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Hatay ihtilifını halletmek içı 
~illetler Cemiyetinin kon- Bugün bir teklif 

sey toplantısı yapıldı yapılıyor 
Dün hariciye vekilimizle Fransız 

Ôiinkü yüzün~~ toplantıda lngiliz ve Fransız hariciye müsteşarı arasındaki görüşml;!de 
llQzzrları beyanatla bulundular. - Delbos diyor ki Mutabık kahndı 

Cenıiyetin prensipleri nekadar 
"rıutuıursa tehlike okadar artar! 

-o-

Cenevrede 
~alay meselesi 
dtrı'ffa.tay rneselesi hakkında Cenevre
\ir :eı~ı_ı ilk haberler sinirleri gergin 
'~!ett~ bekleyen Türkiye cfka
~~ll..ınıyesioi bir dereceye kadar 
~decek mnhiyettcdir. Havas 
~ btu n dün verdiği bir teblığe gö

habat nizamnamesi hakkında 
lrnnız üzerine Fransızlat bir 

Yolu aramak lilzumunu duy. 
dır. İntihabat nizamnamesi 
i ,hazırlnyan komisyon yeni-
la.rıacaktır. Bu toplantıya Tilr

Dföı Milletler Cemiyetinde hiila"tınct· 

lcrinin görü§ünü mılatan 
Cenevre, 2 7 (Hususi) - Mllletler 

Cemiyeti konseyi saat 18 de toplan· 
mıştır. BUtUn konsey Azası hazırdı. 
Fransız mUmesslllnfn sağ tarafında 
1ta1yaı:im koltuğu boş olarak görUn
mekte tdl. 

Konseyin bu denesindeki reisi t
ran delegesi B. Mustafa Adle bir nu· 
tuk söyleyerek konseyin bugün yü

züncü devresini teslt etmekte oldu· 
ğunu bfldirmtş, ve cemiyetin büyUk 

(Sonıl Sa. 4 Sil. 4) 

ATATÜRK'LE 

Ccnone, 21 (A.A.) - I~rıınsız Hariciye sfyıısi müsteşarı de Tcssıın öf;· 
Icyo doğru Tür.kiye Hııridye Vekili Tedik RUştti Aras ile Hatay meselesi 
ha.k.kındıı görii.,mUştllr. 

l\IUTADIK KALINDI 
Ccnc\To, 27 (A.A.) - Mil1etler Cemiyeti konsc)i yarmkl toplımJı ın-

da Hn"tay mosclestlo meşgul olacaktır. . · · . 
B. Arns ve T«".ssan ihtiH\fm halll i~ln ynrm teklif c<lilccek tnrz ·hak-

kmcln hugnn öitlcdcn ~onra mntnbık l'1tl~r:-Jnl"drr. . ' 

Frnnsa delegeleri de iştirak 
. Türkiyeyi memnun edecek 
roje üzerinde bazı deği5iklik

Mısoı;- KıraıOo 

aırasoında lz:mmlc1<i :.laylartlan Seferihiur Ve! Foça .afa)'la. ıne -sanca1< veri1t1iiini yaz • 
4 mrştık. Resimde meraıimden muhtelif intı balar görülüyor. 

lacakbr. 

laııa.kk ajansının verdiği bu habeı 
~tlııe ~k ederse Milletler Cemiyeti 
~Yı lintay işinde karşıla.ştığı 
t\ 'tar~·an kurtulmuş sayılabilir. Zi
~ ın 1Ye hariciyesinin Konseye ver. 
%ı ıa:tıı:a bahse mevzu olan proje
~Ul'a rnınde Frunsızların reylerine 
'li.k:at edildiği halde Tilrkiyenin 
q_Yet ar. kılınmamış olmnsından şı
~lıtı. edıyordu. Beynelmilel komis
'l'Q;k _Yeniden toplantıya çnğırılarak 
~Ojen~e F'ra~sız delegeleri ile birlikt<> 
tur;;Uı 11

• ~dıl edilmesi ileriye sfirdU
"a haıc ıtır:ızıara ve ihtirazi kay:tla-
~ "erıidiğini gösterir. 

l~ d~:t b~r buçuk, iki sen~denberi bu 
ltıta~sıyte Pariste ve Cenevrede 
~et gib· • .. tadil, dostluk, hüsnUni -
tıı~dak·ı Sozleri işitmeğe, fakat Ha
~rı:ı~ F'rnnsız söm:irge memurları 
l'ak 0 kan da bu sözlerin aksine ola
~~tık kadar fiili muhnlefet görmeğe 

1le hıa 1 art1k kendi kulaklnrımızn t laan~nz olduk. Artık anlaşma
~~!. ı:te dostluğu, hüsnUniyeti sözde 

ara~ • harekette eserde, netice-
•ııır .,aruz. O . , . H . 
ltrı.ı~ "erdı.ı:.ı b nun _ıçı? avas aJ~n
·~ bU .. 6' u mUsaıt haber karşı-
liak· ~iUk bir ihtiyat ile bckliyor!lz. 

~eeı~k6e halde intihabat nizamna-
tn~ nevrede Türk tezine göre 

'dııncın- ; tadU edilmesi müsbct bir 
~ ~i~e akat bu adımın atılmış ol
d dir. ır tneselcnin halli demek de
'l'\ı~ lia~le~ın kat'i olarak halli sa
l'\ı ?'k na.0 ~U:~sinde yeni rejimin 
ııo,.,~ı Ueırnı:vetı üzerine fiilen ku
~i~tr ki ~lacaktır. Ancak ondan \ 
-·ıun\lıni eyecanda olan Türk ef

Yesı sUkut bulacaktır. 

ASIM US 

~tnerika ordu
Unu fazıa1aş
. tıfıyor 

lngiltcre harlci11e na:mı B. Eden 

Fran.<tız 1ıariciııe na=ırı R. nrZbo.<t 

Ankara 27 (A. A.) - Mısır kralı • 
nın izdivacı mlinasebetiyle, Reisicum • 
bur K. Atatürk ile majeste birinci Fa • 
ruk arasında aşağıdaki telgraflar teati 
clunmu§tur. , 1 

Majeste birinci Fanık, 
Mmr kralı: Kahire 

İzdivaçları münasebetiyle, en hara • 
retli tebrikletlmi ve şahsi ::aadetleri ile 

kral hanedanının refahı hakkındaki en 
iyi temennilerimi kabul etmel~rini ma
jestelerinden rica ederim. 

K. Atatürk 

K. Atatürk 
Reisicumhur: Ankara 
troivacım dolayisiyle göndermek lut-

runda bulunduğunuz tebriklerinizden 
ve temennileriniz-len ziyadesiyle müte 
hass·s olarak en samimi teşekkilrlerimi 
ve en iyi temennilerimi arzederim. 

Faruk 

Talebeye verilecek ceza 
Terbiyec•lerimizin fikirlerini almakta 

devam ediyoruz 

"Bize hür, vazifeşi
nas talebe lôzım,, 

Okullarda tale • 
beye verikcek ce • 
znların şiddetlen • 
dirilmesi mevzuu et 
rafında açılan mU • 
nakaşa devam et· 
mektedir. Gazete • 
miz bu hususta a • 
Jakadarların fikir • 
terini almağa baş • 
laırtıştır. 

Lugün tlniversi
te pedagoji profesö

Prf. Sadrcttin Celal rü B. Sa~rettin Ce· 
lalin fikirlerini yazıyoruz: 

"Ortaya atılan mekteplerimizde dl • 
siplin meselesi, yalnız mekteplerimizde 
arasıra vu"'kua geldiğini gazetelerde er 
kuduğumuz münferit bazı serkeşlik ha 
rcketlerinden dola de ~ il, belki ve bil 

hassa gençlerin bütün ahlaki ve i~ti -
mai teşekküllerinin bağlı bulunduğu 
çok hayatı Lir mesel~ olm.'1k itibariyle 
büyük bir ehemmiyeti haizdir . 

Bu mesele hakkında noktai nazan • 
mı soruyorsunuz. 

Bu ~adar geniş bir terbiye meselesi· 
ni beş on satırla izaha imkan yoktur. 
Bilakis bu şekilde sözlerin ekseriya yan 
lış tefsirlere yol açtığı görülmü§tür. 

Böyle meseleler ancak esaslı etildler 
ve raporlarla izah edildiği ve ilmi he • 
yetlerde müzakere olunduğu zaman 
müsbet neticelere varmak imktnı ha • 
sıl olur. 

Yalnız ıu kadar söyliycbilirlm ki, 
haddi zatında iyi ve doğru bir şey yok
tur. Bu k;ıymet hükümleri ancak sa -
man ve mekan şartlanna göre mana 

(Sonu Sa . .J Sil. 3) 

Bankacılarınıız 

Avrupaya bugün hareket ediyor 
Dün görecekleri işler hakkında 
Başvekilden direkli/ aldılar 

Dün Londraya 1ıare1>ct . eden Banh'aCıU:ır heyeti. 

Lo: Jra ve Pariste tetkiklerde bulu
nacak olan tı bankası umum müdürü 
Muammer Eriş ile Eti bank müdilrü 
şehrimize gelmi§ler.dir. Bay Sclahattin 
Çam bazı acele işlerini bitirdi~ten son 
ra Parise, oradan Londraya giderek 

arkadaşlarına iltihak edecektir. 
Muammer Eriı, !Iha.mi Nafiz Pa • 

mir dün şehrimizde bazı temaslarda bu 
lunmuşlar, sabah iş bankzı;ına ıelerek 
Deniz bank umum müdürü Yusuf Zi-

(Sonu Sa. .J Sil 5) 

KURUN ilftvesi 
Yarın iki renkli ve çok güzel bir 

kapak içinde çıkıyor 
Bu sayıda: - Eıki Şam, Edip doktor Cemil Süleymanm lezzetle okuyaca

ğınız bir yazı11, Ankara tehir tiyatrosunda Afacan, Bıyık ve Mlcalqa tarihi, A&. 
bn, AVTUpada yeni bir harp sis.tem~ kadın, çocuk, sinema, 11711ca: . 
Bir Arslan yere serildi 

Yazan: Mehmed seıım 
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f lkir ve edebiyat: 
--------··········----··-····-·-

Edebiyatla ölçü 
meselesi 

Almanyanın Avustur· 
yaya bir teklifi 

YAZAN: Sadri Ertem Alman topraklaı ında Avusturya silah fabrikaları 
Bu satırlan bir edebiyat mecmua- , 

sından alıyorwn: 

''Falih Rıfkı, Peyami Safa roman 
1'adisinde cumhuriyet edebiyatına gi
recek ııarW.k istidaUardandır.,, 

Bir ba§ka gazetede şu satırlan o
kudum: 

'' •••• On dört sencdenberi Avru
pada bıılımmakta idi . .Son seneler i
çinde muhtelif tarih'lerde Türk"iyeye 
gelmüı ve bazı büyii'k filmler çevir
mi§tir. 

•• , • Ayni zamanda Aınııpa ede
biyatı alemine de mııhtelif eserler 
vermiştir. Parisin en büyük gazete'le
rinde muhtelif TomanW.rı tefrika edil
mi§tir, Kahire operası 19!9 da tUk 
Şarklı muharrir olarak onun eserini 
oynamı§tır . .Avrupa 8ahnelerinde bu
gün elliden fazW. piyesi oynanmakta
dır. 

Bir İstanbul gazetesinde §Uil.lar gö
zUıne ili§ti: 

'' Piyea burada Şehir. Tiyatrosun
da oynanırken .Atnıtpa 8ahne'lerinde 
temsil edileoektir. Şimdiden biT ter. 
cüme bilr08U teşkil edilmi§ ~ eserin 
tercümesine ba§lanm~tır._. 

• * • 
Gazete ve mecmualardan aldığım 

bu parçalar insanı bol bol gUldUrebi
Ur. İnsanlan gUldUrmek muhakkak 
ki sanatların en gUcüdür. Ve en çok 
r.eka ve dirayet isteyen bir ruh yapı
IJD& ihtiyaç gösterir, ÇUııktl ''gül
mek için gülmek, veY,& gUldUrmek i
çin gUldUrmek,, denınt bir ölçtlye, bir 
maksada göre insan ruhunu aürilkler. 
Dudakla.rnnm!an fırlayıveren bir 
güzel ''gülüş,, \ln arkasmda ne bir is
tihfaf, ne de bir kıymeti qağılamak 
arzusu vardır. Halbuki maksadını şa
§ıran; göz yaşı yerine kahkaha top
layan bir hareket gülünçtür. Kepaze.. 
dir. 

Kepaze de biz insana. nazaran aşa. 
ğı bir hareket, maksadını kaybetmiş 
bir soğukluk, bir tereddiye güleriz. 
Bu gUlme ağlamadan daha hazindir. 
Komikle maskara arasındaki çizgi 

her zaman ve her devirde daima kud
retini muhafaza etmiştir, . 

• * • 
Aldığım üç yazı, mizah değildir. 

Maksadını, ölçüsünü kaybetmiş bir 
tefekkür tarzının acaip tezahürleri
dir. Kısacası, fikre ve edebiyata da.
lr elimizdeki mikyasların ne hallere 
geldiğini bu görüa tarzları ne güzel 
işaret ediyor. 

Birkaç muharririn kalemlerinden 
dökülUveren satırların yanlı§ım doğ
rusunu bulup çıkarmak büyük abes
lerle uğraşmak olur. 

Mesele eline kalem alan filin veya 
falan adamın hatalarında değildir. 

Bunun için teker, teker yanlı§lan dü
zeltmekten bir şey çıkmaz. Bir zih
niyet, bir anlayış tarzı tU.erinde dur
mak, düşünmek ve çare aramak ik
tiza eder. 
Arşından metreye, okkadan kiloya 

geçiş hesaplarımız tlierinde tek dün
ya ölçüsUne göre haıüeti temin etti, 

fakat fikrin ve edebiyatm ölçüsüzlü
ğü tozu dumana katıp fikri, tahlili 
soysuzlqtırmakta.dır. 

Tenkrt ölçtlye, ve sisteme Clönmek 
demektir. 

Halis bir tenkfd, nazariyelerin ve 
eetetiklerjn bekçisidir. 

P. T. T. de nakll ve 
tayini er 

Ankara 27 (Telefonla) - P. T. T. 

idaresinde iıten uzaklaıtırlm levumı 

mUdürU Sakin, muavini Şeref, anbarcı 
Salih memuriyetlerine iade edilmiıler
dir. 

Diğer taraftan muamelat müdüril 
Tevfik İzmir müdürlüğüne, Izmir mü
dürü Ka)l&eriye, nafia müfcttiılerinden 
Zlya muamelat mUdürlüğUnc nakledil
miştir. 

Merkez telefon müdürü Niyazi satın 
alman telefon tesisatı ile meşgul olmak 
üezere gidecektir 

Almanya Avusturyaya ağır sanayi 
ılparişlerinde bulunmuştu. Viyana da 
sevinmişti: İşçiye iş çıktı, ticari mu
vazeneyi temin etmek için ihracat yapı
lacak diye. 

Halbuni, sıra para vermeye gelince 
Bedin fÖyle diyor: 

"Çok müteessirim, fakat ne yapa
yım: dövizim yok. Size olan borcumu 
aı1.;ak beJ'linı arazimde geçen markla 
ödeyebilirim. 

"Fakat merak etmeyin: Siz bu 
marklarla Almanyada yer alır ve fab
rika yapabilirsiniz. Size yeni sipariş
ler de veririm. Fabrikalarınızda ister
ıeniz ıade Avusturya işçisi kullanabi
lirsiniz. Benim sa}•emde ve benim 
toprağımda çalışıp Avusturyanın yük
selmesine hizmet edeceksiniz . ., 

Acaba Anşuls (Avustury.ının Al • 
manyaya ilhakı prensibi) aleyhtarı o • 
lanlar ne dUşüııilyor? - (Pariauar) 

:::::::::::::::::::::::==mmıııı mm 
1 

Erzurumda bir 
silo lazım · 

Memle]setin bir çok yerlerin - i 
'ie silolar yapıldı. Buğday fiyatı-ı ·: 
nın çiftçi zararına olarak haddin
den fazla düşmemesi için de kanuni 
larımız var. Zıraat bankası bu sa 
yede buğday istoklan yapabili - 1 

İl yor. Fakat çiftçilerin sayısı iki ı·: 

i milyonu geçen doğu mıntakasın· 
da bir ailomuz yoktur. Halk cum 
huriyetin bu yoldaki nimetlerini 

11 görmek saadetini henüz bulama- • 
dı. 

lstanbulda, Karadeniz aabirın ·-
de ekmeğin kilosu sekiz ile on 

İi bir kuruş arasında iken Ağrı, 
li Kara' vilayetlerinde, hatta Erzu
ff rumda buğdayın kilosu 60 para 

1 
ile 100 para arasında kalır. Arpa 
20 para ile Z kurut ara.ında aa • 

İ tılır. Bunu gören çiftçi çifte ve 
çubuğa sarılmak için kendisinde 

• bir heves duyar md 
tşitiyonu ki derdüncü umumi 

Jül Vern'in hayallerinden biıi daha 
müfettit Tahsin Uzer doğunun 

i bu canlı derdini ijevld merkezine 
1 yazmtJ. Vatansever Celal Bayar 

Uçan tahtelbahir 
Nihayet icad edildi I 1 

hilkiımetinin bu dileği en kısa 1 
bir zamanda yerine getireceğin • 
den şüphe etmeyiz. 

nm 1B111:::: n••t=: ... :=r.mr.::= 

Soğuktan oondo !ngillzce "Te Pople,. gazetesi Pariı 
aıuhabiri yazıyor: 

Franaız, fen adamlan bucUn ismini 
sizli tuttuktan bir muhterile birlikte, 
muaaır harp usullerini altUat edebilecek 
'yeni bir ihtira eıerini tecrübe ile met
culdürler. 

Jül Vem'in hayalinde yapnuı olan 
"uçan tahtelbahir,, hakikaten yapılabi
lecek bir hale gelmiıtir. Hatta Jül Ver
nin tasavvur edebildiğinden daha bil • 
yUk ifler görebilecek bir icat eseri or
taya konmaktadır. Zira bu tahtelbahir 
ıuyun hem üstünde, hem altında, hem 
de havada hareket edebilecektir. 

Fransız tersanelerinden birinde, bu 
yeni tahtelbahirin bilyilk modelleri tec
rübe edilmektedir. 

Tecrlibelerin yapıldığı yerlere, sa -
lihiyet sahibi kimselerden başkaları 
giremiyor. 

Uçan tahtelbahirin planları buıldan 
bir sene evvel Fransa hüklımetine genç 
bir mühendis taraftndan gösterilmişti. 

Sonra bu genç mühendis vaki olan ta 
lep üzerine hükumet hesabına çalış -
mağa başladı başlangıçta pek muvaf -
fak olunamadı ise de, gösterilen sebat 
neticesinde maksat elde edilebildi. 

Bugiln vücuda getirilen plfınlar ta -
mamen tasvip cl:iilmiş ve tecrübe için, 
altı tane kadar uçan tahtelbahir inıası 
lçararlaştmlmıştır. 

iddia edildiğine göre uçan tahtelba
hirler, uzak mesafelere gitmeğe mec
bur tahtelbahirlerin yerini tutmakta 
pek pJta.:pra~. 

Zira, bir deniz tayyaresi gibi harekat 
aahasına silratle varabilecektir. 

Uçan tahtclbahirlerin harekit saha
sına lilcttayin bir denizaltı cemiıinden 

yirmi defa daha çabuk varabilecek ve 
icabında kendisini ıu altında glzlcmeie 
muvaffak olabilecektir. 

Erzincan. 27 (A.A.) - Şiddetli so
ğuklar yUzUnden Slplkor dağından 
şehre gelmekte olan bir köylU dona-

rak t\lmilştUr. DUn gece sİfırm altın
da 9 iken bu sabah 18'e çıkmıştır. 

Hava. sakin gökyüzü bulutsuzdur. 

Daimiğ Şemsiye! · 
Birkaç gündcnberi kış yağmurları arttığı gii.n"lerde Fransız g<r 

zetelerini meşgul eden bir fikir vardır: Paria sokaklannda kaldırımla
rın üstlerini örtmek .... Bu fikri ileri süren gazeteler kt§m sert rüzgarla
rı eserken yağmur altında şemsiya ile soko.klarda halkın çektiği i&tıraba 
çare bulmak isteyorlar: 

- Niçin bu yirminci asır içinde dünyanın en medeni bir şehri olan 
Paria ahalisi yağmurdan, 3ağanaktan korunmak için bir şemsiye t(Jf1ma
ğa mecbur olsun1 Nifin Prı.rüt1ilcr ayn ayn femsiye taşıyacak yerde 
kaldınmlann üstUnde daimi bir şemsiye hizmeti gürecek siperler bu
lunma81n1,, 

Diyorlar ...... 
Bize kalırsa bu fikir 5y1,e giHerek kar1tW.nacak bir 11kaldlık olmasa 

gerektir. Jlademki yağmurlu günlerde herkes için ~emsiye taşımak bir 
ihtiyaçtır. Sokak kaldınmlarının üatünde halkı yağmurdan muhafaza 
ldecek ıekilde bir siper yaprrnık mQ.fterek bir bel-ediye ihtiyacı olarak 
telakki edilemez mi1. 

Bilhassa bu tarzda .'tiperler yapmak iki günde bir ~emsiyelerini fU
rcıda, burada unutan dalgınlan aenede bef, on defa şemsiye almaktan da 
kurtanr. Bu 3iperler için sor/edilecek para .da her aene f6m."iye almak 
için ':erilen paralar ile pekô.ld karşılanabilir. Hıtldaa umuma faytla.31 mıı
hakl:ak oW.n, buna mukabil hiç bir mahzuru. bulunmayan böyle bir ted
biri biz de lstanbulun im.an .»ra.foleri tatbik edilirken biraz dÜ§Ünaek fe-
tlCI "" o'lvı'I. BABAN KUJIÇAYI 

yapılabilecek 

Milletler Cemiyetinde yapılacak ısıatı8t 

Zecri tedbirler ta
mamen kalkıyor oıtl 

t 
Deyli Expres politika muhabiri yazı Geçen hafta Lundradaki ıtalY~'·yc 

yor: çisi Kont Grandinin İngiltere ~:ırı~~ 
Haftalık toplantılarını bitiren tngi- nazırı Edeni görl!re~ İngiltere ıle # 

tiz kabine:;i, yakında haıici siyaset yanın münasebatmı ilerletmek efJ' 

sahasında mühim kararlar vermiş ola- müzakerelere h:ızır olduğunu ~öyldt. 
caktır. • ği anla~,· .1aktadır. Kont Grar.ı:lıye 

Bu kararlar arasında baılıcaları ıun-
lara dairdir. 

1) Milletler Cemiyetinin istikbali 
2) İtnlya ile İngiltere mlinasebatı, 
3) Umumi Avrupa vaziyeti ki buna 

Almanya ile münasebet de dahildir. 
4) Dünya iktısadi vaziyeti. 
Milletler Cemiyeti hak.kında İngilte

re hükumctin:n düıündüğü ıslahatın 

şu yolda olduğu anlaşılıyor: 
1) Milletler Cemiyeti misakının Ver 

say muahedesinden ayrılması, 
2) Zecn tedbirlerin alınması. 
3) Milletler Cemiyetinin faaliyetini 

yalnız hak~m vazifesi görmeğe ve eko
nomik meselelere hasretmek. 

Hükumetin ümit ettiğine göre, bu 
ıslahat bütUn büyük devletlerin Millet· 
ler Cemiyetine girmesini intaç edecek 
ve böylece Milletler Cemiyetinin ma
nevi otoritesi sağlamlaşacaktır. 

Ameı ikanın sabı ı 

tilkenlgor 
Harp yerlndeıcı Japon 
askerler• fazla heri 

gldlyormu,ı 
Daily Exprea ıa.zetesi yazıyor: 

Amerika diplomasi lisanını bıra -
karak, Japonyaya açıktan açığa ihtar
da bulunmaktadır. 

Bu ihtarı icabcden vaziyet, Japon 
askerlerinin Çindeki bare~etlcridir. 

Amerikalılar, bu hareketleri taham
mülün fevkinde görüyor. 
Amerikanın Tokyodaki sefiri Joseph 

C. Grev (Amerikanın sabık Ankara se
firi) Japonya hariciyesi nezdinde tid • 
detli protestoda bulunmak üzere tali
mat almıştır. 

Amerika sefiri demiıtir ki: 
- S!z Japonlar, bundan altı hafta 

evvel Nankini zaptettiğinizdenbcri, A
merika, Japon askerlerinin yaptıkları 

yağma dolayisiyle üç defa protestoya 
mecbur oldu. Nankindeki konsolosu • 
muz Jhon Allison kanunusaninin 15 
ti ile on sekizi arasında Japon asker -
lerinin Amerikalılara ait yerlere gayri 
kanuni surette girmelerine dair on beş 
muhtelif vaka bildirdi. 

Filha~ika Amerikanın Nankin kon • 
solosu, Amerikalıların himayesine sı -
ğınmış Çinli kadınların da J.tpon asker 
leri tarafından cebren alındığını bildir 
miştir. 

Netice itibariyle Nankinde devamlı 
surette cereyan eden yağmalar, Tok • 
yo hükiımetinin harp yerindeki Japon 
askerlerini kontrol edemediğine dair 
Vaşingtonda ıüphe uyandırmaktadır. 
Bütün bu hadiseler, Amerikalıların Pa 
ney gambotunun Japonlarca batınl • 
masından sonra Japonların "'iyi hare • 
ket edeceklerine,, dair '\f'Crdik.leri söz • 
den sonra cereyan etmittir. 

Japonyanın Çindeki bUtUn '"beyu .. 
kuvvetleri püskürtmek tasavvuru Pe • 
kinde neıredilen resm! bir makay*'an 
anlatılmaktadır. 

Bu makalede ecnebilerin kendi mah 
kemelerinde muhakeme edilmeleri sis
temini ifade eden • hariç eser memle • 
~et • usulüne ıu yolda hücum edilmek 
tedir: 

"-Bu sistem, Çinin iatildillni mah· 
vetmi;dir. Binaenaleyh, Japonya, bu 
mukaddes cihadı tamamlamak üzere 
verilmit olan bütün o imtiyulan ecri 
almak niyetindedir.,, 

nilmiştir ki: ut! 
- Bilhassa şarkta İngiliz ale.Yt: ,. 

propagandaları dindiği takdinle ı;ı:iil 
kerele hemen 1.ıaşlnyabiliriz. 
kerele hemen başlayabilirız . N 

İngiltere hariciye nazırının bat tol' 
lomatik müjaviri Sir Robertin M.~ 
ni ile görüşmek üzere omaya g: 
muhtemeldir. , 

D• v ı l .. • d bi' aıı1'1 ıger mese e er uzerın e .r ık' 

maya varıldığı takdir.le, tngitere b;, 
Habcşistanın lt<ılyaya ilhakını oa 
yacaktır. 

Siyasi it:maı 

Bulgaris and9 
buhran 

. -" Bulgaristanda Harbiye Naz••',/ 
neral J,ukof ile J>nhllly<" 1i f 
Krasnosvki btlfa etti. Hnrhl'.ıe 
zırhğma General ])ztskalof, Da 
Nazırlağına da Maarif NaZJ\'' 

laef gctlrllcll. Mnn•ir """"'"~ 
Sofya ünh·crsltcsinin eski 
Profesör ~lanet geçti. lstifalıı I 
bebi yapıla<'ak mchusnn mrt·Jltıl 1 f* 
hahatımla eski parti adamlar•"".,1 
reislerinin m•wki nlmaM, yahdtol'' 
larm faalfyctlerinc mUsırnc1o 

maması meselesidir. sJ 
Eski hıu·hiye nazırı General V',,, 

eski parti başkanlarının ve ı.el~tl 
h parti aclamlarmın )·eni tntıh• I 
mcbns olmnk içln . c:alışnmlarıtı' _I 
salt p;HrUndU~ü halele dahiliye 11 _ıf 

. "''"' Krasno\·skl hu t\\r1U sl~·nsi el<" i/ 
rı fımllyct ııınhaııımflıın nzıı1'1',f. 
nın.k i<;ln türlü tUrlU tcdhlrJrr "'ıtJI" 
tin. lllrihlrl ile çnrııışan hu tld ,ıtl 
iki mnhl\llf sl.rnsr.t kahine tçrrf o-" 
-:nrpı~mnlnra schrp o1nyomıı. ~ 
dar ki son 7.amnnlıırd11 im iki ıll 
na.7.ırlar mr"Hsl mü~nk('!rt-lf"rif1" 1; 
ta l"tlrftk OOf'm<-z o1muşlnrtlt• ~ 
rak1f'rl hn ll mlf' mf'<'1is rnüzıak" 1 
rinde iş t,:ıkarmak lmkiimnz 1tall 

mlştl. ~ 
nn ıomretle hlikrımet !<;inde -.; 

yRn buhranı ortatlnn knldrrıtı•' ~ 
mlknılele \'Rz.ly<'tlnde o1nn tkl rtf 
nn ikisi de l!oitlrn etti. Zir• ti 
icabı m.-mlek('t idaresi tl:r.erirıd: ~ 
kim olan Kral Borls iki tara~ 
birine tarRftnr ~örtlnmek tflte ~ 

Fakftt harhlye ve dahiliye ~ 
ları istifa edip tc y<'rl<'rine r'~ 
tayin edilerek yeni htlkfımet • f 
kül oolnre ıdvn~f \'a7Jyet yoısıı;,, <' 
mf<;; olmnclr. Yeni hlr Jıııttra ~1"'. 
knbnldn: Bu defa Ticaret 'S ;;1_ 
rof tıdlfa etmı~ olan Harblt• ~ 
Lnkof tarftfmı. tutarak bil~~ o' 
(ekildi • Ronra kahine tc:erfttl ~ 
neral J.ı11kof11n çekHmeııdnl ~ 
yen daha ba~ka nazırlar b111 ,ti I 
a'lla.,ıldı. Onlarm da birer 1Jf~ 
kflmeıd, hn mretlc başlay•11 _," 
nm ırenf~lf'm~ ve nmnnıileŞJO J 
tlmallerf belirdi. ~ 

fşte bngttn nnlstartstantl~ ~ 
buhran bö1le bir man_... ,. 1 
mektedlr. Bundan (ıkan 111~; ~ 
dnr ki BnlgarlstAnda parttl ~~ 
men kaldmlDlJf o1mak1• t<"• 
memlckettn slya~ı ıeşJdlAtı bit 1 
eski partktıerln hl\I& b8rtd' 

fuza sah.ip bulunduk]arıdJJ'• • 



Şetıiı: hab~_rl_e_ri_I 
Ortaköy sahillerinde 

Bir araba atlarile 
denizde kayboldu 

tr~~1?~zda Ertuğrı.:l kışlasında asker 
ha .glılı Hü'.leyin dün çift beygirli ara-

•le Ort ı .. d · &ah' a.toy e camı arsasına gitmiş, 
~l~en kum yüklemiştir. 

ha useyin k,ışlaya dönmek Uure ara • 
O ~r Çevirirl.en beygirler birdenbire 
rıtınü d , 

llıı 
1 

ş, enize doğru koşınağa başla-
! ardır 

liUseyi b . . 
ga n eygırlerı durdurmak için çok 

Yret sa r . 
ııı r etmışse de muvaffak olama 

'1• araba sula · · ·ı·· k k d' · ııi ra gomu ur en en ısı-
atınıııı Y" . 

b 'I' uzerek sah le çıkmıştır. Qey. 
bot~ gırler arabayı alıp denizde kay-

"11U§lardır. 

Bir otobüs kazası d.ıha oldu 

oı Evvelki gece Beyoğlunda bir kaza 
r:auş, ~i kişi ehemmiyetli surette ya-

nmıştır. 

~:§li -Fatih hattında işleyen şoför 
ıılltna ınut Nedimin idaresindeki 3428 

lan ratı otobüs ile şoför Bckirin kul • 
Ça dığı 2825 numaralı taksi otomobili 
~'§tnışlardır. 

rcğ·u lirada taksi otomobili trnmvay di 
tu ınc ~arpmış, elektrik teli kopmuı • 

r. 

tij Otobüste bulunan yol:u Cemal yü 
llden b'l' . ·~ı:. 1 • l~ • ı ıetçı u.uzım e lerınden yara-
ltlış, teo::lavi :ıltına alınmış1:ırdır . 

11 atR AMELE Y ARALANDt - Fe-
crde ıı.. •• 

~c S ".1urselpaşa caddesinde Hüsnü 
htı b~rnıye ait gemi çekme yc~nde ka
~oıı ır tel kopmuı. amelelerden Hasan 
tc atından ağır surette yaralanmış, 
tı/ralıpaşa ho.stahanesine kaldırılmış -

dc~·Ç 'YANGIN BAŞLANGICI - Yel 
ı:ı.~l'ılıeninde Yavuz sokağında Cev -
""il . lıa~ cvınde tavan, Beyoğltındn Balı~ • 

il~ arında Toclorinin evinde ot minder, 
Ilı• alıaınam caddes:nde Gülcserapart -

"lltn 'İta ın bac::~ı tntuşmuş, etraflarına 
'fJ'Yct etmeden söndürülmüştür. 

brt Ç liIRSIZ
0 

YAKA LANDI - Za
~~ ~crnurları, Şekip, H ulUsi, İbra • 
~ıı 

1
13rninde üç hırsızı yakalamı_şlardır. 

loyrı ar Beyoğlu tarafında bazı evleri 
!tıs llltışlardır. Çaldıkların eşyaların biı 

lllı bulunmuştur. 

-o-

~OR iŞLERi: 
Oera saat• az olan 

öğretmenler 
İ{Ultür bak l - 'Ik k ı ·· -tctnı an ıgı ı ve orta o u og-

~ enleri . r· . 1 . . <;s17 nın ter ı ve teczıye enne aıt 
dcaintumaralı kanunun birinci mad • 
daha .11

• (A) fıkrasına yeni bir kısım 
nu ı~:vc etmiştir. 

•caclc ı~ .. ·ıeye göre, orta öğretinı mües
tilt, d~l~dc resinı, beden terbiyesi, mu-
.. tkış, b' k" o~tct ıç ı dersi vermekte olan 
~ere rnen!:rin Üzerlerindeki ders müza 
t- •aatıe · · . . -<rtnd rının sayısı tesbıt edılen mık 

tctın an aısa kültür bakanlığı bu öğ
"'.. enlerin .. b k" d . 1 . . "'<llina . • mute a ı ers saat erını 
dahiı·ııp &öreceği yerlerde ihtisasları 

1ndck· 
~bile 1 derslere tahsise mecbur tu 

tektir. 

ı IUc Çocuklanndan koro 

"o •tanbuı kUit" a· k ·· 1·· ,.ü 'lk k 1 ~ ~~ltl ur .re tor u6 ı o u 
lbahıc:rından rnüteşck,kil korolar yap
tiaat 

1
• rar vernıiştir. Bu işle ilk ted -
Spekt ' tl:ıtltM 

1 
erler'nden B. Bedri Akalın 

tcıltiı do" ınaktadır. Şimdilik üç koro 
bı.ı c ılrnek .. . 1 "" l? 

2 
uzcredır. Bunlar stan-

' 
7 ve 34 üncü okullardadır. 

t..,A.li -0-
~E:Pvtı:-ı r:orıı"E 
,~~ 
~~~,1 Bayerle Beklrol 
bi1 t nh a dUn uevam edlldl 

bar a ibi A · . 
ı lllü vnı Ba:> erın ve Londra 

rof staııd 1 • 
,,. ltn ltaa eın crınden Ahmet Beki -
~.t d 1ndak· d" 
t aı,;ı 111n ... 1 ovme, sövme ve teh· 
Cta tnah'- a <ıun Beyoğlu birinci sulh 
'1 "'Cın . atta esındc devam olunmuştur 

t:ccesi b 
~ ~. arda bulunan ve hadi-
~ t!ra .;.:_ıe. l"Jllai!e Göl:;er, Lcor.idaı 

~ti~ bcı ~bi Y«sin, Osman is -
Ilı ahitıcr Şa ıt d:nıenmi~tir. 

en b vel'dikı · • • Ctncn .. erı ıfadelennde he 
eoyle demişlerdir: 

- Avni Bayer o gece bir arkadaşı i
le beraber bara geldi. Birer kadeh vis
hi içtiler. Sonra drşardan lıir ş:şc ~on

yan getirttiler, i~!yorlardı, Ahmet Be • 
kirof, barda hariçten içki getirtmenin 
d.?ğru olmadığını söyledi. 

G'deccklcri vakit pusulada konyak 
için yazılan parayı Avni Bayer vermek 
istemedi, kavga etti. Iskemleyi kaldır
dı, bir takım tehditler savurdu. 

Şahitler;n dinlenmesinden sonra Be
k,:rof söz alarak, Avni Bııyerin haka -
retten 6 ay hapse mahklım olduğunu 

ve zabıtaca parmak izinin alındrğrnı id 
-tı:a etti. 

Avni Bayer: 
- Evet dedi. Böyle bir davam var

dır. Fakat daha keı:;bi katiyet etmedi. 
Mahkeme, gelmeyen şahit Tevfik, 

Asım ve Ra~c::nın çağırılm;rn için du -
ruşmayı 17 şubat saat 14 de talik etti. 

iKTiSADi MAHAFILDE 

f.snat ceınlyt.t.erı tcplan
tısında neler konuşulacak 

Esnaf cemiyetleri umumi heyetleri 
toplantısı için başlanmıJ hazırlıklar bi
tirilmiştir. 

Her esnaf cemiyeti idare heyeti, u -
mu-ıi heyet huzurunda okuy:ıcağı ra • 
poru hazırlamıştır. 

Buna mukabil bir Jı.ıszm ht-yeti umu
miyeler de idare heyetlerine arzeöilmek 
üzere bazı taacrirler hazırla:ruşlardır. 

Bu takrirler arasında mühim ve şim -
diye kadar yapılmı~ çok şayanı dikkat 
teklifler de vardır. 

Heyeti umumiye toplantılarının ilk 
içtimalannda ekseriyet olriıayacağı söy 
Jenmekte ise de bunun için icabeden 
bütün tedbirler alınmıştır. Bu toplan • 
tılann her birinde esnaf §Ubcsi müdü -
rü Kazım Yorulmaz ile ticaret odası 

murakiplerinden Ferit ve Nihat da ha
zır bulunacaklardır. 

İl~ yapılacak dokumacılar cemiyeti 
idare heyeti toplantısında çok entcre -
san şeyler kc,nuşulacaktır. 

-o--
BF..•~EDIYE iŞLERi 

t.e.ed ye l\on!rol lfrne 
cıevam ea~yor 

Dün Beyoğlu mıntakasında b .. lediye ni 
zamlarına aykırı harekette lıulunan 25 
kişi cezalandınlmış, dört kaçak koyun 
tutulmuş, altı kılo kaba"H; çekirdtği, bir 
kilo leblebi, 20 ekmelt, 200 simit 48 ki1o 
süt, 22 süt güğümü müsadere olunmuş
tur. 

Cihan;irde çocuk bahçesi 

Cihangirde bir çocuk bahçesi yapıl • 
masına karar verilmişti. Bahçenin pro· 
jesi hazırlanmı~tır. 

Nisan sonlarına doğru inşaata başla
nacaktır. Bundan başka Erenköyde Sah 

rayı cedit c:varının da meyoan haline 
getirilmesine karar verilmiş, belediye 
fen heyetince projesi hazırlanıp şehir 

meclisine verilmiştir. 

Kanalizasyon teıis.atı belediyeye 
geçiyor 

Kanal:zasyon şirk.etinin mukavelesi 
yakında bitecektir. Yalnız Dola~eı e 
ve Kasımpaşada yapılan kanallar da 
bazı noksanlar olduğu görülmü,ıür. 

Şirket bunlan da tamamladıktan son 
ra tesisatı belediyeye devredecektir. 

Otobüı mescleıi tahkikatı 

Otobüs meselesini tetkik etmekte o

lan mülkiye müfettişleri dün de bir~aç 
kişinin malUmatına müracaat etmi,Jer
.dir. 

MOTEFERRIK 

Göz ktlltlnllöl 
iatanbul üniversitesi tıp fakültesi ta 

rafından Cerrahpaşa hastahanesi yanın 
da yaptırılacak olan yeni gÖT. kl'.niği 

binasının bu sabah saat 1 O buçuk.ta te· 
melatma töreni yapılacaktır. 

' - KURUN .... 2s lKfNCt KANUN !911 

Küçük bir kız babasının a
dam öldürdüğünü ihbaretti 

Kuyudan kemikler çıkarıldı Kızın babası Panayot 
tutulup sorguya çekildi 

Fakat. Bunun doğıu "lmadığı anlaşıldı adam seıbesı bırakıldı 
Enelki gün zabltaya bir cinayet 

ihbarr yapılmış, tahkikat bir gUn blr 
gece sürmüş, neticede ihbarın doğru 
olmadığı anlaşılmıştır. 

thbarr yapan yedi yaşında Mal 184 

mindc bir küçük kızdır. Bu kız ev
velki gün Yenişehir karakoluna git
miş, babası Panayot namı di~erl Ko
çoııun dört sene evYel bir Lft.zı öldllr
düğUnll Röylemlştlr. 

Mai'nln on iki yaşmdakl kardeşi 

Pannyot ile Varvara ismindeki krz 
da karakola gi\tUrülmUş, bunlar de. 
sonrn:vn çekilmiş, Mai'nin sözlerini 
teyit eder şekilde söz söylemişlerdir. 
Dunlarılan Panayot şöyle dem1şttr: 

- Dört sene e,·vel Yeniyolda Kur
delfl sokn~ında oturuyorduk. Babam 
Panayot o zaman bize bakmayordu. 
Kendisi Kurtuluşta oturuyordu An-

ôldliriilcn adamın atıl<lığı kıtyıc 

nemin tanrdığr bir Lb geceleri geli
yor, bize öte beri getiriyordu. HattA 
bir gUn bana kundura bile almıştı. 
Bir gece bu adam gelmeden e\"vel 
nnnem beni yanma çağırdı : 

.. , .. ~,..,-~-· 
Mısır k,ralı genç Faruk dini hissi -

yatınııı kuvveti, dini ananelere bağlı • 
lzğı ile şöhret almıştır. Nikah mcrasi -
minde kraliçe olan bayan Feride bulun 
mamıştır. Şahitler vasıtasiyle ifadesi a
lınmıştır. 

Fakat kralın bu hali Mısırda §İmdiye • 
1Qı1dar dinen memnu sayılan resmin, bil 
hassa kadın resminin resmen umumi 
hayat içerisine karışmasına mani alma
mııtır. 

Yeni evlenen kral Farukun kraliçe 
Feride ile beraber alınmış resimleri Mı 
sırın her tarafını tutmuştur. Yukarda
ki resim kral ile kraliçenin resimlerini 
havi olarak çıkarılnu~ bir puldan alın
mıştır. Mısır kralının evlenmesi bu iti· 
barla bir içtimai inkılap baııan,rcı sa

yılabilir. 

nalıalarının adam öldtırdilğünU 

- Panayot! Babana glt para iste, 
dedi. Den babama gidip buldum. Pa
ra istedim. Geceleyin eve bir LAzın 
geleceğini söyledim. Babam bu söz 
Uzerine doğruca e\'e geldi. Yatağı. 

nm altındaki kamasını aldı. Saklan
dı. Gece on tk1yo doğru Lj.z geldi. 
Babam arkasından yetişip nnsızın 

kamasını sapladı. LAz yere düştU. 
Ölmemişti. Babam ellerini arkasın
dan bağladı. Boğazını sıktı. Ada
mın dlll drşnrı çılmııştı. GötUrUp bah. 
çedekl k~yuya attı. Annem ortahlt
takl kanları temizledi. Dabam lçorl
ye girince hepimizi ölilınlc tehdit ct
tl. Biz de korktuk, söyleyemedik. 

Cinayetten sonra babam evden ~ı
kıp slttl. Annem de bizi uzak blr ye
re alıp gl'tnrdll. l\cndlst orada hrıs
tnlandı. Dalıkh Runı hastahanesine 
kaldırıldı. Orada öldU. Bundan son
rn biz ortada kaJdılt. Hepimizi birer 
ka.dın yanına aldı. Onlar bakıyorlar
dı. Fakat ~tal babasından para lRte
mlş. Vermeyince ihbar etmiş... Den 
de doğrusunu işte söylUyorum .. 

Bu ihbar adliyeye bildirllmlş, mUd 
delumumt mun\'lnlerlnden Bay Feh
m\ tahkikata elkoymuştur. 

Müddeiumumi muavini, zabıta mo 
murları çocukların gUsterdlği kuyu 
nun hnşrna gitmişler, ça~ırılan ttf"ı 
ye motopompu tarafından kuyu bo 
s:nltılmış. \çlnı1<'n lıir takım kcmil( 
Jnr ':ık:ırılnııştır. 

'::CNEBl MAHAFILDE 

L~tonra nazırı llittı 
Bir kaç günılenberi şehrimizd~ bulu

nan Letonya nakliyat naıırı B. Ben -
harda fünbergs Ankaraya gitm:ştir . 

utonya nazırı orada bir gün kal 
dıktan sonra Toros ekspresiyle Mısıra 
doğru yola çıkacaktır. 

Yeni 'Cl'Yah vapurlan gelecek 

Ayııı sonuncu pazarteı.i günü, muh • 
telif nı ll~tlere mensup 450 st:yyahı Mi 
milen .. Reliance., isimli bir Amerikan 
tran!:atlantiği ı:manımıza gelecektir. 

Bu vapur, Nevyorktan kalktıktan 

ıonra mutad Avrupa limanlanna de uğ 
~aJı!ı cihetle Amerikalı olduğu kadnr 
Alman ve Fransız seyyahlan da alm~· 
tır. 

"Reliance,. kış mevsiminin istan -
bula C'a uğrayan ilk seyyah vapurunu 
teşkil etmektedir. 

Oğrendiğimıze göre, bu yıl limanı -
mıza uğramak ııuıetiyle Sovyet Rus -
yaya da bazı seyyah vapurları gideceği 
cihetle, o bakımdan da şehrimize gele· 
cek seyyahların sayısı artacaktır. 
Fazla seyyah gelmesi dolayisiyle, mev
cut tercümanların kifayet etmemesin -
den doğan mesele (muvakkat tercü • 
manlar) bulmak uretiyle halledilecek
tir. 

Bundan başka belediye turizm ıu -
besi yeni tercümanlar yetiştirmek işiy
le me~gul olmaktadır. Bu itibarla, ya -
kında yeni bir tercümanlar kursu açıl
ması muhtemeldir. 

zabıtaya ihbar cclcn küçük kızlar. · 

• Bu kemikler derhal bir torbaya 
konup morga gönderilmiş, Panayot 
yakalanmıştır. Sobacılık ve boyacı

lıkla geçinen Panayot sorguya çeki
lince cinayetten haberi olmadığını, 

cocuklnrın kendilerine baltmadığı i
çin böyle bir şey uydurmuş olabile
ceklerini söylemiştir. Blrcok kimse
lerin tfadelerl alınmış, fakat öldUrfil
dUğU bildirlJen adamın hU,·fyctl tes
blt cdllememlftlr. 

Dundan başka dün mors raporu 
emniyet mUdUrlUğUna gelmiş, gönde
rilen kemfkJerin insan kemiği olma
yıp hay,·an kemiği olduğu blldlrlJ
mlştlr. Dunun Uzcrlne nezaret nltı
nn alınan Pana~·ot serbest brrakıJ

mıştır. 

Çocnklnrrn, kendflcrlne bakan ka
dınlar tarafından teşvik ettirilip böy 
le bir cinayet haberi uydurdukları 

zannı kuvvet bulmuş. bu noktadnn 
tahkikata başlanmıştır. 

Hauptman'ın 
avukatı 

Den diye tımarha
neye kapatıldı 

Tayy:ıreci Lindbt-rgin oğlunu kaçı 
ran ve öldüren Hauptman bu feci cina
yeti ha~kmda sorguya çekilirken onun 
avukatlığını üzerine almış olan adam 
herkeste büyük bir hayret uyandnmış
tı. 

ı: :ard Reili ismindeki bu avukat, 
tabiı davasını kaybetti ve Hauptman i
dam olundu. 

Hauptman idam edildikten sonra. 
avukatın başına da türlü felaketler gel 
miştir: Kendisi bazı delilik alameti göı 
termİJ, deli diye tımarhaneye at:ılmlf • 
tır. Bunun üzerine annesi, onu mirasın
dan mahrum bırakmış, daha sonra ka
nsı, yine ayni sebepten boıaru:mıtır. 

Şimdi avukat Edvard, deli olmadığ't· 
nı ileri sürerek k.endisinin serbest bı ... 
rakılm:ısı için Amerika yüksek mah • 
kemeaine mUracaat etmi§tir. 
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Evvel!, gözUne tekgözlük takar, 
hem de hiç çıkarmazdı. Konu3urken 
ağzı burnu oynadığı, elini kolunu 
38.lladığı halde gözliik gözünden dü§
ınezdi; sanki gözüne yapı~ıktı. Göz
lük ka§ını biraz knldırdığ: için Rezsö 
amcanın yüzünün sağ tarafı sol tara
fmda.n daha ihtiyarmış gibi görünür
dü. 

Sonra, şapkası: gündüzün başına, 

ince siyah §eritli kurşwıi bir şapka 
giyerdi, geceleyin de silindir §3.P
ka. Daima parıl parıl parlayan 
bu silindir şapka niçin böyle di • 
ye birisi soracak olsa, Rezsö am
ca:birisini takdim ediyormuş gibi: 
~·scott mıd Son,, derdi. Bu Uç kelime ve 
söyleniş tarzı kibar bir ada.mm şap. 
.kasını Londrada Bondstreet'teki Scott 
ve oğlu şapka mağazasından alması 

lazımdır mana.sına gelirdi. 

ğine göre, haricle ia yaparmı§. Bir 
kere de Paula. ondan bahsedilirken 
f aiseur dendiğini işitti. Birkaç gUn 
sonra /ai8eur ne demek diye sorduğu 
zaman babası, alnını kaşıdıktan ve 
biraz dil§ilndUkten sonra: 

- Yani, dedi, maceralı bir hayat 
süren adam demektir. Teşebbüs sahf. 
bidir ve hep ayni doğru yolu takip et. 
mez. 

Maceralı hayat ve yanlı§ yol keli
meleri herhalde Paula'ya bu garip am· 
ca hakkında müphem bir fikir vermiş 
olacnktı ... Bir akşam da babasının da
ha sert bir tarzda ''maceraperest,, de· 
diğini duydu. Babası ile annesi oda. 
da oturmu5 konuşuyorlardı. Babası 

boğuk bir sesle: 

- Maceraperest! dedi. Sonu fena 
olacak ama. İnsan daima kanun kitaır 
larmm fıkraları arasında. gizli yaşa· 
yama.z! Maceraperest, hem de adiğ 
bir dolandırıcı! Madem kendisine söz 
dinletmiyorum. bir daha bu eve sok. 
mayayım dl yorum. 

(Arkası var) 

r Bu-gece ŞebzaCt~ıı Bu gece 'il 1 

F E R A H Sinemada 
Büyük Türk aan'atkarı Profesör: 

ZATI 
SUNGUR 

un sabırsızlıkla 

beklenmekte o 
lan: 

3 Ü D CÜ 

Yeni prognum 
Avrupa ve Ame
rikada bile hiç gö 
rülmcmi§ Türk 
kafasrnm geceli 
gündüzlü bir ça· 

Jrşma neticesi bulmağa muvaffak 
olduğu : 

YERLi BiR ICA J 
Akıllan durduracak •.. 

Seyredenleri şaşxrtal.:ak 
Muammalar ve mucizeler programı: 

1 yumurtadan 1 insan ı 
nasıl cıkar ? 

ve aynca yepyeni 10 illüzyon 
Bu hafta gene 3 büyük film 

(KARYOKA)' (ÖLÜM CAMBAZ· 
LARI (Ken Maynar • Yol Kesen 

Haydudlarr) 

Ltitfen dikkat ! - ~ 
1 tanbul civannda oturmaları 

dolayısiyle geı.:e müsamerelerine 
gelmiyen sayın müşterilerle ta -

lebelere mahsus Cumartesi 
- gündUz tenzilatlı matine -

3 film, Zati Sungul" ve varyete 

Kaçırılan; öldürüldü mü, sağ mı ?/ 

Kaybolan General I? 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri T etki
latı,, reisi Millerin izi üzerinde ...... 

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

Çılgın Kondratyef 
Beyazlardan kızıllara geçen llmlts1z ve

remlinin maceralı bayatı 
İsviçrede Lozan )'olunda, 4} 

Eylül 1037 de otomobilde öldil
rtilcn sabık GPU harici ajanı lg. 
nııt.s Ra7sm katli tahkikatı ya
pdırken, bu sulkast hazırlığın· 
da da hududu geçebilecek oto
~obll tedarikle Sovyetler hesa.. 
bma hizmet eden İsviçreli Re
nate Ştayner adlı genç güzel bir 
kadının itirafları Uzeı·ine, Paris-
te Bukt sakağında 12 numaralı 
"Sovyet yurdu do~ilan cemtre
tl" btno.smda polisçe ifade alı

ıuyor, arama yapılcyor, ıınlıışıl
maz şekilde kUlll7etll vesika 
bulunuyor, paket halinde mll· 
hUrlenJ7or, istintak hAkfmlfğino 
göttirültt7or: 

r ı Ertesi gUn şUphelllertn tevkifine 
girişilmek lstenfllnce, tam bir gurup 
Sovyet Rusun kaçtığı meydana çıkı· 
yor. Bu arada .araştırmanın vüs'ail 

hakkında bir fikir vermek lcln sad• 
ce isimlerin sayılması yeter- ECtoJl 
adlı biri var ki, vaktiyle Renat' 
Ştaynerde "Sovyet yurdu" na ıahJ!· 
sen "hizmet" mahiyetinde blr tşe atd 
talimat vermiştir. Kaçarken, Jiattı 
karısını ortada bırakıyor; ıcarısJ, 
kendtslnln hiç bir şey bllmedlll ıne~ 
lfnde ifa.de veriyor. Sonra kacanısr 
arasında bir Peter Şvartsenbel'I 
mevcud kl, kendlsl Renata Ştaynerl' 
verdiği izaha.ta göre, İğnats Ra1'1 
istibdat eden suulkasta şetllk etJlllf 
tJr. Ve "Sovyet yurdu dostları" ııııı 
kltaphanesinde meşğuldU. Kan koC• 
Klepenln alle lslmlt bir clftln .cın•· 
yet gilnUnUn sabahi Lozanda gard• 
görlllmtlş olan Kondratyetle, onu0 

izdivacından sonra bu yoldan akrab• 
olan- ppollsçe lstlçvaplan yapılı:ror· 
L~kin, Kolepeninlerin harcadıkları 
paranın geliri tıe göze çarpacak efe 
recede bir nlsbetstzllk gösterdiği tef' 
bit edlllnceye kadar, onlar, mobil16 

lerlnl bırakarak meskenlerındell 

Arkasına giydiği elbise hep, mum 
gibi UtülU siyah ceketle çizgili bir 
pııntalondu. KUI'§'..ıni seten de bir 
kravat takardı. Kravatın üzcrind~ 

son derece büyük bir elmas iğne par
lardı. Kravatının bağlanışı da garip 
bir şekilde idi. Ceketinin yakasma da 
koskoca bir karanfil ta~ar. tamam o
lurdu. Bu kıynfeti ile hemen göre 
çarpardı. 1 

Yemeğe geldiği zaman, odaya elin· 
de kurşuni şapkası, kemik başlı bas
tonu, siyah dikişli kurşuni eldivenleri 
ile girer, sofraya oturuncaya. kadar, 
bunları ya önündeki sehpaya. kor, ya. 
hut kucağında tutardı. 

Rei- aiJ.·n.Bir .. ~lliftitYe 
çoktan uzaklaşıp kayıblara karıştJJ1ş 
tardır. 

Şahıslar, organizasyonlar, gtrlft• 
karma karışık siyası vasıta ldeteri 
hercllmerctne, bunu aydmlatarııı 
nUfuz etmek için, geniş ölçUde tılf 
memur mekanizmasına ihtiyaç bJ' 

.ııl oluyor. Bununla beraber, besbel· 
11 "Sovyet dostları cemiyeti" btnasııı 
da bir arama yapılacağını hesab' 
katmiyan bir siirü kimsenin, sade b11 

aleldcele firarları blle, bfr suç Ikr,f 
gibidir; suçluları artık cezalanlJ 
çarptırmak mllnıkUn olmasa blle~ 

Yemeğe davetli olduğu zaman silin· 
dir şapka ve hemen ekseriya fırakla 
gelirdi. Kapıyı çalışı da., kapıyı açıp 
içeri girişi de başka türlü idi onun .. 
Her dokunduğu ocydet biitUn sandal· 
yeleroe, sehpada, sofra takımında 
sanki gürel bir şey kalırdı. 

Paula'nın annesine hiç ihmal et -
mez Uç beya;; karanfil getirirdi. Ka· 
ranf iller saplarından bir kağıda sarılı 
ve ince bir yaldızlı şeritle bağlı bu· 
lunurdu. Çocuklara hiç bir §ey getir· 
mezdi. 

İçeri girerken: ''Selam, mübarek 
ev!,, derdi. Giderken de herkesin eli· 
ni sıkar, kapının önünde, şapkasını e
linde sııl!ayarak: "Ho:ça kalın!., derdi. 

Ne garip bir hal vardı bu adamda! 
Çocukların hiç bir şeyin farkında ol
mamalarına ve yüzlerce uçuruma doğ. 
ru koşa koşa gitmelerine rağmen, 
P.aula. Hegedüs ya talihi olduğunöan, 
yahut da. kaderin bir lütfü ile, birçok 
tehlikelerden kurtulmuş ve bu tehli
kelerden ruhu sapasağlam veya pek 
az tesir görmüş olarak çıkmıştı. İşte 
eimdi de birdenbire, hiç ummadığı ve 
kurtuluş olmayan bir şekilde, ve bel
ki yine talihin cilvesiyle, baştanbaşa 
muamma olan birisinin karşısında bu
lunuyordu. Bu muammalar şurdaıı 
burdan biraz aydmlnnmağa başladı 

mı, daha fena oluyordu. 
Babasının kardeşi olan bu Rudolf 

Hegedüs kimdi? Kartvizitinin sol ta. 
rafta Ust köşesinde bir taç resmi var
dı. Ort{lsmda, güzel harflerle ismi ya· 
zılı idi: Rodolphe d'Hegedüs. İsmin 
altında da: Exper~ de la Grand Fi· 
nance. 

Bunlann güzel bir §eyler olauğu 
belli. Fakat Paula'nm babasının k~ 
vizitindc ni!:in taç yok? Mademki 
babası Reısö amcanın kardeşi 

şi, niçin onun isminin önünde de yok? 
Böyle garip bir eekilde konuşan, da· 
ima gittiği orman memleketlerinden 
bahseden ve kendisine yalnız bir pa. 
zar gUnü öğleden sonra bile en aşağt 
on kere telefon edilen bu adam kimdi? 
Sandalyenin ta ucuna oturan, sol e
linin şehadet parmağındaki üzeri tür
lü if}lemcli kırmızı taşlı yUzüğil her· 
kesin önünde evirip çeviren bu garip J 
kıyafetli, ayakkabıları lastik topuklu I 
uf ak tefek adam kimdi? 
Babası :!le annesi bu.ın onun hnk

kında ne tuhaf şevler anlatırlardıl ll 
Bir kere babası dedi k1 P..ezsö amca 
n:ıa)iyecl fmfş; bir keresinde de mUte- ı 
ahhlt dedi. Fakat ekseriya söylendi-

. . 

Can kurtaran bir gencin akıbeti 
Allol Allo, kimsiniz? A, Raif sen misin? 

Merhaba ... Sabahın bu .santinde telefon el· 
mene sebep ne? Öyle derin bir uykuday
dım ki .•• Ne? Günün kahramanı mı olmu
şum'l Sahah gazeteleri benden mi bohSe· 
dlyor'I Hem ae b1rlnci sayfalarında öylo 
mi? E. YuJlnhi tuhııf.sın . Anlat bak:ılım ne 
olmuş? Ha, şu mesele mi? 
Cunım efendim, onun anlatmal;a de:er 

bir tanırı yok ... Uir ziyafetten dönüyor
dum. Snnl on iki \"Ur yoktu. Deniz kenarın. 
dan geçerken bir çığlık işittim. Etrafa dik· 
katle bakındım: Bir kız ... Başı suyun dışa
rısında ... nağırıp çağırarak imdat . istiyor. 
Hemen suya daldım. Onu yakaladım. Der
ken sahilde iki kişi daha belirdi. lp attı· 
lar •• İpe sarıldım. Bizi çekip dışarı aldı· 
lar. Kurlardı~ım km hayatımda bir defa 
bile görmüş değilim. Gelen iki adam, kızı 

tılıp bir ecz.ıhaııeye götürdüler... Gözleri 
knrnrıp rtüşmüş galiba ... fü·et .. Elbisem sır
sıkl:ım oldu. Ne y:ıpalıın? Bn~a gelecek var 
mış ..• Hayır. hayır .. Bana hiç bir şey ol
madı. Sadrcc biraz aksırıyorum. Eve dö. 
nerkcn rüıgftr biraz tesir etti galiba .. Ama 
ehemmlyelll bir şey değil. 

lluraya bak füıir. Telefon ettiğine teşek
kür ederim. Fakat ben burada pijama ile 
oturuyorum. Hem oda soğuk. Onun ic!n; 
nnlnyorsun ya ... Jlnydi Allııha ısmarladık. 
Den sel!r seni görürüm. Allaha ısmarl:ı
dık. 

Crrr ... Gene telefon 1 
Fakat bu serer atlatacağım ,galib:ı ..• ?'\e 

o?. Kapı vuruluyor. Kimdir o? Buyurun. 
Jlo .• U:ınn iki telgraf ,·ar öyle ınl. Bırak, 
git çocuğum ... "Geçmiş olsun" mu 'dedin ... 
I\"ezaketle teşekkür ederim yavrum. Bir şe
yim yok .. Mersi .• Haydi sen gene nsansö
rline dön. Ah •. Tekrar telefon ç:ılıyor. Tek
rnr ... 

Allo ! fö·et. Benim. Xe istiyorsunuz'/ 
"Sabah Sesi" gazetesi mi? il ayır efendim, 
hayır •. Ren, dün geceki rnacernmı gazele· 
ye yazmak istcmeyorum. imzamın da bir 
kı.rmeti yok. Hlll'ır, hayır. Makaleyi slı 
yazın allıııa heninı imzamı atmanızı da 
istemiyorum. Efkürıumumi)'enln neye me
rak ettiği beni nldk:ıdar etmez. Anladınız 
mı? All:ıhn ısmnrlaılık ! 

Hny Ali ıh cezasını ,·ersin, sene telefon 
mu? Allo ! O, merhaba ;-;ecdet. Evet, bütün 
gazeteler benden bahsediyormuş; Raif söy. 
ledl. Fakat bah~e değer bir şey deAil ki 
canım. Elbetre, ellıeıte sana yeniden tele
fon erlerim. s~ni unulur muyum hiç .. Şim
dilik Allaha ısm:ırladık. 

Fnk:ıt bu telefon beldsına bir nlhnyct 
vermek 11\zım. 

Allo, nllo snntırnl .. fl:ıy:ııı ! nen uyıırnnk 
lste:rorum. Bnna ynpılıın bu tcldonları 
durduramaz mısınız? Xe? Ankanıdnn mı 
istiyorlar? Ah, evci telefon ediyorlar. Ye. 
rlnlz. Allo, anne sen misin? Vnko\'ı An· 
lınra snzeteleri de gece telefoniyle almış 
öyle mi. Yok :ınneclğlm. Mernk edilecek 
hlr şey yok. Denlzöe irniışım sncicre iki 
t1akikn sünlü. Pnkat koş:ırak otele geldim. 
Hemen sıcnk bir banyo aldım ... Hnyır, dok 
lor çağırnın~n lüzum kolnıııc.lı. Ook1orluk 
bir vnıfyet yok ortada. iyiyim onne. inan 
ki hlc bir şeyim yok. Buaıün hlc dışarı cık· 

1 

Nakleden=::-1 

Hikmet M~J 
ıuıyacak, ~atacnAım. EAer fırsat bulursam 
biraz uyunınk isteyorum ... Hayır, ıeni kn!i· 
tetmiyorum. Bo)·una telefon eden diğer 
kimselerden fırsat bulursam demek istiyo· 
runı. Ne? Daham mı konuşmak isteyor. Bu
yursun. Allo. llahacığım. Gayet iyiyim. Bir 
kız denize dfişınüştü. Fakir, biçare bir şey. 
Gözleri mi kararmış, nedir? Atlayıp kur
tardım. Fakat müsaade et, kapun "vurnlu· 
~·or". Güle güle babacığım. Bir iki gfine 
kadnr döneceğim. 

Kim o? Ha, sen misin çocuAuın. Otel 
nnlreslnde beni iki bnyan mı bekliyor de· 
din? Söyle o baynnlara ki, şimdi kimseyi 
görmek islemiyorum. Görecek \"aziyette 
değilim zaten. Giyinmiş değılim. Sonra, 
dehşetli uykum \•ar. Haydi yavrum. Gös
ter kendini ..• .A~ağı:ra inmişken telefon 
s:ıntır:ılınn -söyle ki .•• Ah, gene telefon! 

Allo, otel kapıcısı mı? Şimdi as:ınsör· 
cü çocuğa söylüyordum; biç bir bayanı 
g~recck vaziyel!e değilim. Ne? İki de er
kek mi gclnılş? Gazete folo~;-afcısı imiş öy· 
le mi? nen resim fnlan aldıramam. Ne bu· 
gün, ne yuı ın, hiç r<>slm çektirmlye· 
ceğlm •. Dur.lYR t>ıık. lleın t.f'n yorgunum. 
1eicf'ln tıı~ırnu•larmdan bıktım usandım. 
Eller hlr ker~ el.ıha taciı et1erseniz-. Ne! 
Birisi daha mı ı~tiyor. Dünya yıkılsa 

kimseye bir tek kelime söylemem. Ne de· 
eliniz? "Nihnt Tarhan ve ~erikleri müess~ 
sesi" direktörü Bay Xihat mı konuşu~or? 
Aman ,·eriniz. Orıısı benim çalıştıAım 

yerdir. 
Bll)-"ltrun efendim. Evet, Bay Nihal ... E

\"et Bny Nihnt. Heyec:ınh bir macera ol
malda bernhcr ehemmiyetli ~iç bir arıza
ya uğramadım. Ba:ran Nihat ta oradalar 
mı <'fendim? Demek buradaki şubeleri 
teftişe geldiniz öyle mi? Bayan Nihat RÖ· 
rüşmek mi istiyor? Hayhay efendim. bek· 
liyorum ..• Allo. Buyurunuz Bayan .. Teşek· 
klir ederim. Hiç bir ıseyim yok bayan .. E
vet.. Fakat hu akşam beni mazur göremez 
ml~inlz? Yani. ..• Bir ranrlevum var da ... 
Fnknt mademki lsrnr ediyorsunuz. Mem· 
nunirctle efendim. Gelirim erendim? GOie 
güle b:ı:raıı .. Baya arzı hürmet ederim. 

All:ıh cezıısını versin ... Patronun ihtiyar 
karısı da tutmuş bu akşıım arknd:ışlnrına 
,·crece~tı ziyafetle benim dün 1tecekl ma
ceramı bizzat nnl:ıtıırak mi,ııfirlerlne he
YC<'nnlı bir saat ya~atmak iıteyor. Hıılfıııki 

benim Rezzan'a rande\"llm vardı. lstanbula 
mezunen geldl~lm şu birkac gün içinde 
onun yüzünü görmek isteyordum. On:ı bir ' 
telefon etmeli ama, hele bir parça uyu-
yayım ... 

Ne? Gene mi tclefon'l Allo, kimi istiyor
sunuz. "Jtimat ·ve reklam çamaşırhanesi" 
mi dediniz? Hayır efendim, hayır. Ben el· 
biselerimi yıkattım ve ütülettim. Macera 
kohramanlnn icin tesbit ettiğiniz tenzi
llıtlı fiyattan istifade etmek istemeyorum. 
Yetişir :ırtık. Defolun başımdan. Yoksa ge
lip ..• Çini Çin! Çin!". Allo, santıral. Ne 
zaman keseceksiniz bu telefonları. Kim 
dediniz? Kim l:o;tcyor. Bayan Rez.znn mı? 
Verin... Hny Allah müstehakını versin. 
Simdi buna nasıl dert anlataca§ız baka· 
lım. 

Allo, allo Reız:ın ! ... Sen misin sevgilim." 
Hayır, kurtardıE!ım kız benim gizli bir 
dostum falan değildi .. Vallahi ömrümde 
görmedim. Deniz kenarından geçiyordum~ 
Bir kızın cığlığını l<jill!m. Atladım, kurla~ 
dıın. lnsanl bir vazife .. İşte, o kadarı Yap
ma Rezzan ... İnan bnna .. Hiç insan nişan
lısına ihanet eder mi? Hem sen beni tam-
yorsun. Yakında seni Ankarnya annemin 
:ranına aldıracağımı, çok :ı;ürmeden de 
eYlenece~imlzl bilmiyor musun? buluşalım 
da sana bütcln maceraya elrafiyle anlatı· 
nm. 

Ha, iyi ki hatırıma gelrli. Bu akşam gô. 
rüşcmiyeceğiz sevgilim. Bir dakikacık ol· 
sun dinle .. Sevgilim ... Beni karının patro. 
nu.. Pardon, patronun karısı, bu ak~m 
vereceği ziyafete davet etti. Patron ve bel· 
ki bnzı diğer yüksek tüccarlar da aileleri
le birlikte bulunacaklar. Dün geceki mace. 
rayı bizzat anlatmaklığımı istiyorlar. Ne 
budalaca şey de#il mi? Fakat ne yapayım 
ıı:e,·gillm, kabule mechur oldum .•• Ne de
din? Gidip denizden kurtardığım km mı 
arayacııksın ... Deli misin ayol ..• Hiç tanı
dığım bir maL!jk de:n diyorum sana
PeklllA .• Madem ki öyle istiyorsunuz. Onı· 
var ... 

Ne o? Gene kapı vuruluyor. Ne istiyor
sunuz? Kahvaltı mı? Defol. Bir şey istemi
yorum. 

Allo, bura:ra bak sanhral! E~er bana bir 
daha telefonu açtırırsan aşağıya gelip bll· 
llin tellerini, fi~lerini koparır, başında pa
ralarun. Ne? Allı kişi daha mı benimle 
konuşmak istiyor? Cehennem ohunlarl 

NakteJen: Hikmet lli1nir 

SAKARYA 

Organizasyonlar ve şahit UadeJe~ 
karma.karışıklığından, Moskovads.ıl 
karanlık kuvvetlerin yardımcı ıtıı•· 
vetlerlnl nasıl maddi zaruretin ff 
bedeni zaafın, karakter yoklufl' 
nun ve beşeri yeisin kendllertne t1' 
tlsak noktaları gösterdiği yerde b1Jı
masını bUdiklerlne bir misal ol•11 

bir insanın hayatı, daha vuzuhla or· 
taya çıkıyor. Bu, Veadimlr Kondr•t• 
yefin, bazı şahitlerin Skobllnle b~ 
raber çalıştığını söyledikleri ve sJ&~ 
lgnats Raysin katlinde lştlrakl buııı• 
nan aclamın trajedisidir! 

tsvtçre polisinin arzusu ilzerfOef 
Kondratyefin Fransız Alplerfndeı 
ikametglhı aranmıştır. Orada, onll~ 
milstacelen lsvtçreye çağıntdıl•', 
gösteren satırlar yazılı yırtılmış bl 

o1· telgraf klğıdının parçalarını b 
muşlardır. Ve yalnız 4 keıtmesl -6' 
kUlebilen ikinci bir telgrafm da bl: 
klyelerl elde ediliyor; yani "Siz f'' 
rlste istihdam ediniz!" Kondratr" 
fln, tgnats Raysin OldUrtılmesıncte: 
3 gün sonra Partse geldlft ve or•6 

tanıdıklann yanında gecelediği t~ 
bit olunmuştur. Sabahleyin ort'J 
dan ka.ybolmuştu ve geceledtlt od~, 
dakl masanın nstnnde, Jı:endlsl1 
beraber yatan dostu kadının el 1~ 
siyle, sadece bir pusula duruyord0

' 

"Vladtmlrtn ciğerleri pek tıtlb~!: 
landı. Kendisinin derhal ddı.--
dönmesl icap ed.lyor!" .. , 

( A rkoat ,.,ar~ 

--~~~-~ıı
R V R V /\i a abone ol 
nuz ve abone ed~ 

sinemasının 
bir muvaffakiyetini m:iteakip diğer bir muvaffakiyet t ... 

Casus Mart Rişar 
EDWtGE FEUILLERE • ERIC von STROHEIM • JEAN GALLA1'0 
tarafın.dan temsil edilen ve elyevm hayatta bulunan Fransız c.aıu.ı.-

nnın en faal ve en milthi§i M A R T R 1 Ş A R'ın hayatına aid 
canlı ve fevkalade tarihçesi : TeessUr ••• Tehlike ... A§k ••. ve 

1937 PARIS SERGiSiNiN bütün harika ve güzellikleri bir 
saat zarfında gözleriniz önünde canJanacaktJT. 
Hakiki bir fecri ..• Müntahab bir program ... 
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Edebi roman : 24 

OSMAN OFLAR 
YAZAN : Kenan HulOSi 

Onun ı •ıııa. çindtr ki gecenin saat iki 
l.r][ rında Osınanoflar sürüsü arka
. aya,. bi 
kıı 111 e rer birer odalarına çe-

1 bORSA 
27. 1 - t~8 ----1 

Wz.a&&nnda J'll4n lpn!UI rılan1ıu, bt 
ttaııe wWtJııcle ıonııı.terd.l.r. KıtJguWaı 
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Tarihte lJahudi düşmanlığı 
--........ www ououuuauuoaawuwcuwww ; w-.,. ... ...._ 

Kanla yuğrulan 

Yahudilikte pu
ta tapma ile Musa-

seneler 
iV 
YAZAN; Niyazı Ahmet 

08ın eğe başladıkları dakika Zehra 
btr anor bu htsı:ılnl çok daha yakm 
nor~kilde duyuyordu. Jlattd, Osnın. 
'ele arın dört duvarı nrltasmda yük
,11 en ha vat fişekler. gayda sesleri 
''na;ısororun kasabayı sarmış olan 
tııeıı lkernın gözleri" şarkısına rağ-

memcklo beraber, kulaklarında Os
manofların herhangi bir hareketini 
kollayarak ,.e söyleçliğim gibi elleri 
cebinde, kendi odasına geldi. Kapı
da bir sn niye durdu: ve bu dakika
larda. her nc<lC!nse Grlgorofun yalnız 
omuzları gCSZüküyordu: Geniş bir o
muz! Bu omuzlar karanlığın içinde 
bir hayvanın sırtı gibi döoUyorlar; ıı-----

CEKLER----ı 

nın yaptığı dini ta
nıma sık sık yerle
rini biribirlerine bı
rakmışlardır. Bu, 
iktidar mevkiine ge
çenlerin arzusuna 
bağlı idi. Netekim 
Saydun meliki 1-
tobelin krzı ile evle
nen İhab yeniden 

}', gene unutnmn~:ordu. 
ancak Grigorofun dUşUnceleri onla
rın hnrelrntinden anlnşılablllyordu. 

• l"&IU 

• Nevyorll 

• lııUlllnc 

• Brllklel 

.!4 {ıj ı:, 
v,ı:.ııü 

ı::ı ~il; 

'iJ 
• AUna ou bb40 

• lıladrUı 
• Ueııuı l,l,,j 

• \'llrf<l\'C: 4. lö3ı 

• Budapeote S :>~H 

• UUkret 1 üt.i S:>9J 

g0r0~kat, btitUn bu daldkalardn Gri

batta' Yahut Osrnnnoflarm Karna
<lrıg en Yakın dostları olan T1 ctro 
Şuoror ne yapıyordu? 

)'e ka:adar \'ar ki Grlsororu şlmıli
ten ar unuttum mu?. Bunu kati
kıs Ciddin edecek de~llim . Rilfi
batd rlgoroftnn pek az hahsc:>ttiğfm 
bahse, her nedense daima ondan 
ııe lcetnıış bir halim \'ar'. Ye çünkü. 
oıa.. adar onu söy1cmcmiş olursam 

Fakat Grlgorof kapıda ya bir sn. 
niye durdu; ya iki... Ayni saniyenin 
nihayetinde kapıyı nçmasiylo, flerrle 
cvvch'c tasarlndığı bir yere doğru ,.e 
yarı kapırla durarak bir yılan gibi 
hafif ve korkunç tıslama•n bir oldu. 
Dışarda hüyUk rmar a~a,·ının yap-

I 
•<.:ene"" 84 .w 
• &ıtya 6i,5~ 

• A.rılJ'teN&aı l 4230 
• Pnf 2 4.GCıö-0 

• Vl:raı>a 4 •• U 

• BelgnM> lH 50 
• Yokotıa.m.8 2.711:? 
• l:ltükh.olm 3.07 .;;ı 

• 1.00111'• 30 -
• lıl0tıllon .!3 1 J..l j 

ve · şiddetle puta 
tapmayı neşretmiş- ı 

ve muasırı olan 
Yahudilerin çoğunu 
öldürtmü"itil. İha
bin hükümdarlığı 

zamanı Yahudilik i
çin çok feci şerait 
altında geçmiştir • 

.. ıın o 
oııu ' smanofların hayatı içinde:> 
bab unutmakhğırniı. ımı.un yoktur. 
ka,., a sonra, Grlsorofurı sözü hu lıi-

•ede 
G.te 0 kadar setmrmlştlr ama, 
Q~· Osrnanoflar<ln dn seçmezdi. 

lata.t goror için yazımın başka lılr 
~1~1 ında mütecessis sıfntmı kullan
l'o Qlllı hatrrlayorum. Ou itibarin Pet 

il.en ~gorofu vakit vakit yerde sliril
bııcek lr böceğe benzetmişimdir. Bu 
ltrdu Osrnanofların için.de nasıl yU
'tt d. Onlara göre yürUmez, lıtç bir 
oıın lıılenıez ve işitmezdi. Fakat bir 

llere~n llandcrloku glbt yerde sürU
tt\ı \'e birden bir dal üstUnde tepe 
bıtı~"'k bir maharetle Osmanoflarda 
tettııerırdt. Osmanoflarsa bu mahn
bır hakikatini düşünmekten cok 
t~ı~tıfun yaramazlığı gibi ona 

~ilkten kendilerini alamazlardı. 
de arltoror panayırın UçUncU gecesi 
tıon:ıı.ı şeyi yapmıştı. Bütün Osma-
a, hl' ocıaıarrna çekilc1lklerl daki
'~ }' .\bccnın nihayetine doğru ya. 
~ag1 lhaş yürüyordu; duvarların ar
ıa~1116a.n gelen şenlik seslerlnden u

bır :· Osrnanoflarrn bahçesi büyük 
taııı.;~ll.nJığa gömülmüştü. Ayni ka
~ereaı ;·atmadan çok daha evel pcn
Qft0tdllde Zehr.a Osmanof ta lılsse
llotıa, u.; ve belki her ikisi, Osma
cla.ır tın, içine daldıkları bir geceye 

~1~Ynl Şeyi duyuyorlardı. 
~a"arıısinde korku hAktmdi: 6tekl 
~ltııet •tın içinde bir şeyler ümJt 

Qe, ıst Cll.lışıyordu. Ve elleri cebln
)fıl'\ly 1k l;alarak nasıl bir ndımln 
llıa.n~rchı Grigorof?. Delki de, Os
kereı ı.araan herhangi birisi, ve çok 
~rı. ı..,,er ll.dtmlnrma varıncıvn kadur 
l cı;""Uk ""' • 
~"a.ıt • 'leferrüatını gözleri içine R· 

rak' hışıldısr Osmnnofların bah-
1,;Psine hükmeder göztik\iyordıı: \'P. 

her şeyden <''''"el Grlgorofun harn~ 

kr:ıtlerlndeki y:n·aşlıkln titizlik dik
kate şnynnrlı. Briki Grlgoror içi~ 

l.ıuna hiç hlr vakit lilzum yoktu; fa. 
kat Osmrınoflnrın hareketinden da
hr. 1iyade Grigorof Knrnaha.dın sU
kiın<" lnrlckl hnrckets1zliği dlnleyor. 
clu. \•e hiç bir ŞPy olm'ndı~ı hnldo 
hlrdentılrc her şeyi altüst ecth·erecek 
,.e Osmnnofları kendilerine getire
cek bir tflhlll{eyl, glzll bir tehlik~yl 
kollamaya talışıyordu. 

Bununla beraber Petro Grlgorof 
odasında her şeyi hazır bulmuştu. 

Osmanoflarm Grigorofa bahşettik -
Jeri emniyetin ortasında Grigorofun 
ne kadar sinirli bir halt vardı. Ay
ni yılan ıslığrnr taklit edercesine Grl
sorof "her şey: hazır mı?" d~dl. Du
nu o kadar yavaş söylllyordu ki ge
cenin sUkünetlne raltmen his bir şey 
duyulmuyordu: - "Her şey Gospo
dln Grlgorof! .. " bu ses nereden geli
yordu? GlirUnürde hiç bir şey olma

dığı halde tnblatin içerisinde ve Os
manoflardan ı;lzll bir hayvan konu· 
şuyordu sanki: 

- Her şey!.. 
- Çabuk olmalıyız; sabaha kadar 

bltlrmf\ğe mecburuz! •• 
Grigorof kapTyr biraz daha arka

sına kadar itti: ,.,. nyni dnklknlıırclA. 

yaprak, dııl ,·(>yahtıt taşlardan her
hangi birisi blrrlC!nhlre bir nıasko 

değiştirmiş kndar sür'atli. Uc kısrak 
kaıunın ~nUnfle kınııldadT. 

(Dcı•amı ııar.) 

Z A Y 1 
lzmir gilnırüklerlndr. J.ıornisyonC'u mal

:rcı memuru olarak çnlışrnam için umum 
mürl!irlük!en olrlı~mi 58 maiyet karnrml 
zayi cllim. Yenisini çıknrncn~ınırlan c~ki· 
sinin lıilkmO olmnrlılhnı bilrlirirlm. 

58 mııl~·cı karne No. lı Gcvnt Oka\• 
(V. P. 21i9) 

1~aıı 2~anıan zaman onu tetkike ça. 
l'ırı. Orıehra Osmnnof bile bu adımla
>'()\ l\ gorofa alt olduğunu lnıktını 
)tıl'iiın lllıyanıazdı. ÇünkU Grlgorof 
l'ı erord 
1 

ı::ı. !h h u ki.. ynhut, Osmnnofla-
--•• Dr. Ihsan Sami ___ ._ 

ll.t-ın1 d Udutıarı biter bitmez adım
~ ~ıra:ğlştırmiştl; yürUmekten da-
11•a.n ecı 0 asrı örümcek tablntint lk
~'tıııtt1. orcıc Yerde sUrUnmeğe baş. 
ter- "ak "e Ccce fçerlsin<le, tnblatin 
b~"ltı ele~~ Olduğundan dnhıı haşkn 

11 l\ered şrnış bir ınnnzarnsı vardı, 
Orıg en llerı çeliyordu? 

~ıı oror b 
- )'orcıu unu nnlayor: fakat ı:;or-
b ~il t~erİ Yaınıı, kulaklarını tabl
t 111urıdutsin(I, Osmanofların oradn 
.,'ıla. ad u dnklknlnrdaıı blJe daha 
"l\ "' et • hı 1\ bt1 b a, nıtııerce ötede kımılda-
~,; haYva:cetH Yemeğe hazır garip 

f lllard gibi açnııştı. Ve bUtUn bu 
U il Yn 

~ı Yerıncı Prak hışu·tıları Grlgoro-
rıa,. e tutu . la 'lığı hır )or: ve Grlgoror hn-

~ herab kotn}lloya Pmin olmak· 
a~,_lt er. bi d 

~I hır k r enlılr'e planını ho-
lt 111 .Zaı:ı 11 nraıtının UnUne clikl1ece-

aıı1 Prliyord 
!lcı Osın u. Bu, her halde 
il~ ltlllı? }l:~Of O!mıyncnktı. Şu hnl
~t){teJtilrtı.c]{ ki Yusur? •• Çünlı:U odası
!ı.,_l:lıt gıı\·en le bcrabe_r oıın hiç bir 
)lttJ.tl. bir sa olmaz ve gecenin her

tt?tt llttı!\kta.:~ınac olursa olsun ııyu
~ ~ b. eder· a bahçede dolaşmayı 1 
clı,t, ~~er:ok koroler de lrnpısı- ı 
c~ h:ırdu 1t Grlgororu uyandır. 

• t\ • 1" 1. 
t~11 1~ °'bı" a11.at Orlgoror. bu S<'· 

r Ut ... norı 
l!l C'ttnoıt , nrn, ne el<> Yrnrn rn 

Cı\ hı ·f!t('l~·ordu., 
I' l•lı ~ . 

öksürük şurubu 
Uksürük ve ııeıes darlı~ boğmaca 
\'e kızamık Öksürükleri için pek te· 
sirll ilAçrır Beı eczanede ve ~czı 

- dc:polaıındıı bulunur. 

Adalar Sulh !llolıl.emcsinden: 
Kııuılındada arşı caddesinde 9 lıı'o. da 

~al:in il.-e11 tltH'ıım lkametg(ı/u mtchul 
Malyosa: 

Zıırıılıi ile ~:ıylıın \'e müştereken muta
s:ırn f' lnıluııılııı";runuz Kınnlıaduda Çarşı 
c:ıılde lntlc ollmda dükkônı bulunan 7-9 
~o. hı ev Sll}Tİ kobili taksim olduöundan 
:ıçık ıırllırnın ile ı>ntılnrıık şuymın izalesi 
h:ıkkındo 7.:ıruhl ''ekili Diranın nleyhinize 
açtıAı ıl:ı,·ıının tayin olunan dunışmnsı 

Ailniındc gelnıcdiSınizılen hııkkınız(la gı· 

'~il knrnrı 'erilmiş \'C duruşma 16 - 2 -
38 ınrihinc milsndif çnrşnnb::ı güııii snnl 
l t de Jııralolm ıştır. t hu jlônın neşri · ta· 
rilıiııin ertesi gı1nilnılcn muteber olınnk il-
1cre, on beş ğün zarfında itlr:ız. etmediği
niz lnl.:ıllr<fo mnlıkcnıcye kıılıtıl olunmnyn· 
<'nılınız lehli~ nıııknmınn kaim nlnııık iizc
r<' iHn olunur. (::!1451) 

l :R1TCRUf, Sı\Dl 'l'l~K 
TIYATHOSU 

T'nzarlcsi: (Knılıkö:v • 
SOırnn). S:ılı: (On
kırköy). Çnrşambo: 

( Oskü(lnr) sinemnta
rıntla OTEJ.T.0 4 per-

de. 1 perde. 

ES HAM 

4ı l:Sa;ı 1< ASI • t'(I' Şlr Hıt yny -
Uadolu J3 jj ~'lmeot.o • IOlO 
H.eJI • l ölJ Uerkeı H>ınk 7 50 

- atlkrazıar- . a!ıv.uer -
• 111~ l..Bor 1 t~- ıı:ıeııt.rü 

• • • . ı lJ,% l'n.m'IP'&' 

• • . . il l.1 ttıbum 

' w l \) • A n.aıınıo ' 4060 • . . 
• l!:r1e~ıJ leUk Uj Anadolu U •06\) 
8. ICl"TUl'IJlll ~ A nlt•IOlll 10 :lJb 

• lıttk D&h.IU 73 uıımenl.I .\ •o ıo 

İhabin yerine 
geçen ollu Ahaıya 

da babası gibi ta-
raftarlarını 

taptmyordu. 
puta 

--= G ü n ı ü k Ahazya iki sene hüktamdarıık yap-

ı 
tıktan sonra birgün penl..:ereden düşüp 

n AD y o öldü .• Yerine kardeşi Yoras geçti. Bun nun zamanında birçok harpler oldu ne

Programı m==== ·ticede bu da kumandanlarından Ya-

Ogıe neşriyatı: Saat 12,30 Pliıkla Türk 
musikisi. 12,501lavadis. 13,05 Plakla Tiırk· 
mu~ıklsi. 13,30 l\luhtefü pliık ne.~ı iyııtı. 

14 Son. 
Akşam ne;riyntı: Saat 18,30 Plakla dans 

musikisi. 18,45 Söz~üz Türk musikisi. 19 
Konferans: Ali Kılınl Akyüz (Cocuk terbi· 
yesi). 19,30 Deyoğlu Jlalkevi gösleril ko
lu tarafından bir temsil (Bir. ka,·uk devril· 
di). 19,55 Darsa haberleri. 20 Xccmeıtin 
Rıza n nrkodaşları tarafından Türk mu
sikisl \'e hnlk şarkıları. 20,30 llnva raporu. 
20,33 Ömer Hıza tarafından arap('a söy
lev. 20,45 Ilııynn Muzaffer Gfiler ve arka· 
daşlıırı tarafından Türk musikisi ve hnlk 
şarkılıırı. (Saat ayarı). 21,JS Orkestra: 
l - Verdi: J.a forza del desllno ouverlure. 
2 - Tschaikovsky: Romnnce. 3 - Ilellfni: 
l'\orma fantasie. 4 - Tschaikovsky: \'ııl~e 
5 - Schubcrı: Dt'r vanderer. 22,15 A· 
jım' haberleri. 22,30 Plakla sololar. opera 

Zahire Borsası 
27-1- 938 

nuıtcıay yumuşak 

Buğday sert 
Arpa yemlik 
Arpa Anaıfol 
1-tıc;ır ı;arı 

\'ulur 
Kuşyemi 

Susam 
Afyon ince 
tç fındık 
Bulgur 
Barbunya 

&r. Pa. 
5 30 
5 16 
4 15 

" 6 
4 30 
4-
8 11 

16 10 
510 -
33 20 
9-
7 20 

5 22,5 

' 7,5 

4 20 
8 22,5 

16 20 

Ge?e 1 
BuA<lny 
Arpa 
Un 
l\h~Jr 

Bulgur 
Susnm 
Fa~uly~ 

Mrrcinıek 

Krot'k 
Peynir lıryı;u: 

Ull \.\ı 

133 Ton 
1,5 .. 

127 •• 
12 .. 
15 .. 
43,5 " 15 .. 

7 .. 
15 ,, 
6,5 " 

lstanbııl Btltdf11tıri 
Şehir Tiyatroları 

Snat 20,30 da 
PERGONT 
Drıım 5 perde 

'nzan: Hcnrik tb!\en; 
l'l!RKÇESI: 
Sr.nilın Ocılri Göknil 

Sani :!Ô,:rn da A YNı\R07. K.ı\DISI komc· 
di (1 tnhlo. \'n1nn: C:t'lal l'lhı<:ahipoğlu. Pa
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honun attığı bir okla 12 sene hüküm
darlıktan aonra öldürüldü. Yaho ci
nayetinden sonra hükümdarlığı kendi 
eline aldr. İhab sülSlesini tamamiyle öl
dürttü. 

28 sene hüküm süren Yaho'dan son
ra yerine oğlu Yabo Ahan on yedi, 
bunun oğlu Yaho Aı on altı sene, ve 
bunun oğlu ikinci Yorboam 41 sene 

ve sırasiyle Zakarya altı ay, Şalom bir 

ay. Menahem on iki ay, hüküm 5iÜr&a
ler. 

Bütün bu hükümdarlar zamanında 

dinmeden kan akmı~, hele Menahim 
tahtı ele almak için Şalomdan başka 

bütün taraftarlarını öldürtmüş, ka • 
dınların kannlarını deştirmişti. 

Bir aralık Yahudiler Mısırlılarla it
tifak aktcderek Asurlara vergi verme
dikleri için beşinci Salmansar Samarya 
§ehrini üç sene muhasara ederek Ya
hudileri mahvetti. Çoğunu Ninuva, 
Asfihan taraflarına kaçırdı. Bu suretle 
fsrailiye devleti tamamiyle inkiraz 
buldu. Bu devlet 244 sene ı.ürmüş ve 
on dokuz hüküındar gelmişti. Salman
sar !srailileri Babilli ve Asurlularla 
birleştirdi. Biribirlerinden kız alıp 

verdirdi. Sonra bunların hepsine Sa
miriye dendi. 

Yahudi Devleti 

İsrail devleti kurulurken bir de Ya
hudi devleti kurulmuı olduğunu yaz
mıştık, Yahudi devleti taraftarları az 
olmakla beraber Kudüs gibi mümbit 
bir yerde yerleşmiş olmaları onlan az 
zamanda büyütmüı ve nüfuzlarını art
tırı:ruştı. Fakat bunlar da rahat et -
miş Yahudiler değillerdir. Devletin ku
ruluşunun beşinci senesinde Mısır fi
ravunu Şişak Kudilse yürüniJş, zapte
derek harabeye çcvirmi1 ve ahalisini 
de vergi vermele mecbur etmişti. 

Şişak Kudüs üzerine gel:liği vakit 
Yahudi hükümdarı Rahoboam gizlen
mişti. Şişak tekrar Mısıra döndüğü va
kit hükümdar tekrar ortaya çıktı ve 
Bcytüllahami imar etmcğe muvaffak 
oldu. Yerine geçen oğlu Abyam, İs· 
railiye hükümdarı Yorboamla harbe 
girişerek 4000 kişilik kuvvet ile 80.000 
kişilik dlişmanı mağlup ctmeğe mu • 
vaffak oldu. Oğlu Asa da tsraililerle 
mücadelede devam etmekten geri dur • 
ma.dı. Kırk bir sene hüküm süren Asa 
memleketini birçok düşmanlardan te -
mizlemekle kalmadı; fena adetleri or
tadan kaldırmak suretiyle büyük mu -
vaff akiyetler gösterdi. Fakat torunu 
Yoram hükümdarlığı zamanında büt>:.in 
Yahudi büyüklerini sebepsiz olarak 
öldürttü. Bu yüu:len kuvvetlenen düş
manları sık sık akınlar yaparak memle
kette huzur bırakmadılar. 
Yoramın yerine geçen oğlu Ahazya 

hükumet reisliüinde ancak bir sese ka
labildi. H tc ma ~lup olup kaçarken 

arkasından atılan bir okla öldürül -
müştü. Annesi Atelya oğlunun öldü • 
rüldüğünü haber aldığı vakit: 

- Bu milleti ben idare edeceğim. 

diyerek bütün torunlarını öldürttıü ve 
tahta geçti. Yalnız Yuaş adında en kü
çük çocuğu akrabasından bir kadın 
saklamıştı. 

Atelya milletini iyi idare için tahta 
geçmiJ değildi. O zevk ve acfahat i
çinde yaşamak arzusunda idi. Bunun 
için hakim olmak istediği gibi zevk et
mek te isteyordu. Yedi sene dinme· 
yen sefahat bütün hızı ile devam etti. 
Ahlak sukut etmiı. puta tapma ve zi. 
na alınış yürüm'.iştU • .En nihayet halk 
buna fazla tahammül edemedi. Bir -
gün yedi yaşında bulunan Yuaı mey· 
dana çıkarıldr. Atclye de yakalanarak 
tapındığı putun altında feci bir 9ekil
de öldürüldü. 
Yuaş zamanında putlara gene tapr

nryordu. Yahu.danın oğlu Zekerya, bu
nun önüne geçmek istedi. Muvaffak o
lamadıktan başka Yuaşın emri ile ve 
bıçkı ile başı kesildi. Yuaş lmk sene 
hüküm sürmüştü. Onun Zekeryayı 

brçkı ile öldürtmesi herkesi kendisin • 
den soğutmuştu. Aramilerin h\1.;um e
derek birçok Yahudileri esir etmeleri 
Zckeryamn intikamım almak isteyen
leri ayaklandırdı ve Yuaşr öldürdüler. 
Yerine geçen oğlu Amasyahu ilk iıi 
babasının katillerini toplayıp öldürt -
mek oldu. Bu hükümdar da 1sraililerle 
harp etti. Zamanında daihili isyanlar 
eksile olmayordu. Kendisi de yiçtni, do
kuz sene hükümdar kaldıktan sonra 

öldürüldü. 
Oğlu Azarya elli iki sene hükümdar 

kalarak cüzam hastalığına tutulmak su• 

.. etiyle öldil. Bunun oğlu, 'babasısın ve 
diğer hükümdarların puta tapmalannı 
tenkit ederek Yahudi dinini ne~ret -
meğe çal11tı. Fakat bütün yaptıklan, 
kendisinden sonra gelen oğlu Ahaz ta
rafından tekrar unutturuldu. 

Oğlu Hazkuya zamanında beıim:i 

Salmansar Samaryayı tehdit ediyordu. 
Hazkiya bütün Yahuailere haber gön
dererek onlan Kudüse davet etti. Ya • 
hudilerin Kudüse gelişlerinin büyük 
ıenliklerle kutlandı. Fakat bu !enlilr
leri çok acı günler takip etti. 

AsOr hükümdarı Senabrih KudU.U 
istila etti. Hazkiya düşmanını memnun 
etmek ve onunla anlaşmak için Beyti 
mukaddesin kapı ve direklerin de kap
lı bulunan on bin okka gümüı ve altın

ları hediye etti. 
Sna:brih bunları almakla berabeı: 

Xahudiliği yer yüzünden kaldırmağa 

karar vermiş olduğundan m~cadelesi· 
e devam etti. Bunun Uzerine Yahudi 

hükümdarı Mısırlılarla ittifak aktetti. 
Bu sefer Mısırlılarla AsQrlar harbe 
girdiler. AsOr hükfund&rJ tıç sene 
süren harpten sonra galip çıkarak tek· 
rar Kudils üzerine yı:irildil. Artık Ya· 
hudilik tamamiyle mahvedilecekti. 
M•:.ithi§ bir korku baJlamıfb. Mıur oı:-

(LiUfn ~ ı;ıeotı il"'1 



Balkan antantı devlet
leri Cenevrede 

-Logll 
"altın 

CiirC" un r-

düğünü,, 
Yarım asırlık bir ev
llllk ve siyaset hayatı 

Bir toplantı yaptılar 
Milletler Cemiyetine bağlılık 

tekit olunuyor 
Cenevre, 27 (A.A.) - Cenevrc'de 

bulunan Bnlkan Antantı mllmessllle· 
rl yani RUştU Aras, Polih/onyadla ve 
Subotıc. Romanya Hariciye Nazırı 

Mlçesko'nun yanında toplnnmışlar

dır. 

Mlçesko, KUçllk Antnnt namına 

konseyde beyanatta bulunacağından 
Balkan Antantı için ayrıca beyanat 

yapılmaması takarrUr etmiş ve bu 
beyanatın gelecek ay Ankarada Bal
kan Antantı konseyinin lçttmaı mU
nasebetlyle RUştU Aras tarafından 

yapılarak bu münasebetle Balkan 
Antantının Milletler Cemiyeti misa
kı prensiplerine karşı olan bağlıh· 
ğının tekit edilmesi muvafık görUl
mUştUr. 

Van Zeeland raporu neşrolundu 
İhtiyar kan kocalar. evlendiklerinin 

yirmi beşinci senesinde "glimüş", el
linci senesin.de de "altın düğünlerini., 
kutlarlar. Her devlet kontenjanı 

kaldırma ı 
Geçen gün (24 kanunusani) lngilte

renin Umu mi Harp esnasındaki Baş • 
vekili ve bugünün bile meşhur siyasisi 
Loyd Cort.; böyle bir altın düğo:inü kut· 
luladı. Yapılan başhca tavsiyelerden 

biri bu 
Loyd Cort bugün 7 5 yaşındadır. 

1888 de, 25 ya§ında olarak evlenen L. 
Corc, 27 yaşında mebus seçilmiş, 1908 
de Maliye nazırı olmu~, umumi harp 
senelerin.de başvekalete geçmiş ve 1918 
de mütareke aktedilirken İngiltere sulh 
konferansına yine onun idaresinde 
girmiştir. 

Lonra 27 (Huscsi) - Eski Belçika f ~onferans akdini ve konferanstan ıonra 
başvekili ve yine eski Belçika milli ban bir pakt yapılmasını tavsiye ediyor. 
kası müdürü B. Van Zeelandın dünya 
ekonomisi üzerinde yaptığı tetkikler • 
den sonra hazırl<Ddığı ve uzun zaman • 
danberi merak edilen raporu bugün neş 
ı:edilmiştir. 

B. Van Zeeland, milletler arasında 

mümkün olduğu kadar serbest bir alış 
veriş yapılmasını muvafık bulmakta -
dır. 

B. Van Zeelandın kanaatine göre. hü 
kumetler. gümrük tarifelerini yükselt· 
memeyi ve istisnai mahiyetteki tarifele 
ri tedricen indirmeyi taahhüt eldebilir • 
ler. 

B. Van Zceland, ham madde ihraca -
tında müteessir eden bütün resimlerin 
ve tahdidatın kaldınlmıiSTnr teklif et • 
mck~edir. Gümrük manialarını azalt • 
mak için en :müessir usullerden biri ide 
en ziyade müsaadeye mazhar millet 
prensibine dayanan iki taraflı ticaret an 
laşmaları müzakeresidir. 

Raporda, bugünkü ticarete en mü -
him engel teşkil eden kontenjan usulü
nün kaldınlması teklif olunmaktadır. 

:Maamafih, dampinge karşı olan tedbir· 
ler kaldmlmayahilir • 

B. Van Zeelanld raporunun sonunda, 
teslihat meselesi de dahil olduğu halde, 
'halledilmemiş politik meselelerin tesi -
rind .. çalıştığını be:.aba katılması lazım 
geldiğini söyliyor ve nihayet taşlıca e
konomi devletlerin arasında ihzari bir 

Bu paktın tahakkuku için şu nokta
lara riayet etmek lazımdır. 

1 - Başlıca ekonomik ldcvletler, hiç 
değilse Fransa. İngiltere, Amerika, Al
manya ve İtalya arasında temaslar ya 
pılmalıdır. Hedef her ıeyden evvel biri 
birinin fikirlerini öğrenmek ve iptidaı 
tetk~atta bulunmaktır. Bu temasların 
mevzuunu apğıdaki beı mesele teşkil 
edecektir. 

a. Beynelmilel bir ekonomik gayrete 
iştirak etmek ister misiniz? 

b. - Bu hususta müzakere esası o • 
larak bu rapordaki ana hatlan kabul e
diyor musunuz? 

c:"" ~ "fıpôraaıcaıatn fnaaını ve • 
y.i'a°~a ziyade ~uvveflendfrilmesini is
tediğiniz noktalar hangileridir? 

d - Bu raporda zikredilmediği hal • 
de ithalini istediğiniz noktalar hangi • 
!erdir? 

2 - Bu hususta bir bliro teşkil edi • 
lecek ve her devlet, en kısa bir zaman
da, beynelmilel ekonomik münasebat • 
ta maruz kaldığı miişkül~tı ve diğer 

devletlerden be~lediklerini bu büroya 
bildirecektir. Büro bu cevapları tasnif 
olunan ekonomi merkezinde bir pro • 
gram hazırlayacaktır. Bu program ala
kadar devletlere biı:dirdikten sonra iter 
de ~oplanacak beynelmilel ekonomi kon 
feransına tevdi olunacaktır. 

O zaman, Avrupa haritasını yeni 
baştan çizen Uç kişi Vilson, Klemanso 
ve Loyd Corc olmuştur. Sulh muahe
desi imzalandığının daha ertesi gün 
Klemanso Fransız cumhurrcisliğinden 
çekilmiş, Vilson da 1920 de hastalığa 
tutularak, 1924 de ölr-": ~:ir. 

Bugün bu üç tarihi çehreden ancak 
biri -Loyd Co.ıt- yaşayor. 

Evlenmesinin 50 nci senesi ile bera· 
ber, aşağı yukarı siyasi hayatının da 
yanm asnru kutlayan Loyd Corc bu 
biilnaaebeile dl1of)ti: 

"Mlica(Me eden kimseltr içın hayat· 
ta. yanıbaşlannda kendi fikirlerine iş
tirak eden ve kendisine karşı büyük 
bir itimat besleyen bir ka.dına ihtiyaç
tan vardır . ., 

Kadının ailedeki rolünll anlatarak 
diyor ki: 

"Bir kadın evvela kocasiyle, aonra 
çocuklariyle, en nihayet de kendisiyle 
meşgul olmalıdır . ., 

Talebeqe verile
cek ceza 

Amerika ordusunu 
fazlalaşhrıyor 

(V8tyanı 1 inci 8<Jyı/adn.) 
ve kıymet kazanırlar. Ve tabiatiyle her 
vaziyete kabili tatbik pas partu formül 
lcrin ilmi pedagojide yeri yoktur. Bi
naenaleyh her memleket kendi teka • 
mülünün muayyen bir safhasında ken
di öz terbiye prensiplerini ve bu pren
siplere uygun terbiye telı:piklerini ve 
teşkilatlanru, bir taraftan kendi husu
si vaziyeti ve imkanları ve istekleri, di 
ğer cihetten !devrin ve mensup olduğu 
medeniyetin umumt vaziyeti bir ke4 • 
me ile şeniyetin ve idealin zaruretlerini 

Japonya da denizde makabil tedbir almak 
için diğer devletlerin kuvvetini öğrenecek 

Vaşington 27 (A. A.) - Sanıldığı
na göre, B. Ruzvelt ya bugün, yahut 
yarın ,Amerika birleşik devletlerinin 
orduyu, halen silah altında bulunan • 
Jar ve derhal silah altına alınacaklar da 
ldahil olmak iizere, 6 7 S bine çıkarmak 
niyetinde olduğunu bildirece ,tir. 

İyi haber alan mahafilin tahminleri
ne göre, Amerikan nizami ordusu, bir 
kaç sene içinde 15 bin zabit ve 180 
bin neferden mürekkep olacaktır. 

Halen Amerikan ordusu 165 bin ki
§iden mürekkeptir. Milli muhafaza kı
taatı 210 bin kişi, ihtiyat ise 120 zabit 
ve 150 bin neferdi,r. 

dusunu mağlup eden kuvvetler, Yahu
dileri kola}4.:a mahvedebilirlerdi. Fa
kat şiddetli bir kolera Yahudileri önU
ne geçilmez bir tehlikeden kurtarmış 
oldu. 

Hazlaya.dan sonra tahta geçen oğlu 
Menaşe, babasının siyasetini takip et
medi. Yahudileri yeniden puta tapına
ğa sevketti. Kendisine nasihat vermek 
isteyen ytıs yirmi yaşındaki Esiyavı 
b19Ja ile kestirdL 

Tokyo 27 (A. A.) - Bahriye nazırı gözönünde bulundurarak tesbit etmek 
Amiral Ronay, dün akşam, mebusan mecburiyetindedir. 
meclisinije beyanatta bulunarak demiş Her sahada olduğu gibi, maarif sa -

tir l;i: basında da, milli terbiyemizin ana pren 
Japonya, memleketin bahri müdara- siplerini Büyük Şefimiz tesbit buyur-

ası bakımından kendisini emniyetsiz • 
muşlardır: 

lik içinde hissetmemektedir. Bununla Sakarya harbinden evvel 15 temmuz 
beraber, vakit geçtikten sonra hayflan 1337 ~e toplanan maarif kongresinde 
mamak için diğer devletlerin filoların • büyük zafer kazanıldıktan sonra, be • 
daki inkişaf hareketleri dikkatle takip nüz işgal altında bulunan !stanbuldan 
olunmak.tadır. Fakat bu ana kadar Ja • büyük Şefe nimet ve şü'k,ranlannı ar • 
ponya, mukabil tedbirler alınmak üze- zetmek üzere Bursaya giden İstanbul 
re, bu devletlerin ptanlarına dair kafi muallimler•ne yapmış olduktan hitabe· 
derecede mufassal maliimata malik de- terde, 25 ağustos 1924 de Ankarada ilk 

ğildir. defa toplanan Muallimler birliği kon • 

; ~ -)i~- gresinde ve Büyük Millet Meclisinde L'=-;fJ?;l:fZ?fM 1 irat bu~ur~u~lan nutukl~rında,.terbi • ,~~~j.~ ,ye faalıyetımıze ve maarif teşkılatıau-
BUGO~ KALKACAK VAPUHl.AR za esas teşkil eden büyük prensipleri 

Saat Vapurun adı Glllihl yol gayet vazih ve kati olarak ifade edil • 
~ 30 Dur-ıa Mıı<lanya . b 1 • 

rn' Scvyar Karablga mış u uyoruz. 
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GELECEK VAPURLAR mizi bu prensiplere uygun olarak kur-
K:mıdcnlz l\nradenlz makta ve inkişaf ettirmeğe gayret, 
Koc.ıcli hınlt k 1 · · d k' b' ~ f 1' tl • Mersin \Bandırma me tep erımız e ı ter ıyev! aa ıye erı 
Seyyar Kıırnblga büyük bir hassasiyetle takip etmekte 

Milletler 
Cemiyeti 

(Vstyanı 1 inci :Jayıfa'da) 
başarılarla beraber muvaffakıyet

slzllkler de görOldllğilntı, bununla 
bera bcr cemiyetin hayatı bir ihtiyaç 
olduğunu söylemiştir. 

Reisten sonra B. Eden söz alarak 
beyanatını okumuştur. 

EDES'JN SÖZLERİ ı ... 

Eden, nutkunda bilhassa şunları 

söylemiştir: 

Mflletler Cemiyetinin hallhazırda
kl ahval ve şartlar içinde, cemiyetin 
kendisinden beklenmiş olanı tama
men yapmaya muktedir blr halde ol· 
madığını müşahede ve tesblt etmek
llğlmfz lcabeder. Cemiyet, dünya
nın blitiln mtllctlerlni harbe adalet
sizliğe karşı mukavemette blrleştlr
mel için derpiş edilmişti. Cemiyet. 
dünyanın maruz kalageldlği dehşet- , 
terin tekrarlanmasına mani olacak 
hususundaki Unfversel arzudan doğ
muştur. Bu zor zamanlarda, henUz 
mevcut olanın muhafazası hükilme
time mühim görünmektedir. 

Jlükilmettm cemiyetin, icraatının 

mahdut olmasına rağmen, beynelmi
lel teşriki mcsat prcnstblnl mllessfr 
kılmak için ihdas edflen en lyl A.let 
olduğu kanaatindedir ve buna bina· 
en bu prensibi merlyette muhafaza. 
ya, bu a.ıctten ve bu usulden ahval 
ve şartların lmkdnt ntsbetlnde isti
fade etmeye azmetmiş bulunmakta 
ve bunu mUmkUn olduğu kadar mU
essl rblr llet hallne getirmek niyetin 
de bulunduğunu tanımaktadır. 

FRANSIZ H.ARtctYE NAZIBI 
KÜRSÜDE 

Eden'den sonra Fransız hariciye 
nazırı B. Delbos kürsUye gelmiş ve 
beyanatını okumuştur. 

Delbos beyanatında tngntere gibi, 
Fransanın da MllJetler Cemiyet! um
aelerfne bağlt olduğunu kaydetmiş· 
tlr ve demiştir kl: 

'.Avrupanrn ve dUnyanın şimdiki 
buhranı, tehlikenin cemiyet prensip
leri unutulduğu ntsbette arttığını le
bat etmektedir. Hiç şüphesiz cemi
yetten çok fazla şeyler beklenmiş ol
ması, dünkil limitlerle bugUnkU in· 
kisnr verici realiteler arns1nda mev
cut ayırılıktan kendfstntn muaheze 
edilmesine sebep olmaktadır. 

İspanya harbi, dahnt bir harp ol
masına ve buna binaen diğer millet
lere sirayet etmeğo en az mUstnlt bu
lunmasma rağmen, bUtun Avrupa· 
da vahim tesirler hasıl etmiştir. Bu
nun Uzak Doğu anlaşmazlrklarlyle 

hiç bir münasebeti olmadığını da 
kim iddia edebfllr? Bu kabil mil-
şahede ve tesbltler, mtlletlerln mu
kadderatının miltesanlt olduğunu ve 
barışın her mlllct için ne kadar te
minat altrna alınmışsa herkes için 
de o derece iyi zıman alt1nn alınmış 
olacağım la bat etmiyor mu? 

ve elde edilen neticelerden mülhem ola 
ra~ her sahada yapılması lazım gelen 
değişiklikler ve ıslahat ile ci'ddi ve fili 
bir surette meşgul olmaktadır. 

Bu meyanda mekteplerimizin inzi • 
bat vaziyetlerine bağlı olan ahlak ter • 
biyesi meselesi ile de hiç ~üphesiz ya
kından alakadar bulunmaktadır. 

Bu mesele hakkında size ıöyliyecek
lerim bundan ibarettir. 

Bu münasebetle esas, yani :ıhlak ter 
biyesinin hedefine ait kanaatimi bir kaç 

~elime ile hülasa edebilirim. Mektep • 
!erimizde yetiş:irmek istddiğimiz genç 

ler Atatilrk Tlirkiye!iine layık, Atatür
kün cumhuriyeti kendilerine emanet 

ettiği faziletli gençlerdir. Bunlar, ye • 
tişirken insanların şahsi vesayetlerin • 

den kurtularak ilimle beslenen zeka • 
!arının aydınlığı. memleket ve cumhu • 

riyet idealleriyle yanan kalplerinin il • 
hamlan ile h:ırici bir tazyik ve tehdit 

olmaksızın ~endiliğinden hareket eden 
hür vazifeşinas gençlerdir. 

Büyük 1efin fikirleri daima ve her 
yerlde faaliyet düsturumuzdur. 

''Cumhuriyet fazilettir.,, Fazı1et kor
kak değildir. 

"Tehdide müstenit ahlak, bir fari • 
let olmaktan başka, itimada ıayan da 
değildir.,. 

Japonıar 
ilerligemigorlar, geri 

çekiliyoılar 
ıata· 

Şanghay 27 ( A. A.) - Japon at • 
atı bu sabah Yançovun cenubu g. Jet 
b. . d L" h . • . . gal etflllf ısın e ıyan sıyatıyenı ış alı· 

dir. Maamafih bir Çin Plenbaınd~uyt! 
nan haberlere göre Japonlar, Ç\oııa 
terketmişler ve Çinlilerin seyYar ul • 
n tarafından ihata edilmekten kurtd'r 

• 1 r ı. 
mak için şimale doğru çekilın~ 

Bankacılarımız 
(Vstyam 1 inci sayıfaM) 

ya öniş ite görüşmüşlerdir • nr3 
Banka ıdirektörleri öğlcdcu 60 tıı 

başvekil Ceıaı Bayan ziyaret ederek git 
· zı direktifler almak üzere Yalo"laya 

mişlerdir. ~· 
Direktörler bugün seyahate çik,aca 

lardır. e· 
Eti bank direktörünün yeni işletsıl" 

k teS• 
ğe a':jtla~k madenlerde yapılaca bil. 
sat, etrafında tetkik ve temaslarda alı 

. ld k ula' lunması, bılhassa Murgu a ur aj• 
bakır fabrikası için bir firma ile aııg ııl 

· · · ı.t ld' Murg mana gırışmesı mu._. eme ır. bit 
fabrikasının bütün tesisatı moldertl 13S 
şekilde yapılacaktır. Başvek,il Celal ııeıı 
yar mecliste programını izah ede~ ,-c 
Murgul bakır madenine temas etJ111Ş (!' 
kısa bir zamanda bu madenin çatıştı 
Iacağını söylemişti. ·w 

Maden, Eti b:ınk tarafın~~n işl~~s· 
ceği için Uharni Nafiz Pamırın se}_ 

11
, 

tinde bu meseleyi halletmiş olacağl 
mulmaktadır. 

Hangi itler gÖrü§Ülecek? ııl 

' İngilizce Times gazetesinin istanb , 
muhabiri bankacılar heyetimizin IP11

• 
or• dra seyahati etrafında §Unu yazıY 'f 

Şubatın iptldalarında Londrayı ıı , 
ret edecek olan Türk bankacılar ~ , 
yeti Merkez Bankası direk;törü Se ~ 
hattin Çam, Etibank direktörü itll , 
Pamir ve iş bankası direktörü Muad' 
mer Erişten mürekkeptir. n, 

Ankara bankacılık muhafilini? ~ sı' 
talea~ına g.öre, bankacılar h.:ye.tını/ 
yarctındekı esas maksat, Turk,ıy~ :ı.e 
yi ve nafia ilerleyişlerinde lngil~~r 

· daha çok işbirliği temin etmek olıı>"'~ 
la beraber, her banka direktörü ı<eıı ~ 
ihtisası dahilindeki meselelerle sııfC 
mahsusct.:la alakadar olacaktır. ~ 

İngiliz • Türk klering anlaştıl~ , 
1 . "d i '" İngiliz müessese enne o enmes bıl 

beden paralarla ala'k,adar mesele~.e~ 
günkil ve yarınki müşkülatı mu elifi' 
olduğu kadar kaldırmak maksa "" 
Selahattin Çamın meşguliyet çe~e 
sine girecektir. ı;ıı 

İlhami Pamir, yeni üç senelik • fi ~ 
dairesinde madenlerin ilerletilmesı ııı 
zuu ile alakadar olacaktır. , 

. k . 1JS, Muammer Erışin ban ası ıse, ,. of· 
lıca nafia işleri ile alakadar görurıu1 , 

Türk,iye hükumetinin planları ':e
sında liman inşa etmek birinci der J' • 

de olduğu göıülüyo~. Geçen sened~çil\ 
beri Sir Alexandr Gibb İş bankası e~ 
teknik bir müıavir gibi hareket ettıl 
tddir. .. . . uııte' 

Bu münasebetle, Turkıyenın rn rd ıı.ı 

lif yerlerini gezerek bazı tetkiki~ :t • 
lunmuıı ve mahalli şeraiti tetkı1' ı;rt 
miş~:r. Elde edilebilen malumata :~t 
ilk görülecek işler, İstanbul ve dtıi\ 
limanlarının genişletilmesi ve 1110 iı • 
leştirilmesi, ayni zamanda Karade~,ııi 
de'kj Çatalğazında ve Trabzonda rd"ıı 

· k · k' bunla • limanlar ınşa etme tır ı rit1 
birincisi Zonguldak kömür sahi11' >"' ' 

·ı ı k" .. ki e yar~ .a ~en gemı er e omur sev n aıt'' 
cak, ikincisi Tibriz - Trabzon tr 

. yolunun müntehası olacaktır. wıııııı 

Bu tetkikat Akdenizde Anad~ ri# 
cenup ve cenubu şarki tıeycüse ~ıı~ 
geçtiği Mersinde yeni bir limarı ' 
düşünülmektedir. ,./-

va ı en si V~, 
Dün gene bomb81 

man edildi Jdstl'' 
Valancia 27 (A. A.) - Fran dl~' 

rin altı tayyaresi( dün saat 14,4o şetsti" 
lansiyayı bombardıman edere1:ııriıı ı" 
mer~ezindeki bir çok evleri t dıt• 
miştir. 125 ölU, 208 yaratı. var li~cll 

ölüler arasında gemisıne pd''' 
portakal yüklerken ölmüş 0~ ift ~·1 
Abeey adındaki lngiliz getn15_1~1LÖ41'· 
tanı Amold Come de buJurıtıJ-' 
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Ben' b •ı 1lld uguıı dk defa olmak üzere 

1lcu~lara rast gelmiştim. gözümün 
'-lelı: a ~vırlarmı har~ketlerini. ye-
1-tıı/<'~ış tarzlarını batta konuşma
M~ • bıle t~kık ediyordum. Bu be
~ ı · di. Çtn fevkalade enteresan bir şey-
~! ~ık m:ıdam Dolilin !atifelerinc 
~ ~ . vermiyordum. Onunla Klayşer 
lllnıt\işUyordu. Ve galiba benden, be-
n nıerakımdan bahsediyorlardı. 

da ~110ks.ntadn dans yeri yoktu, caz 
~ unınayordu. Holivuddn yemek 
de ç ~ l'erd~ çalgı çalınmaz. Oteller
tik ~ gı daıma yemek !'>alouuua biti-
1-r •da bulunurmuş. Çünkü doktor
lllhh~Olek salonunda caz çalınmasını 
lbişı ate muzt.r telii.kki ederek menet -

er. Bunu sonradan ôğTCndım. 

~~ içtik. Ta.wğumuz, bir
)e ksımatıı tabak1'içcrisinde zerze 

etleri . 1 ,,,. ' 

~r· ımız geldı. avrupada tepsi ü-
ıncte ti .• / ile J\!tı ~ r!ıen.: çerez tabakları yeri-

lb.ıe erıkad~ /'birçok kısımlara ayrı i
ti tabakl~t' vardır. Ekseriya yeme
id~thepsi böyle bir tabakla vcrHir. Bu 
~ he.men hemen umu.midir. Ben, 
lbl uıı,, çok tabak kirletmemek için 
tıı.i' Çak tabak getirip götU-memek için 
lıe Olduğunu bir türlü anlc1.vamadım 

r ikisinin de tesiri olsa gerek. 

l'a~dam dö Lisl lıizc güzel bir şa
lsı l8nıarladı. Kendisi maden suyu 

h l'Ofdu İ ı..· • • w 
~ · ç"ı memnmyetmc ragmen 

bı 8l bardaklarda getirilen bu şara
t\ Sok nefis bulduk. İçkilerde olduk-
~~tf>bas.-;ıs olan Flancher de Ma.
~tttı Yliksek zevkinden dolayı tebrik 

~~i yıldızlara daha iyi dikkat e
tib· ıtm. Adeta yemek yemiyorlar 
dıtıl ~emek yiyorlardı. Zaten bu yıl
dı~ı~ hiç bir Mr.ıan istedik eri ve sev
ler C!'i Y~mekleri doya doya yeme7' 
~' ~nların l.ıir gözü yemek l~stesin
llla dığeri claima kendilerini tartan 
Si}' 111.aradadır. Günde 3000 kalori por
tir oı:ı gıdada'l faz.la almamak mecbu
bı•·etincte'iirler. Nasıl bir soför otomo- 1 •ll)p b. . 
la 20 ~r galon }Y.>n7in koyup bunun- 1 
1.eh rnıı ~idtrevini bili:-se c;ıhhat mü
kaı~3?ısı. rı ·la övlNe muayven bir 
dızı l'i nııktarı tesbit etmişlerdir. Yıl
d d~r bunn itaat eylemrk zaruretin-

1111 ft ı:r k 
?neı . ıre,... hrmm mukavelena-
lak~:ınde ~u ·.adar ki!oyu geçtikleri 
dır. ltde itiliüın fcshedilereği yaz1h -

le~~un içindir ki Amcı ıknda yemek-
<li!i alori poı sıyoıılara nazaran tayin 

uırn~ ~·~ adam gündf' üç bın kalori 
dir y ıçın ne gibi yemekler yemeli-
llli~ıe ern..!kh!rde, sebze \'e eUerrle, ye
a1 teab~e ne kadar kalıın \"ardır? Hep
ı>:ot . ıt olunmuştur. Bı.llllardan başka 

eın vi t 1 1 b" dd ı · d llerel ' amın gı ı m& e erın e 
llu erden alınacağı tayin edilmiştir. 
l'oıı n::v~ddı tam 300;) kalori porsi -
ıtrnd rnın edecek ta:zda almak la
lir. ;{· Amerikada bu muhim bir iş
"ardı Untın alimleri vı:: mütehassısları 
t r. ,... ':ı .. 
epıer tnutehass.~ı derler: MC'k-
htuıı~ ka~plar, umumi yerler hep 
~rtı t . mUr:-caat edeı 1\

1< onların tan-
e tıkıe · 1 \'elleri . rı 1stelere göre yemek cet-

r · 1 "'nı Yaparlar. Bunun için Ame-
11~ llllkı v1 

~lcıtuı1 • t•cı· larınhl muntazam te-
barıl'leu,d ?1ıdelerinin sağlamlığı iti-
1l'1 hir ıgcr ....., 

1

llf'tler arRsmda çok 
t\ır. tnevkidedir. Yağı. insanla,4 az. 

~lort 
ıa bir fik P<>rs1yor'arı okuyuculanmı-
\'ele y ir vermek için aşağıdaki cet

\> ertı ~tYorurn : 
e5ın !snıi 

Sif tek 
~latl's(orta bı.iyüklükteı 
S" ltıatea 

tc:indeki kalori 
miktarı 

200 
... oo 

Ut bir b ' 
~~- · ardak 

~"'~1ıı: -.u hı 
~ ~t·. 1: murabbaı 
lısorı-tı:a: •I fasulye 

a5 
150 
100 
400 
100 ~~ 

----~~....;.:.aı~--~~~~--~-2~ 

Yumurta 
Bir elma 

YAZAN 

75 
100 

Vücurlün muhtaç olduğu protein ve 
kireç, demir gibi maddeleri de bu ka
lorilerle birleştirmek suretiyle her i
kisini birden temin etmek lazımdır. 

B·ıniardan başka son zamanlarda keş
folunan vitaıninleriu de çok ehemmi
yeti haiz bir madde oldu~u anlaşılmış
~ır. İşte yıldızlar bütün bunları gö~ 
önilnde tularak yemek yimek ve is
teuikleri gibi değil istenildiği gibi ya
şamak zaruretindedir. 

Görüyorsunuz. ki boğazını sevenle
re Hoih11d diyarında hemen hemen 
lş yoktur, Patlıcan dolması veya yas
sı kadaifi yahut furunlu makarnalar 
bu diyarda ya~ay:ınların • bilir!erse -
daima mütehassir kalacakları bir ,,ey
dir. 

Amerika lokantalarında, Avrupada 
olduğu gibi uzun uzadıya oturmak a
det değildir. Yemek yenir yenmez 
sofradan kalkmak lazımdır. Bu da A
merikaya mahsus hayat tarzı yüzün
den takarrUr etmiş bir adettir. Lo -
kantalar daima doludur. 

Yüksek kiraların ve sarfedilen ser
maye faiz ve karının temin edilmesi 
için halkın gelip gitmesi ve çok iş g~ 
rülmcsi lazımdır. Su sebeple lokan
talarda fazla oturmak hatta istiskali 
davet eder. Garson birkaç defa kar· 

il 

T.I 

Turan Aziz Beler 
şıruza dikilir. Gelir. Tabağınw kal
dırır. Nihayet oradan gitmeğe mecbur 
kalırsınız. 

. Ben de ilk defa tesadüf ettiğim bu 
yıldızlardan bu fena ad{;t yU~nden, 
kısa bir zaman ayrılmak mecburiy~ 
tinde kaldım. Onları hala doya doya 
görememiştim. Lokantadan çıktıktan 
sonra Flaycher bizi otele getirdl 
Madam dö Lisle veda ettik. Ve bu di
yarda ihtiyarların da gençler ve genç
lerin de ihtiyarlar kadar dayanıklı 
olduklarını tastik ederek odalarımıza 
çekildik. 

-X-
Metro G-Oldwi>ı Mayer stüdyosunu 

ziyaret. Sinema ve gazetecilik müna
sebetleri. Dünya 8anayiinde ainema
nm mevkii. Tarih ı;e güzel sanatlarla 
stiidyoların alakMı. Polis ve stfaiye 
tc§lcilcitr. Muhtelif daireler. Ses stüd
yosu. Ktrk adam VB'IJG sekiz beygir. 
Stüdyolarda muazzam tesisatın se
bepleri. Stüdyo gibi yıldız da ki
ralamr. Film nasıl çekilir. Metro 
Goldwin Mayer'in musiki kütüpha
nesinde neler vardır' 7akit' nerede 
nakiddir1 Malın iyi«ti fabrikada de -
ğil vitrinde tm~ ... 

S ABAHLEYlN erken erken te
lefonum çaldı: 

Allo allo Vogel konuşuyor. Sa
bahlar hayır olsun. 

( Arkaaı var.) 

1938 
Küçük Cari Hesaplar 

ikramİlje plana~ 

4adet1000 liralık-4000 lira 
8 

16 
76 
80 

200 
384 

" 
" 
" 
" 
" 

,500 " -4000 " 
250 " -4000 " 
100 ,, -7600 " 
50 " -4000 ,, 
25 ,, -5000 " 

28600 ,, 

1 .{ura.ar: ı a~ar , 1 Hazıran, 1 EılO•, t 

1 
aı r. ncl kl:ıu:l tarJh'erlnde 

çakı[e~ekUr 

En Az 50 Lıra Mevduatı 
Bulunan Hesaplar Kura
laı a Dahil Edilecektir 

28 1KtNCt KANUN 1938 

Akhisar C. H.P. Başkanhğından: 
Bedel keşfi (45.000) lira olan Akhisar Parti ve Halkcvl binasının ya

pılması işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
lhale 28 - 2 - 938 Pazartesi gü~ll saat (10) da Parti binasında mütcşek

kll komisyonda yapılacaktır. Taliplerin şartname, mukavelename suretle
riyle projeleri 7,5 lira muka'bilfndc Parti başkanlığından alablleccltlcrl 
UAn olunur. 

lstanbul 4 üncü icra llcmnrluğundan: 
Tamamına Hminli üc ehli 'ukuf tara

fından 4028 lira kı) met takdir edilmiş o
lan Beşiktaş Köyiçl 1mamzade ye
ni Şehit Asım ve Yemlik soka • 
tında 51, !'il, !'i5, 1 Xo. lu ev 
v~ dükkanlarm vuiyetlerine göre gayri 
menkul iki sokııAın tcliiklsi olan köşe ba
şında bodrum ,.e zemin katları kArglr bi
rinci ,.e çatı katları ahşap bodrum kat 
pencereleri demir parmaklık 51, 55 No. 
lu dükk:tnları muhtevi oluı> dükkanların 
kepenkleri demir parmaklıklıdır. Yemlik 
soknğındıf bodrum ayrıca bir knpısı var· 
dır, g:ıyri meııkul dahilinde elektrik tesi
satı vardır. 

Hıııludu: .Sağ tararı arabacı Aleksinin 
h:mesl sol tarafı bakkal Nikoli Zaharyadi· 
nin haneleri ve bir tarafı bostan ve ta
r:ıh rnhii trnamzade sokalı ile mahdut
tur. 

Bodrum katı: Zemini kırmızı çini döşe
li bir taşlık illerinde iki bodrum ve zemi
ni kırmızı çini mozaik tekneli dahilinde 
helası bulunan bir mutbah kapaAı zemin 
katında bulunan bir sarnıçtan ibaret. Ze
min kat : Şehit Asım sakalında 53 No. lu 
kapıdan girilir. Zemini mermer bir taş· 
lık yüklü dolaplı l oda ,.e taşlıkta mermer 
musluk vardır. TaşlılJın a>Jı sarnıçtır. Bi
rinci kat: 1 sofa üzerinde bir yüklil, do
laplı ayrıca camakAnlı dolabı bulunan üç 
oda bir heladan ibarettir. 

Çatı katı: 1 sonfa 1 çatı altlle zemin çin
ko kaplı kArglr korkuluklu bir tarastan s. 
baret talının flzerl alafnınga kiremit dö
şelidir. 

Sahası: lOG metre nıurabb:udır. Takdir 
olunan kıymet: Ga}Ti menkulün tarzı Jn· 
şası ve kullanılan malzemenin cinsi mev
kii, evsafı iln mutehamrnll olduğu bedeli 
icar ,.e eınlükin alım satım piyasası na: 
zarı ilib:ıre nlınanık 106 metre murabbaı· 
dan ibaret olan binanın üç katına 30 lira
dan 3180 lira 'e zeminin köşe bnşı olması 
itibarile beher metre murabhaına 8 er li
radan 8~8 lira ki cem'an kıymeti mu· 
hammenesi 4028 Jira takdir edilmiştir. 

l\lczkıir gayri menkuller açık artırmaya 

konmuş olduğundan 28 - 2 - 938 t .. rihinc 
mü~adif paza rtc~i günü saat 14 • JG )a 

kndar dairede hirinci artırması icr~ edı
lecckUr. Artırma bcdelı kıymeti muhnm
mcnin % i5 ini buldıı~u tnkdırde müşterı· 
si ıizcrinde oırakılac.ı ktır. Aksi tDkdirde 
en son ::ırtır:ının tealıhütlü b:ıki kalmak u
zcre artırma on beş gün müddetle temdit 
edilerek 16 - 3 • 038 tarihine nıusaı.lif çar
ş:ınba günü saaı 14 - lG ~n kadar keuı 
dairemizde y:ıpılacak 2 nci açık artırma· 
sın da urlırnıa bedeli kıl mclı nıuhamnıe

ncn in % 75 ini bulmadığı tnkdirde salı~ 
2280 Xo. hı kanuna tevfikan geri bırakı
lır. Satış peşindir. Artınna) a hlirnk et· 
mek isteyenlerin kıymeti muh:ıınmenenin 
% 7,5 nisbetindc pey akçesi ,·cya milli bir 
bankanın teminat mektubunu lıamıl bu
lunmaları IA:tımdır. Haklan tapu sicille
riyle sabit olmayan alacaklılarl:ı dığer ala 
kadaranın ve irtifak hakkın sohi}'llerinin 
hu haklarını ve hususiyle faiz ve m:ısrafa 
dair olan iddialarını e\1rakı müsbileleri)
le birlikte ilAn tarihinden itibaren niha
yet yirmi sün zarfında birlikte dairemize 
blldirmelerl lıizımdır. Aksi takdirde hak· 
l:ırı tapu slcillerlylc sabit olmayanlnr s • 
tış bedelinin payla~masından hariç kalır
lar. Mülcrakim vergi, tem·iri) e, tanzifiye, 
de il Aliye resminden mütevellit bele dile 
rusnmu ve vakıf karesi bedeli milıaycde· 
den tenzil olunur. Yirmi senelik Yakıf 
ic:ıresl tavizi müşteriye aittir. D:ıha fazla 
mahlmat alm:ık i teyenler 93i/1G80 No: lu 
dos.rn ve 31 - l - 938 tarihinden itibaren 
herkesin ıı:örebilmesi için dairede açık bu
lundunılncak artırma şartnamesini tetkik 
etmeleri ve dosynda mevcut n aiki göre
bilt"cekleri ilAn olunur. (V. P. 2169) 

1 LAN 
Konya bölgesi snnat okulu son sınıfına 

kadar devam ederek almış olduğum tas
dikname ka)·holdnAu ve okulıın yanması 

yüzünden öme~ini de almak imkinı bu
lunmadığı cihetle ziyan uğr:ıyaıı tasdikna· 
menin hükmn olmnyacaEıı mın olunur. 
(24452) Abdulkadir 
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Kapalı Zarf Usollyle Eksllt~e lliloı 

Giresun Nafıa Direktörlüğünden: 
ı Şubat 1938 tarihine rastlayan carşanba sunu saat 15 de Giresun vl

l~yetl lıusust muhasebe binası lcerisinci.e toplanacak olan vllAyet endlme· 
nlnce ( 48,835) lira muhammen bedolH hastahane binasının yalnız kflgir ve 

betonarme kısımlarının inşası vahld\fiatlar Uzerlnden kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Tekliflerdeki tenzllAt ''ahldl flatların umumu U

zerlnden yapılacaktır. Şartname, plft.n ve buna mUtoferrl diğer evrak 240 
kuruş mukablllnde Nafıa dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat 
(3662) lira (61) kuruştur. Teklif mektuplarım mahaııt ticaret odasında 

kayıtlı olduğuna dair vesika ve 1938 yılı için cari Nafıa VekA.letlnden alın· 
mış en aşağı 26.000 lfralık yapı işleri mUtenhhftliğl vcsfkasfyle birlikte 2 
Şubat 1938 carşanba gUnU saat 14,30 a kadar Giresun nlA.yett datmt encü
men reisliğine '·ermeleri lft.zımdır. (460) 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

1 

Biitün gftn arasız açıktır 

lslanbul Defterdarhğı Av Vergileri 
MUdilrlilğUndenı 

ı - KUçUkçekmece gölUnUn balık avlamak hak}tı 1 Mart 1938 tarthln
den 28 Şubat ll>41 tarihine kadar Uç svneıiğı on beş gtın mllddetle açık ar
tırmaya çıkarılmıştır. 

2 - S&bık bcdell "10261" Ura 20 kuruştur. 
3 - Arttırma 10 Şubat 1938 perşembe gUnU snat -14 de İstanbul 'Av 

V'ergllerl MUdUrlyetlnde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat "769" Ura 69 kuruŞtur. 
5 - tsteklilerfn şartnameyi görmek ve fazla bflgl toplamak Uzere 

her gUn Av Vergileri MUdUrlyetlne gel melert. ( 471) 

.. r.::111 ........................................... , 

Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

Vakit yurdunun altında (ölen Fran11z kitapçmnm) yeri ve arkadaki 
depolan kiralıktır. ' 
B::-leştirilmck suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebil fü. bteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna milracaatleri. 

~ 

ı._tanbul Belediyesi ilanları . :_ 
. ' 

·--· . 
Otobüs Sabibıerlne 

1 - İstanbul hududu dahilinde hiç bir otoblls sokaklarda gecellye
mez. Servisini tamamlıyan otobUsler hemen garaja ceklllp muayene ve 
temlzllğlnl orada yapttrmağa mecburdurlar. 

2 - Otobllslerfn sarfedeceklerl benzini araba içinde milşteri varken 
temini yasaktır. Otobüsler benzin. yağ ve suyunu hat başlangıcı veya son
larında ve bUtUn mUşterJler cıktıktnn sonra tnmamlamağa mecburdur. 

3 - Yukarıda iki maddelik tcnbihl beledi hilafına hareket edenler 
hakkında ldzımgelen ahk!ını ceza.iye tatbik edflecokUr. (539) 

Beher metre murabbama 2 lira lı<:dcl tahmin edilen Çırcır yangın ye
rinde Şlnanağa mahallesinde yeni Ders nazırı sokağında 46 inci adada 

Tenzilat h ayh~ seyahat kartları 
Csküdar - Ka ıköy ve havalisl 

tramvayları Türk Anoninı 
Şirketinden: 

halk 

rrramvay şebekelerlmlzln iki ve daha yukarı mıntakaları 
arasında oturan ve her gUo işlerine gidip gelmek mecburi
yetinde bulunan yolculara bir kolaylık ve maddi menfaat 
temin etmek üzere tenzlU\tlı aylık seyahat kartları ihdas 
olunmuştur. 

Birinci mevki 2 Mıntakaya 338 : • 5 Mıntakaya 442 Kuruş 

ikinci mevki 2 Mıntakaya 260 : • 5 Mıntakaya 338 Kuruş 

olan bu kartlar her ayın 1 - 4 Docii gUnlerl Şirket idare 
merkeztle Kadıköy ve Üsküdar iskeleleri civarındaki PUln
tonluklarda satılacak ve her ayın beşinden diğer ayın 
dördUncU günü akşamına ·kadar muteber olacaktır. 

KUn{b_arN~ biti 
?. 

.. 

' ) 

60 santim yUzlU 6 metre 29 santlmetro murabbaı sahalı arsa satılmak U- - Birinci sınıf Operatör -
zere acık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım mUdUrlüğünde gö- • ,.r C A Ft..R TAV y AH 
ı·Ulebtllr. fstekııter 94 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektublyle l.I 

berabe r 7- 2- 938 pazartesi gUnU saat l 4 de Dalmt Encümende bulunmalı
dırlar. (D.) (409) 

-D. ıe:. GAR D t-11 
ECZAHANE Si 

Her nevi reçeteler, Sıhhi levazımat 

" ıtnyat. 

1 lıeyo~u istiklal caddesi No. 419 
Yerli Manar Pazarı k~rsında 

1 Panr da Bebe sırasında 

Cilt- f"rengl ,,. e11..., ZOhrevJ 
hestal'klar blrlnct sınıf muteh8SsıSı 

Wıd cM. YllJll - llllt TIYJIR ~ l&ıJllt, n 
T•ıetonı 21-a . 

ooıeaen Oi<Nınıt ıuıoor nostoıonnı ketı..ıı enet 

Sahibi: ASIM US Şartnameler 330 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
Netriyat müdürü Refik A. Sevengil maktadır. (399), 

•• tıY 


