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800 milyoıı dola c ac 
Japon harbiye nazırı b ir beyanname neşretti 47 sallı harp, 22 mu-

Genç zabitler harbe niha- a vin harp gemisi 
Yet verilmesini istiyorlar yapılacak 
S · · · f 1• Ayrıca 1000 deniz tayyaresi 
. ~bayların endışe verıcı aa ı- de inşa edilecek 

Y ti . . b. d b . h .. k A ' ti R iti dil k il e erın n ır ar eı u ume e mes:;,:~an°bır:arça: 
netice enmesinden korkuluyor ;!~~::z1 ~':'::/~~ 
Uzun muhasamat için ordu yeniden organize em'!iuet ve mmı b~r 

.1 ç· t .ki d .. h. müdaf aa meselesı 
edı ecek ve ~n opra arın a mu ım haline giımektir,, 

garnizonlar vücude getirilecek 
'rok 

tırı Yo, 29 (A.A.) - Hnrbiye Na-
ted Suglyama, bir beyanname ne~
Cıi~~rek bUtun ordudan "Japon yanın 
tay l> ey1edi~l hedeflere varmnk i1:fn 
tı~etıerını bir misli daha fazlalaş
tı, :sın1'' istemiştir. Harbiye nazı
tlttı u beyannamesinde, "'·nzlyelin 

~~e daha bllyUk mlltynstn fenn
btr t scbeblnden, uzun surccek 
tııe barı> ihu,, çlannr ka ıtaınak 
l'a. re IUzuınıu tcrUbat almrrtnsı ihti-

cırıı•• barıı bir kere daha,tl'krar ile tc-
t Qttlrme.ktedir. 

lyt . . • 
line haber alan mahnfilln fll~irle
tıın :öre, harbiye nazın Suglyama
ltıı:ını 11 bcyanname&f, ordunun bir 
lıın ında ezcUmlc merkezi Çindc bu-an te 

01 
orduda gittikçe inkişaf etmek 

3-et nn ve Çinde muhafiamntn niha
\'erııerek Çankayşek ile yeniden 

~Sonu: Sa. 6 Sü. 4) :Japon imparatoru bir 

Bankacılar bu akşam 
~londraya gidiy~rla.r 

. o:kında Landrada iş Bankasının 

mera.'tim esnasında .. 

Vaşington, 29 (A. A.) - Reisicum
hur Roosevclt. kongrede aşağıdaki 

mesajı okumuştur: 

Sulhperver bir millet olmaklığımız 
hasebiyle silfılıların tahdit edilmesi 
ve tecavüzün ottı.dan kaldırılmıı.sı için 
diğJr' millctle'rle bir anla§Dlayh var
mak hususunda sarf-etmekte olduğu

muz gayretlerimizden feragat ede • 
meyiz v~ feragat da etmiyeceğiz. Fa
kat. bugü~ \m~ını·cmni)•etle 'bekle • 
diğim 1löYle bir anlıışµı.arun Ylicudc 
getirilmesine intlıaren, bµgiin • kendi 
milli emniyetimizi de dUşilnmek mec
buriyetindeyiz. 

Silli.hlanmanm, bugün bütUn dünya
da, §imdiye kadar misli görülmemiş 

bir hıila ve endişe verici bir tempo 
ile fazlalaşmald.a olduğunu kongreye 
büyük bir teessürle bildiririm. Anlnşa
mailıklarm bütUn şiddetile hüküm 
sürdüğü memleketler de dahil olmak 
üzere ekser memleketlerde milletlerin 
ekserisinin sulh halinde yaşamak ar
zusunda bulunmalarına rağmen dün-

1. R.ooscı-e1t 

ya nüfÜsunun'asgarl döftte birI~ ha -
len, aman veniıez"çarpışniaıara ki.rış
mrş bulunmaktadır. Binlcree sivil halk 
evlerinden çıkarılarak kovulmakta ve 
tayyareler ta.rafından bombaı'dnnan 

edilmektı:ıdir. DUnya yUZündeki ger -
ginlik, hiç bir ı.aman bugUnkü kadar 
yüksek bir raddede tecelli eylememiş. 
ti. Bu vaziyette, bizim bugünkü silah
larımız, diğer milletlerin silahları ile 
mukayese olunur ise, milli emniyeti • 

(Sonu.: .Sa. 6 sa. '1) 

bir şubesi açıLacak · · Cenevre 29 (A.A.) - Anadolu ajan
ımm hususi muhabiri bildiriyor; Nizamnamede yapılan 

1. lJay Muammer Eri§ 
~·~ lllovaya ~lUrıt Slderok JJU.rilk ön<lc:r 
lln tarnrınd ""ebak an kabul o.dilen \'C 

aıan baa:n. Ceırn Bayar'dan direktif 
<tra:ya h:kacılar heyeti bugUn Lon

lntıba roket edeceıu1r. 
:atı:ıır ":\)°?dUdUru Bny İlhami Nafiz 

il)' y.,, cnizbnnk Umum MUdllrU 
aı.~ "8tı r zı 0 "~alt\ c. b Ya niş evvelki giln 
"t • vC tinıtz 
l l>ederını e gelmişlerdi. Dun 
ov-lda11 :e ziyaret ctnıck üzere Yn-

ursaya -

c1C1 Bğlcden sonra şehrimize gelmlş
t ir. 

Bay :Muammer Eriş bir muharrl
ınize şu beya~atta bulunmuştur: 

"- Avrupa seyahatine yarın c;ı· 

kacuğıı, gitmeden evvel Bllyük Ön· 
deri ziyaret ederek ellerini öptUm. 
ı;cndlslnden izin istedim. 

Bu seynhatlmlz bir ay karlar süre
~ektlr. Seyahatimizin hedefi bazı 
gazetelerin yazmış olduğu gibi bcr
ııı~ngl bir mali kombinezon ta alft.ka
<!:ı r değildir. Londraya gidişimiz ta
!l'amlyle S"ccn yıl memteketlmlzc 
gl"lmlş olan heyetin ziyaretini iade 
elnı~kten ibarettir. Ilu arada Lon
d,.,ı tş Bankasının bir ;~1 hcelnl aç· 
ııın k istPdif,tmiz için al:\kadartarla 
it'J>t eden temaslarda bulunacağız. 
~•er:ı.ıatinıı7 e~nusmrlıt FarlsP. de uğ
ı ı.y~cağız. Burada nrkn•Jaşım Etl
lıank l\lüdüıii Bay İlhami Xaflz Pa
n.ir 8tlbrııılı işleri etraf.•ıd'a tctkll'
lerde bulunacaktır. Diliyorsunuz 
maden tetkik ve arama enstitilsünUn 
ikmal ettiği ~tUtlerl Etlbank derhal 
ele alarak işletmeğe başlamaktadır. 
Diğer madenlerin ctntlerl bitmek ü
zeredir. 

Londrnda nçncatrımız lş Bankası 
şubesi en kısa bir zamanda açılarak 

"nkU bütün e-

Konseyin evvelki gün verdiği karar 
üzerine komisyonun hazırladığı mahut 
in~abat raporunun tadili için takip 
edilecek şekil haklynda raportör ve 
murahhas heyetleri arasında dün gece 
ve bugün yapılan müzakereler bu gece 
dahi devam etmektedir. 

Yunanistanda 
sükun hüküm 

sürüyor 
Atina 29 (A.A.) - Halkı isyana teş

vik eden beyannameler dagıtan bazı 

eski siyaset adamlarının harekatı ve 
hükümet reisi Metaksasın hayatına bir 
suikast teşebbüsünün meydana çıkarıl
ması üzerine, ikisi veya üçü müteakit 
subay olmak üzere, 15 kişi tevkif edil. 
mi§ ve b:r sene için Alese sürülmüştür. 

Bütün memle'Jsette tam bir sükiin 
hüküm sürmekte ve bütün sınıflar ve 
teşekküller milli hükumete bağlılıkla.. 

nru bildirmektedir. 
Atina 29 (A.A.) - Röyterajansının 

salahiyettar bir kaynaktan öğrendiğine 
göre, son tevkifler ve sUtgünler Yunan 
hilk\tmetinin vaziyetini değiştirmeye 

matuf değildir. Vaziyetin 936 da dik
tatörlUğün ilanındanbcri değişmeaiği 

ôğrctmenler difo7ô2 toplantılamula 

İstanbul vlJAyeU öğretmen ve lş

yarlara yardım cemiyeti yıllık kon
gresini, dün öğleden sonra üniversi
te konferans salonunda bUyilk bir 
öğretmen kütlesinin iştirakiyle yap
mıştır. 

Kongreyi kurum başkanı B. Tev-

köy kız lisesi direktörü- Daynn Mahl 
seçilmiştir. Bundan sonra kurumun 
genel sekreteri Bay Adil cemiyetin 
bir yıllık çalışma raporunu okumuş.. 

. tur. Raporda ölen 13 öğretmenin aJ .. 
le1erlno 4 509 lira yardım yapıldığını 
aöylemlsUr. 



2-KURUN ;:iU".IKINClKANUN 193~ 

. ~iva~!-~a_!_~~ . lBerlin seyahatinden sonra 
Çın - Japon mesele~ı - f!a.befıs!an S oyadinoviç· memnun Avusturya endişede 
~i-~lleller~m~elınınzs~hı Y~~"~B~~rua~~~~ ~~~~~'~~~~~~~~~~~~~ 

J •t A viç, Berlinden ve Alman hükumetinin l'nAo Denı·z uarbı· aponganzn pl Qnl ona kuvvetini gösterdiği Essendeki .71../'I fl• 

Krup fabrikalarından memnun olarak A m ,· ra la f e Is,· z g e ld 'ı l\lilletler Cemiyeti konsel inin top- , 
lımtısı günün en mUlılm beynclutllel 
siyasi Jıftdlsclel"inden biridir. Jfonsc• 
yin ruznııme~iudo bulunan mesele· 
lerin bnşlıcn ı şunlardı: Jlntay me
sele l, Çin - Jnpon me ele. t, İtalya
nın cemiyetten çeldlmesl YO Hnbc· 
şlstanclnı~ı Ynziyeti, l\Ullctler Cemi· 
yetinin ı lıilıı .•• 

Hatay mesele.çi 
1 - Bu me elenin bulıı·anh mnn· 

zarast geçml,tlr. Zira 'l'ürk de
legesi tıırnfmdnn beynelmilel ko
misyonun yaptığı lntlbnbnt nizam
nnmesl hnkkınclnld tenkitler, itiraz
lnr ,.e ihtJrazi kayıtlar knbul olun
muştur. l\lilletler Cemiyeti namına 

hnrckot eden komi yonun raportörü 
intihnbnt nizamnamesinin Türkiye
yi memnun edecek bir şcldlde tıulll 
edileceğini söylemiştir. Dirknç ı;riln 
:içinde bu tndiU\t ynpılncnktır. Bn.
tny Jntlhnbııtmın icrası Jcln tcsblt 
e<1l1mlş olnn tarih muhafaza edile
cektir. Yani lntlhnbııt nlsnn orfala· 
rmda olncnktır. 

Çin - Japon me.•elesi 
2 - Hatay meselesinden sonra 

Çin - Japon meselesi milzakerelere 
mevzu teşldl etmiştir. Çin delegem 
Wclligton J\:oo Japonyaya knl'ŞI Mil
letler Cemiyeti pakhnın ı O ncı mııd· 
desl mnctblnce Sankslyon tatbik e
dilme lnl lsteyordu. İnglllz ve Fran
sız delegeleri Çin delegesini bu tnıc-

binden vazgeçirmek i<;tn bUytlk gay
retler sarlctm.f~lf'r, Japonya.ya karşı 
Snnkslyon Jmrarmm verilmesi ile 
bcynclmllel vndyctin <'inha ziyade 
vchamct pcycla edeceğini izah cyle
mfşfordfr. Çin golcgesl nihayet bu 
nolrtnt na-znrı Jml nl etmiştir. 
HAnr.~!STA.N fŞt: 

S - İs\icrc, Lehistan, Hollnncla, 
İs\"Cç clclcgclcrJ Hnbcşf tan moscle
sfnin OO)'llelmflel fhtill\f mev-.rnu o
lnrnk l>tr gün bir tehllke mer<lana 
~ctfrmc,.fno mani olmak için l\liJJet
ler Cemiyeti çcr~cvest fçincle birleş· 
mlşlcrdlr. Bu devletler MJlletıcr 

Cemiyeti tnrnfmclnn Hnb~fstan fil· 
tulrntııım tnsdild clo!,'l'u olmamnkln 
beraber hor bir devletin Romndaki 

elçisine ''cı·cccr:ı itlmatnnmcyc ttnl
yn. kralımı ayni :7.amıımlıı Habeşfs· 

fan imparatoru ,·asfrnı da ilave et
me 1 muvafık olncnl'.,rı fikrinde<lir. 
İngiliz ve Fransız mahnfiUndc bu 
nol.."tal na:r.nrın knbnlUne dohu bir 
temayül his olıınmaktndır. 

Milletler lt>miyetinin 
ıslahı 

4 - İngiltere ve J.<"rnnsa :ımnetıer 
cicmiyctlnin bugilnkü şeklinde bey· 
nclmllcl sulh Jçln kfifl bir teminat 
olmaclıb"lnt lrnbul ccliyorlnr. Fakat 
paktın 16 ncı mıl<ldcsino el ~ürmek 
:fstomfyorlnr. Dnhn doğnısu ::mnetıcr 
Ccmfyetınl ı«:lllh cclcyim derken bil· 
tun bUtUn yıkmak tehlikesiyle karşı· 
Jaşmaktıın korkuyorlar. Onun için 

l'tlillctıcr Cemiyetinin ıslAhı mesele
sine bu toplantıcla temas cdilmeyo
ccktir. nu mesele yn bir komiteye 
bırakılııcal.."tır. Nihayet meselenin 
J'csmt olarak mUzakcrcsi gelecek CJ· 
lUldeld Asnmblo fctimaına kalacak
tır. 

Japonyanın planı 
Tokyoda toplanan imparatorluk 

kongı-esindon sonra Jnponyanm Çi
ne resmen hnrp illln ederek Hang • 

lfong tnglllz limanı ile Ynnktsc Uo 
lfonton snhlllcrlnc nhlokıı koyneııl:,"l, 
diğer taraftan Ha.inan aclnsını iş

gal ederek Tonldn körfezinin yolu· 
nn keseceği snmhyordu. Ilu hususta· 
ldtahmlnler dC>b'Tll çıl.."llın~ıştır. 

Jnponya Çfndeki AYrupn devletle
rinin menfnntıcrlnJ bozınııyncab"lna 
dair mUmkün olduğu Jmdnr vruıtınr
da buhınnyor. Yalnız Çan. Kny- Şek 
ile mlinasebetlcrlni kesmiştir. Pekin
llc k~kn ed11<'n hUkumcti resmi ~in 

dönmliştilr, deniyor .• 
Hem de o kadar memnun ki, pek 

Tokyodan on gelen haberler Ja
ııonlarm Çlnde uzun zaman de,·nm 
edecek bir hnrbo hnzırlnnmağn ta· 
lıştıklnrını hllıllrlyor. Zira Çan - liıty 

• Şcl>: Jıı.ponyayı bir YIJ>rııtnm harbi
ne sürüklemek plfmım tntblk etmek· 
teclir. 

haklı olarak, Avusturya endişeye 
müştür . 

düş- Japonlaı· Singapoıa girdiler, Hong K.ong'll 

Japonynmn ÇinCle u;ıun ~ürccck 

bir hnrlıc hnzırlnııınn~ı her şeyden 
evvel pnrn mc elesidlr: Japon mali· 
) 'C nnzın J{nyn bu husu'>ta hUkUıncti 
temin ediyormuş: 

- Çinde işgnl nltınn geçen yerlcr
ı1e tlcnrct hnynh başlamıştır. As;ra
mn şnrkın<la hir ekonomik teşekkül 
\Ucnt bulmuştur. Çan - ]{ay· Şek ya
kında dlişccektlr. Dü~iince de ,·nzi
yct hUtiin hiitiin .lnponyn lehine dci
ne<'cktlr. ı•cklnclc kurnlnn yeni bil· 
kiimct knvvctlcnccckttr." 

Diyormuş. Uu surctledir ki uzun 
znmnn sUrecek bir hnrbe knrnr ve-
rilmlş. 

Berfin- Roma 1nihveıi 
Son günlerde AJmnnynnın hey

nelınllel vnzlyctımlc bir cn;ıfbe gö
zo çarpıyor. Yngosln,·yn. Ba-;;vekl-
11 Stoyn<lino,·i~ Aİınnn de,·Iet adam
Jannın Ilel~rnt ziyaretini iade ehnek 
için bu memlcJ·cttcn henlız dönme· 
den İngillz (lahilJ.re nnzın ilo ttcıı
ı·ct nn::r.ırımn Ilerllne gldccc~i hnbe· 
rl gclfli. Ilımdan ba~ka FrnnsIZ hn
rJclyc nazırı Dclho 'nn c1n. ncrline 
ghlecl"ğ( sCiy1cnlyor. Sonra İnıziltc· 

renin JCcntenhörJ plskopo~n HJtler 
Almnnyn ı ile bir nıılaşmn. yapmnk 
isteyor. t ,·eç- hariciye nazırı Sımd
Jer de gene birkaç gUn evvel parllt· 
mentodn. · A lmnnya lehtncle ola -
rak hcynnnttn bnlıınmnştnr. 

Her halde Dcrlln ·Roma anlaşmrı
sm(ln.n Almnnlnnn 1tnlynnlar<1an 
f117.Jn fnydnJnndıJdnrı göıiilüyor. t
falyaıılnr ne Snrl3·clilcr arnsnuıa bir 
hcsnp fhtilllfr çıktı. 

ttnlyn Sovyctlcrden alaenb~ pet
rolü Roınnnyndan temin etti!.'1 gihl, 
kcrcstc.)i de Anısturynclan tedarik 
cdcblltyor. nu nrncla Almanlar IJC· 
hlstnn ne anlnşnuşlnrdır. Jicnı de 
So,·yetlcr flo mUnasehetlerJni kes· 
mekstztn komünizm nlcyhlnde on
Jnşına ynpıyorlnr. A.1maıılıır Derlin 
Ho Tokyo nrn-.m<la glcllp gelmeler 
ne beynelmilel ro;lynsctte dnhn fazla 
hlr cnzlho kun·cU temin ediyorlar. 
Rn manevralar csıu1c;ımla Almnnya 
Japon~·n. ile Çin nmsımlnkl tn,·ııssut 
teşebbUc;Jcıl'I muvnffak olnmaymca 
l>ltarnfiı~ım illin etti. Du vaziyet 
Jnponyn ile illğer totllter de,·Iet1er 
ıırnsındnld münasebet ihtimnllcrinl 
blrn7. znyıflnm1ş gii«:tcr<ll İngilizler 
buııdan memnun oldulnr. 

ASIM US 

Hakikaten, Viyannda herkes bilir ki, J 
her zaman için, Yugoslavya, Habsburg- , 
larm tekrar tahta gelmelerine karşı t 
büyük bir aleyhtarlık göstermiştir. } 
Buna mukabil, Anşlus·a (Avusturyanın 
Alınanyaya ilhakı emeli..ıe) karşı iyi 1 
ve müsaadekar davranmıştır. 

Bundan şu düşünceye varılabilir: 

Tuna havzasının istikbali üzerinde te
siri görülecek gibi görünen B. Stoyadi
noviç bazı nüfuza kendini kaptırmış
tır. Esasen, Budapeştede oldulu gibi 
Avusturya Başvekili Şuşnig ile olan 
görüşmelerinden de pek çabuk sıyrıl -
nuştı. 

Macaristanda hergün biraz daha 
fazla anlıyor ki, Anşlus Belgrad ta. 
rafından kabul edilirl.:e yalnız Küçük 
Anlaşma bozulmaz,, ayni zamanda 
kendi hudutlarlyle Çekoslovakyanın 
huduttan da tecavüze uğramak tehli
kesine girer ...• (Parisuar) 

Ragştag'ın toplantısı 
geri kaldı 

Berlin, 29 (Hususi) - B. Hitler'le 
general Göring arasındaki uzun bir 
mülakattan sonra, Raystag yarın ya
pılacak toplantısını tehir etmiştir. 

Hitler'le Göring'in görüştükleri me. 
sele, hükumetin kontroluna karşı sa
nayi sahasında görülen muhalefettir. 
Führer'in sanayi adamlarile yapacağı 

görüşmeler Şubata bıraJsılmıştır. 

Türhçe ö(Jrenmigen 
profesörler 

Univcrsitcyc alınan yabancı profe
sörler üniversitede <lerslere başladık. 

lan yıldan itibaren geçecek üç yıl so. 
nunda Türkçe öğrenmek mecburiyetin 
dedirler. Profesörler Türkçe öğrendik
leri takdirde !derslerini de Türkçe ve. 
receklerdir. 

Univrsite kurulalıdanberi dört yıl 

geçtiği halde henüz profesörler Türkçe 
öğrenmemişlerdir. 

Kendilerine bir yıl daha müsaade 
verilecektir. 

-0-

Galalasaraylıl arın 
kongresi 

Geçen haf ta ckseriySj: olmadığınldan 
dolayı yapılarruyaJ'l Galatasarayın he. 
yeti umumiye kongresi dün saat 3 te 
~lüp binasında yapılmıştır. Ali Sami.. 
nin reisliğinde açılan kongre komis. 
yonun nizamname üzerinde yaptığı ta
diUitı müzak_ere etmiş ve ufak bazı de. 
ğişikliklerden sonra kabul etmiştir. 
Kongre üç saat sürmüştür. 

Güntttin peş,inden : 

Sorci verdi 
MU$solini'nin oğlu Bay Brilno i'lc iki '1rkada.Jının pilotluğu aıtmda 

oüı.rak Romadan Cenubi Amerika da Rio şehrine rgitmck suretiyle At
lantik sürat Tekorunu 1rıran üç uçağın adına niçin Yeşil fareler (Sorci ıvcr
di) dcmi§Zerl Rem tıiçin btt uçak kıra bu kıdı vermekle ;:le kalmam1§Zar, 
ard ayakları tı.stüne dikilmiş, 1."1tyru7:larmı havaya kaldırmtş vaziyette 
yeşil fare Tesimlcrini hem uçakların iistilne_, 1ıem pil-Otların iiniforma
lanna Jroymu§Uır I .... 

Jta1yancada şöyle bir söz oor-dır: 
- Tıi faro verdere i serci verdi.,, 

Tiirkçemize: 

- Size yeşil fare göstereceğim.,, 

ibaresi ile nakledilebilecek o krn bll ."lözil ltalycmTar: 

- Bize öyle inam1amıyaoak §C1Jlcr göstereceğim 'ki hayrette 7oola

caksını::.,, 

Diyeoek yerde 7cııllanırüır; Akdcnizi, Afrika çöllerini, sonra At-
1antik Ol~yanusıınıı geçerek saatte 400 kilometre sürat ile Brezilyaya va. 
ran bıı 1ıça1dara ltalyanlarm ''Yeşil Fare,, demeleri işte bwulandır. Hig 
görülmemi§ bir §ey olan yeşil fare kc§fctmck '1C ise uç.akcılık aleminde 
yeşil f arclcr bombardıman tayyareleri d6 odur,, demek isteyorlar ..• 

Şimdil:i halde saatte 450 kilometre siirafle gülen ycşı"l fareler Jtal
yanlarda. Bakalım, bundan sonra 500 - 600 1...--ilometre silrat ile Atlan
tik OT:ya11usımu a§arak Avrupada.n Amerikaya sefer yapacak yeşil 
f arclcri Jcinı gösterccekf. 

BASAN KUM ~YI 

muhasara edigorJaı I 

Amerikanın yeni deniz p1anı tatbik eaildi1cten sonra meyaana getirilccc'k 
oüı.n 1$.500 ıtonluk bir krımazörü ile ıilzcrindcn 1ıcr dakika bir tay· , 

yare 7rı:ılkabileoek büyUk lfayyaro ta§ır gemisi .• 

Erime halinde olan kıymetli maden
lerle kaph denizden birdenbire muh. 

teşem bir manzara yilkseliyordu. Bu 
en önde giden amiral gemisi Anson idi. 
'.Amiral Portsmouth'ta geminin idare. 

sini eline alırken bayrağı da direğe 
çekilmişti. 

Zırhlı siyah siyah zirveleri sisler 
arasında yükselen, heybetli bir dağa 
ibenziyordu. 

Kumandan Vren: 
. Andaman adalarının ilki göründil 

dedi. Douning street'in tesbit ettiği sa
atte varacağız. Bu kadar dolaştıktan 

sonra yine iyi. 

Sir David Hanter piposunu kaptan 
köşkünün payandasını teşkil eden bü. 
}":ile çelik kütüğünün Uzerine vurdu. 
Geminin başına kadar uzanan düz kıs
mın üzerinde yükselen zırhlı burç gibi 
yerin Uçüncü katında bulunuyorlardı. 
Bu kule eski zırhlı ve kruvazörlerin 
ön direklerinin bulunduğu yerde yük
seliyordu. 
Amiralın deniz rüzghlarile kızarmış 
kiremit rengi yanakları bir gurur hissi 
ile şişti. Konuşurken sırtını dayamış 
olduğu kurom kaplı duvan avucile sı. 
vazlayarak: 

- Mükemmel bir harp vastıtası ! de
di. Japonların kırkaltı binlikleri iste
dikleri kadar gelsinler .. 

Gözleri, ön tarafta uzanan 4,5 luk: 
sekiz topun üzerinde, memnun bir ba
kışla dolaştı. Bunlara mukabil, arka 
tarafta da herbiri 1.500 kiloluk onattı 
mermiyi hep birden 40.000 metreye 
atabiledek toplar yerleşticilrni§ti. 

Gemi kumandanı: 

- Evet, amiralım, dedi. Hakkınız 
var. 300 milyon boş yere harcanma
mıştır (1) .Gemimizin kırk metre ge
nişliği, onbir metrelik kesimi ve boy
danboya olan iki yüz seksen metre 
uzunluğu bizde bile bazı itirazlar uyan 
dtrmışh. Limanlara girip çıkarken ma
nevra yapılamaz. Süveyı kanalından 

geçilmez, tamir için girecek havuz bu
lunmaz diyorlardı. 

''Fakat görüyorsunuz ya, böyle uzun 
bir seyahat sonra bile, yine mükemmel 
bir vaziyette bulunuyoruz. Bir emir 
verin, şimdi bizim 200.000 beygir kuv 
veti makinelerimiz, talimler.de olduğu 

gıöi, 35 mil yapmağa başlar .. Gemimi
ze lazım olacak havuzlara gelioce, böy
le havuzlar şimdi her .yerde yapıldı. 
Bütün bu itirazlara k.arşı koyup sebat 

etmekte ne kadar haklı imişsiniz!,, 
MAYIN VE TORPiL iŞLEMEZ! 

Amiralın gök mavi gözlerinde bir 
alev çaktr. 

- Gemimizin kuvveti hakkında şüp 
he edecekler aı1.:ak bir kere toplarımı
zın ateşini yememiş olanlardır. Elverir 
ki torpil ve bombalara karşı yapılan 
yeni :icatlar sayesin.de kendilerini ko
rumuş olsunlar .• 

"Son harpte, tahtelbahi:lerin gör
düğü işlerle gözleri kamaşanlar artık 

büyük zırhlılara elveda diyenler ne ah
mak insanlarmış! Ne aptallıktı onların. 
ki! Bizim gemilerimiz gibi gemilere ne 
mayın işler, ne torpil! 

"Hiç olmazsa istatistikleri 
irselerdi (2) . 

gözden 

"Tayyare bombardımanlarına ge
lince; Mikadonun bombalan isterJerfe 
bizim 102 lik hava toplan ile çarpışına· 
ya gelsinler!,, 

Çocuk yüzlü bir genç zabit telsiı 
odasından çıktı. Elin.de san bir kağl: 
vardı. Bunda telsizle gelmiş teıgra 
vardı. 

Sir David hemen okudu: 
"Singapur üssü kumandanıarındıfJ 

Anson üs amiraline: 
"Üçüncü Japon ordusu bu sat>al' 

Kantona girdi. Dördüncü ordu rıorıl 
Kongu muhasara ediyor. Amiral 'fı
mamotonun filosu Saravak civanJldl 
toplanmaktadır. komodor Thorpsorıutı 
kumandasındaki altıncı muhrip filotil• 
lası uzak mesafede temas halindedir: 
Kruvazörleri toplamak iyi olur fikriıY 

deyim .. ,. , ' 
Sir Davi.din ince dudakları müphetr' 

bir tebessümle krvnldr. 
- Bizim Asya "Entelicens,, bu se

fer iyi hesap etmiş, dedi. Amerikalılıf 
da randevülerine tam vaktinde gelirle:' 
se zannederim ki, şu Allah belasıt11 

veresice sanlara günleri göstermekte: 
gecikmeyiz .. 
Bu sırada, Benhav zırhlrsmdan sabalY 
leyin günes doğarken uçmuş olan dört 
deniz tayy;relerinden birinin dönrne1'· 
te olduğu işitilen tayyare sesleri Jıa" 
ber verdi. 

Tayyare, gökyüzünün göz kaınaşt; 
rrcı genişliği arasında henüz uf.acı 
bir nokta halinde idi. Telsizi de şuıı· 
lan haber veriyordu: 1' 

"Dikkat! Diamant burnunun ~' 
cenubunda dalmak üzere bulunan se
kiz Japon tahtelbahirini bastırdık.. 

11
• 

"Shark, Sturdy, ve Seabeare ~e h 
ber verilmiştir.,, • 

Sir David kağıttakilerin beps~~ 
okuyup bitirmeden evvel emir vereli• 

- Harp postalarına haber verifl? 
Yerlerine geçsinler .. Olmaz mı, \Tt~~ 
priskoplarla iyi baksınlar. Zannede 

sem mevkiimiz iyi .. ••• 
(1) Büyük milletlerin yaptınnak ~ 

tediği bu yeni çelik devler, berb 
aşağı yukan, üç yüz milyon liraya-~ 
cakbr. Bununla beraber, böyle. bu ,.tP 
bir geminin masrafı küçük hır h 
gemisinin masrafının yansıdıı·. 

(2) Fransız deniz genel ~ 
batkam amiral Darlana göre, torpil ,ıJI" 
ya mayin isabet ctmiı zırhlılar ara id'" 
da tebdili mekan ettikleri suyun • 

lığı 15.000 tondan atağı olanların~ 
si, 15 le 20 bin arasındakilerin Y"~ 
yirmi !beıi, 20-25 olanlann yüzde ~ 
dördü, 25 bin tondan yukan ola?1 

da yine hepsi mukavemet etıni§tır· •• ., 

Bu netice büyük harp genıiletiı" 
lehindedir. ~ 

---------------------
Tekir d n ğ h HilseylO 

Londraya gitti ıu 
Türkiye Başpehlivanı Tekird~t' 

Huc;eyln evvelki gece LondraY3 gttıl 
mlştfr. Evvelce de ynzdığnnız 1'<'~· 
seyahati Uç ay kadar sUrecek, r 
dra vo Pnrlste tanınmış pehUvanlS. 

la görllşecekUr, 



~-----~----------------------------------------------. 
Şehir- haberleri 

l! ıranı yarahyan 
,. adaın 
•rıet" d 

~C)Jt·ı ve Yaşar isminde :ki arkadaş 
bil§lanıı ak§am bir a:-ada rakı içmeğe 

tşl~·:lır. 
Sarh_,ıı.1 • 

•onr ,,x Utt ıl~ı !edikten bir müddet 
\ ilıa4a ,,.; 
"itnı r yeni a . .:hğı kamasını çı. 

ış, arkadaşına . -
-N . 

tek ıni ?srı. halis çel~tendir. Beğen:-
·ı. .sın lıakalım? demı..:tir 
•UtC•d ~ • 

kcn ı.~ kaınayı el.nde C\'İ rir çevirir. 
'~ın h bıınu b' a er nasılsa krı ılmış. Yaşar 

_ ~r kıskançlık eseri say arak : 
ha. Fak skan~lığından kamamı kırdın 
dcnıckı at ben de bb: başkası daha var. 
Stkıra c beraber- cebinıden sustalısını 

rak ııP -:di b k l'a r: .: .cı ı~a lamıştır. 
~~ı i:luıı birinci sulh ceza mahke. 
~Ps e duruşması sonunda 26 gün 
lti~;1ahkum olmuştur. 
ttı l, KOCASINI GöRMEYE 
ı/·N. KADINI IÇERJ ALMAMJŞ 

tadın Y:ılarında Hikmet isminde bir 
~ 'k _0 cas1 ile ayrı oturduğu eve git
CV\fc r.;asını görmek istemiştir. Fakat 
ll.i ir ~tacı bulunan Süleyman kendisi-

~crı ı __ 
....., a.,uarnış; 

İiilcl{ocan seni istemiyor, demiştir: 
ilc.Yh' tllet .bunun üzerine Süleyman 
bir~ ~e bır dava açmıştır. Dava dün 
lllUı,t~ Sulh ceza mahkemesinde görül
oıarllt O .ve 90 ya}lannda iki kişi şahit 

bı dınlenınişlerdir. 
ltNtN KADIN MAHKOM 

~· OLDU 
Sitltt . ~nıinde bir dilenci kadın kiün 
ti ~de dilenirken yakalanmış, birin
bc.ıedi ~eza mahkemesinde bir hafta 
lıı:ıı/c 1~lerinde boğaz to'}yuğuna ça. 

Sar~a ınahkfun olunmuştur. 
......_ mahkemeden çıkarken: 

liif ldt1Çok teşekkür ederim bay bakim 
d.ıe111tı~lldinı başıma bu geldi, bir daha 
Catını ~Cceğiın. Hem bir hafta çalışa. 
Cındcın cnı de karnımı doyuracağım. 
'ıet d s~nra hayırlı bir iş bulurum el-

crnitir. 

t\'V 1 . ö LEN ÇOCUK 
o~ıu 'F: ki. ~Un polis tarafından Tahir 
~tıli ~ Ylı ısrninde yaralı bir çocuk 
fqka.t d~aı hastahanesine yatırılmış , 

A un sabah ··1 il t .. 
~dliy o m ş ur. 

lcabit c dolı:.~ru Enver Karan ölümü 
c~lti ctıniş, gömülmesine müsaade 

r. 

lla,, 
is1• a Yoı/aı ının telsiz 

b"
8Y0 nu ınşaatı bitti 

b C\'Jct 

-o-

. lllunan a\'a yolları idaresi yolda 
11'lihat tayyarelerden haber almak ve 
'! Cdikuıtcdınin için biri Ankara diğeri 
ı,~ c c olma'!. .. . .k. 1 • 'Yon " \!zere yenı ı ı te sız 

Şch..: u Yaptırmıştır h ·•rniz • • 
c;rct ö .. dekı istasyonun yarın bir 
llıı. h nunde tecrübeleri yapılacaktır. 

\t lgtan~Yct §U zevattan mürekkeptir: 
l..1•i~ .~1 telefon müdürü bay Emin 
"111 ttıuteha , 
\> llosta ssısı bay Mazhar, 1stan. 
~lilkoy telgraf mühendisi bay Fuat, 

, dc\'ı meydan müdürü bay Abdul
~:ttir. et hava Yolları ma'Çnisti bay 

bi er iki . 
n lıtadanlStasyonun inşası için 100 

k /\l'tıca t f~la nıasraf yapılmıştır. 
~nuınıu!t zrnıre de hususı : ir ahize 
n "a iılcrtri Bu ahize ile bmirdeki 
~a \'c \'ed~tanbul Yeşilköy istasyo. 

.ı _ ,, tı. tctr"beıkuleye bildirilece~tir. 
'llt:ı "" lerd • · ~ taltdirde 1ı :n ıyı neticeler alın. 
,. 01tııalt .. mır Konya ve Adana. 

ı:ı~ • uzcre ·· 
•stasy uç yere daha hava tel. 

onu Yapılacaktır • 

~,~, -11-
r ... ak B 

aşvexlll Lon-
'l'iılıes drad.:t 

'M E3abı:ıc lgnz.ctc l yazıyor• 
., $ ı raıc n . 
1~, a t Lana nşveklli General Nu-
, lla. raya, 

1 tın töre, 21 • ge mlşUr. Sanıldı-
'llltnes~ıeııı ~ nrcunın sebebi; ı~nıs

lııgllt etrafında şahsi görüşle-

*------· 
iKTiSADi MAHAFILDE 

oorsadaıu muameleler 
Dün İstanbul borsasında muamele

ler yin5 çok durgun geçmiştir. Buna 
s.~Epolarak alakadarlar borsanın An. 
karaya taşınması için b:ışlanmış olan 
hazırlıkları göstermektedirler. 

Dün birinci tertip Türk borcu tah. 
villeri 18,90 dan muamele &örmüş, 

ik:nci tertip Türk borcu tahv.lleri, A
nadolu demiryolu tahvilleri ve diğer 
tahviller üzerine hiçbir muam-.Ie kay. 
dediJmemiş, bir hgiliz lirasına Merkez 
bankası tarafından 630 kuruş tesbit 
edilmiştir. 

SIGO.lTACILARIN TOPLANTISI 
GERl KALDI 

Şehr.miıde~i sigorta prodoktöleri 
birliğinin reasürans sigorta şirketi 

salonlarında dün bir toplantı yapması 
mukarrerdi. Fakat ek:eriyet olmadığın 
dan toplantı 15 gün 5onraya bırakıl

mıştır. 

--o-
POLiSTE 

Tafla arkadaşlarının ba
tını yardı.ar 

Alemdardaı Katip&nan yokuşunda, 

12 numaralı evde oturan beşinci ceza 
mahkemesi kat:i•leriodcn Şinasinin kı
zı on ya!}ı' ·' Şaziye dün sokakta oy
narken on bir yaşında Hayriye, 19ırlde
şi altı yaımda Güngör, on iki yaşında 
Ayhan, karde§i en bir yaıında Gülşen 
çocuklarla kavga ~tmiş, bunlar tara. 
fmdan .ıtılan taşlarla başından yara
larunı.ştır. 

Yaralı çocuk ha~tahaneye kaldmL 
mıştır. 

BELKEMlCI KIRILDI 
Kuruçeş :ıede oturan Hasan isminde 

bir amele Yeşildirekte bir fabrikaya 
kömür taşırken fabrikatörle aralarında 
kavga sil~mıştır. Fabrika işçilerinden 
Ali müdahale etmiş, Hasanı merdiven
den iterek taşlar üzerine düşürmüştür. 
Hasanın belkemiği lunlmış, hastahane 
ye kaldırılmıştır. 

KlJRŞUN HIRSIZI 
Sülcymaniyede tsmetiye caddesinde 

oturan Kadri ir ·ıinde birisi dün gece 
Kapalıçarşı'da 1çbedestanm üzerine 
çıkmış, 34 kilo kurşun çalmış, inip ka
çarken bekçiler taınfından yakal:ınmış-
tır. 

TEKERLEK FIRLAYINCA •. 
Şorör Mfüıirin idaresindeki 3551 nu. 

maralı ~;ımyon dün köprü üzerinden 
geçerken ön tekerleklerden biri fırla

mış, ke112rdan yürüyen Ortaköylü Mc. 
Jiha isminde bir kadının ayağına icabet 
ederek ehemmiyetli surette yaralan. 
mı§tır. Melih::t ~astahaneye kaldırılmış 
tır. 

ANSIZIN öLEN KADIN 
Usküda11:ia inkılap mahallesinde Bul 

gurlu mesçit sokağında oturan Necmi
ye isminde bir kız evvelki gün 'k,omşu. 
!arından Hüsniyeyi ziyarete gitmiş, 

oturup konuşı;rlark~n ansızın ölmÜ§
tür. 

Belediye doktoru tarafından yapılan 
muayenede kızın ölümü şüpheli görü~
mÜ§, cesedi morga kaldırılmıştır. 

HEROtN SATAN KADIN 
Galatada Çakır sokakta ?turan sabı. 

kahlardan Zeynep, evvelki gün eroin 
satarken ya~alanmış, üzerinl:ie birkaç 
paket eroin b1Jlunmuştur . 

Şehremininde Sarayiçi sokağında 

Alinin evi basılınışı esrar içm~ye mah. 
sus kabaklar bulunmuştur. 

-o--
ıstanbul hakkında 

• kon:erans 
Eminönü Halkevinden: 
Evimiz Dil, Tarih ve Edebiyat şube. 

si tarafından düzenlenen (İstanbul hak 
kında ~onferanslar) serisin':.'ien dördün 
cüsünün 11labat ve sonu olan (Ttirk 
fethinden sonra lstanbul) mevzulusu 
üniversite tarih doçentlerinden bay 
Mükıemin Halil ve (lstanbulc!a Bizans 
abideleri) mevzulu beş:n:isi projeksi. 
yontu olarak Universite Tarih Do!jent
lerinden Bay Arif Müfit tarafından 

1 • 2 - 938 Salı akşamı saat (Birincisi) 
20,30 da ve (lk=ncisi) 21,30 da verile
cektir. 

RIJRI /\1 ;ı ahonf! 

Petrol araşllrmalarımız 
ümitli safhada 

Hermis'de 630 uncu metrede petrol 
emareleri bulundu 

Maden arama 
enstitüsü gerek ba
sılışı, gerek yazılışı 

itibarile nefis bir 
mecmua çıkarıyor. 

Bu mecmuanın son 
sayısında memleke -
timizdeki petrol a. 
raştmnalan hak • 
kında dikkate de -
ğer malumat var. 
dır. 

Her yerde oldu -
ğu gibi Türkİ) ede 
dahi petrol sarfiya. 
tx gün geçtikçe art

makta olduğundan 

hükumet kendi top 
raklarımızdan pet -
rol çıkarmak için 

lıl. T. A ııın Hermistc pctru1 sondaj 1:ampı. 

yapılan araştırmalara son senelerde bir ( 
kat daha ehemmiyet vermiştir. Şöyle 
ki: 

1937 senesinde Basbirinde bulunan 
sondaj makineleri Hennise naklolun
muştur. Hermis'te dahi kunılan son. 
daj makinesi birincikanun ortasında 
iıe b~şlamııı eyl\ıl sonunda 650 metre. 
yi bnlmuıtur. Bu sondaj 316 metı-esin
de Rasbirin kuyusunun en dibinde bu. 

lunan petrol kokusu ihtiva eden ka
lın kalkerler bulunmuıı 354 üncü met.. 

resinde epeyce miktarda hava gazı, 
630 uncu metresinde petrol ernarcle.. 
rinc rastlanrruıbr. 

Kuyuda temmuz iptidasında inhiraf. 
lar görülmU~ bu inhirafların düzeltil
mesi için iki ay kadar uğraşılmıştır. 1n. 
san organığmasmda .kan ne ise bugün. 
kil dünya ekonomisinde de petrol o 
vazifeyi gördüğü için yapılan araştır
maların müsbet n eticeyi vermesi mem. 
1Cketimizin iktısadi istikba 1i no'k.taınn. 

dan çok mühimdir. 

Malumdur ki 929 dünya ekonomik 
buhranından sonra her memlekette 
umumi eşya istihsalfitı eksilmiştir. Bu. 

hal 933 senesine kadar devam etmiş. 

tir. 
Umumi Harpten evvel 100 olan is. 

tihsal 929 senesinde 176 ya kadar sık
mış il~en 931 senesinde 99 a düşmüş
tür. Gıdai maddelerin istihsali normal 
derecesini muhafaza edebilmiştir. Yal. 
mz bir madde vadır ki buhran yılların 
da istihsali artmıştır ki bu da (petrol) 
dür. Diğer eşya fiyatlan yine buhra n 

senelerinde düşmüş iken petrol fiyat
ları da yükselmiştir. 

Mitcontien ham petrolü l 59 litre1ik 
nesiçleri 1,18 den 1,30 dolara çıkmış. 

tır. Pensilvanyada ham petrol 2.17 den 
2,51 dolara çıkmıştır. Bunun sebebi 
petrolün umumi hayatta istihlfilc saha. 
sının genişlemiş olmasıdır. Hatta mo. 
törleşm:ş Sovyet Rusya bir taraftan 
istihsalatını artırdığı halde diğer taraf 
tan ihracat miktannı eksiltmeğe mec
bur olmuştur. 

Sovyct Rusya ihracatı 932 senesin. 
de 6,1 milyon ton iken 936 da 2,65 
tona inmiş, 931 de ise bu m~tarın 2 
milyondan aşağı ola::ağı tahmin edil
mektedir. 

931 senesinde dünya petrol istihHi.ki 
öncekilere nazaran bir rekor teşkil elde 
rek 1,7 58 milyon fıçıyı bulmuştu. Bu 
miktar 938 den 143,3 milyon fazladır. 
lstihlak artışı Birleşik Amerikada % 
10, diğer memleketlerde % 8,7 dir. 
Kendi ihtiyacını kömürden terkibi ben 

zin istihsal etr.ıek suretile karşılayan 

Almanyada bile petrol sarfiyatı art
mıştır. 

937 senesinin ilk altı ayında bir mil. 
yon sekiz kırk bir bin ithalat yaparak 
(936 da 1,774ı000 ton idi) bir sene 
evvelkine nazaran % 3.8 ithal fazlalr. 
ğı göstermiştir. 

Buraya kadar verdiğimiz malumat 
petrol maddesinin beynelmikl ekono
mi hayatında haiz olduğu ehemmiyetin 
derecesini gösterdiği gibi petrol araş
tırmalanmızm verdiği ümitli neticele
rin de ne kadar ~ıymetli bir sevinç ve
silesi olduğunu tebarüz ettirmeğe kafi 
gelir. 

"' ... 
Çek Başvekili 

60 yaşında 

B. Ilodza 
Çelcosfornkyaıım Başveklll 

Hodza yarın CO yaşını kutlayacak
tır. 

Bu devlet adnmmm uzun bir siya· 
set hayatı varclrr. 1878 de Slovan
yada Suçanlde doğmuş olan B. ?\U
lan H odza, Unlrnrslte tahsilini daha 
yonl bltlrlr bltlrmez, kendlslnl Mıı

carlstana karşı Slovakların huku
kunu mUdafaaya vermiştir. 

1897 senesinde, yant daha 19 ya
şında iken Peşte üniversitesindeki 
Slovak, Romanyall ve Sırp talebele
rini nynl dava etrafında bir araya 
toplayor. ?ılllan Hodza Viyanaya gi
diyor. Tnhsllinl orada bttlr:lp tek· 
rar Peşteye geliyor. 

Memleket davası Uzerlndeki mücn
delelerlno mlitemadlyen devam eden 
bu ateşli genç nihayet .Macar pnrlfl
mentosuna. iki milyon SloYnkı tem
sil etmek Uzere, mehus seçlllyor. 

Çekoslovak hUkilmetl toşckkill et
tlkten ~onra, 1924 de Çekoslovak zi
raat akademisini kuruyor ve k endi
si akadPmlnln reisi oluyor. Bu vnzt
feyl eH\n üzerinde bulundurm:ıktn
dır. 

Bundan sonra ziraat nazırlığı e
den n. lTodzn 18 kAnunuen·el 1935 
de, Çl'k Cumhurr~tsl Masaryk'in ye
rini Ilnşvekll B. Bones'e terketmcsl 
üzerine, B. Bches de Daşvekt\letl B. 
Hodzaya vcrlyor. Ayni zamanda, 

ı-

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

yeşil aya aza ol-
mak istiİjen bir 

meyhanecinin 
dileği reddedildi 

"Yeşilay,, cemiyetine aza olmak için 
katiyen içki kullanmamak şarttır. O 
kadar ki içki ile herhangi surette ala. 

.ndar bulun:ınl:ır, bu cemiyete alına -
mryorlar. Bu cümleden olarak son za
manlarda "Ycşüay cemiyeti,, ne az3 
yazılmak istiyen bir meyhanecinin mü

racaatı reddedilmiştir. 

Keyfiyet, "Y eşilay"ın son merkez 
toplantısında görüşülüyordu. Meyha -
necilik sa~tI ile bilmecburiye uğraş
ğını bildiren zat, bu meşguliyetine 

ragmen "Y eşilay,, UlkilleriQe taraftar 
olduğunu uzunca bir mektupla izah e
diyor.du. "Yeıilay t..;emiyeti,. bu zatin 
duygularına teşekkürü borç bilmekle 
beraber, sanalı dolayısiyle içki aleyh • 
tarlan cemiyetine aza kaydedilcmiye • · 
ceğinin kendisine bildirilmesini karar
laştırdı. 

"Yeşilay,, merkez lrurumu toplan • 
tısında diğer ehemmiyetli kararlar da 
verilmiştir. 

18 yaşından aşağı gençlerin içkili 
yerlere girmemesi hakkındaki umumi 
hıfzıssıhha kanunu,ı ~amınm şiddet-
le tatbiki hususunu Dahiliye Vekfile -
tinden dileyecektir. 

içkinin zararlarından bahseden Ye. 
§ilay mecmuası içki, yerlerine ve köy 
d:ialarma bedava dağıtılacaktır. Aynca 
herkesin anlayacağı bir \iilde alkolizm 
ve uyuşturucu madde iptiHisına dair 
bir sağlı~ kitabı hazırlanacaktır. 

Sıbhat Vekfiletinin getireceği sağlık 
propaganda filmleri arasında iski ipti. 
tasının akibetlerini ve uyuşturucu ze
hirler tehlikesi gösteren filmler de bu
lunmasını Sıhhat Vekaletinden rica 

edilecektir. 
Halkevlerinde ve mekteplerde der

hal konferanslara başlanacaktır . 
Mart ayı içerisinde ~ocuk babalarına 

yine içki zararlarına dair meccanen bir 
müsamere verilece~ir. 

Bir roman 
yüzünden 

Boşanıp tekrar 
evlendller 

.~Garp cephesin -
de yeni bir şey yok., 
ismindeki eseri ile 
meşhur olan Al -
man romancısı Erlh 
Remark eski karı • 
sile geçen gün tek
rar evlendi. 

Erih Remarkın 

kansı kendisini meı 
hur eden o roman 
yüzünden boşan -
mıştr. Kocası gün. 
lerce, haftalarca ni
hayet aylarca oda -
sına ·kapanır, cıgara 
üstüne cıgara içer, 
yemek yemeğe bile 
çıkmaz, boyuna ro. 
manını yazarmıı. 

Kadın ~ocasımn ken 
disini ihmal etme • 
sine dayanamıyor, 

dava açıyor, boş:ı • 
nıyor. Erib de e5e
rini karısına tercih 
ediyor. 

Fakat sonra, ka
rısı bu kadar şöhret 

kazanan kocasından boşandığına pi§
man oluyor. Romancı da zaten kansını 
çok severmiş. Uç dört sene sonra, bu 
gün tekrar evlenmiş bulunuyorlar! 

diyor. 
Romanya, Macaristan ve Çekoslo

vakyn arasında kücUk anlaşmayı 

kurmuş olan B. Ho<lza bugiln Orta 
Avru a si a.setinde en 
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COCUKLARI 

Yazan: 
- Mil1etler Cemi.:-] 

yetinde Iran Ferenç Körmedin 

Çeviren: 

Vahdet Gültekin 

27 
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DUn, bir yaıılışlıkla, bu romanın 
ba§tan büyük bir kısmına, "Rııs 

iktikili1ıin ilk gün7erinde" tefrika
kamızcı ait bir parça gir111iştir. Ro
manın dün girmeyen kısmını, ondan 
sonra çıkan par{XZSJ ile 'beraber bu
gün veriyoruz. Evt:elki giin1ca tef· 
ri'kada1ı sonra bu par90ya geçilmesi 
Zci::ımdır. 

Fakat eve sokmamaldık etmedi yi
:ne; Rudolf Hegcdüs de yine senelcr
denberi olduğu gibi gelmekte devam 
etti. Yine öyle bir iki lokma. yemek yi
yor, sandalyenin ucuna oturuyor; her 
kapı açılışta bir doğruluyor, selam 
verirken yine o tuhaf sözleri söyle -
yordu. 

Paula'nın annesi oldilkten epi bir 
zaman sonra idi, liirgün, gazeteler 
Rudolf Hegedüs isminde, bütün dün
yada dolandmcılık etmiş birinden u
zun uzun bahsetmeye başladılar. Pa
rişte, Londrnda., Berlinde türlü do -
l~ndıncılık etmiş, bUtUn dünyayı ka
fese koymuş, birçok saf kimselerden 
mahir bir şekilde para çekmi§ti. 

Gazete, Rudolf Hegedüs'ün Paris.. 
te ele g~i§ sayılırken bL'"tienbire ve 
esrarengiz bir surette tekrar kaçtı
ğını yazıyor ve bundan Mundııs vult 
dccipl neticesini çıkarıyordu. Gazete
nin ilave ettiğine göre, Paris polisi 
adamın otelde yattığı odada çok mü
hiın kağıtlar bulmuştu. Bu kğrtlarm 
arasında bir hatıra def texi vardı. Bil
hassa buna büyük bir ehemmiyet ve
riliyordu, çünkU dolandırıcı bu hatıra 
defterine on seneye yakın bir zamlil1 -
danbcı:i yaptığı bütiin dolnndıncılık -
iarı, hergUn olup '.bttenleri birer birer 
yazmıştı. Bu suretle, defter bütün do
landırıcılıklarının tam bir tablosunu 
teşkil· ediyordu. 

günü en son olarak kutlanmıştır
gelen kalabalık kısmı ve akraba ara
sında Paulanın içine hakikaten bir 
korku girmişti. 

'1yi ki 5u Kristof amca benim ba
bam değil, diye düşünüyordu. 1yi ki 
§U Kelemen teyu benim annem de
ğil! Ya ~ Tamas He Anna benim 
kardeşlerim olsaydı!,, 

Böyle düşünürken içinin ürperdiğini 
acı bir ~ey duyduğunu hissetti. Bu 
hizten kaçmak, kaçıp bir yere, biri
sinin yanma saklanmak arzusunu du
yuyordu.... Fakat kaçıp kimin yanma 
gidecekti?! Babası ile annesi, misa
firlerinin etrafında gülümsiyerek dört 
dönüyorlardı. György oturmuş, göz. 
!erini hısımları olan o çocuklara dik
miş, dalgın dalgın bakıyordu. EVa da 
yoktu artık, gideli iki sene oluyordu .. 
Kime gitmeli, kiminle konuşmalı?! 

Onu sevebilecek veya kendisinden 
nefret etmiyccek, kendisini ona yakın 
hissedecek veya ondan korlona.yacak 
kim vardı? Kaçmak, bu ne soğuk ne 
sıcak, fakat müphem ve acı bitaraf
lık içinden kurtulmak isteyordu. 

Sekiz ycı.şındaki bu çocuk bu 
kadar aydınlığa, bu kadar gUrül -
tüye alışık değildi; bütün bu güzel 
yemeklerin kokusu, neşeli ~ehreler, 

bir alay hısım akraba, geçı::ıi§ten ka
lanlar, gelecek için Uınit teşkil eden
ler arasında, ne yapacağını ~ırmış, 
korku içinde kalakalmıştı. 

YENiLiK 

Sonbaharda yapılacak büyük yeni
liklerden daha ilkbahardan itibaren 
bahsedilmeye ~lanmı§tr. Uzun r.a.
mandanberi beklenilen ~ylerden biri 
mektepti. 

Mektep yaşına. gelmek biJe büyük 
bir şeydi. Paula, sonbaharda György 
gibi artık ben de bütün çocuklarla 
beraber mektebe gideceğim diye dü-
5iindU.kçe içinde büyük bir gurur, bir 
mcsuliyet hissi, ayni zamanda bir 
müphemiyet ve korku duyuyordu. 

(Devam ediyor) 

kadını 

Bayan Fatma 

frnn kadınlığı, Majeste Şahfnşa

hın memlekete getirdiği bliyilk lnkı
Upla, içtimai sahanın her şubesinde 
terakki etmektedir. 

Mllletler Cemiyetinin 1936 dakl 
on yedinci asamble toplantısına. tran 
murahhas heyetiyle beraber giden 
bir kadın diplomat ta bu sahada lle
rl atılan adımlardan birini teşkil et
mişti. ÇtlnkU, cemiyette temsil edilen 
51 devletten ancak on beşinin mu
rahhas heyeti arasında kadın Aza 
bulunuyordu. 

Milletler Cemi) etinde Iranı temsil 
eden kadın murahhas Bayan Fatma 
Sayah'tır. Bayan Sayah, uzun mUd
det Moslcova dll enstitiisünde Şark 
lisan ve edebiyatı profesörlilğli etmfı, 
olan merhum B. Cafer Sayah'ın kı
zıdır. 

Bayan Fatma tahsilini Moskovada 
bitirmiş, edebiyat doktoru olmuştur. 
Ondan sonra muhtelif fakilıtelerde 
Avrupn odcblyatl okutmuştur. Anall
ennt olnn fnrsça<lnn başka inglllzco, 
fransı7.eR, almanca, italyanca ve rus· 
ça blllr. 

Bayan Fatma Sayalı bundan dört 
sene evvel .Irana dönmüş ve maarif 
hizmetine girmiştir. İki sencdenbcrl 
Fransız edebiyatı ve mukayeseli e
debiyat profesörlüğü etmektedir. 

Kendisi, bu itibarla, yeni İran ka
dınlığının fikir sahasındaki en kuv
vetli milmcssllldir. 

;;:;o;;;;;;;;;;;-=:;;;:;;:;;:;;;;;;;;;;:;.;------~~~~~~~~--~-----:=-"" 

Kaçırılan; öldürüldü mü, sağ mı ?I 

Kaybolan General !'1 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri Tet~ 
litı,, reisi Millerin izi üzerinde ...... 

Yazan: Alfred Gerlgk ---Tefrika numarası: • 1 

Kont lgnatiyel 
Ve Moskova kabarelerinde çırılçıplak 

dansedeo güzel karısı 
Vesikalarla Ye şahit ifadcle- l 

rile, Skoblinin ıı<lamakıllı acalp 
,ahı lnrla buhı~ğu da öğrcni
llyor. Vi~l knplıcalnrında TC JJil 

şehrimle, 1937 yazında bil' 
Ifont tgn:ıtlycfle ayni otelde o· 
turmm;hır ye General Millerin 
knçırıhnn ındnn 2 gün cVTcl 
Parlsi tcrkerlcn bu lgnntiycfc, 
bnnclnn az önce kızıl ordunun 
tefti~ işinde chcnıuıJyctll bil' 
mc,·kt yerilmiştir: 

Bu Kont !gnatlyef, Parlste uzun 
senelerdenbcrl tanınmıştır. Kont, 
dilnya harbi esnasında Fransız payi
tahtına Çar hUkümetinln ataşemlll

teri sıfatiyle yerleşmişti ve Çarlık 
devrinde kendisine tevdi olunan 
"tahsisatı mesture" yt, sonradan Ke
renskl hUkQmetJne teslimden imtina 
etmişti. Daha. sonraları, bir zaman 
Moskova kabarelerinde çırılçıplak 

danseden glizel karısr, onunla Sov
yetler arasında anlaşma temtn etme
sini biimiştl? ! İşte bu Kont lgnatl
yet, General Skoblinfn Paris dışarı
sında buluştuğu kimselerden biri • 
dlr! 

Skobllnin kft.ğrtları içerisinde, tam 
bir paket, itinala saklanılmış otel 
hesap pusulalarına rastscllnlyor. 
Bunlardan da Skoblinin muntazam 
surette her sene, Beyaz Rus organi
zasyonlarında bu seyahatlere dair 
hlc bir mnırımnt mevcut olmadığı hal 
de, Orlcnn şehrlne gittiği J:>elll olu-
yor. c;>rleanda, Slrnbltnın lkiyüzlil fa
allyetlyle ala.kadar herhangi bir te
ması mı vardı? Skoblinin o gece, 
General Mtilerin kaçırılmasından 

sonra Pariste oraya, buraya şaşkın 
şaşkın koşar ve başvururken, ancak 
100 frank ödünç para araması hay
ret uyandırmıştır! Lıikin, Pa.rlsten 
Orleana gidiş, 50 küsUr frankla ka
bildir ve eğer Skoblln orada dostla-
ra rastlıyacağını biliyor idlyse, ö -

bl1' 
milel masuniyet altında buıunuP er 
ıunmadığını bilmiyordu. Resill1/,r· 
ler, bu Sovyet mektebinin a:rıı trO" 
nına her husust ev gibi polis k011

4111• 
lüne tflbl bulunduğunu tesblt :a~I& 
ceye kadar, aradan 3 haftada.il sof' 
zaman geçiyor. Ve 26 gUn soııra tt11' 
yet mektebinde bir arama yaP

1 tıl• 
ca, bu, tabi! neticesiz kalıyor. J3U f&' 

narla sadece zararsız olan tedris 118• 

sıtnları görUIUyor ve kaçırJJan Ge1'"' 
ral Mlllerln neden tam da, adaill ~ 
yunu aşan bahçe duvarı, babC:ııı" 
derinliğinde villası, karşısında r'' 
bulunmayış noktasından serbest ,tıe' 
zfyeU dolayıslyle, kimsenin ıııUŞ ıı• 
rle edemiyeceği şeylerin ccre:raJJI 11• 

mUkemmel surette elveriı;ll b1l r•~ 
devu yerine çağırıldığı husustl:aı, 
artık hiç bir istinat noktası eıde 
lemeyor! ıW 

İstintak dalrest emrindeki P~41( 
Ier kısmının bir odasında mnteaııeıı 
ev aramalarında müsadere ed 0~ ı·esikalar, dağlar gibi yığılıyor. s!oo 
linin çalışma odasından buraya _,ı 

kilogram k!ğrt taşınmıştır. sır ( 
yeraltı dllnyasını teşkil eden c~, 
ların evlerinde yapılan araınal•~, 
300 kilograma yakın kAğıt toPl et' 
dığı gibi, "Sovyet yurdu dosuarı ~ 
mfyeti" nde yapılan arama dıı. ~tf 
bir yUk otomoblli dolusu vesik& ıe' 
mln etmiştir. Paris istintak da.ire rf 
ri emrinde yalnız ~ mUtcrclm -re.rd 1' 
ı•o Skobllnln mektup teatisinde ~ 
lnndığı glzU yazılardan birini d9j 
re edebilmek, daha hll.IA. mtif!1ki1~ ıs' 
mnmıştır. Bu Rus YCSlkaları aıı! ( 
rını delip geçerek bir neticeye 1" 

mak, aylarca sUreblllrl? 

PlevJçkaya, kendisinin ve koC~; 
nın, yani Skoblin ailesinin gell~, 
rinden çok daha fazla para bil t 
dıkları bir kere daha ileri sUrQlUJJC 

1 

şl5yle diyor: r' 
- Denim kocam. para vazı-vetlt r • il . 

O zamanlar Paula, babasının mü
saadesinden dyade Klara annenin 
dikkatsizliğinden istifade ederek her 
gün ını.retcleri karı§tırır, o mesele 
hakkında yazılanlaıı dikkatle okurdu. 
Rodolf Hegedüs, daha doğrusu Ro -
dolphe d'Hegedüs, yani amcası .. Fakat 
tabii evde bundan hiç bahsetmiyordu. 
kimse. Sanki Rudolf Hegedüs diye ar Programın ani ve mecburi tebeddülüne rağmen ••••• dUnç olarak bulduğu 200 frank, ora.

ya. kadar kaçmasına bol bol yeterdi. 

mfzo dair itinala defter tutm11şt e· 
Eğer Ozuvardaki kır evimize gıtııı 1• 
me müsaade ederseniz, bize alt fJ! 11 
dat ve masarlfat kaydedtlmlt olll 
hesap defterini bulurum! ' W 
Berrak bir sonbahar sabahhıdır: 111' 
tfntak hdklmtnln, ve polis meııı11r , 
rının, avukatların ve bu ev are.ıll~, 
sında hazır bu!unmak isteyen b

1
11• 

çok gazetecinin, otomobilleri, oı 

tık dünyada biri kalmamı!2tı. 
Andrassy caddesindeki evde sofra

nın etraf mda başka misafirler de top
lanırdı. Bunlar da ba§ka hısnn ak -
raba idi: Uzak yakın kardeş çoçuk-
• ın, eniateler ve oğulları, kızları. 

• Iesela, Tivadar amca, Marta teyze, 
ı:.mca çocukları olan Gyözö ile Ces -
china. Bunların hepsi çocuklar için 
sokakta rastladıkları insanlar, baba
larına. gelen hastalar veya misafir 
giliılerinde annelerine gelen kadınlar 
kadar yabancı kimselerdi. 

Bu hısım akrabalardan zengin o -
lanlar zenginliklerinden, yaptıkları 

fieyahatlardan, nasıl para biriktirile
ceğindcn bahsederlerdi; zengin olma
yanlar da hastalıklarından, kendile
r-inde olmayan paradan. Birinciler ye

ni çiftliklerinden veya yeni aldıkları 
ablolardan saatlerce bahsederlerken 
f:ekiler, gerek babası, gerek annesi 

biraz para verecek olursa seve seve 

'l1acaklannı bir iki lakırdı ile anla -
tırlardı, - uzun liı.fın kısası. Hegedüs 
er onların hC'l'Sini memnuniyetle kar-

ılar ve, ister sevimli olsun ister so-

SAKARYA sineması 
DehakAr HARRY BAU R'a layık 
ve JEANİNE CRiSPİN ve GEORGES RtCAUD ile beraber çevirdiği 

POUCHKtNE'in ıaJıeaeri 

-

VATAN HASRETi 
Müstesna filini bir muvaffakıyet kazandı. BUYUK ElR AŞK 

DRAMI •. BİR EDEBİYAT ŞAHESER! 
Dikkat 1 Herkesin görebilmesini teminen: 

1937 PAR 1 S SERGiSi 
güze~ ve harika filmi bir kaç gün daha gösterilecektir • 

Suvareler için yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 41341. 
j 

r ...................................... , 
Bu hafta 

S A R A V Sinemasının 
Pek bliyük bir muvaffakıyetle göstermekte olduğu 

CESUR KAPTAN 
Fransızca söz:lü ve fevkalade filmini mı.ıtlaka görünüz:. Baı rollerde: 

FREDIE BARTHOLOMEW 

Bununla beraber, bunlar hata. tah
minlerdir ve emtn lstln::ıt noktaları 
değildir. Bu yolda aramaya devam 
gerek!?. 

Millerin kaçırıldığı Rafe sokağı 

köşesinden 150 metre mesafede, Sov 
yet memurlarının çocuklarına mek
tep olmak üzere yapılmış bulunan 
Sovyet evi bulunuyor. Bu evi arama
ya cesaret edilememiştir; çünkll, po-
11~. bunun da bütün diplomatik btna
ların istifade ettikleri hususi beyne! 

·vara varıyor. 

(Arkası~ 

RlJRUNa abone oltl' 
nuz ve abone edirı/1 

·!--~--------------·-----...., JOAN CRA WFORD'un zarafet ve güzelliği WILLtAM 
' .., POWEL'in nükte ve 1dclıası FRANCHOT. J'ONE'niıı 

gençliği, sevimliliği · 

Bu hafta MELEK slnemasınd• 
Göstermekte olduğu Fransızca sözlü 

BiR KADININ, TALil 
Filmi mevzuu güzel ve herkes tarafından görülecek çok mükemmel bir 

filmdir. İlaveten PARAMOUNT JURNAL ğuk, ister iyi giyinmiş olsun ister 
vırtlk, pırtık, hepsine ayni şekilde Seanslar: 2, 4 - 15, 6 1/2, gece 9 dadır. 
muamele ederlerdi. LtONEL BARRYMOR ve MELWYN DOUGLAS 

Yalnız, bu hısım akrabanın çehre- ·~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!~~!!!!!!~~~!!§Y-
bakımındnn aralarında bir benı.erlik
leri vardı: Annesinin hısımları hep 
sarışındı, babasının hısımlarının da, 
ama hepsinin, ka.'.llan kalın kalındı . 

~lirler, bir pazar günü öğleden 
F<>nra neden bahsolunabilirse hensin
len bahsedip konuştuktan, gürültUlü 
münakaşalar ettikten sonra. kalkıp 

gfc!erlerdi. Bunların hepsi biribirinin 
hısımı idi. Fakat, son defa, annesinin 1 
isim gUnUnde -o gtin annesinin !ııılm 

: . .,.. .·. . ·. . . ,. ' . " . . . ~ . 

Bugün 
• 
1 PEK -a------~ • DOKTOR 

Sineması Kemal ôsao,; 

Korsanlık hayabna ait en müessir, en müdhit ve en büyijk filmi 

Esirler • o 

g .emısı 
Aşk, macera ve sergüzeıtlerle dolu Fransızca sözlü §8hesc.r 

Baı rolde: W A R N E R B A X T E R bugün aaat 1 de matine 

Operatör - Urolof 

Galata - Karaköy • Abdullah ~ 
lokantası karşısında Galiçi 8 

BergUn 15 den 20 ye kadar 
Te7.e/on: .tıU5 

ba 
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Mersin 
29· ı. 938 y 

Blzalarmcb Jlldıs lt&ftW olanlar, naa ahu diler Büyük lskenderin 
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Cenubi AnadoJumuzda en 
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• U ersin valisi Bay Rükneddin ve Bele diye reisi • 8orJ9 6
3.5!Y.?O 

• A..matenl&m 1423 l 
bir ilk-Okulwı açılı§ törenhıde nimle.. ı • Pnl :.ıı.Gıoo 

• Yolı:obama 2.7266 
• 8toll.h.llm 3,07 U2 

bakımsız kalmış- is~ele ve ticarethanelerin mütekasif • ~ 4.!0 
bulunduğu yere moldern bir umumi ,.,. ___ _ 

• uoııa:ra '30. -
• lıloııkon 23, 7i2:> 

1 
Cuznhuriyet idaresi Mersinin haiz 

~ duğu mevki ve kıymeti takdir ederek 
~r sahada terakki ve inkişafı için hiç 
.~ fc!jakarlıktan çekinmemiştir. Bu 
~Un ktymetli idare: ileriÇ'lizin ;-elinde 

train cenubun en modern bir .::ehri 
har :w 

ıne gelmiştir. 

1 
B.ilhassa belediyenin son yıllardaki 

aalıyeti b t" l'' t kd' · fcvkı'nde-d' er ur u a ınn 

ı~. Değerli genç bay Mitat Turoğlu 
l'rıueasesenin başına tayin edill:iiği 929 
'cneg· d t ın enberi şehri sayısız eserlere 
~·alr\.ı§turmuş, umumi ihtiyaçlardan ço
!Untt sağlamıştır. Bu arada sekiz 
~lltdcnberi işliyen 27 kilometre tulün
faı kanalizasyon §ebekesile (3953) as
(S t (1283) beton, (1118) parke ve 
t Sos) makadam şose olmak üzere 
l>ı~ (12162) metre tulUn'de yol ya
İi--.....§ ve her iki iş için sekiz yüz bin 
li tt harcanmıştır. Şehrin bugünkü ha
n~sı kanuna uygun olaral: yeniden 

11 
P.tırılmıı ve imar planr mütehassısı-

~ ~ale edilmiştir . . 

l 
cı ııenedenberi devam eden ı,.me su t. •u >' 

t 
'llatının filitre kısmı da bitmek üze

tdi , r. Mersin çayından almaca'kj olan 
utı. da kantasyonlar da süzüldül:ten, fi. 
d trede temizlendikten ve klo: gazile 
c ll'ıilı:ropları imha edildikten sonra 

'ehre · s · · · k · f li ven}ecektir. u prOJesının eşı 

c~cli iki yüz seksen beı bin liradır· 
'4r ç Yüz dekar genişliğinde etrafı du
l?\ la Çevrilmiş, müdür bekçi odaları, 
b o~g tesisatı ve müştemilatını havi 
.rCtıı b' i . ır mezarlık yaptırılmış ve bunun 
~ın °tuz bir bin lira harcanmıştır. 

hela yaptırılmıştır. Gazino, mutbak, 
soyunma loc;ılan, kum havuzu gibi te
satı cami bir plaj ve soka.klan ağaçla
mak için bir fidanlık tesis edilmiıtir. 

280 acizeye ekmek ve yemek tağıtan 
bir aşevi açılmıştır. Bir Jasrm aceze 
aşcvindeki salonda yemeğini yer, diğer 
bir kısım da evine götürür. 

Geniş bir hinterlanda sahip olan 
Mersinin tican ehemmiyeti &ittikçe 
artıyor. Çoğalan iş hacmine cevap ve
rebilme~ için muhafaza, tahmil ve tah
liye tesisatı da artırılmaktadır. Ezcfun.. 
le mevcut be~ iskele mühim masraflar 
ihtiyar edilerek genişletilmiş ve uza
tılmış olduğu gibi ayrıca altıncı bir be
tonarme iskele ide yaptmlnuştır. Bu 
iskeleye yirmi dokuz bin lira sarf edil
miştir. Tüccarlann eşyasını muhafaza 
etmek ve aynı zamanda ihracat itlerini 
de tanzim etmi~ olmak mülahazasile 
her türlü tesisatı havi bir ihracat han
gan vücuda getirilmiştir. Bu hangann 
inşa bedeli yirmi altı bin liradır. !ıske
lerin üstüne, hangar ve gaz depolan. 
mn içine dekovil tertibatı yapılmıştır. 

Yirmi dekarlık bir sahanın evleri yı
kılara~ meydan haline Ketirilmittir. 
Burası bulun'1uğumw: aene içinde mev 
cut belediye bahçesine ilave edilerek 
şehir planında gösterilen Atatürk par
kı yapılacaktır. Projesine göre bu par. 
kın münasip yerine abide dikilecek, bir 
kenanna da Halkevi yapılacaktır. iki 
yüz elli bin liraya baliğ olacak ola;. 
bu iş i~i yıl içinde tamamlanmıı ola-

caktır. 

Apolyond gölü islah 
ediliyor 

1"esisat 2 qılda bitirilmiş 
liu~~rsa, (Hususi) 

k:ı unıettnılzin tn

aı ll ~tll~i bUyUk su 
Yaseu . 

oır k nın Inilhim 
la~ ısnıı Dursn ve 
lllrı aıarındaki ovn
~e 11 181 ıihı Uzcrin-
11'.!r teyızu scınere
Jl,, Vermektedir .. cu . 
~ilk h nıleden ola- l>crcs.inin 1 li\h cdilccc"l M. J{enınl pnşııcla 

• .uurs ~111 a ovası- Cumhuriyet mc)·dıuı1 .... 

' 

b ISlAliınd ' ~!Sa d nn sonra, sıra M. Kemal· Yapılacak tesisat, M. Kemalpaşa 
lfıhına eresi lle .Apolyon gölilntin ıs- deresi ile Apolyon gölü sularınm, 

lleş ~~ltnişttr. rok münhat olan bu arazideki 
ih }uz bin ı· · .. . aıo Cdil ıraya mUteahhldıne tahribatını gidermek ve bu suları, 
ıs11. ~~Zaa en bu inşaata. M. Kemalpa- zirat işlerde kullanmak üzere em
tıııan bı ın~a, mezbaha clvnrmdn ya- nl:ret tertibatı alrunktadır. 
~at 1ltı : 1törcnıe başlanmıştır. Tesi- ·Bunun tein bircok suların ve et-
C::otı. .iı da lk 1 ~tır. ma edllnıiş buluna- rafa hemen taşmak istidadında olan 

1'örend derelerin mecralnı·ını düzelterek a-
Sororı0 b~ Bursa Valısı Bay Şefik kışları tehlikesiz bir hale konacak 
~a.lı:arn 1 ll:co~ davetliler, kaza kay- ve araziyi sulamak iizere yirmi met-
1 tnı, lllek Y uat ve teşekküller er- re uzunluğunda bUyilk bir anakanal 
ar<} teptiler h . · ~ ır. Kn nzır bulunmuş- meydana getirılecektır. 
~llll~ı ic; Saba, bUyUk bir bayram Tesisat ve inşaatın etütleri bitmiş, 

1 
'1ıtkasın~dcydi. Genı,:Icır birliği projeleri hazırlanmıştır. İki sene i

~11baı;ıaya: t~~ldığı tstiklfil mnrşiy- çinde M. Kemalpaşa ovası kAmtlen, 
!la ttıır. :Nut k en, cok samlmt ol· Karacabey ve Manyas ovaları da 
:ııe "aHsı ta: ;ar sl\ylcnmtş Ye Bur- kısmen. su baskınlarından kurtul· 

llıt t n.ından ,. ı ~ ebnru • npı nn işin ö· muş ve su nltındn knlmağa mahkilm 
ı itnı hıl,\r teb:i~ttirllerck 1\1. Kemal- helttarlarcn. toprak, zirnııte clYerişU 
ttr z~ 'SUkı·un c Nltlmiş YC' hUyUklc· hlr hnle {'.':'etlrilmlş olacaktır. 

• tC'lı;raflnrı ~<'l,ilmiş- lnşaatın tık kazması. yapılan US· 
rende Bursa valisinin cll ne ve (U-

ESHAM 

11 Bankuı u ~, şır. aayrıy -
A.Jladolu 23 75 Çimento 1010 
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DRA!\I: 

I stanbul lJelediye&i 
Şehir Tiyatroları 

Saat 20,30 da 
PERGONT 

Drnm 5 perrle 
ı aıan: Jlcnrik lbscn; 
l'ORKÇESl: 
Seniha llcdri Göknil 

Saat 20,30 da A Y:\AROZ KADISI kome
di 6 tablo. Yazan: Cclı\l Mu~abipoğlu. Pa
zar günleri 15,30 da matine. 

COCUK: 
Cumarte~t Çarşamba saat 14 de !\t A Vl 

BO~CUK .. Yazan: Zeki Tnşkin; Muzik F. 
Ege. ,(Yalnız talebe içindir.) 

.(SON llAPl'ASJ) 

-o-
.ERTU(.RUL SADf 
TEK TiYATROSU 
nrın secc: (Kadıköy 

• Süreyya). Sah: <na
kırköy). Çarşamba: 

(Üsküdar) sincmala
rıncta: (OTEU.O) 

• perde. 1 tablo. 

Sinemalar 
MELEK: Bir kadının talihi 
İPEK: Esirler gemisi 
SARAY: Cesur kaptan 
SAKARYA: Casus Mart Bcrşard , 
SOMER: Ateş. ' 

-o-

Günlük--" 

~~!?!-=====0=11 
30 - K. sani - 938 Pa:ar 

Öğle neşriyatı: Saat 12,30 Jllılkla Türk 
musiki:oıi. 12,50 Havadis. 13.05 Stüdyo Ci· 
gan orkestrası. 14 Son. 
Akşam neşriyatı: Saat l 8,30 PlCıklıı dans 

musikisi. 19 Krirtzcn Asım k12ı Nihal ve 
:ırkad:ışlnrı tarafından Türk musikisi. l 9, 
30 Konfenıns: Prof. Salih Murnt (Radyo 
dersleri). 20 Müzeyyen ,.e nrkndaşları tn
rııfındnn Türk musikisi ,.c lıalk şarkıları • 
20,30 Hava raporu. 20,33 Ömer Rıza tıırıı
fından arapça söylev. 20,45 B:ıy Muzaffer 
tıkar '\'e arkadaşları tnrnfındnn Türk mu
ı;ikisi ve h:ılk şarkıları. (Saat ayarı). 21,15 
Cemal Kıimil ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ,.e halk ~arkılurı. 21,50 Vio
lon solo Orhan Borar tarafından orkestra 
refııkatile. 1 - La Folliıı: Arknngclo Co
relli. 22,20 Orkestra: 1 - Tomııs: Raymon 
de, OuYcrturt>. 2 - J.ehar: Cioclo polpour
ri. 3 - Strauss: Yicncrhlut, ,·ıılsc. 4 -
Midlcton: Reve du ncgre. 22,45 Ajans ha
berleri. 23 Pıılkla sololar, opera ve operet 
pıırçal:ırı. 23.20 Son h:ıhcrlcr ve ertesi RÜ

nün programı. 23,30 Son. 

ğurlu olsun) temennisiyle vurulmuş 

tur. 
Dursa, (Hususi) - Şubatın birin· 

ci günU açılacak olan Dursadaki Me· 
rinos yUn ipliği fabrlkaslyle, Gem
likteki sun't ipek fabrikasında bir 
hartaclır hummalı bir fanıtyet gözt: 
~nrpmaktndır. Törene Başvekil ve 
diğer vekillerimizle birlikte Rclsf
l'!umhur AtatUrkUn ele şerer verecek· 
leri haberi. Bursadn bliyllk bir se
vinç uyandırmıştır, 

YAZAN; Niyazi Ahmet 
Yahukiilerin tek • 

rar Kudüste yerleŞ
melerini temin eden 
Keyhusrevden son -
ra gelen hükümdar 
lar da muhtelif ve
silerle yahudilerle 
meşgul olmuşlar -
dır. 

Serhas bir aralı:Js 
karısı ile darılmış 

yeni karılığa genç 
ve gıizel bir kız ara· 
mağa başlamıştı . 

Hükümdar, ver -
diği emiı1de beğene

ceği kıza melikelik 
tacını da giydire • 
ceğini ilan etmişti. 
Sus şehrinde Mor. 

dehay adında bir 
yahudinin yanında 

fevkalade güzel bir 
kız vardı. Kız, Mor
dehayin amcasının 

kızı idi. Fakat ya -
runda büyütmüş, a. '-"...,. ....... ~--------...... ....., ........... .._ .... ..,.....,. ..... ...., ......... "" ..... ,.. 
deta evlat edinmiş- Meryem Yahıuli <lü§m.anUırınm -imha edilmesi F6-
ti. . ı fine eğ'leniyor. 

Mordehay, İra:ı şahının arzusundan umuyordu. 
haberdar olur olmaz derhal teşebbüse Mordehay sarayda bulunurken i1d 
girişerek güzel Astiri götürdü ve §aha hadım ağa:;ını pha ihbar etti. 
beğendirdi. Yalnız Mordchay yahudi- -Bunlar, dedi size suiltaıte ha.zır .. 
Jeı'n sevilmediğini bildiği için kıza: !anıyorlardı. 

- Sakın yahudi olduğunu söyleme. Şah, Mordehayin ihba.rm~ eon de. 
diye tenbih etmeği de unutmadı. rece mütchas:;is olarak ona karfı iti-

Serl1asm Haman adında müthit bir barini artı~dı ve Astir ~erefinc büyü)[ 
yahı ,. düşmanı vezir v müsteşan var- bir ziyafet tertip etti. 
dı. Her fırsatta hükümdan yahudiler Şimdi fırsat Mordehayin eline gCÇ-! 

aleyhine tahrik etı:ıcğe uğraşırdı. ıniıti. Onun bütün derdi Hamani orta.. 
Bir gün: dan kaldırmaktı. H~darm itibanıu 
- Şahım, 'dedi. Memali'19n dahilinde kazanmanın ilk senıeresi %iyafetti. Mu-

sana secde etmez müteferrik ve müte- vaff akiyet -de orZl& elde .edilmeli idi, 
merrid bir kavim vardır. Bunlar &enin Morldehay muvaffak oldu. O kadar, ki 
emrini hiç\;;'r vakit icra etmezler. Hamanm idam edihnesine bile şahı ra.. 

Haman, bunlara benzer daha birçok zı etti. Serhca ve.zirinin bütün çocuk. 
sözlerle şahın hrddctini artırdı ve: lan ile beraber idam edilmesini emret-

- O halde bütün yahudiler katledil- tikten başka yahudilere de birsoJc im.. 
sin .. emrini verdirirdi. tiyazlar bah1Ctti. 

Motideh:ıy bu haberi altr almaz doğ- Serhcs bu emirleri verirken: 
ru saraya koşarak Astiri buldu. Yahu- - Yalnız, dedi yahudiler de bundan. 
dilerin başına gelecek fecaati anlatarak sonra basrmlan ile harp etmemelidir • 
bütün kudretini sarf etmesini bildirdi. ler. 

Astir son derece seviliyordu. Şah, Yahuldiler '.lrıendi aleyhlerinde bulu-
her söylediğini yapıyordu. Fakat onun nan e<:nebilerdcn yetmi1 bin kip öt. 
verdiği bir emri ieğiştirtmek öyle ko. dürmüılerdi. 

• • • lay olaca~ işle~en değildi. Bununla 
beraber esir yahudiler hakkında veril
miş karar üzerine müessir olacağını 

Görüp düşündükçe: 
----~,_.----.-.---------~-----,_, --.... 

Bundan sonra en mühim vcbyi Bfi.

(Lütfen sayı/ayı Ç6Uiriniz.) 

---

Süslü gelin ve 
hap! yaldızh 

YAZAN: s. Gezgin 
Masalı, yalnız eski çağlara mahsus 

bir şey sanmak, yanlış tasniflere kapıl
maktır. Masal her çağda ve her yerde 
var. Mesela, son günlerde işte Kahire, 
bir masal alemi yaşıyor. Hem binbir 
gece masallannm zengin filemini.. Ha
yal, özleyişlerimizin doğurduğu bir 
tesellidir. Delik de§ik abamızı, onunla 
sırma kaftan yapar, karakuru sevgimi· 
zi onunla dünya güzeli haline koruz. 
Kulübemiz saray olur. İsli kandil go:.i
neşleşir. Çünkü çitalar, mermer, soma-

ki sütunlara döner. 

insanlığı, bundan dindarlık da kur
taramadı. "Cennet., in binbir §ekilde 
düştlnülüşü, oruç açlığı ile, yalçın per
hizlerin gövdelerde açtığı yaralara bir 
sargıdan başka nedir? 

Huri, gılman alaylan, mahallebiden 

duvarlar, üstünde kaymak parçalan 
yüzen süt ırmakları, •.:anı çekince, 
gökten hemen inen cennet sülünleri 
hep din oruçlarının birer mükafatı de
ğil mi? 

Bir şair: 
Geçmiş seriti meykedeye rindi baClehar 
Muhtacı fülsüahmer iken kamüranlanır 
demi§. Adam oğlu, hayalle avımamaz 

olunca, kendini hayal alemine atan iç
kilere, keyif zehirlerine tutuldu. İpti· 

laların da kökünü aınuz, yine .zavallı
lığımızm aradığı teselli irini bulacak-

snız. Şarabm tadından çok, ufkumuru 

donatan zengin renkli buğusunu seve
riz. Çünkü o buğu içinde hayaller, daha 

kolay gövde bağlar, daha kucaklana
cak hale girer. Sarhoşluk, insanlığın 
kavu1tuğu ilk keder klorfonnUdür. 
Hem unutmayın, ki bu, yalruz acıları 
dindimıekle kalmaz, ümidin, Gevincin, 
keyfin de yaldızı olur. 

Dün akFU11 radyoda, bir ahenk 

çağlayanı hali vardr. Evlenmeler, seı 
ve sazla kuşatılır. Bunu adet yapanlar, 
bana gerçek.ten filezof kitiler gibi gö. 

rünüyorlar. Bu saz ve sesle acaba bir 
hakikatm çığlığı mı örtülmek iııteni· 

yor? diye dü!ünüNim. 1 
Ve sonra batımm için.den ıUslü bir 

gelin geçer. Ardında telli, pullu duva
ğınr, tutuşmuı bir bulut gı'bi uçuran 
bu gelin. bilmem ıı1s1n bana ilstn yal-

. dızla1UJ1I1 acı ilaç haplarmı hatırlatır! 
Evet belki aa hap; fakat cemiyet de 
bu hansız hlr filrln .a.,.,,. ,,._ ___ ..,_ ı 



6-KURUN 

Ruzvelt Amerikanın deniz siıat;:'Japon -~arbiye fiazır~ 
1 (tlstyanı 1 ıncı 3ayıfcıda) sun mUtaleasına iştirak ettiğini s61. I 

1 a n m 800 • ı d ı · mUzakernta girişilmesini tnlep eyle· lemlştir. as 1 na m 1 yon o ar yen temayüllere nihayet nrmek B. Hlrota Sovyetler birliği ile Ja: 
maksadlle neşrolunmuştur. Bu te- ponya nrasmdnkl vaziyetin biraz na 

h ~ b • ı d • d • mayüllcre sebep olarak, Çin mese- zik olduğunu ve fakat hükflınetJn a re 1 yaca g 1 n i 1 1 r 1 lesinin bilhassa Sovyetler birliği ta- bu münasebetleri mUmkün oıduğ~ 
rafından harict Jhtila.tlara yol açabl- kadar normal bir hale koymaya çı.ı. 
ıeceğl ve Japonyanın, kuvvetlerini lıştığını bildirerek nihayet lnglltere (Ustyanı 1 inci sayıfada) 

mlzI temin edecek derecede değildir. 
ve bu sebepten fazlalaı:.ıtırılması li -
zmıdır. 

Sırf diğer milletlerin, kendi kara 
ve deniz silıi.hlarmı, dünya sulh ve 
dünya emniyeti için bir tehlike teşkil 
eyliyecek mikyaslarda fa.zlalnştırmak 
ta olmaları sebebiyle, kongreye a§a· 
ğıdaki tavsiyelerde bulunuyorum: 

6.800.000 i 1938 bütçesine dahil ol
mak üzere, hava mUdaf aa tertibatı İ· 
çlıı 8.800.000 dolar. İhtiyat ordunun 
islahı için 450.000 dolar. 5.000,000 i 
1939 bütçesine dahil olmak üzere 
ordu levazımı imaline lüzumlu matris
ler vesaire için 6.080.000 dolar. Ordu
ya mühimmat satın almak için 2 mil
yon dolar. Donanmanın f azlala§'bnl -
ması ve yenileştirilmesi programının 1 
yüzde 20 nisbetinde genişletilmesi i
çin lüzumu kadar tahsisat. 1938 se
nesinde iki yeni zırhlı ile iki yeni kru· 
vazörUn tezgahlara konulmasını te • 
mln için lüzumu kadar tahsisat. Ye
ni tip hafif harp gemileri inşası ve 
yabancı memleketlerin yeni inşaatı • 
na galebe edecek harp gemilerinin ye
ni plflnlarının vücude getirilmesi 
masrafı olarak 15.000.000 dolar. 

Bu işten ayn olarak, kongre iç~," 
harp zamanı yüksek karlarının önU -
ne geçmek ve harp masarıfı yüklerini 
tevzin edebilmek maksatlarını güden 
kanunların çıkarılması zamanının gel
miş olduğunu zannediyorum. 

Hepimizin şu ciheti nazarı dikkate 
almamız 18.zmıgelir ki dünyanın bu -
günkü elim §e.rniti, enternasyonal ka
nunların esasını teşkil eden pren5ip
lerin ve muahedelerin sık sık ihlal e
dilmesinden ve harbin filli sevk ve i-
daresinde yeni yeni unsurların mey
dana çıkmasından nerı ge1ınl§tir. 

Tam bir emniyetten kasclim, yalnız 
sahillerimizin değil, f nkat ayııi zaman
da sahillerimir.den ~k uzak arazimi
zin emniyetini tahtı temine alan bir 
mUdafaadır. Muhtemel her düşmanı, 

sahillerimiufon yüzlerce mil uzakta 

yUk İskender zamanında vuku buldu. 
iskender .. yahudilerin KudUse kabul 
~tmedıkleri, çünkü başka ırklarla ihti
lat etmişleıidi. Samariler ile Kudüs ya, 
hudilcrinden yardım istedi. Samaray
lar, derhal verebildikleri kadar zahire 
ve 80.000 as~er gönderdiler. 

Kudüs yahudileri tranla birleşmi§ 
olduklarm'dan 1skendere yardımdan 

imtina ettiler. 1skender, Surda harbini 
bitirdikten sonra Kudüsü altüst etmek 
karan ile hareket etti. Fakat Kudüse 
gelir gelmez hiç ununadığı bir vaziyet. 
le karşılaştı. 

Hükümdar Yehuda ruhani kisvesini 
giymiş, bütün ahaliye de bembeyaz el
bise giydirerek büyük bir merasimle 
ls~enderi karşılamağa çıkmıştı. 

Yahudiler, bu muazzam istikbal ile 
iskenderden af diliyorlardı. 1skender, 
gururunu kat kat artırarak karşılanış
tan sonra intikamını almadı ve onlan 
himayesine aldı. 

İskender, Kudüste Beyti mukaddese 
girdiği vakit kendi resminin yapılarak 
peresti§ edilmesini istedi. Yahudiler, 
buna razı olına~ istemediler. İsken der: 

-O halde, !dedi. Sizi ancak bir şart 
ile affederim. Bu sene doğacak bütün 
çocuklara iskender adını vereceksiniz. . "' . 

Büyük lskenderin ölümünden sonra 
Kudüs, Silifke hilkümdan birinci Si. 
lefkosa tabi oldu. Bu hükümdar ilk on. 
ce yahu'dilere işkence etmekj isterken 
sonradan vazgeçti. Yalnız birinci Bat
lamyos yahudileri affetmedi. Yüzbin 
kadar yahudiyi esir ederek İskenderi.. 
yeye iskan etti. Bunlar, Mısıra tabi bir 
imaret halini aldılar. 

.Batlamyostan sonra gelen oğlu Bat.. 
lamyos Filadolfi yahudilerl himaye et
ti. Babasının yaptırmış olduğu kütüp
haneye Kuklüsten Yunanca bilen yet
•wı y .. ~-....... ~;m2 ~rterek onlara tcv
'* Yem•ncaya tercüme ettirdi. 

Yahudiler bu zamandan başlayarak 
yilz elli sene Mısır Batlazt'vnı:.1aruun 

tutmamız lazundır. Müdafaamızı yal
nız bir Okyanusa ve bir sahile has
rederek diğer Okyanusu ve öteki sa,. 
hillerimizi nıeşkuk bir müdafaa ha -
!inde bırakamayız. Tanı bir müdafaa, 
Amerika Birle§ik devletlerinin bütün 
kısımlarını ayni zamanda çerçevesi 
dahiline alınalıdxr. 

Sulh için elimizden gelen bütün 
gayretleri yapmak_,JJ:Uih surette vazi. 
femizdir. Fakat ayni zamanda. mille
timizi de muhafaza etmeli ve emniyet 
altına almalıyız. 

Bütün bu muhafaza tedbirleri, bir 
tecavüz fikri üzerine değil fakat bir 
müdafaa fikrl üzerine müessestir. Ve 
müdafaa fikri iizerine müesses kal -
makta devam edecektir. 
Vaşington, 29 (A. A.) - Deniz si

lahlan programının yüzde yirmi nis
betinde fazlalaştmlması hükümlerini 
ihtiva eden Vinson kanun projesi, re
isicumhur Roosevelt'in mesajı ile ay
ni zamanda, mebusan meclisine tevdi 
olunmu§tur. 

Vinson projesi, tahsisa:t tasrih et
memekte, fakat yalnız, ilave olarak 
47 safharp gemisi, 22 muavin harp 
gemisi ve 1000 yeni deniz tayyaresi -
nin inşasını talep eyl~ektedir. 

Bu projenin bir mİı.ddcsine göre, 
Amerika Birleşik devletlerinin i!if.irak 
edeceği bir silahlan azaltma enter -
nasyonal anla§ması ihtimalinde, rei
sicumhur devletin harekfı.tmı bu an-

' }aşmaya tevfik etmek maksadiyle, bu 
deniz inşaatını lüzumu kadar kısabi-
lecektir. 1 

Müsaadesi istenen munzam inşaat 

şudur: 

3 zırhlı - zırhlılar adedi bu suretle 
18 e çıkacaktır. - 2 tayyare gemisi -
tayyare gemilerinin dedi bu e~tle 
147 ye çıkacal-rtır. - 9 denizaltı gemi· 
si • denizaltı gemilerinin adedi bu su
retle 58 e çıkacaktır. - 1000 deniz tay
yaresi - halen kullanılmakta olan tay
yarelerin adedi bu suretle 3000 e sıka
caktır. 

Tahminlere göre, yeni program ne
ticesinde subay adedi 1200, er adedi 
20.000 fazlalaştınlacaktır. 

Reisicumhur Roosevelt'in tecrül>e 
gemileri için istediği 15.000.000 dolar, 
t:onilatosu azami üç bini bulacak ge
miler Uzerinde kullanılacaktır. 

Yeni yaptlacak üç zırhlının mecmu 
t:onilatosu 105,000, sekiz kruvazörün 
mecmu tonilatosu da 68.500 tuta
caktır. Zırhlılardan ikisi 1938 de, U
çüncüsü ise biraz daha sonra tczgfı.ha 
konacaktır. 

Bahriye dairesinin tahminlerine 
göre, reisicumhur Roosevelt'in teklif 
ettiği deniz siHihları programının 

ytizde yirmi nisbetinde fazlaloştınl -
ması, takriben 800 milyon dolar tuta
caktır. 
AMERiKA ENDOTRIYEL SEFER· 

BERLiCE HAZIRLANACAK 

Vaşington 29 (A.A.) - Ordumun
zam bütçesi, hükumetin nizami ordu 
techizatını mükemmelleştirmek ve mu. 
hasamat açılır açılmaz bususı endüsri.. 
}erin hemen derhal harp levazımı yap. 
mağa baglayabailmesi için memleketi 
endüstriyel seferberliğe hazırlamak ni.. 
yetinde bulunduğunu göstermektedir. 

Bu keyfiyetı çok bahalıya malolan 
ve az bir zaman 110nra modası g~en 

milhimmat ve silah stoklan toplanma.. 
sının önüne geçecektir. 

Hususi endüstriyel tevzi edilecek 
matris ve k.alıplar imali için 6 milyon 
dolar kredi aynlması, bu bakımdan 
bilhassa kayda şayandır. Askeri maha
fil, harbin ilk günlerinde nazarı dikka. 
te alabileceği randımanı ölçebilmek 
bahsin:le hükumetin tecrübe siparişleri 
yapması için bu tedbiri elzem telakki 
eylemektedir. 

Bugünkü 3800 kişilik; kadrodan 150 
bin kişilik bir kadroya çıkarılacak olan 
ihtiyat ordunun inkişafı sayesinde or. 
du seferberliği ve çnbuklaştmlacaktır. 
Bu kadro ile, ilk 6'ilab altına alınacak-
lann talim ve terbiyesi mümkün ola. 
ca~tır. Zira Amerika birleşik devletle. 

ti muauam insan ih· 

yatının umumi seferberliği, ancak tcd. 
ricen yapılacaktır • 

Munzam bahriye bütçesine gelince, 
bahriye mahafilinin fikrince, Lu, tayya.. 
re gemilerin:len ziyade zırhlı ve kruva 
zör istiyen bahriye için bir muvaffaki
}'ltttir. Reisicumhur Ruzvelt, zırhlıla. 

rın tonilatosunun 35 binden fazla olup 
olmayacağını ve ne gibi silahlara malik 
bulunacağını tasrih etmemiştir. Bu 
meseleler, Japonya deniz programı hu. 
susunda tam bir ketumiyet muhafaza 
eylemekte olduğundan, yalnız Londra 
ile Vaşington arasında yapılacak fikir 
teatilerine mevzu teşkil eyliyecektir. 

Vaşington 29 (A.A.) - Deniz inşa
atı programı ve B. Ruzveltin mesajı, 

ya'k.ın ve uzak neticeleri göz önünde 
tutulduğuna göre, başka başka zaviye. 
lerden mütalea edilmek icap cider. 

Yakın tesiri hususunda, bu program 
Japonyaya karşı olan kati davranma 
politikasını kuvvetlendimıeye matuf. 
tur. Anlaşılıyor ki, Amerika hükılrneti 
Amerikanın müdafaası meselesini, sa
dece bir sahil müdafaası olmaktan ço~ 
daha geniş bir zaviyeden mütalea et. 
mektedir. 

RUZVEL TIN SöZLERINDEN 
ÇIKAN MANA 

Diğer taraftanı iyi malumat alan 
mahafiller bun':lan böyle, 1ngilterenin 
artık denizde polis vazifesini tek başı
na yapacak kadar kuvvetli olmadığına 
ve İngiliz filolarının daha ziyade Av
rupada toplu kalacaklarına kanidirler. 
Buna binaen şimdiye kadar bilvasıta 

İngiliz deniz kudreti ile zaman altırlda 
bulunan Amerikan tecerrüdü bundan 
böyle münhasıran Amerl~nın deniz 
ve askeri kudretine bağlıdır. 

B. Ruzvelte yakınlığı olan bir şahsi
yet bu deniz telakkisini gu ifade ile hu.. 
Jasa etmiştir: 

Ananevi tecerrüt umdemiz şimdi bir 
emniyet ve milli müdafaa meselesi ha
line girmektedir. 

öğratmenler 
kongresi 

'(Üstyarıı: 1 incide.) 
Bundan sonrn yapılan tenezzüh-

ten ve kılavuzdan elde edilen hasr
lft.t Azaya bildlr,llmiştlr. 

Rapor ekseriyetle kabul edilmiş· 
tir. Bundan sonra nizamnamenin ta
dllf için toplanan komisyonun nl· 
zamnnmcde yaptığı tadillerin okun
masına geçilmiştir. 

Cemiyetin gayesi, kurum Uyelerl· 
nln Ycfatında ailesine veya tavsiye 
ettikleri kimselere yardım etmektir. 
Bu maddenin 6lllmden maada öğret· 
menlere hastalık znmanında ödilnç 
para. verilmesi kaydının da il!ve e
dilmesi lstcnmlşlir. Bu istek ancak 
hastahanede yatan öğretmenlere has 
tahanenln vereceği raporla hastaha· 
ne mnsarifintn ödenmesi yolunda 
kabul edilmiştir. 

Gene cemiyetin gellrlnl artırmak 
maksadlle muhtelif eğlenceler ve 
neşriyat yapılması da cemiyetin ni
zamnamesine bir fıkra ol1rak HA· 
vesi uygun görUlmilştUr. 

Dundan başka gene birçok rnad· 
deler Uzerindo kUçük kUçk tadiH\t 
yapılın 1ştır. 

Değişmeler olurken bazr mUnaka
şalar olmuştur. Serdedilen fikirler
den makul görülenleri cemiyetin ni-

geniş Çin arazisinde tilketmemest l· hakkında da Japon hüldimetınin Çl· 
cap eylediği keyfiyetleri ileri silrüJ· nl cenubunda toprakları bulunan 
mektedtr. devletlere her türlU lmkl\n nisbetJn• 

İyi haber alan mahaftlln teyit et- de anlaşmak arzusu da bulunduğu• 
tfğfne göre, hUkflmet azasının bUyUk nu söylemiştir. 
ekseriyeti, imparatorun etrafındaki HAF.AJU~Tfıt l\IÜZAJ\ERJ~JıJ~J? 
zevat ve harbiye ve bahriye genel Tokyo, 29 (A.A.) - Çlndekf tıA· 
kurmayları, biHlkls bUtUn gayretle- dlsenln son inkişafları, "hakkııtd& 
rl Çin Uzerlnde temerkUz ettirmeyi müzakerede bulunmak Uzere hUkfl• 
tstemektedi.r. met azaları alelflcele Diyet meclisi 

Harbiye nazırı Suglyamanm bu binasında toplanmışlardır. Nazırltı· 
beyannamesi, uzun muhasamat için rm müzakereleri bal{kıncla maırıınııt 
orduyu yeniden organize etmek ve alınnmamıştır. 

işgal altında bulunan arazide mU - Hariciye, harbiye ve bahriye nı.ı.-
him garnizonlar vücuda getirmek zırl:ırı tarafından verilen mufassal 
niyetlerini tekit etmektedir. Bu raporlar üzerinde bir saat munaknşa 
suretle hareket edilmekle, birçok ediimlştlr. '!\JUzakerelerlu neticesi 
genç subayların endişe VQrlct ve is· askeri iş bürolarının şef:erJne teb' 
lahat isteyici faaliyeti, Çinin teskt- ılğ edıımlştfr. 
ni ve kıymctleştfrilınesi eserine doğ- Hongkoııg, 29 (A. A.) - Deniz pa
ru kannlize edilmek istenmektedir. lisine mensup bir motör LaclronCS n· 
Başvekil Prens Konoye de, büyük dalan civarında Panama bandıralı j· 
~ndilstri ile yüksek finans erbabının ki vapurun japon torpidolarmın r~ 
da taraftar olduğu bu hattı hareketi fakatmda gitmekte olduğunu gönnii;· 
tasvip ve müdafaa eylemektedir. tür. 

Mnamafih, fyi haber alan mahn
filln sandığına göre, Çinde muhasa
mata bir nihayet vcrmelc isteyen ns· 
kerler, knbhıenin siyasetine muka
vemet eyllyecekler ve muhtemel ola 
rak bir hlikt1met buhranı yücuda ge 
Urmek lstiyeccklerdir. Bunlar, :Ma· 
reşal Çankayşek ile müzakere aça· 
rak Çin işini bltirmeğe ve Almanya
mn mUzahareU ile Sovyetler Birli· 
ğ'ine karşı sıkı bir alyaset takibine 
azmetmiş bir nskert kabine kurmak 
arzusundadır. 

IlİROTA'.NIN BEYA..,~ATI 

Tokyo 22 (A.A) - Başvekil prens 
Konoye ile hariciye nazırı B. Ilirota 
mecliste yaptıkları beyanatta, Çine 
yapılan ve Japonya tarafından pro
kısmen durdurduğunu harp ildn 
testo cdllen sil~h sevkiyatmın ancak 
edilip edUmemesinln Çankayşek'in 

hattı hareketine bağlI bulunduğunu 
bildirmişlerdir. 

Resmr mahaflllerde btldirlldiğlne 
göre, gelecek hafta kabine bir top· 
lantı yaparak Çin - Japon anlaşmaz
lığı hakkında mUhim kararlar vere
cektir. Toplantıda, Kanton yolu 
ile Çlno harp malzemesi girmesini 
durdurmak için tedbirler do mUzake 
re edilecektlr. 

Askerf harek!tm Hankeo istika
metinde genişletilmesi ve harp iH'mı 
meseleleri henüz olgun değilclir. 

General l\fatslul dahi harekfltm 
Hankeo cihetinde geniştetllmeslnln 
faydasız olacnğmr söylemiştir. 

JıU•O:\'-YA~nN SİYASETİ 

Tokyo, 29 (A.A.) - Mecliste büt
çenin mfiznlrnresl esnasında B. Hlro
ta yeni Çin rejimi önünde Japon ha
reketinin ne olacağını anlatmıştır. 

Bakan, Japonyanm yeni rejimin 
bolşevlk aleyhtarı politikasında ken 
dislyle teşrikimesnlslnl beklediğini 
bildirdikten sonra demiştir kl: 

Japonya tam bir kalkınma tein 
Çine yardım etmek istiyor. Bunun 
tein, münhasıran şimal Çini tein ye
ni bir rejim tesisini, ne de şimal C'
nlni diğer vildyetlerden ayırmayı ns 
la dilşUnmemektedlr. Çinin birliği, 
toprak btitünlUğünü muhafaza fcln 
IAzımdır. Japon hükümetl, şimal 
Çini için yeni bir idare tesisini ko
laylaştırmayı hiç bir zaman düşün
memiştir. Japonyanm Ulküsü, bü· 
tn Çini diriltmektir. Japonya Çinin 
bir gün boJşevlzmo karşı milştcrek 
mUdnfaasma iştirak ederelt hem 
kendisinin refnhına, hem de Man
cukonun YC Japonyanın refahına 

müsait bir politika takip edeceğini 

Amerikanın Protestosu, 
Tokyo, 29 (A.A.) - Dömei aja.nSl 

bildiriyor: Amerikanın Tokyo bilJii1' 
elçisi B. Grea bugün dış bakanlığın& 
giderek Allison hadisesi hakkında. 
protestoda bulunmu.jtur. Kendisini 
kabul eden bakan muavini B. geri~ 
mişi, Japon hükumetinin bu proıestO" 
ya mesele hakkındaki tahkikat neti• 
ccsi ve bu husustaki resmi vesiknlııl' 
eline gelir gelmez cevap vereceğini 
bildirmi§tir. 

Cenevre, 29 (A. A.) - Çine~ 
dmı mesele.si hakkındaki Çin - tııg~ 
liz - Fransız ve Sovyct müzakerele 
umumi aliikayı celbetmektcdir. 

Wellington Koo Çinin mütecaviıB 
karşı zecri tedbirler alınmasına aıiif 
olan onaltmeı maddenin tatbikini iS' 
tediğini İngiliz, Fransız ve SovYet 
murahhaslarına bildirmiştir. Murab' 
has, Japonynya karşı zec::i tedbirletitS 
askeri sahada tatbiki kabul edilJJle
diği takdirde hiç olmazsa iktısadi ,-e 
mali sahalarda tatbikini istemiştir· 

Eden ve Delbos bu tedbirlerin Çi118 

faydadan ziyade zarar getirmesi n:ıull 
temel olduğundan Çin murahhasJatf l 
nın bu talebini reddetmiştir ve zec'! 
tedbirlerin tatbiki halihazrrdnki ib; 
tilfıf ı vahimleştirecek ve uzataC8 
mahiyette beynelmilel ihtilaflar bUSıı· 
le getireceğini söylemişlerdir. Ko~ 
yin geçen içtima devresinde kabul e. 
tiği karar suretini daha kat'i bir ~ı• 
sanla teyid etmesini ve devletıcrıll 
şahsen Çine yardım etmeğe da,•et C" 

dilmesini telkin ebni§lcrdir. 
Eden, Delbos, Litvinof ve J{OO bıl 

sabah yeniden toplanmışlardır. K~ 
suretinin tahrir şeklinde mUş]{ılilf 
çıkmıştır. Bu hususta akşama ']{adil 
bir ihtilafa vanlması ümidi azdır· 

Litvinof dün iktısadi ve m~.i Y8~ 
dım hakkında sarih bir plan tekli~ :.ıı 
miştir. Bu plan mucibince Çine sıl ııl' 
verilecek ve Japonyaya yapıl!!~ • 
petrol ihracatma ambargo konacn et• 
tır. Eden ve Delbos bu plana itirn~iır' 
mişlerdir. Öğrenildiğine göre bet ·ııfl' 
lü müşterek yardım pro~esinden "ı.ı • 
geçilecek ve İngiliz ve Fransız nı t • 
rahhaslar:mm teklifi veçhile de"le ıtl1 
ler kabiliyetlerine göre Çine ynrdel~ 
etmeğe davet edileceklerdir. ı.feS1'ıı· 
bazı devletler Çine kredi açma]{, dJ 
zıları silah göndermek, bazılatl e " 
petrol yollamak suretiyle yardIJ.11 
deceklerdir. ..re, 

zamnamesi içine alınmıştır. Yeni ce· 
mtyete Uye olmak isteyenler için de 
ayrrca bir madde flAve edilmiştir. 

Bu mnddcye gl>re hariçten tstnnbu
Ja nakleden \'e cemiyete girmek is
teyen öğretmenler Uyelerlu verdik-
Jeri taksitıerl tamamen vermek mec- ilmlt etmektedir. 

Diğer cihetten öğrenildiğine ~ıcg· 
nihai karar geniş mikyasta J\llll'~~ 
nın tarzı hareketine bağlıdır. Çil uısl' 
Cenev:rede temsil edilen devtetıer ~ 
Şark ihtilafına temas eden be~ ~a~ 
Amerikanın da iştirak ebnesını buriyettndedir. Öğretmen okulunu B. Hirota şunları fltl.vc etmiştir: 

bftlrfp mesleğe yeni girmiş olan öğ- Japonyanın Çlndeki başgCSstere "' 
retmenler de vazifeye başladıkları bilecek siyası hareketlere karışma • 
tarihten ftlhnren icap eden taksitleri ması ldzımgeleceğlnl zannediyorum. 
MP.mek suretiyle Uye yazılabilecek- Nazır, Konfüçyinizminfn Çlnde ter 
ıerdir. · biye prensibi olarak muhafazası In.· 

Bütiln bu dllokler ve tndlller ka.- zım olduğunu iddia. eden bir mebu

bul edildikten sonra cemiyetin idare 
heyetine birinci okul başöğretmeni 
Bay .Adil, Cağa.loğlu orta okul direk· 

WrU Bay Tnhlr, 64 Uncü okul ö;!ret
mcml Bay Osman ve i>ğretmen Bn· 
yan Zahide seçilmişlerdir. 

etmektedir len ~ 

--------~--~---
Osmanotlar . i~ 

Tcfn"'kamız bugün konmaını§tır, { 
zar ederiz. 1,.. 

• '\t • t;ef rl" 
"Prens Ga.bricl'in hatırnla.rJ,. ..,,.,. 

ifeı>' 
ka Ye yazımızın çokluğundan .g erJ$' 
miştir. Karilerimizden öıtUr dil 
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Beher metre murabbaına 4 Ura bedel tahmin ed!lcn Aksarny ynn
gın yerinde Mimar Kemalettin mahallesinde Meslhpaşn sokağında 19 uncu 
adada. yUzlU 24 metre 31 santimetre murabbaı sahalı arsa satılmak Uzere 
açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görüJeblllr. 

-·------~ ... 
.. ilk TüRk GAZETEC.i 
"!o. 23 

ı> r ç,lik • 0 ıslcı kapılarda sıkı bir be!,. 
ııı~ ~ aparlar. Bütün stüdyoyu her 
~an g .. 
tı.ıııı. t oz allında bulundurarak o-
tezııi arn emniyet içinde bulunmasını 
bu~ n ederler. ltfaiye tc3kilfıtı ~ok ço
lıekıeParlayan filmleri gece ve gündüz 
~an rler. Bunlar da dünyanın en n.sr i 
ları g:1 makineleri ve alev boğucu gaz
~o i .ardır. Belediye memurları stii<l-

~1ndeki · ~" . ton seyrıs1.aer, naklıyat, be-
lı \;01•1ar, kanalizasyonlar, su tesisa-
' .. enı late b Ya:nlan binalaı la meşgul. 

dit 1 u atelyeler sesli filmin beşiği
l\r~ı ~rlerindc ikinci bir duvar vardır. 
Yerd:rı tecrıt edilmiştir. Tavandan ve 
Yapı} n ses geçmemesi için tertibat 
Oldu .ırııştır. Mikrofonlar çok hassas 
il.et f.ıınctan l.nt'i bir sükut ve sUkiı
~:ındır, .Bir iç sah~e yapılac~ğ1 
fiııl\ 1 . ..,bu 6aırelerden cır mlın:ı.sıbl, 
~aat 1aanınC3, giyinmeğe başlar. ln
haaır~e dek?r mütehassısları burayı 

l) ar 'e ıç sahneler bunda çekilir·. 

ti ı: sa.hneler de iki kısımdır. Bi
ııaluıe~tı~n denilen stüdyo hru ici 
batlı eraır. Kumpanya hususi terti
gidip ~~nıobillcrle muayyen bir yere 
~l\i ıltni ornda çeker. Bu Location 
llatni ~k Yerlerde alınan filmler çok 
~etk trıı V(l eğlenceli olur. Stüdyoıarda 
~d~s işi ile gücü ile o kadar meır 
~ıt ~~!ki biribirleriyle görüşmeğe va
l'erıe 1 

e bulamazlar. Halbuki uzıık 
~l'd? alınan filmler böyle değildir. 
lt~ ezun icap ettirdiği yere vapur, 
tı.~1~ 0tomobillerle gidilir. Vahşi sah
l'aJ~ ~Çin baz.an Afrika, karlı manza
lir. tl !Çin dağ tepelerine seyahat edi
bitibi u· seyahntlarda senclcrdenberi 
bıııa:ını görüpte konuşmağa vakıt 
A .. .,.. ayanlar çabucak dost olurlar. 
-~"•a 
ııa811 h6eıintiye çıkan mektep talebesi 
lllinı· 0ca1J.riyle bu eğlentilerde sa -
lard~Y~t ı:ı:eYdah ederlerse bu oeyahat· 'n a oyle dostlukfar vücudc gelir. 
~Uçuk ~.-·-nana. kadar göze ilişmemiş 
ll~ka bı.r kız rcjisörtin gözüne girer. I 
n ır filmde parlar. 1 

azan d ı 
~ll d a bunlardan izdivaçlar ha- j 
baıdc ~ayrılmalar çıkar. Fakat her -
1t:necıı u ~Ynhatlnr çok zevkli ve eğ-

o!Ur, 
biğe. 

isiııdc ~ınc Set denilir. Stüdyo araziis 
(!tıt he Ul~nur. Burada dünyada rrıev
~nt b·r nııııeun muazzam ve müces
l~r, g~~I lllahallesi vardır. Karlı dağ
tıl'le 1,.:r, ve çöller ds.hil olmak §ar
kaıa; UrJU tlirIU evler, binalar, bara
(!\ıttu~ apartmanlar ve sokaklar mcv-

llu b· 
d.a.ınıa~naıarın tabii yalnız yüzleri ve 
~1~a ı.·e ~ardır. İçerileri yoktur .. Ame
cıa.rı da b vrupa büyük f Phir meydan
<) Cl.k.t 'l'r ~rnda kurulmuştur. Londra
l> ıyıe : algar Lguare'i, Vilson abi· 
~~•ttek·eraber buıada görUrsünUz; 
''ioınrıh1 ,Etone meydanını Arc de 
~!!r•ı 

8 
e nı, Berlindeki Brandenbur-

lıtı ankı k . 
l' işler N es1p aynen buraya nak-
~ıtlt1 §: 'evyork tramvayları, hava 

1 lcikate ıtneı.diferleri hepsi vardır. 
deltı. clenun işlerler. Nevyorkun Har • 
e burad:~ maruf zenci mahallesini 
~ ulursunuı. 

l'e~ı· &Uverter · · · ""' ı b· ı, ıkı bııcnlı birkaç dı-
"'lıb• ırçok t hl" . .., 1-(!vı a ısıye sandallarını 
at'dır \. lranatıantik vapurları da 

~ol'tn · apuru _ 
\oa ez hak·kı n t<Jprakta oldugunu 
\o tıur İçi 1 

• ıaruıedersini1.. Tak!id 
ar ,.. n hır de .. k 

1 .... : .ı: oıcuı mu emmel rıhtım 
"•lıı arın · · ı\r atını g.ırt~- c:ıktıklarını yük-

ka t}'I P verıldwini g·· .. a il ·· l()" ıınza 1 ... o, urs nuz. 
t1 ~·.l'ar '1-ılcs;~ ar .<fond) sonra bir fo. 
k~1 za.1>,:ın, ~~ ~ırleştirilir. Film bit-

i d ·~ildir lıd <ılduğunu anlamnk 
Bır . 

1 tı ııtudyod 
~Un. bUyuk ına muhtelif memleket • 
l'tı s.ıufllan Çi eyda11tarından baaka 
cli;haııeıerİ d n. liin, Yahudi, ilih: 

er ı.. . e \'ardı A lar1 -1.ttııı~onı . r. yrıca şimen-
~ 11'\~"'cutt arı ınsan ve yük vagon-

a.tar Ur, Tahtadan ya ılan bu 

e 

YAZAN T u ran Aziz Beler 

SoS1<1an sağa doğrıc: MaleT•, (Buster kcyfon), nm1wrririmiz, Şoua-::c1 Du
rante ııe rejisörleri .•. 

kahkahaya mecbur eden Avrupadaki 
vagonlarda kullanılan bir ibare de 
vardır. 

'' Kırk adanı veya seki::; bctJgir.n 
Amerikalılar bununla çok alay e

derler ve Avrupalıların hayvanlar gi
bi seyahat ettiklerini zannederler. 

Stildyol:ırda me§hur harp sahnele
ri de mevcuttur. Tahrip edilmi§ istih
k!m manzarası, top ve tüf ekten yı -
kılını§, yanını§ parçalanmıe binalar. 
Harp manzaraları buralarda çekilir. 
Hususi duman, top ve tUfek atışı tak
lid §Ubesi bu işleri idare eder. İnfilak 
seslerini, ses kayıt kısmından alır ve 
size bu yalancı manzarayı, yalancı se
si hakiki bir sahne gibi gösterir ve 

Bir stüdyonun muhtaç olduğu bu 
nıuaZ?.am tesisat ve teşkilatın kaça 
mal olduğunu aklınıza getirdiğiniz za. 
man belki de bu kadar masraf ve kUl· 

fetin neden dolayı ihtiyar edildiğine 
şaşarsınız. Halbuki biraz düşünecek 

olursanız bu kadar masrafın daha bü
yük masraflardan kaçınmak için göze 
alındığım rejisörleri, filmcileri ve 

ses mütehass!slarını anlayabilirsiniz. 
Tasavvur ediniz, eğer yıldızları ha • 

kikaten oralara götürmek, oralarda 
film çektirmek icap etseydi, bir film 
kaça mal olabilirdi. Ve ne kadar za
man kaybedilirdi. Halbuki bu tesisat 

sayesinde her şey Holivudda yapılır. 
Koca bir devriilem seyahati bile. Dün
yanın her tarafından gelen yeni man
zaralar yapılan filmlere ilave edl!e • 
rek en son ve hakiki mnM.arah sahne
ler vücude getirilir. 

Holivudda büyük bir §irket var
dır. Bu şirketin film muhabiri bütün 
dünyayı dolaşırlar. Daimn yeni par
çaları, dış manzaraları çekip buraya 
gönderirler. Bunlar muazzam depoda 
tasnif ve muhafaza edilir. Stüdyolar 

bir seyahat veya meselR Çin, Hind, 
Afrika filmi çektikleri zaman kendile· 
rine lazım olan şerldleri bu §irketten 

satın aiırlar. Herkes filmlerde arasıra 
kendi memleketinde kendi §ehrinde 
geçen bir sahneyi, bir manzara~, gö
rUr. İşte bunlar hep bu §irketin mu
habirleri tarr..f ından çekilip gönderil
miştir. Ben bu şirketi ziyaret ettiğim 
zaman müdür bana Türkiyeden ne za

man ayrıldığımı sordu. Bir buçuk se
ne evvel dtıdim. On dakika sonra beni 

karanlık odaya götürdüler ve orada 
beş ay evvel çekilmiş, İstanbul, An
kara. İzmir manzaralarını gösterdiler. 
Bu 1500 metrelik filmde memleketi-

min birçok manzaralarını gördüm. 
Stüdyolar icap ettikçe işte bu şirkete 
rnilracaat ederek kendilerine lô.znn o
lan f"lmleri oradan alırlar ve kendi 

ya yıldızların bu şehirlerde bulun.mu§ 
-olduğu hissini verirler. 

Stiidyolarda bulunan sahnelerin ek· 
serisi, daima ihtiyaç olacak sahneler. 

dir. Yoksa bir stlidyo yalnız bir fi lm 
çevirmek için mutlaka bir sahne yap
maz. O sahne b~ka stüdyoda mevcut 

ise film için o kısmı veya takımı kom
§usundnn kiralar. Aralarında müt-. 

hiş bir rakabct olmakla beraber do • 
!arlar o rakaooti tatlıya bağlar. Hat

ta stüdyolar bazan başka stüdyoların 
yıldızlarını bile kir alarlar. Her yıldı

zın bir tipi, temsil ettiği bir karakte
ri vardır. Buna ihtiyacı olan stüdyo 

füğerine büyUk bir para vererek onun 

yıldızım kiralar. Çünkü diğerine kon

tratla bağlı olan bir yıldız, milsaade 

almadıkça başka yerde çalışamaz. 

Şimdi rejisörün arzusu veçhile ~e
kilmesi icap eden sahne hazırlandı , cfo

korlar yapıldı. Artistler yerlerine gel
diler. Filmin nasıl çekildiğini göre-
lim: 

·rnf'ıınml rnr) 

1938 
Matbuat 
Alnıanağı 

ÇJI<.1 /! 
Kütüphanenizin CD güzel eseridir. 
1937 yalı nın tarihi, en me,hur mu· 

harrirJerin makal~l~ri - Gündelik, 

h;ıftaJık, aylık gazete ve mecmualaı da 
isimlerini gördüğünüz bütün muhat7ir

lerin resimleri, iılatistikler, - faydalı 
IJilgiler. 

Fiyatı 50 Kuruştur ........... --. ............... ~ .... 
Biitün kitapçılarda aJaınyız 

Toptan sah~ yeri : b tanbul BASIN 

KURU'\1U - Taksim. 

Dokloı 

Hafız Ce I al 
UlK!\IA~ REKDI 

Dahi/ive Miitel:cıu1111 
Pazarrt&D başka g1lnlerde Oğledeo .ann 

141\t ( 2.~ tan 6 ya) kadar lııtaıılJulda Dl vazı 
yotunds ı 104) numaralı buswd kablı!.eaiDdt 

tıutaıannı kahul eder. Ralı, CUmllrtesl gQD 

ıen sahfl.h ··o.:rı - J2'" 88Jltler1 haklkt tukar&)'I 

mahsustur . Muayenehane • • e• t.eıetoo · 

lstcklller 7 Ura 29 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mcktublylc beraber 
15-2-938 salı günU saat 14 de Daimf Encümende bulunmalıdırlar . 

(511) (B.) 

lttaJyenin Boğaziçi motörilne konacak yeni motör, tulumba ve t~fer
rüattle tamiri ve boyası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bunların 
hepsine U780 Ura. bedel tahmin cdiJmişUr. Eksiltme 9-2-938 carşanba 
günü saat 15 do Daimt Encümende ya 1>1Iacaktır. 1stekJller 2490 N. 1ı kanun
da yazılı vcsil:adan başkn ihtisas sahibi olduğuna dı.ir Yesika ve 11 OS lira. 
jQ kuruşluk ilk teminat makbuz veya ınektubiylc hernber teklif mektupla· 
rınr ha\'i kapalı zarClarmı yukarda yazılı günde saat 14 de kaclar Daimi Eu
cUmcne vcrmelidlrJcr. Bu saatten sonrr. verilecek zarflnr 1rnbul olunmaz. 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

Kapalı Zarf Usollyle Eksiltme ilanı 

'4 91) 

Giresun Nafıa Direktörlüğünden: 
2 Şubnt 1938 tarihine rastlayan çarşanbn günU saat 15 de Giresun ''f

IG.yeti hususi muhasebe binnsı iterisindc toplanacak olan '11Ayct encüme
nince (48,835) lira muhammen bedelll hastahane binasının yalnız kAgir ve 

betonarme kısımlarının inşası vahidlfiatlar ilzcrinden kapalı zarf usullyle 
eksiltmeye konulmuştur. Tekllrlerde&l tenzntı.t vahldl flntların umumu U· 
zerinden yapıJncaktır. Şartname, pltın ve buna mtlteferrl diğer evrak 240 
kuruş mukablllnde Nafıa dairesinden ''erllecektlr. MuYakknt teminat 
(36G2) lira (Gl) kuruştur. Teklif mektuplarını mnlıalll ticaret odasında 

kayıtlı olduğuna dair vesika ve 1938 yılı ıcın cari Nafın Yckft.leUnden alın· 
mış en aşağı 25.000 liralık yapı işleri mUteahhttllği vcslknslyte birlikte 2 
Şubat 1938 çarşanba günll saat 14,30 a kadar Giresun vtıO.yetl dalmt encü
men refellğino vermeleri lAzımdır. ( 4 60) 

••l!IE:l19111 ................................... . 

Ankara caddeSinde 
kirahk dükkan 

Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısmm) yeri ve arkadaki 
depoları kiralıktır. 
B'.-Jeştirilmck suretiyle 150 metre murabbal:k bir mesaha elde edilebi-l fü. isteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna mür:tlcrL ı••••••ı• 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4.ncü 
Büyük 

keşide 77 Şubat 938 dedir. 
ikramiye 50.000 Liradır. 

Bundan ba~ka: 15.000, 12.000. 10.000 liralık ikramiyelerle .(20.000 ,.c 10.000), 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi ıengin eden bu piyankoya istirak ediniz. 

• ' ~ f 1 • .. • 

,,._ 

ilanlarınız için yalnız 
telefon 
ediniz 20335 No. 



8-KURUN 

Ü Z EiR GARiH 
Di§ muayenehanesinde sabahtan 

öğleye 2 den 8 c kadar kabul eder. 
Beyoğlu İstiklfil caddesi Tokatlıyan 
sıraınnda. Kapıııı Mektep aokak 
Hamdi Bey han birinci kat. 
Tel: 21721 

Devlet Dem1ryolları .ve· Limanları_ işlt-tme . 
• f' Umum idar.esi ilanl~rı . · . · : . . . . .. 

Yeni Ankara Garı BUfe ve Gaz!nosu ile MUştem1tıa1 
Kiraya verlllyer 

DcT'let Demiryollan İkinci tşletrııo Konri yonundan: 
1 - Yeni inşa olunan Ankara gnn içindeki bUfe, gazete satış yeri ile 

_______________ 1 garın yanındaki bilyilk ve lllks gazino binası ve müşte>mtıAtı üç sene müd

Dcılktaı icra Memurluğundan: 

f\irn borcundan dolayı tah!ı hapse alı
nıp açık artırma suretiyle para)"a çevril
mesine k:ır:ır '·erilen aynalı j:ırdlnyer, ke
ten perde, a)"IIalı hüre, halı seccade, l'Cr 
mu.,amb:ısı, \:ahve rengi müstamel koltuk, 
n)·nıılı tuvalet, karyola, komodin, camlı 

tuv:ılct, gnrclırop, ceviz k:ıryoln, şet.lonEt, 

n)•nnlı gardırop, bronz karyola, Anadolu 

detle ,.e pazarlık usullyle kiraya verilecektir. 

2 - Bunların senelik muhammen kirası 7000 liradır. Ve yekdiğerinden 
ayrılmaksızın toptan olarak kiraya verilecektir. 

3 - Taliplerin uzun müddet Ankara. tstanbul gibi biiyük şehirlerde 
birin<!! srnıf bir ~azlcoyu mu·rnffakı)et ,.e ehliyetle idare etmiş olduklarr
nı ve halen böyle bir müP.sseseyi idare edebUecek ehliyet ve mnli kudrette 
buluntluklarrna dair ,·e bu cihet ,·esikac!a sarll.haten yazılı olmak şartile 

Ticaret Odalarından alınmış bir belgeyi ve nUfus veya hil\1yet cüzdanlarının 
asıl veya salahiyetli makamlarra musaddak suretlerini p:ızarlık gününden 

seccndcsl, c:ımlı lu\'alel, sedefli karyola beş gün en·eline kadar komisyona teslim etmeleri şarttır. İdare bunları tet
h:ılı sccc:ıde, eski k:ın:ıpe, aynolı l:ıvmon, kik edilp kimler\n pazarlığa iştirak edilp cdemiycceğlnl paıarltktan evvel 

somynlı karyola, orta mos:ısı, hronz kor- kendilerine tebliğ ve tefhim edecektir. Tcsblt edilen müddetten sonra getiri
neJ, ve sair hane eşyası 1 - 2 • 938 müsa- ıecek vesaik kabul edilmirecck ve eshahının par.arlığa iştirak hakları sa
dif s:ılı gilnü Reyo~Junda Ab:ınoz sok:ı~ın- kit olaraktır. 
da 24 No. hı hanede saat ondan on ikiye 4 - !;artnamtılcr An karada 1 kinci lşlotınc Müdilrlüğlinde, Hardarpa
kndar snlılac:ığınd:ın ihıılc pulları ,.e hele· şada Birinci İşletme l\IUdürlU~ünde parasız olarak verlllr. 
di:re resmi müşterisine ait olmıık üzere ve 
fazla, m:ıJCım:ıt almak isteyenlerin 9371 6 - İhale 7-2-938 pazartesi günü saat 15 de Ankarada İkfocl İşletme 
1038 No. lu dos)·amızl:ı m:ıh:ıllinde hazır MildUrlilğli blnaeında toplanacak olan komisyon tarafından yap1lncaktır. ls
bulunacak memuru mahsusuna mfirnc:ıııt- tekll1erfn "15i5" lira muvakkat teminatlarını Ankarada Umumt İdare vez

ları ilftn olunur. "24461,, nesine yatırarak muayyen gUn ,.e saatte komisyonda hazır bulunmaları na.n 

olunur. (]31) (294) 

De,·Iet Dcmlryollıı.rı Umum MUdürlüğUnden: 
İdaremizin muhtelif işletmelerinde istihdam edllmek Uzere 177 lira üc

retle beş tablb alınacaktır. İhtisası olanlar tercih edilecektir. Sinleri 45 
den fazla olmamak şartlyle taliplerin ufak bir tercümeihal ve fotoğraf ile 
Zat İşleri MUdilrlUğUne müracaatları. (208) 087) 

, 
Çunkü ASPİRİN seneferdenbert 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 
rı\ara karşı tesiri şaşmaz bir ilaÇ 

olduğunu isbat etmiştir. 

~" 

t k •ç ı ıı o r:na ı · 
• • AS p 1 R 1 N in tesirinden emin 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

I 

C ilt · Fre n gi v• dtger ZOh revT 
hastalıklar blı1nCI sınır mutehassısı 

awıı ad. vııanı la.ıllı lllrfll r11rı11 eoaırJllJ brım. n 
t"••eton ı Z1943 • 

~ Ok$atno l<.008< he:stolennt IC&tılıl ecet 
...__ p ........ '°"""' - , ...... ,.,, ...... Z AY I ···--... - .. a:::ı:;:::::m:::::m:=::====:: Satı o a 1 m a Kom l s yon o odan : bıçııe' 

!' M l :: 1 - Vasıf ve örneğine uygun bir tanesine dokuz lira kıymet 160 
rMw as ..... ~ Hava Kurumu -'-

• - mııarane .,. ......., 1ç1rıe ~ raııa. 

SA Til.IK KELEPİR EY 

Galntad:ı Arapcami clvanndn ahşap on 
odalı ve nltında iki dükkAnı havi btr ev 
ııygun fiyatla satılıktır. Talip olanların 
lstanbul Ankara caddesinde VAKIT Yur
du altında 105 No. yn mürac:ıntlnrı. Tele· 
fon: 20335 

DOKTOR 
Hecaettln Atasagun 
Her . gUn sabahlan aeki.ı buçuğa 

akıamlan 17 den 20 ye kadar Lfile 
U tayyare apartmanlan ikiııcl daire 

17 numarada bastalannı kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye !'2 
dar hastalarını parasTl', Kurun, Ha 
ber okuyuculamu dakupon mub· 
billnde muayene eder. Telef: 2395;;l 

KlRAl.IK EV VE DÜI\KAN 

Beşiktaş Vakıf Akarlar /dare$ınden: 
Beşiktaştn Akııretlerde 15, 26, mü.ketTcr 

26, 29, 33, 45 num:ırnll evlerle 20, 28, 43 

num:ırnh dilkkllnlar a~ık artırma suretiyle 
kira)·a verileceğinden isteklilerin 10 şub:ıt 
938 pcrşenbe r;ünn s:ıat on fite kadar Be
şiktnşta Akaretlerde 54 numarada mfite· 
vclll kaymakamlığına mürnc-o:ıt etmele
ri. "24473,, 

Göz heklm1 

Dı·.Muıat RamiAyaın 
MuayenebaneslnJ fakslm.Talimane 

l'arlabaşı Cad. URFA Apl nına 

oakletmi§tlr. Tel: 4155::! 

Pazardan maad"l hergün: Oğlederı 

ıonra. saat ikiden altıya kadaı 

7.A l'I 

1442 numaralı nrnbııcı plükamı zayi el
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin hük-
mQ yoktur. 2H71 

Cemberllta,ç lbııisiııan nıalıallesi /aş 
. dire!: çe~me so/.:njjı 9 nımıaraıla 

ılfeıılüt oğlu ?\'azım 

--- Dr. Ihsan Saıni --im!!!!! 
öksllrllk şurubu 

u ksürük ve nelcs dırlığı bo~macı 
ve kızamık öksilrülderı için nck te 
sirtı illçtır. Heı eczanede ve t-czı 

- dcpolınnda bolanor. 

Sahibi: ASIM US 

Scyrisefer merkezinden almış oldu~ım 
3713 sicil numaralı sürücil chliyetnnme
ml zayi ettim. Yenisini alaca~ımdan C!'lkf
sinln h(lkmü yoktur. "2H68,, 

i eccan muayene fi "6500 den 7500" taneye kadar batta niye kapalı zarftan pazarlığa tab"1 l Per,embe günlerf saat 2 den cı • lr.Ad&r i= 15 - 2 - 938 salı gUnU saat on beşte satın alınacaktır. ıııı 
Ortaköy Taşbasamak Palangada ~ :! 2 - Şartnamesi 338 kuruş karşı lığında komisyondan alınabitcce~ 1ıı 
nun;ıarada Doktor Mümtaz Gürsoy I! {Jazarlığa girmek tstlyenlerin "4625" liıalık teminat ve şartnamede 191 

takırlert parasız muayene eder P. • • • •• ı 

1 
·==-•""'" , · 1 ıU rnsikalarıyle bırlikte bellı gun saat on beşte komisyona başvurma arı. ) Tahsin oğlu Sabri a=-- - - ------- . .,.... . 1 ,(187) (439 

BANKA~I 
.. ' . -.._ ~ ~ .. . 

1938 
Küçük Cari He&aplcır 

ikramiye pl&nı== 

4 adet 1000 liralık-4000 lira 
8 " ,soo " -4000 " 

16 " 250 " -4000 " 
76 " 100 ,, -7600 " 
80 " r50 " -4000 ,, 

200 ,, 25 ,, -5COO ,, 
384 ,, 286UO ,, 

Kuraıar: 1 Mar., 1 Haz4r an, 1 Eyi Ol, t 

Bfr~ncl kl:ıu n tarlhJerlnde 
çekılecektlr 

En Az 50 Lira Mevduatı 
Bulunan Hesaplar Kura

lara Dahil Edilecektir 

"' 


