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Sayısı heryerde 
100 p ra 

Romanya Rusyaya karşı ı 
bir blok kurmak istiyor 

B. Tahsin Uzer 
şehrimizde 

üçüncü umumi müf eti işin Doğuda
ki imar faaliyeti hakkında verdiği 

malumat 
Bunun için Yugoslavya ve Lehistan' la birleşecek 
Başvekil Goga Berline gidecek, 
Ronıayada bjr heyet gönderecek 

Romen haı iciye Nazırı dış siyasetin değişmiyeceği"ni söyledi 

Y~kacak derdi 
Ge;en ya d 

kik z ogu ellerimizde bir tet-
seyahati k . 

burd . ) apar en bılhassa Bay • 
b" ' Gümuşhane taraflannda büyük 
bır Yakacak sıkmtısı görmUştüm. Bay· 

Urtda bir frnncı odun ve kömür bula· 

dfl'ladzfı i~n ekmekleri tezekle pic:iriyor· 
u GU ·· h :s 

d 
· 11ıU§ anclilcr· "Elimizde eski -

en kalan od 1 • bir un arı yakıyoruz. Bunlar 
Ulc:e ne yapacağımızı biz de bilmiyo

ruz.,, diyordu. Doğu ellerinde gördü • 
ıiiııı bu . 
A vazıyet ağustos sonlarındaydı. 

dac:~ ~·~ &Unlerindc yakacak kıtlığın 
. ııltiyet oden bu yerler bu kıt mev

•unind . di Bun e fltn ne yapıyorlar.? 
J u yalnız duıünmek bile vicdan • 
ara ıztırap veren bir ıcydir. Hükumet 
:ınanlarımızı tahripten kurtarmak için 

M~Il onnan ~nunu teklif etti. Büyük 
et Mcclıal cıddi tetkikleri ile bunu 

tasdik etti. 

Kanunun ınakudı ormanlan tahrip. 
ten kurtarmak olrluguna göre memleket 

ve bal için a aç kesibnesi-

1\UQ fslnde cTau.e ine inclitmelr. bu 

din •las kesilecek yerlerle yasak 
e ecele )"erleria A..1...... _ f ~-

uı-.ı en memur .. rı 
tarafından tayı"ni lbım 1. d ge ıyor u. 

Bundan başka demir yollarımıza ya
kın yerlede balkı maden gömürü yak· 

-.a~a .~Iıştırmak için tertibat alınması 
"Gıunuluyordu. 
bi ~kat, ne o, ne de bu olamadı. Sebc
cek malum: ormanlarda ağaç kcsile-

Yerleri tayin etmek, K .. Jill bal-
talık ol b ·ı oy ere 
b a 1 ecck ağaçlan göstermek için 
erşcydcr. evvel b" "'k bi tefkili · uyu r fen memuru 

Çin ihtitt lbırndır. Böyle bir teşkilat i· 
f Yac:m onda biri derecesinde bile 
en memur k 

.,. 1_ u yo tur. Bunun isin mektep 
~ı .. ,.or. B k 

gen 
1 

u. mc teplerc devam eden 
bUt: er Yetııe .. ck, yeti§enlcrin sayıları 
Ye nl menıleket ihtiyacına kili derece-

ıe ecek an k . 
!Qaq ka ' ca ondan sonradır kı or-
~· nununun bu hususta hükümleri 

!( ıyJe tatbik olunabilecek •. 
emtekctte d · . Odu cmıryolu geçen yerlen blll! ve odun kömürü yerine maden kö 

~'t Yale • ıeUne. rnaga nhştırmak meselesine 
lstanbuı nıevc:ut istihsal mıktan ile 
fehirlcrtn . ve. Ankara gibi büyük 
tittiril ih.tıyacrna maden kömürü ~e 

CtncıJc . . 
nin bir ha en l~dilik bundr.n. ötcsi-
rncg'"e h Yllden ıbaret olduğunu söy • 

&cet k 
İsta bu Jo tur. 

n lda ·ı . 
sekiz lira ı kteşnn ayında tonu on 
det son:a ~la~ kok kömürü bir müd
"ıktı F ,_ Ybultlnı beı, yirmi altı liraya 
~ • a.-at (' . 
lıtcdı' w• k"' ıyatıa yıne her isteyen, 

gı omürü b d 
•eler: ulama ı. Bazı kim • 

-Aman t 1 
l't'" , oı o masın da otuz lira ve-

,, ·hl .... 

Diye k .. ü 
de . om relilere yalvardıkları hal-

l)e }'arar k'" .. 
1~ . omur alamadıklarından ile:.: etti. Bu tUrlli §İkayet!cr üzeri
i~ Camet de hariçten kok kömürü 
'8~ e rnUsaade verdi. 
sı~a beraber yine her tarafta kömür 
bu bt 1 eksik değildir. Bu sene artık 
birıe/lece gidecektir. Başka türlü tcd-

\' tıt .._k zamanı da geçmiştir. 
lı içindt otnıan kanununun ilk tatbik yı· 
nc-ri ,_ bulunduğumuz için bu defa bir 

..,.kın .b. l b . \ecele "n gı ı gc en u vazıyet ge-
dir? tler de tekerrür edecek mi • 

ASI~ US 
(Sonu $0 4 Sü S ), 

Londra 4 (Hususi) - "Sundey 
Tay01is,, ga:ı:ctesinin Var~ova muha
birinin bildirdiğine giire, Romen Ba, 
vekili Goga, Lchi·tnn, Yugoqla,·ya ,.e 
Romanya arasmcln bir blok teşkili 
hakkında i rical gö lerınektedir. Bu 
hlok Hu yaya kar ı olacak ise de, di-

ğer beynelmilel meselelerde de te§rİ
ki mesai edecektir. 

Milletler cemiyeti hakkında, hu 
blok mü terek karar verecektir. Ba§· 
vekil, yine bu blok sayesinde f afist ve 
demokrat devletler arasmcla miinze-

(Sonu Sa. 10 Sü. 4) 

Yahudiler Romanya
dan kaçmağa başladı 
Avusturya ve Bulgar hududlar1ndan 

geri çevrilince 

Çekoslovakgaya hücum ediqorlar 
fakat otadada istenmiyorlar! 

Sofya 4 (Huıuıi) - ''Zarya,, gaze
tesinin yazdığına göre, 1920 yılından 
sonra Romen tabiiyetine kabul edilmiş 
olan biltiln yahudiler tabH,Yetttn ıskat 
edileceklerdir. 

Yahudilerin, tUtün, ispirto, petrol 
satmaları yasa kedildiği gibi, köylerde 
yaşamaları da yasak edilecek ve yahu
ıler ınd bu unan a ui ~ likler 

(Sonu Sa. .J SU. 3) 

Ruzveltin nutku 
Mussoliniye bir cevap olarak 

kabul ediliyor 
CumllıluırrensDl1illn sc~Beır! Avırupa

da nas o O karşoOaıın<dlo? 

Amerikanın harici siyasette müs
takil kalmasını isteyenler var 

Ruzvelt 

Londra 4 (Hususi) - Amerikan 
Cumhurreisi kongreyi a~.ış milnasebe 
tile söylediği nutukta, dünyanın bir 
çok taraflarında harp tehlikesi görül 
düğünil, hatta hu tehlikenin Anıeri
kaya doğru bile yaklaştığını işaret 
ettikten sonra, bu tehlikelerin oer~ 
den geldiğini 'öyle izah etmiştir: 

Bugün dliny ada, muahedelerin el
f az ,.e maani inden inhiraf yolunda 
bir temayiil vardır. Biz, mazide ol
duğu ıtihi imdi de mualıedelerden 
doğan kendi taalıhiitlerimize riayet 
etmiye azmetmiş lnılunn •oruz. Fakat 
diğerfori tarafından mukah<>lt>ten ay· 
nı muamele ile karşıla~ara~nnızdım 
emin de~iliz. fıınlıede taalılıütlerinf' 
bu riayet İY-lik, hükumetlerclP: df'mok 

(Sonu Sa. 4 Sii. 1) 

Hazirandan itibaren 

ila~lardan istihlak res
mi kaldırılacak 

Layıha Maliye vekili •le takrir sahibi 
arasında görüşüldü, tekrar encü
nıenden geçti ve meclise verildi 

(Yazısı 4 üncü 1ayfada) 

B. Talısin U::cr 

Üçüncü umumi müfetti§ B Talıt1in 
Uzer dün, yanında ha§ mfifııviri B. 
Nizamettin, mali mÜ§aviri B. Hayret 
tin Nedim olduğu halde Tr:lhzondan 
ıehrimize gelmi§tir. 

B. Tahsin Uzer, ıebrimizde tedavi 
edilecek. raahtsızbğı icap ettirirse 
Vjyanaya giderek kendisini baktıra
caktır. 

Umumi. miifett B Tnhsin Uzer 
Doğudaki imar laaliyetini bize çok 
kıymetli bir yazısı ile anlatmaktadır. 

Cumhuriyette 
Doğu 

Yazan: 1ahsin Uzer 
Yüzlerce asnn celidct tarihini göğü 

sUnı:ie ta§ıy._n Doğu diyarında. binbir 
harbin akan kanı ile yuğurulan bu mah· 
ıcri cidalde her kavgada yaralanan bu 
gazi topraklarda, binlerce hadisatın ta· 
rih yapraklarına bürilnmüı bu kahra • 
man yatağında, Atatürk dWıyasınm bu 
kocaman vatan parçasmda millet, dev· 
lct, hükılmet bakımından lÖZe çarpan 
bilyük bir faaliyetle kalkınma, gcniıte
me ve yükselme hareketi vardır. 

Kahraman ordumuzun Doğuda ka • 
rargih ittihaz ettiği yerler diğer askeri 
mıntakalarda olduğu gibi bayındırlık • 
la, medeniyet aaariylc, tam yüksek ma· 
nası ile ışıklatmıt ve halkın terakki ve 
inkişafı yolunda her vakit nümunei ial
tisal olmuştur. Son doğu manevralatı 

Türk ordusunun bu kıymetli uzvunun 
da kudret ve hamasetini göstemıittir. 

Doğuda Ordu milttckayı hayatımı~ 

olduğu kadar geniıleme ve ilerleme il
lerimizde de yegiine istinadımızcbr. 

Denilebilır ki geç te, güç te oha cmrı 

(.Sonu Sa.10 Sü 3) 

Amet Emin davası 
muvakkaten durdu 

Beledige dava açarsa duruşma 
yÜrÜIJecek 

Ahmet Enıin ve Sabri Salim malıkemcnitı bu sabahki celstsindı 
Müddeiumumilik tarafından Tan ga

zetesi batmuharriri Ahmet Em.in- Yal
man aleyhine matbuat kanununun 30 
uncu maddesine dayanarak açılan da
vaya dün asliye birinci ceza mahkeme
sinde bakıldL 

Ahmet Emin ve neıriyat müdürü S b 
ri Salim celse açılır açılmaz suçlu yeri· 
ne geçtiler. Sıra ile ikisinin de hüviyeti 
tcsbit edildi. MahkQmiyctleri yoktu. 

Bundan sonra müddciumumiliğin id 

(Sonı' Sa. 4 Sü. 4) 

MemlektJlimiz hakkında bir makale 

Asırhk Türk-Fransız 
dostluğu 

Fransızlar bu dostluğun tekrar 
canlanacağını ümid ediyorlar 

Fransıı:ca (Temps) gazetesi son nus 
halarında Ankara muhabirinden aklığı 
kaydi ile Türkiyenin beynelmilel vazi· 
yetine dair dikkate değer bir makale 
yamuıtırJ 

Bu makalede Atatürklln Bfiyük Mil· 
Jet Meclisinde program nutku ile Ha· 
tay meselesine dair söylediği fıkr: lar~ 
dan, bu fıkralann ehemmiyeti derece • 

'lSonu Sa. '10 Sü.l) . 



Bir Fransız gazetesine göre 

ita.lyanıri 1937 siyaseti 
lcrılrnrıın bir SE'nclik ı;iya~etirıi lıu

lasa edrn, Fran ... ızca Jurnal ga::elf•si· 
nirı Roma mıılwbiri şöyle diyor: 

•·ccntilnıl'lı t\ğrinıı•nt,, ( ingiltcrc 1 

ile yapılan anla~nıa) ile ha~la) an se
ne Filistin hakkında '"Ualga muhare
he!iiİ" ile hitiyor. F<1kat, bu ~ent> inıfr 
liz - ltal)ni'ı ~iya~etine eltim a ha
kim olınaımş ' mıtlır?. 

19 .Su hatta ı\Jare~al Graz•ani\ e :-;u . . . 
ikaı::t yapılım~~ sonra :\hıs:-olini Trab-

Japonların Çine asker ;hracmtlan bir manzara 

lu~a gitmiş, bunun üzel'İne İngiliz -
İtalyan siyaseti biraz ekşi çclıre almış 
tır. Guadalahara hadisesinden sonra 
ela İngiliz gazeteleri hücuma haşladı
lar. Ilu hücum ] 8 mayısa kaclar de
vam etti ve o gün İtalya Londradaki 
gazete mulıalıirlerini geri ça~rrdı. Paney gemisini Ja

ponlar nasıl bahrdı 
14 temmuzda tekrar İngiliz - İtal

yan yakmlaşma!lmdan bah!lolundu .. 
l\foı;;solini ile Çemherlin ara~ında 

mektuplar alınıp verildi ve hemf'n 
bir anla~rnaya varılacak zannedildi. 
Fakat anlaşma, şüphesiz ki İ!lpanya 
meselesindeki noktainazar farkından 
dolayı, elde edilemedi. 

1·agyare bombaları vapurun gö
vertesini cehenneme döndürürken 
sinemacılar bu müthiş sahneyi 

filme çekiyorlardı 

10 TeşriniRanide İngiltere, yeni • 
den, İtalya ile anla~Jadan bahsetti .. 
Fakat Mussolini "K1oruformla uyu· 
tulmaga,, gelemiyeceğini, hemen işe 
geçmek irap etti!!ini söyledi. Lakin 
yine işe geçilmedi. Japon tayyareleri beş on gün evvel 

Amerikalıların Paney harp gemisini ba 
tırdılar. Nankin civarında vukubulan 
bu badiıe hakkında Koriyera Dellase • 
ra gazetesi çok enteresan tafsililt ver -
mektedir, şöyle ki: 

"Çin sularına geleli henüz bir kaç 
gün olan Amerikan Paney h:ırp gemisi, 
on bir kanunuevvel cumartesi sabahı 

bulunduğu yeri emniyette görmediği 

için Nankin civarına giderek demirle • 
mek istiyordu. Amerikalıların Kriket, 
Skarab, harp gemileri de orada idi, o 
gün mermiler geminin etrafında birden 
bire düşmeğe başlamıştı. 

ilk dakiklar, mermilerin Çin yahut 
Japonlar tarafından' gönderildiği anlaşı 

lamı yordu. 

P b hı·ı7'':t!! • N ki . aney u te ııı.e uzerıne an n cı-
varına hareket etti. Arkasında bir kaç 
Amerikan petrol gemisi ile :nuhtelif ro 
morkörler vardı. · 

12 kanunuevvel pazar günü öğle U • 
zeri, Paney kaptanı geminin emıııyette 
bulunacağını zan.nettıği yere, gemiyi 
getiri pdemiıle:li. Nehirin sağ sahilin
de durmu§tuk. Gözümüze göninen bir 
tek fabrika binasmdan başka hlç bir 
şey yoktu. 

bğle yemeğini yemeğe hazırlanıyor

duk. Gemimi;\n radyosu Avgusta kru
vazörüne bir radyo göndererek Şang -
haydaki Japon deniz makamlarını bizim 
vaziyetimizden haberdar etmesini rica 
etmişti. 

Fakat aksilik olacak ki bu radyonun Av 
gusta zırhlısı tam olarak ahz edeme • 
miş ve tifreyi çözmek kolay olamamı§· 
tı. Bunun için vakit kaybedilmigti. 

Saat 13 il otuz dakika geçerken, Nan 
kindeki İtalyan sefarethanesi tercüma· 
ru ile Taymis m;rhabiri diğer bir gaze
teci ve ben Paneyin kıç tarafında eiga· 
ra içiyorduk. Bu esnada, üç motörlü 
bir tayyare süratle üzerimize gelerek 
bir kaç devir yaptı· Bu ta;·yareyi baş
ka tayyareler takip etti. Bir kaç saniye 
sonra da vapurun güvertesinde i!k bom 
ba patladı. Gemi birdenbire miıthiş su
rette sarsıldı. Bombanın patlac1ığı yere 
yakın olanlar kamilen yaralanwlar. Ge 
mi kaptanı Hodj, dümenin yanma düş
tü, bir ayağt kırılmıştı. ikinci kaptan 
Andersin sol kolu kırılmış ve bu kol 
kaybolmuştu. Amerika sefareti kançi • 
lan, yere yuvarlanmıştı. Radyo §efi za 
bit gemi içinde kıyamet koparken çıp
lak . bir halde dışarı fırlıyordu. Çünkü, 
tam bu sır.:da çamaşır değiştirmektey

di. 
Bütün bu tafsilatı sonradan öğren -

miştik.. 

Niçin olıduğunu bilmeden, sağlam ka 
lan bizler yere oturmuştuk.. Tayyare
ler hala üzerimizde dolaşıyor ve yaralı 
' nsanlarla kırık mobilyeler güvertenin 

erinde tekerlenıyordu Bu arada için 
de insan bulunup bulunmadığını anla
madığım iki karyolanın d~nize doğ
nasıl uçtuklarını da gördüm· Tayya-

e rnotörletinden c·kan müthiş gUrill -
iller arasında Metan petrol gemisinin 

üzerine de bir bomda düşmüştü. G.emi 
kaptanı ile bir kaç Avrupalı derhal öl
müşlerdi. Bizim gemiye daha üç bom
ba atıldı. 

Artık hayatrmı.zlda nümidimizi kes • 
miştik. Amerkalı küçük zabitlerden bir 
gurup tayyarelere karşı kullanxlan mit 
ralyözlerin başına geçtiler ve havaya 
doğru mermi yağdırmağa başladılar. 

Bu jest bir parça donkişotvari idi am~ 
Amerikalılar erkekçe ölmek istedikleri 
için düşmana karşı koyma.k istiyorlar
dı. 

Bütünbu müthiş sahne on dakika ka 
ıdar devam etmişti. Bizim nasıl olup ta 
ölmediğimize hayret etmiştik.. Gemi • 
nin makinistleri bü~ün sarfederek ge • 
miyi tayyare bombcµanndan kurtarma
ğa ;ıJı3tır~ı1~qi, qıu~_affak olama -
dılar. Gemi üzerinde cehennemi bir sah 
nenin cereyan ettiği ve Japon tayyare 
terinin ölüm saçtığı bir zamanda, U -
niversal film kumpanyası namına iki 
operatör Paney gemisinin makine dai
resine inerek bir kaç sahneyi filme al
dılar. Geminin ön tarafında cereyan e
den feci sahneletden bir ikisi de filme 
almJr. Bu sırada bi.r feryad işitildi, 

Batıyoruz!. 

Paney su almağa ve yan tarafa bat
mağa başlamıştı. Gemideki muzikacı • 
lar gemi batarken matem havası çalı
yorlardı· 

Müthi§ bir savletle içeri dolan sular 
ıslık çalar gibi sesler çrkanyorlardL 
Biz, yüzerek nehri~ sağ sahiline çık • 
tık. Gözümüzün önünde bir çok yara-

Bu müddet zarfında Mnssolini AI
manya{la, biitün Avruparla ve bütün 
dünyada çalıcı.makta idi. Bu suretle, 
bir taraftan Roma - Berlin mihveri 
diğer taraftan da Orta Annpacla. Bal 
kan lnrda f talvan sivaseti kuvvetlendi. 
Bunclıın haşka. İ•ıılyan - Japon - Al
man misakı yapıldı. 

İsviçre hitaraflığrru ilan ettikten 
Lehi!!tan da ona benzer bir karar ver
dikten sonra İtalya da Milletler Ce
miyetinden :esmen <:ekildi. Şimdi Os· 
lo anla~ması devlPtleri Hahe!}İstanrn 
f etlıini tanımağa karar nrmek için 
birihir1eriy]e müzakerelerde bulunu
yorlar. 

1 Nihayet, Kont Ciano ile yeni Ro• 
men haririye nıt?.ırı Mi~e"ko araı;mcla 
ki telgraOarmtlan dil yakında bir t
ta lya - Rumen anlaşması yapılaca
.... l 1 ıtı an ~§' rvor. 

ı··-;~;;,-;;··;~;~~~·;;·;;-··· 
1 &Urhan Arpad 
i 
1 
2 

i 
i 

Nişanlandı 

Istanbul 1/1/38 

. ·--·-· ... -........................ -........ --. .... . 
lılann nasıl boğulduktan görülüyor • 
ldu. Paney tamamiyle batrp eözden kay 
bolduktan sonra içinde Japon askerleri 
bulunan bir büyük kayık hadisenin vu 
kubulduğu yere gelerek tahkikata baş
ladı .• 

(j.üntetin peşinden: 

Eski bir tecrübenin tatbiki 
Napolyonrm Tıezimetle netice leneıı Moskova seferi meşhurdur; 

fakat Rrıslurm Napolyorıa !.arşı tatbik ettikleri bu tiirlii lıarp usulü 
daha evvel yirıe bugiinh:ü Rusya topraldan iizerinde Skiıler tarafından 
Eshi lran Şalıı Daraya tatbik edilmişti. 515 tarihinde Daranın actığı 
lınrp önünde o rnkit Karadenizın ~imal kısmında oturan Skitler 
tedrici surette içerilere doğru ricot etmişler, ricat cttila;e de terlceı
ıi!.leri ''erleri )'almnşlnnlı. S~·iılt•ri bıı suretle tal.ip etmekle lıi<; bir 
NP-tice <'lde edemiyece~ini arıla yan Dara nihayet harpten ı•azgeçerk 
geri dönm<>ğe mecbur olmuştu. 

Şimdi yine Çin - Japon lıarl·inde de buna ben::.cr bir vaziyet har 
şrsmcla brtlımııyoruz: Çin Cum lmrreisi Çarı - Kay • Ş~h'in kat'ı mey
dan nırılıarebe.~i t ·crme!<si::irı parça panj;a çarpı§malar ıle JaponUırın 
kar§ısmda gerildiğini. bitınez tiil;<>nme;; Çin topraklan içerisinde mü
cacl<'leYe demm etmeh karan ile lıare!wt ettiğini görüyoruz. 

I fi<:· ~ii plze ynl• ld Ç<ın • Knv - Şel/irı mahsadı da J aponlan rnktiyle 
SUıfor lrnrsısmcla lJarnnm, Rwı for öniinde Napolyonun akibetine uğ
ratmnl.trr. Fahat bu te§ebbiisiirıde muva/faf;: olacah mı? Butıu yarının 
tarihi göstPrecet. .•. 

HASAN KU:\IÇA YI 

Bahk akını devam ediyor 
Diin de yazclı~ımız ~ilıi on gün

lerıle lın,•aların hirdenlıire kı~laına
eı ve f ırhnam devam etmesi yüzün~ 
den ha hk akını ha~) nmt~tır. 

Balık ın lanınasına hüti.in İstanbul 
sahillerinde dün de devam e<lilmi§· 

tir. Bir haftada 25 bin çift torik tu~ 
tuldıı~n "öylennıekteclir. 

Bundan ha~ka vüzlerct' kilo istav
rit ve kolyoz halı~ı tutnlmu~lur. 

Fakat menim dolayısile balık Ii· 
yatları yüksektir. 

OÜK VE J>ÜŞESIN 
. LHHJ:İKA SEYAHATi 

llu senenin ilk ay larmcla Amerika· 
yı ziyaret etmeleri Vind or dük ve 
<liişcsinden israr1ıı rica edi1nıektedir. 

Sabık Kral ile refikasmm hu da
veti kabul edip etmiyeceği henüz bel
li değildir. 

Y Al/UDIT,ER ISVEÇLILERiN 
AllLtlK!Nl BOZUYORMUŞ 

İsveçliler Avrupa milletleri arasm 
da ahlaklarının temizliği ile tanın -
mı§lır. Ila§ka memleketlerde sık sık 
olan cinayetler değil, a1elade hırsız
lık vak·aları bile orada görünmez. O
mm ıçın geçen sene İsveç han -
kalarmdan birindeki suiistimal vak'
ası derin akisler meydana gelimıİ§tİr. 
Bu memlekette Yahudi düşmanlığı 
~eklinde hareket uyandırmış olan 
vak'a şudur: 

Bir veznedar on beş hin lira JCa· 
dar bir parayı zimmetine geçiriyor. 
F aknt bir müddet sonra bu hareke· 
tinin bir rezalet şeklinde ortaya çıka
cağından endi~e ediyor. Parayı yeri
ne koymak imkanını da hulamayor. 
nu sırada tamclığı bir y ahudiye me· 
"clcyi açıyor. Çare arayor. Yahu<li 
İsveçli veznedarın telaşına şaşıyor: 

- Yahu, hu da cndi~e edecek 
bir şey mi? Bu işi ben pek kol ay hal· 
ederim. Yalnız on beş bin liradan 
lıaşka otuz hin lira daha çalmalısın. 
Bunu yapabi1ir misin?.,, 

Diye soruyor. 
V cznedar daha otuz llin lira ~alıp 

getirdiği zaman Yahudi bu paranın 

on beş hin lira.::mı kendisi için ayın· 
yor, diğer on heş hin lirasını da ban· 
kaya inde etmek üzere Ycznedarm 
elimle hrrakıyor. Sonra rel~fonu a a· 
rak, banka ıııüdlirünü liuluyor ve 
diyor ki: 

- Bay dirckt<>r, size esef edileeeli 
bir haber vermek mecburiyetinde • 
yim. Vezneclarımız bay (X) kai1anız· 
dan kırk heş hin lira alıp zimmetine 
~eçirmiş. Ilup;ün intihar etmek ister 
ken kurtarıldı. Ailesi on beş bin lira 
kadar bir para tedarik etmiştir. Ban· 
kanız hu parayı alarak hu adamın 
kırk beş bin liralık zimmetini Ailer 
se intilıar te~chhüsiinün önüne ge
çilecektir. Yoksa felaket muhakkak
tır. Tabii bankanızda kırk he~ bin 
lira zarar görmii~ · olacaktır.,, 

Ar~ıha hanka müdürü ne yapmış? 
lla,ıka iclare hevetini sürat ile top 

laımş. Telefon ile .Yohudiye muvafa· 
kat cevabı verilmiş. Mesele hu suret
le kapanmış ise ele hir miiddet sonra 
i"in hakikati anlaşılınca hi.itiin mem
leket efkarrumumiyesinde bir ga _. 
leyan haı11I ol mu~ lıer tarafta: 

Yahucliler f sve~H1erin ahlakını 
hoznyor!,, 

Feryadı yiik!<elmege ha~lamıııı ... 
Alınanyada olduğu gihi Romanya 

ila cla]ıi en geni~ mikyasta Yalnıdi 
dü,manhğı ha~ladtğı sırada Avrupa· 
nm en sakin hir Şimal memleketin
ıle geçen hu vak'a karakteristik bir 
malıh·eti haiz de~il mi<lir? .• 

FRAı'\'SAnıt tşs/zılK 
ARTIYOR 

Amerikada ne§rolunan bir istatis
tik işı:izlerin hn sene, geçen seneye 
nazaran birkaç yüz hin azaldığını 
bildiriyordu. Halbuki. Fransa<la is
sizlerin gittikçe arttığı: görülmekte
dir. 

Son ne~rolunan bir istatistiğe gö· 
re, hir hafta içinde 6000 işsiz daha 
kayclP.dilmiş, bu suretle, eylül ayı 
zarf md.aki 305.000 işsiz eayısı 357 
hin olmulitur. Ilıma mukabil, geçen 
sene ayni vakitler 3.000 işsiz artmış· 
tı .. 

Diğer taraftım, lm seneki işsiz sa
yısı, iki sene evvelkine nisheten az
clır. 1935' de Fransada 67.000 işsiz 
varılı. 

Bu sene işı:;izli~in artmasına sebep 
olarak biitün dünyadaki maden istin 
sali buhranı gösterilmektedir. 

Atafürk'le 
Devlet Reisleı i 

arasında 

Yılbaşı teb-
rikleri 

* * Romanya: 
KEMAL ATATÜRK 

Ankara 
Ekselanslarına, kendileri ve Türkiye 

için olan en samimi temennilerimi gönde.. 
ririm. 

Kar ol 
MAJESTE KAROL il ROMANYA 

KRALI 
Bükreı 

Temennilerinden dolayı Majestelerine 
hararetle teşekkilr eder ve şahsı saadetle. 
rile Romanyanın refalıı için besledilim 
en iyi temennilerimin kabttlüna kendile. 
rinden rica ederim. 

K. Atatürk 

Senenin ilk kültilr 
hadisesi 

Beyoğlu Halke· 
vi kitap sergisi 

Uzun zamandunheri propaganda• 
sı yapılan çok faydalı bir fikir, hu 
gün Beyoğlu Halkevi salonlarında, se· 
nenin ilk güzel hadisesi olarak tatbik 
edilecektir. 

Ziyaret edeceklere yüzde yirmi nir 
betinde satış tenzilatı da yapılabilecek 
bir kitap sergisi açılıyor. Başta Vakit 
müessesesinin ''Dün ve Y arm,, neşri· 
yatı olduğu halde uHilmi,, "ikbal,, 
"İnkılap,, HTan,, "Remzi,, "Kanaat,, 
"Yeni kitapçı,, kitabevlerinin negri· 
yatı ve on kadar hususi ne§riyat tet
lıir edilecektir. 

Beyoğlu Ha1kevi ba§kanı B. Ekrem 
Tur bu serginin makeadıııı §öyle izah 
etmektedir: 

"Maksadın, 936 - 937 yıllarındaki 
Türkçe ne~riyatı hep birden ve bariz 
bir şekilde halkın nazarları önüne yay: 
mak ve bu vesile ile gerek radyorla 
gerek Evimizde kitap sevgisi etraf nı
da verilecek konieranslarla yurddaı· 
]arı okumağa te§vik etmektir.,, 

Ev başkanı her senenin ilk ayının 
ilk haftasında böyle bir kitap ıergiei 
açacağını vaadetınektedir. 

Bugünden itibaren sergiyi herkes 
ziyaret edebHecektir. Ziyaretçi! eergi• 
de gördüıni kitaplardan almak ısterse, 

o b" Ev haşkanhğma müracaatla ır kart 
alacaktır. Bu kart, o kitahı De§reden 
müesseseye gösterildiği takdirde alma 
cak kitap üzerinden yüzde yirmi ten
zilat yapılacaktır. 

-o-

Gazi köprüsil 
Gazi köprüsünün in§aatı de,·am et

mektedir. Önümüzdeki iki ay ıarf ın 
da Unkapanı cihetindeki ayaklar ya
za doğnı da Azapkapı tarafındaki 
ayaklar tamamlanacaktır. Dubaların 
montajı yapılmaktadır. 

Köprüniin bir buçuk sene zarf mda 
tamamlanacağı: anlaşılmaktadır. 



Ticaret sahamızda 
düşünülecek bir nokta 

Toprağımızın en &il.zel ve en yüksek cinı malı harice ayrılıyor Yan

lıJ 1.>ir yol değil. Ancak, bizde bir taraflı olan bu iti bir gözden geçirmek 
lizr~. 

Yazan: Hakkı Süha &ezgin 
Yeni çıkan "Tiryaki,, terimizi, ke. 

yüJe tUttUrUyor ve dereden. tepeden 
~o~~§u~oz:tuk. tık önce söz, tlltUn 
ilstune ıdı. TUrk tütünlerini dün 

d••rt b • ya. nm o ucafma yayan gtizelJikte 
nefasetten içimdeki tattan k n, 

. onuı • 
tuk. Hıçbirimlz, bir tütün yaprağına 
bu lezzet ve kokuyu veren tab· t . ıa sırrı-
nı bilmiyorduk. 

Onun için itin bu bilgi ta f h" 
depedilr. Yalnız ra ını ıç 

. • zaman zaman ya • 
hancı pıyaaalarda uğrad ğ 

ı nnız pusulara 
atıp tutmağı 11a unutmadık. 

Elbette hala unutul 
Un, Nevyork v mamııtır. Ber. 

b 
. e Londra pazarlarına 

aıka mılletlcr hesabı . .. 
ketlerin Üst) . na sürülen pa. 
...1_ ' en kazınınca, altından bi-
"'ım bayragw ımı b" • . 

L z, ızım fırmalarınuz 
çı11;mıı ve hld" · 
kadar h ıae aJanslara varıncaya 
Iavercicr er yere geçmiıti. Bu türlü da. 
K:i ilk ' yalancının mumuna benzer. 
tıktç bir parıltı, geçl.:i bir ıtık bırak 
tüf~ .•?nra a<snüp gider. Hatta ıu 
hir u~. 1!1ndc olduğu gibi, bazdan, ka. 

Yüzunden lutuf haline bile girer. 

da ~~at .. k~.m bilir kaçı cfa saman altın
ı yuruterek keselerini doldurmuı-
ardır <iiyec le . • . • e smız. l3en hayır dıye-

rncm b • ' .. '. elkı demeğe de kendimde hak 
K0 rmUyorum. 

ıuı1tf llfı ~çar, c!crler ya, bizim top. 
u ta da öyle oldu. Yine tütünden 

aynlmamak tuı-:1 d-'-- d · nı . cik A :ro• ~ e, aı,,. en ere ın-

b
. · kvrupadan dün bir dost, bana 
ır pa et T "' k 
Bir .. ur agarası getirmit~· 

T ürk !ürke, Avrupa hediyesi olarak 
. .. sıgarası ıetirmeii, tatau bir 

OrıJınallik U}'acatr, dudak bükecekıiniz. 
Hayır bun . • u yaprnaym Acelemze •ey. tan d W•1 • :r 

cgı se bile cehalet kanpcak ve 
utanaı ·ak • sınız. ÇilnkU bu nefasette cı. 
garayı !liz, kendi yurdumuda içemiyo-
rus. :ı"oı-aa.-___ -"-' . _, .-.. en ........... n yflkHlc 
cın .. ı inalı, "ihracat a aynhyor 

Gerçi bu ~ bh yol delildk. Av. 
rupa v~ Anıtrlka piyualannda kor. 
kunç bır mal dörilfU var. Orada üstün 

c.elmek, hele tiltUn gibi tiryakilik" 
sölc" l . . ve 
• u mcz ıtıyatlar doğuran bir malın 

c.ava, k • 
ını azanmak ırin bö 1 

g ırclcti B :r Y e yapmak 
Allcak, r . aıkaları da böyle yapıyorlar. 
kın k b~zde bu iJ bir taraflıdır. Hal. 
dinin c;:ı yetiıtirdiği güzellikten ken
Yor ' 'k Y almasına imkin bırakılnu. 

. ea"ıin U . 
•ı ı d • e g vcnen borazancı ba • 
:r " a olsa bo le k • ruıundan bir ".....t. r bi. 

c: ı aranıaz •- " 
,tıtel ··a · .. 

cevap b la u, nıçın böyledir?,, • bb, 

111 o:iı; U Dladılr. İJi idare edenler na.. 
lclrhğ n Y\lrlar? Bizi niçin bu feda. 

a zorluy 1 1 etı.ı· or ar Doğruıu merak 
l'U2. Yoruz d~setr, yalan söylemiı olu. 

l>aJıaıı var: 
<>ııce1 i. 

neıı, bu c;_rha ~a~nız tütün için benimıe-
baştra llıalla ncı himaye,, uıulil, &it.gide 

lzıııGtn rımı~a ulaıtı. 
ba en guzel : ... · · ·· ·· ncr •tıaı u.·.:ırı, uzumü, ya. 
sun, Ytıinı"rı ballandırıyor. Afiyet ol. 
knnnca ,,; er. Ama, biz de pa:anuza 

'J . • .;r•Yebi) • 
olsun, anıa oı. elım. Zarar yc.k bahalı 

Bir aktam .;n. b•·1 •ncun. 
Çİrckli b" r dost salonunda gUzel 

:r ır lepet • 

lar da bizim hallere dökülü7or. Bu olur 

mu ya?. Tüccann keyfi için biz, ağzı. 
mıza teneke kaplatacak değiliz. Zevki. 
mizi, dilimizin tadını da un:ıtamayız. 

Ticaret odaları, devletin bu itle uğ. 
rapn makamları elbette meselenin git. 
gide aldığı tekli gazden kaçırmamıılar. 
dır. Şu halde "tefbis,. in yanıbafll*lan 
"tedavi,. nin de izlerini görmek iste -
riz. 

"Mum dibine ışık vermez:!., diye bir 
ata sö.N vardır. Kendi yakınlarına hay. 
rı dokunmayan nüfuz ve makam sahip 
leri için aöylenir. Fakat bizde doğrusu. 
nu aöyliyelim ki, böyle bir teselli ile 
avunamıyoruz. 

Kıdem zamlaıı ve 
mesken bedelleı i 

Öğretmenlerin mesken bedelleri
nin ,·erilmesi hakkında iç işler hakan 
lığı bütün ,·ilayetlere ,.e İstanbul vi
layetine bir tezkere göndermiıtir. 

Bu tezkere üzerine İstanbul vila
yeti faaliyete geçerek mesken bedelle 
rinin verilmesi için tahsisat aymnağa 
ha§lamıştır. 

Diğer taraftan henüz ,·erilmemig 
müterakim olarak birikmiş kıdem 
zamları da \"ardır. 

İlk okul öğretmenlerinin mesken 
bedellerinden eTI·el kıdem zamlan 
\"erilecek ,.e biJihare muken bedel
lerinin ,·erilmesi için bütçeye tahsisat 
konacaktır. 

Boısada dünhil 
muameleler 

Dün borsada muameleler yine ha
raretli bir ıekilde devam etmiıtir. 

Birinci tertip Türk borcu tahville
ri 1850 den mua.otele görmüf, ikinci 
tertip Tilrk borcu tahvilleri 18.40 
dan satılmıştır. 

Bundan bagka Merkez bankası bil 
se senetleri 99 dan Anadolu 
tahvilleri 40 dan, Ergani tah,iJJeri 
96,75 den, anlan çimento tahviJleri 
945 den muamele görmü§, bir İngiliz 
lirasına Merkez bankası taraf mdan 
626,50 kuruş kıymet teshil edilmiştir. 

-<>--
" Ha~lm ve halk" 

Eminönü Hr.lkavinden: 
Bu sene için tertip ettiğimiz (Halk 

konferansları) ıeriainden (Hekim ve 
halk) mevzulu olan birincisi Dr. O. • 
man Şerafettin tarafından 6. ı. 938 per 
tem.be cUnU eaat 17 ,30 da Evimizin 
Caf alojlundaki ~e.ıinde verilecek
tir. 

, 
Davetiye yoktur. ;Her arzu eden ge

lebilir •. 
-O-

Hasan MUlld konseri 
Bu aJcıam verilecek olan Haean MU

fit konseri ikinciklnunun yirmi yedinci 
perıembe aqamı saat onıekiz buçuğa 
tehir edilıni§tir. . 
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Şf ~HiR HABERLERi ~ 
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Ölçüsii,tlük ı Oğretmenlere 
yardım 

Kitap çalan 
sabi kah l.uanbu/Ja ilkokı-.l talebesi o 

hadar çoh ki mevcut i>inalar kQ
fi gelmiyor. Yeni 1'1"'4ı'clep yap
rnak için de ıahsi..~t b\ ılunama
,·or. Onun için vilar.eı ruhi 

, Sandık nizamname- El yazması olduğu için 
isinde tadil~t yapılıyor 

1 ;,,edresderdcn alıısın; mektep 
ı haline koymağa çall.§ıyor.. Hal· 
1 buki bundan cvı•el FuuA klula 
yapılan 13 üncii ilk mekıq-ı bi· 
nası.na sarf edilen para tam· 220 
bin liradır. Bu kadar para bir 

1 nümunc mektebi yapıyorıu dl~ve 

1
1 hir ırk binaya ı·crileccğine ke~· · 

di bütçemize göre orta çapta be~\ 
I altı mektep yapılmı§ olsaydı 
• ·!imdi cs"·i m.cdreseleri mektep ~· 

haline koymağa ihtiyaç kalmaz
dı!. 

Bir.im büdiğimi:r. niimune 
mektebi meml,ekPtin tabü im· 
/;ô.nları ile mütenasip olarak her 
tarafta örnek olabilecek bir ıe
~cb/Jiü demektir; iki yü: yirmi 
bin lira sarf ın,a üıtiyaç gösteren 
bir mektep i.ae yalnız viuheıin 
.'ııısıui bii~esini değil. bütün 
del'lrt biitt;C3İni bile i/l.ôsa gö· 
türecek bir örnekten b~ka bir 
.~ev de'iildir. 

mn:mn::r.:aıwan:ııııı 

Adana kurtulu· 
şunun 

yıldönümü 
Adananın kurtuluıunnun 16 ıncı yıl 

dönilmU bugün aaat 14.30 da F.minönil 
Halkevinde mera.imle yapılacaktır, 

İstiklal marır ile baJlayacak olan me 
rasimde, mücadeleye iJtirıak etmit bir 
çok hatipler söz alacak ve hatıralarını 
anlatacak:ı.rdır. 

Bundan başka toplantıyı tertip eden 
Toroeulular cemiyeti tarafından önU • 
miladeki cumartesi günü akıamz Pera
palaı aalonlannda saat 21 den sabaha 
kadar devam edecek güzel bir bir gece 
hazırlanmııtır. 

Bu eğlencede milll oyunlar oynana • 
cak, danı edilecek ve tamnmıı sanat • 
kirlardan Safiye ve Mualli tarafından 
prkılar söylenecektir. 

--f>-

Yoksul çocuklar menfaa
t .ne konser 

C. H. P. nin bu yıl tetkil ettiği ••ta
tanbul yokıul ilk okul çocuklan yardım 
birliği,, cemiyetinin Beyoğlu Halko • 
vindelri ıubeai, yoksul çocuklar men • 
faatine bir müsamere tertip etmittir. 
Beyoğlu Halkcvinin orkestrası ile 

Sarway ainemaaında verilmeai tebrrür 
eden bu konseri, ayın on ikinci çarpın· 
ba cUnll dirucyecetiz. 

-o-

J Ölen öğretmenlerin ailelerine yar· 

1 

dım makHdiJe bir yardım sandığı ku
rulduğu yazılmıştı. Sandık idare he
yeti dün öğleden sonra kültür di
rektörlüğünde bir toplantı yapılmı~-
trr. Bu toplantıda sandığın me,·cut 
nizamnamesi üzerinde tadiJit yapıl
ması istenmiştir. Yeni yapılacak ta· 
dilat ile ()ğretmenlerin yalnız ölüm 
zamanında ailelerine yardım değil 
herhangi bir ihtiya~ kar~ısında da ken 
dilerinc muavenet temin ediJebiJe
cektir. 

Deniz llcaı el mildür il 
Romangadan geldi 
Bir müddet evvel Romanyaya gi

de'' İstanbul deniz ticaret müdürü 
Mil'fid Necdet dün •ahah limanmııza 
gele.\\ Romanya vapurile ıehrimize 
dön~üştür. 

Ayll ı \'apurla gelmesi beklenen İk· 
tısat Vtkileti müstegan Faik Kurtoğ
lunun ba'tzı işlerin tamamlanması için 
birkaç g\in daha Romanyada kalaca· 
ğı an1agıll\"laktadır. 

Deniz t~caret müdürü Müfid Nec
det, Romaa yada kaldığı müddet zar
f mda yaptıi\ı temas hakkında bir ra· 
por hazrrlay'llrak İktısat Vekiletine 
gönderecektiı1 

--~ 

Hava lıuıumuna luğ
lacılaıın gaıdımı 

İstanbul Hava Kiırumu hava tefki -
latına yeni yardımlar itrılcJnmr aramak 
ta ve muhtelif müesseseler ve sanat ev
leri ve sanatkarlarla temas etmektedir. 

Son yapılan bir tefC'bbllale ve tul • 
lacılarm satıı il.zerinden verec:ckleri 
yüzde iki yardım parası ile Hava Ku • 
rumuoa senede en u bir tayyare temin 
edilrec:ektir. 

Diler taraftan bava kunnnuna bat
b muhtelif cetir menbüan da temin 
edilmeğe çalıtılmaktadır, 

--0- • . !fi. 
Eski ~seıler 

Mil!eler idaresi lstanhulda mevcut 
eski eaerlerin tamire muhtaç olanla· 
rmı teshit ile Bakanlığa biJdirmigtir. 

Bu mftnasebetle Bakanlık eski ve 
kıymetli eserlerden birçok cami, mes
cit, medrese v~saireyi tamir ettirmek 
üzere yeni yıl bütçesine tahsisat koy
muıtur. 

Bu tahsisat yakında tamir işine bq 
]anacaktır. 

Orta tecfrl .. t dlrektlrUnUn Yar19larda muvaffaklyel 
tetıdlderl kazanan hayvanlar 

Orta tedrisat direktörü bay Av· 
ni şehrimizdeki tetkiklerine devam 
etmektedir. Dün de yine mevcut lise 
ve orta okuJJan gezmig smıf vuiyet
lerile talebe vaziyetlerini tetkik et· 
miştir. 

Hususi idarelerce alınacak yabancı 
damızlıklar için evveli haraları mfl· 
racaat edilmesi, olmadığı takdirde 
hükftmetin miisaadesiJe yan2larda 
muvaff akiyet kazanan bayvanlann 
satm alınması vilayete bildirilmigtir. 

başka şey çalmaya 
lüzum glJrmtmiş 

Zabıta memurlan me§hur sabıka· 
)dardan Memet oğlu İsmaili yakala .. 
mıı1ardır. Bu hırsız Rumeli ka' ağın 
da balıkçı l\Iahmmlun, Kasımpa)ada 
tahsil memuru Hazmım, Kadıköyde 
Cevizlikte bir kadmm evinden bir~oy 
e§Ya çalmıştır. 

Bundan baıka fsmailin üzerinde 
bir de yemek kitabı çıkını§tır. İsmail 
hu kitabı Osküdarda bir evden çaldı· 
ğmı, el yazması olan kitabın kıymet• 
Ji olduğunu tahmin ettiği için o ev .. 
den başka eıya çalmaya lüzum görme 
diğini söylemİ§tir. İsmail kitabı çal
dığı evi göstermek üzere dün Oskiida 
ra gönderilmiıtir. 

Bahaett n adUıeye varl~lyor 
PIAjlan ıoyan Bahaeddin imıinde

ki genç hakkında zabıtaca yapılmak· 
ta olan tahkikat neticelenmi§tİr. 

Bu sabah adJiyeye verilecektir. 

Saat çalan mahkOm oldu 
Bayazıtta iltll atelyeainde çalıkan 

Hüsnll adh bir genç ldün uataaı Meh -
medin &afil bulunduğu bir anda altın 

saatini ~lmıtt fakat kaçarken )1ilkalan 
mııtır. 

Hakla hemen adliyeye eevkedilerek 
birinci sulh ceza mahkemesine veril • 
miı, mahkeme keridiaini bet ay yirmi 
bet gün hapse mahkQm etıni§tir. 

Suç UalUnde yakal•ndı 
DUn gece ceç wldt sabıkalılardan 

SeWıattin Saro 'f'>bpıda Kudret 
adb bir kadının evine kimse görmeden 
hırsızlık mabadı ile cirmiı. öteberiyi 
götürmek il.zere bir bohçaya koyarken 
auç üstünde yakalanmııtır. 

tldncl sulh ceza mahkemesine sev • 
kedilen sabıkalı SeWıattin, dunıtm1sı 
aonunda suçu sabit görülerek iki ay 
bapee mahkOm cdilmit. ve tevkif olun 
muıtur. 

TRAMVAY ÇARPTI - Ku§dilin 
den geçen 163 numaralı vatman Ne
şetin idaresindeki tramvay muaJlim 
Halidenin hizmetçiıi 12 ya§md~ Gü· 
sine çarpDU§, yaralamıştır. Güzin 
hastahaneye kaldmlmqtır. 

Orta melılepleıe gir
mek için 

Vilayetlerden 
gelen çocuklar 

Son tedris yılı içinde muhtelif vi· 
liyetlerden okumak üzere ilk tahsil 
çağında çocuklar gelmektedir. Bu ço· 
cukJarm bulundukları vilayetten yal· 
DD bagma vapura bindirilerek lstan
bula gönderildikleri anlagılmıştır. 

~ınca, landını ~la§trrıldı. Karpdan 
'lobön d ki, Tolratııyan yahut 

,, an •im . 
iıtrııyor Sıra barı. mıı bır !ekerleme da. 
çeainl kald gelip de yaldızlı pe. 

ırınca 
ta leffaflat!a fafıp kaldnn. Bu, ı§ık 
1 :r-n ve a~-da f" • cızetli b. 6q ne ıs bır koku. 
incir .__ •r. ta~ bırakarak c:riyen bir 
~ wuıeııydı. 
&,eden pi 

Yeni vatandaş nesli 
Türkçeyi güzel konuşmayı öğren 1 

İstanbula yalms olarak çıkan ve 
ne yapacağım bilmiyen çocuklar po· 
lis taraf mdan sorguya çekilmiı ve oku 
mak 6zere geldikleri anlaıılmca polis 
çocuğu maarife göndermektedir. Fa· 
kat ilk tahsil çağında olan çocuktan 
okutmak ilıere maarifin hiçbir mües
sesesi yoktur. Diğer taraftan ilk okulu 
bitirip de orta o~ula girecek çocuk· 
larm da Bakanlığın açtığı müsaba· 
kaya iıtirak etmeleri ve kazandıkları 
takdirde İs.tanbula gelmleri liznndır. ma1 ... -, b yaaaınızda da bunlar satıl. 

"'
1

• en 0 • • • seytl\ caıı· • ıncırı yerken bep Hil 
ıd · "E . ' • t:rladı ın zı kpalamut,, unu ha-

ın durdın. -··o dır. Btr nun bu isimde i:ir yazısı var. 
catar1. balıkçının kan ter içinde dal. 

._ bo" 
zel ba~ttukan aon~ tuttuğu gU.. 

alama~ w ~~.. ~~· kimsenin 
evin~ Y'1 gı bır kulustur palaınudu da 
balıkçını lar ... Biz, bütün milletçe bu 

Geçeıı" akibetine mi mahldimuz?. 
car araıı 'enedenberi, aynı siyaset, ti..\: 

daline h~ da yerteıti. Portakal, man 
·· ıütn gibi t hvun tıpkı tUtt:in, incir. 
u r· kalbut 0Planıyor, eleniyor, seçili. 
yo ' ıara. 0~•tU kalanlar ve drıarı pi. 
yasa arda tutunamayacak olan 

Bir ak§am refikimiz bazı vatan· 
da~ların bozuk Türkçe konuştuklan· 
nı giize alarak: 0Tilrkçenıizi böy~ 
konufacaklarsa, konu~masmlar daha 
iyi,, diyor. 

Dünkü sayımızda Hasan Kumç.ayı, 
buna haklı surette itiraz ediyor n: 
"Biz onların bozuk konuılliklannı 
hiliyonız. Fakat beklediğimiz bun· 
dan sonraki nesildir. Onlar iyi konu· 
ıacaklar , .e konuşmalıdır,, diyor; 
"V atandaı Türkçe konuı !,, funde
sindf'n asla \'IZ~eçemiyect>ğimizi iga· 
ret ediyor. 

Bu ~ırada hatırnmza, Maarif Ve· 
klletinln Rwn, Ermeni ve Musevi 
vatandatlamnızm mekteplerinde 

Türçe konuınıağı mecburi kılan ta· 
limatnaınesi geldi. O zaman da yaz· 
dığnmz gibi bu talimatname. hem 
bizim, hem Ermeni, Rum, Yahudi 
\'atamla~l:ırımız için ne kadar isabet· 
li bir fırsat temin etmektedir. Bu • 
gilnkü azlık nesJinin ıivesi, milli kül 
tür noksanı bize maziden kal~ 
ına birçpk pürüzlü yadigirlardan bi· 
ridir. Onu, islih edebildiğimiz ka· 
dar ededuralnn. hakiki milli akisleri, 
yeni neslin bünyesinde hulmağa ça· 
h§acağız. 

Onun i~in "Vatandaı Türk~e ko· 
nuı !,, mefhumunun ya,·aı ya\·aı bir 
zanıret halini almakta olu§undan, 
bizim olduğu kadar Rum, Ermeni, 

Yalı..Ii vatandaılaruınzm da mem· 
nunİ)let duyması ve hu harekete ken· 
di aralarında da yardun etmeleri la· 
zungeldiğini bir kere daha tebarüz 
ettiriyonız. Ve tesiri olduğundan hiç 
~üphe etmediğimiz §U hitabı bir kere 
daha tekrarlavoruz: 

" \'ATANDAŞ. TÜRKÇE KO· 
NUŞ ! ,, 

Unutmayalmı ki çocuklar yürii· 
meğe alışrnazrdan evvel bir emekleme 
devri tııeçirirler. Y armki vatandaı ne-
9iJJerinin de Ailzel Türkçe iJe konur 
ma~a alııması i~in hu~nkü vatan • 
daşlarm u çok bozuk, bir dil ile ko· 
nuımalınnı Wru da muur görmek 
lizmıdır. 

Kültür direktörlüğünün kurduğu 
yardım teıkilab mesabesinde bu ço· 
cuklara yardım edilse bile ancak öğ· 
le yemeği ve ,elbiseden başka bir ~ey 
verilemiyor. 

Vilayet bu gibi çocukların baııhoı 
ve peripn bir halde kalmamalan için 
Dahiliye VeUletinden bütün vilayet 
]ere bir tamim gönderilmesini istiye
cektir. 

il lJRUftia abone olu
nıu De abone ediniz 
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İngiliz gemileri 
Bomhaıdıman edlldlkleı i lakdiı de 

Japonlara karşı ateş açmak 
emrini aldılar 

Şanghay 4 (A.A.) - Çin telgraf 
haberlerine göre Hangkov, Çinliler 
taraf mdan ietirdat edilmiştir. Fakat 
hu lıaher]eri tekziJ> eden Japon ordu 
u namına fü söylemeğe aJilıiyettar 

bir zat, Japon kuvvetlerinin lıenUz 
,ehre hakim hulnnduklannı hildir
mektedir. 

IJankov bugün Japon tanareleri 
taraf mdan hornhardımnn edilmiştir. 

INGILIZ GEl\lll,ERINE EMiR 
Hankov 4 (A.A.) - lleutcr ajan 

mın muhabiri bildiriyor: 
Yangtze nelırinde demirli bulunan 

f ngi1iz topçekerlerinin mürettebatı 

hugün Hanko\'u homhardıman ~m'i§ 
olan Japon ta) )'llrcleriııin ate.ine ma
ruz kaldıkları takdirde mukabele <et
mek için emir almışlar<lır. 
ÇIN RUSYAY A GÜVE ll'ORıUVŞ 

Tok)o 4 (A.A.) - DalıiHye nazı
rı Suetsngu p;azetccileri knlmİ edl!rek 
demi,. tir ki: 

"Japon milleti vaziyetin 'ehnmc
tini anlamalı ',., hUtiin mii~'k.ii11erh 
knrfı koymak üıerc hir]eşınc1idir. 

Çin hükfııneti bitkin hir lıııldeitir. 
Fakat Sovyctler Bir1i~inin miiznhere 
dhe gü' l'nerck muka, eınetc ıle, tuna 
çal ışıyor.,, 

Hazirandan itibaren 

ilaı;lardan istihlak res
mi kaldırılacak 

Ankara ( Telefonla} - lspenciyari ve 
tıbbi müstahzarlar baklandaki kanunun 
16 ma maddesinin değiştirilmesi hakkın 
daki layihanın umumi heyette müzakere 
si sırasında, mezkur maddenin kaldırıl 
masma dair muğla mebusu B. Hüsnfi 
kitapçı tarafından verilip umumi heyetçe 
nazari itibara alınarak bütçe encümenine 
verilmiş olan takrir, maliye vekili ile tak 
rir sahibi hazır olduğu halde, konuşul 

muştur. Takrir sahibi ispenciyari ve tibbi 
mustahzarlarr an alınmakta olan resmin 
senevi tutari 60-70 bin lira arasında az 
bir miktar old\llu itin, halkın ihhatine 
yarayan maddeler ibtrindeki istihlak 
resminin, layihada o ğu gibi, kısmen 

değil tamamen kaldmlması muvafık ola
c;almı beyan eylemiş, Maliye Vekili de 
verdiği izahatta bu resmin malt yıl orta-
mda kaldınlmasırun müv:ızene bakımın 

c'-ın doiru olmadr~nı söyliyerek ilganın 
~38 mali yılı ipthiasma kadar tehirini 
istembtir. 

Vaziyeti bir daha tetkik ve rnütalea 
eden bütçe encümeni, temin edeceği va
ridat yekunu ne olursa olsun, müvazene
ye tesir yapacak herhangi bir vergiyi se
ne ortasında kaldırmanın öte<lenberi yük 
sek Meclisin büyük bir itina ve asabiyet 
le takip eylediği denk bütçe prensibine 
uygun dü~yeceğini Ye ancak bu resim 
üzerinde layiha ile kısmen yapılan ten
zil~t hükQmetçe 937 bntçesindc zaten 
derpiş edilmiş olup ilganın gelecek mali 
}11 ba~ma tehiri halinde o zamana kadar 
kısmen yapılan bu tenzil!ttan da vatan 
daşlar mahrum btraktlmı, olacağından 
l~yihanm tehiri de yerinde olınayacat11m 
dü~nerek ispencirari ve tıbbi müstah
zarlardan alman istihlrut resmi 1 haıiran 
938 den itibaren tamamen kaldınlmak 
Dıere l~yihanm y{iksek bütçe birinci mü 
ıakerede kabul edilen ~lde çıkanlma
suu U}'"gUn gönnüş ve keyfiyetin bu şe
kilde yüksek Meclise arzına hük"flmetin 
de muvafakatile karar vermiştir. 

Ruzveltin nutku 
(Üsıyanı: l itıcide.) f 

ratik. vı tem ili ekillerden uıaklaşıl· 
ması satıh cereyanını takip eder gibi 
göziikmektedir. Enterna yonal anln~
malar yolu ile dünya sullıunun, <le· 
mokrwtik ve temsili hükumetler elin
de daha emin hir halde bulunduğu 
söylenebilir. 

Bl§k• kelimelerle fikrimi anlata· 
yım: Sullı, demokrasiyi atan \'eyahut 
dem<)krasiyi hiç tanımamıı olan mil
letler taraf mdan bn gibi milletler içİtı 
de ve daha çok vahim urette tehdit 
edilmektedir. 

Mecleni insanın kendi hükumetine 
samimi surette iştiraki için gittikçe 
daha fazla ısrar etmekte olduğuna 
hundan böyle dalıa ziyade ısrar e)'Jiye 
ceğine daima inanıyorum. Amerika 
Birleşik de, Jetleri halkı, buğiln de
mobasiden bihaher olan rneuıl~ket
lenle dcmokra"inin ÖftUmilzcleki Sf'ne 

ler içinde, yenİllen teee U edeceğine 
inanmakta(lil'. İnsaniyetin tı1U .. ın-'kh~I 
ull1 havatr, hu Umiuedit . ., 

A IElt/KA INC/tTERE iÇiN 
Tf;HıJKEYt CllUtlEZAllŞ 

Lonclra 4 (Hu u i) -ll Rut\el· 
tin nntI .. undaki <lı politika) a ılair 
olan kr ım bn ~nhalıki l.önılrn gnı
relerincle Jıararetli bir rrrrrıe kar•ı
Jnnmakuulır. 

Taymiıı gaıelc i eliyor ki: 
~'Cumhur Ba~knnı. ŞfkAgo nutkun 

dnki ıne' zuu tekrlır ele almakla hera 
hrr lııı S('fcr o k.ıılrır ı rarln le~ ilı et-
1111.•mİ! olrn:H. B. Hut' ehin lııı clefn 
lıillı:t~ıa lıtikı'iınctifli ıl.ıhih zorluklar 
;iııiin•lr tıtl..\ h eve ~ıılı"ıı~ı~ olma ile 
i:rn!ı l'ılileLilif. 
AllBt:İI\. t BİTAI: JF /\ 4Uılı:IU 

Lonclrn 4 (Hu u~i) - \' a in~ton
<lnn bildirildiğine ~i)re. Rıız' eJtirı 
rnrid vaıh et hakk,ntlnki hı>, an atı 
ıımiyP.tle • tnc:,·ip eıl il nı<'ktedi ;, 
Siya@! merikan mı1hfcllf'ri, tfp. 

okra4inin mii,..terek hir ı:avesi hu-

Jundnğunu itiraf etınekle beraber 
Amerikanın hariei siynsetinile miis· 
takil bulunma mı arzu etıııckteclir· 
ler. 

Bu mahfeJler, Ru~elt taufından 
tak"p edi]t,n harfoi siya etin gay,e~i 
hUyük deınokrasilerin hateektine mo -
vui bir harketten ibaret bnlonduğn
kanaatindedirlet. 

Daily Jlerald diyor ki: 
Amerikanın hizinı için kent!iııi 

tehlikeye koyacağını itmİt edersek in
ki .. ara uğrarız. Amerikadaki te~ki 
mesai taraftarı) arını mu\'aff ıtk etmek 
için tek imkan. bizim merikanm 
kendini tehlikeye ko1·nrak bize nıen
f aat temin etme in ele değil, hütUn 
ihtilaflara tatl)ik eclile<'ek heynelmi
Jel hukuk premiplerinde aliıka.lar of
dn~umnzu i"bat dmeklir. 

tJÇT~BRE KARŞI ÜÇIJER 
Pari 4 (Hususi) - ılu sabalıki 

Pari gazeteleri, B. Ruz,·eltin nutku· 
na miilıiın hir yer ayırmı§tır. 

Pctit Journal yazıyor: 
'·B. Huz,·eltin nutku, otoriter tt-"' 

jimli milletlere kar§ı koymak için (Je
mokrat memleketler nntnnt1 l~lıincle 
)'eni hir ı,;nğn~tır. Bu hitapla n. Ruz
veh. Berlin - Roma - Tokyo nıih,·eri 
ne kat-Şılık hir Vıt§İl'Jglon - LoTH1ra -
f>lfriıı mihYetini mi i 1ihdaf eıHvor.? 

OcnHe gAıeM inde hayaıt T;lıouis 
diyör ki: 

dRntHh me•~jınm Tokyoda hil
luı ~a nalın~ hir tt!•ir lıtt"ıl etti:-'i 11nla
,.ılmnktnd1r. Cum111.ıt Ba.Jrnn1. lıenfiz 
clertıokra•İ sistemine ml\lik olınnynn 
'~yalıut hu sistemi ka) hetmi~ olan 
ın r ılekctlerin hmm tekrnr tt ia ,.t] ... 
rrklcrini \C diin)ada hım>m Ln .. u
retle t ktar y~rle .. ~ceğini rımt~dil \"«' 

fnkat öJclnltça P-hf'nırtıi etli hir ifade 
ile övlenıi~tfr. 

R. Rnz elt, ıl()ymlan ıiöj;ruyn. 
'·clnnvatutı fa~i t ô1acağını., hilılinniş 
olan 'Mu~oliniye ce\'ap vermiştir. 

omen 1<rah 
Bn. Lupeekoyada memle

keti terketllrecek mı? 

Blikrcş, 1 ( Pariı:ı • Soir) - Roman 
yada :haşlaynn yeni aııtiscmist siya
set kral Knrol ile yakın alaka ı bulu
nan ba) an Mırğtla Lupeskunun da 
bu memleketten uıakln-;ınn ını mucip 
olacak nm.hr? 

Bundan epeyce zaman evvel bayan 
.lıtpc·ko yeni yılha~mda seyahate 
çtkınak nh etinde olcluğnnıı söylemiş
ti. I•akat son günlerde hir tnrnftan 
Ba.ı;' ekil Goga, diğer taraf tan bizznt 
kral tarofmdan ha) an Lupesko nez
dine ziyaretçiler: gönderilmesinden 
hir{:ok kim eler keneli ine Romam·a
~·r terkctmek tn,·:-iyc inde hulunuldn
lb'll knnnatine ,·nrmıtLır. Tia) an Lupcs 
lkomıh ·nlmula Pariııe geleceği hak
kında ri' ayet lcr ,·nrclır. 

~ 

Yahudiler R -
manyadan kaç 
mağa başladı 

(Üstyanı: 1 incide.) 

hilkfımct tarafından müsadere oluna -
caktır. 

Ticaret nezaretinde teşekkül cdece.lı:: 
tıir komisyon, bütün mücssesekrdeki 
yahıi:lilerin tebdili ile yerlerine Romen 
lerin getirilmesi işiyle meşgul olacak • 
trr. Ecnebi mütehassnılar h:ıddi asga
riye indirilecektir .• 

Bütün gazetelerin temiz Romen ka
nı taşımaları mecburi tutulacaktır. Ya
hudi, Alman, ve Macar ekalliyet ga • 
zetelerinde çalışan Romen olmayan bü 
tün gazetecilerin yazacakları yazrlann 
hududu tayin edilecektir. Kişineite rus 
ca çıkan gaze~lerde çalışan y:ıhlidilcrin 
itten çıkanlmalarr i~in emir verilmiı • 
tir. Hükumet aleyhin yazı yaZlllI§ olan 
bütün ekaliyet gazeteleri kapatılacak • 
tır. 

Sıhhyie vekaleti tarafından tayin e
dilen bir komisyon, Romanya Jaaricin • 
de okuyup da 1919 senesinden sonra 
Romanyada çalışmağa başlayıan yahu • 
di doktor"arın ruhsatiyelerini tetkike 
başlamıştır. 

Bütün sinema ve tiyatrolar da Ro .. 
mcnleştirileccktir. 

Önümüzdeki hafta içinde Nasyonal 
Hiristiyan gençlik teşkilatlan bütün 
Romanya dahilinde büyü]( toplantılar 
yapmağa başlayacaklardır. Bu teşek -
küller, hükCimetin tesis edeccceğini söy 
lediği 200 bin kişilik müsellah milis teş 
kilatmın nüvesi olacaktır . 

Hiikfimet, Çemovits'de çıkan iki al
manca gazeteyi de kaptmıştır. 

Bunlar. &mokrasiyi mUdafaa eden 
gazetelerdi. 

Yahudileri Avuıtur:ra, Bulgariıtan ve 
lhlya kabul etmiyor 

Avusturya - Romanla hududundaki 
Gmund ve Helehalom mevkiinden firar 
etmek isteyen yahudilcri Avusturya 
hudud memurları geri çevirmiıtlr. 

Yahuldilerden 16 kiti Gmund, 18 i de 
Helehalomda abkonmuştur. Bulgar -
Romen hududundan geçmek isteyen 
yahu<lileri <le Bulgar hudud memurlan 
geri çevırmişlerdir. İtalya da yahudile
ri kabul etmemek üzere karar almak ü
zeredir. 

Çelcler de yahudileri kabul 
etmiyeceklcr mi? 

Prai 4 (Huausi) - Romanya yahu-
dileri Çekoslovak hududuna tehacüm 

gösteTmektedir. Karpatlartla yerleşmek 
fikrbdedriler. Sağ cenah gıazcteleri bu 
yahudilerin kabul edilmesini istemiyor 
lar. 

Filiıtnin yahudi kramını lnıilt~ 
iıtiyor 

Londra 4 (Hususi) - Yahudi ajan
sının iera komitesi düı.tıü içtimaında 

yahucn~rc tahsis edilen ;'iJistin parça
cıımn İngiltere imparatorluğuna ilhakı 

nr ısteıneğ_e karar: vermiştir. Bununla 
beraber bu arazL-ıin hududu tayin ve 
tesbit cdilmemi§tir. huna mukabil ka -
raı-m metninde gösterildiğine gltre y'l
lıud:Jer milli yurdlannı her suretle mü 
dafaa edecekleri iç.in bu ilhak ile lngil
terenin Akdenizldeki stratejik mevki 
kuvvetlenmiş olacaktır. 

İngiliz mehafilinde bu karann da -
ha %iyade soğuk bir tarzda telakki edil
diği zannedilmektedir. 

B. Tahsin Uzer 
şehrimizde 

(Üstywıı: 1 incide.) 
dianamesini okudu, iddianamede, "Şef 
Atatürke minnet ve şükran,. başlıklı 
makalede, belediye varidatının şunun 
bunun kesesine aktığı, devlet memur -
}arının şeref ve haysiyetine tecavüz e
dildiği bildiriler.ek Alnnct Emin ile neş 
riyat müdürünün matbuat kanununun 
17 inci maddc.:;i delaletiyie 3'0 uncu 
maddesine göre cc%ahındınltr..alan iste 
niyordu. 

İddianamenin okunmasından sonra 
reis SaadettimA'hmct Emine ne diyece
ğini sordu. Tan Batmuharriri şu ceva
bı verdi: 

- Bu yazıdan ba§ka Tan gazetesin· 
deı htanllul belediyesindclô yolsuzluk -
lar hakkında on beı yirmi aün devam e
den yazılar. çıkU, bunlar bir kül te§kil 
etmektedir. Bu yazılarda ne bir §Bhsa 
ne bir resmi heyete hakaret etlillniıtir. 
Maksadım umumi hayatta DulUnması 

lftzımg~lcn temizliğin korunmasıdır. 
Bu yalsuzh:Jdar ima tarikiyle değil 

madde tayini suretiyle söylenmiıtir, 

otohü• i§inde 1'111l•tiye almalı için sa
Jlipleri bir taJmn uıutavassıtlara para 
vermek mecburiyetinde kaluntlardrr. 

Umumi hizmetlere taalluk eden itler böy 
Je f<arlı ise l>u karın mutava11ıtlara kal
mayıp lielediyeye ait olması laznngelir.
di. Ayni §elcilde bir takım mutavaaııtla 
nn yüzünden ıebrin imarına gidecek 
paralar bunların elinde JC.almııtır. Mu • 
tavaı&ıtJar Ermeni mezarlıiında eraz.i 
almı~rclir. Bunlar hakkındaki neıri -
yat latanbul belediyeıinin şahsiyeti ma 
neviyeıini v.?ya bir §ahu tahkir deiil
dir. Mal<sadım belediyenin phsiyeti 
mane.viyesini yükseltmektir. 

Ne.tekim bu yazılar hükumetin naza.. 
n dikkatini çe4oni,, rnüfettiıleri vası • 
taaiy)e madd~ tayini svretiyle ortaya 
konan yolıuzluklarrn tahkikine ba'1an· 
mııtrr. 

Bahsedilen yazım sadece hir mukad
demedir. Her yolsuzluğu meydana çı • 
........ ,, lılii.elt4-ıli 197. 1 •• 1 j mir -

riyetidir. 

MünaJraıa hürriyeti dünyaıım pek 
• yerinde nrdır. Yimdia Atatürkiin 
daima koruduğu hu hüniyet halclunda 
minnet ve ıükran ilraydedilanıatlteıılir. 

Yine söyliyorum, yazılanmm Heye -
ti umumiyeıinlde hiç bir lömseye lıafm. 
ret mabiııdr yoktur. isimler vana, bun 
lar İdenmiyerek yazılımttır. Makaa • 
dım 1U11Umt hayatta temi:ılifftir.,. 

Ahmet Eminin bu sözlerinden sonra 
müddeiumumi ~yle dedi: 

- Makale mahiyeti itibariyle küçük 
memurlara- aittir . 

Ahmet Emin: 
- Tufeyli 1111tur1-dan Wısedihni~ 

tir r Kip memuliardian hahie cezalar 
cephesindedir. Bir otobüs pa sobkta 
durdu, tim-ikinde durmadi diye ce-za ke
"Jme&dı.dir. Y nu:lia belediyedeki lıiu ta
kım y ... auzlollhır Wfmittir. 

Bı.ınöan sonra davaya sebep olan ma 
kale okundu. Ahmet Emin Yalman bu 
makalenin kendisi tarafından yazıldığı
nı söyledi. Reis: 

- Niçin isim tasrih etmediniz? 
Ahmet Emin: 
- Yolsuzluklar mahiyetini ınadd<; 

tayini suretiyle anlattım. Bir takım tu
feyli unsurlar rol oynuyor. Bunlan 
başka makalelerimde de yazdım. Tabi-
atiylc bunlara musamaha eden memur
ların da olması lAzundır. Hükumetin 
tahkikatını da bu memurlar ortaya çı
karacaktır. 

Müddeiumumi bu sırada Ahmet E
mine ıunn sordu: 

- Yazıda 1stanbulun inkılcip rejimin 
den i&tüade ctmddiğini ıöyliyordu. Bu 
na ne derler? 
~hmet Emin: 
- Ekseriyetle heyeti umumiye iyi ~ 

di:-. Bu yüzden bir kısım yolsuzluklar 
meydana çıkıp sıntıyor. Tufeylilerin 
rol oynamaır rejimin çcrscvesi içerisi
ne giremiyecek bir iştir. 

tatürk ve inkılap rejiminin lstanbulun 
surlan içerisine girmet:fi&ıine ve istan • 
bulda çalışan memurlardan bir kısmının 
eski zihniyetle har~kct ettiklerine •c 
halka suimuamelcde bulunduklarına ve 
bundan dolayı tevahuş ettiğini kayıt ve 
işaretten sonra bu gibi memurlann fo. 
tanbuldan çıkatılıp başka bir yere gön 
der.ilmiş olsalardı, iyi: birer vatandaş o
labileceklerine ima ve telmı1ı suretiyle 
ve şahıslar:rnr: tasrih etmiyerek bir .züm 
re memura karşı memurun haysiyet ve 
şerefine dokunacak şckitde makale yaz
dıgt. maznunu dunı§tnadaki tevil -
li ikran gibi delfiil il-c isnat olunan fiili 
işlediği sabit olmuştur. Ahmet Eminin 
yazılarının belediye riya.seti ile bir 
kısım belediye memurlarına ait olduğu 
şeklindeki i'jdiası ise gayri varlddir. Ah 
met Emin ile Sabri Salimin matbuat ka 
nununun 27 ve 30 uncu maddelerine 
göre caza tayinini isterim. 

Müddeiumuminin iddianamesinden 
sonra Ahmet Emin müdafaasmı yapa • 
rak ltrsaca şunları söyledi: 

- 30 uncu madde Siirahaten devlet 
memurları hakkrridadır. Belediye memur 
lan ise devlet memudan değildir. Muh 
terem mahkemeden belediye memuda
nnrn devlet memuru sayılıp sayılmaya
cağının tetkikini ve buna göre bir ka -
rar verilmesini istiyorum.,. 

Ahmet E:ninin bu sözleri üzerine re
is celseyi on beş dakika tatil etti. 

11önci celse açılınca reis Saafdettin 
mahkemenin verdiği şu kararı teihim 
etti: 

"Matbuat karıununun otuzuncu mad 
desi, devlet memurlan hakkında isim 
ve madde zikredilmeyerek İJlenen su~ 
tara ait olduğundan yazılar bu madöe
nin gumulü haricinde görülmüştür. Bu 
yazılar dokuzuncu maddeye dahil ise 
de bu da belediyece şikayetname ve • 
rilmesine bağlıiı:111. Halbuki şiKayetna • 
me verilmemiştir. Bu yüı:den iddia :ı:na 
kamının tecziye isteğinin reddine, an • 
cak iküyet hak1n baki ıtıılmck • Je 
duruşmanın tatiline katar verilmi§tir. 

OtObüı tahkikab 
Otobüs meselesini tetkik eden mül • 

kiye müfetti~~ri dün yeniden Ahmet 
Eminin mütaleasmı aldıklan gibi, şi • 
kayetçi iki otobüscüyü de !dinlemişler • 

dir. 
Dün akşamk; Son Telgraf gazetesi 

müfettişlerin bir iki güne kadar An • 
karaya gideceklerini yazmıştı. Müfet
tişler daha henüz buradadırlar. Tetkik
leri de bitmemiştir. 

Yakacak derdi 
(Vstyanı birincide) 

Bu suale k~ı orman işlerin~ ihtisa 
sı ile tanınmış olan bir zatın bi.ee güle
rek verdiğı cevap şudur: 

- On sene! On sene!,, 
- Nixin on sene? Bu nasıl olur? 
- Çünkü orman fen menıuru yok ••• 

Bugünkü tertibat ve teşkilat ile kafi 
mıktarda fen memuru da ancak on se
nede yetişebilir!., 

Acaba Ziraat vekaletindeki mütehas
sıs ıdareler bu vaziyet karşrsında nedi
yor? 

ASIM US 

IAnadolu 
Anonim 1ürk 

Sigorta Şirketinden 
Şir:kefrniz, bu ktrc Galatada, 

Voyvada cadtle,inde Flez:ıren ha
nının birinci katında Galata Husq. 
si müdürlügü namiyle bir §Ube aç
trğrnr -1e müdürlüğüne de müstakil 
mlil:lUr sıfatile: 

Ahdi Vebbl Dural'ı 
Reis Saadettin bundarı. sonra Tan tayin eylediğini sayın mUşterilcri • 

ne~riyat mUdürU Sabri Salime döndü; nin ıttila nazarına ar.zederkcn tim • 
Bir lcliycceği olup olmadığını sordu. diye hdar §.irketirni.ı hakkında 
Sabri Salim Ahmtt Eminin söz1eıine gösterilen itimat ve teveedlhiln it -
aynen i§'tirak ettiiini s<Syledi. Jbu Hususi mül:lüriyet hakkında dahi 

Bunu mUteakip mü "ideiumunı1 iddia- sirgcnmiyeceğini kuvvetle Omid 
namesini terdedcrek tunları söyledi: eder. 

- Makalenin yedinci v~ bilhaaa 52 ----••••••••
inci satırlanıtda ve son lamnlannda A- 1 
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1 !JQi Sonbalınrı nda Koraclerıi:iıı 
bir limanı olun nuroa: sıhhiye tlrıi
Tl'8İllt! lcıyi11 eıl/lcli{jlm vakii Bıır
oıı:ln Scı/11a ur11suıa kıırulmuş kusa
bıılcırıluıı biri olu11 Karnabuclda ta
lil 91111/ainıi rırrirmek istemiştim. 

1\artıollııı/, geçirilecek böyle bir 
talı/ uyı friıı, bilhassu hasla olem 
uır lıısuna, l:ıııirre11in ko11{orlu 0-

tcllerı'lıdcıı çok clu/ıa f a:la istirahat 
lcnıiıı edebilecek ka<lar sakindi. 

Zafuı Karnabaclı dört sene evvel 
tanınıışlını: orcıı/a, iki yüz senelik 
ma:r.iluiyle Usmanof lar aile3i ya. 
ıauıı far:ları itibariyle de beni alıi
kadar cdiuordu; fakat Karnabada 
(leldlğinı Oiin Osmanoflora uğrama
dan evvel ilk oeceyi Aleksi Todo-7' Panıfuomında gecirmeği müna-
11 P bu/muştum. 

1 
Erte.ti sabah, ltenü: uyandığım 

~ akil,:a/arda, Madam Todorof, a~a
mda misafirlerimin beni beklediği. 
nl söyledi: ve derhal indiğim za
nıan Osmanofların kürük kızı Gro
,enkayı orada buldum. 
Groşenka, bana ayırdıkları bir 

odaya rağmen, Alcbi 1'odorof pan
siuoııu11a lni~im için bana sitem e
riyor, ve Petro Grigora{la Zehra 
Osmnrıcıfıın bu odayı iki audanberi 
ha:ırlaı/ıklarını söyliyordu. 

Zehra O.smanof, Osmano{larm en 
bıiyü(iii olan Ahmet Osmanofun ka. 
rısı idi: fakat Pclro Grlgorof kim
di? Bunu Groşe:ıkn11a sorduğum za
man, birdenbire döndü: 

- Vlı, dedi; tanıştırmayı unrıt
lum. 

\'e lıemen yanıbaşımda olduğu 
halde o :amana kadar göremcıli
aim Pctro Grinorof çi:mclerini bir. 
le~firerek hafif ij}ildi: 

Petro Grigorofu hikayemin daha 
h~~lanı;ıcmda anlatacak değilim. Be
nım, Gro~enkava daldı;;nn dakika, tıp 
~~ bir Örümcek gibi ıı;;riye doğru çe· 
i<ılerek, iç tarafta, Gospodin Todoro· 
fun masasına dayanarak~ bütün ag· 
lar~nt iizerime d<ı~rn uzatmıştı. Petro 
Grıgorof tannnad r~ı bir insan olan 
bana kar~ı böyle lnr harekette hak
lıydı; fııkat hen, kendi tahiatimi sak
hyarak kendimi ona karşı kornyama
°'.1~~ım: Ve petro Grigotd benim ta
hıat ımın ne olnhilP.re~;ni Gro~t'1'!taya 
?Ö!'otcr!liğim açık hareketlerde~ daha 
ılk_ ha.,;;1~ta anlamıştı. Halbuki Petro 
Grı~ı;rofo kar~ı asıl tahi:ıtimi ~akla· 
lnak ı:-teyeccğim muhakkaktı· bunu 
va d ' • paına ım; ve bu ilk hatamdan 1c>~-
ra t?.l • t" • k . . , b .' · JJa ıının endısı taraf mdan k!-· 

k~t ;-dil mi~ hütiin hareketlerini dt. 
alıveı 1 ~. . • 

• 
1 1 e~ı~tırmedim: Petro Gri· 

gorof O • 
~on • smnnoflarclakı hayatlarının 

k
. funa kadar. ilk gördüğü dakikada 
e~ ~tt"kJ . d . 

ı . · 1 erın en ha~ka hende yenı 
lir ~ey ]d l ". . " e e ec ememı~tır. 
B~nunla beraher, neden Petro Grif oro un il zerine bu kadar menfi bir 

ıareketle duruyorum? Her şeyden 
evvel Gr k k 0~~n anın yanıhaşmcla onu 
kr enıle~ bulduğum vakit, Groşen· 
anın lııç bir .. l . h t k 1 k şey l!loy emesıne ace 

h: n_ıa sızı~, Zehra Osmanofla bera· 
«.:ok ıçerlerıne başka birisinin-fakat 

J?eldi~~k?1 olnrak ba~ka birisinin-
nttıı anlamı~tırn. 

na1ka h' . ·ı 
ro Gri ırıs1 • Bu, sinsi ve lıain Pet-

Sr.ırortan başka kim olabilirdi?. 

Şu kacl k' rın Pan . ar \·ar ı, Aleksi Todorofla-

G d~•Yonunda hüf eye dayanarak 
ospo ın T 1 fi 

Jıakik 0 c. oro a konuşan; fakat 
atte henı k f t k . . • ı· h" tak . il e~ e me ı~ın gız ı ır 

ım )o ard .. .. p G . 
go f 190 an vuruyen etro rı· 
k .;?, · 

1 
1 ~0nhaharmda ltlç bir va

ı ya nız" değildi. 

1 K?rnahadm küçük istasyonunda 
ıagaıların11 kompartmıandan indir· 

tnedcn " k d ] ''P :.0 a ta evvel, yolda birçok 
. ctro Grigoroff ar" a tesadüf l"tmiş· 
tım H . 1 l 
~ 1 • .~~sı < e ıemen hemen ayni bir 
a rp 1!:tn<le giizükiiyorlardı: Astra· 

~ııı:ı knlpakları altmda sarı bıyıkları-
ıı lı:ıtı ·I . K 

1_ 1 l)orum. alpaklarm kı,ır-
r.ı~ r· ı · ·· 

U) erı goz kapaklarının üzerleri-
lle dtk··ı- .. l . 
1 .. l J ıı uvor; yuz erınde uçan bir 

ı ıta ld "' ·ı . "'l lı;ı k, ~ u~u.~ı ll, yaı; ı ~ir sudan cl~-
ılü . a~_rak hır toz arrlı~ı var. l" e 
ılc~tlrıuvor Petro Grigoroflar?. Belki 

il .. ] _, ... 
1 • 

0ıı:ruc arı noı;!mya maksatlarını 
m~etnı· 

r ~ :. 1Yoruz. Fakat; geceleyin top-
1 .. 

1
k"terinde viirüven hir ı;ümüklü 

'ıo~e l ~ihi; bıraktıkları izler sabah 
:ı,·c m ı;;,n l .... k.. p tr G . 

' o c a gozn ·uyor l'e e o rı· 

goroflar, olanca ilıtinıamJarına rağ
men hareketlerini açığa vuran bu iz· 
lcri kayheıl<"nıiyorlardı. 

Bununla heraher, Aleksandr dö 
Balcnberg ile Prcm Fcrdinand? Bü· 
tün bunların arasrnda bu ikisi ne ya
pıyorlar<1ı? 

Bulgaristanda Petro Grigorofları 
besleyen iki prenslf>n birinin feci Ö· 

liiınü, ötekinin dö Batenherg\len da
ha feci gijzükmeycn hayatı, benim i· 
~in anlatılacak başka bir mevzudur. 
Prent\ Ferdinund, 1904 sonbaharında, 
bütün vuzuhu ile beraber bir yaban
cıya karşı ne ifade edebilirdi? 

Burgazclan Sofyaya doğru kısa bir 
scyalıat yapacak olanlar otel kapıların 
da, kiiçük kahvelerde, Sof yanın ya
Yaş yarn~ değişınt>ğe yüıtutmu~ gazi· 
no camekanlarında belki onun resim
lerine rasl:?:eliyorlardL Ve lıi~ kim
se, Prf>ns F~rtli:ıarnlın dö Batenherg
tcn <laha iyi i~ gUrmediğini de iddia 
edemezdi. 

Fakat Prens Ferdinandı 1904 sene
li-İnin hareketlerinde hiç bir vakit 
"yalmz" olarak luıtırlamayoruın: 

Prens Fertlinancl llulgaristanda kı
ımlılayan ~eyler içinde belki bir "vü
cut" tii. Mesela bir kır ortasında bı
rakacak olursanız bir çocuk gibi k.o§a
cak, yalıut bir takım hareketlerle ya
~ayan bir insan olduğunu ıı;ö:;terecck
ti. Fakat, Pren8 Ferdinand'da bir şey 
yoktu: Hükiim vermek, ·vahut hare
kete geçmek kabiliyeti!. ·Onun için· 
dir ki hir romanm iç:n hiç te kaçr 
nlacak bir yem olmayan Ferdinand, 
sadece hu.,usi hayatında değil, bir 
çohamn oda5mdan kilise duvarlarına 
kadar asılan resimlerinde bile tabia
tının bu eksik tarafım tamamlama
ya çalışıyor; ve onun büyük kare 
resimleri yanında uzun ve mustatil 
çerçeve1i Rulgar komitecileri gözii
kiiyordu. f ı;in en garibi, imparatorlu
ğu içten içe korkutan da huydu. Ce· 
nuha hiç bir inf ilakm sirayet ede
miyeceğini c1ü~ünürken; Bulgarista· 
nm üzerinde çoktan yüriimeğe baş· 
layan höcek, avaklnrmı garip bir tır
tıl ırihi l1er tarafa uzatmıştı. 

Karnabadda Osmanof
ların tarihi 

Gro~enkayı, ertesi sahalı Osmanof
Jarda bulunmak üzere Madam Todo
roflurın <lrş kapısına kadar geçirdik· 
te"I sonra, Petro Grigoroftan daha zi
yade Osnıanoflarm Karnahadtlaki ta
rihlerini dü~ürımeğe ba~laclım: 

Madam Todorof, benim i!;İn hazır 
ladığı yağlı bir piliçi kızartmak üze· 
re olduğu dakikalarda Tortorof pap
siyonunun üskat taraçasında "Karna· 
had oluyor,, demişti. Osmanoflarm 
Karnabaddaki tarihlerini düşünür -
ken Madam Todorofun kullandığı 
hu iki kelimeyi ister iste.'llez yanya
na getirmek mecburiyetini duyuyor 
dum. 

Karnabad ohlyor? - Fakat HaliJ, 
yahut Ahmet Osmanoflardan biri, 
Madam Toclorofun dudaklarında bu 
iki kelimevi i~itmiş olsalar, acaba ne 
diyereklerdi ? .. 

. Osmanoflarm Karnabadda iki yiiz 
seneye yakın bir tarihleri vardı. Ni· 
tekim Karnahad'nı i~inde olmakla 
beraber Osmnnonarr Karnahaddan 
ayıran bir duvar \'e yüksek bir kapı 
ile ka~ahada ilk kar~ıla~tı~mız za· 
man hunu derlıal anlayabi1irdiniz. 
Karnahad'ın içinde Ye Karnabaddan 
drşan. •. 

Ne tuhaf?. Fakat her ikisi de doğ· 
ru ..• Çünkü. iki yüz senedenl1eri Os
manoflara danı§ılmadan Karnabadda 
hiç bir şey yapılamıyordu. Y alıut 
her~eyi Osmanoflar yapıyorlardı; ve 
~iftlikl erinden ha§ka Karnahailda 
hiç bir şeve sal1ip olmadıkları halde 
herhan~i bir fikir için ister Ahmed 
Osmanofun k1ı;raklarınm bulunduğu 
yer. ister Halil o~manofun silah kol· 
lck:::iyonu odn~ma - ve ılaha ziyade 
hura,·a - lıemt>Tt lıerkt>~ Osmanoflara 
J?eliv~rlardı. i ı;tclik Osmanofların 
<1a Kamalıacllılnra yaptıracakları sa
yısız i~ler vardı. 

'(Arkası var J. 

Wz.alan.nda Jt)dn lfan!U\ aWılu, llM 
na~ıı DJIUIJU61e ıonswer411. KHk•mtaı 
....,., lie llt! IWpıuuf t11t Uf U)'a U>• n W 
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• HJIA.Qc li>, 8Jô 'V&J'IOT9 l,2'J60 
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• Atta.a l:S1 4l • BUkrl!I 106,8910 

• Ceııe1'f't 3.4=x35 • Selgn.O S4ö7ao 
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- stlkrazlar - ra11v.1teı -
• 11138 l Ji-Or. ı ıı;tektrüı 

• • • !J 1462;-; rramn1 
• • • • D 14i>7:> R.ıbtım 

• • • m 13.ıU * An.Ad<'ıla f ~o ırı 
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S. Errurum lOıZ:ı Anadolu LD 3J lJ 
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Öğle neşriyatı: Saat 12,30 PUikla Türk 
rnu:.ikisi. lı,5u IIarnuis. l3,05Plak.Ja Türk 
musikio;i. 13,30 ;\luhlclif pl:ik neşriyatı. 
ıı Son. 

,\kş:ını neşriyatı: Saat 17 1nkıl1'p der
si~ CniYCrsitcıkn naklen: Yusur Kemal 
Tenğirşcıık. 18,30 Plakla dans musikisi. 
19 Necmellin füza ve arkadıı~ları tarafın· 
dan Türk musikisi. 19,30 Konrerans: Dok
tor Fahrellin Kerim (Ruyal:mn mahiyeti) 
19,55 I.lors:ı lı:ıhcrlcri. 20 Mustafa Ye arka
daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıl:ırı. 20,30 Hava raporu. 20,33 Ömer 
llıım tarafından arapça söylev. 20,45 Ne
zihe ve ark:ıu:ışl:ırı tarafından Türk mu
sildsi Ye halk şıırkıları (Saat ayarı). 21,1:> 
Orkestra: 1 - Rossi ni: Ta ncred uvertür. 
2 - Dorel - Clerc: lllusien. Valse. 3 -
Puccini: Malleme Buıterfly. 4 - Transla· 
teur: Ser:ın:ıdc. 5 - Engel: Cowboy Licbe. 
22,15 Ajans hÜbcrleri. 22,30 PUıkJa sololar, 
opera ''c operet parçaları. 22,50 Son ha
berler ve crlcsi giinün programı. 23 Son. 

llllll)J)nllU 

lllJ~ 
11111111~ 

lstanbul Beledi11ed 
Şehir Tiyatroları 

Saat 20,30 da {Erkek 
''chayaletıeri) Piyes 4. 
perde 16 tablo. Yazan: 
H. Lenormand; Türk
çesi: 1. Galip Arcan .. 

Saat 211,30 tla SATILIK ve KİRALIK 
Jfomedı 3 perde Yazan : Andre Birnbeau 
Türkçesi : M. Feridun 

Cunıarlcsi, Çarşamba 14 de LAPE...'\"TEN 
RABA Yaz:ın: Ekrem Reşid Müzik: Cemal 
De~id. 

ERTUGRUL SADİ 
TEK TİYATROSU 

Bu ı;cece : Üsküdar 
(H:He) sinemasında 
CEZA J{ANlJ!\"U 
Vodvil 3 perde 

ŞEHZADEBA$1 
TURAN TİY1\.TROSU 
Bu gece saat 20,30 da 
'\an'atkiir Naşit ve ar
kadaşları, Yavrunun 
Gecesi ses kraliçesi 
Hamiyet konseri Kay. 
nanam vodvil 3 perde 

[ l dr-JS?fii?@ 
Limanda 

Saat Vapurun adı Gittiği y;l 
18 Mersin Bartın 
20 D:ındırma .Bandırma 
15 Antalya Ayvalık 

GELECEK VAPURLAR 
16.15 Kocaeli İzmit 
18,40 Bur~:ı ~ludanya 

6.30 n:ınıtırm:ı Bandırma 

1G İzmir İzmir 

• Dün Türk borcu tahvilleri Paris bor· 
sa~ınd::ı 279 frnnka satılmıştır. Bizim bor· 
sacla ıs,.15 lira<lrı kapanmıştır. 

* Son bir hana içinde İlalya ve Yuna· 
nisl:ına 25 bin cifi palamut satılmıştır •• 

l'ecriilıe irin lslanlıula gelen Fransız Cuone gemisi Galata küprüsiinden geçerken 

82 sene evvel 

Boğazda batan bir 
• 

gemı 
Istanbul timanmdan bahseden ecnebi 

bir muharrir su cümleyi kullanır: "De.. 
niz kazaları limanı lstanbul,, 

Kim bilir her gün gözümüzün önünde 
uzayan şu yeşil sularda ne facialar cere.. 
yan etmiştir. Hafızamm yoklarsak, bi.z
de birkaçını hatırlarız. 

Fakat bunların içinde, tam 82 sene 
evvel, 1855 yılı ilkteşrin ayında Saray 
bumu açıklarında cereyan eden hir kaza 
Avrupa tarihlerinde bile yer bulmuştur. 

Kaptan Magnan admda biri, Fransa.. 
da ortaya bir noktai nazar atmıştı. 

- Şehirlerde işliyen altı düz, satıhtan 
denize yakın vapurlar denizlerde de işli. 
yebilir .. diyordu. 

Magnan, davasını isbata kalkım~. 
Chalon _sur - Saone ve Lyon arasmda 
işliyen Cygne adlı nehir gemisi ile açık 
denizlere çıkmağa karar verdi. 

işaretler: 

Gideceği yeri uzun uzadıya düşnnme.. 
di, İstanbul yolunu tercih etti. Bunun 
sebebi vardı. Sivastopol harbi henüz bit.. 
rnişti. İstanbul ve Türkiye her yerde anı.. 
lan bir yer olmuştu. 

1855 yılı 15 ağustos sabah saat 11 de 
ince uzun, alçak ve düz tekneli Cygne, 
Marsilyadan hareket ettiği valcit, bütün 
şehir halkı onu uğurluyordu ve tek kim.. 
se geminin selamete çıkacağım ummu
yordu İçinde bulunanlara dua ediliyor: 

- Belki bu akşam felaket haberi ge.. 
Jecek.. deniyordu. 

Bunun için olacak Cygne, ba~an ba
şa çiçeklerle donatılmıştL 

Günler ı~ti ve l\.larsilya, felaket ha.. 
beri alamadı. 

Cygne ağustosun 17 sinde ttaıyada 
Livourne'e gelmişti. 22 sinde hiçbir ka.. 

(Sonu 11 ncide) 

Tam Tiyatro 
Yarım Tiyatro 

YAZAN: Sadri Ertem 
.Bir ICere tiyatronun tarihi yüz se

ne) e bile varmaz. Fakat hu kısa devir 
içinde znnıan zaman insan ceLitleri 
seferber edilmi§tir. Yalnız hu sefeı
herliğin sonunda umulan, beklenen 
meydana ~ıkmamıştır. Tiyatrolar ku
rulmu~, ~ataf atlı nutuklar söylenmi§, 
edebi heyetlerin listeleri neşrolun· 
mu~, hatta Avrupadan mütehassıslar 
getirtilmiştir. 

Son yirmi beş sene içinde aktüalite 
i~ler arnsmda tiyatro meselesi vardır. 
Halleclilmeıniş olan bu meselenin kr 
sa, kısa merhaleler üzerinde fütuhat 
kaydettiğini de söylemek icap eder .• 
Son yirmi beş sene içinde tiyatro sa
hasında kazanılan şeyler parça, parça 
dır. Ve tiyatroyu kül halinde hesapla· 
mayan bu ilerleme hamlesi bir binayı 
\ 'Ücudc getirmek yerine, hazan bir 
kapr, hazan bir çerçeve, hazan bir 
merdiven basamagmı vücude getir • 
miştir. Fakat bu detayların yekO.
nu tiyatroyu yaratamamıştır. 

Halbuki tiyatro, sahne, aktör ve se
yirciden mürekkep bir küldür. Yarını 
tiyatro yamn bir insan gibi kötürüm 
kalmaya mahkumdur. 

Gözlerimiz epey zamandır tiyatro
nun aktörüne dikilmiştir. :Mütemadi· 
yen ondan bahsederiz, ya göklere çı .. 
karrrız; ya yerlere batırırız. Severiz, 
hayran oluruz; biddetleniriz sanatın· 
dan değil insanhgmdan hile şüplıe e· 
deriz. Birgün arti9!:i sanat (fon) u i
çinde görmeğe tahammül edemedik, 
onu sahnenin, ve seyircinin dekoru ile 
tahlilini yapamadık. 

Tiyatroyu sadece aktörden ibaret 
bulunduğunu farzettiğimiz için 25 
seneden fazla bir zamanda çok ııör 
lenmcsine rağmen elimizde umuldu
ğu kadar sanat kıymeti kalmadı. A· 
yakta duran sanat adamlarımız da 
varlıklarını bize değil kendi kendile
rini yetiştirmek kabiliyetine ve ke§'" 
fettikleri imkanlara borçludurlar. 

Çünkü bizim tiyatro hakkındaki 
diişüncelerimiz deni~ üstünde buğdar. 
t:ırlası yetiştirmek emelinden daha 
ciddi, daha hakikate yakın değildi. 
Buğdayın havaya muhtaç olduğunu 
hiJiyorduk. Fakat bir nehatm. ye§el"" 

mesi için dalla ne liad'Jr şartlara ria• 
yet Iaznndır. 

Havada buğday haşaklan yetiştir
mek için zaman zaman '.Avnıpadan 
mütehassıslar hile getirildi, bugün 
bunların arasında kalan sadece bir 
alıtır. Ve bir tomar evrak! 

Henüz tiyatro binamız yoktur. Cid· 
Öi bir surette tiyatro mektebi henüz 
yeni kuruluyor. . 

Tiyatronun 1ier şeyden önce bir hı· 
naya sahip olması laznndrr. Bununla 
~ataf atlı binalardan bahsetmiyorum. ... 
:Artistin işini kolayla~tıracak tezga· 
)11 kasdediyonım. Ve sahne sanatının 
kudretlerini, sırlarını kulisleri arasın 
da saklayan binaya i~aret etmek is· 
teyonım. . 

Halbuki tiyatronun yegane münek'" 
kidi, yegane hocası, yegane kunıcu
su halktır. SeJircisi olmayan ve se
yircisinin manevi nüfuzunu ruhunda 
J1issetmiyen, seyircisi ile artisti ara· 
smda irtillat tesis edemiyen bir tiyat· 
ro tiyatrodan başka bir §eydir. Tiyat
ro, seyirci ve artistin birleştiği tek e 
serdir. 

Bizim tiyatronun li'er zaman ili· 
mal ettiği tek mesele seyircisinin ti· 
yatro ile irtibatıdır. Bu bakmıdan tu• 
luat kumpanynları ve dalıa çok ipti· 
dai bir tiyatro lıi~sini Yerir. Aktörü 
alınız mektepte yeti~tiriniz, binaları 
mütehassıslara yaptırınız. Fakat hun· 
ları i~ine seviyeli tiyatro seyircisinin 
eline teslim etmedikçe sanat tiyatr~
sunu kurmak mümkün olamıyacnk· 
tır. 

Sanat tiyatrosuna giden yol tiyat
royu seviyeli seyircinin niif uzu altı· 
na bırakmaktır. Bunun çıkar yolu, 
memlekete hol, bol dek'orlu yabancı 
tiyatro gnıp1armı celbetmektir. Us· 
ta trupların hareketi hem seyirci
yi, hem de aktörü üstünle§tirecektir. 
Kaliteli bir tiyatroya ancalC seviyeli 
seyirci vnı:;rtasiyle erebileceğiz. Sanat 
tiyatroı;unu. kendi hülyalarının. ken 
di tasavvurlarnnız, ve kendi ölçüleri
mizle lialk'etmemize imlian yoktur. 

Muasırlarımız arasm"da seviyeli 
yahancr tivatro seyretmeden milli ti-. . 
yatrovu kurmu§ olan camia · mevcut 
değildir, 
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VAR'P 
v o,~ • 1 

iKi SAAT iÇtNDE EVLENDi 
VE AYRILDI 

Yugoslavyada bir ~dam iki saat için 
de cvnclip boşandı. 

Sabahın saat dokuzunda nikah me -
ra ınıin .. e bu1unmuştu !ki saat sonra 
d 1 karı .. ın:lan ayrıldı. 

Buna sebep evncleceği kızın on al -
tı yaşında zannedildigi halde 14 yaşın
da çıkmasıdır. Şimdi trahoma meselesi 
etraf.nda davalar cereyan ediyor. 

BiR MUAYENE tlCRETI 
Amerikanın Kivlend şehrinde bir 

ad m, doktora müaracat ederek pek 
fazla sigara içtiginden şikayet etmiş ve 
b ından kurtulmak için bir çare aradığı 
m söylemiştir. 

Doktor: 
- Altı ay için sigarayı 

tavsiyesinde bulunmuş. 
Adam memnun ...• 

bırakınız, 

- Ne ala demiş. Bu suretle tam elli 
dolar para tasarruf etmiş ol:::cağım. 

V c çıkarken, doktorun muayene üc
retini sormuş .. 

Doktorun cevabı gu: 
- Elli dolar. 

BALIK KAFASI ADAM 
İngilterenin Kembriç üniversiteei 

hayvanat profesörü Ceyms Graz, biri
sine "Balık kafalı adam,. dediği zaman 
kimse güccnmczmiş. Yani, bizde "kuş 
beyinli adam,. sözünün ifade ettiği ma
nada bir hakaret saymazlannış. 

Zira bu İngiliz profesörü, balxk bey
ninin esas noktalarda insan beynine ta
mamen benzediği iddiasında::Ur 

YANLIŞ BiR KANAA TIN 
DOGRUSU 

Bilmem siz de o kanaatte misiniz; 
bir adamdan köpekler hoşlanırsa, o a
dam itimat edilebilir bir adamımı. 

Eğer köpek hoşlanmazsa, ;o adama i
timat edilemezmiş. 

Bunun yanlış olduğunu hayat gös -
teriyor, çünkü bazı adamlar vardır ki 

öpeklere kendilerini sevdirmeği bilir
ler; ayni zamanda bir çok insanlarla 
da geçinmenin yolurıu bulurlar. Bazı 

a:nlar da köpeklerle asla uyuşamaz -
tar. 

B:.ı işte ahlakın ve maneviyatın asla 
,. lü yoktur. Çünkü bir filim, bu riva -

yetteki hakikati araştırmak üzere, elin
deki bir çok köpekleri hapishaneye 
göndermek gibi bir tecrtbede bulun -
muş. Köpekler, mahpuslarla canciğer 

kuzu sarı:ıc:ısr arkadaş olmuşlar , 
Şimdi ,mahpuslar itimat edilecek a

damlar mıdır ? 

- l\ocamın falıldr uliTmesine dayana 
maml Kendfçirıe. "Ahmak!., dedifjı' içi11 

l-ir fol.:al altım! 

- Yılbaıında sana ne geldl1 
- Pencereden aıaoı başıma bir çiçek 

saksısı .. 

- Ne yapayım/ "Baıt a/jrımı kesi., dlue 
öyle yalvarıyor kil 

Nobel mükafatı münasebetiyle 

Telif hakkı tanımakta 
ttittuğumuz yanlış yol 

1 
Beynelmilel bir anlşmaom dışında kalmak ısrarmı gösterdik~e kendi kendımizi 1 

balta lamakta devam edecğiz demP."tir .,_____ __________________________ ....._.__ 

Garip cür'et, doğrusu ... 
Birkac; gün cvYcl bazı .. münen er,, 

1 erim iz, edebiyatımızın T o bel mi.ika· 
f atma hak iddia e<lchilip edemiyece
ğini konnfnıaktan dalıi ~ekinmedHer. 

Bu tarzda konu~mağa kendimi me
zun aılcledişim, Nohel miikiifatmı da
ğıtan komiteyi. bir e"erin sanat kıy
meti iizerinde haklı hükiimler ,·ere
hilir bir yiiksek makanı suretinde ka
bul ettiğime hamledilmemelidir. 

Hayır. Ben, ne obel mükafatı 
komitesini mühim hir güzel sanat ve 
fikir mahfili olarak kabul etmekte
yim; ne ele hir eserin hu mükafatı 
kazannrnc;ı benre miihim bir mesele
dir. Nohelin dinamit ticaretinden bi· 
rikmiş yüksek ııervetinden her yıl a· 
vuç a' uç dağıtılan paralarda hana 
mühim gfüüncn nokta ııadece te~ri· 
f at tarafolır. Bn hiiylik bf'!ynelmilel 
mükaf ntm ,·erilmesi için taranan u· 
fukta boy g()sterebilmek tarafıdır. 

Na.:ııl Ri ·a eticumhur halo1armcla 
bir sefir tabii dantli!erden addedi
Iirse, protokol genel direktörü hu se
firin cfa,•etiye ini zamanında p;öndeı
meyi unutamazsa. lıir memleketin 
~iizel snnnt. fikir Ye bilgi mnhitJeri 
de tıpkı iiyJe. hu ufukta ~r ·iiJmesi 
mutad Jıir unc:ur lıaJini alabilmeli -
dir. 

Belki fsveçin sportmen kralı l\fa
je•te Gnstav taraf mel an her yıl dağr 

Ya z an: 

Nizam eti in 
Nazif 

Garip izdivaçlar 
iki metre boylu bir sirk oyuncusu 

ile bir bacaksız kadın evlendi 



Napelgonun niJbelçileri çehildihten sonra 

Haydn;ın başını 
kesenler 

Kafatasını kırıp beynini çıkar
mışlar ve bir nazariyeyi isbat 

etmişlerdi 
Bugün sanatkarın kafatası ile 

bir araya toplanıyor kemıkler; 
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Hollivutta en bahtiyar erkek 
Con Kravfordun kocası olduğu söyleniyor 



Hangi koca daha kuvvetli? 
İbrahim Y aıar, Cevat Nuri, Sadi 

Em; er ve ben, bil) ilk patiserinin &es
siz üst kat salonunda oturuyorduk. 

İbrahim Yaşar sigarasını tablanın 
kenarına iliştirerek: 

- Kadınlar hakkında bugün besle 
nen fikirlere asla taraftar değilim. 
dedi. Bence bir kadınm. vazif eti ko
casına itaat etmektir. 

Kısa boylu ve sakin bir tip olan 
Cevat Nuri: 

- Noktai nazarın biru demode 
değil midir? diye ıordu •• 

Hayatında henüz evlenmemit bulu 
nan Sadi Enver daha ziyade Cevat 
Nuriye lıak vererek: 

- Bence kazın ayağı öyle değil, 
dedi. Modem kocanm vazifeBi, kansı 
na itaat etmektir. 

İbrahim Y apr, iri vtlcuclunu, kol• 
tukta iki defa oynattıktan sonra Sadi
ye istihfafia baktı. 

- Sana göre belki CSyle, dedi. iz
zeti nefti olan bir kadın elbette ki sa· 
na itaat etmes ve sen ona itaata mec
bur bhnm.. Fakat ben, bambaşka 
bir adanımı.. 

Bu arada ben a3ze kanıarak ibra· 
hime ıordum: 

- İbrahim .• Hakikaten lianna her 
ıöyledi~ini yaptırabiliyor musun? 

İbrahim, kocaman lwmm yüzün8 
bana ç,evirerek: 

- Elbette! diye cevaJ- vereli. Ben, 

Ayten ha(ifçe ba§mı büktü \'e gİ· 
yinmek üzere odasına gitti. . . . . . . 

onun hiçbir manam hareketine veya Bayan Nerminlerin evinde diğer 
emrine tahammGJ edemem. misJfirler1e de tanııtmı. Onlarla ay-

- Sana daima İtut ediyor mu? n ayrı konuıtuğum sırada, ne yalan 
...- Tabii .. Batb dlrll davranacak 18yliyeyifQ, Aytenin İbrahim hakkm· 

olsa, hayattan leaet alına Ben eski daki beslediği Baygıyı §Öyle etrafile 
moda, fakat tam erkeğim. Kadroda kendisinden dinlemek istedim. Bir fır 
sevgi ve Hygı uyandıran hlr erkek, tat araştmyordum. 
işte hunun itindir ki karım \-e ben · 
pek mesuduz. Nakleden: HiKMET MÜNiR 

İbralılnt 'YıfiMn1i'IMlmt 111~ ~Ur- (Sonu: fıı. 10 $1. 1) 

[ ' Kı•a Haberler 1 
• Derslerin intizam dahilinde cereyanı 

için muatllmlerin nakil ve becayfşlerinin 
ders yılı içinde yapılmaması vilAyete bil
dirilmiştir .. 

• Geçen bir sene zarfında İstanbul vilA
yeUne 150777 evrak selmiş, , 33740 evrak 

çıkmıştır. 
Biltüa muamele ıllrea evrak ,ek6au 

184717 adettir. 
• Bir mllddettenberl İstanbul Elektrik 

şirketi hakkında teltciklerde bulunan, ve· 
kllet imtiyazlı th'ketler bqmOşavirl Su
ruri, incelemeleri bitirmiş, neticesini ve
kalete bildirmiştir. 

• üniversite doçentleri, birer konferans 
vermek üzere Cumhuriyet halk partisi ıe
nel sekreterlill tarafından Ankaraya da
vet edilmiştir. 

• Hükömetimlzle Romanya arasında ye
ni bir ticaret anlaşması akdi etrafında 
müzakerelerde bulı.ııtan heyet bugün lstan 
bula dönecektir. Heyetin bir müddet son· 
ra Tekrar Romanyaya silmesi muhtemel· 
dir. 

• Yılbaşı mDnasebetlle cuma g(lnllnden 
beri kapalı olan okullar, bu aabah açıl· 

mıştır. , 
• Evvelce kanalizasyon şirkell tarafın· 

dao yaptırılan künk boru fabrikasının 938 
de belediyeye devredilmesi mukavele icap. 
lurındandJ.. Belediye bu hususla şirkeie 
müracaat elmıştlr. Şirket devre hazar ol
du#Unu bildirmiştir. Devir ve teslim mua
meleıılnl tekemmül ettirmek üzere bir ko
mlıJon kurulacaktır. 

• 'filrk lemi kurtarma tirketinin tasfiye 
edilmesine karar verilmiştir. Şirketin işle
ri İktisat vekAletine baAiı yeni bir idare
ye verll~ektir. 

• Tarihi kıymeti olan blllün çeşmelerin 
tamirine karar verilmiştir. Bunun içın mü 
ıeler idaresi bir liste hazırlıyacak: ve t>. 
tediyeye verecektfT. 

• Slnoptakl lncebunın feneri, badema 
20 saniyede beyu snıP dört şhııfekli 
c:nlışacaktır. 

• Ankaradaki çubuk barajının sulan 
boşalıılarak temizlik ve muayene yapıl

mıştır. Sular boşaltılırken barajdan birçok 
büyilk boyda bah'1ar çıkmıftır. Balıklar 
Ankarada satılmııtır. 

• Gümrük ve inhisarlar genel direktarO 
Mahmut Nedim dün Ankaradan lstanbula 
ıelmlşlir. Şehrimizde on siln kalacak bazı 
meııeleler etrafında geniş mikyasta tetkik 
lerde bulunacaktır. 

• BeJedlye rela muavini Ekrem buııtln 
Ankaradan lstanbala •elecektir. 

Kaçırılan; IJldilrüldlt mil, sağ mı ?/ 

Kaybolan General I? 
Parilteld "Be,az Rua Aakeri T etki-
llb •• a.!ft_ • • • •• • de ,, re181 ıYUUel'ID m uzenn ...... 

Yazan: Alfred GerJgk --·Tefrika num•ra•ı: •• 

Yer ve yollar: 
General Kutyepor, Rusel soka;tıodakl 26 

numaralı evinden çıkınca ••• 
26kônunUM111i1930 paa1' gü

nü saat 10 bııt;ukta, Beyaz Ruı 
generali Kuıyepof; Pariaıe .. Be. 
yaz Rw akeri teıkilôtı kil.Ueai,, 
ndeki bir matem rolıani ayinin.. 
de hazır bulıınmak iüere, evin
den çıkıyor. Fakat, bu kiliıeye 
gelmediği gibi, artık evine de 
dönmüyor. Bu tarihıerı 7 ıene 
evı·el kaçınlan ve bunu müıea
kip M illP-rirı kendiıine luıl,ef ol
J uğu selefi general Kutyepo/u~ 
kaçırılmmına ait dosyalar, §im
di tekrar sö~en geçirilirken, 
Rusle ıokağındaki bir luut.aluırae 
müstalıdeminin, kendiıinirı gör
düklerine dair anlanıklan da 
tetkik olunuyor. O, Reneral Ku.ı 
yeppf olduğu anlGplan hara aa
kallı, siyah paltolu bir .satın SOi"' 

la gri bir otomobile sokulduğu
nu, kıaıl bir otomobilin de bu 
otomobili ıaki.p eıtiğini gôrmiif
tür. Sö~lerine, ıu ıureıle devam 
ediyor: 

- Kapı yoldtıpma "timdi bi
rini enaeleyip sötürtliilerl,, ,u. 
dim; çünki; ben, tabii bunuıı 
wulünde bir tevki./ hôdüeıi mao 
hiyetinde olduğunu .andım.. 

Şimdi iyice dütllnilnce, o ara • 
bk kara sakallı adamın, ıanki ititiyor
mu§ gibi etraf ana bakındığım da ha
tırlıyorum. Lakin, beni herhalde gör 
medi!. 

26 kdnıınuıanl pazar 19!0 tarihinde tıt. 
neral Kutyepofun kacırıldı6ı verin ve cf. 
varındaki 1101/arın pldnı. General Kutu• 
pof; Ruılt ıokağındakl 26 ıuımaralı evin. 
den çıkmııtı. Ruhani matem d11lnindt 
hazır bulunmak üzere Ruı kiliıtılne git. 
mek için. Sevr ıokC141na ıapmaaı, oradan 
madmaıel ıoka6ımt geçme.ı icap edluor. 
du. Bu 1101, ılgah bir çizgile göıltrllmt1-
tlr. Generalin bu iıtikamtltt, Envalld bul. 
varı köıuine kadar giltijji anla1ılı11or. 
Orndan bulvar bourınca 11ürüdüğü ve meç. 
hrıl bir ıebeplt evine dönmek iıllueuk, 

Kadtno ıokallınr takip elflll ll~rtnfrmtı. 
tir. Bu 11olda. kırık rlzlliule gildtnlmtı 

b11lım1111or. Bir h.aılQhane hcuftmtılntn 
nördı'1k1trfne göre, gtneral: Küdlno Dfl 

Rrııle ıoknklarrnın lıirlr1flğl kötrtrlt I~~ 
•IMl~Pfım.rıt •J.atw,;ıtw~ifedir#&i?;Jlb~ 

Hastahane hademesinin gördükleri 
d9~dam ibaret. O zamma kadar 
talıkfkatla tailp edllen yo , eneı-81 

soTairmn,Yrtr. 
meıniştim. lhrıt.himin bu sözleri, ben-'_•------
de onu ~örmek ıuerakmı uyandırdı. · 

Kutyepofun evinden Rus kili.esine 
---__,.---~-:-""'l'~--"""-:"'!~~ .......... --.--:---..:..---.;..;_--:..--..---------ı gitmek istediği takdirde takip etmeai 

- Kannm şayanı takdir .bir kadtn 
olıJuğuna hi~ şüphem yok.. Fak'at.. 

Sözlerimi bitirmemi§tim. :lbrahim 
ayağa kalkaral: Asrın Çocukları 

- Karır.ııu, biltGn aöylediklerime 
itaat ettiğine inanmıyor mUBUD? de
di. 

Yaıan: Feren~ KUrmendl • Çeviren: Vahdet GOltekfn 

icabeden yoldur; evinden sağ tarafa 
doğru Sevr 10kağı ve daha ileride 
Matmazel B<>kağı. llaatahane hademe
sinin ilıbar ve i!adeaiııden 10nn, 
Rusle sobğmm mütebaki diğer ku
mı dp göıden geçiriliyor. 26 numan· 
h evin yam sıra hemencerik alçak 
bir taı duvar baılryor. Bu, rJBnıi bir 
hinanm bahçesine aittir. Bu bahçe du 

- İnanmak peli Jtolay değil, de~ 
dim. 

- Peklli, dedi. Ben sana hu Jiaki
liatı göster~ceğim. Ancak botuna yap 
mam. Benimle bahse girişir misin? 

- Giritirim, dedim. Ne iaterıin? 
- Dur bakalım. Şimıli seninle 

eve Ridelim. Kamına ö~leden sonra 
ne yaJ)mağa karar verdiğini öğrene
lim. Göreceksin ki, onun yapmak itte 
diği lfJYİn aksini yaptıracağını. Yap
tıramazsam, Bana on lira vereceğim. 
Yaptırabilirsem ııt"n bana on lira ve
receksin. Razı ıı ısm? 

- Razıyım .. 
Beraberce evine gittili. 
Ayten adile t1tmştırdıgı liann, 

uf ak tefek yapılı, sanıın ve iri mavi 
gözlü bir kadındı. Kocama yaklap
m: 

- Ah, ~ldi~ine ne iyi ettin İhra
himciğim, dedi. Seninle, Pirayelerin 
çayma ~deriz olmaz mı?' 

İbrahim derhal ttrtleşerek: 
- Gidemeyiz, diye kükredi. 
Aytenin, ~zel yüzll birden hulat-

Jandı. O kadar ki ağlayarak Bandııiı. 
Adeta zorla ~ülümıedi ve: 

- Evet, dedi. Sen şimdi Pirayele
re değil, b,-ni Nerminlere götürmeğe 
kalkarsın. 

İbrahim, elile, önündeki masayı 
hızla tokatladL 

- Evet, diJ e liaykırdı. Pirayelere 
değil, bayan Nenninlere ~deceğiz. 
Benim de onun kocaile görüıülecek 
bazı i~lerim var. 

Kadm, birkaç ııanive ~zl .. ri c1a1~ 
bir halde baka kaldı. Sonra birdenbi
re bir ~;;tii Reçirdi. 

- P~kllA, ıevgiJim. dedi. 
Eğer hakikaten Nerminlere gitmek 

ııtiyonan .• 
- Mulıakbk nrava ~itmek itıtivo

nıın. 'OçGmU. birden otaya gidece-
ği.! . 

:5anamıara yarı upab göz ka
paklan aramdan tefkatli bir bakqla 
bakarak: 

- Kitaplar, dedi, kitaplarım ••• ve 
babamın tıp kitapları. Onunkiler de 
bir buçuk sandık olacak. 

Sonra gözleri dolaplara doğru gide
rek sert bir bakıı aldı. Bunlardao bi
ri koyu kahverengi, cilalı, idi bir do
laptı. Vaktile, beyazken. banyo daire
sinde dururdu. Diğerini, elbiselerine 
dolap kifi p;elnıemeye başlayınca. ta
van tarasmdan indirmiılerdi. 

Biedermeier uslftbunda bir dolap
tı bu; ihtimal ki, vaktile haminnesi· 
nin elbise dolabı idi. 

Uzun kanepenin, yeıil örtü altmda, 
biraz çökmOt olduğu RÖrillüyor, yay• 
lan bozulduğu için, uzun seneler üze
rine oturanların vüeutlariyle kmdisi
ne verdiği tekli muhafaza ediyordu. 
Kanapenin bir baıma köıeli bir cıga
ra mal'aaı konmuıtu; maBanm üze
rinde de yeşil Belen abacurlu pirinç 
bir lamba vardı. Bu limba da vaktile 
hahaıımm odaAmda yanardı. 

Sonra işte hurda bir Bandalye, ıur
da baıka biçimde hir sandalye, ötede 
üzerine birisi oturunca topallayan bir 
üçüncUBU, daha ötede metinin yırtık. 
larmdan siyah ıiyah at kıllan görü· 
nen bir dördüncüsü. Bir dolap daha 
var, o da öteki qyalardan bambaşka 
bir hiçimde. Bir de ıurda. dm arda 
dayalı olduğu yerden kaldınlmtş, gö
törülmeğe lıa:r.ırlanmıı, ııağ taraf mda 
bir tahta ruhuğu ekııik küçük bir e
tajer \flr .... 

Hiddetlendi: fakat biran için. 
"Bitpazarı!" diye Böylendi ve bu o-

a 

-· -KAÇAK 
daya karp bir nefret duydp. "Bitpa· 
zan! Fakat hiddetlenecek ıeyden zi
yade gOIOneeek ıey... Hiddetlenecek 
ne \'ar? Burada yaıadığmı müddetçe 
ıene~rdenheri evde kullanılıp. kulla
nılıp eskiyen veya liizumsuz görülen 
her etya tavan araama ilk veya ikinci 
defa olarak çıkmadan, yahut eskiciye 
verilmeden evvel bu odaya getirilir, 
konur; ve ben bunu ıimdiye kaclar ta• 
bil bulmuttum.. Senelerden ve ee
nelerdenberi bana bir ıey lhmı oldu· 
iu zamah öteki odalardan, kendime 
lizım olan teY değil, ite yaramaz ve 
ya Jftsumıus bir ıeyi benim odaya ge
tirdikleri halde timdi neye ıinirleni· 
yorum? Şimdi. bir ıeye ihtiyacım ol
ıa ve batkuı bir etr• alsa da bana ya 
şu banyo odumdaki eski aynayı ya
hut da antipmbırdaki eski ngara 
masamı ffneler kızar mıyım? Ha· 
yır, kızmam. Şimden sonra bütiln 
bu şeyleri. bnaJJerİ, dolaptan ııeve
ceğim; artık he11ey o kadar benim, o 
kadar benim mQ~ mülküm, miraım 
malım ki ... " 

Bu ıözler tlzerine bir an durdu. 
"Diğer eşyalardan, yedi odadaki eı

yalar Klara•nm; btıtiln bun1an Uç o
daya toplamak da pek kolay ter değil. 
Şu eski pibl:tl weyleri kaldmp atıyor
lar, beni de beraber •.• Niçin? 

Klara ile l'anot ikisi beraber iyi y~· 
ıayorlar. Klara annenin kendin.e 11\8.4 
mı yatak oduı. çalışma odaıı olacak; 
bir oda11 daha olacak, oraya salonda
ki ve bahamm odasındaki eşyalart ko
yabilecek. lJuıoı da orada uyuyabileı
ce1'. .. 

Gene durdu, gözlerini önüne dik· 
ti: Zihninde birdenbire bir yorgun• 
luk duydu. Esnedi, arkaya doğru o
pldi, gerindi. 

"Bana ait bir iş değil bu •.• Nasıl o
luna olsun, onların ifi. Nasd isterler-
•e, nasıl yapabilirlerse öyle dhzelt• 
ıinler; benim itim değil bu. Bana ait 
olan, gitmek iizere hazırlanmıı ne 
varsa o. 

Gene etrafına bak.mm: Dı§arda ha· 
va kararml§tı; ka11ıki evin bir pen• 
eeresinde ı~ık yanıyordu. Gene biraz 
enelki gibi zihninde bir yorgunluk 
hissetti. Tekrar geçti masanın bqma 
oturdu. 

"Yarın değil, öbürsil gün sabahle
yin hamallar p;e1ecek, o zamana kadar 
hazrrlanmah. Esasen fazla bir ıey 

kalmadı. Elbiseleri büyük sandığa 
koyacağım, kitaplar zaten sandıklara 
kondu .•• Bütün hu döküntüleri de Be
pete atacağım ve yarm sabah banyo o
damdaki sobada yakacağım. Eualara 
gelince •.• Şimdiden alımlar götilnün• 
ler. 

Bunlan dü~ünürken, göziinln 6 • 
nünde hamalların Relip sandıklan ve 
etyalan alıp gitürdüklerini gördn. 
Gerilen güçlü adeleleri, zorla doğru· 
Jan eğilmiş vilcutlan, ııaçlan darma
dağın ba~1arı. yiikler genit omuzlar 
Ozerine kondukça gerilen hoyunlan 
görtlyordu. 

Yüksek sesle: "Hayır, ded~ böyle 
olmnyor; bunların hiç biri... olma• 
yor." 

varma da bir hastahanenin hah~ du 
van bitişiktir. Hastahane, hastahane 
gayet karıgık ıekillenen binalar kom 
pleksi teşkil eder. Arka lwmıdald 
yüksek bir kısımdan, birinci kattaki 
üstü kapalı hir galeriden geçilip, Kil 
dino sokağı üzerindeki alçak damlı 
kapı:cı kulübesine inilir. 

Hastahane direktörü diııJeniliyor. 
Direktör, verdiği ifadede törle diyorı 

- Ben sokağmıızm köteıinde bir 
polis memurunu, ilk defa olarak bun• 
dan üç, dört hafta evvel tördflm. Her 
halde yalnız paazr günleri vaı:if edey
di; hatti, kendisinin haftanm batka 
günlerinde hiç görümeemsine hayret 
ettim! 

Parisin o semtile alakadar !Alt 
mevkii, "Bu sokağln köteBind. polis 
noktaaı bekletmek usulü yoktur. Bi· 
zim mmtakamızdı pazar gtintl hi~ bir 
tevkif hidisesi de vaki olmanuıtır." 
şeklinde izahat veriyor. 

Bu izahat illerine, bu polis mevldl 
komiserine soruluyor: 

- Şu halde ayni ıokak kö§eBinde, 
biribiri arkası sıra böyle müteaddit 
pazar günleri sahte bir polisin nokta 
beklemiı olabileceğini imkin dahilin· 
de mi sar.ıyorsunuz 

Meıııur, omuz silkiyor: 
- Herhangi bir kimsenin gözdl· 

lük etmiı olması, kabildir! 
Yeniden birçok ıahit. kendilikle-

rinden ortaya çıkıyor ve bu seri halin· 
deki şahitler, hem de hep seyrisefer 
faaliyeti olmıyan pazar g(lnleri bu so
kagm kö§esinde bir polisin durmau 
gözlerine çarptığından bahsediyorlar. 
Bunlar, bazı bazı bej rengi manto giy
miı:ı bir kadmm hu polis memuriyle 
konustuiunu da ıövltıyo~lar. Sonra 

(Ar .. oarJ 



ı aav•n köşesı ! Tehlikeler ülkesinde: Herşeg olabilir 
mi? 

Dudalr renslnde çorap. Pariate 
teıbirine '-tlanan Jeni model 
pek rajbet bulacağa benziyor. 

Ko!onya reçetesi 
Kolonya, her eve, her kadına 1izı 

olan bir temiıJiJr " ':' 
ç' dir k• Qd aartaaıclır. Bunun 1-

d~~'J:.! 1 ınlar her yere kolnya 
~.-·-:-• ~erler '" •evmelidirler. 

ÇünJrii, •Ynı zan.anda d" ·~ '-&- •• lcl •. ızen.-e!MC ıçm 
onya mueııir bir İliçbr. 
Af&fıda 

hazırlana >'&zacainnız reçeteye söre 
caJc kolonya, maiualarda ... 

tılan lcolonnclan belki daha ucuza mal 
olaınıYacaJc iae ele L:- -'== -::-ı t- . """\' uuu.zaa. .,.._,., 
-""' ._ ııtenilcliii aihi ..ı olacaktır. 

:eçete tadar: 

2 l!'aın Beraunot huliaaaı. 
8 l!'aın U..... huliaua. 
ı daınJa PortakaJ ren.si Judiauı. 

ll'Un on,... hali ..... 
170 ll'llln ~- • • 

-uız l&pirtO. 
20 l!'aın diaterlize edilm1t IU. a··...::_ 

u • ..,. huliaaJar ispirtoya kantb• 
rıldrlctaa 1011ra bir müddet blrakılD', ba 
•aretle b~"Wrbıe kanpp hallolur. Epey· 
ce çalaqqchkt.n aonra da au brqb· 
rılır; ietzı sizelc:e 1---blan • hir 
:ı_. M L...U ~ , ... 
itil ama. -aetilclikten ..... kuJlaa. 
lllafa bafluuna daha muvafık olur. 

Siyah rop modası 
Siy•lı rop aever mitinlz? 
:rabi~ seveniniz. Siyahı modası 

8~-~ .. ıom •• 
• Ba ~e liyah modada ct.ııa fala 

hır !• alıyor. Meeel~ traabrda ba 
uıet.ın hep ıiyah. Fakat ıiyahru kara 
~avı3mı bir• neıelendinnek için 
~~ine beriıine biraz renk serpmek 
~dır. Mesela, ,uraya kabarık işle-

elı bir demet kırmızı gül, buraya 
~rn~tıra hdar düşen bir mavi vaka 
otesıne b • • . . ' 
ltı erısıne yeşil, nefti veya koyu 
r;rzı kordeleler serpiştinneli. 

u ~ibi robl d tente l ar a sırmalı ,.e sarı 
ku~e .,.erttf' r.ok iyi ırider. 

B ..... moıraya hlklm 
n •ene ltlod d 

ktırdeJ 8 
.! en fazla hakim olan 

&ıı/ ved !enten~dir. 
ağJaJı 1 ~0

1 a
1
1arla, uzun eteklerle. ,.e 

L usereh ah · · 
"llQ ltu d 1 er er ortadan kal-
DlOday: e ~\'e tentene uzun müddet 
lnİfti. FJ~ı akta tereddüt ~ter
iİzeJind •. • buRfin roplar ,.e bluzlar 
diııi ..:.t.. et 0.vle dzeJ bir tekilde kPn-

.,. .. erıvor ki k · b 1 tnav.,... 8 .
1
.. . nnse onu eski u. 

lla dalı, h 
1 kk•;;. veni elbise uslühu· 

Buraıt.k? a ır ıdlzellik verh·or. 
toplanmış },. modelde kınna kırma 
çok ~zf'J . ır kurdele ile süslenen 

--.... ır P1hiı:ıe ~rUHi ..... lar ....___ vor. 

• ek tenceresi
ne diiıen çoc'-lk 

Ratdırı'.dılh hastane· 
de UldO 

'l'~akçdarda t 
3 yaltnd ki 0 uran Civan kadının 
da O>ııar~en kızı dUn evinin mutfağın • 
ilin içiiie dU ' k_~zara feınek tenceresi • 
kaynar trnuı. tencerede bulunan 
nun - .. ~eın~k ile ağır surette vücu<lu-

... '"'1tclıf ı · • Çocu~ yer erınden yanmı§tır. 
li ile Etz!ağırılan •ıhhi imd•t otomobi 
tnıştır, f-ıc eni haıtahaneaine kaldırıl -

Tabibi at az sonra CSlmUtti.iı. 
sedin. adli Salih Hatim çocuğun ce-

ı ınuı.yerie tmi öl . . . 
dcrek def e t. ümü tesbıt e-

Qine ruheat vermiftir. 

NtıR'' 1~11 abrın~ , ı ı-
nuı De abone ediniz 

Bir dişi aslan kaç kurşuna Bir lnalllz Allmloln 
orijinal tayslyesl 

dayanabilir ? 
ölüm halinCle yer~~ yıktlmışken 

iki tüfek karş.1sında yeni
den ölesiye çarpışan 
"Hayvanlar kraliçesi,, 

[ DDnya.-m en bftyllk aslan 
avcılarmd''° birinin naklet
tlğl bu haJtaikt tehlike mace-

rasmı muhak· 
... kak okuyuoıu] 

Bir İngiliz ilimi, •linivemtele.rde ve 
konferans aalonlannda aöz aöyliyecek 
mealekta§lanna çok oriji~ bir tavsi 
yede bulunmaktadır. 

Alim. bütün konferans salonlarına 
birer levha aaılmaanu ve bu levhdarın 
üzerine, "'timdiki kanaatime göre .. ., 
cilmleainin yazılmasmı istemektedir. 

Yazan: C. T. Stonaham 
( Meıhur Aslan avcısı) 

Seben eene evvel metftıur bir İngiliz 
doktoru umumi bir konferans vererek 
insanların 90 kilometreden fazla olan 
ıilrate tahammül edemiyerek öle•.:ekle
rinl ı6ylem!jtir. lngilterede ilk §İmen
difer yapıldığı zaman mebu~ardan biri 
parlimentoya bir Iiyiha vermit ve bü
tiln dcmiryolu gilzergihmm yüksek 
duvarlarla muhafaza altına alınmasını 
iatemiıtir. Mebuı Iiyihada esbabı mu
cibe 9larak, fimendiferden inekleri!1 
korkacaiııu ve bu korkudan sütlerin 
azalacatnu, bundan da hıciliz uma.. 
diyatmrn mutazarrır olacaimı iddia et
miftir. Kn1c yıl evvel, lngiltere harbi.
ye nezareti telmıik mütebulnlanııdan 
biri tahriri bir rapor vererek, telgrafın 
orduda tatbiki mf!m1dln olamayacap 
iddia etmlttlr. tngiliz devlet adamlarm-Mefbur İngiliz avcılanndan Frede. 

rik Seluı biltiln Afrika hayv.uılan ara. 
mıda en tehlikeli olaralc anlam ı&te. 
rir. Fakat bu hl.Uc:Um daha ziyade es.ki 
zamanların eıki moda avcıbklanna ait 
tir. BU,Un to1yete kadınlamun ve 
Amerikalı milyonerlerinin arslan avların 
da takip ettikleri uıullcrle yapılan av. 
-.:ılığı ifade etmez. 

Eairi avcı bunu böyle ıöylemitti • 
zira, arslanın daima puıuya yatmak 
ve kendini takip eden avcıyı, lil4h ata. 
mıyacak kadar dar bir mevlde dtl§Qre.. 
rek ona hUcum etmek teklindeki uıu
JUnU çok iyi biliyor. Yine anJanlar, 
kendilerini o kadar iyi saklatlar ki, bir 
tUrlil farkedemezsiniz. Ancak bir kCS.. 
peğin ıığabileceği yerlere kadar eoku. 
lurlar. 

Yabani manda. fil, gergedan ve hat. 
ta ·takip eıınasmda döner ve avcı ile 
döğU1Ur. Fakat biçbiriai, anlan kadar 
&izli yataklart!a dolapp kendieine yar. 
dnm dokunacak mükemmel bir harp 
meydanı seçemu. 

U mumt manada anJaıı. gerçekten 
vahti hayvanların en tehl!lce1iaidir. Her 
ıey bitmit aaıunınız: hayvan yarala.. 
nır • fakat mUcadele bitmez .• Ben, ken. 
di hesabıma birçok yaralı arslan takip 
ettim. 

Fakat en korkunç macera, bir dişi 
:ırslanı takip ettiğim urada ve hatta 
her ıeyin bJtm!t oldufu zamanda batı
m& geldi. 

Afrika.da Kenganm §imalir.de VaL 
ker isimli bir ar~adaşımla avlanıyor. 
dum. ·Burası, en bilyük ve tehlikeli ara 
lanlarm yatağıdır. 

Bir sabah. araziyi gözden geçiriyor. 
duk. Geceleyin yiyecftderini aramaia 
ç.rkmıt olan aralanlann ·sabah vakti 
nehir kenarında aulandrktan aonra ge.. 
ri dönmelerini bekliyorduk. Az ilerde 
bir akaıya ağacmm altında bir takım 
koyu renkU ~ayvanlar gördük. Ark&. 
lannda tUneı yülneliyor ve bu man.. 
zara içinde kendilerinin ne olduğu pek 
belli oanuyordu. Daha yaldaıtım ve 
dUrbUnUmil bilhaua onlar üzerine tut. 
tum. 

Beı arslandan mUrekke? bir küme 
idi bunlar. Çayır üzerine yatmı~ 
lardı. İki taneai erkek, iki tanesi "de 
eliti idi. Erkeklerden biri kor!.iunç. mu
azzam bir canavardı. Boynunda muhte 
tem bir yelesi vardı. 

Arkadapm ve Uci tane de yerli ço.. 
cukla birlikte bunları takip etmeğe bazrr
lamrken. arslanlar yerlerini değiştirdiler. 
Fakat biraz sonra kendilerini görmek 
kabil olamadı. 

Düpedüz olmayan arazinin ilerlerine 
do~nı geçip gözden kaybolmuşlardı. 

Peılerinden g~tmeğe karar verdik 
Arslanlann ıu içtiklerini bildığimiz 
nehrin bôyunca, ayak izlerini, kaybol. 
mut para arar gibi itZna ile takip edi. 
yor.duk. 

Önümüze hazan bir açıklık ç.rkı~r. 
hazan sık akasya ağaçlarından mürekkep 
bir duvar beliriyor ve birkaç metreden 
ötesini göremiyorduk. 

Derken az ilerde çalılık gibi duran 
bir küqıenin ardında irice bir teY g8-
zUme m,tt. 

Birdenbire durdum: arkacfatJanm 
d• dqrdu, Şimdi dikkat keailmit oraya 
doğru bakıyordulc. 

İrice ıey, kımıldadı. Kımıldadığı gi
bi, kendisinin bir diti aralan olduğunu 
da farkettik. Herhalde diğer arslanlar 
da yakınlarda bulunuyordu. Büylik bir 
tehlike muhitin.deydik. 

Diğ«!r ahJanJan görebeilmek üzere, 
az evvel gördüğüm büyük siyah yeleyi 
aradım. Fakat bulundukları yer o ~ 
dar kelif bir yaprak ve dal "blabahft 
içindeydi ki, bir teY seçilemiyordu. 

Tekrar dlfi arslana dCSndUm. Difi 
aralan timdi. yerinden kal1mq bld 
etraflıca g8rmeğe çalı1ıyordu. Bu sıra. 
da arkada§rm V alker derhal ailiha sa. 
rıldı, ben erkek aralanrn yakmlarda 
olduğunu bildiğim için kendisini atq 
etmekten menedecekt.inL Fakat çabuk 
davranamadım. Vallcer ateı etti ve 
dip anlan yaralanarak yana yıkıldı. 

Jl'akat yere ,mlmalile eıçramaar bir 
oldu ve ça1drJc içeraine daldı. Arkadan 
de· a~rak onun kaçacağı yeri bulmak 
iıtedik. Nitekim az eonra buna da mu. 
vaffak olduk. Arkadapm yeniden •tef 
'etti, dip an1anr bir kere daha yere 
) 'ctı. 

lki defa yaralanmış olan dişi arslan 

pmdi kotkunç bir hiddet 'inde idi. dan biri yirmi dchz yıl ene! bir arb 
Tırmalıyor, yuvarlaruyor, Jralkmaja dapa yudıp mektupta ıuntan a8yle

çabalryordu. Bir de ben att ı ettim. mittir: 
Artık <ilmüttil. Diğerlerinin ~' bçbp "Yan mecnun birisi, Londra beledi
anlqıhyordu. Ortada bq.ka biı. al&met yesine müracaat etmiı ve bütiln Londra
gönniyorduk. yı ban guı ile tenvir edebileceğini ld. 

Ölôllrdtiğüm~ avm yanma ptmefe dia etmiftir. Bu deli adam iddiamda 
karar verdik. Yaklafbk. Çok glha"'1 bir ısrar etmekte imif,,. Yirmi Uç yıl evvel 
hayvandr. Kocaman pençeleri ve .velr- de biiyilk t,.mz teknik ve fizikçileri 
pare bir boynu vardı. Yanımdaki bı~ü. bir telniryon maldneei berinde t~ 
lardan birini yerli çocuia uzattmı. lJe.. rübe yaparlarken, buna herlrea gillünç 
rieinf ylinnek omanı idL bularak dudak b0km0f1ii. 

Derken diğer çocuk, tellp dtlterc.ic Halbuki, o nmandanberi ne kadar. 

bize bur ftaretler venneğe bafladr. "pyri mUımdln,. Ier "nıUmkOn,. oL 
Vurdutmn difi anJana baktım. Anlan I mqtur. 
tekrar ayaja kallamfb. ,.--~~~~~~~~~--

:Qu harikulide hAdisenin karpmnda ,tllf :f! omuzuma dayayıp bir nipn al.. 
korkan çocuklar, tabana kuvvet kaçtı. ~ imkh bırakmayacak derecede 
lar. Fakat ben kaçmak niyetinde değil ~lkmmıda bulunuyordu. 
dinı. Çilnkü tecrübeli bir arslan avau .Hatta birkaç mette ıeriye kaçtıfull 
bilir ki, arslandan kaçiriakl& kurtulmak ha.~ bunu temin e4ememiftlm 
imkanı yoktur. Kaçmak daha tehlikeli. \h o, beni takip edfyonfa. 
dir. Onun için ba~t ~ aIUmU intaç 943ıe anlarda imana hazan çabucak 
edecek olan kat! cesareti ele alıp bay. buı faydalı fikirler ıeUyor. Vuiyet-
vana brp koymak Ji-.ndU'. · ten dadılnna g&e di§i arslan fena 

Dedla1 dileğime sanJarak bir claha halde ~ bulmıuyordu. Ycba. der .. 
ateı ettim. UJdn fayda vermedi. Kalça hat tbet.ime atlardı. Bunu sezince, da-
ilzerine ate§ etmenin müessir olduğunu ha ıllra6e ileriye atılarak dedıat da. 
harpte öğrenmi§tik. Lakin bu hayvan, n{lp ,arar. anlanm ilmine biribiri ar .. 
sağımna bir kuqun 111ıabilmek için, kuma bh'bç Jnırtun llktmı. Aralan 

------------------------- timdi olduju yerde duruyor ve llktı-

Allıhdan elblıe! .. Eod •• Tler biri 1000 1.üıilr llraga cıkan ba elblıeui, tamir irl11 
ler:iyt!' de{Jll, kuyumcuya götllrme{Je mecburıunuz. Kilelik altın uapraklarını boncuk di
zer (lfJ>l birer birer tılemelt ıuretlule vilca da getlrllmlı olan bu muhteıem tuvaleti, 
Londl'Dlla mrıhur bir revilniln arttıtlerl (1111 mektedlr. 

F•t •umenin de uıulll IJQI', 011le herhangi elblıeui giyer gibi "cobl" diye lccrl
al11e nlla•amadı6ı gibi, houratra klJldh tllbl tepeden de aermemelidlrl Yukardakl lta
rük retıimde de l/lirdlllJIJnllz gibi, lld bayan elbl1enin birer tarafından tutuyor w nr11J 
arlidl lttm.ı il• lcerlılne tllrluor. 

BIJulk ral111 attıa elbiıelat td arllıflerlnln lizerlnde '6aterlror. 

tım her kurtun vticudunun muhtelif 
yerlerine vurdukça, mütemadiyen yum 
ruk yiyen ,.. bobar gi:>i sareıhyor, 

ıqahyordu. 

Jl'abt bunmı da ı-iri görillmemit 
olacak ki, bir milddet aonra ara1anm 
tekrar bana dojru reJdiğini gördüm. 

Meta vllcuchıma bir iple bağlı gibi 
idi. Aramısdaıkl meeafeyi ehemmiyetli 
mrette açabilmek ve uzatabilmek fm.. 
klnnu bulamıyordum. Bir kibua için
de ıibi idim. Bllttin hımm kullanmak 
iıtiyordum da, adeta bir aalyancoz Jra.. 
dar yavaı yllrtiyor etiydim. 

Derken, o arada nasıla kaybettiğim 
arbdapm Valkerin tlfeği patladı. 
Kocaman vaht:nin tekrar yere yuvarlan 
dığrıu gördllm. Korkunç bir bafUrtil 
çıkardı. Ormanlar bu seıle adeta inle
di. Sonra .. artık kati surette 81düğtinii 
g5st.eren .. bir silldtn vaziyetine girdi. 
Arkadqmmı kuqunu, diti an1amn 

omuzunu, 80l1ra kalbini parçaıamqtı. 
Bu sırada benim yorgunluktan dilpem 
llnmdr. Fakat durmadan kaçtım. 

Sonra millellAh bir kalaıbahk1a tek
rar 0 mmtakaya giderek v-.ırduğumuz 
aratanı muayene ettiğimiz zaman, attı
ğım ku11unlardan bep6inin, anlam 
muhtelif yerlerinden yaraladığım fakat 
hiçbirisinin onu aldUreceık bir noktaya 
iu.bet etmedlğirıi gördüm. Boynunun 
kenarından, urtmdan ve alt çeneein~en 
vurulmuıtu. Nihayet arkadqrmm 118-

betli bir atışı ile yQrelini parçalayarak 

mümkün olmuftu. 
Jl'alrat bu mantara, en mukavim ya. 

radrbtb otan benim bile yilreğimi ba. 
zan parçalayacak kadar hum bir man. 
saraydı. lıluhtqem bir kudretin iki 
kllçllk inlan 8nUnde yüalqı.. 
Hayatımda ilk defa olarak vurduğum :=r hayvanın ytlzültiJ!ln~ _da~ 
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Hangi koca daha kuvvetli { 
(8 nci sm11fadan devam) .... :J. .gız. 

Ayteni esmer bir arkada_şile konu- Ayten, omuzunu büktü. Göğüs ge~ 
§Urken gördiim. Fakat neler söyH.iyor -;irdi: 
lıırdı yarabbi! - Sen bilirsin, dedi. 

Ayten kar~rsmclaki esmer kadına Ayten, yine yanımızdan aynlmca, 
anlatıyordu: ,brahim hana dönerek: 

- Bugün İbralıimin eye geleceğini - Zannederim ki, dedi, on lirayı 
Mç zannetmiyordum. Onun için biraz hakkettim. 
dikkatli davranmak Hizımdı. Eneli, Be,n, Aytenin kurnazlığını merda
Pirayelere gitmek istediğimi ı-öyle- na nmıp aralarındaki ahengi bozma 
dim. mak için ana tıtaI;lup görünrneğe razı 

Ayten burada tatlı bir gülüşle gül- oldum. Ve bir on liralık kağıt, benim 
<lü. Arkadaşı huna iştirak etti. Sonra. cüzdanımclıtn onun cüzclanma geçti. 
keyifli keyifli sözüne devamla: - Harikulitclc Jmvln bir karın 

- Bittabi, eledi benim bu teklifi- ,·ar, dedim. · 
mi lbralıim re<ldetti. Bunun üzerine. ihrahim! 
"sakın, dedim. Reni Nerminlere gö- - Ren. lıal'ikulade bir kocayrm. 
türmeğe kalkmaynsm., "e,·et, ce,·ahı- diye cevap nrdi. 
nı verdi. Srni oraya götüreceğim.,, Sonra nereden, ne ,·akit geldiğini 

- Her zaman böyle aksine mi ha· pek rafkedemNliğim Cc,·at Nuri gö-
reket eder? zlime ilişmez 111i? Hani şu, halim. 

- Her zaman kardeşim.. selim hir insan olarak taımlığırmı 
fhrahim eski moda hir erkektir. kısa bo, ln nrkP.da~mıız .. Demek on

f'~vde daima erkeğin hakim olmasını Jar ela Nermin aiJ~ile tıınşyorlar
ister. mr~. Cenıt Nurinin kolunda iri kn'mı 

- Sen de onun sana l>övle hükm- hiı· lıatnn vardı. Cevadm kansı imi,. 
etme!=İne miisaade ı-diyors~n; öy)e Cevat. onn bana tam~trrtlıktan sonra, 
rni? kt"ndisi ic-ki ikram edilen tarafa doğ 

- Kim demi~ .. I·~er ben Piraye· nı vlirüdü. 
Iere gitmek isteseymrn. erminlere Cevaı1m karı,!!ma sordum: 
geleceğimi ileri siir.erılim. 1hralıim. - Herlıalc1e hura<lakiferin hepsi 
kolayca idare e.clilehiUyor. Ne teklif ile t:ın1şI}OrQ1m11z, ~e~il mi? 
edersem aksini j~tiyor. Onun ı~ın Kar>~mcla he' kd gibi duran iri 
hen de. yapmak istemediğim şeyleri kadının YiiziirHlr. hir h"oRnutsuzluk 
ona teklif ediyorum • .Anlıyorsun ya? nlameti llelirdi: " 

- fbr11Mnı de kt>ndi söziinil yap· - Hayır, dedi. Jlep ini tannn:ıyo· 
trri.lıgrm ıııamyor öyle mi? rum. 'Tanımak da i~temem. Hem hen 

- E1·et, Fal}rıt hi.z ka~lm]ar, <lalıa böyle igkili ziyafetl~rden hoılanmı-
aklr e, yeliz el eğil mi? ~·orum. Bizim diğer bir a11bahnnrz 

- Eve erken mi gitınf'k ·~tiyor· n~drr ki, bugün onun ıiyafetine git-
snn? rncği to~ iater<lim. Onlann ki daba 

-f! ayır. Onun i_çfo şimdi kocanu sak.in, i~kisiz~ güriiltfüüz bir toplan· 
"h:wrli gidelim., diy<'.ce~im. 11arr. Bana daha zevk veriyor. 

Kaılrnlar hir daha güHi;tüler. Ve - Neden gitmediniz? 
ıı;onra Ayten b ni gördfi. Kocııman bayan Cevat, kapı gibi 

- ffaydi. derli. Gidelim, 1lıralıim; cınmıl41rmı silkerek ceyap '\'erdi: 
hulahm. - O alıhahmuza gidemedik. Zira. 

fhrnl1im l>ir nrlcaıla~ile ~olıbct <'eli- Cevat istemiyor. Ce\'at evde 0 kadar 
yordn. Ayten: hakinı.dir ki, l>ir §CY siiylediği zaman 

- ihrahim, ıfocli. Snat he~te C\·de muhakkak yapılınalr. Eğer onun sö· 
hulnnmabyız. zünü dinlen1ezıem kıyamet kopar. 

flıraJıim, yanaklıırmı §İsirereli, sü.. Size bir şey .söyliye};m mi? Ufacık, 
rııtle lıir haua hı!ktr. Sonra birden tefecik derler ama, hu Karamürsel 
karı.:111n clönOp şjıJdetle: f;cpeti gihi kocaları idare etmek }ıep

- TI avrr, eledi. Snal <ıltıda gidece- sinden zortlur. 
---~~---:----.--~--._,..,..--~~----~~---

Asır h k Türk-Fransız 
dostluğu 

'(Üstyanı: 1 incide.) 

ainden,Hatay meselesinin son safhala -
rmdan, Türkiyenin Almanya ve .tngil -
tere ile siyasi münasebetlerinden bah
solunduktan sonra şöyle denilmekte -
idir: 

"Netice olarak deyebiliriz ki Türkiye 
bir taraftan Atina paktı, ve Saadabat 
paktı ile hududlarmı temin ettil:ten son 
ra ıarkta çok kuvveti bir vaziyet alıruş
tır, Diğer taraftan Türkiye her iki ta
rafta mahirane münasebetler idare et
mekle beraber Sovyetlcrle dostluğunu 
muhafaza edebilmiş sonra bir zaman ev 
vel İtalya ile münasebatı bir dereceye 
kadar ~ndişe verir bir manzara alınış 
iken son günlerde bu devlet ile de a -
ralarında yakınlık ba,1lamıştır. Tilrki -
yeııirı Almanya ile münaaebatı bilhası.a 
iktmadı ve ticari sahaya münhasır bu -
lunmaktadır. 

Ve Almanya son senelerde Türkiye
nin en iyi bir müşterisi olmuştur. Fa -
kat Almanya Türkiyeden çok mal al -
dığı cihetle Türkiye kliring usulü neti
celi olarak dört milyon Türk lirası ka
dar borçlu bulunmaktadır. 

Büyük Britanya devleti bunun aksi
ne olarak Türkiye ile uzun vadeli bir 
iktıaadi muameleye giritmiştir ki bu 
muamele dolayısiyle beynelmilel siya -
set aahaamda Türkiyeye var kuvveti ile 
müzaheret göstermektedir. 

PNnsaya gelince, Türlriyede Fran -
sız kültürünün mevkii hala derin ol -
malda beraber yeni Cumhuriyet rejimi 
eski imparatorluk devirlerinden kalma 
imtiyazları tedricen satın aldığından 

Kemalist Tilrkiyenin etatist usulleri ile 
uyup.mayan memleketimiz bu nokta -
dan hayli gerilemittir. Bununla bera -
ber Tiirkiye ile Fransanm münasebet -
lerini gatgelendiren geçici bulutlar da-

ğılır dağılmaz iki memleket arasında 
aszrlı dostluğun yeniden canlanmaması 
için hiç bir acbep yoktur. Cumhurreisi 
Atatürk hiç filphesiz vaktiyle Kilikya 
meselesini haJletmek için Franklen 
Büyyonun Ankaraya ko§up ıittiği sıra
larda Franaanın Türkiyeye ilk def~ el 
uzatnuJ ldevlet olduğunu unutmamq -
tır.,, 

Hatay'da 
"itti/akı anasır,, cemi

yeti lçılmaları 
Antakya 4 (Huauat) - Buraya ge

len 28 k!nunuaani tarihli gazetelerde, 
Adah .Mehmeldin erinde yapılan içtima 
lar hakkında bazı yazılar nrdır •• 

Bu gazetelerde Adalı Mebmedin e • 
vinde yapılan toplantıda .. ittifak ana -
sır,, cemiyeti azalan anamda Mesçi 
zadelerin de .ismi geçtiği görülmüştür. 

Halbuki, Mesci zadeler "ittifak ana
sır,, cemiyetine dahil olmadıktan gibi, 
ötcdenberi Hatayın istiklali için çalı • 
§an kimaclerden mürekkeptir. tçtima -
da hazır bulunanlar ancak Yahya za • 
delerdir. 

ZAYi 

1935 senesinde Kumkapı orta oku • 
tundan almıı olduğum tasdilmameyi 
kaybettim yenisini alacağnndan eııki -
sinin hükmü yoktur. 

Sami Akgül 
Yedikule Frrrn sokak No. 25 

(V. P. 2137) 

HllRIJ/\a abone olu
nuz ve abone ediniz 

... 

Cumhuriyette Doğu 
'(Üsıyanı: 1 incide.) 

huri~t ~daresi en verimli ve feyizli te
celliyatını doğuda göstermeğe başla • 
nuştır. 

Asırların ihmal ettiği bu kahraman -
lar diyarının medeni kisveye bürünme
si ve tam asri bir çehre ile görünmesi 
için cumlıuriyet hük.Uıneti madldt ve 
manevi hi~ bir fedakarlığı esirgeme -
miştir. 

Dört milyon liradan fazla inşaat he· 
sap fan.um göze alarak tarka uzanıp 

giden demiryolunun Erzurum ve Er -
zincaM.lan da başlanması bu fedakarlı
ğın en canlı miaalidir. DivrikiOen aonra 
Erzincana doğru Fını.tx takibeden kie • 
mir yolu Kemah - Atma boğazlan gibi 
en çetin kayaları dele dete bir an evvel 
batıyı doğuya doğru bağlamafa adeta 
mücadele halinde yürüyen en büyük 
eserdir. 

Bu ıranit dağların gen• Türk mü -
hcndisleri eliyle ve Türk kazmasiyle 
delinip geçiJdiğini görmek, temaşasına 
doyulmayacak kadar ülvi bir manzara
dır. 937 yılı içinde Erzurumla Divriğe 
arasında açılan tüneller, yapılan köp -
rüler Türk mühendisleri, Türk tek -
nisiyenlerj için ta haşra kadar iftihar 
edilecek bir ilim ve irfan davasrdır. 

Kemahla Erzurum arasında bugün 
çalıgan amelenin mıktan 15000 ni mü
tecavizldir. Bu inşaat için günde veri • 
len ve () diyar halkının eline geç.en 
(50,000) liradır. 

938 eylülünde Erzincana, 939 eylü -
lilnde yatakl yemekli vagonlan ile 
Erzunıma varacak olan bu meclenı va
sıta doğu diyarını her bakımdan şı:n -
lendirecelc ~ bu güzel diyann e' d • 
larmı güldürecek ve sevink:lireıcektir. 

Sırf Ti.ırk ~rasr, Türk fenniyle me} 
dana gelen bu büyük iş Türk azim ve 
imanının kuvvet ve kudretini gösteren 
Cumhuriyet eseridir. 

Trabzonla İran hududundaki Gür -
cükulak arasında hummalı bir faaliyet· 
le yaPJlP.ıakta olan Transit yolunun 
yüzde sekseni bitmif tir. 

Bu yolun üzerinde Devlet Demir • 
yolunun bir başlangıç olarak işlettiği 

kamyon ve otobüs katarları doğu diya
rının iktııafü hayatına oldukça geniı -
lik vermiştir. 
Doğu diyannm, hemcın her yerinde, 

kültür, ekonomik, bayındırlık, te,eb • 
büsleri göze sarpar. İki yıl içinde yüz
den f a.ıla ilk, döıt orta okul yeniden 
yapılmıştır. Trabzon lisesinin en mo -
dern plan dahilinde yapılması tabak -
kule etmittir. Aynca kız enatitüıü a -
çılmı~tır. 

Evvelki yıla nazaran 'bu yıl bu mele 
teplerde okuya nyavrular ~ iki miali· 
ldir. Her .türlü mahrumiye~ katlanarak 
bu yurt çocuklannı yetiJtiren eevgili 
çalı§kan öğretmenlerimizin bu yü1kaek 
vazifeyi görüperi ancak (ibadeti vata
niye) cümlesiyle tavsif olunabilir.· 

Memleket hayatında hi~ bir ıeyin 

milletten gizle~i Atatürkün ver
diği devlet terbiyeai icabıdır. lıte 'bu -
na dayanarak doğu diyarmm üç bq yıl 
evvele düten bazı vaziyetleri üzerinde 
bir takmı rakamlar ıöyliyeeeğim: Ve 
İstanbulla ufak bir mukayeae yapaca • 
inn: 

240 bin nüfuslu Beyoğlu kazasında
ki 800 ldoktora mulca.bil 2 milyona ya • 
kın nufuslu doğu diyannda 67 doktor 
vardı. Yine 94 bin nufuılu yalnız E • 
minönü kazasında 50 den fazla ecza • 
haneye mukabil prkta 6 eczahane mev 
cuttu. Ebelerimizin edcldi İstanbulun 
bir hastabanesınde bulunan ebelerden 
azdı. 28 baytan bulunan 10 vihlyeti 
nin hayvanatma muadil tabü ıervetimi 
zi sinesinde taşıyan Kars vı1a}~tinde 

tek bir baytar gfüünmüyordu. 
Doiuda bütün bayındırlık ve yol iş

lerini idare eden mühendislerimizin mik 
tan herhangi bir müteahhidin mühen
dislerinden azdı. 7 vilayette amme hu
kukunu müdafaa eden avukatlar latan 
bul barosunda mukayyet mcslektaşlan
run yirmide birini teşkil ediyordu. 
Şark mmtakasmda yüksek tahailde 

bulunanlar 250 bin nüfuslu Fatih ka
zasındaki ali tahsil görenlerin ancak 
on ikide birini tutabilirdi. 

Bu acı rakkamm mukayesesinden 
•onfa bugünkil vaziyeti bir ıükran di -
Hyle yad etmek bir vecibedir. Bugün 

Yazan: Talhsnırn Uzeır 

doğu diyarında 150 ldoktor, şimendi -
ferlerde çalışanlar dahil olduğu halde 
seksen-doksan mühendis diçanserlerle 
beraber yirmi ~ulıane, yirmi be§ 
baytar, her iki kazaya bir ebe, istan -
bulda hatta Avrup•tla yüksek tahsil/de 
bugün 500 talebe, eskisine nuaren bir 
misliyle takviye edilmit genç avukat • 
lar bu gü.zel diyarın. kalkınınaama sa
rılmıılardır. 

Şaı-kın genit aervet kaynaklan, kredi 
ve müatahlil koo~ratif pbc-keleriyle 
bağlann:uı ve aağlamla§tırılmııtır. He
nüz kurulan bu iktıaadt ınüeaaeselcr i
yi randman vermektedirler. 

29 tetrinievvd Cumhuriyet hayra • 
mmda: açıtma töreni yükse kbatvekü -
letten bana ttvdi eldilen Kovarsan ba ~ 
kır m•4eni, Erzurumda, Karadenizin 
bir kıyısında yakında kurulma151 tekar
rür eden iplik, bez ve ıoğuk et ve kon
serve fabrikalan, rene Erzuru.mda te
şebbüsü ~ahst ile yapılan kiremit, tuğ -
la fabrikası ve yarın Kovarshan gibi 
işlemesine intizar ddilen Murgul bakır 
ınad)nıeri memleket servetine alan ve
recek b.üyük iktısadi teşebbüslerden -
dir. 

Erzurum, Bayburt Kars, GiimÜiha • 
ne, Artvin ve Ağn merkıezlerinde bit • 
meleri yakla§an muazzam Halkevleri, 
Parti gcnyon kurulun prka verdiği kry 
met ve ehemmiyeti telbarüz ettiren da
vadır. 

Doğu vafücdnin, kaymakamlarının, 
yekdiğerine rekabet ederc~e mey • 
:dana getirdikleri kıymetli eserler idare 
amirlerimizin yii'ksek vatanperverlik -
terini gösteren medeniyet harbi, cidali
dir. 

Rütü medenisini bihakkın isbat e • 
den bu kahramanlar diyannda artık em 
niyet ve asayiş mHel~i hilkfunet dil -
şünc:.elerinden uzak kalmış bir mevzu
dur. 

Mmta.kan.ın bazı vilayetlerinde bir 
yıl içinde bir ik işahsi vaka oluşu hal
kın ne derece munis ve medeni ıuurla 
mütehallik bulunduğunu gösteren bir 
tablodur. 

Çok yerlerde mahkemelerimiz anca 
hukuk işle.riyle meşguldür. Devir ve 
teftişimde Kemah, Hasankale tahkika 
hakimlerine sorduğum suale - aylar • 
danberi hiç bir i§irniz yo+ur - cevabını 
aldım. Bir memleketin huzur ve rahatı 
böyle ifade edilir, 

İşte şarıd:a cumhuriyetin yüksek ma· 
nası b~ur. Ve işte Erzurumda, Trab • 
zonda milletin kurmak üzere bulundu
ğu muazzam Atatürk anrtları Türk mil 
letinin şükran du::ı gularını bütün dün
yaya gösteren eserlerdir. 

Ana vatanın dört istiklal çerçeveein 
den birini teş~l eden ve Çoruh ağzrn• 
dan ta üsküdara kadar uzanan Kara .. 
deniz ahfa.ıdınt büyükler büyüğü Ata
türk - Güvenikn ve güvenile-ek halk .. 
diye tavsif ve Pirı reıs evladlar.nı o 
yolda tevkir bı:.yurmuşlardı. Bu ilham 
kudretiyle ta köylerine ve en hücra 
yerl~rine sokuldğum ve her sınıfı ile 
baba evla~ gibi dertleştiğim bu civ.an -
mert kütlenin o yüksek sitayişe layık 
insanlar olduğunu gördüm. 

Bütün şuuru ile cumhuriyeti benim
seyen ve o yolda 'derin bir aşk ve iman• 
la yürüyen Karadeniz yavrularının iç• 
timai inkılapta gösterdikleri fazilet 
cumhuriyetin inhina kabul etmez bir 
desteğidir. 

Erzurumun, yeni !iehri kurarken bu 
celadet yuvasmın hamaset tarihine p.· 
hit olan manzaralar karşrsında kaldık. 
Asırlar cidalinin bir biri üzerine yığdı· 
ğt dört kat, dört tabaka mezar ... 
Vatanlannın kurtuluşu ve genişleyi 

ti için savaştan bu kahramanlarm ke
mikleri ilzerine kurulmakta olan bu 
mekieni §ehir ebedıyete kadar Türk abi 
desi gibi ziyarete değer bir tarfo yata· 
ğıdtr. 

Yirmi ay sonra 'bu dasit:ıni celadet "" 
lan memlekette binlerce ziyaretçisi ile 
girecek olan tren m~eni bir sehrc ile 
.lrarşılanaca k, selamlanacaktır . 

İşte 18 yıl önce Erzu...-um §ahikalarırı 
dan yükselen kurtuluş gökremesi sa· 
hibinin, Do~uda bu ünkU üyük ~erv 

Tahsin UZE~ 

Romanya blok kur
mak istiyor 

'(Üstyanı: 1 incide.) 
ennin temin edileceğini dü§ünmekte
dir. Ru~yaya düşman olmasına rağ· 
men. blok antik.omiinist pakta giıwi· 
yecektir. 

Yapılacak böyle bir teklife Lelıis
tanın ne cevap vereceği henüz ma
Jfun değildir. :Maamafilı, Leh Harici
ye nazırı miralay Bek, Lehistanla Ro 
manya arasmdaki bir ittifaka büyük 
ehemmiyet vermekte ve Yugoslavya • 
Leh miinasehatı.ıın inki~afmi istemek 
tedir. Lehistan, şekli ne olursa olsun 
böyle ~r blokun Küçük jtiliifı çok 
zayıflatacağr kanaatindedir. 

FRANSA GöRDŞMELERlN 
SONUNU BEKLiYOR 

Londra 4 (Hususi) - "Mançester 
Gardiyan,. gazetesi yeni omen hüku
metinin, Demir muhafızların Alman 
ve İtalyan f a~İzmi gibi şiddetli olan 
hareketine hir sed çekebileceğin~ yaz 
maktaıhr. Romanyanın harici siya
setini dahili siyaseti tayin etmiyecek, 
biliikis harici AYnıpa siyaseti clahili 
siyas~ti ta} in edecektir. Yani, İngil
terr, Fransa 'e Almanynnm harici 
siyasetleri Ror1en harici siyaseti üze
rinde müessir olacaktır. 

"Sancley Taymis,. gazetesine göre, 
Romen harici siyasetinin müstakar 
bit halde o]m:ıyışı dolayısile Fransız 
Jıiikumeti Fran~adan Romanyaya 
gönderilen ı.ıilahlann ve mali yardı· 
mm şimılilık cfurdudurulınasrna ka
rar vermi~tir. Bu karara sehep, yeni 
kabinenin Fransaya verdiği dostluk 
teıninatmclan fa7la, İtalyaya karşı 
gö .. tndiği ınulrnLhettir. 

Fransrzlar. Raı;vekil Goganm, bu 
ny nihavetine doğn1 Berline ~i<lerek 
general Göring ile görüşmesinden ı;on 
ra tahsil edecek vaziyete göre, müs
takbel hattı "lıareketini tayin edecek 
tir. Bir Romen heyeti de, Romaya 
gidecektir. 

HARİCİYE :-\ lZIRININ YENi 

BİR BEYANATk 

Biikre§ '1 (A.A.) - Hariciye na" 
znı Micesco hu akşam gazetecilere ha
rici siyaset lıakkında beyanatta hulun 
muştur. 

Jf ariciye nazırı Romanyanm müt
tefiklerine adık bulunduğunu ye 

harici siyasetinin dahili siyaset tesir 
lerimlcn tamamile nıüstakil olar~ 
inki~af ellcceğini ~öylemiş ve bilhas9' 
hükförıetin F'ransa, Polonya, Küçü~ 
antant' c Balkan antantı jle olan mu" 
a11edelere sadık kalacağını eh<"mmi" 
yctlc kaydeylemiştir. 

Hariciye nazın ecnebi matbuatı 
Ro.nanyanm siyaseti bakkm<la bet 
hangi hir faHkiirn nrnıeden evvel btJ 
ı;iyaseti ~mırlu hir tarzda tetkike da• 
Yet ctmi~tir. 

Fransa ile dostluk bozulmayacak 

Bükreş 4 (A. A.) - Goga, Havas a
jansının muhabirine, hiç bir ittifakf 
bozmayacağını söyledikten sonra şıs 

beyanatta bulunmuştur: 
"Sadece ecnebi memleketlerde Ro -

manya için hissedilen sempatiyi geniş,. 
letm ... k i~tiyoruz. Bizi Fransaya bağla
yan annnevi bağları hiç bir zaman ge~
şetmiyeceğiz. iki memleket arasındaıd 
dostluk aleyhinde bir tek kelime sar ' 
femtiyeceğim. Esasen bunu Delbosl 
da buradayken söylemiştim. Bugün Şô 
tempsa gönı:Jerdiğim bir telgrafta dl 
ayr.i hisleri ifade ettim.,. 

Başvekil hiç bir zaman diktatörlü .. 
ğün memlekete girmesine müsaade et
rniyeceğini ve kanunuesasinin çerçe -
vesi içinde çalı~cağmr SÖ}lemiştır. 

Yeni intihabat ya~.rılacak ve hüikQ .. 
metin akibeti milletin reyine bağlı .ka
lacaktır.. Bazı gazetelerin kapatılması 

Rom.en matbuatının Romanyalılar ta1 

rafından yaptlmas.ı arzusundan ileri gel· 
mektedir. 



--

5'uvaffak bir idarecilik elinde inkişaf ediyor 
Cizre, (Hu u i) - Cizre on lıiıı-1 

ı:rc~. eneli~ bir. tarihe nıalik çok es· 
k.ı Tu .. k ~ehırlermdendir. Uugün Su· 
l'l) e ,.e Irakla hemhudut bulunan bu 
tarihi ka ahnmız ayı ız <1enecek k::ı
<1ar çok de' irJer yaşanı 1q , e hirçok j • 
tilfilara u;;rntlıJ.ı lı"I(] :ıı: T'' kl .. w .. •• I . e rı " e ur - UJ!UD\1 
c aıma muhnf aza etnıj;; ,.e her ı:;e,·e 

Ja bitmiş, Dide salıilinı1e Lir plaj 
me) ı.lana ~el mi.tir. 

Değeri i idare<'i ve soyadının layiki 
, c mü talıakkı oJan Bay Baki Ba~a
ran hcrıwn hiitün kiiy1erde köy kanıı
umıu tnthikn mm aff ak olmuştur. Her 
könle C\ ler bııdnnn ettirilmi~. lıer C\'C 

pe;ırere n~tırılmı:ı. ve npclestlıancler 
yaptırılmış. teıııizli~c lıillıa .. ı::a itina 
gi.Ucrilmeııi, kiiy sandıkları ıe~i~i tc· 
ınin oltııııııu.tıır. 

- d . 1' ıı; ıı; J ragmen aıma iirk kalınıftır. 
e kadar yazık ki Türklii;;ii u;;-

d 1' I' ' ., !".' 
ru.n a ııç Hr fedakarlıktan •·ekiıııııe· 
nuş .olan ~iiıel Cizre aı::ırlar;a tfı>, aııı 
etmıcı hir ~· 11 1 ı·k . 1 Yozga ta yenl sene lç"nde . ~ . na ,.e a ·aydn-c kur rnn 
gıtrnı::tır. ..izre. filhakika • Culıuri • yapılacak ı,ıar 
"·l"ttcıı "''"" ı· · k ' ,. t (fl ") ,r·ı· t l " 'e ı~ıırn ııclar pek harap , t .ı ozga , u u~ı - ı aye e ge · 
baknıı 17. bir kasnha idi. diği gii111leıılıeri clidizce~ine çalı~an il· 

i\Juktetl' k ba,·ıımz .Fe,_·zi Giirel; al<lı~ı te<lhirlcr-ır ve yapıcı iılarf'sine a· ; ~ 
'U;:tukt"ıı c • h ı·w· . k le ıııcınlckctte odun huhraıımm önü· .. " onra ı·e en ıgını ,.e ıy· 
ınetının takclı'r d'ld'W• ·' ·ı ne l"eçıniş, lıugiin paznr)erinde rok 1 . e ı ı~ını tarıınrm c " "' 
ıı Plını· ı lı .ı ... ucuz fi, atin odun tedarikini temin et· . . ş, «;e 1re i irdenhire .ıcgış· • 

lllı tır. mi;:tir. 

I<'aknt ı Hiitç<'dc '.·aıulnıı la~arrufla noksan • 1 Hı yapıcılık ,.e aliıka son 

131 
- 4 y~l içinde hii hfüiiu artınıştrr. kalan 12 kö)· olfoluna 100 - 300 lira 
Çeha 1 · · k' R ara~mda ' 'nrdmula hulunmak 'Ureti· Y ı~a ~ctırilen Ba,· Ba ı a· " 

f~r?n. Cizrede yeni ve güze] e~erlerin le tle kiiyl\ilcr C\ iııdirilıni§tir. Yoz· 
lıırıhırı"ııı· l"'· · · 1 ·ıı d'k ,.at 'ilfı_,·ctinin lıiitiiıı 78 kö.v okulu· uıı.ıp etınesıne ll 18S81f 1 • n 

kat ,.,. 1·1· J ııun lıcınen lıeıı i Kiiltiir Rakanlıi!ı ~ ına C} emiştir. ~ 

. Eski Cizre ile ) eni Cizre arasında planlarına un;ııu bir şeki1dc ynpıl • 
ı n a ı ınıştır. nt nanettc hırakarnk (arklar rnr-
tlır R ) 1 Önünıiizcleki )"ıl vilrh.·et dahilinde '. u ıarap kiiy ancak şimdi kasa •a 
lıalınt> ~elıııi~tir. Bir zamanlar insa. heş yerde )atı mektchi açılınaııı için 
nın dalıi zor gC'çti~i, pis sokaklar on ilimiz kültür direktörü Turguda di· 
lıe ıııet f 'k J 1 1 1 1 k ı rektif vcrilıni8tir. Yeni )'ıl bütr esini re ı f'tıl ı c er ıa ine so u • • :. 
111 11~. hu C41ılcleler üzerinde resmi ve lıazırlanıakla ıııe'igul olan kiiltür di· 
!!~' nai inşaat , ckcliğerini takip etmi~. rektijrii müstakar hir planla ne şern· 
... ı.~rc~j ra~hetten düşüren akreple it dahilinde bu yatı mektebinin açıla· 
ınurarlelc,·e · · ·ı k "'h' cai?mı tc bitle mesguldür. gırıııı ere mu ım mu • ~ • 
'·aff al.:iy~tler elc.1~ edilmiş, himaye al- Ba:h lıaşma hir ziraat memleketi 
tına alınan gençlik için bir spor mer olan, lıillıa ~a tiftik, koymılariyle 
elanı ''e spo kt··ı.. ·· J • ·ı · ··ı k "~ 1 k J . r um \'Ucuc e getırı mış. §O ıret az~ınnn ı ozgac m ilme,; ıay· tr. ıı:ı olun c 1 · 
\ .. , an .um nırıyet meyrlıınma vanlarmı da i~Jalı etmek hmtNınua 
klt·~ııurk iin hiistü dikilnıis, memurlar ,jJıiyetimiz ha, tar \ 'C ziraat müdürle· u ).. • • 11 ınqa olıınınn~. aile parkı açıl· rhıe geniş mikya ta salahiyet veriJ -
~'"· ~ornk lıalı"""i tnnıamlnnnu•. kı•· . ı· 

"' "' mı~ ır. 

B2 Sene evvel 
... (5 inridf'n a,..rnnı) 

zaya ugramadan Mesine,·e vardı 1 
. ~a--ant boğazını geçti: Sainte . Ma. 
~e ıl: Corfeu ara ında havli boc~Jadık
,~n 'e Corf eu da bir müddet karantina. 
.k ko~uldtıl\tan sonra Rus muhibbi as_ 
erıl!rın "Y h . 

çıktı. u a .. ,, seslen arasmd:ın yola 

ne~~P~an Ma(!nanin, açık denizleri ye.. 

d · } oluna devam ederken t---i ve tak 
ır Ye. ' ~~ 

onu n~e ·:Yuha .. ,, larla karşılaşma~r 
Tayf :teessı~ etmi~ti. Fakat }'Il~dı. 
tikt rına lazım olan silahı temın et. 

en sonra: 
-Ne ı 

gid' 0 ur, ne olm:-ız. dedi. fc:tanhula 
ıa .. ~nb:l:ve kadar birçok hadiselerle kar51-
~ ı ırız. 

Kaptan tedL. . d . h . . 
C\inıc : r IJln e ıı::a et etmıc;tı . 
nı tah~iC:}~~ ~ant::ı a ~eldiği ,·akit ay. 
\'t\ııura n ~o :luler .. Pakat "Yuha .... diye 
faları ~'akla mak ıstiyenler. silahlı tay. 
C}·gıı: ,. arşılac:ıııca işin rengi değişti Ye 

Ça · oluna de\'am etti. 
nakk-ı .· te.l J' eyJfü gec a e~ 1 

1 • 1.;e~iz geçen gemi, 20 
\'e Har e Yaı-ıc:ı sesizce İstanbul sularına 

ıce Rirdi. 
Seyahat t .. .. 

yedi buçuk anı ~6 Run surmüs, bunun 
tan Ma E:u 11u seferde ge~mişti. Kap. 

Ma Rnan de dava ını ic;bat etm;c;ti 
gnan da, b · 

Hen·es· .. 'asını urada da anlattı. 
• ın &ozü ö ··. " h' - . ler yaptı Ge . :u 1 c ırçok nuın:ı 11ş. 

nin önnn'de bmı .. bır ~"·. ?inlerce ~vircL 
rüs" ütun ruratı ıle Galata köp
du uçn:_ doğru ilerli,·or ,·e lıalk b:-ığrı"'tvor 

· unkQ Remi h · · 
bir tehl"k : er sanıye sakınılmaz 
gecm .

1 e~e rakl:ıc;makta, kavıklann 
~" d~ıne mahc;u<> kfü;ücük köprü gözü. 

"~ru UÇtn:ıktayclı 
Fakat Cvrrne h' 1 • • 

tuıd . .;., •çoır şey olmadan kur. 
u 'e uzaklaştı. 

• • • 
aı~~~ülnıecid bu nehir gemisi ile fazla 

'-'l\Cl-lar olmuştu: 

de~ BiJ: satın aJahm.. İşimize yarar .. 

b~ı~1:ı alrndr ~·e ~"dalara işletilme({e 
ve rok . Ruc; e ırlerı ">"'farın eşyaiannr 

ile Saray burnuna yaklaşıyordu. Karşı. 
dan gelen bir Avusturya gemisi nasıl oL 
duğu anlaşılamadan süratle bu nazik ya. 
pıh nehir gemisi üzerine atıldı ve onun 
hayatına nihayet verdi. 

Kaptan ~tagnan ikiye a)•rılan sevgili 
gemisini kırık dümeni ile Saray bumuna 
kadar süriikliyebildi. O hakikaten büyük 
bir cesaret göstermi~ti. Kaza münaschc. 
tile teşekkiil eden bahri komisyon, kendi. 
sini takdir ve tebrik ediyordu. 

Cygnc ile denize diikülen 300 yolcu 
ne oldu? Kaçı boğulc' J? 

Bunu hal\iki olarak bilmiyoruz. 

Niyazi Alımcı 

Haydn'ın başını 
kesenler 

(9 uncudan devam) 

o:!~ )'eni gözlerle görmeğe başlaml§ • 
trm. 

l~te orada farkına vardım kı, insan
da bir vatanseverlik vardır ve ben bu 
histen kendimi kurtaramam .. 

Hiç ıliphe yok ki Konkort meyda • 
nıl)ın tam ortasında, görünmez bir şe
kilde, yine bir gübre yığını var. Pis • 
tikten ölü gübreden bahsetmek istemi
yorum. 

Bahsettiğim güzelbir kokusu olan 
üzerine horoz çıkan, güneş vuran güb
re .. 

Ç'içekledr bu glibre sayesinde büyür. 
aynarbakar erikleri bu gübre sayesin • 
de dÜ§Üp ba§ yararlar ve yine bu güb
re sayesindedir ki başka hiç bir yerde 
bulunmayan esrarengiz fosfor neşret • 
me hadiseleri meydana gelir. 

İşte size söylemek istediğim ve be • 
nim gelir gelmez gözüme !rarpan şey ..• 

Zayi 111<'\kbuz 

~ defa da Yoku ta~ryordu. 
t 1855 .}ılı sekiz ilkte~-in ı::abahı, haya. 
ınr nehırlerd b' k 

C . e ır ugu kuşu gibi geçiren 
) ine, SU.lan yalayarak ve 300 yocusu 

Türkiye imar bankasından merkez 
hali müdürlüğüne hitaben aldığım 1066 
numaralı 1. 7. 937 tarihli teminat mek
tubuna karşılık mezkur ban~ya yatır
dığım bet yüz lira bloke paraya muka
bil bankadan aldığım 3116 numaralı 

makbuzu zayi ettim. Bu kere lxınka ile 
hesabımı tasfiye ede::cğimden makbu
zun hükmü olmadığını ilan ederim. 

Bostan kabzımalı Yusuf Artal 

r"tanbı:I B~lediyesi ilanları · ~ 
. ' - - -

Ke§if bedeli 6829 lira 94 kuruı olan Çatalcalda yapılacak beş hayvan~. .~ı~ 
durağı açık eksiltmeye konulmuştur. Kıcş if evrala ile tartnamcsi lev::ızım mudurlu
ğlinde görülebilir. 

İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka Nafıa Müdürlüğilnden 
alacakları fen ehliyet vesikası ile 512 lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek 
tubu ile beraber 14. 1. 938 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı • 
dırlar. {İ) {8594) 

Hepsine 600 lira bedel tahmin olunan Şehzadebaşnıda Kalenderhanc mahalle
sinde Cüceçc§Dlesi sokağında 20 N o. Jı evin enkazı satılmak üzere açık arttırma• 
ya konulmuştur. 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde g örülebilir. İstekliler 45 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubu ile beraber 6. ı. 938 pcf!embe günü saat 14 de Daimi En· 
cümende bulunmalıdırlar. (B) (8452) 

------
Keıif bedeli 384 lira 38 kuruş olan Ağvaköy mektebinin tamiri a~k eksilt • 

meyt konulmuştur. 

Keşit evrakı şartnamesi levazım mü düdüğünde görülebilir. istekliler 24~0 
numaralı kanupda yazılı vcsikakfan başka Nafia müdürlüğünden alacakları fen ehlı
yet vcaikası ile 28 lira 83 kuruşluk ilk tem inat makbuz veya mektubu ;ile beraber 
6. ı. 938 perşembe giinli saat 14 Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ) (8453) 

Keşif bedeli 1174 lira 84 kurllJ olan Cinci temizlik ahırmın tamiri açık eksilt 
meye konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından eksiltme 7 • 1. 9~~ 
cuma glinüne uzatılmıştır. Keşif evrakı ile şartnamesi levazım müdürlüğünde go
rülebilir. lstekliler 2490 No .lı kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri müdür 
lüğUnden alacaktan fen dıliyct vesikasile 88 lira 11 kuruşluk ilk teminat makbuS 
veya mektubu ile beraber yukarda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bu
lunmalıdırlar. (B) (42) 

lstanbul GUmrUklerl BaşmUdUrlilğUnden: 
SHKJ marka ve bi.la numaralı kanun ı S. sıkleti 1575 kilo kösele ve OPF ınar

kalr muhtelif numaralı KS arkleti 32H ki lo şal taklidi pamuk kuşak ve masa örtil· 
sü ve 601 adet Beovnik otomatik tabanca ların kapalı zarf uıulile satış ilanı Akşam 
gazetesinin 25. 12. 937 günlü nüshasında dır. (8572) 

1 
Harici Askeri Hıta-ı Denizlevazım sa

atı ilaı.ları ı lınalma komisyonu 
ilanları 

UçUncU Kor birlikleri için 300 to-

nu ywnuşak ve 700 tonu sert olmak 1 - Tahmin edilen bedeli (821) 
iizcre bin ton buğday kapalı zarfla lira olan (12) kalem muhtelif cins ve 
miibayaa edilecektir. İhalesi 24/ lkin· miktarda yaş sebze, 6- tkincikanun· 
cikanun/ 1938 Salı günU saat 16 da ı 938 tarihine rastlayan Perşembe gü· 
dır. İlk pey parası 4500 liradır. İstek- 'nu saat ı ı de ac:ık eksiltme usuliyle 
Jiler şartname ve equ/mı .AnPra ve alınat.:aktır. w 

İstanbul Levazım 8.mirliklerl Satın 
alma Komisyonlarınaa ve Çorluda 
Kor Satınalma Komisyonunda göre· 
biilrler. İstekliler kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerindeki belgeelriyle birlikte 
belli gUn ve saatten bir saat evvel 
teklif mektuplarmı Komisyona ver· 
mi§ bulunmalan. (682) (8718) 

ZAYt 
Kadıköy 11 inci ilk mektepten 930 

senesinde aldığım §ehadetnamcmi kay
bettim şimdi yeni çıkaracağım için es
kisinin hükmü yoktur. 

Durmuş oğlu Durmuı 331 
(V. 24208 

htanbul aıliye 3 üncü Hukuk mah· 
kemeıinden: , 

Beyoğlu Tepcba§ı Necip apartıma • 
nında mukim Ester vekili avukat Haçik 
tarafından Beyoğlu Tepeba§l eski Fa
ra yeni Necip apartımanında sakin Ed 
vard Terziyan aleyhine 937 - 879 No. 
ile açtığı ihtara müstenit bopnma da
vasının gıyaben icra kılınan muhakc • 
mesi neticesinde: Mumaileyh Edvarrın 
kanunun kendisine tahmil ettiği vazife
leri ifa etmemek maksadiyle bili aebe· 
bi muhik haneyi zevciyeti terk eylediği 
ve mumaileyh aleyhine mahkemede is
tihsal edilen ihtar itamırun tebliğine 
rağmen haneyi zevciyete eönmediği ve 
binaenaleyh ihtar ilamının 6emeresiz 
kaldığı mübrez ilam münderecatı ve 
§ahadatla sabit olduğundan kanunu 
medeninin 132, 138, 142 inci m.iddeleri 
mucibince tarafların boşanmalarına mü 
td:lair 1. 12. 937 atrihinde verilen hUk 
mü havi 937 • 1131 sayılı ilim müddei
aleyh Edvar Terziyanın mezkur ika -
mctgahı terketmesi ve halen yeni ika
metgahının meçhul bulunmasına rneb • 
ni H. U. M. kanununun 141 inci mad. 
desine tevfikan ilanen tebliği tensip 
kılınmıt ve bir sureti de mahl-:eme di -

2 - İşbu 12 kalem yaş sebzenin mu· 
vakkat teminatı {61) lira (58) kurut 
olup ıartnamesi Komisyondan her gUıı 
parasız olarak aİmabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda 
yazılr vesikalarla birlikte ve belli giln 
ve uatte Kasımpapda bulunan Komit-
ynoa müracaatian. (8502) 

••• 
l _ Tahmin edilen bedeli 1500 

lira olan (15000) kilo süt, 6- !kinci· 
kanun- .1938 tarihine rastlayan per· 
şembe günU saat 14 tc açık eksiltme 
usuliylc alınmak il.zere münakasaya 
konulmuştur. 

2 _ Muvakkat teminat (112) lira 
(50) kuruştur. Şartnamesi Komisyon· 
dan her gün para.sız olarak verilir. 

3 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanun 
da yazılı vesikalarla birlikte ve belli 
gün ve saatte Kasımpa.~da bulunan 
Komisyona müracaatları. (8503) . ., . 

M. ı'1. V. Deniz Merkez Satrnalma 
Komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 9000 lira 
olan 51 kalem eczayı tıbbiye ve mal
zemei sıhhiyenin kapalı zarfla müna • 
kasası 12. 1. 938 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 14 de vekalet bnasın· 
dalri komisyonumuzlda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek isteyenle· 
rin hergün ve münakasaya gireceklerin 
de mezkur gün ve saatte 67 5 liralık 
teminat mektuplan ve kanunun ikinci 
maddesinde yazılı belgeleriyle birlik • 
te teklif mektuplannı mezkur günde 
azami saat on üç buçuğa kadar komis
yona vermeleri. Postada vaki olan te
ahhürle bu saatten sonra getirilecek 
mektupların kabul edilmiyeceği. 

(8571) . . "' 
vanhaneıine talik edilmit olduğundan 1- 1. 29. 12. 937 gününde kap:ılr .zarfla 
tarihi ilandan itiooren on beş gün zar- 1 .. &kasasına talı'p zuhur etme 

yapı an mun -
fında müddeialeyh Edvar Tcrziyanın yen ve tahmin edilen bedeli 5640 lira olan 
temyizi dava edebileceği teb!iğ maka • 4 adet benzin motörünün pazarlıkla mii· 
mına kaim olmak Uzere ilan olunur. nakasası 12• ı. 938 tarihine müsadif Çarr 
___________ <_v_._2_4_2_07_)_ ıanba günü saat 11 de vekalet binasındaki 

ZAYt 
I.-iman dairesinden aklığım liman cilz 

darumı zayi ettim. Yenisini alacağım -
dan eskisinin nükmü yoktur. 

Rahmi 
(V. 24209) 

komisyonumuzda icra edilecektir. 
2 -Şartnamelerini görmek isteyenlerin 

hergün ve mlinakasaya ginnek isteyen
lerinde 423 liralık teminatları ve kanuni 
belgeleriyle mezkur gün ve saatte komis
yonumuza milracaatleri. (25) 
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Muharımen b:cdeli 4914 lira olar. Ankara gar binası içindeki kalorifer rldya. 
törleri için 42 adet .Bronz radyatör kafni nin imali ve yerlerine takılması iti 10. l. 
938 pazartesi gü:ıü seat 10,30 da Haydarpaıada gar binası içindeki satınalma ko -

i yonu ta afrndın c1çık eksiltme ile yap tmla:ektır. 
Bu i~e girmc:k isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 368 lira 55 kuruı • 

uk muval.:kat teminattan ile birlikte tksi itme günü saatine kadar komisyona müra 
a:ıtları lazımdır. 

Bu iıe ait ıartnameler Haydarpaşad a gar binnı içindeki ı;,tınalma komisyonu 
arafından rarasız olarak dağıtılmak~dır. (8505) 

Muhammen bedeli 24500 lira olan 700 ton döküm koku 18. 1. 938 salı günü 
aat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu iıe girmek isteyenlerin 1837 ,50 lir3lık muvakkat teminatile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 

14,30 a kadar komisyon reisliğine verme !eri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarad a malzeme daireain:len ve Haydarpaıada 

csel!üm sevk ıefüğinden dağıtılmaktadır. (870.t) 

20. 1. 938 tarihinde ekı:iltmesi yapıla cağı evvelce illn edil~n lokomotif yedek
leri eksiltmesi idarece görülen lüzum üzerine 10. 2. 938 çarpmba günü saat 15 e 
talik edilmiştir. (87 41) 

~. . . .. . .. , ....... ' " , 

YOZ~AT 
Halkevinden: 

Yozgat Halkcvi İi·n 93S m:>1eli büyük bir radyo ile bet yüz metre 
'-utrunrla bir daireyr ses verebilecek bir hoparlor ile bir seıli sinema ma

kinesi. Elimizde gümrt.k muafiyet vesikası vardır. Radyo ile uğraşanların 
J S. KSnul'lt1sani 938 e kadar teklif varakalariyle müracaatltri ilan olunur. 

Türk Hava Kurumu 
Büyü~< Piyangosu 

3. üncü keşide 11 ikincikanun 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 I~iradır. 
Bundan b.-ış',a: 15.000, 12.000, 10.000 lırJ!ık ıkramiyelcrlc (20.000 ve 10.000J 

irahk iki a:let mük5iat vardır. ı 

Şimdiye kadar bınlerce ki§iyi zengin eden bu piyankoya i~tirak ediniz 

birt - - . ~ 

leDazım llmiı llğl 
ll~nları 

........ 1 ........... 

Dildmevleri için 31 bin metre haki 
matra geriti mUteahhlt nam ve heaa· 
bına 6 - 1 - 938 Pertembe günU saat 
14.30 da Tophanede Leva.zan Amir
liği Satmalma Komisyonunda pvar
lıkla ekslltmeet yapılacaktır. Tahmin 
beeclll 775 llradır. nt teminatı 58 li· 
ra 12 kuruştur. Şartname ve nftma· 
nesi Komisyonda görillebllfr. istekli
lerin belli saatte Komisyona geımeJe-
ri. . "357,, (8711) 

• • • 
Ordu ihtiyacı için 250 adet çadır 

direği mllteahhit namil heabma 
6 - 1 - 938 Pertembe gUnO saat 14 de 
Tophanede Levazım lmlrllfi Satmal
ma Komisyonunda pazarlıkla eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 325 
lira.1ır. Teminatı 48 Ura '1lS kunqtur. 
Şartname ve nilmuneal Komisyonda 
görlllebllfr. İsteklilerin belli saatte 
KomJsyona gelmeleri. "3&59,, (8713) 

• • • 
İdareleri İstanbul Levazım Amirli· 

ğine bağlı mUee.eeler için 125950 
adet limon 17 - 1 • 938 Pazartesi gtt
nU saat 14.30 da Tophanede Satmal
ma Komisyonunda açık ekalltme ile 
alınacaktır. Talımln bedeli 2519 lira 
tık teminatı 188 lira 93 .kuruştur. Şart 
namesi Komisyonda görllleblltr. ts
teklilcrin kanuni belgeleriyle belli sa
atte Komisyona gelmeleri. 

"358,, (8712) 

• • • 
Ordu hastahaneleri için 30 ton pa

muğun kapalr zarfla eksiltmesinde ve
rilen fiyat veklletçe pahalı glSrWdilğün 
iden 6. 1. 938 Pcrıembe günll saat 15 
de Toohancde İstanbul levazım lmir -
liği aatınalma komisyonunda pazarlık· 
la eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be -
deli 10050 lira ilk teminatı 753 lira 
7 S kuruştur. Şartname ve nümuneai 
komisyonda görillebilir. İsteklilerin bel 
1i saatte komisyona gelmeleri. 

(362) (8716) 

HAZ IMSIZSIK 

PERTEV Karbonat komprtmelerı 

1 
Çok temia bi • Karbonattan ve toz karlaonat almaktaki miiılriilit 

ıöz önünde tutularak yapılmıtbr . .Jlll--··-- HER ECZANEDE SATILIR ....... ____ il 

Başvekalet istatistik Genel Direktörlüğü 
Arttırma, Eksiltme ve ihale Komisyonundan 

ı - 300 • 500 sahife tahmin olunan genel nufuı sayımının memleket 
ıtibariyle umum! ned.:elerini gösteren 5000 adet kitabın kapalı zarf uauliyle 
eksiltmesine talip çıkmadığı için pazarlıkla eksiltme ve ihale yapılacaktır. 

2 - Pazarlıkla eksiltme Klnunusani 1938 ayının 7 nci Cuma gUnil uat 
15.30 da Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Komisyonda açılacalctır. 

3 - Numune dairede görillecektir. Şartname Komisyon kitiplilinden be-
delsiz olarak iıtenebilir. (4654) (8553) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Salınalma Komisyonundan ı 

1 - Bir metresi dokıan beı kuruı değerlenen bin metreden bin bet yüz 
metreye kadar örneği vasıflarına uygun 701 tipi teyelti bezi açık eksiltme usu
lü ile 6/1/938 perıembe günü saat 10 da satın alrnaı.:aktır. 

2 - Şartnamesi parasrz olar'1k ko misyondan alrnabilecek bu ebiltmeye 
girmek istiyenlerin 112 lira 50 kuruılull teminat banka mektubu veya •eme 
makbuzu ile birlikte tam vaktinde komisyona baıvurmalan. (8422) 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğtiUer 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

------1 iatanbııl Komutanlığı Satınalma Komiıyonnodıın 
İstanbul Komutanlığı emrinde bulunan kıtaat ve mUeaaeeat eratı lhtiylÇ

ları için satm alınacak kunı 110ğanıo miktarları lle muhammen tutarları ilk 
teminatları ihale gUnleri ile ihale aaat lerl ve mflnaka1a pldllerl aptıda P. 
terllml§tir. 

Muhammen Uk te- ~ ~ 
Cinai 
Kunısoğan 

Jliktan tutarı minatı gana eaatı 
8000 400 30 19-1-93' 15 

" 6000 300 23 " 15.30 " 
2800 147 11 " 16 " 

" Şart.nameleri her gtln öğleden evvel Komisyonda görUleblllr. &t-ekUı.t
nln ilk teminat makbuz veya mektubla rile ve 2490 sayılı 'kanunun 2 ve 3. ctl 
maddelerinde yazılı veslkalarlle beraber ihale gtlnU vakti muayyenbıde Fm· 
dıklıda Komutanlık Satmalma Komisyonuna gelmeleri. 18737) 

• * • 
thale günU talibi çıkmayan Ekstan. 

aiyon karyolası ile bir alet dolabının i. 
haleıi punrlıkla 7. ikincikinun. 938 cu 
ma günü saat ıs te yapılacakttr. 

Muhammen uttan 1150 liradır. İlk 
teminatı 87 liradır. Şartnamesi hergiln 
lSğleden evvel Kor.Uıyonda ,örülebilir. 

bteklilerinin ilk teminat makbu.t ven 
mektupları ile beraber %490 ayılı kamı 
nun 2 ve 3 ilncU maddelerinde yanb 
vesikaları ile ihale gUrıO vakti muayye.. 
ninde Fındıklıda Koınutanlık Satmaı • 
ma Komisyonuna gelmeleri. (1521) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satına ima Komfsyonundan: 

1 - Birlikler ihtiyacı için mamul o tarak otuz bin takım ••Çaket, pantaloa 
tozluk ve kasketten mütetekkil,, erat kıt Irk elbise ve on bq bin kapat app!a 
yuıJı tarihte kapalı zarf uaullyle aatmalma.:aktır. 

2 - Otuz bin elbiseye ilç yilz bin lira ve on bet bin kaputa yi1s 1mk bet 
bin lira bedel tahmin edilmi§tİr. 

3 - Elbise prtnameai on beş lira ve kaput prtnamesi yedi )"ÜS yirmi bet ku· 
ruı karıılrğrnda Komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmesine girmek iıteyeslerin apltda yuıh ilk teminat mütna.t n
ya Banka mektubu ve prtnamede yazılı belceleri muhtevi teklif mektaplanm 
belli gün ve saatten en geç hir saat evvel Komisyona vermit olmalan. 

S - ''A,, Komple elbiaenir. ilk teminatı 15.750 Ura ebiltmesl 12-1--0H 
Çarıamba gUnü saat 10. 

B - Kaputların ilk teminatı 8500 lira ve eksiltmesi 13-1-938 Perıembe 
günü saat 10. (4653) (8561) 

~ahibi: ASIM US Nqrlyat mUdtlrU Refik A .......... 


