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Atatüık'ün ilk turizm mıntakamız olarak\ 

işaıet ettiği marmaıa haozasıda 
IYurduılıuza gelıriek istiyen 

Yeni imar planları 
Proğraının ilk eserleri önü
müzdeki yaza hazır olacak 

'B • Bursa için beş senelik bir imar planz hazırlannuıtır. Bu plan içinde 
Uısa - Mudanya yolundan başka Bur6a - Yalova yolunun da asfalta 

~CVcilmesi, sonra Uludağ üzerine bir havai hat yapılması da vardır. Fakat 
u plıinın tatbiki için Bursa vilayetinin hususi idare varidatı kafi olmadı

~ığın';lan planın bazı kısımlarının devlet yardımı ile mi, yoksa bir istikraz 
ılc mi yapılacağı hen~ kararlaşmamıştır. 

Bunıada açılacak yeni fabrikalar 

., Önümüzdeki şubatın başında Bursadaki Kamgarn fabrikası ile Gem
lı-<deki Suni ipek fabrikasının açılma töreni yapılacaktır. 

Atatürkün buciinlcrde Yalo\'ada bulunması dolayiıiyle Büyiik önderin 
b~ fabrikaların açılma törenini şereflendirmeleri bir ihtimal ıeklinde tah-
lnin olunmaktadır. 

Turizm pianımızın tatbiki 

. AtatUrkün proı;ram nutkunda İstanbul ve civan, Yaliva ve Bursa da
hıl olmak üzere Mmmara havzasının Türkiyede ilk Türizm mmtakası ola
r~k gösterilmiştir. Bu turizm programının ~ eserleri önümüzdeki yaz mev-
81llÜnde ba§layacaktır, Bursa vilayeti tarafından yapılması için hazrrhkları 
tamamlanmış olan t.1tıc!anya - Bursa yolu asfalta sevrilmiı buluncaktır, 
beniz bank tarafından İstanbul il~ Mudanya arasında işletilecek olan 18 

\ llıit siiratindeki \'apur postalarına başlayacaktır. Bu surct1e tstanbuldan l 'Bııtsaya bir gü'lde gidip gelmek :mkiinları tahakkuk etmiJ olacaktır. • ' 
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~-atbuat ile Bulgar 
91birlcği l Yugoslav 

lı tvvelki ıün ba§v~il Ce~al Bayar (Jastluk mİBBhının-d/in 
'-"hul gazetedfCi.;:un bellı batlı ya- • 

~rtnı Yalovada "Otel Termal,, de /jl/diJniimil idi 
lli ~l etti. 
~ r o.ile yemeği sofrası etrafında mcm-
"4ıtın umumi hayatına ait olarak 

~leciler tarafından sortılan her sua
~lar verdi. Ayni sofrada bulunan 
I> .1•~e vekili ve CwrJıuriyet Hafü 
)' ~1•1 genel sekreteri Şükrü Ka:ranın 
.;ıne göre söylediği sözlerden ve izah 

~il da istifade edildi. 
\ait; Bahse mevzu olan meselelerin hiç 
hi .nde karanlık bir n•..kta kalmadı, her 
t'" &azetecilcrin tam itminanlarile ne-
1Celend' ı . l"ııgoslav ve Bulgar Başve1dllcri 

Bb. Stoyadhıoviç ı·c Köscivanof 
(Yazısı 4 üncü sayfada) 

muhacırlar hakkında 
Bugün. An karada bir komisyon toplanıyor 

Göçmenlere gösterilecek kolay
lık·ıar tespit olunacak 

Ankara;' 25 (Telefonla) -. Yarm 
(b-ugün) iskan genel direktörlüğünde 
bir komisyon toplanacaktır~ · 

.iskan i§leri genel direktörü B. a;v
detin başkanlığında yapılacak olan 
bu toplantıda göçmen işleri görüşüle
cek ve kararlar verilecektir. Komis
yon Maliye, Dahiliye, lktısat, Ziraat, 
Nafia, Gümrük ve İnhisarlar Vekalet
leri delegelerinden mUrekkeptir. 

kini temin etmek için bir kararname 1 dwnuza gelen 2251 Türkün vatanCla§
projesi hazırlayacaktır. lığımıza kabulü Vekiller Heyetince 

Romanya ve Bulgaristandan yur - tasdik olunmuştur. ı 

BulgariStan T ürkle.ri 
ağlanacak va:Ziyette 

~omisyon, yurdumuza gelen mu
hacirlere yapılacak ev, verilecek ara
zi, hayvan, tohumluk gibi yardımları 
gözden geçirecek, muhacirlerin yur
da faydalı olabilmelerini temin ede
cek ve sağlıklarını' ihlal etmiyecek §e-· 
kilde bu yardımları bir esasa bağlaya
caktır. 

Kanı kanımızdan olan ırkdaşları
mızı Bulgar tazyikinden biran 

evvel kurtaralım 
Diğer ta.raftan, kômisyon muhtelif 

ecnebi memleketlerinden serbest· is -
kan suretiyle yurdumuza gelen mu -
hacirlere gösterilecek kolaylıkları tes
bit edecek, hükumetten ya.tdım iste
memek ı;aıtiyle gelecek muhacJrletin 
sayısını artırmak ve bu §ekilde gele- • 
cek muharrirlerin hakkında kararlar 
alacaktır. 

Komisyon tarafından alınacak ka
rarlar bir rapor halinde sı'hhat ve İçti
mai yardım vekaletin verilecektir. Ve
kalet alınacak yeni tedbirlerin tatbi-

ATATCRK 
'Abba." Hil.mi paşayı 

luıbul ettiler 
Yalova 25 (A. A.) - Sabık 

Abbas Hilmi,paşa bugün saat 
Yalov~ya gelerek Cumhur başkanı A -
tatürk tarafından kabul edilmiştir. A -
tatürk Abbas Hilmi paşayı bir saat ka 
dar r ez dl erinde alıkoymuşlardır. 

(Yazısı : J. O ıuncu sayıftiila) 

._,1-fatırlarda olduğu üzere hük\ımetin 
ı,ı.:;: reiıi gazetecileri bir defa daha 
~ bQJda Perapalaa aalonlannda ka-

•loüıti. O vakit de yine sonılan 
~e bu defa olduğu gibi çok açık 
e -.an· • 

lzmirdeki a1ay1ara sanoal~ oorildiğini yazmtşftk Burada1d. resim1eriie 
merasimllen iki intiba götiililyor. Vst tc: alay7am sancakları veren Orge
neml izzettin Çalışlar nutıt].; ,verir 1cen; altta: geçit resmi esnasında. 

Askerl!ğini yapmamış olanların 
memuriyete ahnmalan hakknl.da İzmir Telefon şirketi ıını cevaplar vererek: 

l'~ Hükumetin gazetecilerimizden, 
~ efkarı umumiyeainden, Türk mil
it., dea &İzlenecek hiç bir iti yoktur. 
~ gelen her r.uali tereddütsüz 
' aorabilirsiniz. Bu suallere açıkca 
' \'e~ceğim. Y alnrz buna mukabil 'd. •ızden yanlıt tefsirlere mahal 
iett ele tekilde ya.zılar yazılmamasmı 
,~C(;eğim, zira devletçe düıünülen, 
~ 0 laun hale gelmcmiı olan bazı 
.,, rler hakkında söylenecek sözler 
h.~lacak yazllar en küçük bir ifade 
flern~ 1.le zararlı neticeler doğurabilir., 

ııta. Yine bu müna.sebetledir ki· 
ır~ fi.ü~met. tüccan olduğu gi.bi, 
,~, :_cıyı de tarif etmek niyetindedir, 
-... ı.ıtı\I ·ı· l: 1 ave etmi§tl. 

\'Velki •· 
tapt\I 

1 
gun gazeteci arkadaşlarla 

0 arak konuştuktan sonra bir ara-

ASIM US 
.........__ ,_ (Smıu f''t. 4 Sil. 5) 

~r~~""'111ıtınııınm.__..... 
t Uruoıda hUktlmete 
A esurn olan havdut 
r!de~ı b6yle diyor 
11.rkıgede eşki-
Yalık modası 
artı~ geçti 

Kaıaıname meıiget meohıinden kaldırıldi H .. k:._ f d 1 d 
Ankara, 25 (Telefonla) - Lise ve yapmamı§ lise ve yüksek mektep me- u umet tara ın an a ın 1 

yüksek mektep mezunlarından, ~ zunıarmm memuriyete almmaıan me- Mukavele dün Ankarada imza edildi 
kerlik hizmetlerini henüz yapmamış murin kanunu ile ona ek maddelerin 
olanların memuriyete ahnmal~ru ve tadillerin koy t...ığu umumi hükiip1· 
bazı kayıdlara tabi tutan kararname lere tabi olacaktır. 
Vekiller Heyeti kararınca mer'iyet Bu hususta alakadar · makamlara 
mevkiindf'Jl kaldırılmıştır. tebliğatta bulunmuştur. 

Bundan sonra, askerliğini henüz 

Milletler Cemiyeti toplantısı bugün 

Rüştü Aras Stoya 
dinoviçle görüştü 

Noktai naza.,,, teatisinde bulundular 
Delgrat, 25 (A.A.) - Cenevreye 

gitmekte olan Türkiye Hariciye Ve
kili Dr. Tevfik Rüştil Aras dün gece 
Belgrnttan geçmiştir. lstasyonda 
Başvekil ve hariciye nazırı Stoyadl
novtc, hariciye nezareti erkAnı, Tilr
klye elcisi ve Yunan maslahatgüzarı 
tarafından selfı.mlnnmıştır. 

Trenin tc,·nkkufu esnasında. Aras 
ve Stoyncllnoviç garın salonunda kı· 

Sam
0

imt bir mUsnfahadan sonra 
H.ilşUl Arae yoluna devam Qtmlşttr. 
' KOXSEV MASASI ET~AF:INDA 

Cenevre 25 (A.A.) - Milletler ·ce
miyeti konseyi yUzUncU ictıma devre
sinin ilk celsesini, yarın Iran Hari
ciye müsteşarı Mustafa Adle'nln ri· 
yasetlnde aktedecektir. 

Du ilk celsenin bUyük bir Jnsmı 

mutat olduğu Uzcrc, hususi mahiyet-

Ankara, 25 (Telef onla) _ İzmir 1 ile İzmir .Belediyesi arasında aktedi • 
. telefon santral ve şebekesinin tesisat len. bir mukavele ile 35 r.ene müddct-
ve işletme imtiyazı Dahiliye Vekaleti (Sonu Sa. 4 BU. 3) 

Gittikçe artıyor! 



2-KURUN 

Rus ihtilôlinin Etin ucuzlaması için 
ilk günlerinde On Şubatta belediyede bir komisyon toplanıyor 

Prens G abriyel ' in hatıralara: 4 

Bir marttan itibaren etin ucuzla • 
tılması için on gubatta Belediyede bir 
komisyon toplanacaktır. Bu komis -
yonda Şehir Meclisinden üz aza ile 
hayvan borsası komiseri, iki celep, 
iki kasap, Belediye iktısat müdürü 
bulunacaktır. 

KARDEŞI.,ERINIZ KURŞUNA 
DiZiLDi 

Bunun Ur.erine, karım hıçkıra hıç
kıra. ağla.mağa başladı. O zaman ren 
Uriçkiye: 

- Söyler misiniz, dedim, Vologda
ya sü..-ıgün edilen kardeşlerim nerede 
acal>a? 

Hiç istifini bozmadan: 
- Ol dedi. Zannedersem, llyik ol

dukalan cezayı çoktan buldular: Kür. 
§una dizilmiş olacaklar! 

- Ya yengem, Sırp prensesi Ele
na? 

- O da tabü aynı akibete uğra
mıştır .. 

Beni hapishaneye sevk için 18.zım 
gelen evraklar hazırlanırken, karım
la. ben odanın bir ucunda bekledik. 
Karşılıklı ağlaşıyorduk. Herliangi bir 
harekette bulunmayacak derecede 
bitap bir halde idik. 

Daha nasıl blr cezaya duçar edile
cektik? 

!çeri adamlar girdi. Uriçki: 
- Hadi Romanof I Gidiyorsun, de

di. 
Kanın kendisi.ne sordu: 
- Hakikaten hapishaneye mi gö

tilyorsunuz? 
- Tabit ! Size vaadcttim ya: Kur

euna dl.zilmlyccektik! 
_ Aıılamadınız: Aca.ba yilrllye yü

rilye mi götürecekler diye 80l"dum. 
Kendisi hasta da .. 

_ Hayır . .Aşağıd~ araba bekliyor. 

TUf ekle ibir adam yaklaştı. 
Kanın, bu tüf ekle adama, bizi bi

rlbirimlzden ayırmamasını, kendisini 
de benimle beraber g6türmeelnl rica 
etti. Fakat, bu yalvarışlar dinlenme
di ve biz, yandaki odada, ciltlerine ka
dar -slllhh cm bet ~ askerinin 
önUnde, bfrlbtrimlzle vedala§tık. 

Unçki'nln kaTdeşlerlm hakkında 
doğru söyl~yip 11öylemedlğini daha 
pek iyi bilmiyorum. Sonnıdan öğren
dim ki kardeşlerimin her-1 öldUrUl • 
mUştü. BUyUk Dük Pol'Un oğ .. 

lu PrenJJ Paley onlarla bera • 
ber öldUrUlmilştil. BUyUk istidatlı 

bir ~air olan prena Paley'ln anneai 
birkac: gUn evvel gelmit Çeka reisini 
görm~ ve kocasiyle oğlunun hayatla
rını bağıBlamalarmı istemietL 
Karım Ceka reisinin kart111ma gt. 

derken mUmkUn oldufu kadar basit 
giyinmişti. Fakat, prenses Paley, U
n cki'&'i görmeğe giderken kürk man
tosunu giymiş, milcevherlerini tak -
mış ve büyük bir maiyetle beraber 
gitmişti. 

Bunun içinde, Uriçki onu pek fena 
eekilde karfllamı§tı. Kadın, kocası i
çin hiç bir gey elde edememişti. 

Uriçki prensese, yine o hım hım se
si ile: 

- Oğlunuzu bir eartla kurtarabi
lirsiniz, demişti: Onun, 'BüyUk Dü -
kün oğlu olmadığını, kocanızı başka
ııiyle aldatmııı olduğunuzu itiraf ede
ceksiniz! 

Fakat prenses, böyle bir teklifi ka
bul cdemiyecek kadar gururlu bir ka
dındı. 

- Oğlum, Büyük DUkUn çocuğu -
dur! diye cevap vermişti 

Oğlu da, idam edildi .... 
Mak.!im Gorgi'nin iyiliği 

Çeka reisi Unçki, karmım bUtun 
ricalarına rağmen, beni hapse attır

mıştı. Bir iki hafta sonra da Unçki
yi öldürdüler. Onun katline mukabil 
öldUrUlecekleri haber verilenler ara -
amda da benim ismim de vardı. Fa -
kat, hayatımı bir kere daha kurtar -
dım. Nasıl kurtardığımı anlatayım: 

Meşhur muharrir Gorki göğsUnden 
rahatsızdı. Kendisini tedavi, hatti iyi 
eden doktor, benim doktorumdu. Bu 
doktor, benim feci vaziyetime Gorki· 
nin dikkat nazarını çekmeye te§ebbUa 

etti. Nihayet muvaffak oldu ve beni 
Bayan .Hersuni'nin idare etmekte ol
duğu hastahaneye kaldırdılar. Bura
da pek u kalmışımdır. 

' 

Bir akpm, kanın, ben ve Bayan ı 
BeıwD.l oturm111. ~ Bir-

deabire kapı çalındı. Bayan Hersuni 
ka.!ktı açtı. lüpıda bir asker duruyor
du. YüzU hiddet içiude, bağırıyordu: 

- Evinizde Generali saklıyorsu • 
'nUz! Biliyorum ben! Hatta Romanof
Jarı saklayorsunuz! Hüviyet cUzdanla
nnı görmeğe geldim. Bana. bütün has
talannızı gösterin... • 

Kadm: 

- Bağırmayın hele! dedi. Ahır de
ğil burası, hastahane! Gelin yazıhane
me. H:ıstaların kayıt defterini gös -
tereylm ve daha ne izahat istcyorsa
nız veririm. Sonra isterseniz gider 
hastaları görürsilnilz... • 

Bctimiz benzimiz uçmuştu; Uzeri -
mizde hüviyetimizi gösteren hiç bir 
kağıt yoktu. Bu hastahanede de, bir 
mUddet evvel, Kerenski'nin iki naurı
nı: Kokaçin ile Çingarcf'i öldürmüş
lerdi. Halbuki tanıdıkları onlarla e -
min bir yerde bulunduklarını, kendi
lerini muhafaza ettiklerini sanıyor
lardı. Halbuki Kızıl askerler bu iki 
kişiyi hastahanede oldukları halde 
öldürmil§lerdi ! 

Aralık olan kapıdan Bayan Hersu
ni bize eliyle i~aretıer ediyor ve dur
mayın kaçın diyordu. Hala bağırmak
ta devam eden askeri alıp yazıhane
sine götürürken baımııza ppkaları
mızı giymeye bile vakıt bulamadan 
hastahaneden kaçtık. 
Sokağa çıkar çıkmaz alabildiği

mize ko§mağa başladık. Nikolıı. garı
na doğru Uerleyorduk. Nereye gide
cektik? Nerede yatacaktık? 

Nihayet gittik, Gorki'nln kapmmı 
çaldık. Gorki bize o umana kada.r 
çok yardı~ etmişti. Şimdi yine, hiç 
olmam blr zaman için, kendimizi 

~l>w~ll~ 
GoriJ'nln kansı evde. yoktu. Mu -

hanir bizi çok nazik bir şe'fdJae kar
eıladı; bununla beraber, biraz endi§e
ye dUşmUg olduğu görülUyordu. BaıJı
mır.a gelenleri ve hastahaneden nasıl 
kaçtığnnw anlattık. 

• (Devamı txır.) 

Komisyon etin ucuzlatılması etra -
fmda kararlar verecek, bu i§in tat
bikatına nezaret edecektir. 

Bundan bqka mezbaha resmi de 
marttan itibaren kilo esası üzerinden 
alınacaktır. Ancak hayvanları kesil -
dikten sonra tartacak olan baskül -
ler müteahhitle Belediye arasındaki 
ihtilaftan dolayı i§lcmcdiğinden bir 
çare bulunmuştur. 

Hayvan borsasında tartılan hay -
vanların sakatatı için muayyen bir 
nlsbet esas alınacak, bir hayvanın kaç 
kilo olduğu tesbit edilerek mezbaha 
resmi buna göre alınacaktır. 

-<•-
· Valde hanı boşal

tılacak mı? 
EminönU kaza idare heyeti Malı -

mutpaşadaki Valde hanının harap ve 
oturulmaz bir hale geldiği, buranın 
tahliye edilmesi Jcap ettiği §eklinde 
bir karar vermiştir. 

Bu karar vil~yet hıfzıssıhha mecli
sine bi1diri1mi§, meclisten ayrılan bir 
kısım azalar diln hana giderek tetki
kat yapmışlardır. 

Hıfzıssıhha meclisi bugün toplana
rak kat'i kararı verecektir. 

-<>---

Dokuzuncu ltlet me 
mUdUrlUiU 

Devlet Demiryolları dokuzuncu iş
letme müdilrü Bay Cemal Hidayet 
Serter Nafia Veklleti tarafından gö. 
rülen lilzum üzerine İzmir işletme 
müdürlüğüne tayin edilmiştir. Bay 
Cemal Hidayetin yerine ikinci işletme 
mtıdilril Bay NuBret ~iri~ Bay 
Nusret diln :Ankfl1"3dan şehı:imir.e gel .. 
miş, yeni vazifesine başlamıştır. 

I<VRIJ~a abone olu
nuz ve abone ediniz 

Giüı,tewı oeşiıuleıı : 

Gençlik ve ihtiyarhk 
TUrk baaınanın duvayeni olan IJay Alım.et lh8an dostumuz 72 yaşına 

girmiş. Bir{'Ok yıl aonra da (Serveti Fünunu) çıkardığının ellinci yıl mı 
idrak edeccknı~. Sayın Ordu saylavı bi-:c bundan bahMderkcn 90 ya.şında 
olan annesi ile arasında geçen bir fıJ..Tayı anlattı: 

Bny Ahmet Ihsan geçen gün annesini ziyarete gittiği bir sırada: 
~ Annecitfim, artık ben de ihtiyarladım.,, 
Deyince çok zarif~ cevap ikı kar§ıl~m~: 
- A ... /ban .... O naaıZ 14/ öyle1 ••. 11.i<; at:ne.tt Mğ olan k"irMe ilıti

yarlamı~ olıır mu1 .. ,, 
/n..,anlor arasında '!laf meselesi hiç bir :aman halledüememif muam

malardan biridir. Fa.kat 1m d.oksanlık muhterem ba11hnın bu cevabını 
din11ıdıktcn sonra kendisine hak vermemek nıiimkiln olmayor: 

Anası 90 yaşında olan bir insanın da hiç olmazsa o y~ 'lcailar ya
~ması Tmvvctli bir ihtimaldi. O halde daJıa yirmi sene ya~amak ııe ça
l'4mak kabiliyetinde olan bir vücut maT..:inesi artık ihtiyarlamış olur mu1 
Buna muT;ıabil cUıha otuz yaşında iken harc!cet ııe faaliyet 1:arn1iyeti sö
nen insanlar vardır. Bu tarla insan Zara da MZdece tene/füs ettikleri, yemek 
yiJ!ip içtikleri için genç demek doğrıt olıır mu1. 

HASAN KUMÇAYI 

Sirkeci yolcu salonu 
r· 

!Bica~ şda 

En iyi reklam usulü: 

Nedir bilin baka hm? 
YAZAN: Osman Cemal Kaygılı 

Adına kıraathane, yani Tilrkçesi 
(Okumaevi) denilen büyük kahveha
nede yedi, sekiz mütekait ilonuıuyor
lardı: 

- En iyi rekllm gazetelerle yapı
landır! 

- Hayır 1 En iyi reklam, şık şık du
var ilanlarile yapılandır. 

- Hayır 1 En iyi rek)am, bazı tulu
at kumpanyalarının, sinemalann kenar 
semtlerde yaptıkları gibi yollarıda elle
ri çmgırakh ada~lar bağrrtmaktır. 

-Hayır, en iyi reklam kahvelere, 
dükkanlara, yollarda gelip geçenlere, 
vapurlara, trenlere el ilanları dağrttır· 
maktır. 

- Hayır! En iyi reklim, sinema 
perdelerinde yapılan reklamdır l 

- Hayır! En iyi reklam tayyareler
le yerlere ilanlar attırma~tır. 

- Hayır! En iyi reklam, bana kahr
ıa Ramazanlarda mahyelerle minare
lerde yaptırılmalıdır. 

- Haaayır .. Haaayır f .. Haayır .. Hiç 
biriniz bilemediniz. En iyi, en mükem
mel, en dörtbaıı mamur rekUm bUlde
Jri, u eski klasik reklamdır. 

~tekilerden biri sordu: 
- Hangisi imiı bizdeki fU eski kll

sik rek)am dediğin bakayım? 
Beriki kendisini naza çekerek: 
- Yağmayok, dedi, nasıl söyliye

yim fle hemen onu tatbike kalkışır mı
sınız? Onu, ben timdi kendime saklı
yorum. Yakında inpllah buralarda 
mçacağım bir dilkkan için o dediğim 

re~lam .usulünü kullanacak ve buy9.;• 
den belki de yine yakında bir hayli pa
ralar kazanacağım! 

ötekiler bu en iyi, en mükemmel, en 
dört batı mamur reklihı usulUnUn .ay. 
lemesl için berikini ne kadar zorladı· 
laraa lda o da inat etti, bir türlü bunu 
söylemedi ve böylelikle de o bahis ora
cıkta kapandı. 

Bu it. artık onlar kadar bana da 
merak olmuıtu. Kendilerile binu tı
mıikhğım olmuı olsaydı bu bahse ben 
de kanııp iti kurcalayacak ve belki de 
böylelikle bu en iyi, en mUkemmel, en 
dört batı mamur reklamın nasıl yapıla 
cağını anlayarak meraktan kurtulacak 
tım. Fakat, ne yazık ki benim bu adam 
lann hiçbirile uzak,tan bile bir merha
bam yoktu. 

••• 
O gUn bu merak, aqamlara kadar 

bir tilrlU benim akhm:lan çıkmadı. He
le akıam üstü o acaip merak büsbütün 
arttı. Bilseniz ki ben bu mesele için 
saatlerce neler düşünmedim, neler? 
Mesela en iyi reklam ,neler olab,ileceği
ne dair düşündüğüm şeylerin arasında 
ıunlar da vardı: 

iyi ve şık yazılmış bir reklam tabe
lasını f1k mantolu bir bayanın arka.ıı
na yapııtmp onu en ~alabalık cadde
lerde dolatbrmak l 
Aynı tabelayı bir kömürcil 'devesinin 

bo~una asıp pazar günleri Beyoğlu 

gibi çok kalabalık yerlerde tC§lıir et
tirmek ! 
Umumı yerlerde iyi söz ıöyliyenlere 

nutuk veya konferans verdirir gibi rek
Umlar yaptırmak! 

Fakat biitün bu düşüncelerde bir 
tilrlü merakımı &ideremiyor, her yeni 
bfr rekllm uıulll buluıumdan sonra 
içimden: 

- Herhalde adamcağızın söylemek 
istemediği usul bu aa olmasa gere~! 

Deyip yeniden ldUfiinmeğe baflıyor-

dum. . 
O gece yatıncaya kadar hep bunu 

dilıUndUğilm gibi gece rüyamda da 
aynı itle bir hayli meıgul olara~ saba
hı ettim. 

• •• 
Ertes\ gün, ikindi vakti, aynı kıraat

hanede aynı adanılan ararken bu sefer 
yalnız onlardan birini ve bence en 
öııemliaini tek batma otururken qw.. 

dum. Bu, en iyi, en mükemmel, eO 
•dört başı mamur reklim usulünü bildi
ği halde bir türlü baıkalanna söylr 
mek istemiyen adamdı. Ne olursa oJıııll 
deyip yüzilmU kızdırdım, yaruna tO' 

kuldum ve meseleyi açtım. Adaaıcajd 
dünkü gibi aynı tavırla: 

- Yool dedi. O, bence bir 11rdıf• 
Onu kimseye söyliyemem r 

Ne 'lsaldar yalvarıp yakardıtn, ne ki" 
dar ısrar ettimse de bir türlü onu ,;;r 
lemeğe razı edemedim. Derken kenkl" 
sile gundan, bundan, dereden, tepedet 
konuşmaya başladık. Söz araırııd'r 
lakırdı, döndü, dola§tı, o civarda yeol 
açılan küçük bir tuhafiyeci ve yiin'tl, 
iplikçi dükkanına dayandı. O ~ 
aı:iam bana sordu: 

- Yeni açıldı ama nasıl işliyor görii' 
yor musun? 

- An Jçovanr gibi! 
- Görüyorsun ya, burayı açan ~ 

kında binlerce lira sahibi olur. 
- Tabii olur' 
- Olur ama bu ne sayesinde bill-

yor musun? 
- Şans mı diyeceğiz? 

- Şansı bir tarafa bırak g~mdi Rı' 
lim sayesinde rekliml 

- Nasıl reklam sayesinde? 
- Reklamların en iyiısi, en milkesıt" 

meli, en dört bqı mamuru aayesindel 
- Fakat baynn, ne olur, reklamıarııı 

en i~ en ınllkemmeli, eıı WSrt bat' 
mamuru dediğini& reklanıın ne oldlf 
ğunu ,!i)yjey,jp beni meraktan kuftarılr 
sanız günaha ı;irmezı!niz ya 1 

Adam bu sefer dayanamadı, beııe' 
o, bir ıırdrr diye dUndenberi sakladıl' 
ıeyi ortaya vuniu: 

- Bu it fçin evveli çeneıi ~VYct" 
If, ayağına Uıenmez iki mahalle udJSd 
bulmak! 

- Sonra? 
- Sonra da onlan sokalt sol<alc, ~ 

ev, tramvay tramvay, vapur vapıstı 
otobils otobüs gezdirmek 1 Bu iki kadal 
bir kere çene kuvvetile bir dilkklfl'I 
yahut bir "milesseseyi re~lima batlıdt" 
lar mıydı, yedi mahallenin kadını ., 
on dört mahallenin çocuğu artık oradl 
ve ora1t aldı yürüdü demektir. 

- Çok doğru, çok do!ru .. ~n ddSI 
o kadar düşündUğUm halde nasdta 1ıd 
u!ulU hatırlayamam1ı1tım. 

- Ama bir de bunun aksi var. 
- Nasıl bayım? 
- Nasıl olacak? O dUkktnm kart' 

sına bir başka rakip çıkıp da aynı du>r 
Hnr körletmek için çeneleri ve ba~ 
lan ötekilerl:len daha kuvvetli iki ka~ 
buldu muydu? •. 

_ Beriki dilkkan top mu atar dir" 

ce'lcainiz? r4' 
:_ Pek top atmazS: da mütterite 

nin dörtte üçUnil hemen yeni açıı.ıı' 
kamanço eder. ~ 

Nasıl ıimdi en iyi. en mükem!!l'a 
en dö~ ba§ı mamur. rek~a~ usulU:S, 
öğrenerek siı de ben:.m gıbı merakt 

kurtuldunuz ya! -• 
Osman Cemal Kan-

MOTEFERRlK 

çocuk esir geme kurulllll" 
nun balosu ,,oı 

çocuk Esirgeme Kurumu tstıLJa ~ 
merkezinin senelik balosunun 'b~çtıt 
ne de parlak btr surette olması • " ,/ oıe .. 
memleketin yUksek sosyetesıne , 

b•ı 
sup hayır sever blrçQk bayan ~e •' 
lardan mnrekkep komite toptan•~ 
balonun 19 Şubat. 938 tarihine Ol ,r 
dlf cumartesi akşamı To)tatıt1s11..,et' 
lonlarmda yapılmasına karar 11er 
mlşttr. Balo komitesi batorıuıı teli 
senekJne faik b!r surette eğleJl 

1
,-

blls ve nezih olması için olmdldeJl 
hk.lara başlamıttır~ 



(Şehir haberleri 1 
l.. ~ * -
•91ekteplerde cezalar 
.... Şiddetlenecek mi? 

lliıı ll1-;,: orta okulların nizamnameleri 1 dığı gibi Yuauf Ziyanın tzmlrdekl 
Iİılde ~ Ye verılecek cezalar madde - deniz mnesseselertnl tetkik etmek tı-

8 1 ufak taJilit yapılacaktır. zere lzmlre gldecea.ı, bizzat kendi-
il tadili . et 

' .. t iizenne bazı cihetlerden &inden aldıtımız maUkmata göre, 
~ d;,. ut_ l~ullendirJmesi noktai na- şimdilik mevzuubahis değildir. 

Bu ilenye sü•ülme~tedir. 
~oı.~~.ın ancak önüm~eki yıl bel lfçller için yapalacak b'na 

--QI' İstanbul liman işletme dlrektörın· 

öt il.ata öiretmenlere yardım ğll emrinde calışan işçilere daha 
aıııı ltıııenı~re ölüm zamanında yar • mazbut bir hayat temin etmek tein 
dıfı ~k. üzere kurulan yardım aan • Uman işletme dl rektörilntln bir mlld-
lJ.Jo ibniizdeki cumartesi g .. nü saat dettenberl tetkikler yaptığı yazmış· 
~ ~ Univcrsite konferans salonun tık. 

Bi:ij . lco~grcsini yapacaktır. lşçller için ilk olarak Clballde mil· 
ftııt . iın bır yıl zarfındaki yil.ıiımla _ naslp görülecek bir yerde bir bina 
'11~ ra~r okunduk.tan sonra n:zam inşası dUşünlllmllştUr. Bunun tein 
lil!, lcfizerınde yapılacak tadilit görü _ Hallc!n birçok yerlerinde sondajlar 

8
ce tir. yapılmıştır. Bu iki sondaj neticesin 

elli ilQ'.1an başka öğretmcnler.n yüzde de buranın bina tein münasip oldu· 
~le~~ne göre ayrıca yardımda bu ~u tı>ıııhtt edllmlı,tlr. Ankaraya gl-
ıı.....L. -11 uzerinde azanm fikirleri ah _ rlım liman işletme direktörü Rauf! 
~· Manyas fstanbula dl\ndilkten sonra. 
Ö il Ylrdıın tu :tekilde yap.l .. caktır: belediye imar lşlP.rl müdürü Zfva ile 

..J~ctınenlerden hasta olanlara ve temaR edP.rek binanın inşaatı için f. 
~ede tr-davi edilmek iıteyenlere cap erl c-n ht- nrlrklara geçfle<'ektlr. 

ile, bt 01aralc para vermek ve yine' an - Tt Tl''S KONFERANSI 
~ba, otuı ve d 'ier aile efradının Şark tütünleri konferansı çalışma-
"l ıaınarunda faizab olarak yüzde lıuına devam etmektedir. 

11rdıııı Konferans dUn de sabah ve öğ'Je· 
lt -n-
~lYE iŞLERi 

11 
E rna , onpara fn 11 

den Ronra iki defa toplanmıştır. Şlm
tllye kadar yapılan toplantılarda gft
rllşOlecP.k mFıselelertn mühim bir kıs· 

mı ikmal Pdllmfş bulunmaktadır. Bu 
itibarla knnfPranınn bngtın son ota 
rak lkln<'I bir toplantı daha yanarak 
dağılması mubtemetdtr. 

-o-

-., '1~dlye nıtrk komisyonu toplan· 
~I francala fiyatını ipka etmiş bl
'- lr. Gevı ekmeği on buçuk kuruştan 
-.ett uru, on paraya, tklncl nevi ek
~ 0n kuruştan dokuz kuruş otuz 
~ hıdtrmlştlr. Yeni nark bu ıa- POLiSTE 

ınuteb&rdlr. to Eıon~K 1'fESELESt A~acamı 1 -:Unde bir kata 
't ltcARET MUDUULUGUNDE Dün lstilr,W caddesinde Atacamli 6-

'I,~ lbet ve sllt meseleleri lktısnt nilnde 111 numaralı birinci mevki bir 
~ tU lç ticaret mtldtlrl Ba1 Mtım· Kurtulut • Eminönü tramvayı, 0801 nu 
tt~fından tetkik edilmektedir. maralı hususi otomobile arka tarafm • 
<it)'.:~ nıeseleıl için tstanbul bele- dan çarpmIJaa da ehemmiyetli bir ha -
tr. 8-""e evvelce tetkikat )'apılmıo- aar o1mamııtrr. 
8e .\ tetkikata alt malQmat istenir- Husuaı otomobilln tamponu e•ilmlt 
o.:~araya gönderilecektir. içerde ot.ıran yolcuya hiç bir sarar sel 

köPnUsU ETRAFINDA.Ki memlttir. 
Oa IH'11IAll' Ancak bu yUzden ıeyrlisefer bet 

beıecı~ köprnsıı kazıktan ytır.tlnden dakika k .. dar durmuştur. 
rtıa.1 1• tıe inşaatı yapan Alman flr- llıtlJar hraız yakayı ele 
.\rı~ .. :raaında çıkan lhtll4f üzerine verd• 
Qa111 0 

l.fa giden belediye yollar mn-
.tı llllp 'ehrlmlze dönmllştllr. 

1'11 ,~an flrmaaı mllmeullh.ırl .çakı 
~il ı: tı kazıtın az demir konulduğu 
«. da:tladıfını söyleyerek ka?.1klar
lt11 ltl a fazla demir bulunma.aını 1-
~,rrı~&fl'llıtıŞttı. Bu istek ın,a&t şart
llı'-rar ilde tadllAtr icap ettlree11k ve 
~tt ~ artıracaktır. Belediye bu 
\tektı a.buı etmeyince mesele Nafıa 
J'\ lat etine bildirilmiş, yollar mllt!U
tıl'lnll:nen •zahatı vermiştir. Vek&let 

111 latettnl reddetmiştir. 
·~ıs - ,._ 

~· .... ~ar ve·-r•nın dUnkO 
'9tı tehdlller. 

lıı._r1~tntzde bulunan gümrük ve tn. 
Q" lttk \'ekllt Ali Rana Tarhan 

'-lt a lklertne devam etmlftlr. 
~llet~na Tarhan evvelki gUn, Slr-
1':tt g Yolru salonunu ve ıundur

>t L ezınıttt. Dnn de aabahtan öf· 
ille.._ 'l.dar ı 

. 7q) nhlaarlar ldareslndA 
llırk 0 Obnu.,, ö~Jeden aonra bir a
l'llk '•ı alata rıhtımına geçerek gflm

Q erını tetkik etmı,ur. 
... IZbank etrafında 

be t•Pll•n "• klkler 
2 lllıb 
~1ta 0111 ant umum mlldOril Yuıuf 
k '"lı lll'd' Denlzbanka ballanacak 
lkıel'lıı 88&eseıertnde yaptıtı tet· 

b lırııtı: dtıı de devam etmiştir. 
,:tttn tetk~lldflr, ar &onuna kadaı 

•tı:ıcı, lertnı ikmal etmek bu 
~tı•rır eınır almıotır. 

"'• Ziya O l ~ lat 16 d n' dtln ölleden son. 

tt ı,, tabu 
1 

e fenerler idaresine gel
il,. 8 Ye umu 

~I • fenerı m mtıdnrtı Necmı.ıt-
..:?•rıırı h er ldareeı mUdUril Yusuf 
~ aıır bul d ..__11,._t un utu bir toplan· 
-~ı 01111u•,~eret bir aaatten fazla 
vrııu ar. 

ile lll 1Jıtıd11r b 
~tııı ıureııe Udn de tetklklerl-

ler ı.ratt devaqı edecektir. 
an. blr saıetenln J'U-

Emniyet ikinci şube memurlan 
tarafından evvelki gün ihtiyar bir 
lıırsız yakalanmıştır. Beyoğlu clbe· 
tindeki hırsızlıklardan bir kısmının 
faili olan bu ihtiyar hırsızın adı Ba
ba Yorgldlr. Kırk senedenberl bu 
gibi suç işleyen Baba Yorglnln aon 
aylar zarfında ısllhı nefsettlğl zan
nediliyordu. Duna delil olarak ta 
gllndllzlerl sokak ıokak dolaşıp simit 
aatmaaı gl\stertllyordu. Baba Yorgt 
meter stındllılerl şehir dahilinde 
1aptıfı ıeyabat esnasında aoyacatı 
dUkkAnları tesblt edermiş. Geceleri 
de elayak çekildikten sonra blrka~ 
adamı ile bekcllert kontrol ettirir, 
taşıdr~ı müteaddit maymuncuklarla 
dUklnlan soyarmı,. 

Baba Yorgl evvelki gece bir dnk
tln soyarken cUrmllmeşhut baltndP 
yakalanmış, emniyet ikinci şu'be mll· 
dllrlllğtlne getirilerek sorguya çekil
miştir. üzerinde maymoncuklar, kn
cUk elektrik feneri ve bazı eşya bu
lunmnı;:tur. A rkadaşlan da yakalan· 
mak nzeredlr. 

Sahllde bulanan ceset - ıı:vvelkl 
gün Arnavutköy sahilinde denizde 
bir ceset bulunmuştu. Bunun Galata 
Rus manastırında yatıp kalkan 60 
yaşında Hllseyln oflu Ragıp oldutu 
anlaşılmıştır. öıumnnnn sebebi tah
kik edilmektedir. 
Yan~ - EvvP.lkt gece ·yarısı B0-

)1ikadada Aydoğdu sokafında 52 nu
maralı tahsildar Kemalin evinden 
yangın çıkmış, bu evle blttştflndekl 
Nlkolaya alt ev tamamen yanmıştır. 
Ada itfaiyesi yan~ını daha fazla ge
nlşlf~meden söndnrmilştnr. 

Kayn7a dtt~ - Karagilmrilkte o· 
turan 21 yaşında amele Şfl•ket , Be
yazıtta Çadırcıl11.rda Abdlllvebabın 

ln$1lat yerindeki kuyusuna dtlşmllş. 

atır surette yaralanmıt. Cerrabpaf8 
butabaneslne kalctıntmıttır. 

Bulgar kabinesindeki.· 
değişiklikler 

Istifalarrın umumi bir kabine buhranı doğu
racağı zannedilmiyor 

Uçüncil Köse lvanof kabinesinde ye 
ni degışiıl.kler oldu. Harbiye nazın 

general lvan Lukot ile, dahiliye nazırı 
.Krasnoviaki iatıfa ettiler. Bunların ye
rine harbiye nezaretine Plevne garni· 
zon kumandanı general Daıkalof, da -
h.liye nezaretine naklen maarif nazın 

P. N. N.kolaycf ve bO§ kalan maarif 
nezaretine de eski Radikal partisi lider 
lerinıdcn Sofya üniversitesi rektörü 
Profesör Genof tayin olundular. 
Ajansın verdiği habere göre, gene • 

ral Lukofun istifasından memnun ol • 
mayan ticaret nuırı Barof ile adliye 
nazırı Ogııanof da ııtifa etmek ilzere • 
dir. 

Bu istifalann umumi bir Jsabine buh 
ranı doğuracağı ve başvekil Köse lva
nofun çekileceği beklenemez. Bulgaris 
tanda parlamento olmadığı ve kabine
lerle nazırları doğrudan doğruya kral 
tayin ettiğı için bir iki nuınn kabine -
den çekilmesi, ne kabinede, ne de dev • 
letin umumi siyasetinde tebeddülü ıbu 
cip olmayacaktır. 

1934 : lındanberi Bulgariıtanda ~ • 
vam eden otoriter rej:m bu ıiıtemi ta· 
kip etmi§tir ve parlamento açılıncaya 

ka.ıar da bu tekilde devam edeceği zan 
olunur. 

Esasen timdi Bulıaristaru idare eden 
Köse tvanof lr,abine11nin Cimr'1 marta· 
yında nihayete erecektir. Yeni neırolu
nan mebus intlıap kanunu mucib:nc:e, 
açılacak parlamento, yeni hükQmeti ee 
çecektir. Her ne kadar nazırlann mu • 
hakkak surette mebuı olmaları icap et· 
m:yoraa da, mebuslar arasından da ye 
ni kabine azalarını seçmek mümkündür 

Baki parti liderleri, bq nkiller, I&· 
zırlan mebuslar, yeni mebut seçimi t -
sin namzetliklerini ilin etndtlerdir. 

Bulgar ajansının da dün gece tebliğ 
ettiği ve~hile Bulgariıtanıda 1934 yılı 
mayıs ayındanberi devam eden devlet 
idare rejimi değitmck üzeredir ve parl 
manter idare sistemine avdet olunmak
tadır. 

Partiler, kanun haricinde kalmakla 
beraber, partiıiz tek bir insan olmayan 
bu mcmle~ette, Bulgar guetelerinin 
netriyatından anlapldığına geire, ıu · 
ruplar, eıki liderler etrafında toplan -
makta ve intihabat mücadeleleri bu su 
retle bqlamıt bulunmaktadır. 

Fakat, Bulgar ordusu eski partileri 
Bulgarlığa hiyanetle itham ediyor. Or
dulann kazandığını siyaailerin kaybet • 
tiğ~ni ve bunun için Bulgar aiyaai ha -
yatında partilerin yeri olmayacağını i 
lerl aUren ukerlerle partiler ara.unda 
cizli bir mücadele ve rekabet vardır. 

Ordu siyasete kanttığı için Uç ıu • 
ruba aynlmıttır. Bu guruplardan biri· 
n1n batnvla general .Lukof, diğerinde 
general :ı\askalof ve arkadaf)an, üçün-

- Bütün aervefüne kanma te'kedi
yorum; yalnı.ı, tekrcJr 8"lenmek F· 
t;.jle ••• 

- lrte bu tuhaf! Niçini 
- Tekrar evleni.,n de ~ /e-

naaına düpütı, beni hayırla 1/atl fit. 
ain diye-

Bcı.rve1\"il Köseivcınof, Wifa eden flarbiye Naztn General Lakof, yeni 
Dahiliye Nazırı olan eaka Maarif Naztn Ni.Jwlaye/ ve diğer nazırlarla 

birlikte aaraya girerkeft. 

cllsünde Cumhuriyet rejimini mildafaa 
eden ve timdi hapiste olan miralay 
Damyan Vel~ef ve ar1yulqlan bulunu 
yor .. 

Bulgar orduau silihlanıp ~uvvetlen
dikçe, zabitan memnun edılmit ve ıene 
ral Lukofun taraftarlan çoialmıttı. O
nun kabineJen böyle ani olarak iıtifa e
dip ordu mensuplan aruında intihap -
1ar münasebetiyle anlatmazhğın çotal
dıiına ve bu yüzden harbiye nazırının 
t.ıvekil Köec tvanofa dileklerini kabul 
ettiremiyecek bir hale ıddiiine ham • 
lolunabilir. 

Çünkü, bafka memleketlerde oldu -
ğu gibi Bulgariıtanda da komünı.t, an
ti ~omünist cereyanlar fiddetli bir te -
kilde çarpıııyor. Bir tarafta ordunun 
bir kısuu ile fati~tler, diğer tarafta sol 
partilerle demokratlar bulunuyor. BuJ. 
garistaDda köyliinilD yibde 70 ini uf. 
lan arasına toplayan çiftçi partiai, en 
kuvvetli bir parti olduğu gibi, demok-• raai ve parlamenter rejimin en hararet-
li taraftandır. Geçen intihaplardaı bet. 

altı milyonluk küçük bir devlette 160 
bin rey alarak Sopranyaya 33 mebua in 

tihap etmeğe muvaffak olan komünist 
ler lae, faaliyetlerinden geri kalmıt de
ğildir. Hapishaneler lr,omüniıt mahkQm 

!arla dolu olduğu halde, hiç bir gün ceç 
me.ı, ki ya kıflalarda, ya mekteplenie, 
veyahut fabrikalarda gizli bir komilnist 
tetckkülil meydana çıkarılmamıı olsun. 

Bulgariıtan komünistleri Uçüncil En 
ternasyonalin reisi olan eski Bulgar 
komUniati Dimitroftan direktif ahr ve 

Sovyetlerin izlerinde yürürler. Bina • 
enaleyh, eski müfrit aolculuk)anndan 
mentcvikliğe doğru aoldan geri eden 
kalabalık Bulgar komünistleri de Bul

ıar çiftçi partisine mil.ıaheret etme • 
te bqlamıttır. 

Malinof ve Mupnofun demokrat par 
tisi ile, yeni maarü nazın profesör Ge
nof ve eski nazır Koaturkofun liderli -
iintde bulunduklan radikal partisi ve 

.>akızof ile Putihofun idare ettikleri aoa 
yaliat partileri Bulgariatanda parlman
ter ve demokrasi rejiminin iadeaini ia
teyen burjuva ve yan burjuva partiler
dir • 

· Bu partilere, çiftçilerle ~omilnistler 
müzaharet etmeği ahven tcr ad etmek· 

te ve fagiıtliğe bilvasıta darbe indir • 
meği ter.:ih etmektedirler. 

Ongilndenberi fqistler, antüap.t • 
ler, namzetlerini gazetelerle ilin ede • 
rek müthit bir mücadeleye ıtrmif bu • 
lunuyurlar. Bulgar gazetelerine cöre, 

evvelce 273 azası bulunan Sopranyaya 
yeni intihabat kanunu mucibince 170 
kadar ~bua girecektir. 

Bu 170 azalık için 2000 den fazla 
partizan namzetlil!ni koymuı ve tid • 
detli bir propaganda 1-tJ•m•ıtır. 
• Şubat ayı nrfmda bu propagandalar 

devam edecek ve mart ayında, Bulga
ristanda fapst, yahut atlfqilt yeni 
blr rejim bqlayacaktır. - il. il 

Ankaraya dair 
bir istatistik 

Memleketteki hayat telikkisi ve ya
ll&Yll tarzı etrafmda istatistik mu • 
dUrlOğU tarafmdan muntazaman nee
redilen bWtenler her tarafta allka ije 
fartrlanmaktadır. latatiatik mtldUriye 
tinin son neerettiği bir istatistiğe göre 
Ankaranm belediye hudutlan içinde-

ki vatandq Ayım olan 122. 720 den 
5106 erkek ve 482 kadın toprak mah· 
IUllerl ile uğrqmaktadır. Tq ve to~ 
rak sanayiinde 632 erkek, inpat, mo
bllye, bina sanayilnde 4627 erkek, a
ğaç işletme aanayilnde 1693 erkek, 6 
kadın: demir sanayjinde 952 erkek, 

makine, clhas ve &let lmallb eana)'i• 
inde 1249 erkek, kimya sanayilnde 17 
erkek dokuma eanaytlnde 111 erkek, 
39 kadın; klğrt ve tabı sanayilnde 
978 erkek, 5 kadm; deri, kösele ka-

' uçuk sanayiinde 203 erkek: gıda, içki 

ve tUtUn aanayilnde 1029 erkek 10 
kadın; elbile sanayilnde 1146 erkeli:, 
573 kadın; elektrik, gaz ve su işlerin· 
de 95 erkek, 1 kadın; sanayi mUesse
eeleri fen ve idare işlerinde 216 erkek, 
6 kadm; ihtisaaı tayin edilmemiş sa.. 
nayi amelesi olarak 4639 erkek ve 2'ııl 
kadın vardır. 

. 6292 erkek ve 483 kadm ticaretle 
uğraşmaktadırlar. Nakliye ve muva
sala lelerf.nde 4234 erkek; 102 kadın 
ÇIJııPDaktadır. Um.um! idare ve hiz • 
metlerle lle!"best mesleklerde 19136 er
kek ve 1278 kadm vardır. Ev iktısa
diyab ve şehir hizmetlerinde 1226 
erkek ve 1512 kadın vazife almıştır. 
Bu rakamlara, mesletCI henUz tayin 
edilmemi• olan çocuktan, ihtiyarlan 
lllve ederaeniz Ankaranm nilfusıı da
ha hakiki olarak meydana çıkar. 

[KURUN• danıtma'.arJ 
VllAyet meclisi azalığı 

Sarall köyünden gelen bir 11azıua: 
ı - Devlet memurlarına alt muhakeme 

usulll lle cezanın milntebab belediye reis
lerine tetmll edllmlt olması onlan devlet 
memuru saymaya k6rt ıelmeyor. Devlet 
memurlulu bllk6metçe tevdi edilen bir 
kadro itinin kabulü ile hatlar. 

2 - VilAyet meclisi umumilerine Aza 
olmasını kanunun caiz ıörmedlli devlet 
•e vilAyet memurlandır. Yukandakl izaha 
ıöre iki sıfatın bir ubtede birleşmeıdne 
kanun mani delildir. Ancak onu reis se
çen ,meclis itlnden ayrılmasını uyıun ıör
meyebilir. 

S - VllAyet meclis Azaları mebus se
çilebilmek ev511fını haiz olacaklardır. Ba 
vasıflardan biri de ecnebi hizmeti resmi• 
yeslnde bulunmamaktır; ııennayesl ecne
bi elinde veya mlldllrO ecnebi bir tlrlıetla 
mtıstabdeml olmalı ta. eter ecnebi tabiiyet 
iddiasında bulunmsyona, meclis Azalılı
na mani olamaL Bununla beraber bele
diye mecllıl bu ltthrallnl de resmi vad· 
feıdnl )'llpmayıı eııpl 16rl)'ona, omı rr 
llllktea cekebWr 



ya udi 
a ıg b şladı 

Radyolarda Y alıudi bestekarların 
eserleri çalınmıgacok 

Roma 25 (A.o A.) - İtalyan rady:o -
ları arı.ık Yahudi best~arlnnrun eser
lerini vermiycee.klerdir. Yahudi aleyh -
tarlan mUc:ad~esinin da.ima ba,Şma geç 
miı ctlan Tey~c gazetesi "Yahudi pro
pagand nın 20 ~f.l_dcnberi flalyad.a 

ihdas ettiği pek vahim vaziyet,, hak
kında ya.ıdığı ;iddctli bir makale, Ital
yan musiki..inin mlidafaaaı için efkarı 

umumiyede yenilmez bir cereyan,, ih -
dasını teklif etmektedir. 

iltere
tehdit! 

Bombardımanlar da devam edigor 
Tokyo Z5 (A. A.) - Ayan meclisin 

de Baron Sonoda bitaraf devletler ta -
rafından şimdi Çine gönderilmekte o -
lan harp malzemesi meselesini ortaya 
a~ ve tngiltcıenin Çindeki menfanı. 
lerini açıkça tehdit etmiştir. 

Baron Sonoda e.ı:cümle demiştir ki: 
''İngiltere §ark kavimlerini tahkir e

der ve japonlann uzak .şarktald vaz:i -
y~tini tanımazsa Japonya ingilter~in 
Çindeki mallarının ve menfaatlerinin 
mevcudiyetine tekeffül edemez . ., 

Bu sözlere cevap veren Hirota, Çfnl 
yapılan mühimmat ve sev.kiyatın ka.nu 
ni taeyidata tabi olmadığını ve H-0nk 

kong tarikiyle sevkedilen in~iı; mal
zemesinin Çine ithal edilen malzemeye 
nisbetle hiç bfo ehemmiyeti haiz olma
dığnu öylenıi§Ut. 

İngilizlerin yam ba§mda bom~ 
Londra. 25 (A. ft..,) R Hongkong'.dan 

.. bildiiiJiyQJ': .U! • 

1qgiljz lsQ}p,nisinin )'.ambaşmda bulu 
nan Nomtao mevkii, Japon olduğu tah 
min edilen bir harp gemisi tarafından 
bu sabah bombardıman edilıniştiı'.. 
Bombardmıan bir çeyrek ~aat sürmüş 

V/! milteakibcn gemi açılmıştır... Hiç bir 
ihraç hareketi vukubulmanuştır. 

lngiliilcrin SinsllPUI' üssü açılıyor 
Singapur 25 (A. A.) - Röyter a -

jıınsı, kombine manevraların 2 ıubatta 
başlayacağını haber almıştır. 54 ü ırak 
ve Hindistandan olmnk üzere 110 tay
yare gelmiştir. 

Yarın limanda 20 harp gemisi ide -
midcmiş bulunacaktır. 

Denizden 'bi~ bombardıma ... 
Hongkong 25 (A. A.) - Japon kru

vazörU olduğu zannedilen bir harp ge
misi bugün İngiliz suları haricinde bu 
Iunan Namtauyu bombardıman etmiş
tir. 

Zanncdildiğinc göre Çinliler, Japon 
lann bu havaliy,e ask,er çıkarmalanna 
çoktanbcrl intiz.ar etmektedir. Bunun i
çin harasını iyice tahkim etmişlerdir. 

Bir çeyrek saat silren bombardımanın 
müdafileri tdaşa di:şilrmek mai<sadiyle 
yapıldığr zannedilmektedir. 

Bir tayare bombardimanı 
Şangbay 25 (A. A.) - Çin menabi

inden bildirildiğine göre, bir Çin tayya 
re filosu, diln 63.hah Anhuey eyaletin -
de Suanieangın §imalinde şiır.ali şarki-

Git ikçe ar ı or 
ttalya: ''Her biri 35 bin tondan iki 

y~ doğru ricat etmekte olan Japon as 
kerlcrini taşıyan müteaddit Japon ne -
bir nakliye vasıtalarını bombardıman 
etmiş, bunlardan onunu batır.mı!, 300 
Japon as'l\erini öldürmüş ve müteaddit 
Japon top mevzilerini tahrip eylemiştir 

Tokyo 25 (A. A.) - Japon matbua
tına göre, Severleigh ismindeki liıgiliz 
vapuru mürettebatından iki kişi Nago
ya limanında iki Japon bayrağıru in ~ 
dirmişlerdir. Bu hu:rusta yapılan §ik! -
yet üzerine vapurun kaptan ve müret 
tebatından altı kişi polis tarafından 50r 

guya çckilmiJ ve biri Hollandalı di -
ğcri İngiliz olmak üzer-e ik) k:§i abko -
nulmu~tur. 

-o-

u gar 
ugoslav 

Dostluk misaiunln dün 
yıldö11ümü idi 

Bclgrad 25 (A. A.) - Bulgaristan 
ile Yugoslavya arasşnda aktcldilen da
imi dostluk paktının yıldönümü milna 
sebetiyle Yugoslav matuuatı bir ço'1ta 
makaleler neşrederek Bulgar ve Yu -
goslav milletleri arasında arzu edilen 
ve asırlarca istenilen şekilde kati ola -
rak kardeşçe bağhır tesis eden bu pak 
tın elicmnıiyctinden bah~etmcktedir. 

Bu hususta 3amuprava gazetesi Bal 
kan itilafı palhınm Şövalye - Kral A
leksanı:lnn eseri olduğunu hatırlattı~ 

tan sonra şöyle yazmaktadlr: 
"Ay,ni iyaseti takip eden ~kil 

Stoyadinovİ!i 24.. ı. 1937 de Bulgar mil 
letile bir daimi dostluk itilafı akdetti. 
Bu itiliif iki komşu millet arasındaki 
münasebetlerde yeni bir devrenin baJ 
lanITTcına kati bir işarettir. 

Daimi dostluk pak,tı ile iki karlrlcı 

milletin birleşerek teşriki mesai etme -
lerine senelerce çalışan bir çok Yugos 
lav ve Bulgar vatanperverlerinin ar -
zuları tahakkuk etmiş oluyor. 

"Strumadan Tunaya kadar uzanan 
dikenli teller kaldınlmıJ ve Bu uzun 
hudud üzerinde itimatsrzlrk yerine ye
ni bir zihniyet lepim ollnuştur ki o da 
şudur.: Kardeşlik, teşriki mesai ve mii 
tekabil emniyet.,, 

---0--

811/han antantı Anka
ı a toplantısı 

yeni zırhlı da.ha yaptıracağını,, demiş- .A:tina, 25 CHıısua!) - Başvekil 

ti. Buna. İngiltere oovap vermişti: :l\1etn.ksns An karada toplanacak Bal-
"- Ben de her biri 52 bin tondan kan antantı konseyinin meşgul ola-

iki yeni zırhlı yaptıracağım.,, cağı meseleler lrnkkmda dUn liarici-
Oçüncü ses Amerikadan geldi: A- ye mUsteşarr :Mavrudis ile uzun su .. 

menika ela heı biri 55 bin tonluk z.:rh- ren müzakerelerde bulnnmuştu r. 
lılaır yaptırmnğa karar veın:xıişti. , ROl\L·\Nl'A tı~E T1C,\RET 

Buna da Japonya mukabele etti: Atlnn, 25 <SueusiJ - Yunanistan 
kırk Uç bin tonluk birkaç zırhlı yapa- ile Romanya arasında. yeni bi? üca
cağını bildirdi. ret mukavelesi müzakerelerinde Uu-

Şimdi fngi!tere Amirallığı §Öyle Junacak Romanya heyeti perşembe 

dil§ünüyor; ''Elli ikişer. bin tonluk siinil buraya selecektlr. 
zrr.hWer küçük gelir. Bizim filoya 60 P A ıtts EL.Ç1St 
bin tonluk zırlıltlar inter.,, Atına. 2:; (Hususi) - Yunanist.a-

Ya:pılan bir talimin hesabına göte nın Pa.rts cl~!sl Polidis bu sene tah· 
lngiltercnin y~ni dcrııiz in.5aatı dort 1 <lidi sinne uğramıştı. Hllkümetce bir 
yüz mllyon lira kadar bir yekiına ylik.. Gnr.e daha. temdldine ka.raT verllmlş-
selmektedir. tir. 

Sovye lerin 
Ankara elçisi 

Yakında tayin edilecek 
• B. Karski'den sonra Sovyetler Bir
liği Ankara büyük elçiliğinin münhal 
lbulund$ malumdur . .l.şittiğimire gö
re Sovyet hükftmeti An.karaya bir se
fir tayin etmek üzeredir. Mevcut nam
zetler arasmdan hangisinin :3Cçileceği 
henüz be111 olmamıştn-. 

Diğer Balkan memleketinin bo..zı. 
larında da. Sovyetler Birliğinin, elçi
likleri mlinhal bulunmaktadır. 

Mısırda 
Vergiler indiriliyor 

Kahire, 25 (A. A.) _ Kabine bu
gün toplanarak vergilerin azaltılma
sı hakkındaki layihayı tasvip etmiş. 
tir. Bilhassa köylerdeki kUçük enılak 
sahiplerinin istifade edeceği bu tenzi
lat yilzde 20 ita 50 derecesindedir. 

Siyasi mahafilde beyan olunduğu

na. göre önümUmeki intihahatta. bu 
tedbirin tesirleri görülecektir. 
Diğer ta.rnftan kabine, Na.has paşa 

hük\ımeti esnasında. f ev kala.de terak
ki ettirilmiş olan memurların vaziye
tini tetkik etmek üzere de bir komis
yon teşkiline karar vermiştir. 

izmir telefo 
(Üsıranı: 1 inciı:!c.) 

le İzmir Belediyesine verilmişt ·• 
lediye biliihara imtiyaz mukavelesini, 
kendisinin sermayesine iştirak ettigi 
'bir Türk anonim şi:ketine dcvreylc
miş ve tesisat bu ~irket tarafından 

kurulup ieletmeye ba§lanmıştı. 
Memlekette bütün telefon oebekele

rinin P. T. T. kadroları dahilinde ola
rak mezkfır idarenin inhisarı albnda 
tevhiden i§letilmesi ve tarifelerde 
yeknesaklığın temini, §ehirler arası 
mliki.lemelerinde bUtün eehirlcr hal • 
i:ınt ayni muamele ve kolaylıkların 

temim noktasından faydalı görülerek 
§irket murahhaslariyle tesisatın "ra-
5a,, müddetinden evvel satın alınması 
hususunda mutabakat hallolmuş ve 
müzakerelere başln.n:nıştı. 

İki seneye yakın bir zamapdanberl 
devam eden m ·· zakcreler mtisbet neti
ce vermiş ve mukavele lbugün Nafia 
Vekilctinde hükftmct nnmma. Nafia 
Vekili B. Ali Çctinkaya, §.irket namı
na da Belediye daimi encümen azasın
dan B. Faik Ener ile şirket direktörü 
B. Rnpp tarafından imzalanmıştır. 

Tesisatın 1 - ı - 938 tarihinden iti
baren hUkumet namına i~letilmesi ve 
ayrıca fiili devir ve tesliminin de 
1 - 2 - 938 de yapılması kabul edil
mif}tir. Şirketin bütiln imtiyaz hak ve 
menfaat erinln devri ve tesisatın tem
lik! bedeli olarak 20 sene müddetle, 
her sene faizi ile birlikte olma.k Uzere, 
60.000 lira verilecektir. Dk taks'it 31 
birincikiinun 1938 tarihinde tediye o
lunacaktır. 

Tesi tın 1936 blanço J.aytr.eti 720 
klisftr bin liradır. Tahmin ol~cak se 
nelik ga)Ti eafi hasılatla. işletme mas
rafları 1 senelik taksitler ödendikten 
sonra bakiye kalan h:ısıln.tla ~ke
nin tevsii ve §elürler arası mükfile • 
melerinin mlihı temin olımadkt.Ir. 

Bu mUesscsentn P. T. T. idarCSine 
intikal etmesi suretiyle telefon mu
haberelerinin halkm ihtiyacını tatmin 
edici bir rutilde temiiı oluna.cnğı ve 
bilhassa 6elıirler arası muhabe.rele -
rindcki milşkilllerin bertaraf edilec • 
ği muhakkaktır. 

Su, elektrik, trnmva.y. ve telefon 
gibi fmıma mliesscselcrlni ya hilkfl -
met veya mahalli idareler yahut da 
milli sermayelerle kurulup i3letilıne-

' si, her liusustaı istiklallerine sa.bip hU
kO.mctlerin takip ettikleri başlıca 

prenaiplerdendir. Kısmen ecnebi ser
may i nltinda olan hmir telefon i
de.resinin esasen kanunu mahsus.lan 
ile inhisarı kendisine tevdi edilmiş 
P. T. T. idaresine devredil.mi~ bulun
ması, hem kanunun hükmünü yerine 
~tirmi~ olınnsı nolı:tasmdan, hem de 
Cumhuriyet bUkfunetinin, bahsi geçen 
prensibi takip etmesi bakımından çok 
yerinde bir hareket olarak görülmU5 • 
tür. 

RüŞlü 
d~ • ç 

r s 
(Vatyo:nı 1 inci sayıfcıda) f 

konsey masası etrafında. yedi harici
ye nazırının yer alacağı tebarüz et
tlrllmektedlr: 

:~:::~ı :~~~1:n~~~. hattr bardtetİ' 
bfı' 

nı İngiltere ile tam bir anla.enıa 
llnde tesbft etmiştir. Bu battı bıırır 
ketin tutulmasını mucip olan sc~e~ 
ler şunlardır: Mll1etler Cemh"etıll 

Eden, Delbos.. Utvlnor, Beck, 
Spaak, Mtcesko, Muntors. Bir seki· 
zlnclsi de Türkiye Hariciye Vekili 
RUştU Arae, Hatay hakkındaki mU· 
zakerelert yakından takip etmek tı
zere gene Cenevrede bulunacnktlr. 

Konseyin bu tctıma devresinin ol
dukça kısa fi'Ureceğl zannolunma'ktn
dır. Cumartesiye kapanması muhte· 
meldir. Pazartesiden ıtlbaren de ye· 
rine, M111ctler Cemiyeti paktını ten
slkt meselcslnl tetkike memur 28'1er 
komitesi geçecektir. 

Du tşUma devresinin arifesinde 
bUtUn gözler Parlse çevrllmlşt!r. Çün 
kU orada Fransız-tngntz konuşmala
rlyle Cenevre toplantıları balam1ş 
bulunuyor. 

PAR1STEN CEl\-ı;vREYE 
Parls, 25 (Husust) - tnglllz Ha

riciye Nazırı B. Eden ve lngııtz de· 
lege heyeti saat 17,40 tabura.ya gel-

miştir. 
n. Eden, yanında btiyük eiçl Sir 

Erle Phipps ve sekreteri B. Harney 
olduğu halde, saat 18 de hariciyeye 
gelmiş ve derhal arkadaşlariyle bir
Ukte B. Delbosun yanına gtrm1ştlr. 
Biraz eonra, B. Chautemps de hari
ciyeye gelmiş ve müzakereye iştirak 

etmiştir. 
B. Chnutemps nu akşam B. Ede· 

ntn şerefine bir ziyafet vermlştlr. 
B. Delbos ve hariciye müsteşarı 

Tessan bu akşam saat 22,30 da Ce· 
nevreye hareket etmişlerdir. 

Londra, 25 (A.A.) - Fransız ve 
tngtllz delegeleri tarafından Cenev
redo müşterek bir beyanat yapılması 
tmkft.nı 1ng111z gazetelerinde teltrnr 
yer bulmaya başladığından,_ diplo
mıı.tlk mahflller B. Edenin MllleUcr 
Ccmtyetlnln faydası ve şimdiye ka
dnr ynptr~ı işler hakkmdıı. blrkac 
söz söylemeye mecbur Jmlacnğını 

tasrih etmektedir. 
B. Delbosun da böyle yapacağ-1 ve 

Ud baknnın sözleri arasında benzer
lik olacağı şilpheslz bulunmakla -be
raber, müşterek veyahut konserte 
bir beyanat mevzun bahsolamaynca
ğt ve böyle bir beyanatın şimdlk1 

ahval ve şartlar içinde yerinde de 
olmayacağı bildirllmektedir. 

.AMERİKA, 1TALY.A.ı..V 

l!fi> ARA'l'ORLUGWU 
TANIYACAK MI ? 

Londra, 25 ( A.A.) - Havas ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

Dün n.k~am aktedilen mühim kabl· 
ne i~t1mamdan sonra ltalynnın Ha
beşistan üzerindeki otoritesinin fil· 
len tanrnması luglllz - İtalyan mU
ıakerelerlnin tekrnr başlamanı tein 
bir care teşkll ettiği kanaatine var.ı
mışt.ır. Ma1Um olduğıı ve~lıile İtalya 
daima bu zaferin tanınmasını Heri 
sUrdüğü için mUzakerelerin tekrıır 

başlam sı ·ıchlnde yapılan bUtün to
şcbbilsler akim kalmıştır. 

Henllz tceyfilt etmiren blr şayi
nyA göre lngiltcı·cnin muvafakat 
etme i ,.e styas~ sükiınctin avdet 
etme.c;;i şartllo Bnboşistanm muay· 
yen bir c;ıcldldo tanınmasın. Ame
rika muanz değildir. • 

tSiıAH TEKLİFİ 

Oslo, 15 (A.A.) - Arbeıdcr BllA· 
· det gazetesine beyanatta. bulunan 

Hariciye Nazırı Koht Nonec'in Avo
nola. Milletler Cemiyeti pnktında ·ls
lfı hat bapılması için tekliflerde bu· 
lunC1uğunu ve asamblenin Mllletler 
Cemlyetlntn clhanşumül bir mahiyet 
iktisap edebilmesi için derhal tetki
kata başlaması hususunda israr et
tiğini söylemlşttr. 

Koht, bundan sonra bnzı devlet
lerin Milletler Ccmtyetl haricinde t
ta.Jya ile mUnasobctlf'!rlnl tnnzlm et· 
meğe karar verdikleri hnklrmda 
IJonclradan gefon haberin tamamtylo 
bir hayal mahsulü olduğunu lHive et
miştir. 

ISLAH BDUJEl\ffiZSE .•• 
Parls 25 (llususl) - Bugtınkll ga

zeteler Mlllotler Ccmtyetlntn 6nU
mUzdekt toplantısı ha.kkında. ma~a
leler neşretmektedlr~ 

uıortadnn knldırı1masr, ctnnyada . 
ldşaf etmekte olan karışıklık sebeP 

Jlll' 
ler1nden hfç bfrJnl ortadan knldır 
yacaktır. 

Populalre gazetesi, diyor Jd: d• 
Eğer Mllletıer Cemiyeti pakf111 i· 

bfr cleğlşlklik yap1lacalrnc. bu, ceııı J 

yeti za~·ırıatacak değil, fakat dalı 
ziyade kuvvetlendirecek mnb1Y8tte 
olmalıdır. Eğer bugün ccmfyet dat.' 

ber ziyade kuvvetıendfri!emiyorsa. 
halde olduğu gibi bırakılrnnltdıf· 
Fransız hlikfıme~ının noktai naıa!1 
da f'!Sasen bu merkezdedir. 
--------~--------------__./-

b · ı e 
r i 

(V styanı 1 inci sayı/aiJ.O) 
lık yine muhterem Celal Bayar ile ~ 
şılaşnuk fınatını buldum; sofnuıın ~ 
lanna doğru gazetelerin milli ()de#' 
rini yerine getinne!cteki muvaff~ 
dereceleri Üzerinde başvekili söylet ' 
mek isteyen bir arkada§a: . 

- Gazeteciler mcthedildiklcrini ifİt' 
mck istiyorlar! ı:ibi zarif bir a:vaP ~ 
ren Bay Celal Bayardan uıJ bu ildP" 
temaım hasıl ettiği duygulan öire11' 
mclc istedim. 

Kendilerine mahsus olan tatlı # 
sümleri nraımda §Öyle bir 00\'!tP -1 ' 
elim. 

- Gazetecileri imtihan eruyonız- 1'1 
biliyetlcrinden §Üphe etmiyonım. t~ 
ruz kendilerinin wnumi menfaat ~ 
vesı ipndc ne derec21erdo ir dfJdı" 
ile hareket cttilderini ıkontrol ed~' 
ğiz.,, 

Yalova konu§tnölarmdan sonra~ 
dünkü gazeteleri gözden geçirirken~ 
tınma gelen bilhassa bu söz oldu. 

B. Celal Bayar gazetecilere göstd' 
diği naZikine itimat ile oıtlın gcrÇ; 
ten çok mütehassis etmi§ti, sorulan flc' 
suaJi olı:un ve demokrat bir devlet 1 ' 

daınmın kendi saffında bir ru'kadıt' 
vereceği sarıcı ve inandıncı cevşpl.~ 
lmr§ıladıkça inae.rur.. ihtiyarsız olarnİ'.j1 

ne sofrada ima olunduğu gibi-eski de" 
virlerin devlet ricalini gülümsiyerelı ııJI 
maması mümklin olıiııyordu. .Acfllı'1 
birer pa§a ·unvanının mutantan b~ 

/ 

yesinde ya§ayan, kendileri efhan ~ 
miycyi konak ile kapı arasında korlt" ' 

dan bombo:f kalmı§ mütehayyir yol~dl 
kO§un gcrdunelerin maverasmdün ~e' 

dev'let rioaliN. Bu ricalin en sunturlu•~· 
b. k ~ di . .. . bit • ır ere .... savytır e nız • uzcnne , 

asrm, yanın asrın kat f.:at giydirdii' 
§öhretten sıynbp soyularak bugiin f" 
masayı çeviren gazeteciler ortasına " 
tılmış olsun, istikbalimizin değil. ııaJi' 
mizin Atatürk devrinde .ne büyük ~ 
terakki merhalesi kaydettiğine bu ~ 
çük mukayesed n büyük deliller cıde 
dCl"dik. 

Bu mukayese adesesini kendi ıııesJe
ğimiz üzerine çevinneKte dahi tered ' 
düt etmiyoruz. 

-·ıs -Gazeteciliğimizin hükUmct gö:r:ıJ t:• 
de geçirdiği bu imtihanlardan ınesfel'', 
ınlı:in ve meslcktaşlanmızni muvaff",,, 
kıyetle çtlmc klnrmda f Üphcye dü~ 
yoruz. Y alo,•a buluşmasından • s ·t>ı' 
gözden ge~.irdiğim cazcielcriJlJl , 
hemen hepi bu imtihanda muvaffıJO 
yet iddiasında bulunabilirler. V~ 
Yalovada bize beyanat olarak neJl."'P',, 
cek hiç bir §CY söylenmemi§ iken irct' 
mizden biri oradıı geçen haspihnllcr lJif 
knr§ılıklı .sözlerden kendisince t~ , 

beyanat çıkarmak hünerini gösterın"V' 
mit değildir, ancal: bu bir kuşUt ü1' , 
Hükiımet reisimizin neticeye b- ~tt 

münde bu (bir), elbette bil- (bcfY 
mecmua) rolü oyruumyacaktır. ~ 

Matbuat il el birliii' etmek 10Juıı~ 
kararlanndan doğan itimat kıızıU1 tif• 
ğı büyük fayda ile devam edeeel' iit' 
Bu itimat ve temas, matbuatm ~ 
noksanlnmu gidennekto ba§b 
müesıir bir ômi!dir. 

~Si 



~hte Yahudi düşmanhğı ... ............................. .__ 

Davut iıe-caıu-ı-
•• 

nıvay t YAZAN • Niyazi Ahmet 
tıravu e e cöre Musa, Kmldenizde 
auvar· nun 200.ouo piyade, 50.000 
ku\'\· 1 

ve tiOO harp arabası ile biltüıı 
'tl lı.n~tlerıuı mahvettiği Yakit, muse· 
rı111 1 

ınıarı defler çalarak se,•inçle
lıııa thar ettiler. Yahudiler, def ta· 
tıia ~:k burnda yapılan şenliği, dal· 
be g Ya etmişlerdir. Fakat, iş har-
4a k C'llnce, bUtün Yahudiler Musayı 
'11, •tarak buna cesaret etınemlşler-

'l'etı·at 
~ika ın rh-ayetine göre Mısırdan 
ktşıcı~ Yanudllerin miktarı G00.000 
~Olt nı~ lbnl Haldun ise bu rakamı 

baltığnh bulmaktadır. 

?ırusa .. 
tı1ı • •\lısırdan çıkışının kırkıncı 

nın lıi ı dUkt r nrl veya f k 1 nci gUnü jjf. 

Cen c; sonra Yahudilel'iıı başına go· 
töat uşa, bUyük muvaffakıyetler 

Ctdf 0 rerı · nun zamanında bfrtok 
\atıer fethedildi ve buralar muhtelif 
lda llllere tnksim edflcrek ayrı ayrı 1 

re edildi. 

da~~ kadar cok şube, bir emir altın· 
80,, tnadığı için çok kısn. bir müddet 

"rl\ nr l ~lııeı a arnıda harpler, hile ve de-
~lnı er başladı. Hükümdarlar, diğer 
lUp Seler tarafından hile lle öldürU
(ııı tn~\'kil alınıyor, bu suretle h:ıl
)'ord rahat vo huzuru glttikce azalı-

u. 

heııl-Iatbukı Evamlrlaşere bunların 
lt~ııl!lnı nıencdiyordu. Bu emirler, 
lış tneı tevhit, cumartesi gllnleri ça
tıltı~aınak, ana babaya hUrmet et
l'aıı ' Cinayetten sakınmak, zinaya 
h~~ llştnamak, calmamak, yalan şa
~ts 11

tte bulunmadan, komşunun eş-
ıııa ,,11~ • malına, ırzına. cariycsJne ta· 

ı\ıı, t etmemek, putlara tnpmnmak, 
tı. llın tsmlnt her yerde anmamak-

lı' 
dura al<at, bunları tatbik etmek şöyle 

li Un tam nksi yapılıyordu. 
adınlcretten 1978 sene evvel Kedun 
lcen da bir kabile reisi isyan ederek 
~ır:lalnt hUkUmdar U!n ettirdi. 
rtıı, sene hUkUm suren Kedun, ret
bu ı.:\'llt bırakarak ölmUşttı. Adı E· 
b11tıı eUh olan cariyeden doğmuş biri 
llıak 11 kardeşlerini öldllrerek riyaset 
lı.tıtn anıın1 aldı. Fakat bu da, cok bU
ne l!Uremcdl. Tahtı aldıktan Uç se· 

son tıın ra bir isyanda genç bir kndt· 
'A.teİı~thğı taşla yere serildi. Ebu 
- A Sill\htarmı cağırnrak: 

''tnı k nıan, diye yah•ardı, benim ba
bldn es. Ebu Melihl bir kadın taşla 

n rdu demesinler .• 

lar: reıııten sonra daha birçok baş
llıtıı etldı. Fakat Yahudller başka 

e le · ~ıı.. rın taz\•ikt ve tahakkUmU ile 
~aın . 

lar h aıt talfhslzllğ'ine dUcar oldu
. "!il 'eı:ı6 sun akını, Yahudilerin kırk 

~et esarette yaşamalarına sebebi· 
"erdt llıuy0 • Fakat Yahudiler de dur· 

) 0 .. 1 r, tllUtemadh·en mücadele edl-
' ard • 

dan '· Yedi defa esaret hayatın· 
rıo11ra h. l'llcıı. UkUmdnrlrk Taluta ve-

'l'aıut 
~il'°" bir çobandı. Fakat gilçlü 
\~ıııtıt bir adamdı. Pekfil! bir hU· 
~ar11~~~ olabilirdi, son'ra bu hilkilm
ttıı:n1 kendisine vahi llAhl ile ve
btıtıı: bOlduğu lltm edilmişti. Fa.kat 
lllfr

0 
unınr, YahudIJer için kd!f gel 

lcr 0~ Slbi:rdi. Talutu çekemeyen
~e"lrı tın aleyhinde bin b!r entrika 
1' l'orıa T aıı ,_ r, alutun bUliln Beni ts-

t\ll.\' ' taco.~ın ıntnın birer gözlerini çıkar• 
lar, 11111

1~'ayıyorlardı. Talut dUşman
"arralt epsını magtnp ctmcğe mu-
a.ıd oluy d % or u. Yalnız bir harpte 
ıtııı enırı y 1 b l'ilzund er ne getirmemiş olma-
lr <lalı en Şmon flo arası açıldı ve 

la ıı. gı>ru r. Şınemek üzere ayrıldı-

" '1'aıut o es 
Uda hrk nada sabi bulunan Da-

~lrı 1 s6,·l t tordu t " e erek gilnlcrfnl ge-
flesı \'Uk • Şte bu esnada Calut htıdl-
ııı ı-· Uıı. S~ldi 1~ r.l .,.uı;:ıu ku · • lllstinlilerin rel-
.. 'lerı lah'·ı''Vetıt Cnlut, bUtiln Yahu- ı 
•ır l\. r edf · ,_ hlara l u lor, harp meydanına 
oıı.;u ) runmu 

Yordu ş selcırek meydan 
'l'aıut . 

1,ız1 • Calutu 
'İe lt\ Oldut;u Ortadnn kaldırmak 

llı 111'·k1tnı :a knntydl. Aksi takdir 
llYb\'.'de<'ek ve Yahudi-

Mu~a Jlısır1ı1ardan bufjclay istcyor 

ilk belki de mah,·olacaktı. Onun i
çin: 

- Calutu kim öldürUrse ona kızı
mı vereceğim .. diye llAn etti. 

Calutu öldUrmek kolay bir lş de· 
ğlldl. Hatta. imkfınsızdı. Buna, kimse 
cesaret edemiyordu. Zırhlara bUrUn
mUş Calut ortada Yahudileri tahkir· 
de devam ederek mlltemadiyen mey
dan okuyordu. 

Kilc;:Uk Davut, bu manzara karşı-

sında dayanamadı: 

- Calutu ben öldüreceğim, diye 
bağırdı. 

Ancak gilzel sesl ile güzel şarkılar 
okuyabilen Davudun bu sözüne her
kes güldil. 

- Senin daha ağzın silt kokuyor .. 

dediler. 
Davut ayni şiddetle ce\'ap verdi: 
- Den Calutu öldUrilrüm .. Çoban

lık yaparken bir aslan ile blr .ayı bl· 
le öldilrıuüştUm ... 

Davut israr ediyor ve iddia ediyor
du. O halde ne diyo teklifi kabul e
dilmemeli ldl. Talut: 

- Peki o halde, de di, ben de zırh· 
tarımı sana vereyim, git ve düşmanı
mızla karşılnş: 

Davut gilldil: 
- Ben zırh falan istemem, onla

ra alışık değlllm .. dedi ,.e deynek ile 
sapanını koltuklayar:ık Hcrledl. 
Tam Calutun karşısına geldiği nktt 
dUşmnnınnr tahkirlerine aldırmadan 
taşı savurdu. Calut alnma yediği ta
şın tesiriyle yere yuvarlanmıştı. 

lştc Davut o vakit koştu ve belin
deki hançer Ue kuvvetlt düşmanları· 
nın başını keserek Fllistln ordusu
nun n1ünheztm olmasını temin etli. 

Talut bu muvaftakıyetlne rağmen 
Davud& kızını vermemiş: 

- lklnci bir mmmUakıyetten son
ra vereceğim .. ucmfştl. 

Halbuki Davut her gittiği yerde 
muvaffak oluyor, dUşmanlarını mnğ. 
lOp ediyordu. 

Bu, Talutun düşmanlığını artırı

yordu. Bir mliddet sonra kızının ar
zusu ile Davudu damat yapmış olma 
gına rağmen onu öldilrtmeğe bile 
karar vermişti. Talut, bu kararın
dan bir tUrlU vazgeçirilemedi. 

Davut birçok tehlikelere girdi. 
Bir gün e'·lnln penceresinden kendi· 
sini Talutun elinden kurtardı. Bir 
gUn Mağarada Taluta yakalanıyor

du. Bir aralık dUşmnnları olan Fllts
tlnlllero iltica edeork onlarla bera
ber ~alışmak mecburiyetlnda kaldı. 

Flllrıtln hükümellntn başında iken 
Amnlka kabllesl, Da,·utlun köyllnil 
basmış, karısı ve çocuklarını kaçır
mıştı . Köyüne geldiği vakit her tara· 
fı harap bir halde bulan Davut, Fi· 
listtn askeriyle kendisine düşmanlık 
yapnnlnra hUcum \'e karısı He çor.uk
larmı kurtardı. Bu harpte Beni ts
ratl k u vvetıert tamamiylo ınn~l<ıp 

olmuşlardı. Talut ta. yaralanmış. son 
ra öJ<lfirlilmUştü. 

Talutu öldüren asker, milkUnt a· 
hrrm diye DnYuda mlljde gctfrdl~t 

vakit. Da\·ut bir kılıc darbesiyle afi· 
kcri ele yPrı> sermiş. bundan sonra 
hUkllnıdar olmuştu. 
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Zahıre Borsası 
as - ı .. eaa 

&.r. Pa. lir 1"a 

Buğday yumu~aL: 5 2~ 5 30 
Buğday sert 5 22 
Arpa )·emlik ' !?O 
Arpa Anadol ' 6 
Çavdar ' 88 5-
Mı ır bcyaı 

,_ 
Mısır :sarı ' 30 
Mercimek 7 20 g 20 
Fasul)e uroı. 7-
Kuşyemi 8 10 
Susam 16 s 
Keten ya~ı o- (8 -

l e~e:l Giden 
Buğday 15 Ton Un 60,1/2Ton 
Merclmek 11,1/2 .. Razmol 25,11' .. 
K. tohumu 1,3/4 .. le ceviz i',11.& .. 
'.\lı~ır •& .. Afyon 1,1/4 .. 
tc ce,·iı 6 .. Un 30 .. 
Fn!i:ulye 23,1/2 " Yapak 3 .. 
t\. fındık 7 .. le fındık g 

" 

~ 
m.:GON KALKACAK \'ı\PURLAR 

Saat \'npıırıın adı (;f/t/ğl yol 
18 Ül~cn Barlın 
20 Mersin Bandırma 

UI Kemal Ayvalık 

16.15 
15.40 

6.80 
1li 

Dll.\M : 

GEl.I:CEK YAPURLAR 
Kocneli 
Bursa 
Mersin 
f1mir 

lımlt 
~fudanya 

Ranıhrmn 

bmlr 

l&tanbul Bt!ledlueıl 
Sehir Tiyatroları 

Saat 20,30 da 
PERG'ONT 

Drnm 5 perde 
\'uzan: Henrik tbscn: 
TOHKÇESl: 
Seniha Bedri Göknll 

Saat 20,30 da A \'NAROZ J\ADTST kome· 
di 6 tablo. Yazan: CelAI Musahipoiılu. Pa· 
zar "ünleri 15,30 da matine. 
ÇOCUK: 

Cumartesi Çarşamba <;sat 14 de MAVi 
BOXCUK •• Yazan: 7.ekl Ta,kin~ l\fuzik p; 
Ege. (\'nlnu: talebe iclndir.) 

ERTur.nUJ, SADİ 
TEK 'TiYATROSU 

Bu gece: (ÜskOdnr -
Hale) sinemasında: 
ATI AJ,A~ ('SKCD.\

RI frECTt 
Vod\'il 3 perde 

San'atkAr ?\aştı ve ar
ı ada,ıorı; Oku)'Ucu: 
Kiiçül.: Semiha \'C Mi

şcl ,·aryt'lesi 
KEDf GÖZÜ 

Komeıli 3 perde 

SiNEMALAR 

MF.r. F.K: Aıe,Mctltl 
iPEK: Kartnca muhıırebcsl 
SARAY: ., ,, 
SC~rER: Her katlına bir erkek 
~ \K.\RYA : Casu<ı Mart Rlşard 

'5- KURUN., 26 tKINCt XA--mJN fgJW 

Erzurumda hükumete teslim olan 
haydut (Aydemir) böyle diyor: 

Türkiyede eşkiyahk 
modası arllk geçti! 

Birkaç gUndenberl Yalovada bu· 
ıunan Dördllncu Umumi Müfettiş 

Tahsin Uzer dUn sabah lstanbulo. in· 
mlştlr. Tahsin Uzer birknç gün tstan
bulda kaldıktan sonra tedavi için 
Ylyanaya. gidecektir. DördUncU U· 
muml .Müfettiş geçen sene olduğu gi
bi bu yıl da başbakanlığa mıntakası 
dahllinde olan vırn.yetlerdekl icrna
ta ve yeni yıl içinde tatbik olunacak 
programa da}r uzun bir rapor ver
miştir. 

Hatırlarda olduğu Uzcre ikl yıl ev
\ el DOrdUncll Umumi Müfettişlik teş
kil edlld!ği zaman Doğu vilttyctlerl
mlzde asayiş ve emniyet işi mUhim 
bir devlet meselesi olarak görUlUyor
du. ~lcuıuunlyctle kaydedilecek bir 
noktadır kl Tahsin Uzer son uzun 
raporunda bu meseleyi dört satır ile 
hUH\sa etmiş ve Doğu vllt\yetlerinde 
artık bu meselenin kat'l olarak hal· 
ledilnılş bulunduğunu kaydeylemiş

tlr. 
Tahsin Uzer umumt harp yılları 1-

çlncte Erzurum valisi olarak bu ha· 
valiyi ~ok ·iyi tetkik etmiş bir idare
ci olduğundan elde edilen bu mu· 
vaUakıyctll netice Uzerlnde şahsi nU
fuzuuun Ye tecrUbelcrlnln bUyilk 
yardımı olmuştur. 

Şöyle ki: Asayiş meselesini hal i
çin sekl:.ı: vllAyetten ellişer süvariyi 
merkezi bir kuvvet olarak toplamış, 
bu kuTI"etlerl yUz piyade ile takviye 
etmiş, sonra bu kuvetlerln başına şe
kavet işlerinden anlayan bir jandar
ma. kumandanı ile erkAnıharp Ceva· 
dı koymuş, nyrıca mUfottlşlik merke
zinde asayişi bozan anasır hakkında 
kuvvetll bir istihbar vasıtası teşkil 

ederek bu kuvvetlerin hareketlerine 
de merkezden kılavuzluk et· 
mlştlr. D u suretle 'bir kısmi öuı, bir 
kısmı diri olarak ilk yıl lclndo 43 
haydut tenkil olunmuş, böylelikle 
şekavet işi do bitmiştir • 

En son ele geçlrllen haydut kaçak 
suretiyle şurada, ,burada dolnşmak
ta olan haydut (Aydemir) idi. Ge
çenlerde o da. kendi kendine Erzu· 
rum v11Ayetlne gelerek teslim olma
ğıı mecbur olmuş, devletçe affını is
temiş ise de mUfetUşlik, cumhuriyet 
kanunlarınm hUkmllne itaatten baş
ka care olmndığını blldirerck ken
disini adliyeye vermiştir. 

Haydut (Aydemir) ln hUkömete 
gelerek teslim oluşunun tarzı, Dör
uilncil Milfettlşlik mıntakaınnda asa
yiş ve emniyet meselesinin bugUnkU 
vaziyetini aydınlattığı için bu busus
ttı bl raz izahat verelim: 

Haydut Aydemir Kars vllAyetlnfn 
(Arpaçayı) ndandır. Kendisi em 
yaşlarında bir adamdır. On altı, on 
yedi sene eşkfyahk etmiş, Doğu vl· 
Jdyetlerlnde ünlenmiş idi. Hnydut· 
luk aleyhinde tenkll hareketi başla· 
dıktan sonra Aydemir artık bu yol
da blr iş sôrenıeyece~lnl anhyarak 
ortadan çekilmişti. Fakat mazisi bo
zuk, birçok vukuatın suçlusu oldu
ğundan açıkça. halk arasına karışa
mayordu. 

S.on defa Arpacayına gltUğl ıa· 
man köylUler kendisini aralarına al
mamışlar, hUknmete teslim edecek
lerini s6ylemfşlerdlr. Bunun üzerine 
Aydemir k6y1Ulerlne: 

- Siz beni hUkömete teslim ede· 
ceksenfz, ben kendi kendime gide· 
rlm, kendi ayağım ile teslim olurum. 
Her halde bu yol benim için daha 
doğrudur." 

Demiştir. • 
Erzurum vllAyetl tarafından, nl· 

cin teslim olduğu sorulunca da: 
- U:ıyım, artık cşklyııhğrn modası 

geçti." 
Cernbını vermiştir. Bu cevabı izah 

etmek için uo şöyle demiştir: 
- linelce lılz cşkiynhk yaparken 

köyler yarclmı ederlcrıli. Kö7lil· 
l r ln lforl gelenleri yollardan geçe
C'ek 7<'nginlerl vaktinclo haber al rr
lnr, fnlnn yerden !;"iiyle bir ndnm, ya· 
hnt bir tnJ.;1m "drunla r ıtellyor, dtyo 

• 

Dfüclüncll Umumi :\liltcttlş 
Tahsin Uzer 

bize bihlirlrlcrdl. Diz de bunun tlze
rine tertlbııtnnı:ıı alırdık. Yolcula
rın geçeceği yerlerdo pusu kurar
dık. Şimdi bu türlü ynrdmılar artık 
olmayor. Köyliller eşklyadan yüz çc· 
virdJ. Eşkfya kolsu~, kanatsız nasıl 
lt görecek? 

Sonra eskiden eşkiya denilen a· 
damlarm halk arasında UnU olurdu. 
Eşklrada.n biri soygunculuk 7apnr
ken hllkumr.tln jandıınnalan 7abu t 
a5kcrlerl llo l-ııruşursa, köyUller bu· 
nu hoş görürdü. "Gördün mu falan 
cşklyııyı, şöyle bir iş yapmış" dire 
mcthederlerdi. lJalbukl şlmdJ börle 
de,ittl: J{öylüler böyle şeyleri hoş 

görmcyor. J~~kJyalığn fena gözle ba· 
kı)or. Jandarmaya sllllh ııtnnlaralı\
net okuyor. 

Sonra cşklynlık en·cıcc bol gelirli 
bir an'at gibi idi. Bir cşldya çetesi 
bJr ~oygnn yaparsa binlerce Ura nhr· 
Jardı. Şimdi :roldan geçen bir kam
yonun yolu kf'slliyor. Bnznn sllllh ile 
vuruluyor. Kamyon durunca tein· 
den hfr erkek, birkaç kndm, çoluk 
çocuk çıkıyoP. Bnnlnrm UstUnde de 
ancAk beş, on Ura bulunuyor. Öldil
rillen, yaralanan adamlara, çoluk 
ı;ocuklara mı acmıalı, yoksa ele go
~irilen be,, on Urado.n ibaret ehem
miyet ... ız bir para mulmbtltnde yol 
ke~lcilfğl TO eşkfyıılık suçu altına 

kaJmn~a mı? 

Nfhnyet ec;kfden eşldynhğıı cbcp 
olan bir mesele askerlik tdJ. Askere 
gidenlerin ne Tnkft gcleceklcrl belli 
olmnyor<ln. Gidenler de çok defa 
köylerine golmeyordu. Onun için 
bir takını kim~eler askere gitmekten 
J e cşldya olup dağa tıkmnğı tercih 
ediyordu. Hnlbnld bngfin artık bu 

da deği~l~tJr.ÇünkU ıısk~ro gfclenler 
kfiyforinclcn nynlmış olmayor. Ara
da izlnll olarnk köylerine geliyor, 
larlalnrmı ekip biçiyor. Öyle kl, 
Türkler itin bugiin n kerllk Tar mı 

' yok mn bcJli olmayor. Ilnndnn sonra 
cşktrnhk ynpmakta köylüler f çfn ne 
fardn olnblllr? Onun iı;fn ben cı::1d-
1ahlrm artık rno<Jnsı gcçınlşttr, dİyo-
nın1." 

ihracatımı.z 
23 milyon fazla 
Ankara 26 (A. A.) - !stat:stik u

müm müdürlüğü 1937 8enesi harici ti
caret istt.~tiklerini tamamlanuştır. 

Alınan neticelere nazaran 1937 sc • 
nesinde ithalat kıymeti 114 ve ihracat 

kıymeti 137 milyon liraya baliğ olmuı 
tur. 

Bu mıktarlar 1937 senesine nazaran 
ithalatta 21 milyon ve ihracatta 20 mil 
yon lıra artmış göstermektedir. 

ihal!a nazaran ihracat fazlası 23 mil 
yon liradır. 

r·::::::ıs:::ı==·-=====····-==::======n 
· Meccani muayene ı· 

Perıemtıe R1ltılert -.at 2 deD il • lı:adar 

Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 
numarada Doktor Mllmtaz Gilrsoy 1 

~!k!r!ert parasız mu:ıyene eder. U 
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111ENDIL YUTAN ADAM 

Puriste bir adam~ karnına ameli
yat yapılmış. Birkaç hafta sonra ya
ra tamamiyle iyileştiği için hasta, yi
y ip içmcğe başlamış. Fakat birkaç 
gün sonra mideden gelen bir tıkanık
lık adamcağızı rahatsız etmiştir. 

Doktora müracaat eden adam, mu
ayeneden geçirildikten sonra karnın
da yabancı bir şeyin bulunduğu an -
!aşılmış. Hasta bühran geçirip öksür
meğe çalıştığı bir sırada doktor par
maklarını boğazına sokmuş ve büyük 
bir mendil çıkarmıştır. 

Bunun üzerine ameliyatı yapan 
doktor mendili karnının içinde unut
tuğu ithaıniyle mahkemey:e verilmiş 
ve yüksek tazminat istenmiş ise de, 
bu iddia isbat edilememiş, bilakis, 
hastanın para koparmak maksadiyle 
mendili isteyerek yuttuğu anlaşılmış
tır. 

Bugünün mühim meseleleri 

GÖKTEN Y AÖAN DOLARLAR. 

Tsinipeg'deki bir Amerikalı mo -
dem bir evlenme seyahati yapmıştır. 
Şarkta bazı milletlerde adet olduğu 
üzere, evlenen bir çüt arabaya bin -
dirildikten sonra etrafa avuç, avuç 
ufak para atılır ve bu paralar orada 
bulunanlar tarafından kapışılır. 

Milletler Cemiyeti 
Bir ıslah hareketine muhtaç mıdır'? 

~lYlgBleD mo IFerreıro 

Bu adet, bir uğur sayılırdı. Şark 
memleketlerinde bu adeti görüp öğ
renen Amerikalı evlenirken tatbik et
meğe kalkmış ve kilisede nikahı yapıl
dıktan sonrn, gelini yanına alarak bir 
tayyareye binmiştir. Tayyare ile gök 
yüzüne çıkan Amerikalı, yanmda bu
lundurduğu küçük 500 paraşütün uç
larına beşer dolarlık kağıt paralar i
liştirerek havada boşluğa bırakmıştır. 

Bir iki saat sonra bütün kasaba -
nın üzenne gökten dolarlar yağmaya 
başlamıştır. Amerikalı da bu orijinal 
bulu~u 'ile herkesin diline destan ol -
muştur. 

BETBAHT BiR AiLE 
Londrada Landan ailesi, seneler -

denbcri hep ayni tarihlere rastlayan 
birçok felaketlere gğrauııştır; ve şqı
Jacrık cihet de tabıatiyle burasıdır. 

Landan q.ilcsınin evlatları 22 y~r
nı b itirip te 23 ya.sına basınca, he -
men ö)mektedirlcr. En büyük oğul
lan Uç yıl evvel 22 yaşını bitirmiş 

yirmi üçüne girerken bir ameliyat ne
ticesi ölmüş. Bir yıl sonra kız.Iarm
dan biri yirmi üçüne girerken kalp
ten, bu sene de ortanca oğullan )ine 
23 ~·a.~ma girmek üzere iken bağır

sakları dolaşarak ölmüştür. 

Landan ailesinin daha üç çocuğu 

vardır. Fakat, bunlar henüz küciik -

İtalyanın Milletler Cemiyetini ter
ketmesi birçok dedikodulara sebep ol
du: 

Fakat sorulsa tam yeridir: Neden 
İtalyanın Milletler cemiyetinden çe 
kilmesin'de esas itibariyle bir mana 
yoktur? İtalya dahil bulunduğu veya 
bulunmadığı halde neden Milletler 
Cemiyeti olduğu gibi kalabil~ektir? 

Milletler Cemiyeti, bugünkü halile 
tr.sis maksadını ifa edebileceğine kim 
senin inanamıyacağı bir teşekküldür. 

Milletler Cemiyetinin yeni bir tecrü
be olGuğu hayali hayatı bir çoklarının 
hoşuna gidiyor. Y enilili ve •.:üretli 
karakteriyle muvaffak olamayIJI bize 

tür. Zavallı aile, bu çocukların 23 ya- t 
r;ını atlatıp 24 yaşına nasıl girecekle
rini korka korka beklemektedir. 

EH'JlAM~ARJN TEPESiNDE 
REKLAllf 

Holivudun meşhur sinema sanayi
cilerinden Mister Goldwin, Vaşington
daki Mısır sefirine müracaat cdereli, 
Mısırdaki chramlardan birisinin tepe
sinde ıı=;ıklarla sinema reklamı yap -
mak niyetinde olduğunu bildirmiş ve 
müzakereye girişmek istemiştir. 
Mısır hükumeti bu teklife muvaf a

ka.t cevnbı verirse Golduvin kendi 
müessesesinin yeni filmlerinin rekla
mını ehramlar iizerinde yapacaktır. 

Milli Müdafaa idarelerin de 

Büyük millet lerin 
teşkilatı nedir ? 

• 

Bütün Fransız ordusu bir şef in 
idaresi altında 

Milletler bir yandan ordularını kuv 
vctlendirirken, ıdiğer taraftan askeri 
teşkilatlanrun idaresinde de bUyük 
yenilikler yapıyorlar. 

Bir müddet evvel Ingiltere ordusu -
nun müdafaa işlerini gençleştirdi, yeni 
bir idare teşkilatı kurdu. 

Bugün Fransada, yeni kabinenin te
şc~külün:len sonra, müdafaasına daha 
kuvvttli bir şekil vermiştir. 

Yeni teşkilata göre, bütün Fransız 

milli müdafaası bir elde toplanmakta -
dır. Şimdiye kadar yalnız harbiye na -
zırı olan B. Daladye şimdi, ayni za -
manda, hava ve bahriye nezarctlerini 
de kontrol edecektir. 

D:ger tarattan general Gamlcn miJlı 
mudafaa genel kurmay başkanı tayin 
coilmiştir. O oda harp zamanında yal -
nız ordunun değil, ayni zamanda hava 
\'e deniz kuvvetlerini de idare edecek
tir. 

Bu suretle, Fransız milli müdafaası
run bugün iki şefi bulunuyor: Sulh za· 
manmdaki idarede B. Dalil:lye. • harp 
zamanındaki idarede de general Gam -
len. 

Fransada'J9 bu yeni milli müdafaa 
te§killtı 1u suret1e bir §ema §ekline ko 

nabilir: 
Başvekil Şotandan sonra milli mü -

dafaa nazın D.ılndyc · ve milli müdafaa 
genel kurmay başkanı general Gam1en. 

Bu iki şefe tabi olanlar: Yüksek mil 
li mlidafaa meclisi (reis Daladyer) , har 
biye nezareti (nazır: DaHidyer), bah
riye nezareti (n~rr: Bertan) hava ne 
zareti (nazır: Şanbr). 

(Sonrı Sa. 7 Sii. 1) 

Yazan: 
ne hayret ne c;e korku vermeli İmi§. 
Sanki tecrübelerde muvaffakiyet gös
teren insani gayretler hangileridir ki? 

Bu noktai nazarda olanlar Milletler 
Cemiyetinin muvaffakiyetsizliğini ta • 
rihin m:ıceralarına dayanan ve kıyme 
ti ıs:~rımızdan ibaret bulunan bir (C. 

rübeden ba§ka bir şey değildir; diyor
lar. Fakat Milletler Cemiyeti dünya -
nın en resmi en büyük bir muahedesile 
aktedilmişti. Muvaffak olamaması bu 
muahedenin hürmete müstahak olma -
dığma deıatet eder. 

Büyük muharebeden sonra elliden 
fazla devlet - hemen dünya devletle
rinin hepsi - Milletler Cemiyetine gir
diler. Bunun manası bütün muahedeye 
imza koyanlann kendi aralarında sulh 
i~inde yaşamağı ve cemiyet azası ot -
sun, olmasın başkası tarafından taar
ruza utnyanlan himayeyi taahhüt et
mesi demektir. Bu muahedeyi imza e
den devletlerin çokluğu ve imzalariyle 
kabul ettikleri taahhütlerin hayatı ve 
b:itün dünyaya şamil ehemmiyeti .do
\:ıyisiyk tarihteki muhadelerin en bü 
yüğü vene miihimmi olmuştu. Bunun 
ile mukayese cdilebiltt.;ek ba~ka bir 
muahede bilmeyorum. Dünyada yaşa
yan insanlar arasında Milletler Cemi
yeti muahed:-si ve rnünderecatiyle di 
ğer muahedeleri bilenlerin adedini 
mukayese etmek ehemmiyetini anla
m:ığa kafidir . 

Fakat bu kadar büyük resmiyet ve 
debdebe ile aktedilen muahede 1931 
denbeıi iki devlet tarafından nakzedil
di de nakzedenler hiç bir mücazat 
görmedi. 1931 de Japonya Çine, 1935 
de İtalya Habeşistana girdi. Her iki 
vaziyette de muahede hükümleri im
za eden devletler tarafından tatbik e
dilmedi. Devletler ya tatbikini isteme
diler veya taarruz kurbanlam:3 karşı 
borçlu bulundukları yardımı yapmağa 
muktedir olamadılar. Yahut da Çin 
hadisesinde olduğu gibi büsbütün ha
reketsiz kaldılar ve Habeşistan taar
ruzunda olduğu şekilde de zecri ted
birleri tatbike kalkıştılarsa da o kadar 
acizle o kadar itimatsızlıkla hareket 
ettiler ki 1 hiç bir netice alınamadı. 
Bu pek sade bir hakikattır. Nt-ticesi 
de bütün dünya maneviyatının müthit 
bir sukutu oldu. Bilhassa 1936 danbe
ri gittikçe artan bir endişe bütün dev
letleri ön:.i alınmaz bir felakete sürük
ler gı1'id~. 

A•.:aba bu hadise göründüğü kadar 
şayanı hayret ve anlaşılması güç bir 
şey midir? Bugün dünyanın bulun.du
ğu vaziyette milletler, ancak devlet 
ler arasında bir intizam bulunmasiyle 
yaıayabilirler. Beyı.elmilel intizamın 
yegane esası da muahadc: : rc hürmet 
edileceğinin bilinmesine makul bir 
emniyetten ibarettir. Büyük muhare -
beden evvel bı:.itün dünyada beynelmi
lel intizam müemmen idi. Hukuku 
düvel denilen muayyen kanunlara 
hilrmet ediliyor.du .. Bu kanunlara ve ya 
hukuku düvele riayeti Avrupa ve As
yarun monarşik teşekkülleri temin e
diyorlardı. Bu teşekküller büyük mu
harebe içinde kaybolup gitMişlerdir. 

Milletler •.:emiyeti için imza edilen bU 
yül; muahede bunun yerini tutacaktı. 

KiJçük devletlerin te avüzdeki kud 

retle,ri tasdik edilmiJ ve yahut yann 
tasdik edilmesi memul bulunmuı dev
letler arkasından yardım iıtemef e 
koştuklanna neden flhit oluyoruz? Bü
tün dünyanın !ıarabisini tamamlayacak 
olan bu silahlanma çılgınlığı neye at
fedilebilir? Korku, kuvvetli, zayıf bü
tiln devletlerin korkusu, artık istik
balleri için bir tahminde bufonamayan, 
yarının ne olacağını, ıulhün ne vakta 
ka.dar aUreceğini, tahriksiz bir te<:avü
ze belki de ansızın bir tecavüze uğra
yıp uğrayamıyacaklarmı kestiremeyen 
devletlerin korkusudur. Bunlann kU
f esi, bugün mümkündür. Böyle olun
ca da endi§e ve korku içinde bulun -
maktan ba§ka türlü yap.mamıza imkan 
olmadığ meydandadır. 

Dünya tarihinde hiç bir misline te
aadüf edilmemiş ilan b:itlin bu vaziyet
lerin en fedi filemin sekmekte olduğu 
büyük korkunun kısmen bir aldanma
dan ileri gelmiş olmasıdrr. Bütün dün
ya Milletler Cemiyeti paktını muahe
delerin ensağlamı, hükümlerinin nakzi 
katiyen mümkün olmadığı şeklinde 

telakki etmişti. Telakki .de haklı idi. 
Çünkü hemen dlinyadakx devletlerin 
kaffesi tarafından imza edilmiş bulu -
nuyordu. Aksi zuhur edince daha zayıf 
görünen diğer bütün munhedelerin ne 
kıymeti olabileceği sorulmağa başlan

<lı. fşte hata buradadır. Milletler Ce -
miyeti büyük muahedesinin zayıfl·ğı 

bilhassa imza edenlerin pek çok, biri
birinden çok biribirine uzak, ve fark -
lı olmasındadır. Daha ziyade sıkı, da
ha fazla katiyetle fakat daha az vüs'at
te bir ittifak dünya ,ittifalnnın muhafa
zasma çok daha fazla yarardı. Şimdi 

en ziya.de lazım olan şey dil nya endişe 
sinin susturutmas.ıdır. Eğer daha de -
vam edip te fazlalşJt'Sa bizi ma.1lvi ha
rap edecek olan bu, bütün devlet ve 
milletleri istila etmiş bulunan korkuya 
karıı m:J.:adele edilmeli ve bilhassa 
maneviyatın aukutunun önüne geçilme
lidir. 

Muahedelerin nakzırun, kuvvetlerin 
süiistimalinin, müstemlekelere göz 
koymanın bilyük tehlikeleri intaç ede
cek faaliyetler olduğunu, donanma ve 
ordularına güvenen devletleri büyük 
tehlikelere görür.düğ:.inü eğer dünya • 
ya gösterebilirsek ancak o zaman buna 
muvaffak olabiliriz. Fakat Milletler ce
miyetinde yapılat.:ak bir .ıslahın bu ka
dar ilerlemiş bulunan dünya zihniye
tini ortadan kaldrracağrna inanamıyo • 
rum. Yapılacak herhangi bir ıslah Mil
letler Cemiyetinin bugün ya~asma 

sebep olan azacık f aaliycti de silip sU
pürecektir. 

Şimdi muayyen §.dete sahip devlet
lerin ittifak aktetmeleri zarureti baJ • 
göstermektedir. Bu devletler, dünyaya 
biraz intizam vermek için t.:esareti ha
iz bulunmalıdırlar. 

"Zaruri vasıtalar için cesaret,, de -
dim. Dilnyaya bi-;u intizam temini için 
yeni muharebelerin raruri bulunma -
dığma nanmamız lazımdır. Fakat işle
rin bugünkü yetistiği mevkie göre bu
nun hi~ bir ~kıt becerilecefine asla 
llimit beslemiyorum. Meğer ki bu fa
aliyetlerin hiç kimseyi muharrbe tehli· 
kesine götürmek demek olanuyacağı I 
birinci prt olarak kabul edilMn. 

MAHKEMELERDE 

~tobüs mesele•I 
üzerinde 

Dün iki davaY8 

daha bakaldl 
bkeıo" 

Dün asliye birinci ceza ına eti" 
sinde otobils davalarından 2 tan 

daha bakılmıştır. et t 
Evvela. Sabur Saminin Ab::ııo• 

mtn aleyhine açtığı dava gö ~ 
tUr. Bu davada neşriyat dtrell f>l· 
Sabri Salim gelmemişti. Geçe ,ııt' 
sede açılmış olan Uç davanın ti J1 
edilmesi lçln Sabur Saıninln 

4
,.,. 

met Emin aleyhine başka blt flY 
ac;:mış olup olmadığı kaleındel1 ıı•· 

an lif rulmuştu. Gelen cevapta Y ~· 
la başka bir davanın numarası ~ 
mış olduğundan mahkeme te tf' 
kaleme sorulmak üzere durufd r· 
şubatın birinci gUnüne bırak_~!~ 

RECAİ NVZHET - YAi~· 

DAVASI J)' 
lkinci dava Recai Nuzhet1D ,,

met Emin aleyhine açmış oıduld dl' 
karet davası idi. Recai Nuzbet" 
gelmemişti. Yerine vekil oıarl'k ~ 
tuğu avukat Etem Ruhi bulUD 

du. 4" 
Evvelce Recai Nuzhet tarafdl V 

Ahmet Emin aleyhine açılan iki~ 
va birleştirilmişti. Ahmet Eınls;,_, 
çen sefer kendisinin de Recai 4' 
bet ve Avni Bayer aleyhine blrer ~' 
va açtığını söylemiş ve blrleştırl1_,, 
sini istemişti. Mahkeme de b tP 
sormak Uzere duruşmayı düne bl 

mıştr. ~ 
Gelen cevap okundu. Burada I 

met Eminin bOyle bir dava acınlf., 
duğu ve şubatın 3 Une muaıı&ı ,.ı 
ıunduğu yazılıyordu. Mabkeıne 4' 
lkl davada da irtibat gördnğUJJ ~ 
tevhidine karar vererek duruş 

talik ettl. _.ı 

ASLİYE CEZA MAHKEMELV 
TEFTİŞ EDİL1YOR 1. 

Adlfye mlifettfşlertnden Al&eJ 
ve Hateml asllye ceza mahkeın~, 
munmeIA.tmı teftiş etmeğe baş1av· 

lardır. ..t 
Müfettişler dUn birinci ve döro;, 

en ceza mahkemeleri kalemleri 
akşama kadar meşgul olmueıar~ 
MtiDDEİUMUM1L1ôE BİR SE!OP"' 

XE KADAR E\'RAK GELJ)l 11,ı 
Geçen 937 senesi içinde lstaO ;

mUddelumumlliğine 141031 it ,,,.. 
mlş bunun 136829 n intaç edil 
4202 si bu seneye devrolunmutıot~, 

Bu seneye kalan işler llAmat el 
resi ile alflka.lı olanlardır. 

KATIBCIOGLU 
l"AXGINL~DAK1 SEBEP 4J' 

Birinci sulh ceza hA.klmt Refi ti 
rlyasotl altında toplanan ehil~ 
diln de Katırcıoğlu hanına gtd -'' 
hMlse mahallinde ucnncU bir • 
yapmıştır. fa' 

Yangının üst kattaki çuval 4~ 
sundan çıktığı kat'I surette a.D~ 
mı§, Hlkln ne suretle zuhur 
şlmdillk tebeyyün etmemtştır-~ 

Kuvvetli bir ihtimale göre Y -' 
kalorifer borularında toplanan 
rumJardan çıkmıştır. 

ŞÜPHELİ BİR OLUM ~ 
Bakırköy civarında 3 nuııı r-' 

oturan Osman dUn evinde öltl ol• ~ır 
bulunmuştur.' Osmanrn başında r 
hell bir takım yaralar vardır. 

4
, 

Cesedi muayene eden adll:re _ _A 

toru morga kaldırılmasına lOJ.,.. 
görmilştUr. 

SABIKAI,I MtiKERRJOI 
llı\S'l'AHA'SEDE 0LDt1 ttf 

Birkaç gUn enel Niyazı ve ıet' 

Hasan adlarında iki sabıkalı Jl9_..tf' 
rem isminde birini ağır surette fr' 
lamıştardı. , 

MUkerrem, aldığı yaraların -_,, 
le dUn kaldırıldığı Cerrahpa:ş& lı 
hanesinde ölmilştilr. ~ 

• Dolapderede oturan Ann• e~ 
ki glln zehirlenme alA.lml göSte O' 
çağırılan s.ıhbt imdat otomobil~ 
Şişli Etfal hastahanesine ıcal 
m ıştı. Oll':.__ 

Anna hastahanede ölmüşt.nr· , 
din morga kaldırılmasına ınsUdl 
rülmOştnr. _.; 

• Dlln eabah Taksimde eft91P;. 
lcrdo yeni doğmuş bir kız çoeul:_.
sedi bulunmuştur. Hü\.1yetl ve •...,.;: 
çocuğu olduğu henüz tcsblt ed1l 
mtı. mor~a kaldınlmqtır, 



Cengiz hanın hafifleri 
Şimdi nerede ve nasıl yaşıyorlar 

Çadırda doğan lıala at üstünde 
vuruluyor 

'Bu .. 
lonr ~u~ Moğolistanda, Moğollarc!an J 
\t ~ı hır mıktar Çin ve Rus yaşar, 
'llı •'Jetiyle dünyanın yansından fazlası I 
fit] ıa~tcde nCenüiz hanın bugünk.ü ha
... crı, eski dirilik ve çeviklikten he -
... en h' b' C!..~- ıç ır şey kaybetmemişlerdir. 

~z hanın zamanında oldugu gibi 
1' de ayni hayatı sürüyorlar. 

Jt. avg~cı, mücadele.:i ve çeviktirler. 
l !~ettıkleri yegane şey, dini akide -
~· Bugünkü Moğolların üçte ikisiı 
bQı ıt dinini 1292 yılında resmen ka
~crek, duyguları uyuştl!rulmağa 
ıi ınıı ve manastırlarda bir nevi in· 
do~a Ç:1tilerek k,cşiş kıyafetleri ile 

lC ":aga başlamışlardır. 
c :ı.C§ış olmayanlar ise, atlar i.:zerinde 
en., t r ı b a ıın eri yaparak, komşularına 
•:ınlar yapmakta devam ediyorlar. 
. lnstırlarda yaşamayan kısım, çer -
~hayatı sürüyor ve seyyar bir halde 
~ lln1ı1yor. Keçi, koyun besleyen Mo -
"01lar s" ··1 · · k 1 k ~ • uru erının ar asında do aşma -
p. onar kilormtre aralıkla kazdık)arı 
t.:,nar batlannda toplanarak yaşamak -
-..ıır lar. -

ti t~ mukaddes addettikleri şey, bey -
t rdir. At çalanlar kudsi bir şeye haka
a;t ~iş sayıldığı için, biitün kabileler 
t iherınde hırsızların peşine takılmak· 
0~0 - 100 kilometre mesafelerde de 
?.{ .. Öldürmektedirler. 
~r, gayet misafirpe""Veritlir. On-

/Jii.g ük milletlerin 
teşkilatı 

- 6 ı>ıcı sayıfadan devam -

'(~biye nezareti genel kurmay tefi; 
&eneral Gamlen. 

t>!;!~ye genel kurmay şefi: Amiral 

fi'c~va genel kurmay şefi: ııeneral 
3?\, 

k~~ münasebetle diğer devletlerin as 
tc..:ı_'~re teş~ilatı da şu suretle gös -

''&ebiJir 

Almanya 

lo~C\'let reisi ve başvekil (Hitler) den 
bcr;~ Ordular şefi: Mareşal Fon Blom· 

<la ~ilreıa: Fon Blombergin emri altın -
iı kata, deHiz, ve !hava nezaretleri. 

l'tai ava nazın general Göringin ida -
tar altında hava ve millı ekonomi ne -

etleri. 

ltalya 

t-~IVekil (Musolini) den sonra: 1) 
·•ıeı ku 

).o, ı :nıay başkanı: mareşal Badol-
ııu ) Yuksek milli müdafaa kt>misyo-

ltt 
~: lrcıaı Badolyonun idaresi altın -

lilrb' 
~liq le ıye: deniz ve hava nezaretleri, 
ldtr c. ınilli müdafaa komisyonunun 
ı ea, alt l1d ttc h;ı 1 a: Başvekalet ve başvelc,a 

llu .i4 olarak bütün nezaretler. 
~tctı:ü~ ~u harbiye, deniz ve hava ne
~bi ı: ile başvekalet ve nezaretlerin 
'1~ ut~ bir komite: Umumi sefer -

kornıtes· · k · l' ~ · ı ve ıaşe omıser ıgı. 

~ lngiltere 

daıaaı:cki~ (B. Çemberlayin) Milli mü 
ll ertıbatı ile mükelleftir. 
aı"ekaı 

tatorıult .~te bağlı olarak; ı) im:ıa -
"c '- nıudafaa komitesi nazırlardan 
~ ~ra d . 
llrrrıa j cnız ve hava orduları genel 

tiyaç)ay arından müteşekkildir.) 2) 1h-

~cPtir)r komitesi (nazırlard.m mürek-
"c "'- ' 3) Pıa k · · · •-.'il n omıtesı (ordu, denız 
tcıcıtıfl ~enet kurmay şeflerinden mü
"'! ı dır 4) y . 
··"'tcıi (' · ukseü memurlar ko 
llıtc}iai (~~e) 5) D<limi imparatorluk 

ıaşe ve h tep ane işleri). 

ll. St ı· .sovyetler birliği la a ının . 
r lrlttrıa ernrı altında· ı) Ordu -

2
) ıı;ucıatdanı (ınareşal . Voroşilof), 
.. aa sana . k 
~ 4Wlarcıaı V ~ı omi!erliği. 
f1. (Qıiidaf oroı lofun idaresi altın -
~ 2) hav ~ lcoın~serliği) 1) Ordu şe-
Clliı konı~ UVvetleri kum~ndanı 3) 
b . ııcrliği • 
tnıı ,_ · 

bet\· 11;oıniacrr ~ · 
ıı kuvvetler· ıgıne baı)ı olarak : l 

1 ve kumandanlığı. 

!arın çergesine gelen bir misafir iste -
diği k,adar kalabilir. Bu adet sarsılmaz 
bir anane hükmilndedir. Çünkü, misa
fir f''••n bir Moğol, bir müddet sonra 
misafir olana gidecek ve onuı. çergi&i

.ne yerleşecektir. 

Tnbiat itibariyle çok konuşkan, şen 

liitifecidirler. Pinar başlarında günler -
ce söhbete dalarlar. Dünya havadisle -
rini öğrenirler. Kabilece karar alır, al
dıkları kararları noktası noktasına bir
lik halinde tatbik ederler. Bu sohbetler 
de alınan kararları öğrenmek üzere, 
günlerce uzak mesafelerden atlılar gelir 
kendi yaşayışlarına dair son haberleri 
getircikten sonra, yenilerini, ve dünya 
havadislerini de öğrenerek arkadaşları
nın yaşadığı başka bir pınar başına dö
nerler. 

Yaşadıkları muhitlerde, yaz günleri 
sıcak, kış günleri ise soğuk olur. Müt -
hiş soğuklar çok kere sıfır altı 50 dere
ceye kadar alçalır. Suları 'k.ıttır. Mün
bit olmayan arazi Moğolu, çok defa aç 
gezmeğe mecbur eder. Bu hayata alı -
şık olan bu insanlar günlerce aç dolaş
tıkları halde. enerjilerinden bir ğey kay 
betmezler. Bütün zorluklara karşı mu
kavim, yoksuzluklara alışkın oldukta • 
rı için düşmanla karşılaştıkları zaman 
'korkmadan ileri atılırlar. 

Küçük çocuklar, hiç kimseye güven
memeğe, kendine itimat bcslemeğe a -
lrştırrlır ve meme emmekten vaz geçti· 
ği gibi, bir bliyük adamın yiyeceği her 
şeyi yemeğe baılar. Uç yapnda çocuk
lar at fizerinde gezdirilir, Böylelikle 
at idare etmeğe alııtmlır. Attan diif -
tüğü takdirde, ağlamasına kulak asan 
almaz, düşmekte devam ederse, atın 
üzerine sımsıkı bağlanarak,, alabildiği
ne koştururlur ve çocuk, feryat ede e
de, korku içinde bu vaziyette bırakılrr. 

Moğollann hayatına dair bir eser neş 
reden T. Şoriç Çengiz han zamanı ile 
§imdi.ki Moğolların hayatt arasında 

hiç bir değişiklik olmadığını yazıyor. 

Şl~ farkta, ki bazı mıntakalarda şimdiki 
Moğollar terakki eserleri göstermeğe 

ve kültürJeşmeğe başlamıştır. Moğol -

larr bir dereceye kadar uyuşturan cihet 
Lamaizm dini olmuştu. Şamani dinin
de iken Moğollar bu dereceye düşme -
mişlerdi. Maamafih, kanlarında enerji 
deveran eden bir ırk hakkırı:la, gördük
lerini, Şoriç !Öyle tasvir ediyor: 

Moğolların merkezi olan Urga şehrine 
190 kilometre mesafedelc,i Gobi yayla • 
sında 4000 kişilik bir Çin garnizonu 
bulunuyordu. Baron Ungeru Şteren • 
berg maiyetindeki kazaklarla birlikte, 
başlarında bir başbuğ bulunan 300 ki
şiden diğer bir Moğol kafilesi ile ittifak 
etti. Moğollar bu garnizona hücum et
tiler ve tek insan kalmayıncaya kadar 
kılıçtan geçirdiler. 

Cengiz ve Kubilay han devrinde Av 
rupa ve Asyanm yarısından fazlasını 
istila eden Moğallar, edebiyat ve ıa • 
nat aleminde hiç bir eser bıralynamı1 -
tır. 

Maamafih, cesaret ve kahramanlıkla
rından da hiç bir şey kaybetmemiıler • 
dir. 

Onların ruhunu kısmen değiştiren 

şey, Lamaistlik olmuştur. Bu din, cen
ge ve savaşa aleyhtardır. Bir Moğol has 
tala.ndığı zaman, yanındakiler hasta -
nrn yanından uzaklaşır, hasta ölür. 

Bundan dolayı Moğollar arasında 

hasta ve sakatlara tesadüf edilemez.,, 

F.CNEBI MAHAFILDE 

ltalyanlar ku Uplerlnden 
bin nı kapıyor 

Beyoğlunda bulunan ltalyan kulüp -
!erinden biri kapanmak üzeredir. 

B:ri Tepebaşında, diğeri istiklal cad 
desi yan sokaklarından birinde olmak 
üzere ilc,l tane jdi. Haber aldığımıza gö 
re. şehrimizdeki İtalyanlar. şimdi bu 
iki kulübü kendileri için fazla bulduk -
larından İstiklal caddesi tarafında olan 
kulübü kapatmak ve azasını Tepebaşın 
dakine nakletmek tasavvurudadırlar. 

Sonra 1da binayı satacaklardu. 
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ili< TURIC GAZETECİ 
1'!0. 19 
Ve buna Vitaphone ismini koydu . 

1927 senesi ağustosunda Nevyork· 
taki Vaıııer Brothero sinemasında ilk 
defa sesli film göSterildi. Bu, sessiz 
filme Ha ve ten gösterilen, kısa bir film 
di. M~ur opera aktörlerini teganni 
ettiriyordu. 1927 senesi teşrinievvell
nin 6 sında aynı kumpanya Gazz Sin
ger f.lmini gösterdiği zaman artık 

sessiz filmin idrun kararı verilmiş ve 
bundan sonra Sesli mm hükiimr$Il ol
mağa ba.ı;lamıştır. Fakat henüz ses 
plaklarla veriliyordu. 1927 mayısının 
25 inci günU Sam H. Ha.rris Nevyork
taki tiyatrosunda ilk defa olarak şe
ride çekilmiş sesli filmi gôsterdi. Bu 
film meşhur tayyareci Lindberg!Jı 
Nevyorktan Parise hareketini göste
riyordu. Ahali tayyare meydanının 
bütün patırdılannı duyunca co§tu. 
ve film çok muvaffak oldu. tstanbul
daki sinemalarımızda bugün her iki 
metod • yani plak ve sesli &erit -
kullanılmaktadır. ' · 

1902 senesindenberi malfun olan 
v 

renkli filmler ancak 1929 senesinden 
sonra rağbet bulmağa başla.ml§trr. 

Holivutta bulunan Teclınfcolore ve 
Multicolore stüdyoları dünyanın . en 
hakiki renkli filmlerini yapmaktadır· 
lar. Bu stüdyoların hususi objektif· 
leri gayet hassastır. Filmin üzerine, 
kırmızı, ye§il, mavi ziyal&r1 ayrı ay. 
n çekiyorlar develope edildiği zaman 
bunlar tabii olarak renkli. çıkıyor. 

Vasati bir film 7000 kıdem yani 
2500 metre uzunluğundadır. Böyle bir 
film iç1n 30-35 bin 'metre negatife ihti
yaç \'ardrr. Bundan ancak 2500 met
resi kullanılır. Ust tarafı atılır. Bir 
yazıcının nasıl beğenmediği yazılan· 

na atmak için bir kağıt sepeti bulunur 
sa. kesme odasında da. bozuk filmler 
böyle kesilip atılır. Arada tabil büyük 
farklar var. Yazıcı beğenmediği· şeyle
ri sepete atarken yalnız kendi dıma
ğmı sennaye olarak kullaiunıştır. 
Halbuki sepete atllan film parçalarm
da birçok emekler vardır. Onların se
pete atılması bu emekleriıı ve birÇok 
paraların. heder olması demektir. 

2500 metrelik normal bir filmde 
(200) den. (500) e kadar sahne var· 
dır. Yapılışta bir filmin başından baş
layıp sonuna kadar bir sıra takip et· 
tiğini zannederseniz aldanırsınız. Ek-' 
seriyetle film sondan başlar, sonra 
başı ve daha sonra da ortası yapılır. 
Kumpanya tertibat için en az masraf· 

Franşto~ı karıslyle beraber 

· YAZAN ı Turan Aziz Beler 

lı yolu tatbik eder. Ayni elbiselerle 
birka5' defa objektif karşısına çıkılı
yorsa bunlar ayni gUnde filme çekilir. 
Gerek ortada gerek başta gerek 8()o 

nunda olsun. .• 
. ;. Çok yakında atroskopik filmler ya
pılacaktır. Şimdiye kadar mütecessim 
görünmeyen sinema manzaraları bun
d~m böyle daha tabii ve daha mükem
mel olacaktır. Bu yoldaki tecrübeler 
çok ilerlemiştir. Bugün henüz çocuk· 
luk devresinde bulunan sinema yakın 
bir !tide daha birçok terakkilere nail 
olacak ve milletlerin içtimai terbiye
si Ur.erinde mühim. roller oynayacak-
tır. 

IX 

ihtiyar bir Fransız madamı; Holi· 
vua kilisesi; otomobil . yolculuğund4 
çay nasıl içilir1 Yemeklere tak,1an 
isimler. Çarlı 861Jd.oviçi n.asıZ yapılır1 
ilk defa gördüğüm yıldızlar. Kalori 
terazi.!i. Muhtelif f1l(J.(].Mlerdeki kal-O-, 
rf miktarı. Gıd4 mf1.taha881s1an; oo
ğa::ını 8et>enler burada yaşayamazlar. 
Nerede ihtiyarlar da gençler kadar 
dayant klıdır 1. 

O TURDUQUM otelde tam oda
mm karşısında Madam Agne 

Roget de Lisle isminde ihtiyar bir 
Fransız kadmmm odası vardı. Bu ba

. yanın kbcası Pariste Pastör enstitü-
aUnde birçok tecıil~lerle uğra§mış ve 
ölmeden evvel bir serom icat eyleIJlİŞ. 

Kendisi Amerikalı olmakla beraber 
bir Fransızla evlendiğinden haYitmm 
en uzun kıSmını Pariste geçirmiş 
fransw:ayı da bir Fransız kada.r iyi 
öğrenmi!f. Madam dünyaya dört ço -
cuk getirmiş ise de heps\ öldüğünden 
ihtiyar yqmda kocasız, çocuksuz, 
kime5iz kalmış. 

Holivudıin havasını ve buranın ha
yatını beğenerek senelerdenberi bu o
tele yerleşmiş. Epeyce bir servet sa
hibi olduğUndan yalnızlık yüziindn ~ 
telde yaşamağı tercih eylemiş. Komşu 
olmak itibariyle kendisiyle çobuk ta
nışmı3tım. Hele r.-aıısızca bildiğimi 
an1aymca ihtiyar komşu daha ziyade 
sevindi. Amerika.da fra.nsızca bilenler 
nadir bulunur. Btırada ingill7.eeden 
sonra ve en çok öğrenilen lisan ispan-

. yolcadır. ÇUnkU bUtiln Cenubi Ameri
ka ispanyolca konuşur. Amerikalılar 
lisan bildiklerini daima göstermek is
terler. Her rast geli§inde beni )18-ka.lar 
ve otelin holUnde usun boylu transız.. 

• 

ca mUkA1emelere giri§irill. lhtiyar, 
hürmete şayan çok bilğili bir kadm 
olmak itibariyle ben de kendiaiY.le g5-
l"Ü§mekten haz duyardım. 

75 yqlannda, uzun boylu zayıf, bir 
:Kadın olan Madam de Lislen!n bunı
oUklarla çi7.gilenmiş çehresinde, iri 
siyah gözleri ve daiına iyilik ve eefka,t 
kaynağı gibi parlardı. Beni adeti bir 
evlat gibi severdi. Doğrusu ben de~ 
na çok alışmıştım. Bir aralık ap~ 
man tutmak ve beni de beraber al .. 
mak istedi. Fakat müşkili.tmdan bah".a 
sederek kendisini fikrinden vazgeçir
dim. 

Manam de Llsl !her pazar mutıali& 
kiliseye gider. DUnyanm en dinsiz 

· halkı olmakla beraber yine kiliseye 
giden Holivudlular da bugilnlerde ga
liba hafta içinde işledikleri günahla-

• n affettirmek için olacak, kil.i8eye 
giderler ve yeni hafta için gUnah ~le
meğe hazırlanırlar. Vakıa Hollvudda: 
:işlenen günahların hesabım ancak 
Tanrı bilir. Burada gençlerin yapma
dıktan hezeyan yoktur. Filmde doğan 
Amour M.aking "lşktaşlık., burada a
deta bir sanat hline girmi§tir. Holi
vud iklimi gençlerin ateşli kanlarını 
kaynatır. Onları bin bir türlil mace
ralara sevkeder. Şöyle bir tesadUf sa
ikasiyle isimlerine bile öğrenmeden 

~eceyi beraber geçirmiş ve sabahleyin 
?nr daha biıibirlerlni görmemek ~ 
a~Tilmış kız ve erkeklerin sayısı çok 
kabarık bir rakam olsa gerektir. 

Bu &ebi.rde erkek ve kız hep ''yaşa
mak,, için çalışır. Buldukları fırsatı 

hiç kaçırmazlar. Bununla beraber çok 
tedbirli oldukları ve hıfzıss'ıhhayı iyi 
bildikleri için bu sergü7.eştlerden lAi
yük zarar görmezler. 

Bv pazar sabahı beni holde yaka.
layan Madam dö Lisl kendisine refa
kat ederek kiliseye götürmekliğimi 

rica etti. Müslümanların killiıede işi 
olmadığım ihtiyar bayana. anlatmak 
istedimse de muvaffak olamadım. Ni
hayet ısrarına tayanamıyarak bir Ho
livud kilisesi de görmüş olmak için 
muvafakat ettim. 

Kilise hmcahmç aoıu. Holivudda 
pazar gUnleri hattl sinemalar bile ka.. 
palı olduğu için halk kiliseleri doldu· 
nıyor .. Film sanayiinin maruf ~ .. 
yetieri aileleri ile beraber geliyorlar. 



- - -- - - - - - -- - - --- . -- - - - -- -,.,-- ·--·-----~--·· _ .. _______ --·- ·-·-·-- --- ___ ::-_.:.... - =· ... .:"'!:""--_ ----:...::..--- --- --- -- -· - ----

8-KURUN 

SR 1 N Yazan: 

UK ARI 
Ferenç Körmedin 

Çeviren: 

Vahdet Giiltekin 

23 

C:=I on 
SAIF G=llAVAT 

En seyrek gelen misafir, anneleri
nin ablası, Gizclla teyze idi. Bu teyze
leri Alamanyada otururdu ve ismine 
Bayan von Ehrhart derlerdi. BUtiln 
aile onunla ütihar ederdi, çUnkü bay 
von Ehrbart, yani Albert yahut t.eyze.. 
lerinin dediği gibi Berti enişte ı;ıarkiğ 
Prusyada are.z1 sahibi bulunuyordu 
ve çok itibarlı bir adamdı. 

Bundan başka, dilnyanm en uzun 
boylu adamı idi o. Gizella teyze de 
çok uzun boylu idi, f o.kat kocasının 
yanında cüce kalıyordu. Buna. muka
bil Gizclla teyze şişmandı, Bertl eni§
te bayrak sopası gibi zayıftı. 

Peşteye pek seyrek gelirlerdi ve 
geldiklerinden pek de me~un olma
dıkları anlaşılırdı. Bununla beraber, 
Hegrdüs'lerde rııhatlan pek iyi idi. 
çünkü babaları ile anneleri değe.rU 

misafirlerin canları sıkılmasın diye 
çok dikkat ederlerdi. Fakat, Berti e
nişte: 

"- Şehirler benim harcım aeğil !,. 
diye kesip atardı. Gizclla teyze de, 
kızken daima bUyUk blr ı;ehlrde yaşa
mak hUlyasmda bulunduğu halde, iki 
8ene içinde, şehir hayatından nefret 
etmek hususunda kocasına uymuetu. 
On senede ancak dört defa. Peşteye 
gelmişlerdi. En son geldikleri geçen 
sene idi. 

Albert enlete, muayene odasında, 
babalan ile oturmug konuşuyordu, 

kadınlar da -annelerlnlıı bazı misa
firleri gelmişti- salonda. oturuyor -. 
lnrdı. Albert cniete, lbirdenbl.re: . 

- Bu şehirde çok Yahudi var, de
ğil mi Laszlo? diye sordu. 

Babası gülümsedi: 
_ Evet, evet, dedi ve hakikaten, 

her yerde olduğu gibi, burada da çok 
Yahudi olduğunu söyledi, 

Umumiyetle konuştukları eey zira. 
at bahisleri idi. Eni§te hububat ii
raatinden, tütünün iyi cinsinden bah
sederken doktor da, nezaket icabı, a
l!kadar görünüyordu. 

Sonra FAırhartlar kalktılar gittiler. 
Ertesi gilnkü gelişlerinde daha az 
kaldılar, üçüncü gün bir iki dakika o
turdular. DördUncU gün de memleket
lerine dönüyorlardı. Gizclla teyr.e ye
ğenlerini bUyük bir sevgiyle kucak -
iadı öptü ve gelecek sef cr gelişin
de oğulları Wolfgang, Gertrude ve 
Gaspar'ı da beraber getireceğini va. 
adetti. Hegedils'ün oğullan bu t.eyze 
çocuklarının bir resimlerini görmüş
lerdi, yalnız ordan tanıyorlardı. Bu 
resimde hemen hemen hepsi bir boy
an, iri yarı üç san çocuk görünU
yordu. Bu vaıt yalnrz vaıt olarak kal
dı ve Paula küçük Erhart'larla ancak 
senelerden sonra k~ıla.şabildi. 

Çok uzakta. olmalarından bu Ala
man hasnnlar gözlerinde pek büyük 
görUnüyorlardr. Babalan derdi ki Al· 
'bert enişte son derece renginmiş; an
nelerinin dediğine göre de Gizclla 
teyze fevkalade bir ev kadını imiş, 
oğulları da harikulade çocuklarmış. 

Fakat bUtUn bunlar çocuklann ha
yalleri için pek fazla rnUbhem şeyler
di. Yılba'iIDda aldıkları kartlardan da 
fazla bir §CY anla.mayorlardı: 

r~KURUN~ GVNDELIK SiY ASI GAZETE 
aazetemlıe gön<krilen yazılar. p.ıete 

1 ye gt.rmek lçtn l8e. urtmııı k6fesln• (:a , 
ate) kellmesl yazılmalıclJJ>. i 

Kllf1ılJk 1st1yen okurlar, aıektuptarma j 
!O ~luk pul koymı.Jıdırla.r. 

Ba.sıJ.mJyan yuıtan g rt gOnd<!noekten 
kıyınetmı yollanmle mektupların tcmı 
konuiaıı p&ra)a.-m kaybolntumd&ıl, 111\ıJ 

olarak ÇtkBıl yazılArd&n dolayı. direkU)ı 
Ulk. OstUne IOT'U sorgu almu. 

Oazet.emwıe eıkıuı yanlarla ~ımıe.rıo 
ber bakla wt kt.ndlıd ıcındtr. 

"Sevgili Györy ve Paula; 
"Yeni senenizi kutlar, kuvvetli ve 

cesur birer adam olmanızı ve sağlığı
nizi dileriz. Selamlarımızla: 

"Wolf, 'Tnıde ve Gaspar.,. 
Bu da onları bilğisizlik ibulutu içine 

daha fazla sarmaktan başka bir eeye 
yaramazdı. Anneleri: 
"- Yaratılı§larmdan soğUk çocuk

lar!,, derdi. Paula'nın da zihninde, ya
bancı memleket hakkındaki o sabit 
gorU§U canlanırdı: Yabancı memle -
ket havanın daima. soğuk olduğu bir 
yerdir. Yabancı bir mUletten olan tey
ze çocukları da elbet soğuk yaratılıe
lı olacaklardı. 

En sık gelen misafir annelerinin kU
çUk kız kardeşi idi. Anne1erinden5 yaş 
kadar küçUktU. Gilzel miydi? ... Evet, 
gllzeldi ve anneleri gibi sarı saçlı Jdi. 
Garip bir insandı bu; Pcşteye sık sık 
geldiği halde, çocuklar kendisine pek 
yanaşamayorlardı. Annelerinden daha 
ağırbaşlı idi. Sonra, topaldı da. Der
lerdi ki çocukken attan düşmilş de 
böyle eakat kalmıg. Uzun etek giyip 
bu kusurunu saklamağa çalışırdı ama, 
rUzg!r eteklerini kaldırdığı vakıt, ya
hut otururken ayakkabılarından biri
nin topuğunun ötekinden en aşağı üç 
parmak yüksek olduğu görülürdU. 

Bu Emlliıı. teyzenin yUzU ~ok san 
idi, hiç kimsenin yUzU onun yiizU ka
da.r renksiz değildi. Eva derdi ki has
talıktan olmue derdi. Bir keresinde 
de, şişmanlamayayım diye çok limon 
yiyor da ondan oluyor, demişti. 

Emilia teyze, anneannneleıi ile 
beraber, Szcles'te otururdu ve, dedik
lerine bakılırsa, Peşteyc kendini dok
tora baktırmak için geliyordu. Haki· 
katen !bazı gfüıler, gelir gelmez dok
tor Hegooüs'le beraber çıkar, bir ye
re giderdi. Peşteye geldiği zaman 
11Pannonia,,da otururdu. Daha. doğru~ 
su, otururlardı. ÇünkU ihiç yalnız gel· 
mezdi, yanında daima. yengesi, yani 
ağabey'sinin karısı, yahut başka bir 
hısımı akrab::ısı, nadiren de annesi 
bulunurdu. 

Onu hergUn masa başında gorur
lerdi, fakat ne yaptığını anlayamaz.. 
lardı. Yalnız derlerdi ki Emilin tey
ze bir şair kaJınmış ve Peşte gazete· 
terinde şimdiye kadar birçok şiir neş
retmiş. Bütün bunlar, onun etrafın
da bir esrar ve ihtişam ha.lesi teşkil 
etmeye kafi idi. 

Hiç sesi çıkmayan bu Emilia. 
teyze çocuklara karşı çok iyi muame
le ederdi; onlara güzel masallar an
latır. kitaptan veya ezberinden bazı 
şeyler okurdu. Bir kere Paula'ya bir 
şiir ezberletti. Bu şiir, çocuğun o za
mana kadar işittiği veya ezberlediği 
manzumelerden bambaşka idi: 

Sessiz çekfüp gittiğim. 
ve her7cesin b~ıi unııttttğu gün 
meZ11nmm fü:erinde açan 
ey s~n çiçek, zambak! 
Sen ditnyanın en iyi 
Çiçeği olaoo1'-!uı .... 
O dit?ıycının, burda ölü ycıtan 
yalnız acı.crını gördü, 
ey srırı çiçRk, zambak!. 
Bir akşam, Paula ıbu şiiri eZberden 

okudu Emilia. te_yze şiirlerinden biri
ni Paula'nm ezberlediğini söylcmiır 

ti, babası da: 
_ Oku da dinleyelim bakalım! 

demişti. 
Böyle, şiir okumak evde adet blma

yan bir şey değildi. Şim?i de herkes 
okunacak şiiri mcrakia dınlemeye ha
zırlanıyordu. Paula da hakikaten şii
ri okur.'!akta çok muvaffak oldu. 

Paula. şiiri, teyzesinin öğrettiği gi
bi ahenkle, ve heyecanlı bir sesle o
kumuştu. Okuyup bitirince babası çok 
memnun olmu~tu ve: 

_ Aferin, af erin! diyordu. 

Annesi de o kadar heyecanlanmı~ı 
ki odadan çıktı ve biraz sonra içeri 
gelerek: 

- Emllla, dedi, gel biraz buraya. 
Babası da çıktı. Ne konuştular, bil-

:-ii':::i:l::::::=.i~==~:z===:;..;;::;~--...;...--~~~~~~~~------~ Telefon ha{[an-·~.~-~--,~·-.....-L ............ -...;.._ ____________ , 
mızın ıslahı Kaçırılan; öldilr illdilmil, sağ mı?! ,, 

devam ediyor Kaybolan General !. 
Posta ve telgraf ve telefon umum 

mildilrlüğU ta.raf mdan §ehirlemiz a
rasındaki telef on hatlarının ıslahı ve 
takviyesi için geniş bir proğram ha
zırlanmıştır. 

Bu program, elde olunan tahsisa
ta göre ve ihtiyaç nazarı itih~ra alı
narak peyderpey tatbik olunacaktır. 
Bu sene ilk iş olarak İstanbul - !z.mir 
hattında muhaberat, 1:.stanbul - Bursa. 
arasında "courent porteur,,lü bir sis
temle temin edilmi§tir. Evvelce 1z.. 
mirle görüşmeler çok güç oluyor, ses 
zayıf geliyordu. Bursa ile İstanbul a
rasında temin edilen bu ıslahat neti
cesinde 1zmide telefon muhabereleri 
tamamen d~lmiş, konuşmalar tam 
bir betTaklık kesbetmiştir. 

Ankara merkezinin tavassutu ile 
yapılmakta olan Sıvas, Adana, t.ele
fonlarmm tesisatı ıslah edilmektedir. 
Adana hattında da yeni bir .. curcnt 
porteur,, tesisatı yapılffiaktadır. Bu 
tesisat bittikten sonra memleketimiz.. 
le Suriye arasında. telefon muhavere
si tem!n edilmiş olacaktır. 

o zaman doğrudan doğruya Ada
nanın tavassutu ile, fstanbuldan Su
riyenin herhangi bir §ehriyle, bu ara
da. bittabi Hatayla telef on muhabe
ratı başlamış olacaktır. Hükiimet 
Türkiye • Hatay - SuSriye telef on hat
tının bir an evvel açılması için bu te
sisatın sUratle bitirilmesine ~arar ver-
miştir. 
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• PARAŞÜT KUJ.ESl itin lstnnhulda 

münasip bir yer bulunamamıştır. Tetkik· 
Jere devam olunuyor. 

• EM~İYET UMU)f MÜDÜRLOGü· tara
fından her hafta bir emniyet bülteni çıka 
rılacaktır. Suç işleyip de katanların mu
vaızah adre'li ve resimleri bültende bulu· 
nacaktır. 

• BELEDİYE TURİZM ŞUDESt, etrcn
man ve otel kondoktörlerinin seyyoblarn 
nası muamele yaptıklarını tetkike başla· 
mıştır. 

• llURSADA ilkroekte~ler birer rndyo nl 
mağı kararlıışlırmışlardır. 

• TİRYESTE KA~ÇILARUGINA mer· 
kezden Şadan tayin edilmiştir. 

• FA'KİR ÇOCUKLARA yardımı fnıla· 
lnştırmak maksadile dün Parti 't'ilayet bina 
sınıla büyük bir toplantı yapılmıştır. Yüz 
kıular ınüe5<ıesenln isimleri teshil olunarak 
bunlard:ın yarılım temini ve Dolmabahce
de hir balo verilmesi diişünülmektedir. 

• KÖSTfu"CEDEKl KAZA münasebelile 
Yekta vapuru sahihine verilecek tazminat 
3 Obin lira olarak tesblt edilmişti. Holbu· 
ki vapur snhibi 40 bin lira istemektedir. 
Kazanın adil kısmının muhakemesinin de 
lstnnbulda yapılması istenecektir. 

• HARİCİYE VEKlr.t~flZ Rüştil Ara~, 
dUn Ceneneye fliderken Sofya istasyonun· 
da Bulgar baş,·ekili Köselvanofla görüşmüş 
tür. 
• EDIR~"E clvnrınılaki bataklıklan kurut 

mak itin milkellerryet ilAnına ve te~bit e
dilen milkeııenerden para talısiline karar 
't'erilmiştir. 

• LETONYA muhabcrat nazırı Dernhard 
Einberı dün lslanlmla gelmiştir. Buradn 
iki sün kaldıktan sonra Kahireye giderek 
beynelmilel lclcfon ve telgraf kongresine 
iştirak edecektir. 

• KARADEN1ZDE Slvastopol Umanı ro
tası üzerinde omurgalan dönmü, üç büyük 
mavnn enkazı görülmüştür. Vaılyet bütün 
gemilere lrildlrllmlştlr. 

• KAY:\fAKAMLAR arasında yeniden ba
zı nakiller yapılmıştı~. 

• D.D.YOLLARI idaresi Oçüncn me,·kl 
yolcularının da yemek vagonlarından isti
fade cdebllecelıinl altıkadarlara bildirmiş
tir. 

• ZiRAAT VEKALETi Salep.yer monta· 
n, çelik, yab:ıni sovtın, kitre, kökboyn, ke· 
kik olu gibi orman mahsullerinin trenle 
naklinde "ormaniye,. aranm:ı!ına Jilıuın 

olmadıltını altıkadarlara bildirmiştir. 
• 0N1\'ERSITE rektörü, lsviçrede topla· 

nııcnk olan Beynelmilel, devlelJer umumi 
bukukt kongrasında memleketimizi temsil 
edecektir. 

• İKTiSAT VEKALETi teftiş heyeti re
isi Hüsnü yaman şehrimize gelmiştir Ken
disi şirket lıeyeU umumiyeleri işile uğ

raşacaktır. 

• 17.l\ltn Torbalıda yürük çadırındn olu· 
ran Yusuf gayrimeşru münasebetlerde bu· 
lunan karısını öldürmüştür. 

• Y&"\t iKi FABRiKAMIZ şubat başın· 
da işletmeye açılacaktır. Bunlardan biri 
Dursa ~lerinos, diğeri de Gemlik sun'l ipek 
fnbrlka~ıdır. 

miyoruz, fakat muhakkak ola.n bir şey 
varsa o da. §U ki, o akşamdan itibaren 
Emilia teyr.e yeğenlerine artık eiirl&
rini hlc okumayor ve ezberletmiyor
du. 

(Arkası oor.) 

Paristeki "Beyaz Rus Askeri T e§kİ· 
lib,. reisi Millerin izi üzerinde •••••• 

Yazan: Alfred Gerlgk ---Tefrika numarası: •2' 

isviçredeki cinayet 
Lozan şosesi kenarında 7 kurşunla 

dellkdeşlk ceset 
4 Eylül 1037 de, lsvlçredo 

Lozana nıUntchi şosenin. kena· 
rmda blr a<lamm cesedi görül
milştUr. Başında darbc7lo açil· 
mış bir )'ara vardır; ,ıucudu, bir 
makinell tabancadan çıkan 7 
kurşunla dellkdeşikttr. Şo e üs
tünde geçen vakanın nasıl cere-
7nn ettiğini ••••• 

tesbit etmek, kolaylıkla kabildir; bu 
adam, blr otomobilde başına bir şey 
indirllmek suretiyle sersemletilmiş 

ve kurşunlarla öldUrülmüştUr; sonra 
da ceset, otomobilden şose ilstUne fır
latılm rştır. 

Ölünün mUtekalHs elinde bir tu
tam kırçıl sac mevcuttur. Ceplerin
den birinde bir Çekoslovak pasapor
tu sokuludur; bu pasaportta.!)lslm ve 
meslek olarak, "Ilerman Ebcrhardt, 
tacir" yazıtıdır. 

Polis, bir bakışta bu pasaportun 
sahte olduğunu anlayor. Ve öldUrU
lenln hUvlyetinl pek çabuk meydana 
çıkarıyor; çUnkil o, pollst ..... bir hay
li memleketin polis teşklla.tını pek 
<;ok uğraştıran bir adamdı. O, bUtnn 
Avrupanın polis teşkilA.tınca uzun 
zn~andanberl bolşevlklerln GPU 
teşkllfı.tmtn harlct ajanı olarak ta
nınmış lgnats Raystl. Kendisi, kısa 

bir mUddettenberl tsvlçredeydl ve 
Herman Eberhardt namı, onun ta· 
kındrğı llk sahte ad değildi. Bu bol
şevik gizll ajanının hayatı, kötU cl
nat romanlar tiplerini hatırlatıyor, 

bu hayat, fena bir romandaki glbl 
lbanetlo, dossasca hlyanetl& blUy-0~ 

İgnats Rays, 18-yaşındayken, bol· 
şevik fhttlAli kopunca, kızıl orduya 
girmiştir. Boğazlaşmada kızıllar ga
JJp geıtnce, hariçte bir gizli ajan faa
liyetini Uzerino almıştır. 21 yaşın
dayken, 1920 senesinde ilk defa ola
rak bolşevlk ajanı olduğu keşfedil
miştir ..... Polonyada. ve orada el al
tından gördilğil işten dolayı 5 sene 
hapis cezasına çarpılmıştır. Fnkat, 
bolı;evlk diplomasisine, 6 ay sonra 
bu ajanı, Rusyada. yakalanan bir 
Polonyalı ile değiştf rmeğe ve Mos
kovaya. geri getlrmeğe muvaffakı
yet elverdi. 

lgnats Rays, GPU hizmetinde da· 
ha ehemmiyetli "vazifeler" hallede
bilmek Uzere hummalı bir calışmay-
1& ecnebi lisanlar tahslllne girişti. 3 
sene tçln Almanyaya gönderlldl. Bu
rada Sar havzasında. Separatfstlere 
Htlrakcıhk mahiyetindeki suç teş
kil eden faallyetlerlndo yardım etti; 
o vakit te, hayatının son gUnlerlnde 
tekrar aldı~ı Eberhardt adı altında! 
Daha 3 sene de GPU için Vfyanada 
çalıştı. Bir mUddet için GPU'nun 
merkez bürosuna, Moskovaya dön -
dil, sonra muhtelif talimatla İtalya • 
ya, Almanya.ya yollandı. Almanya -
da sizli tahrik fo.allyetlnln izi tıze • 
rfne düşUldU, son dakikada hududu 
geçerek Fransnya atak basıp yaka -
smı kurtarabildi. 

Bütün bu teşebbüslerinde Gertrud 
Şildbah, kendisiyle en yakından be· 
:raber cahşan kadındı. Ştrasburglu 

olan bu 43 yaşındaki kadın, kırçıl 
eaçları ve kalın gözlllk camları ar. 
kasındaki miyop gözleriyle. bir gil· 

zellik olmaktan başka her şeydi. 
Fakat bu ikisi, blribfrlerlyle 15 yıJ. 
danberl tanışıyorlardı: lgnats Rays 
\'e Gertrud Şlldbah; vo bu zaman t
çerlsinde sıkıfıkı dostluk edinmiş· 

lerdl ! 
17 Temuz 1937 de, aşa~ı yukarı 

katlinden 1 buçuk ay önce Moskova
da komünist partisi merkez komitesi 
adresine bir mektup yollamakla, 
Rays, kendi ölUm kararını kendisi 
yazmıştır. 

"Bugüne kadar ben sizinle bera· 
ber yürüdllm" Raya, mektubunda. 
böyle diyordu. "Şimdiden sonra yol· 

larımız ayr.J}ıvor. HU! susan tdınse, 
• & 

Sta.llnfıi' suc ortağı ve işçi sınırın 
· de hlyanet etmiş olur. Haddlzatin 

'ben bn mektubu çoktan yazmış bU .. 
ıunmalıydımı en geç, "16" ıar ;uyul>" 

öl• yanka bodurumlarında vurulup 
dUi'UldUklcri gün. Ben bfrcok şerde 
sustum ve önce bu cinayette de ağtı 
açmadım. Bunun için bUyfik bir ıne
suliyet yUklUyüm. CUrmUm sonsuz• 

dur; lA.kln ben bunun kefaretini '"el"" 
meğe ve vlcdanrmı hafifletmeğe gar
ret edeceğim. Geçmişimde 16 garri 
meşru faaliyet yılı sıralanıyor. BU11' 

lar, iki kat hesaplanan yıllardır; fa• 
kat ben yeniden başlamak için dab& 

yeter kuvvet hissediyorum. Ban& 
1928 yılında kızıl bayrak nişanı "e· 
rllmiştl. Bu ntşanı şimdi size seri 
gönderiyorum; çünkü ben onu J?U9 

milletinin celHl.tlariylo ayni znınall' 
da taşımak istemiyorum." 

tgnats Raya, o vakit Troçkl taraf· 
\'e 

tarları arasına kaydolunmuştur 

onlara mektubunun bir kopycsınl bl' 

raltmıştır. o. bu noktadan itlbnre~ 
datmt tehlikede olduğunu blllyordU• 
çUnkil gecen yıllar zarfında, Gl'll' 
nun kendisinden korkmamazlık () 
demlyeceğt (\erecede çok esrara ça• 
kıf olmuştur. Dolayıslyle, Mosko\'s.• 

e· ya ayrıldığını bfldlrmeslnt takip 
den birkaç hafta esnasında, değlşllt 
isimler altında muhtelif yerlerde dO' 
laşmıştır. 

Polis tahkikatı, derhal başkaca ır 
tlnat oktalnrı temin ediyor. f gncı.tl 
Rays, en son Gertrud Şildbahln. b~ 
raber görülmüştilr. Lozanda "Ottı 
Kontlncntal" de kah'\'altı etmişler
dir. Oradan dn iki adam yanlarındll 
olduğu halde otomoblllc ayrılmışın!' 
dır. Gertrud !=:ildbah, 1svlçrede artılt .. 1 
bulunamıyor. Öldürülenin ellndclt

1 • kırçıl sac tutamı, Raysın kendislll 
müdafaa ettiğine delO.let ediyor: 16 

hem de kaçması suçta iştirakine b&f 
kaca bir delil teşkil eden uzun seııe· 
Jer dostu ve iş arkadaşı olan kadıll°' 
karşı?! ........ 

Sabık GPU ajanının öldUrülmesll'" 
den birkaç giln önce, Bern· şehrJ11d0 

bir otomobil genç güzel blr lrndın W 
rafından kiralanıyor. Polis, bu Jtll. 
dının adrcstnl 'ôğrenlyor. Bu kad111' 

bir zaman Moskovada, sonra. da 1'0" 

riste bulunan Renate Ştayner nd
11 

bir tsviçrolldlr. 
to• Renate Ştayner, şahst tenıayülU 

siriyle ajan olmuş değildir. ParısiO 
eğlence mahallesi olan l\Ionpnrno.S' 

le· ta, kahvelerin ve barların blriblr o 
rinln yanı sıra uzandıklan yerdC• 

w iyice tanınmıştır: ktlrh tanışıklı~ 
ra karşı kattyen temayülsilz oıınıYıı.fl 
gUzel dişi talebe! o. daha polis ısd~ 
vaplarına uzun mUddet muka,·eJJlet 
idmanı yapmamıştır ve bir mudde 
hıkmık ettikten sonra, kendisine tıı' 

()' 
llmat vericileri clevermeğl tcrclb 

diyor. Dunun itirafı, Moskova GP11; 
sunun ecneLl memleketleri nasıl tıl 

ıı· gizli organizasyonlar ve gizli aJıı 
dO• lar ağıyla kapladığına kat'ı bir 

llldtr! 
- Vaktlle birkaç yıl yaşadığı~ 

Rusyaya tekrar gitmek fstlyordtJJJl 
Rcnate .Ştayner, itirafa bu yoıd' 

başlıyor: t 
. S ~e - Başvurduğum Parısteki o <f 

elçiliğinden, binası Parfste Duld 6 < 
..50 

kağında 12 numarada bulunan JJ' 
yet yurdu dostları cemiyeti" no s:&' 
derildlm. Orada bana, Rusya:rıı 1Jlf 
nliş milsaadesinln ancak aradnll 16' 
yıl geçtikten sonra verileceği tıöf 

11
,. 

nfldl. Fakat Sovyet Rusya besııb~eı 
hassaten hizmet edildiği tnkd1~1,_. 
bu mOddetln kısaltılabileceği do 
ve edildi! 
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~il~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ 
İsmi beş daf a değişen kasabamız Bir seyabat~n notları 
HAVZA 1~1 ~~~~··~~~~~~ 

Havza ( Hususi) 
- Havzada kaza 
teşkilatı y:ı.pılalı el
li beş sene olmuş -
tur. Bundan önce 
timdi Havzaya tabi 
olan Ladik nahiyesi 

~~~Hill! fevkalade te§kilat. 
h bir k,aza merkezi 
olOp, o zaman Hav 
za oraya bağlı bulun 

' makta imiş. 
Havzanın buson 

kuruluşu beşinci -
dir. 

Havza: .Vaarif hamamı 
Bir kaç kere ba

tıp, yeniden ihya ve 
'--- inşa olunan Havza 

---~~~~~~~-

:::: ····· .,. ..... ·:::::::······························· ... ···· ~ ................................... ii 

. eni köy proğ· n 
:t ij 
ı 0 rnırıda neler i1 . ) . .: 

? ii VQf: • 1: 
l 

d 

933 ii ~ ta Yılında köy programlan • : 

~clernz~ıninue aşağD;laki ~öy va- il 
daı. ·nin programa alınması tç i 

11anı1 • • 11 
~ gınca katarlaştmlmıştır i! 

oÇııı ~ .ııınrrı içi~deki bütün işler fi 
~YIU Uyar meclıhleri her köyde ;: 
~ırı~c Salı salacaklardır. Bunun i 
~dan olcı.rak otlaklardan, mera- :: 
rıo.<!an' taı kireç ve tuğla o;akla- :~ 
!;: ~ • kaplıcalardan ve diğer ge- İi 

ı ıçizı Ynak1arından köy büt~esi Is 
il ı. ~rı toplanacaktır. ii 
.: "'llh . . ı: !! dt ~ tar ıeçımlen ıubat ay için- ı: 
!İ ~tapı~acak ve yeni seçilenler :! 
\\ lliı ~t:a 1§e baılayauklardır. Gi1 - H 
!] llıcc~ll köy muhtarlan ihtiyar H 
j! Çıııı azalan yerine yeniden te· H 
ıl lbl ~?ılacaktır. li 
!j lılracti:tar meclisleri lüzum göril- 1 
İi ~le .~raaı köy sandığına yatını h 
!i tirccc~ere köy namına tarla ek - il 
!l tc, 

1 
ler ve m.ahıul ayrıca ime- :! 

!il ıoııu •• 
~·· e elde edilecektir. 1: 

kay1Uhıs\l ~I yüzden fazla olan 1 
lttrı~tq~ kültür itleri bütWı 1',öy-
U1ıc bırleşmesiyle imece usu - i 
ıt 01t1~1~caktır. Köylü mecbu - ı 

n ı . .. 
?tlaca1t §len gormcuıc cezalandı-
~· lde~~r. Sene içinde köy aınm 
lacalttı 1 su birikintileri kurutu • 

r. 
~:ifı.tau b' 

~"de .. ınden yukan olan köy 
J köyıuı· Jcrı er ahırlarını evlerin· 
ayrı b. 

bı.ırı1a ır yere yapacaklar ve 
rı ıc . 

Y•kakJ n~dc bır defa badanala-

daıı d.~rdır. Her k,öyiin bir başın
~t ta'&er Laıma kadar olan yol -
ı.-.. § kcı dır ·ı d.. k • <\oy • un ı e oşenece tır. 

! lllc~ lllczilrlıklan yapılacak ve 
• "~ artıklar k·· d "<a( bi oy en ve caddeden 
i rafa d r Yerde suların geldibi ta-• c·· & 

1
, hııııa l:ıl, suların gittiği tarafa ft 

Ctlt Şc~k, etrafı hayvan girmeye- :! 

\

\ ''İlYlUıcildc ·duvarla çevrilecektir. ıı 
• ~c r 19 38 s · · · d ı : ~ Sar 

1 
enesı ıçın e pazar ! 

il t ko! Yapacaklar, ~öyü kasaba Ü 

ı:f :tıl\ ilt~~:Öylerle bitiş~ren yol- i= 
l t, ~ö .. narına ağaç dikecek - si! 

ı: Yun ·· . t 
'ı: ol!aıt ., • rnunasıp yerlerinde or- ıı· 
' Ç ıetı§tj il titri S"l recekler, tarla ve hah- =ı 

" Y~ .. arnak · · ı 

il ~cakı ıçın ortaklama ark 
: Çi ardı .. . . ı 
: 1\ Pltll k r. Her tUrlu zıraat ı- i! 
: }'a ll , oraı.. ·1 •• 
: ... ııllla'- . . " ı e peynir ve yağ i: 
: ".. ~ ıçın . :• ! le 0.YlUrıun e nıak.ne alacaklardır. i~ 

:ı ı.ıııllla,_ . svaplarının köyde do 1· 
1
: !<·· il lınk~ H ! b 0Ylcrdc be;nı araştınla:aktır. 

ıl ilııt, d . her, ayakk-.bıcı nal- 1 
·: cclt cınırciı b • 1 :, • k<s ara acı, yeti!lltirile- : 
!, ha 1 Y ınaı · · :s •• 
:: ... t il.rı va 1 ıçın de zahire an - H 
"·=:::::··· Ptırılacaktır !! 

···:···~ . ,. 
........ ::::::::::.-::-·· ... ·---..... =ı· ................ -.. 

l{DoKToR 
enıaı ô · 

• O ısc.ın 
~il.lıı.t Pera.tör • Oroloğ 
loııa il • I<arnk .. 
~ tıtası l·ar oy • Abdullah ef. 
-ertlln ~5 §ısıııda Galiçi Han 
~ den 20 Ye kadar 

Telefon: 41235 

l nın ilk adı mali'ım :ieğ:Isc de ikinci ku 
L uluşundaki adının -Iançere olduğu ve 
· yirmi bin hanelik bir büyük şehir bu -
1unduğu ve üçüncü adının da Havza 
değil, Havze olup ancak 7000 hanelik 
yine bir kasaba olduğu muhtelif riva -
yetlerden anlaşılmaktadır. 

Kasabanın şimal k,ısmını kaplayan Gı 
lavuz ormanı içerisinden ve etek arazi
si kazıldığı zaman toprağın en çok bir 
metre derinliğinden kargir bina temel
leri ve ocak taşlan zuhur etmekte olma 
sına göre, bu rivayetlerin hakikat ol -
duğu anlaşılır. 

Havzanın başka adlarla asırlar yaşa
mış namlı ve değerli bir yer olduğunu, 
bugUn içerisinde mevcut bulunan e • 
serlerle ,.C\k kolayca anlaşılmaktadır. 

Doğanbey-Beg
. şehir yolu yapılıp 

bitti 
_Doğanbey (Hı:susi) - Doğanbey 

Beyşehir yoluna altı kilometre uzakta 
bir vadi içindedir. 

Fakat, asırlardanberi nahiyenin şo • 

sa ile rabıtası olmaüığından Kış gün • 
ler:ırle halk çok zahmet çeker ve uzun 
yoldan gelen yolcular hemen hemen 
ocağının dumanını gördük)eri halde 
yol üstünde handa yatmağa mecbur ka 
lırlar. 

Doğanbeyliler yollarını yapmak iç!n 
bir hayli er:;ek ve bir hayli de para sar
federek bu yol işini başarmcığa çalış • 
mışlardır. Fakat muavenet görmedikle
rinden yol tia bir türlü bitmemiştir. 

Değerli ve sayın valimiz Doğanbe -
ye gelmesini müteakip butün dertleri
miz arasında bu derdi de dinlediler. 

Su işlerimiz için iki defa heyet gön • 
derdikleri gibi bu yola da kıymetli mu
avenetlerini es:rgemodiklerinden bize 
bir yol kazandırdılar . 

Bu yolun bittiği gün bir toplantı ya
pıldı 

Birbirini gören halkın davayı ken • 
diliğ :nden benimsemesi ve havanın gü
zelliği bu uf~ toplantıyı büyüterek 
umumi bir toplantı hal'.nc koydu. 

Bu suretle yapılan toplantıda hula -
sa olarak §Unlar konuşulmuştur 1 

Yapıcı, başarıcı Kemalist Türkiye -
sinin halkçı valisi değerli Cemal Bar • 
dakçıya teşekkür ve minnettarlığın bir 
heyet tarafından arzı ..• Bu heyet ayni 
zamanda yolun açılıJ merasimiooe bu
lunmast için validen rica edecektir. 

~o~ ~n~s~ --ı 
Memleket Memleket 
içinde dışında 

Ayl,k 95 155 lüş. 

:; D) lık 2GO 42:> • 
6 :ıylık 4i5 820 .. 
\'ıllık 900 1600 .. 

Tarifesinden llnlkon Birliği için ayd:ı 
olu:ı: kuruş JOşülür. Posta birliiUr.e ftİI · 

meyen yerlere oyda )·etmiş bl'şer kuruş 
zammedilir. 

Abono knyıhnı bildiren meklup ve tel· 
gror ücretini, ohone parasının poc.ln 'c· 
ya banka ile yollama ücretini idare kt>ıı· 
dı üzerine olır .• 

Yeniden !ı abone ynzan veya 5 r.bonc 
blrcfen )'azılnnlarn, mekteplerle köy oda
larına nyrıcıı lenzillıl yapılır. 

Tıirki11t'nin hu po:ııta tnt'rkt':lnde 
Kil RTIN'a nhnnt ya:ılır. 

Atfre" rleıtlştlnne fırrcti 25 kunıştur. 

Lübnanda aş~ıklar yatağ 
iŞTC\RA 

B abamın Suriyeye sürgün edildiği 
l8tl4 tarihindeydi. Ben, sekiz 

yaşında bir çocuktum. Çok iyi hatırla.
rım, Bcrut - Şam demiryolu, henüz 
yapılmamı§tı, Bugünün treni ve oto
mobili yerine arka arkaya koşulmuş 
Uç katırlı hanturlarla saltanat araba
ları gibi altı atın çektiği dilijanslar 
işlerdi. Her sabah, ortalık ağarırken 
dilijansın birisi Beruttan kalkar; öte
ki Şamdan harekt eder; öğle üzeri İ§
torada birleşirlerdi. 

Tıpkı §imdiki tramvaylar gibi da..
racık knnapelere geceden yolcular do
lar, bagajlar arabanın üstüne yerle~ 
tirilir: Sabahın alaca karanlığında 
kılavuzun borusu öter ötmez, dilijans 
hareket eecrdi. Program saatlerine 
çok riayet edilirdi. Her on kilometre
de bir durak yerleri vardı. Buralarda 
hayvanlar değiştirilir; be§ dakikaya 
sürmeden, araba süratle yoluna d&
vam ederdi. Yalnız İştorada bir saat 
mola verilirdi. Herkes• iner; kahvede 
masalara yiyecek sepetlerini açar; 
nefis İştora şarabiyle kafalarını tütsU 
ler, karınlarını doyururlardı. Şimdi 

bu kahvenin yerinde, bir lokanta var. 
Lübnanın en lezziz yemeklerini veri
yor; arı kuşundan güvercin yavru
sundan mezelze hazırlıyor. 

Burası, Lübnan dağlarının Bukai
liı.ziz ovasına bakan arka eteiinde son 
istasyondur; Suriye ve Lübnan genç
lerinin muaı;aka yaptığı akasya göl
gelcriııin altında, bir kuş yuvası gibi 
zarif görünen emin ve sakin bir köşe
dir. Başlarını dinlemek istiyen yor
gunlar, sevi~ek için gizli bir kC>§e 
araya!l aşık'o.r, gülü çiç:eği seven, zev
ke hevese düşkiln olan kız, erkek, ka.
dıİı, ihtiyar, herkes her mevsimin bir 
zak yerlerdeki zevki eğlenceyi brra..
kaç günUnü İştorada geçirmek için u
kırlar; buraya gelirler. Oteller dolar; 
civar köylerde pansiyonlar tutulur; 
bahçivan odaları kiralanır; renk renk 
ipeklere bürünmüş kızlar, genç kadın
lar, sümbüllerin lalelerin, güllerin me
nekşelerin arasında, bir sils, bir kele
bek gibi dolaşırlar; güzel tabiata şevk 
ve neşe verirlerdi.. 

T AMAM kırk üç sene evveldi .. 
Bir kanunusani sabahı, yağ

murlu bir havada, ortalık ışımadan 
Beruttan yol:ı çıktık; Lübnan dağla,. 
nnı dize kadar kar içinde aştık .. All
yeden sonra iklim, birdenbire nasıl 

değişmişti.. Aymsofarda paltolarımız 
boyun atk1Janmız k8.fi gl · ledi, battş. 
niyc1ere sarındık. Boğazdan esen şid
detli bir rüzgar, dağlardan kar yığın
larını yUzUmüze savuruyordu. Hayvan 

1 

I{ı.~l,7• gii:el bfr ofck ı·e çcket o1au 
1
, 

bıı takını her renk J;umıa§tan yapıla
bUir. Biçimindeki şıklık her türlü ha- ı 
fif rcıtg6 müsaiddir. Kwna§m da ka-

lın ı•e ince, parlak ııetJa nuıt olamk itı- ' 
tihabı size aittir. 

Yanan: Dr. Cemil Süfeyman 
lar, bastıkları yeri gömi\ vorlar; bir 
adım ilerde uçurum tehlih~ :!sini insan
lardan iyi seziyorlaı;; adın\ tarını kısı
yorlar; kulaklarını dikerek horluyor
lar; bazı yerde kendilikleri1'den duru
yorlar, gitmiyorlardı. O zam. an kıla

vuz iniyor; hayvan!an bS,!' !arından 
çekiyor; arabayı yola. düzeltfyordu. 

Darillbeydarda yol kapandı·,; dili
jans istasyona döndil. Kar, bA r me~ 
reyi geçiyordu. Bir admı ile.r lemek 
mümkün değildi. Bize bir ban odası 
açtılar; halılarımızı serdiler; o cağa 
büyük bir çam kütüğü attılar. Qdanru 
küçük bir penceresi vardı, kara.~·lık
tan göz.gözü görmüyordu. Dağla rm 
üzerine korkunç bir gece indi; bu I\ U
çük delikte kapandı. Tenekeden iA li 
bir gaz kandili ışığrncfayız. Fakat çan1 
kütüğünün alevleri, odayı bir gündüz 
gibi aydınlatıyor; gölgeler köşelere 

saklanıyor. Dışarda, rüzgarın uğultu
sunu işitiyoruz. Bu uğultunun arasın
da ulumaya benzer vahşi sesler geli
yor: ne olduğunu anlamadan tüylerim 
ürperiyor; korkumdan annemin arka.
sına saklanıyorum. Sesler çoğalıyor; 
bağrrtılar otuyor; sil!hlar patlıyor; 

babama biri sesleniyor, sitiı.hmı atıyor 
o da koşuyor. Annem heyecan içinde. 

Hizmetçiler kapının dışında bekleşi

yor?ar. Boğuşmaya benzer bir şey .. 
Köpekler birini parçalıyorlar; vahşi 

ulumaların arasında silMı sesleri d&
vam ediyor. Annem: 

- Korkma yavrum .. diyor. Ahır-

13.ra kurtlar hUcum etmiş; onlara si
lah atıyorlar .. 

Milcadele bir saatten faz1a sürmUş
tü. Ulumalar uzaklaştı, silah sesleri 
kesildi. BüyUk bir fenerin ışı~da bir 
kalabalık geliyordu. Jandarmalar bir 
kurt vurmuşlar, karların üstünde 
kanlan akarak sUrüklüyorla.rdı. O 
zamana kadar kurdu masallarda din
lerdim. Dinlerken korkumdan gözle
rim bUyür; &.nnemin eteğine snrılır

dun. Kimbilir, onu ne korkunç tahay
yül ediyordum.. Geri geri ~ekilerek 

baktım sivri burnu, zeki ve parlak • 
bakışları, çok se"·imli bir yüzü vardı. 
Ölmemişti. Kureun arkasına. isabet 
etmiş, belkemiğini kırını§, kımıldaya

mıyordu. 
Buradan sonra Dervişpaşa çiftliği .. 
tştoraya yakın bir mesafede, yer al

tına gömülmüş bir köy eviı:deylz. Ka
ranlık odaya kapanıyoruz; ocağı ya
kıyortız: bllyük tenceren!n içinde pl
~n sıcak yemeği bekliyoruz. Akşam 

oluyor; karanlık çöküyor, orada da 
köpek sesleri, ağıllara gelen kurt sU
rülerinin vah§i ulumaları başlıyor. 
Sabaha kadar boğuşma devam ediyor. 
O kanların içinde sUrilklenen kurt, 
hep gözümün önüne geliyor; kan ve 
ölüm. Her gP.ce rüyama g".riyor; heye
canla. gözümü açıyorum, karanlıkta 

o ikl parlak gözU görilyorum .. 

UZUN seneler geçiyor. Ben, genç 
bir zabitim. Bailbekten Şeria 

nehrinln çıtkığı Havle gölüne kadar, 
Maverayılübnanın Suriye hududun
dan ayırdığı yeşil ovaya. hakim bir 
vazifenin başında bulunuyorum. Her 
sabah, arkadaşlarla uzun at gezintisi 
yapıyoruz. Bir gün çiftliğe uğTadım. 

O uzun ve korkunç kış gecelerini yaı
şadığım köy odasında bedevilerin ka
kuleli bir kahvesini •ıçmek canını is
tedi. Bir ihtiyar, Aran, bana geçmiş 
günleri anll!f.ıyordu. Gitti, sandığın
dan eski bir resim çıkardı, getirdi. 

- Alla yerhamu Silleyman beyk .. 
diyôrdu. Bu resmi, giderken içenle, 
duvaroa unutmusıar.. Ne kabadayı 
adamdı!. Öyle de güzel silah atardı 
ki. .. 

Resime baktım. gözlerimi ha.V>"et 
bi.iriicfü. Sehah Jü\•nlv~rıin 1~00 da 
eckti<H bir resim .• B:ı.banun kucağın
da ben!-. 

İnsan, gözlerini maziye çevirince 
benliğinden çıkıyor; kendinden geçi
yor. Ak sakallı bedevinin gözünden 
kaçmadı. 

- Çok düşündün.. dedi. Yoksa 
tanıyor musun?. 

- Evet tanıyorum, biri babam bi
ri ben.. 

Arabm gözleri bUyüdU; ağzı açıl

dı; dili dışarda kaldı. 
Demek sen Süleyman beyin oğlu

sun .. Dervişpaşa neniz olur?. 

- Annemin amcası .• 
Zavallı basit düşünceli insanı. Bu 

onun için bir hadise oldu. Bütün köyü 
başıma topladı; onlara uzun uzun ben 
den bahsetti. 

_ Bu.. diyordu. Keçi yavrusu kaı
dar bir çocuktu; ta.-s atar, tavuklarımı 
öldilriirdU. Bak, şimdi koca bir zabit .. 

Bilmiyorum neden?. Bu dünya yü
ziinde herkes böyle düşünUyor; böyle 
hissediyor. in.sanlara bahtiyar ol
mak mukadder değil ki saadeti hep 
geçmiş günlerde tahayyül ediyor; 
~;eleceği bırakıyor; maziyi hasretle 
,·adedi yor .• 

U NUTMAK, kendi tarihinin yap 
raklarını birer birer koparıp 

atmak demektir. Hayatı t.emsil için 
dilnya denilen bu sahnede, insan nele
re btlanıyorl.... Hddisatı o yaşatı

yor. Geçmiş günleri tekrar yaşamanın 
zevki bende bir iptila olmuştu. Şimdi 
aynı yollardan tekrar geçiyorum; gül
le dikEnle hasbühal ediyorum. B:ı.kı

yorum insanlar dinlemiyor, ytircğimi 
tabiata dökUyonım. Beni yalnız o din
liyor, o anlıyor gibi geliyor .. 

Otomobil devri, mesa!eleri o kadar 
kısalttı, on ikide Şamdan çıkar; birde 
öğle yemeğimizi tştorada suyun ba
şında yer, ve dönerdik. Asfalt şose 

tizerinde iyi bir Naş markalı otomobil 
için 64 kilometre 45 dakik:ılık bil' me
safedir. Vadiiharirden tştoraya giden 
dilz yolda otomobiiler, 120 kilometre 
sUratle giderler. Rayak, Bailbek, Zah
le ve Lübnanm yolu buradan gediği 
için çok kalabalık olur; en büyük ka
zalarda burada vukua gelir. 

Köprilden uçmak, nehlre yuvarlan
mak, alışılmış hadiselerdendir. SUrat 
kazanlarının hiç işitilmemişi, beş sene 
evvel gene bu yol üzerinde olmuştu. 
Dağdan süratıe inen bir otomobil, 
LU.bnan yoluna tırmanmak için !şto
radan son süra.tle gelen başka bir oto
mobilin yanından o kadar hızla ve mi
limetresi milimetresine o kadar ya
kın ve siirUnUyor gibi geçer ki, o es
nada bıışını dişarıya çıkarmış bulun1tn 
bir Şamlının boynunu giyotine eder; 
baş, öteki otomobilde bulunan bir ih
tiyar kadının kucağına düşer; Şamlı
nm gövdesi olduğu yerde kalır. İhti
yar kar.lın, gözleri yerinden fırlayarak 
korku ve heyecan içinde bunu anlatır
ken, kendini tutamıyor, o da gülüyor
du: 

- Kucağıma bir şey düştü. Bak
tım, bir insan başı .. Aklnn çıkıyordu. 
Galiba ölmemişti de .. Bıyıklan oynu
yordu .. 

Hadisat ne 7.a.limdir .. Facia ile böy
le istihza. eder, dertliyi kendine gUl
dürilrl .• 

BU, bir facia idi, fakat burada 
çok neşeli günler geçti. Son 

gün, Suriyeden ayrılrrken, öğle yem&
ğini İştoradıı. yemietim. Daha birçok 
seneler yaşayıp buralan bir daha g&. 
rebileceğimizi nasıl tahmin edebilir
dim ? .. Son olan her şey hazin oluyor; 
ayrılık, bir matem acısı gibi insanın 
yüreğine çökUyor .. 

Karşıda TanA.yelin akasya orman
lan var. Gözlerim. 'b1ılanık sulara ben 
zlyen kurumuş ağaç gölgelerine dalr

( Lü.t/en :»yıfayı çeviriniz.) 
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JD garislan Türkleri 
ağlanacak vaziyette 

ispanya 
sularında 

Bir ingiliz vapuruna 

Tahtelbahir 
hücumu 

Borsanın Ankarays 
nakli etrafında 

Kanı kanımızdan olan ırkdaşlar.ı
mızı Bulgar tazyikinden biran 

evvel kurtaralım 

Londra 26 (A. A.) - Röyter ajansı 
resmı mahafilden aldığı haberlere isti
naden diyor ki : 

lngiliz Lakegeneva vapuru kaptanı 

bu ayın 1 S inde bir denizaltı gemisinin 
hücumuna uğradığını Valansiyadald İn 
giliz konsolosuna haber vermiştir. 

Borsacılar hazırlıklara iirişti/er 
6-istanbul para borsaımm Ankara.ya } lirasına Merkez bankası tara ındaJl dd. 

naklinin artık kati surette takarrür et- kunış tesb;t edilmiştir. Dün LoD.,; 
mit olması dolayiıiyle tehrimiz borsa dan gelen telgrafta bir 1ngiliı lirJ 
acenteleri umumi bir hazırlığa ıcçmiş- 151,81 ıtlen, açıldığı bildirilınittİ~·.'-tt 

Bulgaristan Türkleri bugünk,ü vazi
yetleri ile müthiş bir .sefalet içinde bu
lunuyorlar. 1ktısaden meHüç bir hale 
getirilen bir milyon l'ür.kün, astıktan 
yüzü aararmı~, avurtlan sökmüştiir. 
· Ağır vergiler altında inleyen biçare
lerin kafalan içindeki milliyet ve Ata
türk .duygulan da, zorla çıkarılıp alın
makta ve yerine başka :mcfküreler dol 
durulmaktadır. 

Bulgar hükOmctlerinin diin~ü ve bu 
eüııkü &iya.seti budur. 

Bu &iyaset, Bulgar.i'1an Türkünün 
vicclanma aykırıdır. (), anavatan Tıür
kü gibi his~der, scviy~aini bü~ük Türk 
inkılibı ile muvazi olarak yükseltmek 
iıter. Bu kadar tabii ve insani bir emel 
ufrwida ortaya atılan Türk münevver 
Jcri Bulgar lıükftmetlerincc T.ürk,iye ca 
ıuıu addedilmekte ve polisin takibatı -
na .uirayarak, dayaklzr altında czil -
mekte ve hatta öldürülmektedir. 

Türklerden Koıulcavak mebusu ha • 
cı .Galip oilu Hü:ıeyin, mebus Apti 
Kırcaliden Rasim,, 'Pravadiden Karakö
aeli Beytullah, Yukarı cumadan 'Malı • 
mut Şerif Alyanak, Razgradm Lipılik 

kiSyünden lbrahim, Adaköylü Hafız Os 
man ve <iaba bir çok arkadaşlarımız ka 
falarına kurşun akıtılarak öldürüldüler 

Elli şu kadar yıldanberi Bulgar ka
nunlan dıjm:la, hiç bir ayk,m hareketi 
t.eıbit edilemiyen Bulgar türkleri, ma
nen ve maddeten tamamiyle çürlitül -
mliJti.ir. Balkan hartinden sonra Bul -
garistan hududlan içinde .kalan Nevre
kop, Menlik, Cumabala, Petıiç taraf -
lanndaki Türklere ait çiftlikler hüku -
met tarafından ı:aptedilmiştir. Bulgar
Tilrk dosUuk muahddeai. mucibince bu 
"çiftliklerin sahiplerine iadesi icabet • 
mektedir. 

Fakat, 12yıl danbcri çütliklerinin ia -
dcıirti So!ya otellerinde sürünerek bek 
leycn, Nazmi ve Abdul gibi daha 20 -
30 Türk, aldatıla aldatıla parasız pul -
auz kalarak baZISı ölmüı. bazısı öll:lü • 

r\ilmüştUr. ı 
;Bunlardan bir kaç kişi Sofyada hali 

~tliklcrinin iadesini bekleyip duruyor. 
(Yeni arui) namı verdikleri Kırca • 

a~ M cstanlı Eğridere t:ıraflannda 

ya,ıayan iki yüz bin Türk kendi malının 
eahibi ol•mamıgtır. 

Bulgar hü'lıiOmc:tleri yeni arazideki 
l'ilrklue ait emliki takyidat altmda bu 
lunduruyoır. Türkler -emlWcrini ser· 
1*t olarak devir ve ferağ hakkına ma
lik delildir. 

lCanunlarla güya müsavi vatandaş -
Wc hakW'ma sahip olan bir milyon 
Tiirktca bir tU JYşiye,, hükfunct, san
Cak ve belcdiydcrde ücretli bir iJ ve • 
rilmeıJıittir. Ekseriyeti çiftçi olan Türk 
lCR Ziraat bankalan kre'di açmamakta· 
dır. Atır vergilere tabi olan Türkler, 
DObruca, Trakya Milli lejyon, Kubı at 
Rodna Zattita gibi gizli, asık bir sürü 
komite ve teıes,kiillcre iane vermek 
m-.ıcbviyetindedir. Komiteler, hudud 
boylarındaki Türkleri Angaryaya tabi 
tutmaktadır. Köse 1wnof hüktlmeti za. 
manmda bu komitelerin faaliyetine res 
men nihayet verilmişse ide, bunların 

biltibl azalan gi2li olarak ~m0ıktan, 
Tilrke balta olmaktan, Türkc tilr'kse 
konuımayz yau.Jt etmekten hiçbir vakit 

yor; u&akt.&; sonbaharın kiml renkle
rine bürilıımüş bahçeleri görüyorum. 
Dağlardan esen karlı rüzffcU", kuru dal 
lan savuruyor; ağaçların tepesinde 
kalan son kızıl yaprak, bir kelebek gi
bi d6nc döne havada uçuyor; toprak
ların Uzeıinde dikenlere :t-3.kılarak: SÜ· 

ıilnUrkAm. hazin ve yaralı bir ses çı
kar.ryo~; tabiata hüZUn çökUy.or; ova.
nm Uıerinden bir öJUm daigaSl geçi
YQr .. 

fetoradan ayr.ılıyorıır. Sağda bir 
giU tarlası, solda menekfje bahçesL. 
Fakat nerede, o gifüstanm gülleri'!. 
Ner:ecle, o gc~ baharın bülbülleri! .• 

Dr. Cemil. Srı.leyman 
18 ... l - 938 "Güneysu,, 

geri kalmış değildir. Bunlardan ba§ -
ka askerlik i~n kuraya sağnlan Türk, 
~ocu1ı:1annaan, zeki müstait ve sıhhati 
yerinde olanlardan ekseriyeti teıkil e -
denlere (Trodovak) namı verilen ame 
le taburlarında hamınallık ettirilmek -
tedir. Toprak kazd;rılan, ormanlar -
da :odun kestirlcn, bu delikanlılardan, 

bir çokları rutubetli yerlerde hastalan
makta llC evlerine döndükten sonra 
uzun :zaman yaşayamamaktadırlar. 

Devlet memurları Türke daima bakir 
balcmağa alıştıklarıntlan, vergi ve sair 
işler münasebetiyle devlet daireleri ile 
işi olanlar, (Hodatay) mutavasutlara 
baş 'VUrmak mecburiyetinde k,almakta 
ve 1bunlar tara(mdan soyulmaktadır. 

Köylerdeki orman koruyucusu, köy 
beksisi, jandarma, ve sair devlet mc -
mutlan Türklerin baıınl:la bir beladır. 

Bunlar kendilerinden başka hayvan
larını da Türklere besletmektcdi.r. 

(Kaçak tütün) meselesi ise, Eulıaris 
tan Tür~lüğünlln ba§ında en baıta ge
len püsküllü bir beladır. Zorlıa parti .. 
-anlığa sevkedilen Tür'kı ba~ bir par· 
ti azası tarafından göze alınına inti -
kam maksadı ile (Kaçak tütün ve ıiga
ra kfiğı':iı) kapanı kurulur. 

Bir ka~ deste aipra klğıdr, yahut oir 
~aç tütün yelpazesini gizli olarak Tür 
kün avlusundaki bir binanın uçağına 
yerleştirilir. Ve (Aksiz) gümrük me -
murlarma ihbar ederler. Memurlar tür 
kün evini ablukaya alır, malllm olan 
yerde tütün veyahut memnu olan si • 
gara kAğıdıru bulur. Ve Türke evinin, 
barkının tarlasının ödcmeğe ld:fayct e .. 
demiyeceği kadar bliyük bir ce,n ~esi • 
lir. 

Bu ıdakiltad.an ·tibaren Türkün ham 
manı sönmüştür, ve bu suretle sönBil· 
rülen Türk ocaklarının haddi hesabı 

yoktur. 

Bulgar vatandaşa göre_, Türk bir e -
sirdir. Ve her Bulgarm kafasına mek
teplerden itibaren Türk•:in bir insan ol 
madığı fikri telkin edilmiştir. Yolda, 
bayırda. çarşıda Tilrke (Sig&nin) çin 
gene ıfilye hitap etmek alelade ve gayet 
tabii bir şey addedilir. 

Kt}lalarda, mekteplerde Bulgar genç 
terine okutulan, öğretilen dersler, Bal
kan harbi zihniyetini yqatmağa ma • 
tuftur. Sofya sokaklarında maqidot 
yapan jimnstik talebelerinin (Çatalca) 
mar5mı bir ağızdan 'Söyledikleri her 
görülen şeylerdir. 

1nıan yapyıJina uymayan, ıistemli 
bir imha .siyaseti ile insanlıktan, mc • 
lden:yctten, ve kendi benliğinden ıöz 

göre göre tecrit edilmek isUntn bir 
milyon Türk milli varlığının :mubaiua 
sı çoluk çocuğunun hayat ve bakası ve 
Atatür\ inkılip ırimedcrinden mahrum 
kalmaması ~in, eıcdadmdan kalan ve 
maddi bir nrlık addettiği her teYini 
tcrkederek diige, kalka Anavataea ıdoi 
ru yo1lanm11tır. 

'Binaenaleyh, :ırktaJlarnmrı, dcrlit.op
lu, programlı, Te yirmi milyon !llra :ıı .. 
dar tahmin edilen vakıf emlild tasfiye 
ve paraya tahvil edettk, oüablitiıı pe 
rişan olup panik yapmadan, mmt hu • 
dudlamruz içine, h\r gün enel almak, 
her cihetten çolcj faydalı olacağı bna -
atindeyiz. Şu kadar var ki, Tuna ooyu 
baltkcısmr, Sivas ve Lüleburgaza, bir 
sara; esnafını Diyarba!Crr kunmda Sil 
vana, Tütüncüleri Edirneye, gükülcri 
Yozgada ~öndermiyellm .. 

Mahmut Necmettin Delinrmıın 

Denizaltı gemisi suyun altında tor • 
jilini atmış, sonra suyun üzerine çık -
mıştır. Denizaltı gemisi yine derhal dal 
mıştır. 

Barselona bombardıman edildi 
Barcelona 25 (A. A.)- Asi tayya .. 

releri bu sabah Barcelonayı bom.bardı -
man etmişlerdir. 

Sivil ahaliden 39 kişi ölmüş, bir çok 
kimseler yaralannuştır. 
T eruel cephesinde yeni bir ıey yok 
Barselona 25 (A. A.) - Havas a • 

jansının muhabiri bildiriyor: 
Teruelin etrafında vaziyet değipe -

mi1tir. Asiler Altu, de Celadaa ve 
Muleton:ıa yaptıkları hücumlan :netice
sin:ie ağtr zayiata uğramışlardır. Cum
huriyet k,ıtalan ihtiyat kuvvetlerinin 
muharebeye sokmadan kendilerini te • 
pe<len tepeye adım adım müdafaa et .. 
m1Şlerdir. Şimdi iyi tahkim edilnii§ 
mCV%ilerde bulunmaktadırlar. 

Asiler A.lfambra Rioya ha1cim bulu· 
nan tepeleri öir 'hafta3a zaptetmi§ler -
dir. Bu arazinin i gali cumhurlyetçile 
rin müdafaa mevzilerini tehlikeye koy· 
ma'ktadır. 

---0--

Zelzelenfn merkezi 
Yuoantstanda imiş 
Evvelki gece §ehıinıizde §iddetle 

bir zelzelenin hissedilCllğini yaZml§tik. 
Ras&thane<ıen aldığımız malfimata 
göre zelzele t>ir dakika sürmUŞt:Or. ts
tanbu1dan 180 kilometre mesn:f ede Ol· 
duğu tesbit edilen sarsmtmttı istlka
mett p.rlitln gaM do1N4M. • 

Zolzclcm11.Mcrkez.i Y:unanistanda 
Atina, 25 (Hususi} - Dün gece 

Mora. ve Orta. 'Yunanistanda şiddetli 
bir zelzele OlmUBtur. Atina rasat.ha -
nesi 7.clzele merkezinin Korent 'kôtf c
zi olduğunu bfldirmi;}tir. ZclU'!:ınin 
hiss~ildiği tarafların ahalisi vk.Tıni 
terkedcırek kırlara iltica etm· ~lcroir. 

T ekirdağmda da duyuldu 

l'elri'rdağ .25 (A. A.} - Dün ~coc 
hal'Ç heyecana düşüren iki şiddetli Zl 

zele olmu§tı:r. Hasar yoktur • 
-o-

Talebelerimiz Allnada 
Atina 25 (A. A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 
btanbul Robcrt 'k,ollej talmru N ea -

resr Dapo takmn ile bir basketbol ma
çı yapmıştır. 

Atina valisi baltan B. Kotzia&, Türk 
talebcai tercfine ldün bir dine vt.rıni§tir. 
Yemekte Türk - Yunan mUnascbctle 
rindeki büyük ısamimiliği ıtebarliz etti • 
ren nutuklar söylenmiıtir. 

X 9 un 

•~raları 
BuyB t;tr d1a 1tıa'linde. Yabm n. 
sim-.ıeD ibaftıt. ıtçmaetı nçn 
kobimalalia b'Jc yorWmada1J X • 
U.D MtitalUe maOl!ıraJaımi 1aldl> 
etinle Olummua. 

x•• 
ısızm ıg;bl ~ aa çot -. 
ver. 
Bu onJarm aym amuaa etıeaceu 
bir lohma kitaln da olur. 

~~ 30 lnılrultur 

lerdir. Dolar eski fiyatını aynen ınUJDP""'" 
Ankarada Başvekil B. Celil Bayar, etmektedir. 

ve maliye vekili B. Fuat Ağrah tara - ___________ ___/_ 

·Muftoıer 
fmdan kabul edilen borsacil.ar l:.eyeti 
evvelki gün toplanan borsacılar birliği 
umumi heyetine, yapttklan temaslar 
baklanda izahat verdikten aoııra, borsa 65 yaşından sonıl 
komiseri B. lbsan Rifatın bqkanlığı tekaüt edilmige IJ/llf 
altında boraa meclisi idaresi de topliln - '1' 
ımştır. Ankara, 25 (Telefonln) - üfdl'. 

Bu toplantıda borsaruv nakil tarihi- yerlerde 65 yaşını bitirmi§ Dl '-

ne kadar devam edecek esham ve tah- rin · tekafüle se' kedilmel&ı{İ ica~ ~ 
vilat muamelelerine ait hesabatın ne ğinden bahsle maaş1annm veriJı!I 
tarz& "lfl9de,, edilmesi lılzmı geleceği anlaş1lınaktnd1r. I' 
etrafmda görüıülmü§, 4'ir program tes- 1683 sayılı askeri ve mülki tel< ol 
bit edilıniıtir. kanununun 3 üncü maddesinln f 

Bu program üzerinde çalışmak ilzere kiye memurlarına ait kısmında. ~e , 
meclis azasından iki heyet intihap olun şmı bitiN.-nlerin üikaUde sevkedi,;J 
muıtur. Birinci heyet, borsa acentelerin ceklerl yazılmaktadır. Fakat, b ,,!, 
den B. Refik Selimoflu, .borsacılar bir ahkamı ihtiva etmPkte olan 14~. ,.ıtl' 
liği reisi B. Fuat &eltik, esham vetah- ıı kanunun ı inci maddesinde ~ 
ıvilat .müdütü B. Hakla Kafadar, borsa umum müftülerin :ifaya mukte~it Jıd' 
acentelerinden B. Meyahot :ve B. 'Da- famıyacak derecC;Je alil ve mariJ if 
kapolu olmak üzere bet kişiden tcıek- iundukJarı fennen sabit olmadık9'.nt-
kü1 ctmiıtir. yahut arzuyu za.tiyeler;yJe t.ck_SU, 

Bu heyet, boraaııın Ankaraya nakli terini talep t:""Jlemedikçe tahdıdiedi' 
dolayisjyJe icabeden teknik ifler üze • ne tabi olamaz ve tekaUdc sevk 
rinde me•gul olacaktır. İkinci h""'et de mezl den·ımişt•;r :ı ~,, er.,. ı .... . ıJİ. 

borsa kanon ve nizamnamesinde icra - Bu kanun 1683 sayılı kat-~ 
ıma ihtiyaç basıl olan değişiklikler il • 72 nci maddesinde hükmü ilga ~ 
zeriude tetkikat yaparak bir proje ha- kanunlar arasında gösterilmf'nı!t ; 
zırlayacnktrr. Bu heyet de kambiyo dtı.o~dan mUftij]crin yaş ka.y~ .. 1' 
borsası müdürü B. Hüsııü Erez, borsa- bi tutulmaksızın hizmet ifa edebi~ 
cılar birliği umum! katibi B. Neaim leri müddetce telmUde çıka.rı.'msJP"" 
A.kçer, Borsa acentelerinden B. Ferit rı icap etmektedir., 
Demittq, olmak üzere ıdört Jd§iden 
miltekkeptir. 

Her iki heyet rc:te dünaen itibaren ça
h§malanna başlamıştır. 

Bugün de tekrar toplanacak ve bun· 
4an aonra da giln apn toplanalN -ça • 
Jışmalarma devam edeceklerdir. 

Bu ~alışmalar en kısa bir zamanda 
bitirilecek ve hazırlanan rapor vekUe 
te gönderilecektir. 
Diğer taraftan, senelerden'bcrl tstan 

bu1aa o1duğu gibi Dtınaan sonra da An 
karada cs1ıam ve tahvı1at işlerinin sar
raflarca perakende alınıp satılmayarak 
bankalar vasıtası ile borsada temerküz 
ettirilmesi istenmektedir., 

'Bu '.hususta vekalet nezaindc y:ıpu -
mıJ o1an dileklerden kambiyo iılerine 

taallilk eden kısmı esasen Türk para -
II1lJI1 kıymetini 'koruma kanununa uy -
gun bir §ekilae tatbik edilmektedir. 

İstanbul boraaar, kapanacağına göre, 
kanun hükmUnün tatbiki gayet tabii o
lacaktır. 

ESham ve tahvilatın borsada toplan
ması etraf mda yapılmı§ olan dilekçeye 
gelince, mütehassıslar, bunda da isabet 
görmektedirler. 

Bu suretle bir kere esham ve tahvi -
lat fiyatlannaa bir vahdet temin edil -
mi§ olacağından ve binnetice bamillerin 
sermayelerini esham ve tahvilat tasar
ruf Sahiplerinin yapacaklan "plasman -
larmda,, fiyat hususunda herhangi bir 
zarar görmiyeceklerinde ittifalc: etmek
tedirler. 

Ankarada açılacak yeni pa:a boru • 
sına 1stanbulda'ki acentele! den lıemcn 
hepsinin :gide<ekleri borsa ko:idurlann 
da kuvvetle söylenmektedir. 

Bona8a düıJ'k.:i muameleler 
Dün "boI""..ada muameleler bir kaç 

gün evvelkine nazaran durgun geçmiş 
tir. Birinci tertip Türk borcu tahvilleri 
i19 dan, muamele gömni§, ikinci tertip 
Türk borcu tahvilleri Uzerine hiç bir 
muamele olmU§tur. 

Bundan Oa§ka Sivas • Erzurum tah
villeri 95 den, Art11an çimento tahville· 
ri 10 dan muamele görmüJ bir lngiliz 

Arıkaıa huhukfaltlt 
lesinde 

Profesörler toplantı., 
~ 

iAnkara, 25 (Telefonla) - ~ 
Hukuk !fakültesinde filimester ~ 
nün 'ka.bıilU mUmıseJ0öylC yar, 
profesörler meclisi toplantıla:nıı~ 
tan.bul Üniversitesi re'lttörli B •. .ı.ııl ~ 
Bilsel, yüksek tedrisat mUfetl"" 
Cevatla beraber bulunmuştur. ~ 

["oplanblar :lJugünlerde bit~ 
B. Cemil Bilsel yamı (lrugfln) 
bula hareket cllecektir. 

Sular kanunu 
Ankara, 25 (Telefonla.) - ~ 

kanununun projesini tetkik e~ t 
y.ere te5kil edilmi§ olan ıko~VJ' 
kinci 1:o,plantısını bugiin Nafıe. 
letiiıdc yapm15tır. __/ 

ı-KURU'N 
tLAN UC RETJ.ER! 

orı· 
Ticaret ~Uııl:ınnm omntlm - satırı. 5 fff. 

dan ılibarcn illin sayfalarında ~O, ıçd• 1ı 
fııhırda 50 kuruş: dördüncü sayfa tJlf' 
ikincl ve 'üçüncüde 2, birincıdc -.&, 

lık yanı ıkesmecc 6 linıdır. 1 '"' 
fBüyük, çok devnmlı, kJişcli, renld ,ııt· 

Yerenlere ayrı ayrı indirnıcJer yııP (Of 
Resmt IJCınlann sanuro • satırı SO kil 
tur. ıl 

TicarE ı:ıahiIJctle olmıuan kürilk (ldJI p 
Bir defo 30, lkl dcfosı 50, üç defııs;.-r. 

dört deTası 75 ve <>n <lcfıısı 100 kUl"l~ 
Oç oYJık illn verenlerın bir defııSl ı"J' 
vndır l>ört satın seçen i!rınl:ın-t 
satırları beş kuruşı:ın hesap edilir· -" 

ane hi:met kuponu octirenlere 
~ük ildn tarif esi vü:dc 25 'indtrilif· .,,. 

KURUN hem <loğrudan doıtru)"~ 
di ld .. re 3•erinde, hem Ankara cstf ~ 
de Vakıl Yurdu allındn KEMAl.61', 
lHEN nan b"Oro u eliyle ilan .kobUI 

{Büronun telefonu: ıosss> 

7üık - i:rant1iimıiüı ~~y=ı~~ Jandarma Genel Komutanlığı 
'binası kt\nluta .... ldlçD nkaliu ktlla bir 

Ankara, 25 (Telefonla~ -TWk ve ızamanda elde ~erelr Satına ima li omlsyodondao: "" 
tran hükCımetleri arasında Gürcii.bu- X 9 un ı - Bir takımna otuz Ura flat tıcııen 250 den 400 takıma kaaa;, ,t 
lak'ta müoter.ek bir gümrilk binası maceralan kitabından birer tane hlt semen 1V • 2 • 918 perşenbe tunll saat on beşte ka.palı zarf usull1 
yapılması kararla.~tırılmıştı. Jdin.melidirler. tın a1ınaca'lmr. ıuP/ 

1r.an hUkfuneti bu ~e ait pro- Müracaat yeri 2 - Buna ait şartnameler komisyondan parasız a1mabmr. Ek51 rP'r 
jevi tasdik e•-ı .. +;.~ Gümrilk biıuug. ne gireceklerin 900 llrnlık ilk teminat ve şartnamede yazılı, belgoıer'f 0~r 
'· ~, Ankara caddesi 'VA 'KIT kütüphanesi .Dlış 

nın yapılmaaı yakmda eksiltmeye ko- ıiiı•••••••••••••• tevf teklif mektuplarını belli .gün saat l~ den evvel komisyona ver 
nulacaktır. lan. (209' 1H'fi), 
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IJ;"l/ağ imaltit/ıanesi f 1 • 
Üç gün kapatıldı 1 (;~':.~a ·~~ 

l' l>iuı sabah Sabuncu hanında Ciğerci 
osunun d"kk" 

1 

cı A • • u anı ile Tuzcularda yağ-
"rgırı G "J .. ~I tıc . . u cuo• unun yağ imalatha-
sı uçcr · 

t11ıaı- gun müddetle kapatılmıştır. 
de ahthanede yapılan teftiJ neticesin -

sı bate \'e muzır ma.JılUt yağ yapıldığı 
Yağ · lıtn Crıtmeğe mahsus kazanın aptes 

deaı::c bulunauğu görillmüıtür. Ab • 
~U nede kazanda yağ kaynarken cür 
ka ~cşhut yapılmış ve b:r zabıt vara • . •ı ılc bu . . 

vazıyet tesbıt olunmuştur. 

~\'velki gün E · .. .. d• b mınonu mıntak'1.ısm • 
" Cled' ıtrind ıye yasaklarına aykın hareket-
~Pta en dolayı 14 kişi hakkında ceza 
d ..... tutulmuş, 210 kilo ekme:. müı:a • 
··ı: td'J . 

ıı,·,_ • •1 mış, 150 kilo don yağı imha c-
'"llllli 1 tı r. 

llatih 
ceıaaı nuntakasında 49 k,ifdcn para 
J..uo •lınınıı, 491 kilo kaçak et, 103 
~d tkznck, 79 kilo leblebi, 29 simit mü 

tre olunmuıtur. 

-0--

Evlen e 
Yüksek ı;-9- ı;rcııııı• ıı okulu nınlıaselıe i,yarı 

ıı., l'/labınut Yumlu'nun km Ba)aıı Seli

di ~ uınıu lle değerli eczncılarıınızd:ın Su
tlı ıhrıoğıu·nun e\'lenme törenleri C\ velki 

~ı~rn l'uriııg palas salonlarında birçok 
#llltır 

le 1 
1 dos ve akrabalarının ,·arlı'klari:r-

lec Cta kılınnıış, geç \"Okle J.:ad&r güze) bir 

l!iıt:.ıeçtrUmişıir. Genç e\ illere saadetler 
ıı. 

., .... -··-!2.J>t ı\ N rıtAR 
eırı,- ~ 

11 
-11ıu llalkcvinden: 

ltta~ ~ne için lerlip ettiğimiz (Halk kon
'i) n ~ arı l ~eri si n<len ( l>i ilerin ses cephe· 
ıı. ıevıuıu olan dördüncüsü Profesör B. 
:"'fırı }f 
lıe Rii _ Uhhi lanıfından 27-1-938 perşem-
hıııda~~ saat (17,30) da E,·lmidn Calalol-
~ 1 nıerkez salonunda verilecektir. 

~e,.llue Tıb Encamtnl içtimaı: 
•lrıc· 
~ 1Ye Tıb Encümeni 26-1-1938 çar-
'-loıı ak~amı ııaat 18,30 da Etibba Odası 
\,~nda toplanarak ruınaınesindeki teb-
llıt1ı~ tlıüz•kere edece~inden muhterem 
~lıırın teşrfşleri rica olunur. 

l Günlük .-ı· 
~~!?.!0 = 

,.. !6 - K. ıanl - 938 arl'ımba 
va~ -

lllıısıkı ~eşrıyalı: S:ıat 12,30 Pliıkla Turk 
llııısıkııı~, 12,50 1Jı1"adis. 13,05 PIAkla Türk 
it So,~1• 12,30 Mııhlelif pl:'lk n<'şriyalı. 

•ıı, 
~ P 11ıııv 
~· ''"ıt 1 

1~ uc'ıH ıccs : ı ıc 'ıJı.Ju uıı:s~ı Y . 
eı•ıı.ı~ 11uıı.ıu ;ı" u.:ıs ıı.Juııu 6 l ·ısıı11.,ıııu 

lt,3() ~· l'!!e14 <I,\ !S!)j!~lllll )!J\Jı llC!JUIJlf.I 
~•ıı bi ışıı !J:ılk<'Vi giistcriı kolu ı rmırın 
~ll$tar; '."nısll. 19,rırı Borsa haherlcri. 20 
llııısil,1,. 'ile arkarlaşları torafıncl:ın Tiırk 
~ru. 2~ ve lıı:ılk şarkıl:ırı. 20,30 Hava ra
-a)ley •33 Ömer Jhza tn rafındıın arapça 

~l\iaı ~:~45 Nezihe tarafından Türk mu· 
~ t~'~t • aJk ş:ırkıları. (Sani ıı~arı). 21,15 

1 '1'c~ .1 - Bizet: I.' 'rlesienne suile 
·• "eı.v aı~<J\sky: l\orıurne. :ı - J.ehar : 
~ıırı~ 1~ IO)t>Uı>e. 4 - Galıriel - Marie. 
"'·ıı ı ıe ch ·ı . • S "d .,.. "' a. 22 no ısc. a - ere er : .,apo-
~loıal' •15 Ai:ın:o; lınherleri. 22.30 PIAkla 
"il ' Op ~atı hatı era ''e op<'r<'I p.ırçaları. 22.50 

So,, er!('r 'C ertesi giiniin programı. 

1938 
tvmatbuat 
~lrııana --· ı 
~ .. ÇJ I<..7 l ! 
"'lllQ 
\a ... S:• •lne · · v..ı) nızın trı ıiiael eaeridir. 

~ • ...._. )ıı.., .. , •• _, 
~ritl.. -ohı en meıhur mu-

~ ·1rı 
. llftaı~ ll\elsal.,leri - Gündelik, 
1'itrı ' " .... k 
1 itti._· . l••ete ve mecmualatela 
e· 1 1iord··~ .. 
L "'" tta· uıun\(z bütün muhanir-
qnt ·ı ln\1~.; . 1 ~. • llli\t:atilcler, - faydalı 

it'' 
~tı 

1 
16MIC611 

SaQlık 
Servisimiz 

Buaa dolrtonımua Puarteal ıranıett 
a&t Oll beJ bu(ukt.&D Jtrm!J'9 lla1V p 
Mtemia ldarelı&rıeıdr.de. CumartMI l\IDleıl 
de saat u ten 18 • Udar w.ıı ·ranue 

l 
apa.rtımanl&n lklnd daire l)S Du.m&rada 
dalma okuyucuJarunm J'edi lwpoa mı&Ju. 
bilinde kabuJ eder. 

A.ynt tekilde dit doktorJanmu da olnJ. 
rucuıarunwn emlrlertııe ııuu buJwunalr. 
tadır, Otf doktorumua l"alıretUD Otpıea 
Parmakkapı letUrl&J caddealDde 117 auıı. 
rada paa&rtetl '11DJer1 aat H ile IO ..... 
ımda bu.lundutu ıttıl doktor Necati PaJot 
fi de Karakö7 Malı.mudi,.. caddllll ı-ı 
oumarada ...ıı " cuma sQDleıt a,m .. ı. 
terde okuyucuıarmusm dlflertDe bakacaN 
tar " Ufak teda'fllerlld ,..peeaklardlr. 

A)'td samanda 8ef0ıtaf tramftJ ca6 
dem Ertp apartımaıunda .nımetet !:mi• 
Fidan mUhtaç okuyucuıarmuzm cocu• 
ıartDJ 111nnet edecekUr. 

Aynca Akaara7 Perte'f lllczanelll ,. 
omda ~2 aumarada IDDDetcl w ıabbat 
memuru Nur1 !:pis KURUN doktonınua 
Hr~ğ1 eııjekat~ıan beberlnl J9dl lrUo 
poıı mukabilinde " aboDelertmlM e • 
.-etı teraltıe c:ocuklarmm llClm'let :ımelfo 
yelertnl yapacaktır. 
l81mlertnf yudıgmut dOktor. dtfl:f " 11ıı. 
aet(llere mtıracaat ederken KURUN"un 
tıtsmet kuf'Clnıınıtıuı ved1 tan• l(bt1Jrmelc 

•J\%tm""· 
~-KlJR UN---.ı 

Hizmet kuponu 
Hu KUP-JDU ııazet. tcl&reatM p&:: .... ; 

ı - KOc:ük uanıarw parUl2 tıuunrtar 

2 - Kurunun tı.eklmJerlne paraaı~ ~ktm. 
tırtar • 

a - H11lıUll " maı1 mtıtaTlrlerlJI• ber 
tUrlll kanun yoll!lrmı paruıs mnnıp /\'.nnlr 

1 
Fatlh Sulh 3 fincıl llukuk HdklmllDin-

,/en: 1 

Şa1i)·cnin kocası Osman Hıfzı aleyhine 

ikame eylediAi sulh teşebbüsü da\·aı;ında 

da' :ı olunanın iknrnetgahının meçhuliyetl

ne hin:ıen llı\nen tebllırat icrasına karar 
yerildi~inclcn 21 • 2 - 938 günilne müsadif 
pazartesi saat 10 da Falih Qçilncll sulh hu

kuk ınııhkemesıne gelmediAi takdirde sı
yabınıl'ı mııhbml'nin inlaç olunacağı ilAn 
olunur. (Y. P. 2Hi8) 

Hizmetçi kadın 

·1 r - 1'."UR~ 28 tıttNct nNUN 'ftfl 

MEQ TtlRLO iZAMATl GiŞELEQIMiZO'N ALiNiZ 

-,-...; _________________________ __ 

Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

Vakit yurdunun altında (&len Fransız kitapçıımm) yeri ve arkadaltt 
depolan kiralıktır. 

B::-teıtirilrntk suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi
lir. tsteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna mUracaatleri. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir metresine altmış kuru~ tlat tahmin edilen ,·asıf ve örnellne 
uygun (150.000) metre yazlık kumaş kapalı zarfla ı:ıazarlığa tahvilen 

ıe - 2 - 938 çarşanba gll'nU !laat onda satın alınacaktır. 
aranıyor 

2 - Buna alt şartname ( 450) kuruş karşılığında komisyondan alına
Çocuksuz bir kadına bakmak ''e evin bilir. 

her i$inl görmek üzere orta )'&flı, kimsesiz 
3 - Pazarlığa karışmak isteyenlerin (5750) liralık ilk teminat n 

bir kııdın arsnıyor. idare memurumuz Ah. 
şartnamede yazılı Yeslka ile blrllkte belit gUn ve saatte komisyona başyur-met Can adresine mllracaat. 
maları. (190) (454) 

• 
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.1 ...................................... .. 
3 günde 
Yeni ve cazip 

güzellikte 
Bir ten 

ÜZEiR GARıH 
Dit muayenehaııeainde sabahtan 

öileye 2 den 8 e lwdar kabul eder. 
Beyoğlu lstiklil caddesi Tokatlıyan 
sırasında. Kapısı Mektep eokak 
Hamdi Bey han birinci kat. 
Tel: 21721 

Cilt. Frengi ve ctıeer ZOhrevT 
hastalıklar blrtncı sınıf mutatıassa 

lüılD at VIJaJll tiol32J Darlal Tanın Cl2IJlll bı1IL O 
'"etel'onı 21942 

ocıeoen eO<Seme k400t rtosıeıern ıteo..t eew 
Puart9IL ..................... - , ...... ,.,,a. -
,_ 25 .....,. muUtıllnd8 Hava Kurumu ,_,,... 

. """ ..-1- .. - ~...,..,,.,.... ,..,.,. 
Buruşukluklardan kurtulmağı ve daha genç ve güz.el 
görU.nmeği seversiniz değil mi? Açık beyaz taze ve 
bir genç kız tenine malik olmak istersiniz değil 

mi? Evet dersiniz, bu basit gUzellik tedbirini tec. 
rübe ediniz. Her akşam, yatmazdan evvel ~mbe 

reııgindeki TOKALON kremini kullanınız. Bu kre. 
min terkibinde Vıyana Oniversıte ProfesörU Dr. St.e. 
jskalin cnzib keşfi olan ve bUyUk bir itina ile inti. 
hap ed\lmiş genç hayvanlardan istihsal ve "BtO. 
CEL" tabır edilelJ mUceyrelerl canlandıran yeni cev. 
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cıldinlzi 

besler ve gençleştirir. tık talbikından itibaren erte. 

- Birinci sınıf Operatör -

si sabah, cildinizın ne kadar tar.cleşmiş \:e gençle§. 
miş olduğunu gôreceksiniz. 
Hastanelerde 60 • 70 yaşlanndakl kadmlara yapı. 
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruşuklukla. 

nn tamamen zail olduğu görülmüştür. 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki TOK.ALON 
kremini kullanınız. Terkibinde taze krema ve tasfL 
ye edilmi6 zeytinyağı mevcut olup bu unsurlarla, 
uıesamata nUfttz ile derinliklerde giz.lenmiş ve hiç 
bir sabunun ihrac: edemediği gayri saf maddeleri 
harice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymet. 

li unsurlar ise, açık mesamatı kapatır ve Uç gün zarfında en <,;irkin ve 
en sert bir cildi beynzlatıp yumuşatır. 45 • 50 yaşlarındaki kadınlara 

bile bir genç kızın tazeliğini ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. He. 
me:ı bu glinden bir tUb veya bir vazo TOKALON kremi alınız ve tarif 
edildiği veçhile kullanınız. Neticesinden son derece memnun kalacaksınız Gll ______ lilm _____________ _ 

~··"<Dii~le(' :De~;ry.iJ.llar~ . ve Limonları iş/,tme ·. 
•• • .-. '> : ..... u,:;;;,~·.; idaresi ilôhları 

.. . . . 

Veni Ankara Garı BUia ve Gazinosu He MU9tamlllll 
Kf raya verlUyer 

Devlet DcmlryoJJan tkinct İşletme Komisyonundan: 
ı - Yeni lnşn olunan Ankara gnrı içindeki blife, gazete satış yeri tlo 

ı;arıu yanındaki büyük ve lüks gazino binası n milştcmllA.tı üç sene müd· 
detle YC pazarlık usullyle kiraya veri lecektlr. 

2 - Bunların senelik muhammen ltlrnsı 7000 liradır. Ve yekdlğerlnden 
:ıyrılmnksızın toptan olarak kiraya ve rllecektir. 

3 - Taliplerin uzun müddet An lrnra, İstanbul gibi bUyUk şehirlerde 
ı rinci sınıf bir gnzlnoyu muvaffakı)et ve ehliyetle fdarc etmiş oldukları
m vn halen böyle blr müesseseyi idare edcb\lecc"k'. ehliyet Ye malt kudrette 
lıulundı.ıldarına datr ve bu cihet vesi lrnc!a sanıhntcn yazılı olmak şartlle 

Ticaret Odalarından alınmış bir bcl~e yl ve nUfus veya hUvlyct cüzdanlarının 
ı·sıl veya so.Hlhiyetli makamlarca mu snddak suretlorlnt pazarlık gününden 

1,eş siln e\'\'ellne kadar komisyona teslim etmeleri şarttır. ldare bunları tet
ldk edUp ldmlertn pazarlığo iştirak e düp edemiyoccğlni pazarlıktan evvel 

kendilerine tebliğ ve tefhim edecektir. Tcsbit edilen milddcttcn sonra getiri
lecek vesaik kabul edilmiyecek ve es lrnbımn pazarlığa 1ştirak hakları sa
kit ola('akt1r. 

4 - ~artnnaıelcr Ankarada lkinci lşlctmc Müdürlüğünde. Haydarpa
~adn Birinci !şletmc l\lUdUrlUğünde parasız olarak verlllr. 

6 - İhale 7-2-938 pazartesi günU saat 15 de Ankarada !kinci İşletme 
l'rlüdürlüi,1! binasında. toplanacak olan komisyon tarafından yapılacaktır. ts- ' 

teklllerln "16i5" lira muvakkat temi nallarını An karada Umumi tdare vez

nesine yatırarak muayyen gUn ''C saat to komisyonda hazır bulunmaları iHl.n 
olunur. (131) (294) 

... tuhammen bedeli 66.300 lira o lan 85.000 adet Şömlnman takozu 
j 0-3-938 pcrşenbe günü sant 16,30' da kapalı znrf usulU ile Ankarnda lda-
ro blnnsmdn satın alınacaktır. , 

Bu işe girmek isteyenlerin 4565 liralık mu\'akka.t teminat ile kanu: 
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa ?ı1Utcahhitlik ''eslkası ve tekliflerini 
ayni gUn saat 14,30 n kadar komisyon Reisliğine \'ermeleri lrtzımdır. 

Şartnameler ~30 l:uruşa .A nlrnrn ve Haydnrpnşn veznelerinde satıl
maktadır. (3!19) 

Kapalı Zarf lJsnllyle Eksiltme ilanı 

G:resun Nafıa Direktörlüğünden: 
2 Şubat 1038 tarlhlnA rastlayan çarşanba gUnU saat 15 de Giresun vi

u.:reli hususi muhasebe binası lçerlsincic toplanacak olan villiyct encUme
nlncc (48,835) llrn muhammen bedelli hastahane binasının yalnız kA.gir ve 
betonarme kısımlarının inc:ıası \'ahidifıatlar üzerinden kapalı zar[ usuliylc 
C'l<s1ltmeye konulmuştur. Tekliflerde ki tenzlHıt vahidi flatlarm umumu U
~c>rlndcn yapılacnhtır. Şartname, plrm Ye bunn mUtcfcrri diğer evrak 240 
kuruş mulcnbilindc Nafıa dairesinden '·crlleccktir. Muvakkat teminat 
(3662) Ura (Gl) kuruştur. Teklif mektuplarını mahalU ticaret odasında 
knyıth olduğuna dnlr vesika "e 1938 yılı için cari Nafıa Yck{l.letlnden alın· 
nı1s en aşağı 25.000 Hrnlık yapı işleri mUtcnhhftliği Yestkasiylo birlikte 2 
~ ıbat 1938 ~nrşnnba güniı saat 14,30 a kadar Giresun YIH\yetl daimi cncU
ruen relsliline vermeleri lA.zımdır. ( 4 60) 

llr CAFER TAYVAH 
Umumf ccrroht ve sinir, dimağ estetik 

cerrahisi mütehassısı 
Parls Tıb Fakültesi S. asistanı, erkek, 
kadın omeliyatlıın, dimağ eııletik 

"yüz, meme, karın bunı~ukhığu ve 
senc:llk omeliyatı". (Nnsaiye ve doğum 

mütehas:o;ısı.) 

~u;::":o ~b~:~:~ M e c c H n en 
O~Icrfr.n sonra ücrellldir. Tel. 44086 
ReyoAhı, Pnrmakkapı, Rumeli han. -

1 Göz hekimi 

Dr.Muıat RamiAydın 
MuayenehanesinJ Taksim.Talimane 
Tarla başı Cad. URFA Apt. oma 

o.ak.letm.lştir. Tel : 41553 

Pazardan maada hcrgün: Oğledcn 

sonra saat ikiden altıya kadar -
Sahibi: ASIM US 

Neşriyat müdürü Refik A. Sevengil 

- ___ -.::;,, 
• iiilll• 

•• 
SUME.R BANK 

BURSA 
Merinos Fabrikası 

Gerek dokuma ve gerek her türlll tri
kotaj yiln lpUklerlnl imale ve slparlt 
kabulOoe başlamıştır. 

Merinos Fabrikası yiln lpllklerl ya
bancı memleketler lpllklerlne olan fb-ı 
ti yacı tamamen ortadan kaldıracaktır, 

iplik nUmunelerlnl Bursada Merıoo8 I 
Fabrikası Direk t6r1UğUnde gUreblllrıt-
olz ve oradan fstlyeblllrslnlz. , . ~ 

Tashih ilanı 
Gazetemizin 16 - 18 - 20 ve 22 lklnclkllnun 1938 tarihli nUshal~ 

Giresun vUAyetlnde 48,835 Ura muhammen bedelll hastane binası k&gtr t' 
betonarme kısımları inşaatı hakkında kt Giresun Nafıa MUdUrlüğiinlln ~ 
nında ihale 2 Şubat 1938 olacak yerde sohven 22 Şubat 1938 olarak 1 
rllmlş olduğundan keyfiyet tashihen 11An olunur. ( 461) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--_,/ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. ncü keşide 11 Şubat 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır· 
Bundan başka: 15.000, 12.000, ıo.ooo liralık ikramiyelerle ,(20.000 ve ıo.

liralık iki adet mQkAfat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyankoya iştirak edlım. 

~J.~· 
~ Yıl 


