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Fransaila . büyük buhrandan! Anlaşmanın gizli maddeleri 

sonra nihayet kabine kuruldu Japonya Almanya-
Eski kabinede devlet nazırı olan Blum hiç ya müstemleke 

bir sandalye alamadı . bulacakmış' 
Sosyalist partJsinin toplantısında . . . • . 

. . Blum'un sözleri: Tehlıkede olan Holanda Hındıstanı 
"Siyasi ve şahsi şeref im mevzubahis oluyor!,, 

~ 
... y • 

ı~~, tellrar kıtrotı B. Chaıttemps 
~- l 

Hayatı 
Ucuzlatmak 

~ teşebbüsü huglifl' 
!!! alan 1

hei~aige deitıı, 
j 

doğı utJan doğı uya 

;.~ ..... !!e'ıtj,t;ıı teşkiliilldır 
"\,.\ \ ., ... 

Pt~n· lmkaç gün içinde Ankaraiia 
tııii~!l\,toplantılar oldu. Bu toplantı • 

• lard.~ifda maddelerinin · ·:uzlatılması 
, . ; h~ıh!a esaslı tedbirler alındr ve her . ,,.h,.. .,1• ı 

Kabinefle e.,'ki mevkfüıi mıt'ha/aza 
eden Hariciye Nazırı B. Dclbos 

Parie., 18 (llusnsı) - B. Chau· 
temp kahinesfoe miizaheret husu-
5undn ;:;o yalist parlamento grubunun 
''erdiği karar üzerin~, yeni "kabineyi 
lmrmıı~ur. 

aın·ların liıte i şudur! .ı. 
Jlaıvekil Cha111empe, devlet nazır-

ları 1''rossard ,.e bonnet, millı ıııüda
{ aa Daladier, bahriye Villiam Bert• 
rant, lıa\'a Guy la Clıamhre, dahiJiye 
Sarraut, adliye Campinchi, tnaliye 
l\fnrchanclaue, hariciye De1hos, teka
il\ifsaBe, maarif Jeım Zay, mesat 

(Sonu Sa. 10 s;;. 4) 

Borsacılardan Anka
aya heyet gitti 

Is tan .'1u I b o ı ssaının kapatılması hakkında 
kaı aı ın tehiri islenmiş değildir 

Paris, IR (A.A.) - Temps (Tan) f mat nakli için kuJlımılan Pyro Remi-
gazetesincle Barda §öyle yazıyor: sinin tekrar hizmete alınması için 11-

"Alman • Japon paktında bazı zım olan tahsisatı da kabul etmi§tir. 
gizli maddeler bulunduğunu öğreni· S 1 • D • K •-~ 

H · · 'b" ovvcı enn enı~ uvvetıerı yonız. n gızlı maddeler mncı mce .. 
Almnnya Hüyük Okyanusta ,.e Ja· l\foskova, 18 "(A.A.)' - T11 ajar 
ponyanm tevarüs ettiği Çin sahille- sı bildiriyor: 
rindeki müstemlekelerinin kendisine Pravda gazetesi So~etler Birliği 
iade•ini i~tem«-kten vazgetmektedir. liun·etli tleniz de,·leti başlığı altında 
Bnnn mukabil Japonya, "Hüyük Ja- §U Htrrlan yazıyor: . 
pon teveesü planı" tathili edilir edil- Stnlin pliin yılları zarfında, Sov· 
mez Hollanda Hindistanınr paylaş· yet halıriyesinin inkişafma azimle ça-
ıııagr t\lmanyaya vaadetmelitedir." hetık. Eski ır;,.miJeri tamir ve tekrar 

~4 ., v • C •1 • techiz ettik, birçok da yeni gemiler 
merımmın z enı emı erı k ,,... d' d · h d J 

yaptı . ~ım ı, enız o ut anmm 
Va~ington, 18 (A.A.)' - Parla· kuvvetle himaye eden hir vaziyete~ 

ıııentonun maliye enclimeni 1939 se- ri~tik. Bununla beraber, karJJık o'9 
nesi deniz tah!liııatmı 27.723.000 do- lan beynelmilel va7.İyet, yurdnmnzun 
lar razlasiyle 553.226.000 dolar ola· müdaraa kabiliyetini bundan böyle 
rak: kahı,) etmi§tir. Bu tahsisat 18• de tak\'İyt'ye hüyiik bir dikkat ~öste~ 
yesınde 2 zrrhb, 8 muhrip, 6 deniz- me1tliğimi21i icahettinnektedir. Sov
altı ve 4 yardımcı gemi olmak 6zere yet miHeti, ynrdumnzun mültemmel 
20 yeni birlik intan kabil olacak· bir donanmaya malik olacağından ta• 
hr. mamen emin olabilir. İn1ci"af ebnif 

Enciimcn avni zamani:la in~n e<lil· olan em~yalist emlü!!trisi, deniz ko• 
mekte olan 72 gemi için Jiiznn olan rnic:erliğinin hütün ~İpari~lerini ya
tnhsisat lle tA1exındra•daki torpil f ab- pahilf'.e"k ha1rlriUr. Rn iı irin linm--
riliatmın "eni<l~ -.etlınMı ve mnlıim (Smttl.: Sa • .J Sil. 1) 

Vali Ankaradan döndü 

Et fiyatlarındaki 
ucuzluk 

" ~.,,. • ~ .. en evvel stanbulda et fiyatlarının 
... ~ 9a§ına on kuruş in.dirilmesine ka-

!I 'ff-! e'rildi. 
Atatürk'Un Kamutay açrlışmda söy

lediği proğram nutku ile hükumete 
"erdiği dire'lctifler arasında memlekette 
hayatı ucuzlatmak tavsiyes:nin de bel
libaşh bir madde olara:· bulunduğu 
henüz hatırlarda.dır. Onun içindir ki 
ekonomi Bakanlığında İstanbuldan ko-
1\'\isyoncu, tüccar ve perakc'1 • •.:i esnaf 
namına yirmi yedi kişinio iştiraki ile 
Yapılan toplantılarda Başbakan Ceıaı 
:Sayar da bulunmuş ve müzakereleri 
bizzat idare etmiştir. Bu ..raziyct Bü· 
J-:.ik Önderin direktifleri ile başlayan 
hayatı ucuzlatmak mücadelesine hü
ltttnıetin ne derecelerde ehemmiyet ver
diğini, ayni zamanda giri~ilcn işin öy
le birkaç giinlük toplantılardan, mü -
za~ere ve münakaşall rdan r.nra unu· 
tulup gi~ecek mevzulardan olmadığını 
da gösterir. 

Piyasada durgunluk ihtimali yok Bu münasebetle diğer bazı madde-
tştanbul borsasının Ankaraya tnfi'n- --- ;p • 1 lere zamlar yapılacağı doğru değil 

A1emlekette hayatı ucuzlatmak için 
f 'tanbuldan başlanması, gıda maddeleri 
~rasında da etin ilk plana alınması çok 
}'er indedir; zira lsta ' ·• h '-• ,. paha· 

ASIM US 
(Sonu Sa 4 Sü. :1) 

ması hak.kmdaki kararın borsa acen
~lcri arasın(fa büyük bir aJiıka ,.e 
memnuniyetle karşılandığım yazmış
tık. 

Borsa açent~leri birliğinde bu hu
susta bUkflmet ile temas etmek ve bu
gUnkU borsa acentelerinin vaziyeti et
rafında alakadarlara izahat vermek 
üzere, ewclki akşam fovkalade olarak 
yapılmış olan toplantıdan sonra, dün 
saat 14 de tekrar bir toplantı daha ya. 
pılmıştır. 

Bu toplantıya borsaC:a buJunan 18 
acentenin hepsi iştiı ak etmiş, 2 saat 
kadar devam eden müzakereler neti
cesinde Ankaraya bir heyetin gönde· 
rilmesine karar verilmiştir. Bunun i
çhj borsa acenteleri birliği reisi Bay 
Fuat Çelik ve birlik umumi katibi Bay 
Nedim Akçcr seçilmiştir. 

Heyet dün akşam ekspresile Anka
raya hareket etmiştir. 

Aldığımız malfımata göre, İstanbul 
borsasında 18 acenteden başka borsa- ı .____ ________________ ~~~~--~----------------~--~ 

Bir Fi ansız muharririnin maklesi .................................................................................... _ ........................ .. 

Fransa Uyan! 
''Atatürk Türkiyesi osmanh im

Paratorluğ·una benzemez,, 
''.Eski poli.ka11rın değiştirmeli.giz!,, 

• 
(Yaııaı 10 nuncu 80.Yf ada.) 

A nkarada Borsa binası o1ara1c 
kullanılacak Sünıerba11k1n bir kısmı 

nın ikinci planda iş gören Cober, Ku
lizier ve Manker denilen Uç zümre var
dır. Bunlar 10 Cober 10 Kulizier 41 
Manker oır:ıak ürere 61 kişiden iba • 
rettir. Söylendiğine göre. bunların 
hepsi de Ankaraya gitmeğe taraftar· 
dırlar. Ayrıca !stanbulda Borsa mua
meleleri ile alakadat 60 kadar saraf 
sayılabilmektedir. Bunlar da Ankara. 
ya gitmeğe taraftar olduklarını ali· 

kadarlara söylemislerdir. Ancak bu lein 
nasıl organire edileceği henUz kat'i o
larak bilinmemektedir. 

Bu 'hususta etraflı malilmat almak 
'(Son~ Sa. 10 Sü S)~ 

Bir müddet evvel Ankaraya gitmi§ 
olan Vali ve Belediye Reisi Bay Mu
hiddin Üstündağ dün sabahki trenle 
Ankaradan şebrlmire gelmiştir. 
Valiyi Hayaarpaşa istasyonunda Vi· 
lıi.yct, Belediye, . Parti erkanı karşıla
mıştu-. 

Muhiddin OstUridağ Ankarada takip 
ettiği işler hakkında eunıan söyle-
miştir: . 

- .Et bir marttan itibaren kilo ba
şında on kuruş ucuzlayacaktır. Bu u
cuzluk mezbah(I. resminden yapılacak 
tenzilat ve nakliye masraflarından 
yapılacak indirmelerle temin edilecek· 
tir. Ancak bu yüzden İstanbul Beledi· 
ye bütçesinde 550 bin lira kadar bir 
eksilme olacaktır. Bu açığın kapan
ması için hUkfımet Cerrahpaşa ve Ha· 
seki hastahanelerinin masraflannı il
rerine alacaktır. Bu iki hastahanenin 
memurlan teBkilltmm EDniyet MU
yUz elll bin lira da Belediye za.l>rta 
memurları teıkilltmm Emniyet Mü
dürlüğüne devri ile kapanacaktır. 

Etin ucuzlaması ile diğer bazı mad
delere zamlar yapılacağı doğru değil
dir. Billkis hayatın ucuzlatılması için 
çalışılacaktır. Elektrik fiyatlarmda bir 

lıtanbu1 Vali ve Belediye Rei.ri · 
B. tJstündağ 

değişiklik yapılması henüz dilşünUl
m~ değildir.,, 

Bay Muhiddin Üstündağ imar ver
gisi diye bir vergiden ha.beri olmadığı
nı da söyJemiştir. 

Bulgaristan komşumuzda 

822,000 lrkdaşımız 
Mektepsiz ve muallimsiz bırakıldı 
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Bulgaristan komşumuzda Şark tütünleri konferansı 
822,000 lrkdaşımız Dün ikinci celsevi akdetti; fikirlerde tam 

bir n1utabakat var Mektepsiz ve muallimsiz bırakıldı 
On gün evvelki Bulgarca (Zora) gaze- ı 
tesinde basılan resmi bir Bulgar ista • 
tistiğinde, Bulgaristanda yaşayan Türk 
lerin sayısı 822,000 olarak gösterilmek 
te idi. Bu yekunu resmi olduğu için doğ 
ru olarak kabul etmek icabederse de, 
titiz bir daddoden geçimıeğe kalkıJa -
cak olursak 822 bini milyona doğru gö 
türmek mümkündür. 

ÇünkU, Bulgaristanda halisUtdem 
Türk oğlu Türk ırkdaşlarımız bulun -
duğu gibi, Türk hiristiyan, ve Bulgar -
ca konuşan Türkler (le vardır. Paş -
maldı ve Dövlen taraflarında yaşayan 
121.000 pomak Türklerden bazıları son 
seneler içinde yapılan propaganda ve 
tazyik neticesi adlannr değiştirerek 

kiliselere ve Bulgar mekteplerine de -
vama başlamışlardır. Yapılan sayımda 
bu gibilerin Türk olarak kayda geçme 
diği muhakkaktır. Tuna boyunda Rab 
va, V raca, Ferdinand ve daha bu gibi 
küçük kasabalarda yaşayan Türkler çı 
rak, çoban vaziyetine düştüklerinden, 

sayımda bulunamamışlardır. Delior • 
manın Yenipazar, Razgrad, Kemaller, 
Balpmar, kazalariyle Eskicuma. Oa -
manpazar, Kırcalı ve Şumnu havaliain
de yaşayan Türkler, bazı köylerde ek
ıeriyet ve umumiyeti te~kil ederler. 

Bu gibi yerlerde sayım kesenkes o • 
tarak yapılmamı~ttr. Velhasıl. yukarıda 
da söylediğimiz gibi 822 bini milyona 
doğru götürmek mümkilnfdür. Amma, 
milyon olmayıp da 800 bin yahut ya -
nm milyon da olsa, Bulgaristanda se
fil ve perişan bir hale getirilen bu za
vallı ırkdaşlannuz, kültürden, medeni
fetten, ve Atatürklin bütUn dünya Türk 
lüğüne §UmulU olan inkılaplannldan ceb 
ren mahrum bırakılıp hayvanlar gibi 
aşağı bir seviyeye dilşüri\hlükten son
ra, bu rakkamlann ne ehemmiyeti ka
lır.? 

Bulgaristandaki bir milyon TUrk bu 
günkü pedcıan hali ile, mektepsiz, mu
allimslz, cemiyetsiz, kitapsız, gazetesiz 
bırakılarak. medeni miltetlerin yüz ka
rası olarak Avrupa haritasının göbeğin 
de siyah bir leke gibi duruyor. Bu le • 
k~. cehaleti, seviyesizliği, kültürsüzlU
ğü temsil etmektedir. 

Bu kadar kalabalık bir kütlenin bir 
tek gazetesi yoktur. 23 tane rü§tiye 
mektebi kapatılmtştır. Şapka giyen bli 
tü~ kültürlü muallimler terrör neticesi 
Anavatana kovulmuştur. 

1928 den 1933 senesine kadar zarzor 
programlara giren yeni Türk harfleri 
bütün mekteplerden kaldınlmı§, yerine 
arap harfleri konulmuştur. 

250 köy ve kasaba muallimi azledile
rek aç bırakılmış ve göç ettirilmiştir. 
Yeni Türk harfleri ile çıkan (Delior • 
man) (Rodop) ve diğer gazeteler ka • 
patılarak sahipleri hapscldilmiş ve Bul
garistan hududlan haricine çıkanlmıı
tır. Spor ve kWtlir ocakları olan ( Tu • 
ran) gençlik tC1kilatının 87 ıubesi ta
mamiyle kapatılarak1 reisleri ve azalan 
bir kabahatmiş gibi, (Kemalist) itha
miyle hudud harici edilmiştir ... Mev • 
cut bütün kütüphaneler, kırathaneler, 

ve hayır cemiyetlerinden eser kalma • 
mıştır. İstanbul gazetelerinden bazıla
nnın Bulgariıtana sokulması, ve Bul • 
gar Türkü tarafından okunması yasak 
editmiıtir. • 

1200 Türk mektebinin tarlatan, vari 
datı zaptolunmuştur. 

Şapka giyen muallimlere fes ve sa • 
nk giyıdirilmiş, şapkasını çıkarmak iste 
meyenler azledilmiştir Muallimlerin a
zil ve tayin işleri dini menfaate alet e
den hocalara verilmiştir. Türk mektep 
terinin varidat kaynaklan olan vakıf 
emlakin idaresi kültür düşmanı bazı 

mutaassıp kimselerle, kıptilerin (Ber
kofçada olduğu gibi) eline teslim olun

muştur. 

E vvelce, camilerden sonra. mektep 
ve kütüphanelere, cemiyetlere sarfcdi
len vakıflar varidatından bir kısmı Bul 
gar hariciye ve mezahip nezaretinin t~
yin ettiği maa;lı bir ba müfti marife ~ 
tiyle, Şumnuda açılan {NUvvap) med
resesine tahsis o1urCmuştur. 

Yine bu paralarla Sofyada baş mUf· 
ti'lin lda,.esi altında ecki arap harftyle 
ve Tilrkllik, inkılap düşmanı (Medc • 

niyet) adlı bir gazete çrkardmağa baş
lanmıştır. 

Bütiln Tilrk mekteplerinde yalnız aJ 
rap harflerini öğretmek ve Türkün bü 
yük inkılabından 'Iürk yavrularını mah 
rum bırakmak i~ı.:ı, eski baş müfti Hü
seyin Hilsnü hoca, Billgar maarif ne -
zareti tarafından umum mektepler mü-
fettişi tayin edilmiştir. · 
Şumnuda açılan (Nüvvap) medrese

sine yüzlerce Tıirk ·çocuğu toplanmış, 
bunların başına birer sarık geçirilmiş -
tir. Bu medresede yalnız arapça ve 
Bulgarca dersler okutulmaktadır. Ders 
teri, yüzelliliklerdeo eski Bolı.ı mutasar
nfı Avukat Osman Nuri 1le eski Düzce 
müftisi firari Ziyaettin hoca vermekte
dir. Bulgaristan Türklerinin kendi ke· 
ıelerinlı:len verdil:lcri paralarla idare o
lunan Şwnnudaki ~ilrlC muallim mek -
tebi kapatılmıştır. 

(Bulgaristan Türk muallimler birli
ği) faaliyetini nihayete erdirmiştir. Şer 
iye mahkemelerinde şeriat ilzerine hü
kümler veren cahil milftiler, şapka gi -
yen Türkle, fes taşıyan Türk ' arasında 
fark gözeterek, kültürü olan Türkün 
davasını neticelendirebilmek için fes 
yahut sarık giymeğe mecbur ~tmekte • 
dir. Türklerin kesafette yaşadıktan mu 
bitlerdeki Türk ilk mektepleri mual • 
limsizlik ve parasızlık yüzünden kapan 
drğı için, mecburi tahsil kanunu muci
bince, daha ana dilini bilmeyen Türk 
yavruları Bulgar mekteplerine sevko
lunmu!tur. 

Bulgaristan Türkleri, hükumete ait 
maarif vergilerini ödedikten başka ken 
di mektepleri için de aynca bir vergiye 
tabi tutulmaktadır. Bulgaristanda cc • 
dattan kalma 300 milyon leva yani ap
ğı yukarı 20 milyon lira 1.-ıymetinde 

tahmin olunan han, hamam, ıdil~kan, 

mağaza ve aaire gibi bütlin vakıf em • 
l!kler, Bulgar hültCimetinin ne§rettifü. 
bir kanun mucibınce, tedrici olarak 
müslüman kıptilcre, onlardan da çok 
kolaylıkla Bulgarların eline geçiyor. 

Bu emlaki idare etmek maksadiyle, 
evvelce Sofyada mevcut vakıflar mü • 
dilriyetl lağvedilmiştir. BUtün bu yapı
lanların hepsi kanuna uydurulmakta 
ve vasıta olarak da Türkiye ve Türk • 
çUlük, medeniyet ve insanlık düşmanı 

cahil softalar ve Türkiye firarileri va-

"Şark tütünleri konferansı,. dün yi· 
ne Trabzon saylavı ve Halk Partisi 
meclis grupu reisi Bay Hasan Sakanın 
riyaseti altında ikinci celsesini akdet
mi!;!tir. 

Raratsızlığı dolayısiyle birinci cel
sede de hazır bnlunamıyan dost Bul
gar devletinin tanınmış tütün müte
hassısı Mösyö Poleyef den maada bü
tün delegele~ celseye iştirak etmi§ler
dir. 

Komisyon reisi Bay Hasan Saka kı
sa birkaç sözle celseyi açtıktan sonra 
sözU Yunan delegesi Mösyö Gafosa bı
rakmıştır, 

Mösyö Gaf os birgün evvel hazrrla
dığı raporunu okumuş, bu rapor ko
mis_yonda büyük bir alaka uyandırmış, 
ve teksir edilerek bütün azalara da· 
ğıtılması kabul edilmiştir. 

Türk - Yunan delegeleri arasında bu 
raporun derhal kabul edilmiş olması 
her iki devlet arasında tam bil: muta
bakat olduğunda hiç şUphe edilmemek
tedir. Bulgar delegesi Slivenskl de bu 
raporu tetkik edeceğini söylemi3tlr. 

Bundan sonra Bay Hasan Saka tek
rar söz alarak mUşterek bir Şark tu
tUnleri ofisi lhdasma ft.mil olan eebep
leri izah etmiş, delegelerin şimdiye 
kadar meydana. koydukları fikirlerde 
tam bir anlaema olduğunu tebarüz et
tirmekle bUyUk bir 'haz duyduğunu i
lave etmiş ve celse kapanmıştır. 

Bugiin Bulgarların yortusu oldu
ğundan Komisyon toplanmıyacaktII". 

Yarınki perşembe gUnU Türk - Yu
nan • Bulgar delegeleri Bay Hasan 
Saka da dahil olduf,'11 halde bir heyet 
halinde Maltepe • TiltUn EruıtltUsilne 

giderek, Enstitüyü gezecek, tütün to:. 
humlan ve cinsleri etrafında tetkikler• 
yapacaklardır. 

Şark tUtUnleri konferansı cuma gU
nU Bğlcdcn flOnra ilı;Une.il cellel!liw .ak

tedeçe~tlr. . 

sıta kılınma~adır. 

Yapılan §iklyetlere Bulgar hükQmeti 
"Bizim itirazımız; yok, fakat Türk aha
liyi temsil edenler böyle istiyor., ccva 
brnı vermektedir. 

Ahaliyi temsil edenlerse, Bulgar ha
riciye ve mezahip nezaretinin resmen 

(Sonu Onımcu !t!lytfacln) 

(J.ünlecin 11eşinden: 

Ankara-Çapa 
~el'l;et Süreyya :4ydcmir (Orta 'Asya) adı ile. bir kitap yaz~ı§: Gü

zrl yazılmış ve nefis bruılmı§ bir kitap. Burada 'Ankaranuı tarıhindcn 
lın1ısedilir1•en clcdcı mcrhe::.foıi:m esl.i ~mi ( Anlcua) olduğu kayde-

diliyor. , • • • 
An1ma Twlimcsi c.,hiJ<'n Çapa manasına gelınnı§. Onun ıçın.mnra-

dan bu l•clim,c, (Ancyra) oltnu!· Çapa şehli de gene sonradan Anlurrada 
basılan {Hlra 1•n mnclrıl ·alnra geçmiş. • • 

Aıılmranrn tarihine luırı§<m bu Çnp!l §f'!Tdi biiyiil' 'Avrupa ~ehırle
rinrfo olcl•ı'ğ11 gibi lmgiin gene l>U dedet merkezimizin arması. snytln~i: 
lir. Yiiuf,, 80 aluıli.~i çif t<;i olan Yeni Tiirl;iycnin ilerisi ve ılr.ril.cyı~ı 
drı ziraatla T'e zir(lf•t salıa.~mda ol rlıığuna göre bıı fihi temsil için bulrı· 
nabil<>ccl; nliim<'tlcrin en manalısı ':npa değil midir? 

HASAN KUMÇA YT 

On para verin! 
Yazan: NDzame\ttDın INaznf 

f çtimai yardım, bizde bir türlü 
bn"" nrı~anıamı~ gibi görünen bir mese
ledir. "İ!;tİnıai yardun" yok:_;ullu{;un
dan bahsedenler, bu meselenin bizde 
hnşarılamayışmı çok güç, geniş ve 
çnpra:ıı;ık olu~una atfederler , ·e derler 
ki: 

- Bu biiyiik tçşkilat İ§idir. Büt· 
çe i~i, para i~i, çok yorulma İ§İoir. 
Kime ,·ardım edileceğini, kime yar 
t.hrn eclileıniyeceğini kestirmek işidir. 
Mutlaka devlet i~idir; ve devletin 
çok clikkatli he!aplar ve tetkiklerden 
sonra girişebileceği iştir. 

Ferden hu işi başaracağımızı ean· 
mak hatadır. Ferdi enerjimizin başn• 
ramıyacağr bir işe girişmek doğru ~· 
Jamaz. Ilu işi ele alıp acele etmek, ag
znnıza, burnumuza bulaştırmak de-
m~ktir. 

Böylelikle ~nle geçer, böylelikle 
yıllar geçer ... Ve geçen lıer yıl, kim· 
bilir hangi koğukda, kimhilir hnnı;i 
eemtin duvarı veya akan damı a1tm
cla. kimhilir hangi yokıml gencin kim 
hi1ir hangi hethalıt kadının ölilmün· 
den a7.ap alır. 

Belki zamanında yetiştirilmi§ bir 
sıcak çorba aç bir genci hayal kırıklr 
ğrndan kurtaracak, belki zamanında 

. yelİ§mİş bir ehe, bir tahib bir genç 
anayı aknt kalmaktan, bir halômsız 
ilıtivarı öliimden kurtnracnktrr. 

Kimhilir, zamanında yapılamamış 
uf ak uf ak, küçiik kü~ük yardımlar 
) ii· iinılen lıir '.:oklarımız ne acı iç n
ziint iilf'rine n~orı~ 

Acaha hi1,, hakikaten, ihtivaç i_si.ne 
dii ~iniiş he-mcin lerimize yardım ede· 
bilecek ve hu yardımı teşkilatlanclı· 
rahiJecf'k' macldi \'e manevi imkanlar· 
dan mahn11n nnıvuz? 

nn mıl , ilk d~f a olaralC llu siitun· 
da tarafımızdan ortaya attlmı~ değil· 
<lir. Fakat en iyi cevahmı rnutHika 
hıı~iinlf'r<le :ılmı~ bulunuyor. 

Rn cf'vap Top'knrndnn geldi. 
Topkapı f tnnlnı1nmnzc1a orta lial

li lııılkm ke if lıir halde ya~adı~t 
senıtlerrlen biriılir. Bu emt peK yn· 
ICnula, tf"miz içli e\'lerinden hirinde 
cloğup hiiyiimi.i~, oknynp yf'tiştiktf'n 
~onra ilmini \'f' insanlı~rm kentfüine 
vııkretmiş ı;ok meıleni hir Türkün azi1 
luıtrrasrm f'lırılilPştirm<'k ,·oluna gir
mi~ıir. Topkarrnlrı çok iyi bir in11nn
lık niimnne~i ,·ercliktrn sonra lıava
ta gi~Unü yummu~ olan hu Tiirkün 
nclı nnl<tor Galiptir. 

Bu zat iı:tiınai yardımın halu zor 
ve başarılamaz bir me~ele olcluğunu 
idılia ettiğimiz memlt'ketimiztle, bir 
t1ahah yatağından kalkmı~, yele~inin 
rehinden hir on paralık akı:e çıkarıp 
hakmı~ \.'C kendi kendine şö) le siiy
lenmiştir: 

- İşte içtimai yardımı ha~aracak 
,·asıta. 

Ve rehinden çıkarıhğı onluğu tek
rar celıine koyımyarak soka~a fırJn· 
ınıf, öniine geleni "cehinden on pa· 
ra çıkarmağa" leş' ik etmeğe ba)a
rnı:. ~rr. 

Df) tlnrr. :ır!rnrla lnrı. tanHlıkları 
evvelii lıat)rmı kımıamak için dokto
run tc~' iki ne uymuşlar, f aknt dokto· 
nm giin J;e!;tikçe hiriken on p:ıralorı 
nn ıl arf ettiğini, tenekeye henzer bir 
mnrlenden yapılmış hu he5iİt akçeler· 
le ne sayı ız clcrtlcr tedavi rdilr.hil· 
eliğini ~iiriinre, mı1ayrnra doktorun 
e·erini biivliltmek ,.c knwetlendiı
rnck nımi~e tntnlnm lnrclır. f;;te yıl
lar.lanlırri Topknpıılıı ı;alı~nn, kışın 

1 fakirlere kijmür, mtk ac;. hnknnsız .. 
çocuklara r.ivim, mektep daiıtan ve 
clnmrnclnn hiiyii) iİJ> en insani bir Ecf
kntin lmdntlannı R:enisieten "Tooka~ 

cebinden çıkarıp ortaya atılmış ol• 
aydı, hö) le bir müessese yalnız Top• 
kapıya inhisar etmez, §ehrin mubteJ 
Hr semtlerinde de ~imdi onun kadar 

• 1 

hür.ümiiı~, ı;crpilmiş ,·e kökleşmış yar-
dım nıüessesP.lerirniz bulunabilirdi. 1 

A<'aha neden yok? · 
Acnhn şu İstrınhuldaki insanhgı• 

mızın, §efkatimizin tolıumlarr sadece 
Topkapıc1a mı filiz verebiliyor? 

Topk'apılılann on para liah'rama• 
nma onar par~ onar para toplryara1' 
bir Jıe) kel ynpmağa karar '\'~rdikleri 
hu,ninlerin, memlekettt' içtimat yar 

·dım meı::eleııini tok cidcli hir tarr.da 
ele nfoıımızm arif esi olmasmı temen.t 
ni ederiz. 

Siya.'ıf icmal 

Yeni Şotan 
kabinesi 

Frnnsn<la lıükümct buhranı bir 
spor oyununa benzedi: Şotan'ın e
linden bıraktığı kabine başkanlığı 

bir futbol topu gibl elden ele dola
şarak tckl'lır Şotmı•n geldi. 

Son haberlerden anlaşıldığına gö
re, buhranı halletmek için bulunan 
en son foı-mUl şuclur: Şotan mecliste 
löG lizn ı olnn S. F. t. O. grubu ile 
26 mebusları bulunan sosyallst ve 
cunılıurlycttl blrW''•lnc. 26 Az.ası olan 
sol nıüstakfllcı·c, nihayet 111 llzaıa-' 
rı bulunan rtt.wknl grubuna ina-' 
den bil' hükfuı~et teşkil e<lccckt\~ 

Bu clört gl'llbun birlcşme::;i ile Şo-. 

tan hükfımctt mccll.sto 300 kişilik: 

bir ekseriyet temin etlcbllcccktir. 
Zira bu partiler ve gruplar haricindo 
kalıın mebu~lnr yok dağınık olup a
ralnrwcln hll'lik teşkili mUmkUn de
ğlhllr. 

Bu takdirde yeni tc~ckkUl edecek 
olnn Şotnn kabinesi ile evvelki Şo
tn.n kabine l ara~ıncla en mülılm 

fark birincisinde komüni t partisi• 
nin iştiraki hulnnınnsı, bu ikinci ka
hinc<lc lso lcoınünistlerin hariç kal· 
ınnsrdır. 

11"'rnnsız hükumetini son zaman
lnrtl:ı mc, gul eden meseleler çoktur. 
Fnlrnt bu mcsclclcrhı en mühimmi 
işı;:lleı· ile patronlar arasmda ibtt· 
JdflnrA sebep olan (Modern Jş ka
nunu) nıın tanzimidir. tçtlmat ihti• 
lliflnr Frıın. ada grederl Adeta gtlıı• 
lUk itiynt hnlinc getirmişti. Şotan U• 

mumi hnyııtı felce uğratan bu keş
mekeş ,·nı.iyettnc nihayet vermek l· 
çln her şryden enci bu ihtiltlflan 
ortntlnn kaldırmak lsterorda. Gene 
hükiııuct ile hükumetin dnyandıltt 

pnrtilcr nrnsmdtt fı'angm müdafaası 
için şnnJ üzerine kontrol koyup 
koymnmnk me clest şid,lctll mtlna
knşnlnrı rnndp ohıyordn. 

Jfnhlncnln c;eldJm('sfnc sebep, 
mecliste frangın mUc'lafnn ı lc;ln şan
jin JwntroJU mcsefosine dair nıüna
kn~nlnr cC'rcynn ed"rkcn halk cep
hes ine dahil komünistlerin ltfrnzla
rı Uzerine Şotnn'm hlcldet etmesi 
'\'C: 

- EğN· mnksn<lmız komünist par .. 
ti inin serlıe l knlm:ısı ise serbe.stsJ• 
nfz." 
Demi~ ohnn ıclır. 

Jln süz üzerine so<tynlisUcr de hU· 
kfımcto ınUznhnret emekten , ·nzgeç• 
mlşler<li; sosynllst rızanın c;ckilcce
j;,rfnl nıılnymcn Şotnn da kabinenin 
Jstlf:ı mı VCl'IUlştf. 

Yunan uelia7idi Prens Pol ı·e vrenscs FredcriJrinfn geçen hafta yapıüııı 
nikah töreni esna.sında Prensin amıo.rl Bronşvik dit§esi ile beraber 

aluımtB bir resimleri.- , 

1 pı Fıkar:ıperver Yurd~" böyleliklel 

1 

kunılmu§tur. 

Demek ki ber meliallemizde böyle 
bir enerjik aclnm, tek_ haama lıic bir 
işe yaramayan ~u onluklardan birini 

Frnnsız hUkfımetinin Amerika ve 
tngilt~rc 11c para crhcsfüıt lınkkın• 

dn nnln .ma ,·nrdır. Şnnjm kontro
ıu bu nnlnşmnyn muhnlif olur. Hal• 
lmki komlinfstler ı:nnjln lcontrolUnD 
i terorlnr<h. DUkftm~t l!iıe serhe tt 
tnrnftnrı lmlunnyorclu. Şimdi komll· 
nlstler hUkfUnetten hariç kalır iso 



l,_Ş_e_tı_i': bab~rleri 1 Çin - ./apon meselesi 

Esnafa yardım için Uzak Şarkta harp 
1 eşekk_ül eden heqeller çalışma- Bir iki güne kadar kati bir saf haya girmek Üzere mi? 

lara devam ediyor ' 
Japonların teklif ettikleri sulh ıart • 

!arını mareşal Çan Kay Şek kabul et • 
medi. Bildirilen son müddet gelir geç• 
tiği halde, Çinlilerin boyunduruk altı • 
na girmeyi kabul etmek istememeleri 
Tokyo hüküınetini yeni kararlar almak 
vaziyeti karşısında bıraktı. Japon kabi
nesi fevkalade bir toplantı yaparak, Ja
ponyanın•Çine karıı takip edeceği ıi • 
yaset ve bundan sonra alacağı askeri 
tedbirleri katiolarak kararlaştırdı. Bu. 
kararlar başvekil prensKonoe tarafın
dan imparatora arzedilmiı olup bir be 

Geçenlerde toplanan ~naf Ceıni
Y.etlerinin ittihaz ettiği müfredat üze
~e çalışılmağa başlanmıştır. Bu 
~eden olarak esnaf yaıdım heyeti 
hırı fe\•kalade diğeri adi olmak üzere 
h.aıırlamış olduğu bütçeleri tetkik i
çın fevkalade bir içtima akdetmiştir. 
Bu içtimada icraata g~Umesi husu -
Bunda muhtelif }Jeyetlcr seçilmiştir. 
lieyetıerden bir tanesi esnafın yalnız 
:Yardım işi ile meşgul olacaktır. Bu 
i§l7r. tesbit edildıği gibi, revirin geniş
ı:tılmesi, iyi bir bakımevi haline geti-
rıirnes· .. tg . ı ve ron en alınması gi'-' işler-
dır. · 

Bundan başka ayrılmı§ olan bir he
!et, bugün valiyi ziyaret ederek gerek 
tdare heyetlerinin müşterek toplanh
sına ait kararları, g ..,rekse düşünüJen 
Çalışma esaslan hakkında izahat ve
receklerdir. 

Pireye giden heyet 
İstanbul limanı için alınacak 20 ka

dar mavnayı tetkik etmek W:erc bir 
lllUddet evvel Liman İşletme ikinci di
rekt" 
1 ... 

0 rU Hamit Saracoğlunun b~kan-
I&ında Pireye giden heyet bugün dö-

necektir. 

lı an11e oapuı u gitti 
İkinci Ticaret Mahkemesi tarafm

d~n 30.500 lira teminat vermesi karar , 
alına alman Norveç bandralı lranye 
~aparu istenilen bu teminatı dün ver-
~· ve akşam geç vakit yoluna devam 

~· ek üzere limandan hareket etmiş-
ı.r, 

--o-

~l~rte 
~ • 1 rl 1f t• s~ç saça 

ba, tafa kavga 
l Seşiktqta Ortabahçe sokağında o
t Utan Hayriye kızı Meliha ile Be§ik
a3ta Uzuncaova caddesinde oturan 
~eınnuneye misafir gitmişlerdir. Ora
h a misafir bulunan ŞükrUye ve ev sa
Ş~·bi ~!e kavgaya tutuşup M~mnune ile 
Ukıiıyeyi dövmüşler ve saçlarını yol

tı:ıuşlardır. 
... :Memnune sekiz aylık hamile oldu· 
rndan hastalanmış, hastahaneye kal-
llılmıştır. 

1 • Rifatln idaresindeki 3401 numara
~ Yilk arabası Sirkecide Salknnsöğüd
.. en geçerken arabanın oku kırılmış, 
~kerek kaçan beygirlcrden biri Sür
bi enell 30 ya'Şında Rukkiye isminde 

r kadma çarpmış, yere dil§ilrmüştür. 
-<>-. 

~ 
4ttnaya giden fa~uı:a 

tel:!oa erı 
1. İktısat Fakültesinin sömestre tati
~ lllUnasebettyle tertip ettiği Atına 
<t··Yahatına 11 talebe iştirak etmiş ve · u; §ehrirnLıden hareket etmişlerdir. 
caı- alebcler, Atinada bir hafta kala

tı.lardır. 

~ -o-

~()'lt MITHA "'İLOE 
l"laı~-"•t •ııar cam yet m zaha· 

l>ır; §1 genel sar re.eri 
\ ln . rne.ınlekalim. d8 
ınuh~ıl~erenin mühım şahsiyetlerinin 
''•a ~eıır vesilelerle :nemlcketimizi zi
.J rer 
dan .. 1 Son zamanlarda artmıştır Bun-
oıa eınce resmi veya hususi mahiyette 

tak mUteaddit İngiliz heyetleıi şeh-
~l\tıJ -
h nıcst'!lcsimle Şotnn kabinesi da· 

a scı·b 
blJ cst ve •rnvvetlt hnrckct cde-
~Cek deıncı~tır. 

... Utıunıa beraber Fransada lhUll\f .. ,cvıuı 
dar le arı o kıu1ar çok, fikirler o ka-
()l\ı-__ l\rışıktu·, mcnf ıatlcr o kadar 

::;ınıkt k 
~ekil ır 1 yeni hUkümet her nr 
lal' de teşekkül ederse etsin zorluk· 

0 
~ene dc,·am edecektir. 

llrı nıcn iı;:ln yeniden hllkfımet teşkl · 
rıırıe nıenuır ~ilen Şotan hükfımcti
hnt tııe<-Ust fe111hrılcrck )'P-nl intiha· ! 

a ~hrıcı~e lı 
Uıtırnaı b ça Ş&cağr kun·rtJI hlr l 

ıllp. A. U. 

rimizden geçerek Ankaraya gitmiş -
Zerdi. Son defa "Milletler Cemiyetine 
müza.haret birliği,, nin genel sekrete
ri B. Small Lothuan da Londradan ge
lip Ankaraya gitmiştir. 

Birkaç gündenberi Ankarada bulu
nan sabık !ngniz nazırlarından B. Be
nan sabık İngiliz nazırlarından B. 
Benn memleketine dönmüştür. 

Milletler Cemiyetine müzaharet ce
miyeti genel sekreteri de yakında hü
kumet merkezimizdeki tetkiklerini bi
tirerek buraya gelecektir. Kendisi An
karada içtimai hayat üzerinde tetkik
ler yapmaktadır. Haber aldığımıza gö
re, Halkcvlerini gezmiş ve bu evlerin 
çahşl!lalarmı takdir ederek yakın bir 
alika ile takip etiniştir . . 

BELEOİYEDE 

Sokak isimleı i 
Dahiliye Vekaletinin emri Ur.erine 

Belediyede teşekkül eden bir komis
yon tarafından sokak isimleri yenibaş
tan tetkik edilmekte idi. 

Komisyonun tetkikatı bitmiştir. Ha
zırlanan sokak isimleri listesi Şehir 
Meclisinin şubat toplantısında görüşU
le~ktir. 

Yani cam1 kemeri 
Eminönü meydanı açılırken Yenica

minin kemeri Uzerinde ihtilif vardır. 
Kemerin tariht olduğu ileri silrülerek 
bunun olduğu gibi kalması istendiği 
gibi kemer ka111'88. garip bir şekilde 

göze çarpacağı da söylenilmektedir. 
Şehir mütehassısı Prost geldikten 

sonra bu hususta bir karar verilecek
tir. 

Harbiye • Taks'm arasJn· 
dakl yo~lar 

Harbiye ile Taksim arumdald yol
lar arasındaki geçit yerlerinden oto
mobiller istedikleri gibi geçmektedir
ler. Bu yüzden bazı kazalar olduğu an
la.cıılmış, buralardan otomobillerin ne 
şekilde geçmeleri icap edeceği etrafın
da tetkikata başlanmıştır. 

Temızu: a riayet etmlyen!ar 
Evvelki gün Beyoğlunda tramvay -

dan atlayan 13 kişi yakalanmış, temiz
liğe riayet etmeyen eanaf cezalandı
rılmış, pis ve kalaysız 143 kase, 14 gU
ğüm bir kazan 103 kilo noksan ekmek, 
23 kilo leblebi ve çekirdek müsadere 
olunmuştur. 

EminönUnde 32, Fatihte 16 kişi 
cezalandırılmUJtır. 

1 Gelen - Giden 1 
• Kıırl Deimkel ve Pfahl isimli iki 

Alman mllhendisl şehrimi7.6 gelmiş 
Perapalas oteline inmiştir. 

• Meşhur Fransız sanatk!n Tbi
beau 'dün şehrimize gelerek Tokatll
yan oteline inmiştir. 

• KUltUr BakanJTğı ilk tedrisat şube 
direktörlerinden Bay Hıfzırrahman 

Raşit Ankaradan !:ehrimi7.e gelmiştir. 
lstanbulda kaldığı müddet zarfmda 
:muhtelif ilk tedrisat müess~lerini 

gezec1>ktir. 

- Ya rfnnrr.nı::ı slforlı1rmen/:l, unf•ııl 
ıf.ı lmrnuı ter ketmeııl:::I ric ıı ecıainı Burmıı 
riunru tirynkllcrlne mnh.,uı bolnıt değil
dir! . 

- IJtiklrı lıen timnki değilim ki: clga
rauı ıiJule arada ıırada trerlml 

yanname ile il!n edilecektir. 

Altı aylık muhtelif safhalardan sonra 
Japon - Çin harbi kati safhasına girm<'k 
üzeredir. Askeri harekat bugüne kadar 
Japonliı.rın lehine cereyan etmişse de, 
Çin toprakl~rı dahilinde çok derinlere 
girmiş olan Japon ordularının vuiyeti 
Çin oı•dulannm muannidane mukavcme 
ti karşamda sarsılmağa, hücumları kı
nJmağa başlamıştır. 

Japonlar ilk hamlede, çok süratle i· 
terledikleri için zaptettikleri yerlerdeki 
mevkilerini tahkim edememiglerdir. 

Binaenaleyh, Japonlar, ustalıklı bir 
Çin mukavemet ve mukabil hücumu 
karşısında ıaıalayıp geri çekilmek ve 
hatta perişan bir vaziyete düşmek va
ziyetine de girebilir1-,cr. ~ahusus ki, is-

tila edilen memleketleroe Japon yok -
tur. Ahali Çinlidir, ve bu Çinliler ara -

\nnda da yUz binlerce insan çetecilik yap 
mağa başlamııtır. arka cephelerinden 
emin olmayan Japonlar Mançuryadan 
getirdikleri askerleri geri hizmet ve in 
tizam ve aaayiı iılerinde istihdam et -
mek mecburiyeti karşısında kalımılar
dtr. 

Japonlar, yakında başlayacağr söy -
tenen askeri harek!tta Şantung hava 
liıinde müıtcuı bir variyete girebilirler. 
Tiyençin, Suçou, Nanldn, Şangbay ıi
mendiferl~rinin geçtiği ve Nankinin ti 
malinde olan bu havali sahildedir. Bu 
mmtakanın her ne bahasına oluna ot
ıun müdafaa olunmasını Çankay Şek 

ordusuna emretmiıtir. 

Umumi vali La Çung Yen enerjik 
harekette bulunmadığı için azledilmit

tir. 
Şantung havalisindieki askeri vaıi -

yet ıunu gösterir: 
Çinliler Tsilin kasabasını Japonlar • 

dan geri alarak dütmanı Kung Çona 
kadar takip ettikten sonra, Japonlar im 
dat kuvvetleri celbi sayesinde Çinlile -
rin hücumunu durdurmağa muvaffak 
otmuı ve hatta mukabil hücumlara da 
g~mişlertlir. 

Harp harekatında bizzat bulunan 
maretaJ Çan Kay Şek, Japon ordusunu 
Çin topraklarında boğmak ister gibi 
bir vaziyet alımı bulunmaktad!t'. 

Londradan gelen haberlere göre, Çin 
liler bir milyon askeri Japonyarun 5 
yüz bin askerine karıı çıkarmağa mu • 
vaffak olmuşlardır. Tam techizatlı ol • 
duğu bildirilen ve Japonların (Niti Ni-

ti) K'azetesine göre Çinliler şayet Rus
yaıdan son sistem yUz bombardrman 
tayyaresi ve Uç yüz aylıklı tayyareci 
getirtmeğe muvaffak olmuıtana, Çin-

Japon Ba§Vekfli Prens Konoye 

Jilerin asker kalabalığı kartıımda Ja -
ponların geri çekilmeğe mecbur olacak 
ları bile söylenebilir. 

Çin menabiin~en gelen haberlere gö 
re, Japonların Mançuryadan getirdik -
leri yardımcı kuvvetler, Çinlilerle yapı 
lan ilk çarpışmada perişan olarak firar 
etmiıterdir. ÇinTiler bunun üzerine Ja

ponların hücumlarını durdunnuılar ve 
isteratejik !caplara uyarak Tiyençin 

Sukan yolundaki Tsinan'ın garp isti • 
kametine doğru on kilometre içeri doğ
ru çekilmittir. 

Çinliler askeri noktai nazardan mil • 
him olan Çon Hiainde bir kaç mühim 
mevki de iıgal ederek yerleşmiıtir. Bir 

rivayete .;öre, Çinliler, Çou Hlsiyeni 
zaptederek Kunçouya doğru ilerlemek
tedirler. 

Çinliler Lunıhay demiryotundatd Ja 
pon kuvvetlerine karıı olan, mevzilerf 

nl de kuvvetlendirip buraya mfihim milr 
tarda asker yığmaktadır. Bundan mak
satları da Şantungdaki Çin generali 
Han Fu Çu ile muvasala temin edebil
mektir. Bu general, bir çok ı.ehirlerin 
geçtiği büyük kanalın garbinde bulun
makta olup bu yerler, çok münbittir • 

Şansideki vaziyette bir değitiklik 

yoktur. 105 vilayetten 12 si Japonların 
elindedir. 

Şansinin büyük kasabalarından Sih 
Kiah Vanga ve Tay - Yam ıimendifer 
hattını Çin çeteleri tahrip etmi§tir. Bu 
yerlerdeki bütün yükstk geçitler Çin-
1ilerdedir. Bu havalideki Çin orduları
na general ten Si Saç kumanda ediyor. 

Hankaudan gelen en yeni haberlere 
göre, Yangse nehri boyundaki Vubu 
kasabası aahUinde Çinliler iki Japon 
muhafaza gemisini batırmııtır. 

Marepl Çan Kay Şek tayyaresi ile 
bütün cepheleri dolaşarak Çinlilere iy
man, irade aııtamağa ve müthit bir 
hücumla Japonlara acı bir darbe indir
meğe çalıımaktadır. Bu faaliye~ bir 
kaç gUne kadar ilk muharebe haberleri
ni bize getirecektirr 

M. N. D. 

- V"lı vnh! St&fnf:, sfre /lfftn ıtf eı 
ratıfgtlt:ı?ilm ranıandanbtri bü&fıillün kı
&ılmııl llu nedtn b6ule1 

- Fuf;nl arlıl..· 11rler/ IO:ltr bir 1.·rrt 
dah.1 'llaruk olıırı"r.~a. başımı ıöııle yuvaı 
yırı•a.~ rrııirir vt hu s1111yuı: mıı:iplert hid
dtlli fıir. 11n:::ar f trlatırıml? - O kat/ar rof.: ki#11e sesfmfn kııuldı

l i/ından bah~t'lmtm icap etli, ki ... elbette 
I biJult olacak/ 

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

Mareşal 
Bolomberg 

evlendi 

Alman o?'dusu erkanıharp reisi Ma
reşal Blomberg geçen hafta evlenmi§ 
ve evlenme merasiminde Hitler §ahit 
olarak bulunmuştur. 
· Mareşal Blomberg burada, kansı i
le braber, Leipzig hayvanat bahçesini 
geRrken görUJilyor. 

Almanyada otomobll 
yolları 

lnıılllz "azırı taı-af'ndan 
çok baf enlldl 

Berlln, 19 (Hususi) - İngiltere 
Nakliyat nazın Dr.Busgin Alman o
tomobil yollarım tetkik için bir müd
dettenberi Almanyada yaptığı seya
hatinden lngiltereye dönmüştür. 

Almanyanm bir büyük şehrini diğer 
bUyUk şehrine bağlayan ve sanayi 
merkez' ini hudutlara raht.eden yeni 

·otomobil yollarını çok beğenen İngi
liz nazın, memleketine dönmeden ev
vel fllP.'iltere sefaretinde verilen bir 

" ziyafette ezclimle demiştir ki: 
"Almanyanın yeni yaptırdığı yollar, 

yol i~ı fen nine hiç şüphesiz bir şey 
daha ilave etmiştir. Bu yolda kayde
dilen terakkiyi takdir etmemek kabil 
değildir. Ancak, bunun diğer memle
ketlerde tatbiki, tabii şeraite bağlı • 
dır. Garbi A vnıpada, Almanyada oldu
ğu gibi geniş sahalar ve gayet az mes
kün, ağaçlık arazi yoktur. Onun i~ 
bu usul üzere yollar, Garbi İskoçyada 
veya Afrikanın bazı ~erlerinde yapıla
blllr. 

Yeni Alman otomobil yollarmı gez
diğim zaman, bunu ve, mükemmel bir 
oturma odası ve büfesi bulunan ben • 
zin istasyonları hoşuma gittL,, 

Mısııın yl'ni oı ta· 
mü/eıtişi 

Kal1ireden bildirildiğine ~öre, A• 
ziz A 1i ( Pa~B) l\tısır orılusu umumi 
ınüfoui,ti~ine tayin edilmiştir. Bu 
mevkii f"n·elre hir tmı:iliz işıı;al e<li· 
yor<lu. Bu itiharla. Mısır ordusunda 
hu ilk miihhim tavinclir. 

Aziz Ali (Paşa) 1911 vTlmcla Ata· 
tiik ve Envf"r ( Pa~a) ile hirlikte 
Trahlucıı;arota İtalyanlara kar~ı lrnrp 
etmi11tir. Onclan ~onra İttilrnt \'f" Te· 
rakki hüki\meti tarafmtlan irlııına 
rnahkiım olmuş, f aknt çok geÇIT'.:dcu 
,rreıli1mi~tir. 

Genf'ral Aziz Ali. Türlt orifnc:nn
<lan .-rk&nıharhive kavmakımn olarn1' 
aynlmış n rııo;nn mücMet Mmr rıolis 
mf"lttPhi JT1iiı10r1ü~iinü ifa ec1rrelt 
Kral Fanılc;'nn f .onılraılAlci t1th~ili ıır
ral'mda pıilrebbisi olarak bulunmu~
tur. 
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Berlin görüşmelerinde 

VU O lAVVA 
Konı ·· nist aleyhtarı 

nıisaka girmeyi 
kabu etnıedi 

Ilelgrat, 18 (Hu ui) - Stopdi
DO\ iç 'in Berlin se} aha ti hakkında 
tef irlerde bulunan Samuprava gaze
tesi bıı~makalesiode, Yugo lavyarım 
büyük bir dikkatle menfaatlerini mil 
daf aa ettiğini, fakat ayni prensiple 
hareket eden bütün kom;ularmm ve 
bütün diğer devletlerin menf aalleri
ni de pek iyi takdir ettiğini ilave ey
lemektedir. 

Pari1, 18 ( A.A) - Matbuat B. 
Stoyadinoviçin B.--Tl in.. ziyaretini a .. 
JAa ile takip etmektedir. 

Petjt JourııaJ, B. Oelbo 4on BeJ
•• ~ ahalini dü~Undükçe her hal
de _. bir bitle müteha sis o1M.ağmr 
bydeuikten eonra Alman diploma· 
ÔIİılha Rftzel bir munffakıyea elde 
ectilfal bfldiriyor. 

OeaYre gaztteei, Parilte ~ telif 
o1cJniaaa yazıyor. 
F~ de Paris. B. Stoyadme.içia 

hınlnitı al-yhtan pakta Y~ıa..
yaam ifa ilaihab için yapılan ~ret· 

lere ıııulıalcft.ı t!ttiğini bildiriyor ve 
A'u tıır,ııll» ballı~m lelrar inanıl
ması mr!tletind~o bahsediyor. Ga
zeteye ~;'•re, n. Şuşnig"in Habshutg 
Jıanetlamnrn geri dönmesi bak.kında 
halkın reyine müracaat etmeli icap 
edecektir. 

Y11goslmı &~ıelulinden Sorrdan 
iki Sual 

Timea gazetesi Ber1in muhabirinin 
va:uhğma ~rf'~ Yugnslavya BatvekiH 
\ e Haridye Nazırı Dr. Milan Stoya
dinnviç Berlinde bulunduğu mada 
diplomatik 1ahada kendisinden biJ· 
ha•sa pi noktaların .orulma11 nten
mi : 

1 - Yugoslavya Habehuııç'larrıı 
tekrar tahta ~etirilmeaine eskin ka
dar muhalif mi? 

2 - Ytı~osJa,1'a, "Küçük ftilar' 
dolayı. iyle Çekoslo,·akyaya dost ve 
müttefik olduğundan, acaba Çelrnr 
Jovakyamh Rusya ile sıkı irtibatım 
gev~etmr~e vardım edema mi? 

Romen Kralı parıa
mentoyu dağıttı 

Rusyada bir sual 

Fransız - Sovyet 
misakı 

Hııklkateo mevcutmu 
değil mi'? 

.Moskova, 18 (A. .A.) - l'a.98 ajan· 
sı bıldiriyor: 

~rur.sc:.. Sovyet mecllis dünkü top
luutısmda hal1' komiserlerı konseyi 
hakkındaki muza.kereye başlamıştır. 

B. Jdanof. D. Moloto!un hükfunetin 
azası bakkmda meclise teklüte bulun
m&ğ memur edilmesini teklif etmig
t.ır. Uu teklif tasvip alkıelariyle karfı
laonu~tır. 

n Jda:ı of, ha.rici sJyaset hakkında 
de.1uştir ki: 

Haricıye komıserliği Japonyanm ve 
devlet olduğu iddia edilen ~'Uko
nwı nJ nları tarafında.o yapılan tahri
kata karşı daha azimli da vranmahdır. 
.Memleket efk!rıumumiyesi, DoğU hu~ 
dutlarımııdaki münasebetleri bal lçhı 
dıplonıatik kanaldan mfü\Sftir tedbir
ler aJınmaar ve Japon eınperyaUmıi a,. 

janlarının her t:itlU tahrikat.mm lm
kinı1~ hale aokulmuı ltızumunda mut. 
te!iktir. 

Bir de Franaada olup biteilleri an
lamıyorıun. Kendisiyte yakınlık mü
nuebeUen idame ettiğimiz bir mem
leket hUkW'netinln, kendi toprakla.rın
da SovyeUer Birliğine karsı telmiş 
hareketleri hazırlanmasına müsaade 
etmeıl nasıl izah edilebilir 1 Bu vazi
ye~ kargunnda1 karşılıklı yardım pak
tının hakikaten mevcut olup olmadığı 
sonılmağ& defer. 

Belediyeler imar 
heyeti projesi 1 

AJıkara, 18 (Telefonla) - Bele- 1 
elipsler İrrıtır lıeyct. lıııkkrndaki ka
nun proje=ini yeni lıa§lan hazırlamak 
ii:ı~re DalıHi) e \ l"kiilctindc bir ko
mi yon lr:.:kil olunmu~lnr. 

K•Jınİt!yon ıııııhalli idareler genel 
.tir~ktiirii B. ruik 'm rci liğir1dc, hu· 
kuk nıiiı;.ı\ iri H. Lkreın, Aukarc1 iıııar 
(lirı·ktörii H. l lıı1Cı İ, f lanhul imar 
Jirekliirü B. Zivo \'eLclediye1er imar 
he~ çlİ { l'U §efi. n. Semih'ten miite
şek1'.ilı]ir. 

Knmir.yon il!.. toplantı m1 Dalıiliyc 
Vek~ıcrinde )a;ıını lır. 

l\lardin, Tum eli, T rnhcon, Si irl. 
K.ırklarr1i ve K ıırR ı iJıiyetleri liu~u i 
idarP Jrnılrolarııııhı 't'rıi (i,.~i~iklikler 
yapılııınkturlır Oe~ı-/k.m. ı , bu ,ifii
yet1erin muıı!lıın ka•lrolnrma yeni i· 
Jiveler de bulunmaktadır. 

BU.kree. l8 (A. A.) - Kral bu a.k
§aln bir emirname ile parlamentoyu 
dağıtmıştır. Yeni intihabat mebusa..ıı i· 
çin 2 martta ve &en&to için de 4 mart. 
ta yapılacaktır. Yeni parlimento 10 
martta toplanacaktır. 

y ahudioe y aaak 
Bilkreş, 18 (A. A.) - Gazetelerin 

bildirdıı;11ne göre BUkreş belediye re
isi musevi asulü ile hayvan kelllmesi
nl menetıniştlr. 

Yine gazetelerin bildirdiğine ~ 

Bes r byada tu ut 'c ,Y.ldiç yahudl di
li ile gi5rüşmeıt merıedilmiştir. 

Roma, 18 (A. A.) - BUkı'e,ten 
Giornale d'İt.alia ga7.etesıne uzun bir 
mektup gönderen Vırgınio Gayda, Ru· 
men hükfımetini'n bugrtn takıv etmek
te olduğu Yohudi aleyhtarı hareketi 
haklı gbılterme.kteda. Butun Rumen 
milli faaliyetınin her sahumda halen 
Yahudilenn "ta.hakkilmU.. olduğunu 

i§a.ret eden B. Gayda tı.alkıo Yahudi. 
ler aleyhindeki hcşnut..o.ııı7.luklarını 1.1'..

b~z ettirmekte ve bugünkü Yahudi 
aleyhtarı aiyasetin derin bir milli ba
ırcketin neticesi olduğwıu tasrih eyle
mektedir. 

Japonya 
Almanya 

(Osıymu: l incide.) 
si falırikalar da pek yakmda mnvaf
fnkryctle ikmal edileuek, bnnlırrrn 
tczgahlnnnda her tftrlft harp gemile
ri ,·aprlahilecektir. Denizcilerimiz 
dnnyanrn en iyi denizd!i olnıak ka
biliyctindf'ı1ir. Kuvvetli So-tyet mem
leketinin hn)ati menfaatleri, yalnız 
kendiııi nıiitlafaa rle~il. icahmtla düş· 
mana taarruz ve bunu kendi sularuı· 
da imha edebilecek kudrette bir de
niz km·ctine liizurn ~iistermektedir. 

Üç Kuı1vel Ara1uula 
Va_ington, 18 (A.A.) - Bahriye 

nezaretinin verdiii malBm•ta göre, 
geçen ikincitqrin tonunda Japonyr 
nm lıarrkete huır ikf yÜ% on iç harp 
~cmi i bulnnuTordo. Bana mukabil 
Amerikanın elinde 119 •e Ba,.ak 
Briıanyumı elinde de 195 Larp ır;e.. 
misi •ar<lı Vakıı ~erek Amerikanın, 
gerek 1n~lterenin daha rula ıırlılm 
,·ardır. Fıkır Japonya llJe&ld'ır tarihte 
muhrip 'e dtnia1hr ~fıf itibariyle 
ü tün hnhınuYordu, 

7 Dı h, lı an oe Irak 
Hariciye n•zrrlerı •raeında 

Aııkara. 18 (Hutuai) - Sadalıat 
pnkhntn B. M. Meclisince tasdiki 
nıünn ehetiyle Rariclye Vekilimiz 
Dr. Tc, fik RUtıtU Aratı ile lrık ''" 1-
rau Hariciye Nazırları araeınJa ,... , 
mimi telgraflar teati olunmuttur· , 1 

~ Haycl'fı 

Ucuzlatmak 
Bu teşebbüsü hugiin 
ele alan belediye dl!ğil, 

doğı udan doğı uya 

devlet teşkilatıdır 

(O ıtyanı: l incide.) 
hhfr noktasından çok göıe çarpan en 
büyük Türk şehridir. Muhtelif gıda 
maddeleri arasında fiya.tr en ziyade 
anormal şekil gösteren de ettir. 
·Gıda maddelerinde pahalılık müca

deles;ne girerken her şe}"İn fiyatını 
her tarafta birden dı:i§ürmek içiA ted
bir almağa kalkmaktan ise bu mad-

• delerden birini seçerek iptida muay
·yen bir mmtakada işe başlamak, orıdan 
sonra alınan tedbirleri tedrici surette 
diğer şehirlere ve kasabalara teşmil 
etmek, böyle bir maddenin fiyatı idari 
tedbirler ile indirildikten sonra yapı

lan tt.4.:rübeyl diğer gıda maddelerine 
tatbik eylemek elbette daha doğrudur. 
Bunun için bu yol tutulınu~tur. 

Vakla hükOmet gıda maddelerini u· 
cuzijttmak için evvelki senelerde de 
tedbirler almı~. Tuz, ve teker fiyat • 
lannda yapılan indirmeler bu suretle 
olmuştu. Fakat tuz ve teker ya doğ
rudan doğruya büldUnetin elinde, ya
hut kdntrolü altında satılan maddeler 
olduğundan bunların fiyatlarını indir -
meık meseleai niebeten basit idi ve da
ha ziyade devlete ait inhisar idaresi 
ile devlet kontroIU altında i~eyeıı bU· 
yük ıirltetlerln fedakarlığı mahiyetia
de birer tedbifien ibaret idi. 

Halbuki bu defa f iyatınm indirilmesi 
istenilen madde ettir; etin fiyatı üze
rinde Belediyece alınan muabha re
simleri müessir olduğu gıöi alım ve 
satımını ldae eden celeblerin, komis
yonculann, toptancıların ve peraken
decilerin de bu hususta ayn ayn hisse
leri bulunduğu §Uphesizdlr. Tabii ola
rak et fiyatı indirmek istenilince fstan
bul Belediyesi ile beraber toptaJ11.:1, pe
rakendeci, yahut komiayoncu adı al
tında et " MyYm ticareti yape iter· 
keı ne ............. •erilen bnn hu 
srnıl insanlara kabul ettirmek lanmge
liyordu. Şimdiye kadar et fiyatla:- nın 
yijlneklif'.nden ne vakit pkay~ cdiJ
mit ve bu fiyatların rna.kul hadde in
dirilmesi için lstaıılıul bdcdiyuince ne 
vakit teşebbüslere giri§ilmit ;ile hil' Cıme.
tin ve bcJediyenin kontrolü hari\:inde 
çalr§an tüccarın ,.c esnafın m:.ıkavem"'
ti yilzUnden bunların hiç birinde mu
vaffakiyet görftlr-mcmişti. Bu itibar 
ile et ile buna benzer gıda fiyatlannm 
ucuzlatılması fikri artık efldnumumi
yede fiilen tahakkuku imJrlnsrz bit' te
febbii9 gibi görfütüyordu. 

Fakat bu defa pia maddelerini n
ı..:uzlatnıık teıtbbU.Onü ele alan sadece 
Belediye ckfildir: doğrudan dof'ruyı 
h iikUmet nitimi.ı n bütün devlet tet
kila tı bu işln üzerindedir. Zira Sayın 
Baplcan memlekette p!a tnaddeleri
ni.ıı LIÇU.'CJ&tılmaamı milli bir dava ma
hiyetinde ttlakld etmektedir. Ankara
da yapılan toplantıda lıWıbuldm fi· 
den tilccarJara, komisyonculara: 
"- Harp zamanında cephede yapı

lan (eJalmrhlr vazifeıi gibi ıuDı zaına· 
nmda da mini maksatlar için ekonomi 
aahasrnda yapılması li:znngelen feda
kirfik nzifelerimiz vardır. lıte böyle 
bir •aaİfe olaralr •İzden fetlakirbk is
teyonun.,, 

Demiftir. 

Ankara haberleri : 

Erzurum - Sivas 
hattında 

inşaat ilerliyor 
Aııkara, 18 (Tclcfoula) - Erzu· 

nım - Si\'a~ dcuıiryolu ii:ııerinJcki in~ 
~aut, toprak i~leri. kar;;ir lıiııalar H 

LlincflenJt•ki ( aalivet iferlt'ınekletlir. 
nu nraıla, K en;niı isht5) oııuuda iş· 

ci harakaları, fen mcnıurlarrna :ıit 
hin:ıl:ır, vol«u hioa:;ı ve nıü~t,.miliitı
nııı in a~tı lıitirilıı iştir. On be inci 

.. ~ k höl .. cnin in~aatı iı·in de aşagı yu arı "" " ,. 
iki milyo11 lira kadar Earf eclilecck· 

tir. 
Demir ·olu Konfernn..;ma 

Giden MımJıhııszmız. 
Ankara, 13 (Telıafonla) - Mer

kezi Anupa trenlerivle müşterek ta
ri(e e u ına ılair gifrii:rnck iizete a· 
yın yirnıisinıle Pe~tede hir demiryolu 
konferan!lı toplanacaktır. 

Bu konferansa rııemll'kf'tiıniz na
mına İ•tirak e<lef'ek olan De\'let Oe
nıiryollıırı tarife rf>İei 8. Naki §ehri· 
mizdeo hareket ~tmi~tir. 

Etimesğut IMa.•yonu 
Ankara, 18 (Telefonla) - Eı:ıki· 

şehir - ~nkara hattı ih.erinde Etime&-
• _J "E . .. ,, nt ı!lfB"}'Ononıın aamın 4tımesgnt 

~eklinde dc~i~tirihli~i Ankara Tili· 
yetinin i~nnndan anlaş1Jmıftır. 

taıasyon levlıa!lı ve damgalar tez· 
elen dei'.,ıtittiril~cektir. Trenlerin vut~ 
\'fl kalkı~ e11at)erini gil~teren •·eh el \'f' 

ciizılanlarla Cteret tarifeleri de h11na 
~iire <lUzeltilecektir. Runrlan eonh, 
bileli,., ve ~ya eıiketlfl!ri vrııi ad i\
:ımadrn basılaı·ak •e m~ cudar tas· 
hih edilerek luUaııtlacalrttr. 

o 

Ordudan k UylDye 
at satılaeak 

Ankara, 18 (Telefonla) - .Mitli 
MUdafaa Vek.ületi ile Ziraat Vekil~· 
ti yeni bir kanun projesi hazırlan111· 
br. 

Projeyf! jE{lre. o.d\wlıır llulunan 12 
yaşını (loldıımm~ atlar köylüye tak
sitle ttatılahilP.cektir. Bn ıuretle. yeni 
adar alınarak, ordudaki atlar ,;enç· 
leıtirilmif. köylü de at sahibi edilmit 
olacaktır. 

S u t11sit1alı için 
h~ıitalar 

Ankuı, 18 (Tele.fonla) - Nafıa 
VekiJetinden alman haberlere ~öre, 
Suıurhık, Gediz ve Büyükmeotlues 
havzalariyle Y eşilınnak havusmda 
ve Ad.nada tesis edilerek sulama ıe· 

Ll'z. ıııenıurlarmdan hukuk meıuod 
Keın.ıl Ah au.1" terfian arni "'ilıi)'et 
ikııu·i t>llllf eıtıniyel amirfi~ine ıayio 
edilıııı~t ır. 
.llııl miıdi" l üldeı iıultı: 

ı\ııkıır:ı, ı:: (Telefonla) - Uiit• 
ı;e ıııwli koutrol uıııurıı nıfüJüı ıoğii 
rniimcn İllt•riııdctı St•ıııilıa lıarıciY0 

11111lıa:t.ıjll. ıııiiıııt:\') izi iğin~, İstarıbll~ 
ııııılın:-dıe ıııiiıııcy,·izi taınaiJ fıtib 
ıııalıııiiclürlii~i.İnt!, Kocaeli eski ,..ari"' 
Jat nıii<liirü Te,·fik Rorılur ınalrnA .. 
(!iirl.;}iine, lsıarıhuJ tahsil şube ror 
uıur1aruıdrın Alıuıet, Haydar ve Rr 
sim ıalı!\Hiit §efliklerine tayin edil .. 
mişlr.rı~ir. 

• ZONGULDAK Nafıa l\Iüdüıil 
Zekai Denizli Nafıa müdiirlüğfüıe _. 
vin edilmiştir. 

Çin ve Japonya 
Sefirierini geri 

çektiler 
Şangtıay, 18 (A. A ) - Japon hfi• 

kümeli, Japonyanın Çin bilyük elçi.il 
Kavaıoey-e derhal Japonyaya d6D" 
mesi emrini vcrmi tir. 

Difer taraftan Çinın Tokyo bil~ 
elçisi Hı!u • in - Ying de yarm aabaİI 
Çıne dOiım~k üzere Yok&hamadan ha
reket edecektir . 

Tokyo. 18 (A. A.) _ Ba~·ekil prenl 
Konoye bugün matbuata beya.na.tts 
bulunm~tur. 

Bu beyanata nazaran Japon hUkQ • 
meti bıından böyle Çang - Kay • Şekl• 
hiı; bir mtizakerede bulunmayacak, 
~kU, son hidiscler göstermiştir ki, 
Çang - Kay - Şekte faydalı bir §ekilde 
bir sulh yapmaya imkln yoktur. Ja
pon hükümeU mUnasip ı.amanda mu· 
vakkat Pekin hükumetiyle müzakere
lere girışecektir. Ju.ponya Pekin hü· 
kmetini bütün Çin hilkftmeti olarak ta
nıyacaktır. 

aponlar t19 lngiliz Ktzmcı Tecavb 
Ettfler 

1 

Paris, 19 (A. A.) _ Matin gazete.. 
si, Şanghaydan aldığı bir telgrafa 11-
tinaden Uç İngiliz kızının ıBekh Japon 
aakerinin tecavUztıne uftac:hğJ lıabe-

rhlde iarar etmeltt.edir. Bu h!dlae, dUJl 
C'ee8 olmUftur. Bu Od lnglllz km yaa
lannda iki hıgiliz erkeği olduğu halM 
beynelmilel mıntakamn hariclne çık· 
mışlar ve o anda Japon ukerl erkek
lerin Uzerlne hUcum etıni3lerdir. Er
kekleri bir ağaca bağlıyan sekiz Japo• 
a!kerl bun?arm g6ziiöni1nde kulara te
eaVttı etmişleFdir. tngillz makamatr 
tahkikat açmqla.rdrr. 

bekeıerioe ait haritaların r otu@ramer ... -- K U R u N _ ....... 
ri usu)iy1e ıhuma111 için fenni bir 
prtnanıe lıazırlaıınııştır. Al'ONE TARtFESt 

Bu 12artnamt" YP rtiğer ..tnittme f'V

rakı komisyona ıf•lerilmi1 "' komit
yom]a keyriyet tetkik edilerek ekıilt· 
meye kon•lmalan için yilbef( tasdi
ke anelun~hn. 

Aylık 

3 aylık 
6 aylık 
Yıllık. 

Memleket 
içinde 

9~ 

280 

'a 
!WO 

Memleket 
dı,ıada 

n~ ltJ'f. 

·~ • 
820 • 

1600 
" 

• l'arileslndea Balkan Bk'UJıf f~iq ayda 
Veni tayinler otuz kUl"Uf dilşQlür. l'°"la birUğiae ıir· 

lllC)'ln yerlere -.yda yelmit be.şer kuruş 
Emniy<>t Te~ldlôtırula: sanırnedllır. 

Ankara, 18 (Telefonla) - Emni- Ahona kaydını bıldlren mektup ve tel-
yct te kililtmdı şu tayin ve terfiler .ırıır iJcrctinl, obone parasının posta ... 

yapalmıs.tır: ya banka ile yollama Ocretinl idare ken· 
')' di nzerine afır •• 

Birinci umumi nıüreuiflik enmi· 't'enlden s ahone yaııut •ey• r, abone 
yet nlÜfavir mva·.;ni Mmıtaf ı Kırcan blnleo ~uııanlar~ ruekte.plerle k67 o~ 
7.ongultlak emniyet direktörlüğüne; larına ayrıra lenıfJIU yupıl:r. 
Zonguldak enıni' rl direktörü Te~ fik l T#fr1tt11~nln 1ter posta 111nJ.-ulntl• 
Arıun birinci umumi ruü(ettiılik ı KUQVJ\."• a&uM ll!ı-'ır. 
muıiy~l mii~n trliğine: Anlara vil1.. !'-•A•d.res-d•eıııiilt.,;lsiıiııtl•nn-• .n.c.re.ı i_2s_k.1'ru-ş.hı.r._.. 
•t"ti luışknmi.erl~rind~n ve tski m~r· l 

Fakat ıunu da ilave edelim 1ci Baı
vckilin istedi~i bu fedakirlılc heupau: 
bir iı de&ildir; icap eden tctk;lder ya
pılnuJtır. Belediyenin resimden 6.60 
kurq. diğer et ttld.:armın ve kuapla
nn da 3.40 kurut indirebileceJcleri ka
naati huıl oHnuttur. tıtanbulda et ahı 
verifl ile ıJlkalı olanlar arzulan ile bu 
fedaktrbp yapacaklardır. §ayet ya· 
parmıı pbi gllrilnerek kaçamak yolla- \ 
nna sapmak isteyenler olursa hilkQmet 
icap eden tedbirleri o .ıaman kendi ken- ı 
dine allıcaktır. Onun için CellJ Bayar 
Ankara toplantısında bilhaua bu nok
tayı teıbariıı ettirmeie lüzum glSrmilf, 
en 10nunda ıu aözJeri ilave etm!ıtir: 

-~~-----------~----------~----~~---------_... ........ ____ __ 

"- Hükumet feclaki.rbk edecek. 

....... IKr mikWet • .,,.ı Hüer ,...tuincle • 

AL T I N TOLG AL I 
SARIŞIN CAS U S 

... ıavbuile tefrib eclilea, Fren.....,. en büyük ~ ni..,.ı.riyl, t.al
tif edile-. Tat. ......... ft cür'ıtin en ~la ~ ..... 
M art IRişarr 
mac~:.:: o;=da s A K A R y A den -· 

Görmeye hazırlanınız ı 

Sizden de fedakarlık isteyoruz ve bu
nu hekle,oruz. Şayet bize yardım et- 1 

ınttıeniz bu iıi ıizsiz olarak d8 yapa
cafız. Ve eğer hükUmet tedbirlerini 
biz biliriz, yllpannıt gibi görünelim di
ye yasak savmak isteyen] :r bulunur:;a 

onlara aanm." ASIM US .!••--------------------



'-KURUN Y91KtNCtKAlroN 1938 

Tefrika: 17 
'f ·-·· ~ 

~-1-e· ı-.g~-8 :A:10tobüs meselesi etra-
OSMAN OFLAR 

YAZAN : Kenan HulQsi ~.Z~n.:E~-= fında açılan davalar 
PARALAR 

l9!H ı1 pana\"ırmın her sene yap • 
::sı .~nutat o.lan yortu §enliklerine 
İçi:d~r edeceğini eöylcmi§tim. Onun 
1 dır ki ka abat.in ba!'ilnyan hazırlık. 
tar! O ınanoflnra ı;clifimin hemen er· 
nesı güııiinden itibaren manastır , .e 
O ulı;ıır ınnhnllelerini de içine alarak 

~rııınoflarm panayır )'erine tahsis 
ettıkı · · erı r.ıftlik nilınvctine kadar bu 
gett· • • ' l'lıd 11 ııahn üzerinde yavaş yavaş kı· 

damaya hıışl aınıştı. 
l ll~gün panayır günlerini kendi 
tndınıe ı ·· u ı ··"u k' b' · te C U'> n< ug m \'a tl, ır tJCa• 

dı~ merkezinde olduğu gibi ağzına ka. 
b' dolan Knrnnhadt ne kadar acaip 
k~r dtrıanıarn içinde buluyorum? Bel· 
l e balkanların lıiç hir kasabasın• 
ıi\t.e .a~{~f edilmiyecek kadar lıerke· 
""' ırıhırınden ayrı bir renk farkı 
1111st • ka erıyordu. Ve bu, O manoflarm 
~· Yna~tıkları eğlence yerinden daha 
"1Yld • lıt e, ı ta yondan kn abaya kadar 
ti 'Yan \'e panayrrm kurulduğu asıl 
ı~~~t yerinde göze çarpıyordu: Ha· 
) ır Türkün satı~ yaptığı bir çadır 
d•nırıda, tarihlerini aşağı balkanlar· 
ıe' ~8tnanof1arla bir tutacak kadar i· 

rı r·k· le 1 nH hir Rnlgara ve çok kere· d/ de Samako"•dnn gelmiş l>ir ynlıu· 
Ye tesaılii f eclerf'ktin iz. z th •te~ O nıanoflarm Kamahattaki 

)a~llHnıyetlerini her ~evden daha zi
teı·; halknn1nrı hir fikir etrafında 
il\ 

1 
e talı an hu hareketlerinde bul· 

laa~a ~echurduk. Ynlmz. Osmanof
Lı\.~·. ı aret etti~im im hüyiik fikir
t~ •gıni kim temin ediyordu? Haya· 
·•ıt t ... . • ol 0Praga ve kısrnklarma ,·ermış 

ca 8~Alırnet O manof mu? Yokea bir 
'"i ~ az tnaharetiyle Eilal1mı çe,;rdi· 
non er ~eyj öldüren Halil, ve Osma· 
ı-u.r ~tın 'Van meczup hnldukları Yu· 
lard lbannf ınu. n~Jki de o manof • 
llıirı' bıı fikir hirli,ğini hiç birisi te-

ettrı• 1 'T• k' O ttrar 1Yorı u. ı'ıtf' ım nynı mevzu 
Rıf Vıı1a onları ynklaclıgnn zaman 
f~p haleti rulıiye1Pri kaJ?ıemda ~a· 
§a '~trm. VP. cğP.r O mnnoflann ya· 
)'a~~l~rınclnki hakil:i mahiyeti an1a-

I hu· '-'ahanet "tk awlı, 0Rmnnof-a; . J " • 

tiğ~ Uıı:"rlerinden hir mitrnlyör.fin J!:~Ç 
bet~· ıtl rz ' 'e arnhaı:ıız l>lr ordu gibi 

1 ıle yere döküleceklerdi? 

~~urafln Petro Grigorofu lintırla
ÇerJea~ t'V\•el. o~manofları kendi İ· 
~.. tınden ve hııhersiz olarak heele-
'"n h' . )o ır nıl1 akı§ına dokunmak isti· 
tı tltırı: Oı:manoOar Kamahat pana• 
t:tha e11emmiyet veriyorlardı; fa. 
h"!tı 11: O ınanoflnrm hizntiht ona e· 
)ordnııy,.t ''ermelerinden ileri geli
h~)k u. O manoflnr Knmabat ve a~:ıgt 
laın1:~1arrla hislrriyle l>ir ,ey yaka· 
t11n k nrdr; hn. Knrnnhadı yeni baş
tun lıran en hii ·iik Oı::mnnoftnn tu· 
daru; ~l~ hu~iin ~Plim O mımofn ka
hah ;1 rıhir1erini1cn; hiç bir vakit 
ile e~ı eri olmakt'!JZll_l (.!ene hirihirleri
''atrı e~cn dli:":fünsiiz Lir bn~ ~ihi de· 
llah "11ıYorılıı. Onıın irindir ki Knr
hit ~~t~n tıilınyet iki ~aat mesafede, 
"e }(. a :ıtırınm ayak hn!'ih~ hir köy 
llıt ilhahaıla kurşun f!f'~lerinin işle
hı a:ıe llıuknhil, hiitiin hn ayn ayrı 
ha~ arın hir yere toplnnclığı Kama
tı~ıa~r>anayır !!iinleri muknrlaeıı bir 
hi,.ih?ı.a hafta ı içinde va ar; ve hatta 
1 ırı • · 
'lin • nı P11suda heklev.-n komiteci· 
o!ltıa ın~j bir giitüş nltında hile o1 a, 
tntah~~~~rı.n ziynf etincle yanyana 0-

08 •J;ını ~öriirdliniiz. 
ler l\ nıanoOara geldiğim hu ili( ~Ün· 
cı]cJ lı~ nrnahat hir tfoarrt merkezinde 

u ~·h· •e:tdi. n ı, yavnc yavaş dolmak fü:e-
he ,.e F. 'k.~ır~a'T., Tatarnnıarrığr. FiJi. 
lıın lre • 1 1 Zağrnılan Knrnahada a!;ı· 
~hi ,. n

1
. t'r kn~nhıivr hir mnkR 11el1ri 

ı-. f' IJl • , 
"aldan d .. ~~çı~·orlnr ''e nçrk bir !;U· 
lııı, 'l>- okhleıı lm~dnvlnr "ihi inı::an· 

l'\ıttn h " I"' 
tııtı !I) a at i ta •onıınn hoc:alttık-
ııtJ,. n~a, VPnirlen ,.,. hihiik hir ı;ür' 
ı ıterıv,. 1.. . · 
lt"ah · r 0 nü ·orlnrdr. Rnnnnla 

' 111tt._"dr a~il f nnliw•tin tren voht 
... an d ı · 

~ln11 • n ın ?.iyndP. Knrnnbnda a· 
lı l' ~ınıaJ ,... 11 

11 ıc:.•nf f'l'ntıp ' 'o orında ve 
'1 ·~:'" ;r L.:.:8rtrı1 . '1ar pntiknJarında yapıl· 
ı· ~or fyo d R -flJ h· r u . ur'?nz Karnnba· 
tı; "'g 1rr~nec limanı halini almııı-

0 )'n f ~ 
!!ht'!''nnumfo rnst~r l ece~i· 

• Frank 8~ • lıl&rk ..ıu.w 

niz bir yolcu: - Karnabatta yer ol- 1 : ~~ 
madığını söylüyorlar; diye merakla • Beıc;:lka l"T. 

eizi ara~tırıyor; fakat r-ahah yalıut • Drab.mS 
ak~am trenini kaçırmamak i~in gi~e- · Uıvı c;re h 

nin büyük kalabalığı önünde hekle- •Leva 
• Florto 

12d 
ıoa 

64. 
~<f 

:ıı:ıo . 
~J 

10. 

• ZloU 22,-
• i'eııgo 2.>,-
• Le7 1'-
• UlDar 5'> -.. 

Yen 
•Kron ineç s~ -
• ı:ıı:.t:rllJl 

ıncği tercih ediyordu. · Kroo <;eıs.. 
• Hakikati öylemek Hlznng~liree, ı şutn Avu-

GOO-
~ • A.llDI 1008 -. 
23 • nanlaıot .:74 -· 

Osmanoflnr. 1904 sonhnharmdaki t•cz.eta 

Karnnhnch hugiiniin Dovili gibi bir 
eğlence merktzi haline getirmişlerdi. 
Ve herkes Kamahat panayınnda hal 
kan infiliiklarmm tehlikeli dakika· 
larını umıtmu~a hile henzeyordu. 

Fnknt, kn ahaclaki f aalivetin yanı
hncııncla hizz:ıt O manoflar ne yapı· 
yorlarclı? 

ÇE " L. E R 
• Par1a 23 2JS~ • Madt1d ıs 7ı? i0 

• Nevyorll tJ.793.J • BerUla 1.~7 ı2 
• r.tııamı 15 (J'll)..ı • v..,..,... '11)2;) 

• BrUU. i,G.~ • Budapetta 8,9'JU 
• AUna sa ssııo • BWuee ıoo3.;ı9 s 

• Cmıewn Sil .~ • 8elgra4 Sl,30 
• 8or)'a GJ.f>~ıJO • l'okotıama 2.7 •L:J 
• 4m.tterı1ıur. l 42Q6 • lıloakoYe S.0810 
• Praf 2.!.71~ • Stokh;>&m ıHi:>J. 

• YlJana ıi •• S:J4 • &...0Dc2n 23.66 

ESHAM 
aş Bankası u sol Şlr. Kayrty -
ı\.oadoJu 2520 Çtmento il 60 
Reji \ GO Merkez BM.il ~7 O\.I 

- atlkrazlar-ranvUıar-

Harada venihaştan yapılan her §ey 
hitmi~ti; Ymu(un altm barakasına 

yakın cenup kapı ınclan ~imal in~aa· 
tmm olduğu yere kadar uzun sahada 
ko§U yerleri tanzim edilmi~; yabancı 
hayvanların mieafirliyecegi a~ıl bu 

d • 1931 T.:Hcn. ı 18 ~ 
inıııaata amut bir cebhe üzerin e mu· 

:ı; ••• n ıö&> 

ıı:ıe~ 

l'r&mftJ 
RıbtııD vakkat hir yapı haline getirilmi~ti. • • • • o 18 s6 

Pana,·ırdan üç min ewel harayı • • • m ıı:ıvo 
1 ,,- • lı:rgenJ laWL 98 2:ı 

• Atud<>la 1 
AJıadotu D 

son ziynrt>t etti~im gün, e~lencelerin s. Enun.ım 1012,, 
ıeyreılilerP~İ ~adırlıır asılmıştı. Ht'r • taUILDah11J 7S 

An&dOlıı ID SJ \J 
U:um..ıt A 40 O 

tarar, O m:ınoflarm iki viir. ııeneclen· ı._ _____________ _. 
beri titiz hir itina ile sakladıkları ha
hlarla süslenmişti. Çaclırlarm üze· 
rine clikiltn al ha\'raklar, cenup bal· 
kanlarının eteokJe;inde, bir eğlence 
mevsiminden daha çok bir yan' şen
liği intibamı verivordu ve ko~u hay
nnlarmm haraya birer iki~er p;eldiği 
gün O manoflar en büyiik bayramla· 
n iteri!indeydi. Karnabat, birden· 
bire ayağa kallom~tı; ve ilk bakı~ta 
tertİp!liz \'e karışık ~özilktn bu vazi
ytti bir nehir yatağmdn olduğu gibi, 
yerine koymak isteven Halil Oıama• 

nof~ ~nün herhangi bir eaatinde va· 
kit vakit göziiküyor ve kıratı üstünde 
öteye beriye emir1er ''eriyordu. Kar· 
nahadm ye~il a~aı:lr tahiati ara~mda, 
insan1arm hu renkli kımılclan~ı ka· 
dar 1904 Eonhalıarmda }ıiı: hir §ey 
bana daha cazip gözükmemiştir. 

( ArkCI$ı var) 

NE VAR., 
YOK• 

ÇEKOSLOVAKYADAKI 
TERAKK.ILER 

Avrupada dahili nizam ve intizaau 
20 yıldır ihlal eOilmeyen Çekoslovak • 
ya devleti, çok büyük terakki ha.mlele· 
ri yapmağa ba§lamııtır. 

Umumi Harp nihayetinde bu devlet 
teşekktil ederken nufuıu 13,613.000 i· 
di. Bugünkü nufusu 15,200.000 dir. 

Hiütfunet merkezi olan Prağ ~ehri • 
nin nuiuıu 683.510 dan 963,000 c yilk· 
selmi§tir. Bu ıehrin binaları 19,000 
den 38,000 e çıkmıştır. 1918 ile 1938 
yılı arasında haı;tahanele~eki yatak • 
lann sayısı 20,000 fazlalaşmıı olup sa
natoryom ve prcvantoryomlar da yüz. 
de yijz yirmi ·çoğalmıJtır. 

ölen cumhurreisi Mazarikin bir 
kanunu ile bütün belediyelerde birer 
kütüphane tesisi mecburidir. Buılin 

mevcut 15,257 kütUphanede yedi mil • 
yon cilt kitap vardır • 

AMERiKANIN HAZIRLIKLARI 

Amerika cumhurreisi Ruzvelt, bil • 
tün diinyaya hitaben bir beyanname 
neşrederek, ıulhun kurtarılması ıçın 

Am .. rikanın kati ve bUyUk mıkyasta ıi 
lahlanmak ilzere oUuğunu bildirecek • 
miş. Ne~redilccek beyennamede, birin· 
ei, Amerika ordusunun tam manasıyle 
modernize edilerek makineleşcceği, i · 
kinci: Dünya aulhunu bihakkın mUha· 
faza edebilmek için dünyada en kuv -
vetli donanmanın meydana getirileceği 
ve her yerde her ldevlcte faile olabilme
si için çok büyük hava kuvvetleri ihdat 
edileceği bildirilecekmig. 

l<l!RIJ/\la abone olu
nuz ve abone ediniz 

Zahire Borsası 
1B ·1 • 938 

llf, Pa. &r Pa 
Bu~qay yumu~nk 5 2• 5 so 
Buğday sert 5 20 
Arpa ~ıemlik ' 17,5 4 20 
Arpa Anadol 7 7,5 ' 8 
Çndar Amıdol 5-
Çavdar Trakya ' 30 
Mısır sar1 ' 25 
Kuşyemi 7 25 7 29 
Keten tohumu 11 -
le fındık 33 20 34 -
le ceviz 30 -
Keçi kılı 49 -

Gelen Giden 
Bujtdny l55 Ton naz.rnol 16,5 Ton 
Çavdar 20,112 .. Un 50,5 .. 
Un 117 .. K.tohumu 11 n 

Kepek 190 .. Af)·on l,5 .. 
Fasulye 26,1/4 .. tc fındık 2 ,, 
Arpa 10 .. Yapak 3 .. 
Mısır 30 n re bııdcm 2 n 

l9 fKfNCIKAJliU~ 938 CARŞA)tBA 
AKSAM NESRl\'ATI: 
18,30: Plftkla dans musikisi. 19,00: Ba

yan lnci: Piyuno \'C keman refakatile. 
19,30: Konferans: Dr. Ali Şül.:rü (Grip ve 
korunma çnrelcrl). 19,55: Borsa haberle· 
rl. 20: Must:ıftı ve ıırk:ı<l:ışları tıırafındnn 

Türk musikisi ve halk şarkıl:ın. 20,30: Ha
va raporu. 20,33: Bay Ömer Rıza tarafın
dan arabcn söylev. 20,45: !\e%ihe ve arka. 
da~ları tarnfınıiıın Türk musikisi \ 'e hıılk 
şarkıları (saat ayarı. 

21,15: Orkestra : 1 - Berlloı: Bem·cnu
lo Gclllnl. 2 - Strnuss: Dnn~eU!lıC \•lı.-noise, 
Val~e. 3 - Rossini: narbler de Seville 
fanlnsle. ı& - l\tichicb: Rııkoczi • Czanlas. 
5 - · Tran~ınıeur: vnl'\ i'nternıezzo. 

22,15: Ajnnıı lınhcrleri. 2:.!,30: Pltıkla so
Jolnr. Opcrn ve opert't pıırçnlnrı. 22.50: 
Son haherler ve ertesi gUnün programı. 
23.00: so:-ıı. 

BOKREŞ : 
19: llumcn havaları. 19,15: Müzik. 21,15: 

PUik. 21,15: Radyo senfonik orkestrası 
konseri. 23.10: Rumen hn,·alıın· 

DUDAPEŞTE: 

17: Operadan temsil nakil. 20,30: Slgnn 
orkestrası. 22,15: Ca7.h:ınd. 23,25: Opera 
orkl'c.trn~ının kon eri . 24,25: Dans plaklnn. 
mmı.tx: 
18: Piyano flc şarkılar. 1!1: MOzlk. 20,15 : 

Pltık. 21: Orl.csı 1'11. 23,30 : Hnrlf müzik Ye 
danı. hıırnlnrı. 

nmr.\ : 
20,30: H:ul~·o orkestrası. 21,30: Jlartf 

müzik. 22: l\emnn kon5erl. 23,15: Temsil 
nnkli: 2 t.15 : C:ızh:ı ıııl. 
YARŞO\'A : 
20,20: Şnrkıln r. 21: Hnlk ş:ır'kıl:ırı. 22: 

Sopen resitali. 23: Radyo orkestrası. 

DOGUM 
tstanhul Erkek llscııl deolterll ~ltret• 

menlerinden ":\edim :\lazhar Yürnk" ın 
dün hir oAlu diinyay:ı Jrclmiştir. Arkadaşı· 
mın trlırik erler ve laıırıd:ın yavruya uzun 
Omürlerle snfjlık \"e saadet dileriz. 

OtobUs meselesi etralmda açılan 
davalardan, dün Uç tanesine daha Bi· 
rinci Asliye ceza mahkemesinde de
vam olundu. 

İlk olarak Recat Nüzhet Babanın 
Ahmet Emin aleyhine açtığı dava gö
rllldU. Bu dava geçen celsede Ahmet 
Eminin iddia ettiği gibi, Recai Nüzhet 
Baban aleyhine cUrUm tasni! ve haka
ret davası açıp açmadığının mllddei • 
umumiliktcn sorulmasına kalmı§tı. 
MUddeiumumilikten gelen cevap okun
du. Cevapta; Ahmet Eminin Recai Ba
ban aleyhine cUrUm tasnii ve hakaret 
davası açmak Ur.ere iki istida verdiği 
fnkat bunlardan cUrüm tasnii istidası· 
nm reddedildiği ve hakaret davaı;mm 
dosyasının da mahkeme kalemine tev
di olunduğu yazılıyordu. 

Bu suretle Ahmet Eminin Reeat 
Baban aleyhine bir hakaret davası aç
mış olduğu anla.eıldı. 

Bundan sonra her iki taraf davala· 
rm tevhidini istedi ve duruşma kale
me bu yolda bir evrak gelip gelmedi· 
ğlnin sorulması için ba§ka bir güne 
bırakıldı. 

Sahur Sami. Yalman DaVOM 
İkinci dava Sahur Sami· Yalman 

davası idi. Sahur Sami mahkemeye yt. 
ne gelmemi§ yerine vekili Sadi Rl7..&• 

yı göndermigtl. 
Bu defa da geçen celsede Sabur Sa.

minin Yalman aleyhine bqka bir da· 
va ikame etmig olup olma.dığmm eo
rulması için kalmıştı. Tezkereye gelen 
cevapta .Sabur Saminin 2 dava. daha 
açmış olduğu bildirlliyordtL 

Sadi Rıza her UçünUn birleştirile
rek görülmesini istedi. Duruşma da 
bu davaların hangi gUnde oldufunun 
kalemden soııılması için talik olun· 
du. 

Üçüncü Dava 

Ahmet Eminin vekili Avukat Naz. 
mi Nuri de söz alarak: 

- Tebliğ tarihi imzayı atanın yazı. 
sı değildir, bu tarih tebliğ tarihi mi· 
dir, yoksa yazı_>ı tarihi midir . Bu cihet 
tetkika ve tahkika muhtaçtır. Matbu· 
at kanununun 42 nci maddesine göre 
tebliğat usulü dairesinde ynpılmış de
ğildir, dedi. 

Milddeiumumi Hakkı ŞUkrU de Naz
mi Nurlnin bu iddiasını:ı. itiraz ederek: 

- 42 ncl madde tebliğ gar.ete sa.
hibl veya neşriyat mUdUrUne yapıla
caktır, demez. Tebliğ Tan gazetesine 
yapılmı§ ve orada bir memur tarafın-

. dan tebellüğ edilmiştir. Bu tebliğat 

doğrudur. Vekilin bu iddiasını tavzih 
ederimi 

Nazmi Nuri müddeiumumtnin bu 
sözlerine cevap vermek Uzere kalktı. 
Fakat hfi.kim kendisine daha söz ver
mediğini söyledi. 

Bundan sonra mUddciumumt Hakla 
ŞUkıil mUt.aleasmı serdederek davala
rın birleştirilmesini istedi. 

Mahkemede davalann biribirl ile ir
tibatını gördilğilnden birleştirilmesi • 
ne sözbirliğl ile karar vererek durut" 
mayı ayın 25 inci gUnU saat 16 ya ta~ 
Uk etti. 

tSTANllUL DEI.EDfY"ESİ 
ŞETtfR TİYATROLARI 

mnım111111 

~ı Lll~ il 
Jlıııınrı~ ~ 

Km.mut: 

Saat 20,30 da 

PERGONT 
Dram 5 perde 

Vaınnı Henrik tbsen; 
Tfirkresl Seniha acı; .. 

d Gliknll 

Saat 20,30 da AYNAROZ KADISI kome· 

dl 6 tnblo. Yıı7.nn: Ceıat MusM.ipoi!lu. Pa• 
'OçüncU dava da yine Recai Babanın zar B{lnlerl 13,30 da matine. 

Yalman aleyhindeki davalarnıdan l· 
kincisi idi. Bu duruşma. geçen sefer ÇOCUK : 
matbaaya tebliğ yapıldıgı halde neş- Cumartesi, Cnrşnmha saat H "de ~fAvt 
riyata devam edildiği fçin kime teb. DONCTJK .. Yazan: Zeki Taşkin; ?ılilz1kı 
liğat yapılıp yapılmadığının sorulma- P. Es8. 
sı için dUne bırakılmı§tı. 

Gelen cevnpta 19 - 12 • 937 tarihin
de matbaa müdürU Haydara tebllğat 
yapıldığı ve Haydann im.zaladığı kl
ğıdm eeva ba ekli olduğu yazılı idi. 
Tebliğatm yapıldığı za.rfm üstünde

ki imza Ahmet Emine gösterildi. Ah
met Emin imzayı gördükten sonra: 

_ Haydarın böyle bir tebliğe mu-
hatap olacak salfı.hiyeti yoktur. Ken
disi idarede Han ieleriyle uğra.şan bir 
memurdur, dedi. 

Tan neşriyat mUdUrU de: 

Enrocnuı; sAnt 
TEK TlYAT.ROSU 

Ou gece : <tlııkfidnr • 
Hale) slnerııHında: 

Sl T KARDF.St.F..R 
Vodvil S per ... e. Çcvf• 
ren: t. Galip ~rcan. 

San'atHr Na~!l ve &!"" 

kndaslan, Olnt}'lıca: 

Rilcilk Semiha ve Mf .. 

_Uzun müddettenberi hasta oldu- ı 
ğumdan matbaaya gelip muttaıt oıa- j 
mndmı; diye söyledi. 

~el varyetesi (Davet. 
siz misafir)' komedi 

3 perde 

işaretler: 

SükUfa ve söze dair 
YAZAN: Sadri Ertem 

Sükut altındu- derler. Susmak sana
tı söylemek sanatından daha çok iti· 
naya, dikkate ihtiyaç gösterir. Sükilt 
sözden daima daha manalı olmuatur. 
Söylenen söz fikrin son acklidir. Fa· 
kat sUkl1t kabuklaşmamıı, yumuşak, 
ele avuca sığmaz dilfilnceler için gebe 
bir kadındır. Söylenen bir fikir insa
nın eli, burnu, bqı, yUzU gibi ortaya 
attlmı§ çıplak bir vaziyettir. Onun 
sırlan fflş olmu§tur. Onu gizlemek 
rnümkUn değildir, Sözün vuzuhu, hu· 
dutluluğu yanında aükfttun derinliği, 
azameti, imklnlan hatu-latması daima 
kendisine bir kudret iz.afe edilmesine 
vesile olmuıtur. 

Susmasını bllen adam, dtışUnmesini 
bllmiyen adam değildir. Fakat 8Ukfı. 
tun si!)jrklr gölgesinde dUgUmnez gibi 
gözükmek ne harikulade bir sanattır. 

SUkftt insana dıgardan gelecek ant 
darbelere, hücumlara ka.reı kmıılmut 
bir kaledir. En küçt\k hizmeti bir bari· 
kat olmaktır. Hayatı muvaffakıyet adlı 
sihirli kalenin mubaf a.zuı, elden çıka· 
nlması ve sırtısıra yeni kıymetler vU· 
cude getirmek diye tarif etmek hiç 
de hatalı olmaz. Kavga, muharebe, en 
jptidafsinden. en basitinden en mut. 

' 
hieine, en muaddalına kadar tek bir 
esasa dayanır: Sır tutmak! 

Hayatta muvaffak olmasını insan· 
lar sırlarını, sUklıt mar.faza.ları için· 
de saklamasını ve zamanı geldiği za.
man onu bir mUcevher gibi ortaya ÇI• 

karmasını bilenlerdir. 
Hangi harp sırsm:lır. Hangi kavga. 

da insanlar kudretlerini uluorta mey
dana dökmüşlerdir!. Ruhunda bir ge
dik açan, ruhunu herkesin önüne S&o 

ren adam ruhunda açtığı gedik kadar 
zaaflarını da ortaya atmıştır. 

Eser veren adam; sükutun 6I1TJl1J 

anlamayan adamdır. Onun içindir ki 
eser her zaman esersizlik yanmda bir 
maraz, bir kabahat, bir bedbahtlık a.. 
lameti olm~ur. 

••• 
Sükiitun esir! perdesi arkasmda a. 

dam, cehennemi sükfıtun sihirbazlığı 
ile ilim, hiçliğini aerinlik şeklinde 
gösterebilir • 

lhtisassızhk, harikuladelik, budala· 
lık deha ile mUteradif !kelimeler sayı .. 
labillr. Mektepler söylemeyi öğretir .. 
Söz sanatını sanatların §ahı halinda 
tasavvur eder. ıFnkat hayat s~t saJ 
natmm en zeki Ustadıdır,. 
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Çocuklarımızı biran evvel cami avlularında 
kovboy mukalli.tliğinden kurtaralım! 

Çocuk v Sinema 
Büyük şehirlerin değil, bütün kasabalanmızın 

meselesi olar ak halledil melidir 

, 

On altı yaşından kUçllk çocukların 

sinemalara girmelerinin men'i hakkında 
Kırklareli mebusu B. Fuat tarafından 

verilen bir kanun teklifi günün mesele· 
si halinde görüşülüyor. Bilhassa çocuk 
babaları böyle bir kanunun biran evvel 
meclisten çıkmasını bekleyorlar. 

Çocuk babalarından biri şöyle derd 
yandı. 

-istanbulda mevcut sinemaların 
hemen hepsi aşki, cinai film gösteriyor
lar •.. Birka~ tane sinema da çocuk filmi 
göşterdiklerini ilan ediyorsa da bunlann 
iddialarına da inanmak doğru değildir. 
Çünkü birgün merak saikasile daldığım 
bu sinemalardan birinde '' Yumruklar 
kıralı,. bilmem kimin macerası ile ''Ye· 
şit ceylan derisinin esran ,, isimli iki 
film gösteriliyordu. Filmde bol bol 
yumruk savruluyor, silahlar patlıyor, 

yüzleri maskeli adamlar boğuşuyor -
tlu .. Arada b1r de genç kızın rolü var -

Yazan: Yekta ~<aı<SJDIP> Onen 
-o-

Film sanagiimize 
düşen geni bir 
milli vazife 

Yazan: 

HRk kı Süha Gezgin 
................ ~ ':k ·--··--·-· ir ............. '-4 --r .............. " 

:.;.~ ''Kurun,, çoktan düşünülmesi, U 
:; çoktan fikirden iş alanına çıkanı H 
:: ması gereken bir mesJle etrafın-. H 
i.~. da yeni bir anket açtı. fi 
•• Yurdumuzda çocuklar için "fi. ft 
f~ lim,, çe\•rilmcsini İstiyor. Bu iste- f! 

::.
~::::.! ğinin ne kac!ar yerinde, cemiyete, Si 

çevrenin ihtiyacına ne dereceler- l!j 
de uygun olduğunu anlatmak için ı 

• ::.=.·;:, de danıttığı terbiyecilerin $Öyle-ı 

:: Çocuğu, ba§lı batına bir alem J 
dikleı ini basıyor. 

H gibi düşünmeden, onun bu geni§ I 
, ~i vıırlığrnr kabul etmeden ite ~t· fi" 1 

dr. Çocuklar her savrulan yumruğu, 

her patlayan tabanca sesini allo§lıyor, 
heyecandan yerlerinde oturamıyorlar -
dı. 

Sinema tıklım tıklım çocuklarla do -
lu idi. Seansh aralannda simit, çörek 
yiyip ayni filmi tekrar görmek üzere 
kalıyorlardı. 

Bu sinemaya benim çocuğumun git
tiğini pek alli biliyordum. Filmi göriln
ce kendisini menettim. Bu sefer aşki fi 
limler ~österen sinemay: dadandı .. 

Bir gece eve yakfuştıgım zaman ıçer 
ôen llitisinln 'bOğuk: öoğuk b:ığırdığmı 

işittim. Büyük bir telaşla kapıyı çaldım. 
Hizmetçiye içerde ne olduğunu sor -
dum. 

- Şey, dedi. Küçük bey Tarzan gibi 
bai;ırabiliyor muyum diye tecrübe ya
pıyor!. 

Bütün sinemaları bu hadiseden son
(Sontt Onuncu sayıf ada) 

:: Jaınak yanlı§ olurdu. Gazetenın, .. .. :• 
:: böyle kaplayıcı bir görütlc hndi- :i 
fi seye bakışı hoşuma gitti. ii 
ii Çocuk davası, ne yalnız kül - !i .. .. 
:: tür bakanlığının, ne şade mekte;> i5 
:: . . . •: 
:: ıdıırelermın, ne de ana babanın i: 
:: :: 
:: ve hocaların mevzuudur, :: :: .. 
:: Çocuk, bütün memlel<etin, bü - 5i 
H hin devlet makinesinin hep bir- ii .. : 
:: den ve dört elle sanlacağ. bir :i 
ii varlıktır. i: 
ia Onu hakımıız bırakan millet, H 
H kendi aeleceğini baltaLinuı olur. H 
fi Çocuğu. bizd~ ancak 'bir nufus ka • H 
:: lnbalığı vasıtası cibi düıünenJer n 
H var. Yann memleketi kendilerine il 
i! tealim, tarihimizi emanet edece - • 
si ğimiz:i, mefki'ırelerimizin bayrak -
i! lanru ellerine vereceği~izi unut-
ii ımdan böyle bir düşünüt çuku • 
H runa dü.§emeyiz. 
H Bugün terbiyede, okuhnada u-1 
k sullerimiz iyi, modern hocalan - n 
p mız bilgili ve çalşkandır. Fakat, 1 
H bütün bunların tutan çocuktan -

Zenci koşucu 
Jesse Ovens 

:ı mm kurt.armağa yetmiyor. Çün- 1 
! kü hocanın, mektebin \emeğini, u- fi 
~İ sulün üstünlüğünü kah muhitin 11 ili savrukluğu, kiıh ailenin dağınık - i! 
! lığı sıfıra indiriyor. Sinemanın da İl 
1 bu verimsizlikte payı var. Çocuk : c. • p lar için ayn sincmalanmız olma· İ 
ıl dığı için, ister 'İstemez onları da :1 
!İ kendi gittiklerimize götürüyoruz. il 
i: Çocuk bu yeni alem içinde ken lı 
~ dine Örnekler seçiyor. Kimi bir !. 
:: k' . b' ı· h :ı !i .. Kov Boy,, a, uru ır po ıı a· U 
:! fiycsine, kimi Greta Garboya ben H 

r·eniden amatör olmak ihtimali var ~i zcmcğe çab§ıyor. i! 
i! Halbuki ba~ka memleketlerde :: 

A ~rupa atletizm komisyonu reisi 
Stankovitz"in, gazetecilere verdiği bir 
lıepanata bakılırsa, son olimpiyatlarda 
Amerikalılara üç dünya şampiyonluğu 
kazandıran ve bilahare, profesyönel ad 
Jedilen meşhur zenci koşucu J esse O • 
vcns'e tekrar amatörlük hakları iade 
edilecektir. 

Filhakika Stankovitz şöyle demiştir: 
- J esse Ovens amatörlük kaideleri

ne muhalif harekette katiyyen bulun -
mamıştır. Ona kabahat olarak yükleti
len yegane §ey, mesela, bir ata veya ta
zıya karşı koşu yapması gibi, federas
yon programında bulunmayan garip 
müsabakalara iştirak etmesidir. 

Esasen ''amatör atletizm birliği,, de 
onu, Federasyona kar§ı disiplinsizlik 
göstedigi için diskalifiye etmişti. 

Bunun için zencinin lisansını pek 
ala iade edebilir. 

Vakıa, son sözün beynelmilel fede -
rasyonun söylemesi lazımdır am:1• b~ 
teşkilatın da ,zencinin haklannm ıadesı· 
ne mani olacağına ihtimal verilemez. 

Bu vazivct dahilinde, Amerika bu 
en kuvvetli sporcusunu 
olacaktır. 

kaybetmcmiıı 

·i ~ u 
H sinema, bir mektep haline kon - 5i 
H muştur. Çocuk, orada hem bilgi· !j 
x . . . 1 • h f h :. :: sını gcnı§ eliyor, em ena uy - :: 
:: . . . == :: larından vaz geçıyor; ekııklcrın- :: .. .. 
~· .. H den kurtuluyor. :S 
g Bizdeki "film,, sanayii bu çok !i ,. ... 
:: önemli nokta üstünde dunnalı, :: 
H garpte güzel dü§Ünülmüş, iyi ter f:1 .. . 
i: tip edilmi!<- ıenaryolarr, yerli man i: 
ı· .$ •• 

ı! zaralar tanıdık dekorlar içinde !i .. ' :: 
:; çevirmelidir. Biz böyle bir emek 5i 
h karşısrnda onun şimdiye kadar iş i! 
ı: •• 
H lediğibütün sanat suçlannı ba • ij 
:: ... l • h •• ii gış amaga azrnz. ii 
: : ::::ı.---:.-:::=:::::.-::::::: ::: :: :::::::::::: ::::: n 

BALDVIN VE RUZVELTIN 
NUTUKLARI 

Eski İngiliz hariciye nazırı Baldvin ge 
çen sene Amerika cumhurreisi Ruzvelt 
de bu sene dünya demokrasilerinin mu 
hafazası ve dünya sulhunun müdafaası 
hakkında nutuklar söylemişlerdi. Bu 
nutuklar almanca olarak tsviçrede üasıi 
mıştır. Alman hükumeti nutukların Al
manya dahilinde satılıp okunmasını ya 
sak etmiştir. 

Yirmi para seı mage ile il~ 
başlayan biı hayır müesseseı 

Topkapıfukarape~ 
ver kurumu 

Kurumu tesis eden ve yaşatan 
Doktor Ga.~ip Hakkının 

unutulmaz iyilikleri 

Bir hayır sahibinin yardımı fukarmJa teu~ ediliyor. A1·ka 
plünda beyaz gömlc!.:li :;,at merhunı d.oktor llalckı Galiptir . 

Geçen hafta ölen değerli saylavımız } dan ziyade doktor Galip Hakkının f 
ve doktor Galip Hakkı Ustlin'ün ölü- J si teşebbüsleriyle yaşayan bir ceınif 
mü bütün vat .. ndaşlar tarafından bil - ti. Cemiyetin gelir kaynaklan çok ıf> 
yük bir tees:;Urle karşılanmıştır. duttu. Hatta kurulduğu günden bt1(' 

Galip Hakkı hayatında iyiliği en ne kadar cemiyete yardım yapnırŞ 0 

çok seven insanlardan biriydi; Bilhas- lanları isimleri ile sayabilmek witıl 
sa fakirlerle çok yakından meşgul olur çin çok mümkündür. Doktor Galip ılı: 
du. Doktorun bu iyi tabiatini göster - kı hayatında en büyük mük§fatırıı t1 
mek için en kuvvetli misal olarak Top- rihin kaydettiği şu satırlarla atnıı§ 
kapı Fıkaraperver cemiyetinin çalış - "htanbuldaki Topka~)J fık~apettf 
malannr işhad edebiliriz. cemiyeti içtimai yardımlaıma meflıd 

Bu cemiyet Galip Hakkı tarafından munu mahalli teşekküJlcrle tatbik fi 
tesis edilmiş olup 1908 ticnbcri bugüne hasına geçirmek yolunda takdirle ~ 
kadar yaşamış ve binlerce fakir, yoksul nilmağa lliyık müesseselerden biri~ 
ve ö'k.süzleıi geç1ndirmi~, onlara bak - Yardım temin hususunda !Doıtıor 
mışttr. . lip Hokkı çok srktntıh dakikalar geÇ 

Kıymetli saylavımız B. Hakkının \ miştir. Memleketin bir çok zengin ııııt 
kurduğu bu hayır cemiyeti etrafında iza esseseleri bu müesseseye çok az, 1111 

hat almak üzere Topkapıya giden bir orta hıılti ferdlerin bile ödeyebilece~ 
nıuharririmize cemiyette ?lışmış olan teri katlar bir meblağla yardımdan 
Topkapılı Sait Kesler şunları söylemiş- çmmışlardır. 

tir: Diğer taraftan cemiyete yardını f. 
_ Kurum 1908 yılında Bay Galip pan, doktor Galip Hakkı ile bir ild; 

Hakkı ile Arnik efendi tarafından ku - şinin malQm olan, isim ve hüviyetle t 
rulmuştur. 

Galip Hakkı taıafuıdan sahip oldu -
ğu binanın yanında bir öe eczahane 
yapılmış, doktor hastalarına burada ba 
kardı. Bir gün bir toplantıda Avrupa -
da bulunan hayır teşkilatlannrian bah
solunuyordu. Galip Hakkı bu gibi ce -
miyetlerin Türkiyclde kurulabileceğini 
ortaya attı. Zaten o zamanlar Osmanlı 
fıkaraperver cemiyeti diye bir cemiye
tin tesisi etrafında çalışılıyordu. · 

Diğer taraftan da Galip Hakkı ile 
Arnik efendi cemiyeti Topkapıda kur
mak için teşebbüslere girişmişlerdi. 

Cemiyetin ilk sermayesi 20 paradır. 
Bunun on parasını Galip, 10 parasını 

da eczacı Arnik vermiştir. 

ilk sermaye ile teşekkül eden cemi -
yet faaliyete başiıyor, Osmanlı fıkara -
perver cemiyeti bütün hukuki hakları
nı Topkapı şubesine bırakarak infisah 
ediyor. 

O zaman bu cemiyetin Eyüp, Kasım 
paşa ve Kadıköy fıkaraperver şubeleri 
kurulmuştu. Bütçe ve sairesi itibariyle 
istiklaliyet kesbedc.n bu kurumlar da 
Topkapı frkarapcrver cemiyeti gibi baş 
Jı başına çalışmaya başlıyorlardı. 

Topkapı fıkaraperver cemiyeti çalııı
malarına bu şekilde uzun müddet de • 
vam etmekle beraber bir aralık cemi
yetin kar kaynakları azalmıştı. 

Nihayet Umumi Harpten sonra Top 
kapı müessesei hayriyesi diye yeni bir 
şekilde faaliyete geçti. 

Ve Türk inkılabında bu teşekkUl 

Topkapı yoksullara yardım kurumu a
dını alarak yeni bir faaliyet sahasına a-

tıldı. 

Galip Hakkının o1ümü bu müessese 
için icHHisi mümkiin olmayan bir kaip 
i:ır ve muessesenın taatiyetini de tehli
keye düşürebilir. 

Çünkü, bu müessese bizde devlet, be 
lediye ve mali mües~eselerin yardnnrn-

gizli tutan hayır sahibi kimseler 
mevcuttur. 

Zaman zaman Sıhhat bakanlığı ve~ 
ne zaman zaman İstanbul beledh' 
cemiy:te 1000 - 1500 lira gibi yardıııl' 
Jarda bulunmuşlardır. ~ 

Fakat cemiyet bu küçük yardnnlil~ 
hiçte istihkrar edilmeyecek kadar 
yük yardımlar da görmüştür. rt) 

tık sistemli çocuk bakımı yine 1 
• 

evvel bu müessesede doktor Galip fl~, 
kı tesis etmiştir. Bugün de onun te ~ 
ettiği bu usul müessesede hala tatb 
edilmektedir. ~ 

Doktor Galip Hakkının mUesse~e dt 
daresine gösteroiği iyiliklerden birı 

1 
cemiyet hesaplarının her v;ıtandaşa Jel 
gı acık olmasıdır. ·ı 

Laelatavin bir vatandag cemiyete ~, 
• • h 1 .. k j5tl se ve sı~n esap anmzı gorme , 

yorum dese, o vatandaşa kimsin, tıe ~ 
sin? diye sorulmadan cemiyetin kıtrtlr 
duğu günıden bugüne kadar bütün tı 
saplan açıkça gösterilir. ~ 

Doktor Galip Hakkının ölüm~:;. 
sonra mesai arkadaşlannın bu mile , 
senin faaliyetini devam ctttirip ettire , 
miyecekleri hakkında bir ıey söyUf'O' 
bilmek mümkün değildir. Ama, bu~' 
esseseye doktor Galip Hakkı 1'11 

bağlı Tevhide Galip Hakkı sağdır(;Jr 
Yine içtimai sahada Doktor ,;ti 

Hakkının irşadları ile ve onu kendi il' 
örnek edinerek vctiımiş Edime ea.f ef 
vı Fatma Memik, yıllardanberi ısı~ 
sesenin murakipliğini yapan Er,;U ~· 

saylavı bayan Nakiye, Va§ington ~ 
ri Münir, Refikası bayan HayrUrı el' 
hayattadırlar. Daha bunlar gibi sııt11et 
sesenin faaliyetinde yer almış kitn~e el' 
de yaşıyorlar. Bunların mUesseseY' (jf 
kisi gibi yafatacaklan şüphesi,;dir. bl 
tip Hakkının en büyllk emellenndef' "' 
ri de bu müesseseye modern bir Y , 
kazandırmaktr. Hayatında çocukl~~ 

(8otıM OnutlcM ~ 



/ 7 - KURUN 'lri ıxtNcıIGQroN ı§!s 
. -. . - . . -- .. ' ... ..,.. ... .. "". . ~ . - . ' 

•Der Gün Bir İlil:Liyci. Bütün MISIR . 

ıkıl 
Be A

1 
ratnrzda sevgi baş gösterirken, 

la, bana §Öyle söylemişti: 
- Ben, senin yumuı::<>klıg·ını 

Veh' · 'il"" ıslcrındcki rikkati seviyorum. Sa-
~Şrn oluşun hergün tır~ olmağı 
. lllal ctıncyişin, bıyık bır akma~ışm, 

c~ı;ara içmcyişin ve bu suretle öpü -
c klerinin tertemiz ve munıs tad vcr:;;i, hoşuma gidiyor. Bir içki aleyh-

bulunman ve emrctıneyip de dai
ına rica etmen beni memnun ediuor· 
~n . ~ , 

cıde etmeğc muvaffak olamayıp 
~a:ız o~ak elinden gelmesi de, 

1 scvındınyor .... Hep böyle kalacak 
ve beni asla bırnknııyacaksın değil 
lni? ' 

-Asla! 
Ben, kat'i bir kanaatle bu cevabı 

Verd· 
~ ını; cünkü, o zamanki görüşüme 

gore, btitün dünyadaki bu kadar güzel 
;: ~vimli, bu kadar anl:ıyışlı ve ve-

t kar olabilecek başka tek kadın yok
u! 

İki sene müddetle boyuna birlikte 
~dık; bununla beraber, Bellanın 
evkaliı.de vefakarlığı benim için ya
~aş Yavaş oldukça sıkıcı olmağa baş
adı; Sonundr~ da ondan bıktım. Laldr 

1 
~adaki rabıtayı çözmek bana gi.iç ge-
ıyordu; çünkü ben hassas bir inSE.
~ ve bund~n başka, Bell:ı.ya kendi
tıı~ asla brrakmıyacağıma. yemin et
lnı~m. 

, Ser-bestıiğime knvuşmak hususunda 
~~lnız bir çare vardı; kızı, bana ken
ısi Pasaportumu vermek vaziyetine 

getfrxnek! 

berken, emSalsiz bir oyun aklıma 
~di. Bcllanın bende tercih ettiği bU
~· meziyetlerden sı.}Tılacaktım; .... 
b~~diyc kadar olduğumun tam aksi 
.. ~r göriinüşe bUrUneccktim. O bu de
.. 

1!rlttliği yadırgayacnktı, ara~ızdaki 
111 b tayı çözecekti ve ben de artık ye
~ ·den scrbestliğime kavuşacaktım. 
"""b "st, serbest! 

au çok sevindirici ümit,bana de
;~ıı olarak faaliyet kuvvetini edin-

1lf:li. Bıyık bıraktım, cigara içrneğe 
aJış~ırn. Doğuştan varlığımda mevcut 
t'tıınu .. "klığı gidermek mnksadiyle 

0ks l->rni nlrvor, Bcllayn iımirane, 
~nerji', bir tonİn sesleniyordum. Bıktı
g:,~ S" :s(Ji, ha:ı,-Tetle şöyle demekte gc-
c~trc 1i: · 

- Fakat sen adamakıllı deği~tin! 
l>lanu11ın parlak bir şekilde tatbik 

~a~:U~ındn yer tutmak istidadı göster
l:'·61nı gizli bir sevinçle tesbit ettim. 
. eııa, Yeni hallerimi yad~adıkça ya· 
~ıı-~ayordu; gittikçe daha ziyade ya -
1ncıhşacak ve ben de çok geçmeden 

Serbest olacağım! 
GünUn birinde, son vuruı;u yerine 

~~tirrnek için müsait zamanın geldi
gınj fa17.ettim. Berbere gittim, sarı 
ıaçlarnnı siyaha boyattım. Bundan 
~~a da bir litre şarap içtim, kal'i 
atarıa Bellanın yanma yollandım. 

b\ lııktrğıın sevgili, sedir üstüne u1.an
tı;§tı ve hUlyaya dalmış halde, vak-
6lie kendisine hediye ettiğim bir cilt 
ta~ okuyordu. üzerine yürüdüm, ki-
~ 1 ~l~nden kaptım, yere attım ve 

an Sevgili 
Yazan: IHlaUas lEmeırnın (Macur hikayeci) 

!itabı elinden kaptım, yere attım ve kendisine .... 

ca, dosdoğru ifşa etmeliyim: aramız. 
daki rabıtayı çözmeyi bile ciddi su
rette dilşUnUyordum ! Fakat şimdi. .. 
Şimdi artık tamamiyle başka, .. bam
başka bir adamsın. sen erkekleştin, 
enerjikle.ştin ... sen bana yeni ve ente-

ressan görünmektesin! Küçük bıyık
ların sana ne kadar da uygun! Yakışı
yor! Ben, seni yeniden bütün ölçüler
den a~ırı seviyorum ve seni asla, ... as
la bırakmıyacağım! 

Emniyet sandığında 

Faiz miktarı indirildi 
Ge~en sen.eden itibaren iZraat bankası 
ile beraber tamamen devlete mal edile 
rek lktısat vekaletine bağlanmış olan 
Emniyet sandığında halka yeniden bazı 
kolaylıklar gösterilmesi takarrür et • 
miştir. Bu hususta Ankarada temaslar
da bulunmakta olan sandık müdürü şeh 
rimize dönmüştür. 

Vek:ilet, emniyet sandığında yeni a
lınan kararlarla memlekette kredi ih • 
tiyacının mümkün olduğu kadar tat • 
min edilmesini ve elinde emlaki veya 
rehne konulabilecek bir malı bulunan 

v., •.andaşın bunu satmadan kredi temin 
edebilmesini gözetmiştir. Bu arada 
mevcut faiz mıktan da fazla görüle • 
rek yeni tenzilat yapılmıştır. Bu ted -
birlerle, bilhassa bir taraftan mem • 

leketin imar faaliyetinde sandığın esas
lı bir rol alması gayesi güdülmüş, 

diğer taraftan da sandığa borçlu olan 
vatandaşlara azami kolaylık gösteril • 
mesi temin edilmiştir. 

Yeni alınan kararlarla yeni inşaat 

ve tam kargir binalar mukabili yapılan 
ikrazatm senelik faizi yüzde dokuz, 
komisyon miktarı ise yüzde yarıma 

indirilmektedir. Evvelce faiz yüzde on 
iki, komisyon yüzde birdi. Bu şekilden 
halen sandıkta rehin bulunan emlak de 
istifade ettirilecektir. 

Bundan başka 1933 senesi 1ıaziranı
na kadar borç alıp henüz ödememi§ bu 
lunanlara sandık bu borçlannı ödeme
leri için yeni formüller göstermiş ve 
merhun bulunan mallarını da satmaya
rak bu borçlara yeni bir müddet ver -
miştir. Bu müddet zarfında borçlarını 
ödemiycn bu eski borç sahiplerinin rc
hin!cri kati .olarak satılacaktır. 

Avrupa Amerika 
balon seferleri 
Tekrar başlıyor 

Berlin 18 (Hususi) - ''Hinden -
burg,, balonunun yanmasından sonra , 
tatil edilen Avrupa - Amerika hava 
postalarına Almanya yakında tekrar 
ba1layacaktır. 

İki kıta arasında sefer yapacak olan 
''L Z 130,, ismindeki yeni balon bitmek 
üzeredir ve ilk tecrübelerin ilci üç gilne 
kadar yapilarak muntazam seferlerin 
önümüzıdeki yaza açılacagı ümit edil • 
mektedir. 

Diğer taraftan yeni bir balon daha 
yaptırılması kararlaştmlmı1tır. Bu ba -
lon daha büyük olacak ve 40 yolcu a
lan "L 2 130,. a mukabil 100 yolcu ta~ı 
yacaktır. 

Genç Kral F aruk'un evlenme 
gününü bekliyor 

Kra1 Faruk 

Mııırın genç Kralı Faruk, birkaç l 
gün sonra evleniyor. Bu evlenme ınU
nascbetiyle Mıaırdan, Mısır hanedan ve 
mllletinden bütün dı:.inya bahsetmekte
dir. Eski medeniyetin ana1t saytlan 
Firavunlar memleketi çok zengin ve 
mümbit bir iilkedir. Bu ülkeye bu 
zenginlikleri bahteden Nil nehridir. 
F.eki inaanlann ı.:ennetten çıktığına i
nandıktan Nil nehri, geçtiği biltün 
yerleri hakikaten cennete çevirmiftir. 
Sahillerdeki biltün bahçeler bu nehrin 
sulariyle beslenir. Bu sayededir, ki her 
iki sahildeki. geniı ve mümbit toprak· 
lardan senede ilci, üç ve dört kere mah
sul alınır. 

Çok eski ıa.manlardanberi Mısır top
raklarında mevcut kültür ibideleri bil
tün dünyanın gözü önünde olup her· 
kesi hayret içinde bırakıyor. Bu !bi
deler, Nil nehri sayesinde meydana 
gelmi§tir. Eski M111rrlılar bu nehrin 
sularından gelen nimetl~ri:ı büyüklüğü· 
nU takdir etmiıter ve kendilerine ha
yat n can veren NU'i takdia 
ve mcnbamı cennette zannettikleri ne
hire her sene birtakım kurbanlar he
diye etmitlerdlr. 

Eski Mısırlılara gC::e, güneş Alla.hı 

Amon - Ra bu nehirde kayıkla sonsuz 
yolculuğuna devam etmiı ve yıldızlar 

kendi.sini suların a'::ntısı ile birlikte 
takip etmittir. 

Eski Mraırlıların hürmet ve kudsiyet 
nifCUle&i olma!: üzere Mısırda bütün ca· 
miler, Abideler, türbeler, ve umumi 
b:naların cep~eleri Nil nehrine doğru 
çevrilmi1tir. Uhrevi ve dünyevi bütün 
binaların başlıt.;a tezyinatı kü9Jk ge· 
mi ve kayık, gibi şeylerdir. Binlerce 
yıl evvel, Mısırdaki insanlar kendi 
yapyıı §artlarını Nilin akıtlarına göre 
tanzim etmişlerdir. Astronomi, mate
matik, ve hukuk ilimlerini doğuran, 
Nil nehridir. Din adamları gün ve sa
atleri tanzim edebilmek için Nilin akt
şından faydalanmııtır. Nehir suları
nın derinliklerini ölçmek ve 1- suretle 

sulann istil! edeceği yerleri anlaya
bilmek kaygm hesap ilmini doğur • 
muştur. Nehir boyundaki mümbit ara
zinin hudutlarını tayin etmek mese • 
lesi de hukuk ilmini ortaya çıkannıt • 
tır. Kanallar inşası ve nehire mecra 
vermek kaygısı, matematik ilmini do
ğurmuıtur. Eski devirlerde başka yer
lerdeki insanlar hayvan denecek kadar 
iptidai hayat şartlan içinde yaşar

ken, Mısırlılar, zamanın ölçüsünü tayin 
etm1ıJerdir. İlladan 4200 yıl önce bir 
yılı ayda otuz gün hesabiyle, on ikiye 
taksim edenler Sümerlilerle beraber 
Mıaırlılardir. Fazla olarak bej gün ill
veıini de onlar d:.iJünmüttilr. 

Y aptrklan bu taksim heıııabın.da 6 
saat yanlıthk yaptıklaruu da bildı1t • 
leri içindir ki, kaybolan .ıamanm te11-
fisi için 1460 yılın ilzerinc bir yıl ill
ve etmiflerdir. 

• * • 
Vütile ı.:ennetten aktıft iddia olunan 

Nilin menbaı: timdiki insanlarca artık 
maHlmdur. Eski zamanlarda bu nehrin 
dünya yüzünde metekkat çe.kcn insan· 
lara bir nimet olarak Allah tarafından 
gönderildifi iddia edilmiıti. Fakat. 
hakikatte mesele gayet balittir. 

Yu günleri Cenubi Atlaa deni.si 
merindeki buharlan sürükleyen rth
garlar, Afrikanm rutubetli ormanlan 
Uzerinden geçerken Habe§itan dağla· 
rı üstünde müthi§ bir hula çarplJir • 
lar. Dünyanın yalnız m~ yerle
rinde vukubulan ıiddetli bora ve yal· 
murlar da bu suretle meydana ıelir. 
Haziran ortalarına doğru bu yerlerde 
baf1ayan yağmurlaT' çok tiddetli ya • 
ğar. Nilin çıktığı yerlerde bulunan 
ca~ bütün insan ve mahluklar yülc • 
sek yerlere kaçmak mecburiyetinde 
kalmaktadır . 

Koyu kahverengini alan sular bütün 
aruiyi kaplar 'Ve önilne ce)ce iman, 
hayvan, odun ne vana aürülclcyip g&-

türUr. Eski insanlar suların böyle fid· 
detli geleceği zamanı iyi bildikleri i· 
çin, her yıl birçok zamanlara uğra
makta imitler. Şimdi artık tehlike a • 

zalınıttır. Çilnkü nehrin taımüJa geç
tiği biltün sahilleri istilaya batladıtı 

zaman, tehlike radyolarla bildirilir. 
Asuan ve Kahircdeki mühendisler eu
yun yi.ibelip alçaldığı zamanlan cüni1 
gününe öl~p hesaplarlar. 

'Anla~ılamıyan bir sihet vardır, ki, 
o da akıp giden Nil ıulamım tazyik 
derecesidir. Çilnkü Habefistan dağla· 
rma yağan ve aylarca yağacak o-

lan yağmurun derecesini tam olarak 
ölçmek mümkUn olama.maktadrr. EUd 
zamanlarda yapılan kanaILır hlll ite 
yaramaktadır. N'ılin ~ıktığt Asuan· 

dan itibaren :Mısıra doğru akan nehk 
geçtiği yerlerden topladıft b\ltiln g(lb
rclerl birlikte sUl':ikler. Mısıra bereket 
ve z:enginlik getiren de Habefitanm 
volkanik arazisinden Nilin ıürükledill 

atil Vaydman 
bu faydalı gübrelerdir. BilyUk Sabra)'I 
N'ıl nehri ikiye ayım-. Onım. çtktıfı 
ve Mısıra doğru akıp gittiği yerler, 

cennet, üst taraf ise 1.:ebenneml anc!Jr• 
maktadır. Mısır bu cennetin içinde bu
lunan bir memlekettir. Eğer, Nil olma· 

S11ihaslfiler ile birlik mi imiş? 
et\dısıne kabaca şöyle dedim: 

cnı';- ~yle saçma sapan şeylerle vak
"- lUketmeğe tahammUl edemem~ 
~ladın mı? 

a,;neııa, bana hayretle baktı; fısılda-

italyan gazeteci kardeşlerden bir~ni Vaydmanın 
ö~dürdüğü zannolunuyor 

saydı, bugünkU bahçeler, tarlalar, zen· 
cinlikler yerine Mıllt' bir çö1 sahrası 
halinde olacaktır. Eski :Mmrhlal 
bundan dolayı Nilin mcnbaı cennette
dir demiılerdir. 

ltı - A. a, bak hele' Saçlarını boyat-
l§Sın ! 

r>i Bır lahza daha ı,chremi gözden ge
l! l'erc:t . .. 
lu - Ben, dedi, sana bir itirafta bu-
nnıahyıını 

Şi!a~bim, sevinçle h;1Jı hızlı çarptı. 
Uğ dı bcninı şahsımda sukutuhayale 
dı~adıfını, benim bu halimi yadırga
U;~ .. ~~ aramıZdaki nlô.kayı kesmek 
"Ur ıgtnı SÖyliyerck, içindekini dışına 

acak! 

Lakin, Bella bana şöyle söylcdı: 
ıa.~ İtiraf etmeliyim, ki son zaman
kild a Eenden bıkmıştım. Hep ayni şe
hğı c kalman, beni sıkıyordu: sanşm
l~t n, Yuınuı;aklığın ,.c budalaca şiir
"e ...... bUtUn bunlar, bana artık yavan 

Yeknesak görilnüyordu. Sana açık-

Fransad:ı bugün herkesi alakadar e
tden iki cinayet ve suikast tahkikatının 
birle§mek üzere olduğu görülüyor. 

Bir taraftan "gizli ihtilal komitesi ,, 
nin suçlulan üzerinde tahkikat yapı • 
lırken, diğer taraftan altı kişinin katili 
Vay<lman'ın muhakemesi devam et -
mektedir. 

Bugün. gizli ihtilal komitesinln ci • 
nayetlerinden olan, İtalyan gazetecile
ri Rossclli kardeşlerden birinin de 
Vaydman tarafından öldürülmüş oldu
ğu şüphesi hasıl olmuştur. 

Vaydman·ın not defterinde Rossel -
linin öldürilldUğil ;ehrin ismi ve bir 
otel adresi bulunmuştur. Halbuki. 
Vaydman defterinde yazılı olan bu 
Banyol ıehrine hiç gitmediğini söyle -
mi§tlr. 

l(atil Vayclman 

Bu .da, oraya gitti{!ini saklamak iste
difini gösteriyor 

Bundan bafka, Vaydman'ın hatıra 

defterinde, Rouelli cinayetinin oldu -
ğu tarihlere tcadUf eden yapraklar 

. yırtılmıJtır. 
Hatıra defterinde 10 hazirandan 17 

hazirana kadar olan yaprakların niçin 
ytrtılmıı olduğunu Vıydman izah ede 
memektedir. 

Halbuki, Roaaclli cinayeti 9 haziran
da itlenmiıtL 

O halde, 10 Jıaziran ve ondan sonra 
ki bir hafta. bu cinayeti takip eden cUn 
ler oluyor: Bugünleroe Vaydman d • 
nayeti hakkındaki hadiseleri veya ken
di heyecanlarını yumıı olması ihtima
li vardır. 

Tahkikat timdi her iki taraftan, da
ha bilyilk bir faaliyetle devam etmekte
dir, 

İ§tc bu cennet memleketinde, bu 
memleketin büyük evlidı Kral Faruk 
evleniyor • 

DUGON KALKACAK VAPURLAR 

Saat 
ıs 

20 
15 

18.15 
1~.40 

8.30 
16 

\'apurun adı 
Mersin 
tllken 
Kemal 

Gltlili 1101 
Bartın 

Bandırma 
Ayvalık 

GEJ.ECEK VAl'URLAR 

Kocaeli 
Antalya 
Mersin 
lzmı,: 

Jzmit 
l\hıdıın:rn 

Ban ı1 ı rına 
!müz 
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OCUKLARI 

Yazan: 
-t K~• H~•riw ]-·----~--------~~~~~~~~-• 

• Vll~ANA'cl:ı bulunan lngilleren;n· Kaçırılan; öldiirüldü mii, sağ mı ?/ 
Ferenç Körmendi 

Çeviren: 

Vahrlet Gültekin 

18 

-=- OD -
SAF IHIAVAT 

Artk Biiyük Diinya'da ı;özdt>n ge· 
çirilecek hir çcv kalmadı. Çornk. u· 
zaklııra kadar giı.Jen ı;ünlerle heraher 
kiiçiiklük feneleri arasında elde ettiği 
§ey] eri alıp giitürü} or. Fakat her ye
ni nal ona Büyiik Dünya'cla ı;iirülc
cek veya öğrenilecek yeni bir ~ey zi
yafeti çekiyor. 
sonra harnba~ka hir in andır. 

Baha mm, parlak me!;in kaph ko
ca koca kitaplarla dolu kiiliİJ)hanesi, 
salondaki lıiiyiik kuyruklu piyano, 
biifcrleki curn. porselen, giirniiş yiiz
lerre şeyler. Daha nt-lı-r, neler! 1 lk 
göriiııte kolayca anlaşılan, ,·eya iza
hata lüzum ~(i<=leren se' imli 'eya so
ğuk o birçok ~eyler saymakla bit
mez. 

Bununla beraher, yalnız mulınk
k&k olan bir eey var: 1liiyük Dünya
da, anlaşılmayan ne ,·ar a hepc:i ya· 
nş yavaş kayl10Jclukça in nnm içi f e
rnhlnyor: Gördiiğümjiz hütiin ~eyler 
bir fewlir ve bizim işimize yaramak, 
}lize foycla1ı olmak için yapılmıctır; 
iman J\llnlı:ı inandı mı Jıiç hir şey· 
den korkmnmalr, nP. hihliğimiz şey
lerin nrka~ınıla ~izli kalan mf'çlınl 
diirya<1au, ne yııhııncı kinı'-PlerıJt>n .•• 

DIŞ DÜıVl'A 

Sütnine Eva bayanına çok sııılık 
bir çekilde hizmet eder, omuı söziin
den lıiç dı~nrı ~ıkmaz, mesela sokak· 
ta hirMni görse hiç durup kom1fmaz· 
dı. Çocuğun küçfik beyaz aralunı, 
ilk seneler, ihtişamla ve gururla çe· 
kerdi. Arkasına kımtah bir köy1b el· 
biı;e5i giyer, ha~mn da türlü renkli 
bir mendil lınğlnrrh, (heyaz gömleği
ni yalnız ewleykf'n giyerrli). Andrae· 
sy r.adılesinrle aralıayı ı:ekerlcen, yan· 
dald fiynnkolnrı ktrmah kırmalı etek· 
leri cl:ılgaJnnnrak ikiıle bir arkMına 
atnrdr. 

Yan,ndnn geçen adamlar: 

- Ne eker şey! diye liif atarlar. 
''eya dalın ar.ık §eylP.r söylerlerdi. 

Çocuk bnnlnn işitir, mana5mı an· 
lamnclı~ı halde. lnı özlt-rin bir lıo~a 
J?İtml' vr. l ir arzu if nele etti~ini f 3rke~ 
derdi. Bir keresinde de hir hiidiııe 
oldu: 

teyerek, kalı lıiç bir şey söylemeden 
aynı sıra a oturacak olursa Eva ço· 
cuğu daha fazla kendine çeker, ya
hut, çociık biraz uzakta ise, dalın be
riye alır, ynnyana. hiç konu~mndan, 
euratlarmı aıııp otıınırlardı. Gelip 1 
ralıatlarmı hozan aclaıııa da, kah hid· 
det ini gö. termemeye çah~arak, kfıh 
ı;o~nk eo~uk. hnkarlardı. 

Yahanr.ı adam, en nihayet:"- Ne 
kadar r::iinf'll alımda hıı ı:ııra r· \•almt: 
u_ Ne kadar giilgr.de hu sıra!" diye 

kalkar ~iıl<'rdi. 
Konu~maılan duran iki kişinin ya· 

nmıln lınrn lrn ka yerılf'kinden yüz 
mi 1i rluhıı ıt'tık ,·ev:ı dnha ~o~uk ~e
lir in ana. Bunun için. yanlarımla 
otnrnnlar ı;ec:~izr.e k:ılknr giilrrler<li. 
O zaman c;oruk sıranın önünde o,·na· 
rnn~a. clmlr da 0)71a •an çoruklara hak 
ma~n tPkrar <levnm erlerdi. 

Anneııiııin tenhihi ,•alnız hii"iik a
rlarnlar luıkkmrln değilıli. Fukat hu 
yaqa:;ı ~oruklara 'kar~t kullaıırn:ık hi
rnz dalın ıorcln. Sokakta çocuk araha· 
lan, ı;iitnineleriyle. rlailılari~·)e hera· 
h~r t;ocnklnr <folu irli. Dir 11eııe knılrır 
e,·,·el Eva keneli inin ,.e çocn~m et· 
rnf rnclrıki K iidik Diinvn zincİrİıı i ktr· . . 
mn~n mm·aff ak olm11ı:.tu. Ru 7'jndr 
onları o znrnaua kadar henzerJerin
ilen nvırmı;tı. 

F.lhette sokn~tn Evanın l10~1111a gi· 
rlehilcrek çocuklar ,·arclr. 

Nitekim, fimdi eoknkta E -
vanm lıoı.una gidebilecek çor.nklar 
olduğunu görmü~lercli. fakat, emir 
enıir<li: J.ı:,·a da bayanıyla huyınrn 
pren iplerini o kndnr lıcniınsernişti 

ki. hunlar i\zl'rin·'e. l iç lü<.ünmed~n. . . ... ":( 

ıstı ~a tnnnnadnı:ı. e.~k s~tt dadam-
yor, icnp ederse kun-ete hiJP. milra· 
caat ediyorılu. :ı. raıariye cihetinde 
mesnl o lan hııynnrlı; Fııkııt tatbikat 
cihetinıl,• E, a öyle lıir pr"n~ip koy
ınn§ht: lın rocnk kPndi Erra~ının va
nılıa~ınıla ıh;rnıalı. Bn anaprcnslhe 
daha hirçok sıkı knideler ilave olun
mu~ttı: mcselfı. saat on kalıvalır,-ı i
çin evden yanlarına aldıkları tere· 
yağla ekmek yenmeden e'"·el r:iirek 
almmn7.; daima yanlıırında ta~ıdıkla· 
n kfü,:iik siit şişe ine hnlıçıvandan bi
raz temiz su kovması rica erlilir~ el-

Ankara lıüyük elçisi Sir Pcrsi Loren, Kaybolan General'··"· 
bugün şehriınlıc gelecek TC yarın Ankara· 
ya gilleccktir. 

• Yunanislonın Türkiye elçisi Rafael 
dün Ankurndan şehrimize ~elmiştir. 

• lst:ınbul limanına mavna almak ilzere 
Pireye giden liman idaresi müdür muavi· 
nl llfıınit Saraco~lu ile arkadaşları Pire
den 20 mavna satın almışlardır. 

• Pertevnlyal }ic;esi meıunlan kendi •· 
ralıırında toplanarak bir cemiyet kurmuş
lnrtlır. 

• Fran~adnn ıtmanımıza ııelml' olan Şa· 
dan vapurundn bir nraşlırma yapılmış ve 
güvertede. fpten mamul bir balon içinde 
güzelce saldnnmış ipekli ·eşyalar bulun· 
muştur. 

• Qlçü ve n)·arlar kanunu mucibince ec· 
znnelerde bulunan hassas terazilerin de 
mun.rencyc tabi tululmalan lAzımdı. An· 
cnk bunlnr nakil esnasında bozuJacakla· 
nnd:ın mnhnllerlnde munyenesl karnrlaş
tırılmışlır. 

• llıılcn tnlhlk edilmekle olan Jlk okul 
milfreılııt prosrıımı tetkik edilmiş ve bu 
mesele üzerinde hlr de anket yapılarak 
nks:ıyan lar:ıflnr teshil edilmiştir. 

• flirkııc oy eYvel Tophanede mahfuzen 
getirilen tıir suçluyu knn gülme yüıiinden 
ölılOren Hnlimin muhakemesine aAır ceza· 
da devam cdllmişllr. 

• lst:ınbul mınlak:ısında fskAnları ka· 
rarlnştırılan 1 ııoo muhacir, Çatalca ve Si· 
Jivriyc scvkedilcrek hazırlanan kaylere 
ycrleşt i rilm işlcrd ir. 

• Rolıı hnlkcvl kurslar komllesl, Ji~nn 
kursları nçmış ve bu mc:randa bir de mo
törcülfık ve şoförlük kursu açılmasına ka· 
rar verilmişllr. 

• fzmirde kcr<'sfe IOccarlarından Musla· 
fanın kardeşi Mehmet .snrboş olnrıık rlenlz 
kenarında dolaşırl\en suya yuvarlanmış 
•e bo~ıılmu,ıur. 

• Adapaz:ırı ortnmektep binasının inşa
ah lll'rlcmekledlr. 

• Mııtlıııal umum müdürlüğü farafınilan 
halka mııhstı~ resimler yapılması için atı· 
lnn müoınlıaknılan ressam lhap, NurtılJah 
Berk \'e Mnzhnı Apanın eserleri secilmfş
lir. 

• Kanalizasyon şirketinin mukavelesi 
mut"lhfnce yopmnğa mecbur olduğu kısım· 
lıırdan yalnız Cihangir ve Knsımpaş:ı semt 
)erinde lıazı yerler kalmıştır. Bunlar da ha 
ılrana kodnr tamomlnnacaktır. 

• Sömestr tatili dolayısiJe seyahate çı
kncnk olan ünl\'Cr!!İle talebelerinden bir 
kı!lmt hngrin Romanya ve Ankaraya hare
ket edece\sll'rcllr. 

* "eni Jt m11crlmf7.lfı Jnşanhnt tetkl~ 

elmek üıe.rc Afmıınya)'a .grtmfş olan sa~ 
dullab Günry cumartesi sllnO şehrimize 
selmiş olac~ktır. 

• Millerler cemiyeti mDzahcrtt komite
si umumi kiitihi Smell ve eşi şehrimizden 
Ankaraya gitmişlerdir. 

• fzmlrdl' Pınnrlınşındakl Allınhd kö
yfinıle dala Tevfik isminde bir adam, bir 
lıucıık aylık ço<"uğımun üıt'rine yorl{am 
aıarıık el"Clen çıkmış Te zavallı ynnı lıa
vn'lızlıktan bottulmuştur. 

• O monh hanlmsının Adnpaı:ırındakl 

,uhesl J:iğvedllccektlr. 

Paristeki "Beyaz Rus Askeri T efki
lab,, reisi Millerin izi üzerinde •••••• 
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Adliye sarayında,. 
Plevlçkayadan kızıl notların mAnAsı 

soruldu; cevap: "Anlamıyorum!" 
Pltvirkaya, Sen yarımadası ü:uin· 
dt kurulu Pariı adliye sarayında 

ıorouua etkiliyor. istintak Mkimi
nin odasında, Jtadam Ali/le.rle 00l11 
da bıılıınuuor. iki tar11fın vekilleri 

de ha:ır: 

1\laılam Miller, hiç kıpırdamaclan 
Plevi~ayaya bakıyor, oturıluğu kol
tu6'1ın kol clayanacak yerltrini, J>nr· 
maklariyle ı!lkıyor. O. seıı~iz ağlayor, 
~özya~ları yanaklarından ynvarlanr • 
yor. İı:ılintak hiıkimi, Madnm 1\f illere 
do~rıı hir hareket yapıyor ve o, hu a
rnlık hofanıyor, gö7.yaJarı ara-nıda 
Pleviı:krıynya. ~iiYle ~civliiyor: 

- N:ıdyec:dn Vası:ilvevna: ha~rmr· 
za nn;ıl hir ff'lnket ~elcli~ini biliyor· 
c:unm:. Bi:r.e nke:;imizi hulmanız için 
yardım f!tmelisiniz ! 

Pleviçknya, hrçkırara1', cevap ''eri
yor: 

- Rilivorum, hilivon1m. Rana i
nanmr7., hf'n hu i~te ,;,nıııumnm ! 

Ve mantosunun yenile gözya~Iarı
m iliyor. 

- Size yalvarrrnn. bütün hakikati 
~öyleyiniz ! Ne biliyorsanız, hepsini 
söyleyiniz! 

Fakat, PJe,'İçkaya, başını silkcJe
yor: 

. - Ben. hiç hir şey hil.miyomm! 
Aram17.daki rnlntalara rağmen, hattii 
nasıl oluyor dn }ıakkımdn hiiyle bir 
fey 'llii~iinf'hil iyorsunnz? 

O, manto nnun venini boyuna <,:elı
re i füeriııP ~:)ttirüvor. 
Maılnm Miller, avukatına doğru e· 

ğiliyor: 

- ~Tcnılm yok hr.r: lıalcle, İ§te~ o· 
na ~enim 1neurlilinıi '\"f'.,riniı! 

İstintak lıiikimi. hir k"ere dalıa, kes· 
kin. mantıki rnallerle Pleviçkayanm 
bütün if adelninİ tle"irnr. Ta Pleviç
ka'"a Jıa,·kırıncava kadar: . . . 

- Ren Gennal l\lillerin ortadan 
ICa,·holılu~unn hil ivonım. elhetı,. ! 
Fakat dü iiniinfrz hi.r kere. hir ele clü
§Ününüz. ki henim kenrH erkf'ğim he· 
ni terkctti, heniın kPndi kocam heni 
ylizii ·tii ..... mii.,kiil me,·kide bıraktı! 

Firari Gtntral Sl:obl/nfn 'karısı mugatr 
11i11e l'levickayu, bir polis ensııektörünüll 
koluna uirmi, olarak, istintak isticvabı 
irin Paris aılll11c sarayırıa gidiyor. Jftşhflf 
karlı.rı, istintak tevkifhanesinde gecirdiDI 
nııiddet ircrisindt, ofüe rarpar dtrertdl 
rökmii,~tiir:. 52 yaşmdaf.:l kadının, 22 Eylill 
1931 de General Millerin kuçırılması vakr 
asına kadar mıılıafa:n ettiği miisait görü• 
nü#cn, lıemen lıfç bir eser kalmamıştır. 
Ga:ele {otoğraf rılnrı tarafından resmi alı'" 
nırl:en, uii::iimi nöstermtk istemiyor, başı
nı uana revlr;lyorl 

mektnlrn ol n gerektir! 
İ·tiııtnk 1ıiıkimi, hir tek.mereCJeo 

Ple\'içknyanm yakalanma·mı mütea: 
krp ~enç Lyulıa Grıgule verdiği ufak 
not clefterini olıyor. 

Kml aulı not tl<'!t~rini göriir göro 
m('.7., Pleviçknyanm ~ehre hatlarında 
c;Ürı-k~iz hir knmlclanr~! 

Jlfıkim, soruyor: 
- Rıınn tamyor mn~unnz? Ru, 

kncnn17.ln not <lefwriılir. Neileıı hu 
not rlerterini y:ınınmln ahkoymayıp 
da ,·iizhncmm kızma \'erıliniz? 

Ple,·içkayn, ce\'np Vt'nnekte geci• 
kiyor. ~onra şu kPliı"'Plf'ri kt>kf'liyor: 

- TI<"n kızo iht:vaeım olm1'·arı 
şr.ylerin Jırpgini '"erdim: çünkii: el 
çantam o krıclar clolmn§ln ki! 

- ~imrli liitf en ivire dikkat f'ıli• . . 
Giizel hir giin enlen beraber çık· 

mı~lardr ve tok nr.şeli irliler. Rir ara
lık hir dörtyol n~zmda durmuşlar. 
hir iki dakika kalmı~lardı. ~'\rknlann· 
ela da. komrcnli elM~eli. haıımrla be
re nrkn 1~da kayr~h hir ~anta, bir a
dam da dnnnnş Ye fü·aya: 

lerini yıkamak ~-c fü·anın rlairnn c;an· ı .. --
tasınrla h11lnnıhmln~n Jıa,·1uva kuru· 

KURUN---. 
ILA N t)CKETJ .E.RJ 

Skohlinin karrc;ı tekrar sakin]eşin· 
ce, l\fodaın .MiJler soruyor: 

- Artınuz<laki doı:ıtluğa nazaran, 
Nadye~ıla Vas"ilyevna, mademki siz 
de kendi karanızı kaybettin iz, neclcn 
Lize gelmediniz? i iı;in bir defitcık 
olsun kaprmı:r.ı çalmadınız? 

niz. Rııracln, arlrl'sler için yer ayrıları 
ııon savfnlnrılrı, lıu.ınc:;i crkihle hir not 
hnlmımakııırhr. Si:r. <1~ hilir ini?.. ki 
G~n~ra 1 1\fillnin iitı>ki iki icımi En\"" 
gen K:ırloviı;tir. Ve hımırla da. koc~ .. 
nrnn Pl ''an"iylP ~n knvrt var: 

- re kuılar güzel iniz, küçükha· 
nım ! demi.ti. 

E"a, adama f cna f enn bir bnkmcn 
çocu~un nec:p i birdenlıire kaybol
mu:.tu. Arnhaı:mcla, yiiziinü ekşitmi~ 
otnn1vnrdn ve ilk f ıraattn nrı acı ağ
laınağa hn~ladr. Evn kemliı:ini •u~tur
mağa çalışma•lr, ~ilnkii hiliyorclu ki 
susmayacak. fliliyor<ln ki çocuğun hu 
aµl:ımac:mn chep ne arahnnm yanın· 
elan ~f' en kara kiipcktir, ne de bir 
iki ı::ınh·e lı:ıtıının rtrafmda clolac:Mıı: . . .. 
ol:ın nrr. Onun n~Jnmaı:ma aphep E· 
,.n 'ıt ,.üliiMc:c,·n<>k hakan ,.,. laf atan 
ynhrncr n<lnm•lr. 

Tabii, in_:ın, yahancılarm istr<1ik
lerini yapm:ılıırma mani olamaz; lıe· 
Je vah:ınrı hir kimc:eye liikrrdr lıiç
si>vlenmf'z. Siiylenmez, fakat övle lıa
rf'ket Pclilir ki, o ynlınnr.ı kimı:e miia
kiil hir vaziyete J,:İrer. Rillı:ıı:~n ço
cnkln lınahrr oldıı~mnn7. z:ıınan. va
nmuz:ı yakln~nn kim cliye ]ıiç lı;k. 
m \.dan, ridrli~ bir \'nziyf'tte, lıirihiri
mize hakarrz. 

Bu fület, nraha hrrııkıldıktan 
\'C çocuk kenıli kP.nıline viiriimeğe 
ha~lndıktan sonra cln ıJcvam Ptti. El
ele tutuc:1 r 'iiriiler v~ vavaQ ı::e~lP ko-
nucnrla;dı. • • 

Ağıı_çh :roJa k:ıdnr hö) le giderler. 
orarln hir ırayn oturnrlanlı. Bu ıra, 

m .. 1[i onlara malısusmu§ gibi. lıiç ~aı· 
maı: J..ir ,c1<llde, <lnima bo~ bulunur
du. Eğer hiric:i gl'lip kah mü aade is· 

lama).: liıwıulrr. Yalı ut: hiiyiik ol· 
sun, kiiı;iik oLnn ynhancılarla konu
§Ulmaz; ~ck<'r nrirler5e almamalı, 
zorlayacak olıırlnrsa rıolis çnğrrmah. 
Sonra. f'lhi elrrini kirletmemek Jn-
7.Jmclır. Kn~mnınalt. koc:nrşan rliiı:er-
in. Ririııi üksiirür1'en, aksırırken ya· 
nınclan uzaklac:mnlı,. ve clalın hunun 

. ı;il~i ılılınte m1mfr birçok §eyler. 

Doğnıı:nmı i terı;eniz, E"a ela hnn· 
ların !;Oğıınnn Eelwlıtni nnlamayor<lu 
ama, havanın te hit Pltİ:;İ kaideler ol· 
<lugu için lıir kiile sacla kati ile dikkat 
e<livorcln ,.e hi-i"le harPket ecle e<lf' 
k<'ndiı:inıle ~iiyle hir kanaat ha~ıl ol· 
nmı:tn: ılış ıliinyatla hep tehlikeli ~ey 
Jer varılır ,.e insana ne ''erirlersc hep 
r ena eyclir. 

Sağ ol. a Györı~y'nin yaıılnda olacak 
olan o:;ln nklmn pek cyrPk gelirıli. 
Çocuk. iki ay1ıkken (ilmiiştü. E,·a ço
ru~un lrnhn mı hile artık lıayalmeynl 
hatırlayordu. Şimcli ikiı:i hirihiriylc 
hnc:ırn~cir olm•orlarılı. E,·a, ı;ncuğnn 
oynamak istediiti ve onun ı;ihi temiz
piik ı:;ivinmiş di~er çocuklar kı~kn· 
nmlı. Bıına mukalıil, po tac•lnr, ne
ferler. ~rıtır.tlar Fvava ıınnn~nıak is
tedikleri zamnn d:ı çrıcnğun canı sıkı
lır<lr. nu gihi ~eyler de, Eva o kadar 
ealQ._wlı~ı lı!lldc, ekseriya olurclu. Ili· 
ribirlerini kıskanmakla her~her, içle-
rimle en sadık olanı :Eva idi. 

Eva clünyaya pek elıeınıniyet ver· 
mcz<li; e asçn. lın) attan lıe' leJii;i bir 
~ey yoktu. Hiç hir vnnda kapılmaz· 
ôr. E,·de de onun hu iyi huyunun mÜ· 
kiiCntınr verirlerdi. Y ~lnız. ''Eva· 
nmki" dedikleri biri ''ardı. Bu, "tam 

Ticnrct il{mlorının santim • satın son. 
dan itibaren iJAn sa)·falarmda 40, lç say. 
falardıı 50 kuruş; dörJüncü ~yfada ı, 
ikinci ve üçüncüde 2, birincide '· baş
lık yıını kesmece 5 liradır. 

Dfiytik, çok devamlı, klişeli, renkli iIAn 
verenlere ayn 8)'1".1 indirmeler yapılır. 
Resmi il:lnlann ısanlim • satırı 30 kuru~
tur • 
1. icarr .-:ıahluelle olmıuan knrak lldnlar: 

Bir defo 30, iki defası 50, üç defası 65, 
dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur. 
Oc aylık ilOn verenlerin bir defası bcda
vaıhr. Dört satırı geçen UAnl:ırın fazla 
satırları lıeş kuruştan hesap edilır. 

ant hl:mel l..'ııponıı getirenlere kil· 
rük 116n tarif esi yli::de ~5 indirilir. 

KURU!': hcf\l do~rudan doğruya, ken· 
di id:ıre 1·erindt, hem Ankara cadde:!;ı. 
de Yakıt Yurdu altında KEMALEDDİN 
l.HEN illin bürosu eJiyle illin kabul eder. 

(ROronun teıeronu: 20335) 

:~nmaau wwm:am::.-.5 .. 
~i Diş Doktoru 
H Olb>eyt OOçer 
:: Yalnız CUMARTESi GUNLERt 
:: •• YALOVADA. aaı. gilnler Kara
i5 :i gürr .. nk tramvay durağındaki mu· 
Ei ayenehanes.:nde haıtalanru kabul 
•• d ii e er. 
ı:am:rm::mm:u:r.ır.:.-::::::::rm:mwH 

hir i~çi" idi. Eva hngün serhes kal· 

!a. vani He;;eıliislerin hizmetinden 

çıl en, ndıım hemen onunla evlene

l'ckti. Kendiıııini a~ağı yukon o aile

dl'n lıiri savarlıırdr. 
(Arkası var.) 

Pleviçkaya, su uyor! 
- E,·et, madam, neden Madam 

~fillere lıiç uğramadınız? 
Bu sefer suali bu sure-t]e i'ltintak 

1ıukinıi tekrarlıyor. Tekrar sükut ..... 
- HalLuki, Pariste yolunuzu kay

betmeyip, bilakis pekala bulduğunuz 
ani a~rlıyor ! 

Bunun üzerine Pleviçkaya, hagm· 
yor: 

. - Neden mi gP.lmeıliı:.t? 
0

Niçin mi 
kapılarını çalmadım? Bu i;y]e bir su
al, ki ..... ııanki hana kendimi neden 
Sen nehrine atmadığım soruluyor gi· 
hi hir sual! 

Fakat, istintak lıiikimi, ric'at etmi
yor: 

- E"'·clcc, Millerlerin -evini hu· 
lamıyncagımzı söyledinizdi. Fakat, 
kornmzm uğraması mutat kahveleri 
pP.kiHıi hnlınnşı:unm:! 

Ple\'ick'aya, hirdenhire kendisini 
tamamiyl~ ,toplamış olarak: 

- Runtın rınrel kahil olduğunu 
~eytan bilir! diyor; ben, kendim de 
bilmiyorum! 

İstintak hakimi, l\lillnlere, Gene· 
ral Millerin iizerine, Genernl Skob
linlP kararla:tırılan rantlevuyu hir
linç satırla kaydettiği kağıt parçasını 
117.Rtryor. ı\nn. oğul, ikiı:i rle hu pmıu· 
layı ~eriye ,·rm1~den uzun uzun göz· 
den ~Pçiriyorlar: 

- E,·et rf endim, hıı, onun el ya· 
zmdır. O, böyle yazar. Mektup, onun 

"E. K. ile lmlu~mah. saat 12,.10 
için bildirmch.... saat 12 de görii§• 
mr1:." 

İ11tintıık lıiıHmi. lm sözler sırnc:m• 
'1a, tziizleriııi ılikkatle Pleviçkay~'y• 
rlikrni~tir; k:ıclınm, not defterini göl"' 
r]iiklenheri uçkun ı;elıre inin dal1• 
7.İynıle sol'lıı~u. çehre lıatlannrn ta• 
ınnmiyle kırı:.ıklaştığı, neticesine ,·a• 
rıyor! 

SknlıHnin k;ırısı, yavafça ~iiyle 
mukahPle etti: 

- Renim, deıli, hundan hiç Jıııhc-' 
rim yok! 

-.- Burada, ııyni yapra1' ü1erincle 
hirknç ta iı:nret me\'cut! Belki siz hi• 
ze hn i;:ırl'tlr .. in neye ılelalet rttiğİ" 
ni izah eclchilirsiniz. f vice ,Jikkat 
ediniz. Bnraıln mf'w•nt olan şey: 

.!l 11 li7'0 vid - Gri .•• 
TJ. P. V. B. V. 

Bunun neve clPlalet ettiğini biz" 
izah r.delıi!ir. m~~iniz? 

Pleviçkaya, ha~ını siJkeleyor: 
- Ben, bu işaretleri anlaınıyO" 

rum! 
Fak"at orlndnkilerin liep!'İ, bu ı;alİ

ne eıınac:m<la ~i;zlerini ondan ayırrt1r 
mı~lnrdır ve Sko~linin knrıı:mm daİ" 
ma rlalıa miiterPıldit, daima daha ~ar' 
km lınlc diiştüğii, hir hirinin göziiıt'" 
clrn kaı:mnmı~tır. E•rarengb: i§aretle' 
rin Miller meselesiyle herh"angi bit 
alnkası mı \'nr yoksa?! 

(Arkaa&vara 



izmirde güzel bir teşeb~üs 

l{öy kadıol8rı 
Hususi bir kursta üç ay tahsil 

tz · 
görecekler 

1'ü lc'tnır (Hususi) - Vilayetimizde 
ltadt 1

1
Yede ilk defa olarak köy kız ve 

ın arına ah b' k tır. B ı.n sus ır urs açılacak _ 
u kursa b ·ı sınd . • on eş ı e otuz yaş ara • 

akı k" tak k oy kızlan ve kadınlan alına -
· endilerin d'k' b' k' . dersi . e 1 ış, 1i ı, ~v ıdaresi 
erı gö • ·1 k rcu1 s.erı ece , okuma yazma öğ-

ccektir 
Uça d. 

fak • Y evam edecek olan kursa işti· ı 
ecıenler bu ·· ::ld tep İd • ' mu et zarfındct mek· 

kcn:ı·ıar~sı tarafından yedirilecekler, 1 
ı erıne t h . d' takı a sıs e ılen dairede yata-

ar, cvr k d l tın b 1 a ın arın kocaları, kızla -
:ıbatan h f d • tinde a ta a bırer gece köyle • 

lc·ckln gelerek mektepte misafir olabi 
~ erdir. 

l<u-•t ten ·~an çıkanlar köylerine döııdük • 
sonra k d'l . lci .. • en ı erme taksitle tfikiş ma 

n ... ıerı t . . 
drında emın edılecek her cihetle yar 
İıt bulunula:aktır. Kursa gelmek 

'Ycnı · enn tesbitinc başlanmıştır. 

"'•haileyi ayağa kaldıran deli 
ılrni ban r (Hususi) - Damlacıkta sa • 

lya~n saat altısında bütün mahalleyi 
a kaldıran bir feryat işitilmiştir: 

ha.: ''İmdat, imdat 1 •• Onu öldürdüler .. 
~ını da k • diye .. estıler, bodruma gömdüler ı. 

ket Yukselen bu feryatla herkes hare
'dat c. gelıniş, zabıta faaliyete geçmiş im 
ltoı lSteyen meçhul kadının· yardımına 
ti ~U§tur. Fakat yapılan tahkikat ne-
tcrınd 

~lcaı e deli olduğu anlaşılan kadın 
tir, a:nmıı: tımarhaneye göndcrilmiı· 
ha}'U deh kadın, zabıtayı evveli bir 
dalllı 0Yalamış, öldürdüğü söylenen a
llıah ~ cesedi bo.:lrumda aranmıJ, fakat 

dt\iı~ll'cde dipdiri ele geçince, kadının 
l' ~ 

1 tcsbit edilmittir. 
tıtG 

t 
1' dikme hazırlıklanna hqlaaclı 

ıl\'j· 
daS':ıı ır (Hususi) Resmi makamlar • 
tUıu Iİ\an malOmata göre, bu seneki 
tcsb·n rekoltesi 39 milyon kilo olarak 
kad ıt 0ililmiştir. Bu mıktann şimdiye 
den ar 34 milyon kilosu mU.;tahsil elin
til Çıkmıştır. Geri kalan beş milyon 

osu d • • di a ışe yaramayan cınsten r. 
n 

~İd-~ sene dik"lecek tütlinler için şim-
llad. hazırlıklara başlanmıı, tarlalar 

as c:ı·ı . lQ;;.. 1 nı-ştir. Vilayet ziraat müdür 
5 ll. tiit" lllcsı • • un tohumlarının temizlettiril-

ıçın bir makine·getfrtmi ... tir. 
ll" :ı 

l Utün ·• h il' h ıı:hıed musta s ın to umu bu ma-

t c meccanen temizlettirilecektir. 
~· ır ha\ragazi fabrikan 11lah ediliyor 
tl . 

lcd· llıır (Hususi) - tki ıene evvel be 
1Ye t labt"k arafından satın alınan havagazi 

lc~c~ ası, yüz bin lira ıarfiyle ı5lah edi
bck ve kullanılmaz bir hale gelen şe

}'atı'' Yenileştirilecektir. Havagazi fi -
'enci!.tında tenzilat yapıldığı halde iki 
3? b"zarfında belediye bu müesseseden 

ıaıllı111 lira kar temin etmittir. Fabrika 
~, llıi~?ildikten sonra günde 7 500 mct
·İt, ·abı havagazi temin olunabilecek-

btnir köylerine telefon 
lııtıı 

~ö) r (liususi) - Vilayetin bütün 
ları~c kazaları telefonla merkeze bağ
Sıııda ktadrr. Bergama ;ve Çeşme ara

k~ıa !a telefon hattı çekilmiş. bu iki 
l' İzmire bağlanmıştır. 

" Clcfon ceb k . . "k 1· . , ·1· ıtt t'ı :ı e esının ı ma ı ıçın vı a· 
tcdir cclisindcn 35 bin lira istenmek -. nu 

yınca, tayyareden sukut halinde iken 
yapılan harekat tatbik edilmektedir. 

Hergün yüzlerce genç kulede atla • 
ma tecrübeleri yapıyor. 

Denizli belediye5inin bir karan 

Denizli (Husu&i) - Denizli beledi· 
yesi şehirdeki bütün dükkimlann mu
ayyen zamanlarda aı;ılıp kapanmasını 

kararlaştırmış ve bu karannı tatbika 
koyulmuştur. 

Mağazalar, öğleyin ikişer saat kapa
lı kalacaktır. Bu müddet zarfında yeme 
ğini yiyen müstalıdemlerin okumak ih 
tiyac:larını temin maksadiyle Ticaret 
odasında ve Kitap sa~ayda hususi kü · 
tüphaneler açılmıştır. Bunlardan iste -
yenlere okuma, yazma ö~retılccektir. 
Katil vaydman 

(laz,.antebin su lf's isa ! ı 
Ga:.:iantep (Hususi) - Şehrimiz su 

tesisatını taahhüt eden mühendis İrfan 
ölmüş olduğundan tesisat i~leri dur -
mu~tu. 

Şehrin hayati bir işi olan su mesele
sinin böyle yüzüstü kalması münasip 

görülmediğinden belediye rei:.imi.ı Ham 
di Kut!ar, müteahhidin ölü nü ile mün-
fesih olan su mukavelesi üzerinde ve -
kalet imar komisyonu ile temas etmek 
ve bu işi neticelendirmek üzere çarşam
ba günü Ankaraya hareket etmiştir. 

Belediye reisimiz su meselesi ile bir
likte mimar Yansen tarafından yapı • 
lıp, §ehrimiz imar komisyonunca tas -
vip edilen ve Uç ay evvel tastik için ve· 
kalcte gönderilmiş olan şehir imar pli· 
nr avan projesinin tasdik igini de takip 

edecektir. 

Son günlerde srk aık inkıtalarla çe • 
kilmez bir hal alan 9ehlr elektriği va -
ziyetinin halli de belediye reisimizin 
Ankara seyahatında meşgul olacağı iş
lerden biri olduğu tahmin edilmekte -

dir. 

Hem le<·aoüz elli, hem 
yaıaladı 

Giresun (Hususi) - Paya köylinden 
Haşret oğlu Ali karısı 25 yaşlarında 

Eyce Türk, Barca köyündeki eniştesi -
nin yanından 5 yaşlarındaki oğlu ts -
maille gelirken Barçaçakırlı köyü gür
çeşme mevkiinde yolunu bekleyen Pa

ya köylü Molla Hasan oğlu 321 doğum 
lu Abdullah cebren ırzına geçmek mak 

sadı ile yakasına sarılmış ve k:ıdın ken· 
disini teslim etmeyince mütecaviz bı • 
sakla dört yerin.den yaralamıştır. 

Yaralı hastahaneye gönderilmiştir. 

Suçlu hakkında adli taklbatn devam e
dilmektedir. 

Tlyat " o ha'~ kında 
ko nfer an s 

c;miııı)ıııı llnlkevitıden: 

Bıı Sl·ıte için tertip ettiAimiz (JJ:ılk 
konreraıı~lnrı) serisinden (Tiyntro) mev-
7.Ultı olıın iiçlincfisü Bay Sclıinıi lnel Serle<; 
tarafınrlnn ,·erllcccktir. Ru konferansı E-

,·imlz orke.,lrıısı nnıntörlcrindl'n Day He· 
nnn ,.t' arknrtaşı Fcllılnln ,-crere~i konser 
l:ıkip eılcC'ektir. n:ı,•ctiye yoktur. Her :ırrn 
eden ~elchllir. 

tc.. . para aynldığı takdirde. 938 
••Csı 'h 

ilin b"~. ayetine kadar tzmir vilayeti-
d U Un \c" • ' a Ilı ovıen ka1alara ve kazalar 

F-- KU R U N ~I 
GVNVELIK Sll"ASI GAZETE ' 

lcoyı~:;kclc bağlanahilecek, en uzak 
taktı c telefonla görüşmek kabil ola-

r. 

11.rrıir:J T·· kk 
1 

e ur u'una rağ~t 
~ ltnir (Hu • .. 
d tlrn· susı) - Turkkuşuna kar 
...... ırde b'" Uk . 
••1ckted· uy bır rağbet gösteril -
• ır y k d rııa.t d · a ın a başlayacak yeni ted· 

c evrcai . . .. 
qt y ıçın yuzden fazla müra -
tı· apılmıştır. 

ır he 
~ttltrin· Yet, bu gençlerin sıhhi vazi 

b,. 
1 tesbit edecektir 

'l,~a ~ . 
l>ttkta1tı urumu direktörlüğü. kültüı 
~Itır "P~ra<1Ut kulesinde ıslahat yap 

• ı enı b" ır aletle bu kuleden atla-

..is.utenıl'ıt' stl\nc»r11flD va.zıtar ıtatete 

ve (irmek tçtn tııe zarfmın kr.~eııtne ııa· 

•.ele ı kellmel'1 vıu:ılmRlıd11 

K&rfılık ıetıyeo okurlıu mrktupıanh. 
•o kurışlul< ouı kovmı..ltdırlar 

&"ılmıvıuı v1<7.lları ı<en ı:tınr1•rrnektı.-o 

•uy.netstı voııanmlf mektupıarm lçtne 
ıconuıan parıtl11-uı ıı.ııvt>ı•ınıa..,ından llA.rı 

:>larl\k cıkıuı yl\Zılıı.rti.tzı .ınııı~"I dtrektnr 
•l!lt. ııs•tın~ ..nrıı 'Vlrı:-tı alm&1 

1 
fiünü qe{'miş .~mıı!ar 10 1.."UnıştııY ı 

1 
,, 

tiıurtt-1111111 .. .;ık11n \'H7ılarl11 '""'"''""" 1 
1 ,~, tı·ıkkı ,.,,, """'u"ı ıtı11dlr 
..... .J 

1 
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Nbıa Barsimoııa Hotivudda GUzellik EnstiWsünde .... 

Holivut ismi de tarihi bir hatıra ola
rak kalmış. Yıldızlar da stüdyolarla 
beraber Holivutta.n ayrılarak West
vood BCverlay Hill Lanta .Monita • 
Ocean Park gibi büyük zenginlere 
mahsus ikamet sahaları teşk1l etmiş
ler. Buralarıııı şık, zarü villilarla bah
çelerle doldurmuşlar. Bu suretle zen
ginlere mahsus ayrı ayrı beldecikler 
vücuda gelmiş. 

Parası az olanlar da Holivutta kal
mış. Metre Goldvin Mayer Culver Ci
tiye Jox film, Wcstvood'da, Param.o
unt Publix Maratton Sttuta, Wa.rner 
Brotters, First National, Burleanka, 
Universal kendi ismile anılan Nniver
sal City'ye intikal etmiş oraJarda ge
hircikler kurulmuş. 
Akşam yemeğini Mis Laneyle bera

ber the Brovn Dcrby denilen buranın 
en kibar bir lokantasında yedik. Bu
rası hakikaten hoşa gidecek bir yer. 
Her taraf tan akseden nurlar içinde 
canlı ve cansız çiçeklerle göz kamaş
tırıcı bir güwllik vücuda gelmiş. A
merikan kadınları akşamlan gayet 
güzel giyinirler .. Güzelliklerini sana· 
tm, zevki selimin en ince nefasetlerile 
işliyerek güzel ve can alıcı bir peri 
şekline girerler. Bulunduğumuz salon 
bu müstesna. manzarayı, daha ziyade 
kuvvetlendiren tertibatı ile hakikaten 
görülmeğe şayan bir yer. 

Mis Laneyi bu sabah gtli.el bir kız 
olarak görmU~tilm. Bu akşamki şık 
tuvaletile, bu göz kamaştıran muhit 
içinde onu daha parlak buldum. Sa
b1hki hocalık ve talebelik ciddiyeti 
daha salona girer ginnez eriyiverdi. 
Yemekten evvel aldığımız iki kok eyl 
bizi de etrafımızdakilerin n~ seviye
sine çabucak yükseltti. Mis Laney yal
nız yemek profesörlüğUnde değil, 
zevk, şetaret, güzel söylemede, latife
cilikte de yüksek bir kudret sahibi ol
duğunu gösterdi. 

Bir aralık dalmıştım. 
- Ne düşilnUyorsunuz? 
- Güzel bir film süjesini! 
_ Telif hakkı size ait olmak üzere 

anlatır mısınız? 

halk bu saadeti birbirinden güzel m&-
19.ikeler, Çiçekler, nurlar, ne~ ve 88.fa 
ilemleri tarzında telA.klti eder. Şimdi 
Sahrayı Kebirde yaşayan bedevi bir 
Arap göz önüne getiriniz. Birkaç a-..-,ıç 
dan ile yaşadığı ':ızgın, cehennemt 
hayat içinde bunun yegane emeli ve 
ümidi, öldilkten sonra böyle bir ileme 
kavuşmak, yakma . . .. ~urların parlak 
gölgelerinde içinde bulunduğumuz 
gibi ~evk ve §RTB.P alan bir aleme inti
kal etmektir. 

Şimdi o bedeviye seni cennete gön
dereceğim deyiniz ve kendiSine bir kaç 
gün uyutacak bir madde içiriniz. Bir 
tayyareye koyarak olduğu gibi, yani 
o kıyafetile bu salona getiriniz ve bir 
masaya bırakınız. Bedevinin kendine 
geldiği zamanki halini art.ık siz tasav
vur ediniz. 

- Bravo Mister Aziz. Çok gür.el 
bir süje. Bunu hemen yazıp stildyolar
dan birine satınız. 

- Şimdi değil. Tayyareciliğin, ve 
terimin filiyat sa.hasma girmesi daha 
bekllyeceğim. O zaman bu düşilıidUk
lerimin filiyat sa.hasıııa girmesi hay
kolay olur. 

Mis Laneyle geç vakte kadar bera
ber kaldık. Çok neşeli bir akşam ge
çirdik. Ayrıldığımız zam.an iyice dost 
olmuş bulunuyorduk. 

-V-
StüdyoU:ıra Nasıl Girilir; 20 Atcl-

yeli Bir St'iUlyo; Stüdyolarda Te§1..-il6t; 
Rodol/ Valantina>ıun Heykeli; lı!adal
ycının iç Yüzü; Felôket.:cdeler Nerede 
}'atarU:ır; 36 Saat Süren Bir Açlık; 

Amerikada Aile Tctbiycsi. Tarziye 
Veren Pro/csör; Zavallı Yat"Tucuk •.• 

Ertesi sabah erkenden kalktım. Kar
t$Iki eczahanede kahvaltımı yedikten 
sonra Cahuenga caddesinden geçerek 
bütün stüdyoları dolaşan Studio Stu.e 
Line ismindeki şirketin şık bir otobü
süne 25 santim vererek yerleştim. A
merikada otobüsler çok güzel ve çok 
rahattır. Bazı bUyilk şehirler arasın· 
da yataklı, salonlu otobüsler bile var
dır. Çay, kahve, sandoviç gibi şeyler 
ve hafif yemekler verirler. 

Bu hat U7.erinde her çeyrek saatte 
bir otobüs kalkarmış. Arabamız ha
reket etti. Yolumuz pek güzel. Fakat 
manzara itibariyle çok fakirdi. Petrol 
kuyularından başka bir şey görünme
yordu. Buralarda hava ve güneşten 

başka bir şey yoktur. Arazi hep çalı 
.çırpıdan ibaret. Kayışdağı civanın an
dırıyor. Yalnız milyonlarca dolar sar
fedilerek geniş ve milkemmel yollar 
yaptlmış. Bazı yerlerde susuz araziye 
güz.ellik vermek için sular getirilerek 
buraları sulanmış. Çiçeklerle slislen
miş, ise de bahçeyi çeviren duvarın 

arka tarafında çirkin bir boşluktan 

başka bir şey yok. 
30 dakikalık bir seyahattan sonra 

Metro Goldvin Maycr stüdyosunun ka
pısında indim. Amerikada ilk defa o
larak bir stüdyo görecektim. Hem de 
dUnyanm en muazzam, en zengin stüd-
yosunu. ı 

Kalın ve yOksek duvarlar, dr§ar.ıdan, 
içeriyi görmeğe mani oluyor. Biltiln 
pencereler sımsıkı kapalı. Bazıların

da demir parmaklıklar bile var. Ara· 
ba kapısının yanında Office - door ya. 
zıhane kapısı bunun yanında da Cas
ting door yani rol tevzi kapısı var. Bu 
kapının iki tarafında birçok erkek ve 
kadın bekliyor. Allah yardmıcılan ol-.. 
sun.. 

· Tel kapıdan tokmağı çekerek içeri 
girdim. Yanda kilçUk bir odada bir 
masa U7.erinde altı yedi telefon, her 
telefon arkasında bir genç memur. Et
rafta bir sürü kalabalık: işleri için 
gelenler, ziyaret için gelenler, rica i
çin gelenler ilah... Ziyaretçilerin ek· 
serisi bUyük bir rejisör yahut müdür 
ile görllşmek isteyor. Misafir kendi
sinin ziyaret etmek istediği kimsenin 
ismini söylüyor. Telefoncu o zati bu
luyor. Kabul etmek istediği takdirde 
bir paso doldurulup ziyaretçiye veri
yor. O da büyük kapıdan bu paso ile 
ge<$lyor. Kabul etmek istemediği veya 
başka bir şey söylediği takdirde o ce. 
va.hı ziyaretçiye tebliğ eyliyor. Tele
fonlar ekseriyetle aradığınız Bay meş
guldür, kabul edemez cevabını getiri-
yor. (Devam edi)or) 

f 
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_ Bakınız Mis La.ney. Aklımdan 

neler geçti. Müslümanlıkta cennet de
nilen bir yer vardrr. Dünyanın ıztrrap
lnrına tahammül etmeği bilenler. niha
yet bu ebedi r.ıük3.fat diyarmd:;ı son
suz bir saadete ereceklerdir. Cahil Ralph Bellamy ve Marina JICJTa/V. W can1t adatn /Umind&. 



Ço ve Sinema 
> Judau devam) 

ra kendisini menettım. Şehir tıyatro u
nun nun çocuk temsıllerine goturdiım. 
Fakat orasaı kcndisinı tatmin etmc-dı. 

Çünkü mekr-ptekı, sokaktaki biitun ar
kadaşları tiyatroya dct;il, sincmafara 
gidiyorlardı. 

Çocuğu, medeni bir ihtiyaç haline 
gelmiş olan !nemadan mahrum bırak . 
mayı hiç te doğru huhnuyvrdum Uste· 
Jik tatil ı:-finlf'riı rfe onu götürebilece • 
ği:n yerler de yol:tu. 

Nihayet şu çarevi buldum: Hafta a
rasr s:nemalarr kapı kapı dolaşıp rcsim
lerlndı:n ve isminden açık snhnelerl ol
madığına kanaat getirdiğim filimleıi 

kerdim de görüyorum. Sonra da çocu· 
ğuma o filmi gör-mesine müs:ı:ıde cdi -
yordum. 

Çocuklardaki taklit kabiliyeti o ka
dar fazla ki •. Şimdi de biri şişman di
{;eri zayif olan iki komik dublaj y;ıpıl· 
mış filmlerindeki türkçe sözleri takfü 
ediyor. Evde kelimeleri uzata uzata bir 
İngiliz şivesi ile türkçe konuşuyor, 

işte bunun için ka~un\ln çıkması, bU 
tün ~ocuk babalarını se~i11direcektir . ., 

$ • * 
Senelerce sinema işleriyle me~gul ol 

muı çok tanınmış bir sanatkarımızla 

konuşuyordum. Fikirlerini şöyle hülS -
sa etti: 

- Benim çocuğum yok. Yani bir ço
cuk babası olarak size bir şey söyliye • 
nıem. Fakat muhakak olan bir şey var
ıa, o da çocukların görebilecekleri film 
leri ayırmak lazımdır. 

Dünyama bir ÇQk tarafında bu böy • 
ledir. 

Çocukların muhtelif yaştaki heyeean 
lanna göre filmler yapılmaktcıdır. Do • 
kuz yaşındaki biı çocuğun gördüwü bir 
hf'yeC""lı s:ıhne karşısında bir yaş bU
r;ı •İl çn•ı• • 'tn h:Vf'Cl.'nt çok daha baş• 
kadrr 

s·rı· '"la hüviiklrr için na~ı' hh iht• 
yaç h!iline g"i1'11S""" ço<"uk 1;ır- için dr 
ayni ihti\~'i ıne...,uııbahi!'tır Ç()('.uklar~ 

tırnu?Tii .,\nemalara girmekten tntnerler 
k•n ayni um nda onlartt mahsus ıine 
malar ao;mayı dcı düşi'ııi,lp temin etmek 
15zım<lır. 

B·ı ün küçUk çnt:U tın g-ördUğil fil • 
min sonu sok inctani ve terbivevi ~ekil· 
de bit't bile çocuk muhtelH sahneleri 
birbirine bağlc:yıp bundan bir netict 
çıkaramıtz. 

Hizmetçi kmn anahtar deliğinden e
·ı endisi ile luınımım gö·etlemesi çocu
ğ\ın babac;ı ile anas•nı ayni ekilde gö
zctlc:nc i şeklinde tecelli eder. 

Devletin hu işi <letıkısa bir :zamanda 
çok iyi kararlarla hallcdece w i rcıuhı:ık • 
ki'k•ır, 

'f • lj: 

Bir sinemacı ile görü tüm. ])Qğru -
dan doğruya tkarct kas.tiyle mliesse 
açan bu zat da ~öyle de';li: 

- Küçük çocukların 6.İnemalara alın 
m3ması karan çok yerindedir. O za • 
man hiç bir sinema kiıçiık çocukları a
lamayac:aiından or~ya yenibic ınıf 

m.liıteri çıkıyor demektir. Bu takdirde 
hariçten çocu filmi getirtip göstere • 
bilmek imk~nı ha ıl olacaktır. 

Fakat bunu timdi ned ... n yapnuyo • 
rumnınuı diye ararsanız cevabım ıu

dur: Yananu;daki sinema her boy ve 
ya§ta insan;ı kapılarını açmışken siz 
muayyen bir sınıf iç\n nasıl Cedak:irlık 
edip fılim gct1rebilın.intz. 

J.)evlet ya~ tabdidi koyarken ço • 
cuklctra mahsu fılmlerin gtimrtik rcs -
mi:ıı de ualtnüllı .. O zam n sinemacı· 
lar ya hJft~n n btı kaç gi.ıııtind:ı umQ -

mi a•an '" ı u ç ıeukl ra tah !s ederler, 
yahut da ba 1 lı ~ınıı çocuk ainemala • 
n açılır .. 

Bu incmac;rya ~i'> le b'r sual sor · 
dum: . 

- Mılli ben~ı hıi,.e, rrıtr ~))rüş ve 
duygu'anmıza uy un yerlı r 'I1 yapıl • 
ması h:lkkırrla ne ıi ·nü} orsunıız.? 

- Olur, de_,i Yalnız 'u 1 re m"''ı 
sus otara'< f lm prm k n""t te inden 
hiç d· 1\ i v hlrl n • ,. ç im :ıd •. Rı.ı

nu glS .. ön ınc a :r :ını , çru-uk f 1mleri 
iç :n serm'.lye yatırmak ne derce ye ka 
car tchl:keli Qld. ,, n f.an;:ı çıkar. 

Bununla bcra er dt ,. tın ma ldi ve 

manevi himaye iylc hö le ycrlı film -
ler pek al yapılır. tc.- i ecrtecek mek- ı 
tep lnemalarmd g·· t rilir, çok i}i 

netice de alın;ı \lir . ., .. ,,. 
Çocukların sinftmal;ıra gi•mel:ten mc 

nedılmeleri aleyhinde söz aöyliyene 
şımdiye kadar rast gelmedim. 

Bu da, sinema - çocuk mese • 
lesının hc.rkesc:e ayni i abetli ve do~ -
ru zaviyeden görüldüğünü gösterir. 

Çocuk üzerinde böyle bir mesele mev 
zuu bahis olunca ticari zihniyet de yu
vasın~ çekilip büzülüyor.,, 

Çi;nkii, o sinema sabıbi.., film imalci
si de ço ık babasıdır. Sınema ve ça -
cuk meselesi, Ankara, İstanbul, fzmir 
gibi büyuk şehirler için değil, biitün 
memleket çocuğu içtn h41llec\il~hdır. 

Yalnız liİntmaların buhmJuğu yer -
de çocuklara mahıı ı• fılm gC>stedlme • 
si nasıl temin editehılecekıt seyyar si'\ 
n ma makineleri ile en ufak kasabalan 
mı~aki çocuklanı da terbiyevt, 
ahlaki, milli filmler gösterilmelidir. 

Bılhassa mim inkılabımıza dair filrn 
ler-. Bundan ba~l:a umumt filmler san 
sür cdılirken ··bu filmi on altı ya~nd<an 

20 yaşına kadar olan gençler ı6re • 
mezler,, §eklinde bir de kayit konulma

lıdır. 

ÇUnkU henüz gençlik çağına hasmı§ 
olan bir gencin kueak kttcağa öpü1en 
kadınla erkeği komşu kızı ile tatbika 
kalkıştığını. bu yüzden sevda yelleri • 
nin başmcla ~ip mektebi bıraktığını. 

dersleıini ihmal el::lip istikbalinden ol • 
duğunu pek yakından biliyordum. 

Yani benc-e değil on altı hatta on se 
kiz. yirmi ya§ındakl gençlerin bile gö
rcmiyecekleri filmler var. 

Hatta bir nmanlar moda olmuıtu, 

bazı ainemalar, "bu filmi genç kız ve 
erkekler göremezler,. diye kapılanna 
reklSmlar asarlardı. Sonra da ıotlı .ol· 
lu kişeler genç kız ve erkek çiftlerine 
harıl harıl bilet keserlerdi. 

Memnuiyet resmi makamea olnulı, 

memleket çocuktan ve gençleri cami 
avlularında koyboy taklitleri yapmak • 
tan, favurilerini. ensesindeki aaçlan u• 

zatıp biryantinleyip biçimsiz bı11ldar • 
la aramızda dolaşmak illetinden, afetin 
d~n kıırtulmahdtr. 

Topkapı fukara
perver /{urumu 

(6 mcı Sayfadan nevam) 

nrn bişına iki odalı bir baraka bile ku
ramayan noktor Galip J lakkının bü • 
tl\n endişesi kendi çocuklarından, evvel 
bu mUes esenin himayesindeki çocukla 
n bir )'\IVa gahihi etmekti. Müusesenin 
~i :mrii bulunduğu bina kendi malıdır. 
Doktor hn binayı da şahı;i emeği ile 
almıştır. Bina da istimlake tabidir. Ge
rek encümende gerekse sayJavlığı ıa -
m~nında bunun biran evvel istimllik 
eJitmesine ve istinıUlk yolu iJ,. de bi -
nanın alt kısmındaki J?en1$ anarla ptiin 
lan tasarlanmıl şekilde modern bir mO 
es'icse binaı;ı kurmaktı. 

Ne yazık ki bu emeline mnvafFalt o
lamadan öldU. 

Bu mliessese ha'kkmda sövlenecek 
çok şey vardır. Bir ramanlar milesseııe
nin hiitün odıılan muhtelir yat'dım o • 
knl'anna avnlmıgtır. 

Kurum her av knl< eve yivetek. gi· 
yece ve ,.alfarak vermektedir. 

Bunnn haricinde 300 e yakın ço

cuk da kurum tarafından h'maye gö -
rür. DC\:duğu ı?iindc:n üç ~aşma kadar 
munta,.am vt tılstematik bir ıeldMe mu 
ayene e'.lilir, roksullarrn 111lçlan alınır, 

ann< lerl h<'.S1tınfr. 

Miies11ese r,eçen ·ıl 2!i inci >ıldönU -
MÜ!IÜ kutl .. r,ığı vakit 400 fakir aileye 
iki.,c-r a •lık ev ihtiyaçlarını temin et -

ıuişti. 

C',.':'!l·. ,.t·., 93tl • 937 r.•liri 903 lira 
rıs ku~ .,tu. Bu rar:Wl' hlr evvtlki !lene 
d vr••1r'•n para ıle he.-aı,...r 1378 lira 
2) h•ru, sarfrtmictit Fakat l)u ra\c • 
kam'nr hn"nın:ı kadJr olan rakkamlar

dır. 

1'nr1'ır• hnvJr mÜ'"~s'"ııe<ri halckm(la 

'-•ı ı-,. "' inlı"tJ <lin1....1ik•tın sonra 
, ··.,p+"..,... ' · •r•ırrıu iivelerinclen biri de 

~övlıo i'. V" tr'iyordu: 

''- B ("j ı:n Hakkı cennete gitmez
se. dünya h h'r lc'm•e r.idemiyecektir ... 

l 'rnn Be:lrettin OLC.EN 

1( I Rf 1\11 :ıhone olu
ntız ve abone ediniz 

Amerikanın sa
bık Berlin sefiri 
Siyasi idamlardan 
tenkitle bahsetmiş 
Almanyanın Amerika sefiri Dr. 

Ha.tıs Dlec:Jclıoff. Amerika hariciye na
~1rına müracaatla, Am~rikunın yakın 
vakte kadar Berlın Sl'fırhğini ynpmı~ 
otnn Wellıam Oodd tnrufıdan Alman
ya Rleyhine sbylcnilmış hır nutuktan 
şikftvrl etmiştir. 

Aını•rikanın sabık Alman sefiri 
Dodd Nazi rejimini Orta.zaman rejim
lerinden daha mutlak bir idare oldu
ğunu söyliyerek yapılan siyasi id:ım
lnrdan tenkitle bahsetmişti. 

Tngllizce Timcs gazetesinin Vaşing
ton muhabirinin bildirdiğine göre A -
merika hnrfclye nuırı, Atman sefiri
ne şöyle c•ev p venni~tlr: 
"- Amerika kanunu esasisine gö

re, blltUn Amerikalı yurttaşlar söz 
hUrri~·et.lne maliktf r. Bundan b4kR. o 
nutku söyleyen M. Dodd. artık, Ame
rikayı dı~an memleketlerde temsil e
den bir diplomat olm y1p herkes gibi 
bir vatanda~ varJyetindc bulunuyor. 
Binaenaleyh herhangi bir Amerikalı 
vatandaş gibi onun da sözleri. Ameri
ka. 'hUkOmetinin noktainaumıı temsil 
etmez.,, 

Bulgaristanda 
(2 nci ıayıfadan devam) 

tayin ettiği ba1 müftü ile, Bulıar maa • 
rif nezaretinin mektepler umum mUfet
ti~ olarak tayin ettiği diğer bit cahıl 
hocadır. Senelerdenberi devam eden 
bu siyaset, Bulgaristan Türkünü canın~ 
dan bezl:JinnlŞtir. !Evlidına Türk harf. 
Jerini ö~retcmeyen, anavatan Türkleri 
ile kültUr mUnasebeti kalmayan, ıaze
tcs!, kiltUphanesi, mektebi, cemiyeti ol· 
ma1an qu kardeşlerimizin acınacak va
ziyetleri kolıyhkla anlatılacak gibi de
ğildir. Bunun içindir ki, son seneler 
içinde gayri muntazam bir göç hareke
ti başlamıştır. Bulgaristan TUrkünün 
Atatürk TUrlrlyerine olan bağlılığı sar
sılmaz bir tyman halindedir. Bunu bi -
tenler, Lu ırkdaşlarımızı mektepsiz, 

kültilrsliz bırakmak siyaseti gütmekte, 
hkrete mecbur ttmektc ve Türkten ka 
lan :zenginliklere el koymaktadır. Ana
yur'da göç etmek isteyen bfüiln Türk -
!er pasaport dairelerine gittikleri u · 
man, eski bir takım •ergi defterleri ile 
karşıla ma'<taclır. Bu defterlerde ge • 
çrn a~ırrlan 'kalma bir taknn bilinmeyen 
veq:~ileı yatılıdır. Bu vergiler bahane 
cıiilerck Türkiin elinde kalan beş on pa 
rnsı d2 alındıktan snnra. ç'Ttl çıplak bir 
halde hududa doğru sevked:lmtktcdir. 

Mlthmut Necmettin Deliorman 

Borsacılardan 
Ankaraya hezet 

gitti 
'(O!tYrmr: 1 inrid".) 

\"e icap ede,n ir.al).at1 vermek aıı;re An· 
karaya hareket etmiş oldll heyet. ora
do. blr hafta kadar kalarak, MaHy Ve
ktlleti ve 1ktısnt Vekli.IC'ti ile ter.ıas

l:ırda bulunacaktır. 

K<ırann Tçhiri 1st,.nmiş Değildir. 

Dün bir ak.5am refikimiz evv<'ll<i {;'C
cc toplanmış olan Borsacılar birliği-

nin bOrsanm ka,p:ıtılmnsı kararının malt 
yılbaşı olnn hazirana kadar uıatılma
sı için hUkumet nezdinde teşebbl\slcr
de bulunacağtnı yaırnnkta idi. 

Dün görllştUğUmüz birliğe men up 
bazı aıalar bunun iio,ıı;.nı olmadığmı 

söylomişlt'l"dlr. ÇiinkU, İstanbul Bor
sa.smm ka.pnn:ırak Ankarada açılma
sını hemen hemen bUtUn Borsa acen
teleri i~temektedirler. 

I.:ir7i1~ Unuımi Kfitibf. Ne !>iyor 

Dün Anknraya hr.rekct etmiş o13n 
heyet aznsmdqn Borsacılar birlıği u· 
mumi kati9i N'edim Akçı şehrlmb~dcn 
ayrılırken bir arkadaşımıza şunları 

söylemiştir: 

"- Dün de ı>i~ söylemiştim. Jst:ın
bul~an Anknrayıı gitmek bili\. k:ıydi 
şart bUtün Borsacı arkndaşlan oon de
rece memnun ctmi'}!.i:-. Ankarada ka
lacağmıız müddet zarfında hükumetin 
bu hwsusta alaltadnr makaınlş.rlY.le sö-

Bir Fransız muharririnin maklesi 
················································································ ·-·---···············---

Fransa Uyan! 
"Atatürk Türkiyesi osman1ı irT1" 

pa ratorluğuna benzemez,, 
"Eski polikamızı değiştirmeliyiz!,, 

lskenderunda çıkan "Vahdet,, ga. 
zetesi fransızca İndependance (Ende
pan,lan.'1) gazetesinde General Tongas 
( Jerar Tonga) imzalı bir yazıyı nak
lediyc.>r: Bir müddet evı·e} " Ata
türk ve yeni Türkiyenin hakiki çeh
resi., i3minde bir kitap çılmımış olan 
B. Gerard Tongas bu makaleşin~ 

"Fransa, uyan!., diye başlık koyuyor 
ve Türk gazeteler.inin Hatay c .. vasm. 
daki heye('anlı neşriyatının lt'ransııda 
"Fransız aleyhtarı bir hUcum,. şeklin
de tavsif edilmesine itirazda buluna· 
rak diyor ki: 

Bı, l:orkıuıç bir yrrlamlır. Çiüıkll 

hepsi hararetli Frawrız d.ostl.arı olatı 
7'ftt'lc nıc.<ılektrı.1larınızm şu aıtda şfrl

dctle hiicıım cttilcleri Fransa değil, 

hiU.·ıi mPt iınizin mr.sıtl adamlanmn tav
si/i guç rJ()lıtfhvısıdır. 

Uıtcın P'mmuı! 

Butıln Tfirk d.o.<itlarımzm bu i.<ıti

rnr1ı Jıny7.-mş:nrı, derin Sl<TCtfe tcJıli

lı.ede olan Fransız - Türk dlıstlıığımun 
yıl:ı7 mrmwsı içindir ... ke Drrn;ey Fra'1· 
sa Ue Tiir1:iye ara.mıdn hm- sah.ada 
bir el l>irliğine daya.nacak ha.kitti bir 

F'mnsız - Türk ctostltığtl kttrmok i_9iıl 
maci ile alakm;mı kesmek istçmiyot• 

C/uan l'rrıMa! 
A tatiirlc 1'iirl:iycsi Osmanlı '"""' 

ratQrlu.ğıma hiç benzemez oo biWJSI' 
her tnr{ıi. iştih,alann üıerinB serbestçi 
tevecciıh edebileceği bir sömllrg6 dl' 
!]il. l:ııdrctli bir mwlet te.şkil ed'': 
hctklı olarak 1Jizimfo rnil.savi şarlUJf " 
çinde miina.<ıcbettc bulımmıak isttJ!l" 
bifo mcmlel:cte 1ı.arşı eski politil•~"'~ 
baş_taııbaşCJ ricğiştfrmeliyiz. . ~.zt 

Hatay Tıirklerirıe her türfü ıazy·~ 

y:ı.pılrruıktrı ve Ti!.rlrlcr Ç-Ok defa otf.! 
li milliyetr.iliklainin netice.crhıi MP"" 
haııelerdll diı~finmcye mecbur 1.."01maJ." 
t<ıdırltır. Ru Fransız miımcssillerini,.... 
llatay istiklı'ilinin tahakku1.."'l.lnun ifli' 
kıinsız f>l<iıtt1ırn ı. i.~bat efm.r.1; i.<ıtedi1'' 
lerme inscuım inaııacaq1 ge7iyor. 

Tiır1:iue hill.;fimeti, 2 llkMnını&d 
Prnn.'lız ·_ Tü.rl• tınl<ış~nm tam4fl'İf 
le tatlJil~i11i ta.lep etmek için Frtı~~ 
bir notn vernloi§tir. Bu nalanın tcsırP" 
gö.'1ternıc.si11i t•e Tlnftıt/111 F'ra~; 
Tilrk dostlııyunun me~.arı haline ge 
mcmo.<ıini temenni e<le7im.,, 

Fransadaki buhran 
sona erdi 

"(ÜstJ·aruı J incide.) 
Ranıanıel', eıl1l1iye Rucart, oafia Qu· 
enille. ticarr.ı naıırt l'ierre Cot, r.ira. 
at Cilın ul, mü tenılek<' Stte(;. P.T.T. 
Genin, deniz tic·ııreti Elhcl. 

Bnşvckil Clınutemps yanında na
zırlar \ 'C mü. t<'~nrlıır olclu~11 hatıle 
geç vakit Elize sarayına giderek Rej· 
si~u~nlnıra arkadaşlarını takdim eı- 1 
mıştır. 

Yeni kabine cuma J?UnU l>ğle<len 
!Onrn parlilmcntoya ıdrN•ektir. J 

Illıım 'nn e.tki kahinf'df" de,·1et !fla• 
zm iken yeni kahinede s:ındalyn ala
mıtın:l"'• ılnlıHiye nazırı Dorııın) 'un 
~-la kahine llı,.mıla kalma ı çol.: nıü· 
lıim gtirülmrktr.ılir. 

Smıwıli.ııtlnr Arttııın..tln ITıtilii/ V 11r 

Pnris, 12 ( A.A.) - Sosyalictlerin 
'ııılk rt>plw~i ek•~riyeLİnc ılay:ınan 
lıir lıiiki'ımNc j!İrmrlerine mii.,anıf~ 

"''"'" ve hiiro tnrnrnu'fan vnilmi' o· 
ltın nlıım. nol, IA"ha! lt>klifinin, 
ılii!rr iki tt"klif k:ıtl!J'IOlfla, f\.000 rey 
iı:irıılf" nmı1:tk t-kıarriyeti nlnmrvarnk 
İzafi hir t"k~f'rİvt"I ll'min t"ılı•hifmf"lli, 
•oı-vali•t rınrticinıle hir hnhun olrln
cıırın k11t 'i •u rrıte Ş?İİ!!tl'mırkt"dir. 
Fi l!ı:ı !.. il ıı. r-.rti hiiroııunnn ttka lli\'f!t· 
lı- knld\~' 111:!fl Tow·c lco!ıJttP!!İuc1en
lırri i!k ılrfn qıki olmı;o~tltflır. 

m,,m·11n -~"c'tleıli Sö•IPri 

Pııriq. rn ( \. \.) - So<'"nli~t pıır-

~üp etraflı malfurıt't roineceği1 .... 
Bor.!a Af'cnldrr:bıdmı Mrır}-.o Tfatpm 

DiyM' Ki 
Kendls1yle ~örüştU~imüz BAv Mar

ko Hayım bi?.e Borannın Ankrırnya 
nakli etrnfmda şı..ınları f!n\•'emiştlr: 

"- lstnnbııl Borsnstnd\\ muıım~e
ler en ~ok MP"l--rı Ran 1rnQ1 VP.flrt.aslvle 
olmaktadır. i""rkE'Z B::ınkt\sınm mer
kezi Ankara<lı olrluğuna g-örcı, Borsa
nın Ankar:ıva nakli <:ok \'P.rinde ve i
sabetli ohı.r:ıktır. Munmeleler de pek 
tabii olıırak o nisbette fazlalnŞ_ar.nktrr. 
Esaıı.-n hilkümetin, tutmuıı olduğu yol 

ti inin oıilli konıe ·i gece yansnıdşf 
oma ~ 'akitlere kndar müzake~ 

ve dexam ctıni ~ir. He.ii. bir konıi1 
~ist notunu okuımıctur. Bu notta rl' 
rlikal partisinin hartı lıııreketiru- ~· 
rndikn1 par!Uınt>nlo gruhu reisi '3· 
Elhel taraf ın<!nn Yııpılnn \'e rndfk•l 
parti in in :-nsvn licot p:ırtiıd tarnrın.Jatı 
keııdisin~ atrl'flilt-n ~ı>kilıle hareke' 
etrnemi~ ol<lu~nnıı hilıliren heyon•' 
tına İ!nrPt edilmPkf P<!ir, 

nu not okmırlnkt11n ııonra. B· 
Rlmn, hn i in c:ınh i <aluulrı ıniitR1e:I' 
-=mı islt"miş '~ ılrmi~lir ki: 

'•Siynci •rtrrim ve ,ahı:t ~crcfitfl 
mf>'"ı1111h:ıhicıir. Knnıiini"tlcre yanlt. 
malfırnnt vPrıli~irn ' '" fınlk ceplır91ı 
konıhinf'7.onnnu hn?:ılu~nm !Övlt11' 
m~k ictl'nİH'"'"· hu lrnrııt k3rŞT ~j)ııte' 
rilrhilN·"'" "Tl n;ır ciinlu•dir. Zanrt": 
rlnim ki rn h·i tar7.ılrnl me f'lcvi hrl~ 
hirli~i knnıi•ı·~i'lr hilılirmd{ ~e h11 

komitrı1,.ıı t!!lıkiknt 't'tıpmaıım1, ,,. 

lıitl .. ı-in rliıı rnmPcini İFtrınektir." 
H:ır ,j,.,. ,.,. nım; "'iirbfaa nnıffi 

1•J 
Onl:lr1i••" 1• .. c•·,.' ·i! ın11n1 inli~ini ılr 11 

7rri"'r Almnktıtdır. 

DahlHye vel\Aletl 
tnş.ra memurları 
P oj<~ yRnidcn hazırlandı 

J\nknra, 18 (Telf"fnnln) - Onhi' 
1 İ\•t> \' Pkiileti memurlan taşra ıe,."İ' 
lıitı kanun projPsİ \ckfilet turafınıl•" 
rnrdi..,tcn ~<·ri alınmıştır. Proje, bil' 
ç;iinkii ihti~·:ıı;lnra ııy;;ım hir 'ekil~ 
) rniden h .. r.ırlanmr~tır. Projf',, O•, 
hiliYe Vekiıleti direktörler encüın6 

nin~lr hir krr~ dalın E?Ö7.ı1en ı;t>çirilt' 
t'Pkfİr. 

Y<>ni lıiikiimln iHh·e rnretiyle lı':' 
7-ırl:ın:ın proje, hiitiin Dahiliye Ve. 
kttlrti tn~r:ı mem11rlnrmm terfihjtıl 
Tı-min rdf"rektir. 

k.Projf' öniimüulcki tnp1nnlıya 
ılar mrrli;;e ,·erilmiş olaraktır. 

no:ı.rnınm tnm bir isti crara götürmek- Ceza evlerl 01çın fefldkıtl 
tir. Bu....:Jn ele Sivas ı-::rzunım tahville-
rinin Merkez Bank~sı dııhlli istikraz. yapıracak 
lan değiştlrilmC'f!e baş1anma.~T da buna Arı\uıra. rn (Telefonla) - Yn!I'' 
bir misal teşkil etmez mi? Şunun için nictnn ' '' ltaJya ecza infas mUeSI~ 
herhangi bir espcküli\syon olarağmı .elerinıle tetkikl,.rde bulunmak üJ'. 
astn hatırn getirmemelidir. re, lı:ıpishan~ln direl"tör mua,·iJJ! 

''fstanbı.ıl Bor~asınm kapanmam do- miiıclıncışr!I n. Şeref~ Adliye Vekil•'~ 
layrsiyle piyas:ıdn herhano-i bir dur- tnrnfmılnn ı\\'rt1paya gönderilmekte 
gvqluk hoı;ıl olacağı düş\l,nUlmerncli- dir. 

dir. Çünkü, halkın elinde esnscn büyük n. Şerefin bu seyahati iki ay .~ 
yek~n tutan tahvUlt yoktur.,, , recektiı:. 
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lflzrnetç1 ı,adın ~ - ı-~taılbiıl Beiediyesi ilanları . 
~ ~ """ • • .. ••••• 9 • ": • • • • • • 

ÜZEiR GARiH 
8r8O1 y O r Dit muayenehanesinde sabahtan 

ç?culı:s hl 'lğleye 2 den 8 e kadar kabul eder. Keşif bedeli 1202 lira 9 kuruş olnn Fatihte ÇICtcayak medresesinin berı,ını .ur. r kadına IJnkınak 'e c'in , l 
bir kı:ct gormck üterc orıo yaşlı, kimsesiz Beyoğlu ıtiklal caddesi 'Xokatlıyan tnmlrl acık ckslltmcyo konulmuştur. Keşif evrakfle şartnamesi Levazım 

~~-- ........ 

ıneı r 111 ıır3 rııyor. ldıırc meınunımuı Ah- ' sırasında. Kapısı Mektep ıokak MUdilrlU~ünde görUleblllr. lsteklller 2 490 N. 11 kanunda yazılı vesikadan 
~dresinc nıur11rnat. 1 Hamdi Bey han birinci kat. t'aşka Nafıa MUdUrlUğUnden alacakları fen ehllyct veslkaslyle 90 lira 16 

' 1 Tel: 21721 bil b b lıtarıbuı 4 ~ 1 l kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu e om er 27 - 1. 938 perşembe 
lia ıınrıl lrra Menıurluğundall: ı-- • gUnU snat H ele Dalmt Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (181) 

Lirlrıc· san Ramiye 2100 lirn mukabilinde ı 

~r:'İ~~.~:~:~(·~~riiı~~'.(',~i,~I~l~~~:na\·e;;~'~ıı Haı i<·ı A sheı i Rıta-ı Belediye Sular idaresinden: 
rıb:ışı el lnkdır ctlıl<?n l.ongııda Bostan- '/A J 1 
3t rıın1ı:ıııcsinde ToknıııklHll'de so olik 1 alı l al. arı 1 Terkos Fabrikasında kış mevsiminden istifade ederek yapılması ıa.-llıük • . 
2~9 1 e~rer ~o. hı s::ı~ tıır11fı 2098 ,.e • q w Q zımgclen esaslı tamirat dolayısiyle Beyoğlu tarafında olduğu gibi İstanbul 
1 ı:ırıta ~o 1 1 r '>131 2" d b h 11 

or1ca,1 1 l · 11 
so lnra 

1 ~ • çııı> :No. Karaköse Garnizonu için 2oo bin cJhctindc de yeniden ildn edflfnceye !radar saat - en ea a beşe de~fn 
tıki~nı ılcıe <?di~e nı:ılı ıırs:ıl:ır replıesi la- suların kesileceğini snyın hnlkımıza blldlrlrlz. (344) 
haııcrıı ın::ıhdııt lılr kıt'n ıırsa elyeym .. o Askf'ri evsafta fabrika t·.nu kapalı 

[l tı e\·s:ırı nşallırln y117.ılıdır. zarfla eksiltrn.!ye konuldu. Ta~1min be-
raı1 1°druın kııı - Zt'mini ıoıırıık ,.e et- deli 215 bin lira ilk teminatı 1950 lira 
• l\o~l7. • b 
'Clııde b' 'e ,ıo;ık ın,·ıınlı hir odıı , e ihal~si 21-1-938 Cuma günü saat 

z ır k11 oısı ,,ırdır. 11 dedir. İhalesi Karaköse Satınalma 
, c~lı ~~10• kot - <.,:irt J..:ıınaıı, \C kısmen Komisyonunda yapılaı.:aktır. Şartna • 

tetııirıı k rn~r bir kanıdan ırerbe glrildikte meşini görmek isteyenler 25 kuruJ 
Oda hır trı ıncn lıır koridor ıızeı lnılc• hir mukabil'nde Komisyondan alarak göre
l!l ocak •cl:ı ~c zeınıni knrisrııeıı ,.e nıal-
tltar, 1\ lı 'e sabiı ıekncli bir nıuılJ:ıh ''c bilirler. lstekl'si ihale günü ıaatinden 
illa tııaı •.sn~eıı hl'~ıız çiııı ıJoşcJi Jıir yıkan- bir saat evvel teklif mektuplarını ve 

•allı \"n nJır Tiear.:t Odası vesikalar:yle Komisyona 
1 lliritıci •• • 
~. bır s r .~nı - J ohtıı nıcrdiYcnle çıkı- vermiş olacaklardır. (686) (18) 
bı1ı oı 0 

a uzerinde kü\·iik \ 'C dığeri cum- • • • 
lllak az .. lk ere uç oda lılr hela. 

l'ııııtıı 11~,c~ kııt - Uir sofıı uzerinde yonla
lo \e eı ol:ıplı hır oda 'c temini çinıen- ı 
dır, Uı rnrı dm nr korkuluklu tarasa vur
Ş31>tır. na lanı kdrsir ve dahıli ok nm ulı-

s htı~ aha~ı - 8 lr· 
ıfan rr. 1 öJ nıl'lrc nıııralıb:ıı olıııı 

ile "ek ,u;,ı,75 ınc·lrc ıııurnlıLaı k{ırgir lıa-
1·1t a an ı 

' lerı;1_ı .ııınıı lı:ıhçcdir. Binoda elek· 
\' alı ıııc~ cutııır. 

I'\ tıknrd3 . 
ı:osıerıı • C\ sarı ''C mesalı:ı ,.e hııdull:ı-

t.>ıırrıı6 erı gayri mcnkuliin lanrnmı arık 
llt "Yn k ~ 

llıırıı onıılnıııştur. Artırma bedeli 

Kırklareli ve Tekirdağ birlikleri için 
2000 ton buğday 26/2. Kan•ın/938 sa. 
at 11 ve 15 de ayn ayn pazctr!ıkla Te. 
kirdağ satınalma komisyonunr.a satın 
alınacaktır. Tekirdağ buğdayının mu
hammen bedeli 62500 ve Kırklarelinin 
62500 liradır. İlk teminatları 937 S li.. 
radır. Şartnameleri görmek iıtiycnler 

satınalma komisyon unda hergiln görü
lebilir. ( 684) ( 16) 

tıı~ r. Ar1ır . . 
ı,sllcr;ı"rin k ın:ı,·o .ıştır:ıık ederek olan ı ıı••• Dr. Ihsan Sami 
b rıı~h r l~'lllelı mıı ı:ımnıcnenin % ·~ --~ 
,~~~kıırı.: ;""~ rıcy nkçesl vr.ya milli fıir BAKTEİYOLO JI 
"l'J İl'an crııınrıı nı11ktııızıınu lınmil olmn- LABORATUVAR) 
.ı'~ır ı<',,, cdt!r. \'cr$ll, lan7.if.ıt, tem·irirc 
""" ••r1>1 • kt i ~ilden crı ve ınvlz bedeli satış he· Umumi k8ll tahliJ:itı. Fn•ngi uo a 
lııGneriy «:ıkorılııcnklır. % 2,5 dellıiliye nazarından ( Wasscrman ve Kahn 

e nııı; r. teamülleri) Kan kUreyvatı sayılın&.· hı Artı-. h" . 
~ rıe rııo· "1

0 ~:ırın11me<;i 31-1-938 tari- st, tıfo ve 8Jtma hastalıkları teş ısı , 

1 ili rıı ~3ılif P:mırlc.o;l g!inü dairede ma- idrar, balgam, cerahat, kazurat \'e 
1
1 1'tıı:ı 2ı ~11 "Undıı asıl:ırııkıır. Birinci ar- su tahlilAtı Ultannikroskop i, kan. 

ıc:sı ıın!J;-2-:-938 tnrihine müsndlf p11ıar- da üre, şeker , Klorür kollcsterin 
11 ~ar ı<'radnıremiı:cle ı:nnt 14 den 16 yıı miktarlarının tayini. Oivanyolu 
b~l lcıl'llı edilecek hlrind nrıırmntfa he· No. 113 Tel.: 20981 
ı!ı "ııt'lı 1 tll mııhamminenin % 75 fni • rq a!( ı· 
frı eso11 c ırcle üstte hırakıhr. Aksi tak-
di:re nrr/1rtırrnnın tıınlıhiiıtil lınkl knlmnk 
,,,, '~ek o l'nta 15 l!İİn mütfr!elle temdit e-
""llQ <>-...;ı - •. 
('a ~:ııı ı '-93R ı11rlhlnc mO<;a<lfr snlı 
lırk flcı11rf 14·16 ''8 kndnr tfnlrede yoıntn
" 11..'lııı 0 

11tlırmn nclfceslnde en son ıır
rı}}tı~ ıc:~ÜMe bırnkılacaktır. 2004 fcrn 
t• 'Lha)ı"j ununun 12G ncı maddesine tl!_v
bı 11 lııo 1~k:ıl'l tapu ıılc11Jerb•Je saQf_!_olmı
~ 11 

l'e ı11/ 1 :ıJ~cokl:ırJn fliller ıı!Mrnd:ıra
~~llı "c hfıık hakkı s:ıhipJerlnin bu hak
'~ 11

• lddinıUsusJyJc faiz ve mnsnrife öalr 
lııc~ürı ".arr:rını 114Jı fat!!!!!ıdcn flihareıı 
., daJ ~ llda evrakı mU.SJ1ileJerJ~·ıe bJr. 
" ı le rcnı· " oıııı a dird ıze blJdirmc1erI lüzınıchr. ~~-
d~ 1l':ı 1., e hakları tapu -ıicillcriylt' sabit 

ıı lı • r sat ı · 
'lııı llrjç k · I'! JcdnJinden pnylo~m!lo;ın -
d~ •le ı,1e . alırlar, Da1ıo fa!Ja mıılQmat 
d&-rc"cııı~;vnıerfn !l3,!f/4.UO !i_.o. lu do_ı;ya
~ıı kı,ı"nıet r:ıık ve m11lınJlen haciz ,.e !nk-

Ol~fıu Porurın glSrnp nnJal·tırakları 
r. <V. P. 2159) 

~f l',,,fi 11 
lir/ ' 1dar s 

"tı: ulh 2 ncl llul:uk lldkimll-
(\ıc-

\ Ud:ırd E . 11rla , 37 ~ ~"kuıı:mamda Pnrl:ık so 
• l\ıl(- !\o. <in ııakin Sek<ıreye: 
tııı Dtıız Fk 
hıı ıı 'tıllı • rem l11rııfınılnn nfc:\·hinlze 
~ıı "'ıı ... leşl·htıü .. ii dıı' 11o;ıncinn dolayı 

ı,. ··•ilhak 
.~ •• 1 1.lc:ıı <'ille ııırıı~ınrlı:ı yııkıırdıı ya-

•ııı rıkı ı. 
) ., ılc: 1• ı,.ın11 \'(' şlm•li oııırchı~unıız 
" < !I '<-'ili ol 1 ,.. c'~~ı :ııı rı ıııoc ı,.ı anln5ılrlıAıncl:ın 
~~ ~'IJtı h :17.nrıesi !';ıı111 14 ıfe {'sküdar 

'~• 1 tıkıık 1' . ''A . nın ı •l'ıne .. ıııılc lıııhınmn-'e on .. 
Rıııı ıniidrlt'lic il='n olıınıır. 

~ C2rn4l) 

t$ ••• ,. .. --~· ,., Oe< ıro~ 
'ca~u; 

li ... u.n Atasagun 
er ır· 

~1t~a~1 Un sabahları aekıı buçu~. 
~ ar, ı 7 d 

·a~}'a en 20 ve kadar 1 Jile 
11 te ap .. . 

llı.ı~ artm. nlıı:-ı ıkıııcı daı•t 
C1ı rada h 

llıart iltital>tıını kabul eder da csı .,. · 
t lııı bUnlcrı 14 ıen 20 ve a b ltotl .. 

er Olt arını sı.ı• • tcurur. tl;ı 
~ lı 1ı.,.lll"ul 

ııtte arını dakııpon m uka 
rtıı..ıcly 

ene: eder. I'cJeJ 2:.i~ 5 

f)o ll / ır1 
ı • . 

• ~l , ... ( * ' J,,, '" 

----

i5JR 

Mev duat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kir.alık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

KAYIP ÇA~'TA 
Grçen çnrşaınbn ııkşnmı H:ılicin (8) 

nıımar:ıh v11purııııdo içindeki kilııp Ye ev
raklnrıınla birlikle t"antomı kaylıellim. Bu-

• lımların hısanlık namına ınezkür çantayı 
Fener llurn Ji esi talebesinden Yani Nev
ridis nnmınn mektebe göndermelerini rica 

c~l~rlm. - l'ani l\'tvridlı. 

btri 

1 
1 

\' 
l 

ZAYİ 

Ha5köy askerlik şubesinden nlılığını 
78/1 snyılı terhis tezkeremi ~ayi ettim. Ye
nisini ıılarıığımılsn eskisinin JıOkmil yok
tur. ,(243.tn 

Selim Y I 
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,,_ Devlet Dem~ryollarl ve Limanları ;şı,,tm~~ 
.·. · c/m~m idaresi ilônları . · 

1 

EvveJı..:e ilin edilmiş olan Ankara Garında Revizörlük binası ile umumi 1 
hela binası inşaatı yeniden kapalı zarf usuliy1e eksiltmeye konmuştur. 1 

I - Bu işlerin keşif bedeli 43.000 liradır. 

II - İsteklileri bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı Devlet Demiryol· 
lannın Ankara. Hayadarpaşa ve Sirkeci vczneclrinden 215 kuruş mukabilinde 
alabilirl,.r. 

III - Eksiltme 31-1-1938 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Ankaradı. 
Devlet Demiryolları Yol dairesinde top !anacak Merkez birinci Kom:syonca ya 

1 ılacalktır. k ·ı · b"' k • • · t kl"I • l ]"f k b" 1 b" l"k 1 V - E sı tmcye gıre ı.me ıçm ıs e ı e.rın te, ı me tu ıy e ır ı tc a· ı 

şağrda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün ayni saat 14 de kadar Komisyon riya., 
setine tevdi etmiş olmaları lazrmdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uygun 3225 liralık muvakkat teminat. 
b) Bu kanunun diyin ett;ği ve şart namede yazılı vesikalar. 
c) Nafia Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası. (108) (239) 

Yerli ve ecnebi mala ait muhammen bedeli ve ismi aşağıda yazılr muhtelif 
ebonit malzemesi 2-3-938 Çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü 

ile Ankarada idare binasında satın alınacaktrr. 

Bu işe g:rmek isteyenlerin teklif edilecek malın yerli veya ecnebi oldu· 
ğuna göre hizalarında yazılı muvakka~ teminat ile kanunun tayin ettiği vesika 
lan ve Nafia Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14.30-a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazım dır. 

Şartnameler parasız clarak Ankara da Malzeme dairesin.den Hlydarpaşadcı 

Tesellüm ve Sevk Şefliğinde dağıtılmak tadır. (206) 
YERLi MALA AiT ECNEBi MALA All 

Muhammen 
/ bedel 

1 S M l 
Vagon akkümülatörlerl için 
ebonit kutular ve muhtelif 
ebonit parça çubuk ve lev
halan. 

Lira 
23365 

Muvakkat 
teminat 

Lira 
1752.38 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Lira Lira 
18500 1387.5 

Muhnmmen bedel ve muvakkat teminat mıktarları aşağıda yazılı 4 grup 
tesisat, a}TI ayrı ihale edilmek §artile 25 - 3 - 1938 Cuma günü saat 15 den 
itibaren sıra ile Ankarada idare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek isteyenlerin aşnhrı<la gösterilen muvakkat teminatlarile 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflt;rini 
ayni gün saat 14 de kadar her grup için ayn ayn zarf halinde Komisyon Reis 
liğine vermeleri 18.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka rada Malzeme dairesinde, Haydarpa 
şada Tesellüm revk şefliğinden dağıtıl maktadır. (177) 

Grwp 1 S I M 

1 - Oksijen ve asetilen tesisatı 
:? - Mu1.ayak hava teeiaatr. 
: - Kereste kurutma tesisatı 
l - Ta.v ocakları ve hava gazı tesisatt 

l. 2. 1938 tarihinden itibaren: 

Muhammen 
bedel 

Lira 
36.000 
35.000 
17.000 
65.000 

Muva7c1ı:at 
teminat 
Linl 

2.700 
2.625 
1.275 
4.500 

1 - Sürat tirenlerinde muteber olıniyan tenzilli tarifelere tevfikan bilet al
r.uş olan alelı1mum yolcular tirene binmeden evvel istasyonlarda munzam Ü'.:ret 
tediye ederek sürat tircnlerinc mahsus munzam biletini almak şartile bu tiren
lcrde seyahat edebilirler. 

Sürat tirenlcrindc muteber bileti olınıyan yolcular h~kmda biletsiz muame-
1 ~i tatbik edileceğinden sayın yolculann her halde tirene binmeden evvel biletle
rini temin etmiş olmaları kendi menfaat lan iktizasındandır. 

2 - Sürat tircnlcrinde muteber ol mıyan tcnzilli bilet hamili y;ıtaklı vagon 
yolcularının sür:ıt tirenlerinde seyahat etmek için tediye edecekleri munzam 
ücret, umumi tarife ı!icretinin yüzde on iki buçuğa indirilmiştir. (202) 

ılanıar1nız rçin yalnız 

20995 No telefon 
i>i.J • <1dlntz 

Türk Hava· Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. ncü keşide 11 Şubat 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.0UO Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000. 10.000 lırnlık ıla-amı}elcrle (20.000 \e 10.000) 

liralık ıki adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zen~in c den bu piyankoya istırak ediniz. 

1 A k - dd . d ı: n ara ca esın e 
kirahk dükkan 

Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri 'it: arkadakı 

depolan kiralıktır. 
B'-leştiritmck suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilcbi· 

lir htcv,.nlcnn Vakit vurdu idare merrıırurıa miiracaatlcri. 

Bakırköy Bez ve PamukltJ 
Mensucat Fabrikası T.A. 

ŞiRKETiNDEN: 

Sayın halkımızın rağbe1inl memnuniyetle gör: 
düğümüz Fabrikamızın 85 santim enindel<t 
kaput bezimizin satış fiatını indirdiğim1zi sayı" 

Markası 

Kartal 

müşterilerimize bildir!riz. 

36 Metrelik topu -732 kuruştur 

20 Topluk Balya 

183 Liradır 

Satış şarllarımız: 

Fabrikada teslim, parası peşind~r. B;rer 
balyaya kadar satıhr. Alivre satış yapılmat 

i_.~tekli kaput tüccar arının 
&a'kırköyünde şirketimize 

müracaatı eri 

"------------·------------.... 

r·..-ı ........ r . .... 

VADELİ 

.. 


