlara ait hiç 
bir proje yoktur. Jüri azasından her 
biri beynelmilel sanat aleminin en yük
sek şöhretini haiz mimarlardandır. 

Bunlardan İsveçli, Pr. Ten.zbon Stok
holmde Nobel mükafatının tevzii me-

RüştU Arasın hareke· 
ti geri lialdı 

. Ankara, 15 (Telefonla) - Fran
saclaki son hadiseler üzerine konsey 
içtiınamı tehir etmiş ve bugün Cencv· 
reye hareketi mukarrer olau harici
ye vekilimiz hareket ebnemi§tir. 

Bazı haberleri tavzih 

rasimi yapılmakta olan meşhur "Kon 
serler Saray., mı inı::a etmiş ve anc 
vaktı müsait olmadığından dolayı TUr 
kiye parlamentosu için proje yapmak 
tan itizar ederek jüri azalığını kabU 
etmiştir. 

Muhtelif milletlere mensup mimar 
tar taraf mdan Ankaraya gönderilıni!f 
olan proje1erin adedi 14 dür. Jüri bU 
günden itibaren hergün bir proje tet· 
kik etmek suretiyle takriben iki hafta; 
kadar bu işle uğraşacak ve neticede Uç 
proje tefrik ederek hükumete arzede· 
cektir. Bunların arasından birinin inti· 
habı hakkı hükumete aittir. 

ing.liz ordu 
kumandan:arı 
gençleşt[r;liyor 

İngiliz ordusu iiınerasmı nisbcten 
dalıa gen~ler arasından intihap et# 
mck lıu!'-munda İngiltere harbiye ne

Ankara, IS (A.A.) - Son zaman- zarclinin aldığı tedhir, giin geçtikçe 
]arda bazı matbuat haberlerinde, sırf dalın yed safhalar arzetmektcdir. 
bura mahafiliyle temas etmek veya • Bundan <ince onlu ~Orası nıensup· 
but yaziyt'ti yerinde mütalea eyle • ]arı evYelkilenlen daha genı:lerle de• 
ınek kasdiyle bazı ecnebi resmi de • ~i~tirilıni~ti. Yen iden altr gen~ zahit, 
vairden, veyn hususi ~irket ve tfraret harlı iye nezareti taraf mel an dahn 
ev1erintlen g4in<lerilen zevatın bu zi - yi.ik~t·k 111evkilcrf' çılrnrtılnn~hr. 
yaretlerine hir nevi mali müzakere K ;inunuen-clin iİ"ünılc yapılan 
mahiyeti ,·erildiği, veya intaç olun- lıüyiik c!C'~i~iklikler, lngiliz )Üksek 
mak üzere hulun an işler eh emmiye- kuııı:ınıla lıe) etleri arasrnda ''aşati 
ti atfedilmekte olduğu görülmekte- yaş nishetini, altını~ iiçten, e1li ikiye 
dir. indirıni~tir. 

Bu husuflta reı:ımi mahafilden al- Yapılan tavinlerc1c. lıellihaşlı bazı 
dığımız mnlfıınat:ı atfen, lnı ziyaret· mevkilere ~etirilecek c~ha,.ın, o nıev· 

etmeksizin parlamentoda müzahe.~e~te lerclcıı hiç hirinin resmi hir mahiyeti kilere liy:ıkati p:;iize almaktadır. Da• 
bulunacaklardır. Bu suretle komunıst ~ 1 ohna<lığmı, ve sırf hir 'a7.iyet miit<l_~ , lıa viil~sd.: riitlıeılcn olması ,.e 'L:ııiemi' 
ler kati olarak bertaraf edilmiş olacak- asının vevalınt tifaret müeıtseı:eleri .lmlıınınası lıcsnha katılnıayor. (Paily 
tır. Para vaziyetinin düzeleceği ümit jçin mutat vcç1ıile ticari tekliflerde Express). 
edilebilir. Imlumnnk imkanlarım tf'tkiktı>n iha~ ---------------

Echo de Faris, kendisine tevdi etli- ret oJJuğunu saralıatla hildirclıili - E I ek l ı i k ş_ i ı l; e I; n den 
len vazifenin müşkülatını herkesten riz. istenen paıa hakkında 
iyi takdir eden maliye nazırı Bonnetin Diğer taraftan bazı müh:m ban -
hükumeti teşkil vazifesini üzerine al- ka1arnmz umum müdürlerinin şul)at cevap Vt-' 1 İ/di 
mış olmasını hayırlı bir alamet olarak içinde Lon<lraya ı:ı;iıleccklerine dair !stanbul Elehtrik Şirketinden, Na-
telakki etmektedir. gazetelerde inti~ar eden haher iizcri· fia Vekaleti tarafından 18.000.000 li-

Jourun mütaleasma göre, §imdiki ne yaptı~nm7. tahkikat, bunun da ay· ra istendiği bundan bir müddet cv-
kabine buhranı halk cephesinin infisa- ni vcçhile lıir temas te~isinden fazla vel yazılmıştı. 
hını tazammun eder. Çünkü dün dev- bir şeyi istihdaf etnıiyen bir seyalıat-
rilen Chautemps ile onun radikal si- tf'n iharet ohlu~unu g{)stermiştir. 
yaseti değil bizzat halk cephesidir. Fransada bahriyesine 

Bu gazete diyor ki: 

Bonnet komünistlerden temizlenmiş 
bir yol üzerinde bulunuyor. Hedefe 
erişmesi mukadderdir. Kendisine zaru
ri olan müzahereti teessüs edecek olan 
itimat hükumetten esirgenmiyecektir. 

Journal gazetesi şöyle yazıyor: 

Sosyalistler fena bir tabiye kullan
mışlardır. Çok nazik bir anda ileri sür
dükleri metalibat onlara bekledikleri 
faydaları temin etmemiştir. 

Radikal sosyalist gazetesi olan Ere 
N ouvelle diyor ki; 

Eğer radikal sosyalistler hükumetin 
idaresini istiyorlarsa bunun sebebi 
Fransanm geçirmekte olduğu bu vahim 
anlarda uhtelerine terettüp eden tnesu
liyeti tamamile müdrik bulwımalarıru 
eğer radikaller parlamentoda müstekar 
bir ekseriyet temin edemezlerse şimdi
ki parlamentodan ümidi kesmek 1 ;zım 

gelir. Çünkü bugünkü vaziyette ne da
ha ziyade sağa ve ne daha ziyade sola 
bir temayül gösterilerek memleket 
idare edilemez. 

Sosyalist gazetesi olan Populaire ga
zetesi de şöyle yazıyor: 

Ancak kabinede teessüs edecek bir 
sosyalist idaresidir ki halk cephesi un
surlarını önlerine dikilen maniaları yı
kabilecek bir şekilde toplayabilir. Ne
ticeyi itimatla bekliyoruz. 

Nihayet komünist Humanite gaze
tesi şöyle diyor: 

Memleketin istediği müştereken alı
nan taahhütlere sadık bir halk cephe
sidir. Ancak böyle bir ekseriyetten çı
ka bilecek bir hükumet iktidara gelebi
lir, 

fazla p·ara barcıyacak 
Paris. 15 (Hususi) - İtalyanın 

yeni zırhlı yapınağa karar ,·ermesi ü
zerine, Fransız bahriyesi de faaliyete 
geçmiş ve, kalline isti fn etmeden ev
vel, bahriye nezareti lıükômetten ye
ni tahı;isat istemi~tir. 

İyi malfıınat alan malıafilde söy -
Jendiğine giire. istenen f evkalacle talı
si!'iat be~ yiiz milyon frank kadardır. 
Bu para ile 1938 deniz inşaatının bir 
an evvel ba~lanması temin olunacak
tır. 

1938 inşaat pro:.,rrammda bi11ıassa 
1 kruvaz()r, 2 tay.,yare gemisi, 6 tor
pido, 5 tahte1halıir vardır. 

General Görlng 
Alman ha\'a ve iktısat nazırı Ge

neral Göring geçen gün 45 yaşına 
hasmı~ ve hu münasebetle şerefine 
§enlikler yaprlmr~tır. 

Bir müddet evvel, Emmi Sonne
man i~mincle hir artistle evlenmiş o
lanmış olnn Generalin yakmda hir 
~oruğn o1aca~ı da haher verilmekte
dir. Bu suretle, bazı meshnr kim
selerin beklenen ~ocnkları üçü hulu
yor: Hayan Sinıprnnla ov]enen eRki 
İn~iliz kralı Ye H o1landa prensesi ile 
evlcn~n Alman Prens Bernard <la 
yakıDfla baha olacaklar ... 

BarutgUcU alanındakl 
maç~ar 

Kadıköy Halkevi Kızdtoprak 2 No.lı 
spor kolunun A ve B takımları Barut· 
gücünün A ve B, Bakırköy Rum takı· 
miyle Barut~[f;ü genç takımları ara
srnda bu hafta budbol maçları :rapıla -
caktır. 

Bu yeklınunun bir kısmı Şirk<:tin 

halktan fazla olarak a1dığı, kısmı kül
lisi de şi ketin, mukavelesi müeibince 
şebekeye sarfotmcsi icap ederken, bu
nu yapmadığından şimdi devlete ver· 
mek mecburiyetinde olduğu paracır. 

Şirkete 18.000.000 lirayı :azami 937 
senesinin son giinüne kadar btikfır.~ete 
vermesi icap ettiği bildirilmişti. Bu 
vaziyet karşısında şirket, Nafia Ve • 
kaletinden israrla ric.ı ederek, bu müh
leti şubat başına kadar yani bir ay 
daha uzatmak istemi§, fakat Vekalet 
müddeti ancak bu aym on beşine ka
dar uzatmıştı. 

Şimdi verilen soıı mühlet de dün 
bitmiştir .. Elektrik Şirketinin rıüs

oot bir cevap vermediği söylenm "·-te
dir. Bu vaziyet karşısında hükfın ~tin 
ne gibi bir karar vereceği yakında. an
laşılacaktır. 

Oğlunu d' l9ncll ;:; e teşvik 
ediyor .r. u 'l ? 

Sultanahmette cami avlusunda yatıp 
kalkan ve oradaki helaların temizliğine 
bakan Mehmedin oğlu on beş yaşında 
Mustafa dün karakola müracaat etmiş, 
ilk mektepte olduğunu, babasının ken
disini dilenciliğe teşvik ettiğini söyle-
miştir. · 
Oğlunun şikayeti üzerine Mehmet 

yakalanmış, hakkında tutulan zabıtla 

mahkemeye verilmiştir. 

~::::::::::::::::::::::::: n::::::::::::::::::::::::::rs 
U UahiHye mütehassısı ı·· i: Dr. Hüseyin Usman 
~~ LAJeJi J,Ulfii apariımanı 4-7 ye • 
;; kadar Tele1on : 22459 
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~li:--:----~~-----~~--------~--R a g IJ bank reisi Şahfın bir makalesi 

"iktisadi harp 
bitirilmelidir,, 

Olıtıadıv . (Üsıyanı birincide.) 
tcşlı.il gı tetkıkat~ değer bir mesele 
llıilcı eylemektedır. Bilhassa beyncl
lanı· ~ara ve ödeme işlerinin yeniden 
İtıılı.~ 1111 hususunda bugün için ne gibi 

anlar 
l'lıalıd mevcut bulunduğu araştırıl-

ır, 

1w1iı1· • 
tet) 1 ıktısadiyatlarının muhtelif su-
lı.ctıerde inkişafı ile muhtelif memle
Pa er birbirlerinden müstakil olarak 
Ilı taJarını tanzim etmişlerdir. Her 
cınleketı'n ·11· • d' - . . bi , mı ı parasını ıste ıgı gı-

tanzim' • · h · k' ti ı ıse, şup esız ı, o memJeke-
~ kayıt ve şarta tabi olmayan huku
d tıdan sayılmaktadır. İşte bu cihet 
evlet 

litı e ve onun para işlerindeki tcıki-
}'ı •

0 1an Merkez bankasına mi:Ii para
~' ~Stirnaıe elverişii bir halde tutmak 
azıfcı· . . tabu ını tahmıl eylemektedir. Bu ise 

ta• . ancak Merkez bankası tarafından 
,1:

1
P. ~.dilecek olan siyasetin maksada 

erıJ]ı b. l" 'k d" . iır ır ına ı ve ı tısa ı aıyasete 

ıa:.nat ettirilmesile kabil olabilir. Bu 
"ı adaki en baş vazife ise, milli para
" n rtı"b lib' u ayaa ve mübadele kuvvetini 
1i .~t tutmak ve bu suretle tekmil mil
fı ~ ~lladi hayatın muntazaman inl:ip
tirıç~. en mühim şartı temin eylemek
~ Çunkü, muhtaç olduğumuz ve kul
ltıtı d~ğ.rrnız her nevi eşya en büyük Ja
til ıtıbarile dahili istihsalat ve imaa
le; teınin edildiğinden, en mühim me
tudc de milletin dahildeki milbayaa 

tef · tir ını tutmak ve kuvvetle§tirmek-
tıı; Fakat yalnız bu tedbirler kafi gel
~zler. Dünyada büyük zararlal9 kat
~ ltlaksızın kendini iktısaden hariçten 
t a~ıcn miistağni kılabilecek, yani 
~ildi yağile kavrulabilecek hiçbir 

\'let Yoktur. 
8 ir - 1 k · · k d' · · 'h ~ ... cm e et ıçın en ısını cı an 

"~ret· rııe lllden tamamen hariç tutmak, o 
hu ~leketin ihtiyaçlannın temin:n de 
bi Yulc •ıkıntılar tevlit edebileceği gic: ~~un yaşama aeviycaini ve binncti
Ce)( ~tliir seviyesini de ergeç dütürc
~tir. Buna mukabil milletler kafJl
lc , ~Ü{Vl•ebet ve mallarmı ve hbmet
n rıni rnübldelc sayesinde lriiltür, sa-
at •e ilimlerini de kartılıkh olarak 

illlandırmakta ve s~merele§ti:-mektc
~lc.r. Bunun içindir k~ cihan ticareti
}' . •nkipf eylediği zamanlar, mcdeni
la ttın de ilerlediği ve yükseldiği zaman 
r~ır. 

rıı·~inaenaleyh, her memleket, hari:i 
r :aa:hetlerinin tanziminde tabii ola
~·ı Pek rakından alakadardır. Fakat 
bit !etler arasında maksada clver!şli 
~ eşya mübadelesi, milli paralar kıy
li tlcrini tcslıit etmedikçe ve bazı mil

lii~araJ;ırı~ ycnider. tanzimine 'idilme-
Çe kabıl olamayacaktır. 

i~ liıa lllübim şart aranınca, para ile 
göt;~di.~at arasır.claki sıkı münasebet 
d 0 nunde bir Kat daha canlanmakta-
ır n· d la ır efa söylendigi vechile, sağ-

titrı lktrsadiyat ve sağlam bir mali va
~~ Olmadıkça sağlam bir milli para 
• .,_kabili tasavvur ol.ım.ız · bılmukabe-
' lıtt ' 
h\ıı ~d~ ve mali sahalarda yapılan her 
<ltıı gı bır hat.ı da para vaziy~tine tesir
bir hiJi kalamaz. Bir taraftan para ve 
ki İlraftan iktıaat ve maliye arasında
iq. ~rtılıklı münasebetler tabii cihan 
-t-.'-dryatında da mevcuttur. Milletler 

~~ra vnziyetinin tanziminin ilk 

~lf .~"· milletler arası ilrtısadf ve 
,~ ltıuvazene vt. müna;ebetler t~kil 
ilttı::t~dir. Bu münaııebetler de ancak 
ı~1 dıyatı, maliyesi sağlam olan mil
dir~ ırasında bulunabilir. Bunun ıçı~ 
rııt b • beynelmilel para vaziyeti umu
tlırı arpten önce umumiyetle munta
har bulunmuş ve bu vaziyetin um;ımi 
da~ten sonra tekrar iadesi hususun
lcaı bil İm um gayretler de neticesiz 

trlıttır. 
13 .. 

,, p UyUk harpten önceki milletler ara-
ları ara nizamı. hemen bilumum para-

n illt n e 1 . . ·1 . 1 
lllasiı a ına stınat ettın mış o -
rı ,., e temayüz etmişti. Bilhassa tica
•ı.ır e tnali münaıebc-tlerini makul bir 

ette ta . 
~ctı . n.:ım eylemek istıyen memle-

erın p . ttliy aralarının es:ı;ını altın teşkıl 

d Ordu Alt . . . arla . · ın sııııtemı ısc, ıermaye-

İı.:.ab r ıcadı olmadığı gibi ideologiler 
aır da de;.ild'r 

At "" • · tın esa 
l?ı\i 11 arsıulcsal para ve il.tıaat 

n.tacbctl · \'e te1ut· erınııı tanzimine ;aı.ıp.n 
ık bakımından elverişli bir VI· 

ııtadır. Altın sistemi zamanların ica
batı olarak ve harici hiçbir tazyik ve 
mecburiyete maruz kalmaksızın inki
şaf eylemiş, birçok nesillerin edindiği 
birçok tecrübeler sayesinde benimsen
miş ve bundan ötürü ihtiyaca da o nis
bctte mükemmel uymak hassasını ka
zanmıştır. Maddi ve manevi diğer şart 
lar arasında altın para umumi harpten 
evvel hemen tamamen kusursuz ve fay 
dalı bir vasıta teJkil edegelmi§tir. 

Altın esaıı maddi bakımdan, altının 
değerine nisbeten sabit olması hassa
sına istinat ediyordu. Manevi esasını 
ise milletler arası mesai taksimi yolun
daki telakkiler teşkil eyliyordu. Hal
buki, bu sonuncu esaı cihan harbinin 
malüm tekilde tasfiycti neticesinde 
parçalanmııtır. Milli iktısatların birbir 
lerine bağlı bulunmalarının ve cihan 
piyasasının daima değiıegelmeainin ne 
büyük tehlikelerle dolu olduğunu ya
kın bir mazinin acı tecrübeleri layıkile 
öğrctmittir. 

itte bu tecrübelerin icabatı olarak 
ıittıkçe daha ziyade memleketler mil
li iktıaatlanrun llklet merkezini iç pi
yasalarına iıtinat ettirmek gaye ve 
esasını takip eylcmİflerdir. Almanya
nın dört yılhk plinı da bu düşünce ve 
kanaate iıtinat eylemektedir. Bu pli
nından dolayı Alınanyaya, kendisini 
cihan pazarlarından hariç tutmak ga
yeıi isnat edilmektedir. Halbuki, Al
manya hiçbir zaman böyle bir ıaye ta
kip etmemektedir. 

Fakat kabil olan sahalarda da hariç 
memleketlere bağlı bulunmak niyetin
de değildir. Şu hal:le dört yılbk plin 
diğer memleketlede ithalat ve ihracat 
bakımından daha tağlam ve daha fe
yizli eşya mübadelesinin esaslarını te
min edebilmek üzere iç piyasanın kuv
vetlCfGtcainl pye cdinmit olan bir 
milli vaırtadan bafka bir ıey değildir. 

Anıulusal para vaziyetini iyile§tir
mek için cihan harbinden sonra 'birçok 
tecrübelere barurulmu9tur. Fakat bir 
muvaffakiyet elde edilememlttlr. Bili

Jris, ban memleketler altın eusrndan 
ayrılmışlardır. Bu suretle altın esası 

bozulmuıtur. Bunun sebebi ise altın 

döviz bulunmaması olmayıp, galip dev 
letlerin takip ettikleri yanlış siyasettir. 
Bu siyaset cihan ticaretinin çökmesi
nin önüne geçemediği gibi, ar11ulusal 
muntazam r.ıünasebetler tesisini de im
kansız kılmıştır. 

Buhranın ilk etcrleri, mühim mem
leketlerin ticaret bilançolarında önem
li açıklar çıkmasile baı1lamııtır. Vazi
yetin bundan aonraki inkifafı iıe ma
lumdur. 

Anıulusal para itlerinin yeniden 
tanzimi için"Uk tart, arsıulusal borçla 
rın temizlenmeai ve Almanya cibi bü
ylik aanayi memleketlerine ham ürün 
temini n nihayet iktıaaat harbin biti
rilmesidir. Bütün bunların ilk pıtı iac 
tabü cihanda hakiki bir sulhun kurul
masıdır. 

Yeniden tanzim edilecek olan para 
vaziyetinin esasına ıelince: Bunu. es
kiden olduğu ıibi, yarın da altın toıkil 
edecektir. Halen propagandaaı yapıl

makta olan indeks esası para itlerinin 
yeniden tanzimine bir melnet te§kil 
edemiyecektir, Bundan sarfınazar, hat
ta şimdiye kadar para vuiyetine elve
riıli b:r fiyat indeksi bulunmasına dahi 
muvaffakiyet huıl olmamııtır. Bunun 
içindir ki, sağlam bir cihan ticaretinin 
ilk ıartı da temin cdilcmcmittir. Yal
nız gUmüı, yahut aynı zamanda altın
la beraber gümilf dahi sağlam bir esas 
teıkil cdemiyecektir. Paraya yalnız 

altının bir cau olabileceği, bilhana al
tının l::;ugün dahi an!luluaal tanmmıı 

en emin bir ödeme vasıtası bulunmaar 
ve bunun yerine b:ışka bir vasıta ika
mesinin kabil olamamasıdır. Altın esa
sını .ka!clırmıt olan memleketler de da
hil olmak ilzere, hiçbir devlet diğer 

ülkelerle karplıklı ödemelerinin tesvi

yesinde altından vazgecme ni$tir. Bun 
dan başka, muntazam bir cihan ti:areti 
için mühim memleketler paralannm 
sabit kalması zaruridir. Bu lac bütün 
memleketlerin aynı aaflam ve hakiki 
para miyarım aynı zamanda eaaı itti
haz etmelerile kabil ot.bilir,. 

Robert Taylor 
yüzünden 

Barbara Staovlk'I 
eski kocası mahke

meye verdi 
Meşhur ııinema artistlerinden Bar

bara Stanvik eski kocası tarafından 
mahkemeye verilmiştir. Sebep şu: 

Barbara, kocası Frank Feyden ayrıl· 
dıktan sonra, Dion ismindeki küçük 
oğullarını kendisi almıştı. Dion onların 
çocuğu değildir, evlatlıklarıdır, fakat 
Barbara onu evladı gibi 'severdi. Ko
casından ayrıldıktan sonra da onu ya
nında alıkoymuştur. 

Fakat şimdi eski kocası, Barbaranın 
bu çocuğa kendisini unuttunnağa ~Iıı 
tığını ve baba olarak Robert Tayloru 
öğrettiğini iddia ederek artiııti dava 
ediyor! 

, r-..tanbı:I Belediyesi ilanları ı 
- -

Eminönü K. ve D. Ş. MUdUrlUğUn den: Kum kapıda Muhsine Hatun ma
hallesinin Gerdanlık sokağındaki 2 &a)'Jlt ev tehlikeli olduğundan Beledi 
yece yıktırılacaktır. lkametgAhlan nıalnm olmıyan ev sahiplerine kanuni 
tebligat makamına knim olmak Uzere llAn olunur. (B.) (284) 

Keşif bedeli 1215 Ura 91 kuruş olan Silivri Aşım istasyonunun tamiri 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif c'ı·rakile şartnamesi levazım müdUr
IUğilnde göl'Uleblllr. !etekliler 2490 N. ıı kanunda yazılı vesikadan başka 
Nafıa ?ıtüdUrlUğilnden alacakİarı fen ehliyet veslkasile 91 Ura 19 kuruş
luk ilk teminat makbuz veya mektubl le beraber 25 - ı - 938 salı günU saat 
14 de Dafml Encümende bulunmalıdır Jar. (İ.) (167} 

Knsımpaşada Camit Kebir mahal lesinin eski Tilrabi Baba yeni Mum
tıane ve Mutfak kapısı sokağında atik ı 8 cedit 5, 5, !), 2 sayılı GAzl Hasan 
paşa mektebi binasının idarel hususi ye namına tcscill istenilmiş ise de Ta
puda kaydı olmndığınclan bu yer hak kında tahkikat yapılmak üzere 28 - 1 -
1938 gllnil saat on birde mahalline memur gönderileceğinden işbu gayri 
menkule tasarruf iddiasında bulunan Iarın ellerindeki ycsalk ile on gUn 

zarfın ela Beyoğlu Tapu Sicil Muhafız lığına Ye yahut keşif günü mahallin
de bulunacak memura mUracaatları na.n olunur. (292) 

Bir arap koca k6prU- Giresun Nafıa Direktörlüğünden: 
yU çalıp saltı 

Fransız Fasında çok tuhaf bir vaka 
olmuş, lıir Arap, yedi tonluk büyük 
bir demir köprüyü sökerek, kilosu iki 
kuruıtan bir yahudiye satmıştır! 

İspanyaya ıilah yapmak için demir 
lazım olan bugilnlerde yahudiler bütün 
Cezayir, Faa ve havalisinde eıki demir 
ticaretine başlamışlardır. Rahatta, Hü
seyin ismindeki bir Arap da, demirin 
kilosunun iki kuruşa alındığını duyun
ca, etrafta demir aramağa batlıyor ve 
nihayet, bir yol üzerinde eski ve kırık 
bir demir köprü buluyor! 

Açıkgöz Arap, hemen köye koşuyor 
on .kiti kadar topluyor ve bunlar, elle
rinde baltalar, keserler, köprüyü boz
mağa baılıyorlar. 

Arap Hilıeyin de gidiyor bir yahudi 
buluyor ve dört tonluk demiri, kilosu 
iki kuruştan satıyor. 

Bazirgan da demirleri Marakeşe gön 
deriyor. 

Fakat, on rün llOftra, mesele meyda
na çıkıyor ve jandarmalar arabı tevkif 
ediyorlar .• 

800,000 Yahudi zarar 
gUrecek 

Ecnebi gazetelerin yazdığına göre, 
yeni Romen kabinesi. 1914 yılından 
sonra Romen tabiiyetine giren yahudi
Ierin vatandaşlıktan iskat için aldığı 

kararı tatbik etmek niyetindedir. 

Bu takdirde, 300,000 yahudi muta
zarrır olacak bunlardan bir kısmı Ro
manya haricine çıkacaktır. 

-0-

Gandl plAJda ! 
İngilizlere kar§ı elinde ııilah olarak 

daima açlık grevini kullanan Hindin 
milliyetçi lideri Gandi, uzun açlıklar

dan sonra çok ağır hasta dü§müştU. 

Gandi, dikkatli bir tedaviden ıonra, 
nihayet iyileımiıtir, Şimdi Bombay'da 
nekahat devresini plajlarda dolaşmakla 
geçiriyor. 

-0-

l!ey'lya lkramlya·arl 
KatLköy Aıkerlik Şubesinden: 

Kadıköy AL Ş. mukayyet ve derece 
üzerinden harp malOlü subay ve erat 
ile elyevm Kadıköy emvelinden maaş 
almakta olan ve on seneliklerini alarak 
hazine ile allkaları keıilmif bulunan 
ıehit ve eytam 938 yılı tütün bciye ik
ramiyelerini teabitine bqlanrnıttır. Ma
lUl subay ve eratın maaıı resmi senet 
ve projeleriyle ıehit eytamından maaş 
almakta o1anlann resmi maaı sene.di 
ve hüviyet cüzdanlannın ve on sene • 
tiklerini almıt olanlar da yedindeki ve
saik ve b'lviyet ı..:üzdanlariyle birlikte 
yoklamalarını yaptırmak üzere Şu-beye 
m:iracaatları. 

-o-

Havzada ilhohul 
Burada bir aenedenberi inşaatı de

vam etmekte olan ilkokul binası hitam 
bulmak üzeredir. 

Merkezi kazada esasen ihtiyaca kafi 
miktarda okul mevcut olduğundan 1'\ı 

yeni b'nanın ortaokul olarak kullanıl
yeni binanın ortaokul olarak açılması 
alakadarlarınca dil1ünülmekte olduğu 
söylenmektedir. 

Bu bina kuruluf ve mevki itibarile 
ilkokuldan ziyade ortaokul olmaya la
yık olmasına göre Havzalıların ümit
leri hep bu merkezdedir. 

22 - !! - 938 tarihine rast.lryan Çarşamba gUnU saat 16 de Glreson vllA
yetl Hususi Muhasebe binası lçorisln de> toplanacak olan Vilrtyet Enclime· 
nfnce 48836 lira muhammen bedellf lıastnhane binasının yalnız kft.rgir ve 
hetonarma kısımlarının inşası valıit fiyatlar Uzerlnden kapalı zarf usull
lP- eksiltmeye konulmuştur. Teklifler deld tcnzllAt vahit fiyatların umumu 
üzerinden yapılacaktır. Şartname pl!n ve buna mlltefcrrl diğer evrak 240 
kuruş mukabilinde Nafıa Dairesinden Ycrilcccktlr. Muyakkat teminat 3662 

lira 61 kuruştur. lsteklllerin teklif mektuplarını mahalli ticaret odasında 
kayıtlı olduğuna dair vesika ,.e 1938 yılı için cari Nafıa VekAletinden a
lınmış en aşağı 25000 liralık yapı iş lerl mUtcnhhltllk vesikasiyle birlikte 
22. 2 - 938 Çarşamba gUnü saat 14,30 'a kadar Gfrcson Yili\yeti Daimi En-
cümen Ueisliğine vermeleri l!zımdır. (266) · 

Çocuk ••lrıame kuru- ı 
mundan: 

C. E. K. Çocuk kOtnphnnesl menfaa
tine 18 lkincikı'.'ınun 938 sah ak5amı Be· 
yolllunıl:ı Fransız tiyatrosunda ,·erilecek 
müııamcre programıdır: 

ı - Çocuk oyunları ,.e cocuk festil'ati. 
2 -Varyete. 
3 - Caz rC\·ilsQ. 
4 - Konser. 
5 - Komedi (Şehir Tiyatrosu san'

atk!irları tnrafınd:ın). 

G - Komedı (San'alkılr Naşit) tara
fından. 

lstonbul 3 ünca icra Memurluğundan: 

Bir borctan dolayı haczedilip sa~l
nıaı;ına knrar wrilcn 110 adrt kapaksız, 
aHal,'laıı mamul su fıçısı l'e 110 adet ka
paklı b:ılık fıçıS'i 21 • ı - 988 cuma aıünft 
s:ı:ıt 9 dan itibaren H:ısköy Pirfpaşada 
Nııiınanrn haneal önünde açık arttırma 

suretiyle satıhıcafı ildn olunur. 
(V. P. 2154) 

Bcşikta, icra Memurluğundan: 

Fnlınanın t mail zimmetindeki alaca
ğını temini istifası için t:ıhtı hacze alı

nan Ycnil.ıahçedc Soflnsinnn mahallesin
de Oedepnş;t sokağında eski 9 numaralı 
nrs:ıııın 3 t<' bir hissesiyle gene mezkftr 
nınh:ıledc mehter sokağında eski 22 numa· 
ralı menzil ve h:ılıçe nrsasıııın otuz allı 

ıla nllı hissesi açık nrllırınay:ı çıkarılmış 
olup d:ıircınizce sntıluc:ıktır. Şartnamesi 
t1h·unJıo111eye talik eclilcrck 16 • 2 • 938 
tıırilıiııe ıııiisndif ç:ırşaııılıa güniı saat 14 
ılen lfı ya kod:ır uniremiz('e salılacaktır. 
JlıııJııtları 9 ':\o. 1ı :ırsnnın Lir t:ıraf Gene
nl Bedri kerimeleri N:ıznıiye "e Samiye 
menzil ''e lı:ıhçcleri ,.e Osm:ın Tcresesi 
ın:ıhdıımu Ahmet zevcesi Azime kerimesi 

S"ıniha menzil ~e lıirtnrafı Ahmet ve Kazım 
menzili ,.e Omer ıew·esi hili menzil ve 
bahçesi ''C tarnfcynl tarikle mahdut olan 
1800 zürra arsanın üçle hir hissesi beher 
metresi hir lir:ıdır. 22. N'o. lı mahallin hir 
tarafı Semiha h:ıııe \'C bahçesi ıe 

lılr lnmfı 4SO Deılep:ışa bahçe • 
si clye,·m lfrnz olunup IIacı Ah· 
met Ye Hasrne ,.e Hüsnil ''e Salih ve 
Keçccidcılc ve Kafesçi '.\lelııneı \'c F.min 
ve Rıışit \'e Osman Ye Ömer ,.e tarafeyn! 
tarikillın. 

Mc nhnı;ı hermucibl cnp 33i0 metre 
evsafı etrafı dU\ arla ıntıhdul bir hııhı:e 
olup kın-den derununa eari mai leıizin 

on 'iekizde iki hissesiyle ) edi kuyu bir 
lıamaın ankaıı 100 kadar erik, dut, ayva 
ves:ılr menn nı:l:ıcl:ırı bulunan kı~meli 
t:unıımı 3000 liradır. Hissrsi otuz altıda 
11111 rırıo liradır. Artırmaya iştirak için yflz-
de ycui buçuk teminat akçesi alınır. Art· 
tırnıa bedeli mıılıamınin kırmell 0.07,5 
buçııı:iunu bulıhığu takdirde ihalesi yapı
lııcaktır. Aksi halele en son arttıranın 
l:talılıiiılü h:ıki kıılmnk üzere 15 gün da
lın teıııılil r.ılilerl'k 3 • 3 • !)38 ınüsaılif 
pcr~eınht• günfi ayni saatte en çok arttı
ran:ı ihalesi iern kılınacaktır. 2004 nu
mnrah icra kanununun 126 nl'ı mııditeslne 
te\'rik:ın ipotek sahihi nl:ıenklılarla di· 
ğcr alıikadarların ı.·e irtifak hakkı sahip
lerin dnhl g:ı~ ri mcnkııl fizcrindrki hak
larını ve hususiyle faiz Ye m:ısarife dair 
olan fıMlalanm evrakı mfi,.biteleriyl:? ic
ra dairesine bildirmeleri IAzımdır. Akıd 
h:ılrle lıııkları tapu sicilleri~·Je sabit olma
ılıkça o;atış bech-!inin pa ·!aşmasından ha· 
ric kalırl:ır. lşlıu moddei kanuniye ah· 
kônıınn söre hareketle ve daha fazla ma-

Eyüp icra Mtmurluğundan: 

Fııtma ile Saime, Sükran, Zi:ra, Na• 
che, Şerife, Fatınanın şayinn mülasarrıf 
oldukları Sull:ınselinıdc Çiragı Hamza 
)ıınhallcsinin eski SnitçnYıış yeni Sakıza
(;acı sokai;lındn 25 mükerrer yeni 66 nu· 
mnr:ıh Jıanenin kapıdan girildikte bir O• 

fa üzerinde 2 oda bir mutrak derununda 
ufak ve harap bir hela ,.e birinci kata çı· 
kıldıkto dar bir f;Ofn üzerinde iki oda ve 
Jılr hda 'e birinci katta ) angın du\'an 
maili inhldsın ,.e dam çntısı uçmuş ve 
muhlncı lnmir nltknlta ufak bir bodrum 
e\•in önnnde ufak bir bahçesi bulunan 
kArsir lılr lınnenin şuyuunun izalesi icin 
açık nrıtırmnya c~karılmıştır. Kıymeti mu
hamminc-si 800 liradır. Şartnamesi 1 - 2. 
38 Riinünden itib:ıren di\'anhane~ e asıla· 
caktır. Ilirinci orttırnınsı 18 • 2 - 938 ta· 
rihlne müsndif cuma günü saat 14 öen 
lG ya kadar ıratılacaktır. Artlırmay:ı gir
mek icin konan kıymetin yOzde yedi bu
çuk nisbetinde teminat akçesi alınır. Bi
rikmiş vergi ''C vakıf lcaresl hissedarlara 
rüsumu dellAl!yesi müşteriye aittir. Birin
ci artırmada konan kıymetin yüzde ) et· 
miş beşini hulursn müşterinin iistnnde hı· 
rnkılır. Aksi halde en son artıranın ıenh
lıüdü )erinde knlmnk üzere artırma 15 
gün daha uzatılarak 7 • 3 • 938 tarihine 
r:ıslln) an pazartesi gfinü ayni saatle ikin· 
ci nrtınna yapılarak ihale! katiyesi icra 
edileceğinden ipotek hakkı sahipleri aln
cnklılnrla dı~er olükndarların \'C irtifak 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
lıakl:ırını hususiyJc faiz ve masrafa dair 
iılılialnrınm müsbet eHa'klnriyle birlikte 
20 giin içincle dııiremi1e bildirmeleri n1'· 
si tnkılirdc haklan tapu sicilJeriyle sabit 
olmadıkça pa) laşmad:ın hariç kalacakl:ın 
n d:ıha fnzlıı maıtımnt almak isteyenlerin 
dairemizin 938/5 numralı dos)amıza mü
racaatları iUln olunur. 

lıtanbul 3 ıincü icra Mtmurluğundan: 
Satılm:ı ınn :kıırar Yerilen iki boza 

makinesi, 4 fıçı, 3 h:ıkır kazan ''C 2 boz• 
kiipü 22 - t • 938 tarihine müsndif cu
mnrlcsi Hilııü s:ı:ıt 12-13 e kadar Eyüp 
Knlenderhııne caddesinde 10 sayılı dük
kan önünde sntılacn~ından talip olanl:ırı 
yevmi mezkllrda m:ıhallinde bulunacak 
mrmııra gelip 155 lira kıymetin e:, 7,5 
nlsbetinılc pey nkçl'lcrini \'ererek arttır
maya iştirak edebilecekleri ilan ohımtr. 

(Y.P. 2155) 

ReııoOlıı 3 ıinrü Sulh llukuk Tlô.kim· 
liğindrn: 

\\fahk<'ınenin 038/516 sayılı da' :ısı ile 
Ile~oğlunda l\nhoncu kulluğunda Enliyo
kuş soknğıııd:ı 5 No. hı h:ınecle oturan Fi
dalyn ı: ekili 11\'U'kat Di lll amin tarafından 
J~el oğlund:ı Tıırlnlı:ışı T:n la sokağında 11 
N. da oturan fım:ıro Çokgiilen nleyhlne 
mezkfır 11 !\o. lu hnnenin talıli) esi hıık· 
kın(h nçılnn dA\'adan dolayı da,·n edilene 
gönderilen dıwetiyede ınezkür haneyi lr~ 
kedcrr.k hir semti me~hnlc gittiği tnhldknt 
nt•lice"inde nnlıışılınış oldııj.!unclan dam
cı 'ekillnin ise 20 gün fasıla ile il:ınen 
lehliııat icrasına brar verilmesini istemit 
ve lelıllı:ıat irrnsına kanır verilerek muha· 
kemr.~i 3 - 2 - 938 sant 10 talik erlilmit 
olrlu~ıınd:ın işbu 1rnn ve saatte mahkemeye 
J:elmecllj.!i ve bir vekil ı:ıôndermedi~i tak
ıHrde gıvaben de mııha'kemeye ha'kıln<"a· 
~ı rlnveliyf'nin tehlUt mnk11m1na kaim oı. 
mak ÜZl'rc Hlln olunur. (24308) 

ICımat almak isteyenlerinde 9361732 numa
rııı. ıtosvnsınn mürncantlan ilAn olunur. 

.(24311)1 
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Almenccı. ~ rı;ınsı2ca,lngilizce kOnl.lşrryfı. k;tapları 
Bıı kitaP.l:ır, .~irııdiy~ k:ııl.:~ ~~;_"düklcriniı: ~ibi geli~! güzel· yudrnı~ 

dezildirler!.. Her biri 25 kurl1ştur. Genel 5ahş yeri< yeni ·pa5la~e k:ır'.. 
~4ısınds Meydancık lı:ınınd;ı Öğretmen Fu:ıd GücUyer'in: (Anadolu Türk 
kii·r.p deposu) d1r. Y.:ınlı~ hir kÜ?ıp lilin:ı~:ık için bu kitaplıırın üstünde· 
yaz.ılı otuı: Ôğretmen Fua<l Ç~cüyencr a<lın:ı dik.'kat ctmeliJi~. "Bedeli 
p11~in tlmdeı /fü1 t l\.~r;ı ı.ipaJ i~lcri ~ünü gtınünc \'e deıh:ıl gönderiliı. · 

MUzeler Arttırma ve e ksilt me komlsyo
uo riyaset inden: 

Yapılacak isin cinsi 
\"e mahiyeti 

Keşif bedeli Muvakkat Eksiltmenin nerede ve hangi 
Lira Kuruş teminatı tarih ve saatte yaprlacağr 

miktarı 

Lira K. 
Mozaık döşeme, kaldı. 

nm, rapse ve lnıt'§Un 
tamiratı 

2517 82 189 00 Asarıatika Müzeleri Genel Di. 
rektörlüğünde 17 - 1 • 938 tari_ 
hinden Pazartesi günü saat 
14 de. 

Topkapı Sarayı Müzesi dahilinde Si nan mutfaklariyle tarassut kulesinde ,·e 
diğer bazı kısımlarda berrnucibi keşif yap tmlacak olan tamirat yukanda yazılı gün 
ve saatte açlk eksiltme ile ihale edilecektir. Keşif ve şartname ile yapılacak tarni 
ratı mahallen görmek isteyenlerin Müzeler Miınarlığrna, talip olanların da en az 
2500 liralık bu işe benzer is yaptıklarına dair Nafıa Idareı:inden alacakl:ın müte. 
ahhitlik \·e aynca ihtisas ve Ticaret Odası vesika!arı \e muvakkat teminat makbuz. 
lariyle ihale gününde komisyona müracaat eylemeleri. (8728) 

lstaobul Unlversltesl RektörlUğüoden: 
Üniversite Astronomi, ve Ekonomi Doçtntlikleri açrktır. Talimatname mu

cibince 14-3-938 Pazarttsi günü saat 10 da başlayacak imtihanda kazanan . 
tar tayin olunacaktır. lsteyenerin Rektörlüğe ba~vunnaları. (214) 

D~vlet Deml'ryolla'I'.( ve Limanları iş/Pime 
· Umum ·idaresi ilanları 

1. 2. 1938 tarihinden itib:ırcn: 
l - Silrat tirenlcrinde muteber olmiyan tenzilli tarifelere tevfikan bilet al· 

mıı olan alelümum yolcular tirene binmeden evvel istasyonlarda munzam {).;ret 
tediye ederek silrat tirtnltrlne mahsus munzam biletini almak şartile bu tiren
Jerde seyahat edebilirler. 

Sürat tirenlerindc muteber bileti olmıyan yolcular hakkında biletsiz muame
lesi tatbik edileceğinden sayın yolcuların her halde tirene binmeden evvel biletle
rini temin etmiJ olmalan kendi mcnfaatlan iktizasmdandıT. 

ı - Sürat tirctılcrindc muteber olmryan tenzilli bilet hamili yataklı vagon 
yolcu1armın sürat tirenlerinde seyahat etmek için tediye edecekleri munzam 
ilcret, umumi tarife oilcrctinin yUzde on iki buçuğa indirilmiıtir. (20:) 

Uğrayacakları llmınlaı 

Pire, Brindisi, Vencdik 
Trieste 

BiltUn A\TUpa lçln ekspres trenleri 
ile telaki ederler .• 

Pire, Napoli, Mırııilya, Genova 

Kavala, Selanik, Golos. Pire. Patras, 
Aysaranda. Brindisi. Ankona, Venedık 

Triute 

Vapurlann iıımleri 

Rodi 
F. Grimırni 
Rodi 
Palc3tina 
F. Grimani 
Pa.t~tina 

Campidoglio 
Fenicia 
Meran o 
Campidoglio 

Abbazia. 
QuirinalP. 
Diana 

Alba.no 
Sellnik, Midilli. İzmir, Pire, Kalamata. Vesta 

Patras, Brindiıi. V tnedik, Trieste t.sco 

Bureaz, Vama, Köstcnce 

Albano 
Meran o 
Vesta 
Quirfnalc 
Campidoglio 
lseo 
Diana 
Fenicia 
Al ban o 

Harektt günleri 
~ 
'O 

7/J 
5 E r. 8 cıı ~ 
:ı •' 

14/ l .ı::ı 
., -

~ e -21/1 ::ı I' 

u r" s ., 
28/ 1 ~ 

.!! .. 
4/ :? 

., s:J 

o 

10/ 1 
24/ 1 

Saat 17 dt 

712 

19/ 1 Raat 17 de 
2/2 

16/ 2 

1:5/ l Sa.at lR de 
29/l 
12/2 

J::?/ 1 
13/1 
19: 1 Saııt 17 d• 

26/ 1 
27/l 

2/2 
9/::! 

10 /~ 

--- Dr. Ihsan Sami ---..ı 
UksilrUk şurubu 

>ksiirü k • e nefes darlıtı botmacı 
ve kızamık öksürükleri içiıı pek fe· -
sirli il4çnr. ( ler eczanede ve tcıı 

dtpolınndı bulunur. 

Cilt· ,rren gl - ct'9- Z ü h rev i 
tıastelrklar birinci sınıf mutahesss 

1nıan cat JlllJll • ntıısı T1JJ111 r.ltll -. n 
T~nı :t194a • 
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1.ınıı U ııuru, -~ Hava Kurumu _,_ 
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1 
flarici Askeı i Rıta- ı 

atı illiı.ları .. 
Ankarada. Garnizon Müesseseleri 

için 90000 kilo koyun etinin kapalı 

zarfla eksiltmesi 27 / 2. Ki.nun/1938 

saat 15 de Ankara Levazım fı.mirliği 

satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 40500 lira ilk temi

natı 3037 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
203 kuruş mukabilinde Komisyondan 

alınır. Kanuni vesikalarda bulunan 
teklif mektuplarının saat 14 de kadar 
Komisyona vermeleri. C690) (161) 

A k - dd • d 11 Levazım amiıliği ı n ara ca esın e n11nıa,, 

ki• ra l ık . d u•• k kaA n 0 r d":hast:h':'e7: için =lı= 

Vakit yurdunun altında (ölen Fransız: k:tapçısımn) yeri v ı: arkadaki 
depolan kiralıktır. 
B:::-Icıtirilmek Sllretiyle 150 metre murabbahk bir mesaha elde c:dilebi-

' ;;,. t.ıcvcnlcd~ Vakit vu<du idm mcmunına mil<=:•a•:m••••AAlil 

Sahibi: ASIM US Neşriyat müdürü Refik A. Seven&il 

'W,00 metre keten bez 21. 1. 938 Cuma 
günü saat 14 de Tophanede İstanbul 

Levazım amirliği satınalma komisyo -
nunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 3200 lira, ilk ttminatı 240 lira -
dır. Şartname ve nüm:.:ncsi ko:nisyon
da görüleb;fü. fstehiilerin kanuni bel •

1 
gclerile belli sn.,tte komisyona gelme • 
!eri. ( 368) ( 58) 
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Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
4. ncü · keşide 11 Şubat 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000. 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ,.,. ıo. 

liralık iki ad::t mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce ki§İYİ zengin eden ·bu piyankoya iştirak ediniz. 

ilanıarınız ıçin yalnız 

20995 N telefo n 
i.Ji.J O. e diniz 
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