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Yarın 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

Japon ar beynelmilel mın 
· ta ada bir İngiliz otelini 

işgal ettiler 
Fransız asker/erile Rus günüllüleril 

-ve Japon askerieri dövüştüler 
Japon aske. leri arasında isvan çıktığı ve yüksek 

rütbeli zabitlerini öldürdül\l,eri bildiriliyor 

Şehirden şe7ıire karan Çin ktıdın7an •• 

lta~yalfilofi <dleıno(ğ kvvvetoeırllnl faız
naoaş~~oırmasa IKaraırı üzeırnne 

İngiltere 46 biiı ton
luk zırhhlar· yapacak 
Akdenizde deniz kuvvetleri 

ahengi bozuluyor 
Londra., 8 (A. A.) -İtalyanın bah· 

?iye kuvvetlerini f azlalnştnınak husu
sunda aldığı karardan bahseden Fi
lla.nslal News gazetesi diyor ki: 

"Bu karar, 1938 ve 1939 İtalyan 
bütçeleri li7.erine pek ağır surette tesi
lini gösterecektir. İki zırhlıdan her 
biri 1.5 milyon tngillz lirasına mal ola
~tır. Esasen bu rakam da, sırf lta.I
Yada işçiliğin ucuz olmasından ·Bola· 
" bu derece aşağıdır. Fakat herhalae 
nıuhnJcirak olan bir eey varsa o da, 

18 ay zarfında Uç milyon İngiliz Ura· 
sını bulmak mecburiyeti olmasıdır. Bu ; 
keyfiyet ise. bundan bir ay evvel neş
?"edilen İtalyan bütçe t.ahmihlerini cid. 
di surette değişfirecektir. 

Ajansın notu 
Telgraftaki nlka.mlan aynen muha

faza ediyoruz. Mamafi bunla.nn 1,5 
ve 3 milyon değil fakat l:S ve 30 mil
yon olması daha ziyade ihtimal dahi· 
llndedir. 

(Sonu: Sa.7 Sil. ~) 

Dün gece Taksimde 
boya fabrikası yandı 

T D~ gece saat yirmi iki?'l on geçe 1 Fabrikanın altı otomobil tamlrhane-
aksımdc stadyomun yanındaki so- si olduğundan orada bulunan otomo· !akta Merkez garnjmın arkasındaki billerle filet ve edevat enkaz altında 
Ya fabrikasında ansızın yangın çık- harap olmuştur. Yangın bir saat sür

ınıştır. Alevler birdenbire fabrikayı mUş on biri geçe söndürlilmUştUr. 
sardığına bl . 
yetıı an rnz sonra yangın yer.ine Bu mUddet zarf mda o kısımda tram. 

şen Beyoğlu ftf:ıi esi eöndUrme vavlar İ"leyememiRtı'r 
ışınae . t v "i " • 

lrndndagııçıUK çeKmtş, suınbul gnıpu Yangının nereden çıktığı tesbıt edl 
H lkçağmimıştır. lememiştıir. Fabrika sahipleri buluna-

l'tna. ~ gnıpun. müşterek çalışmala- rak geoe Beyoğlu merkezinde ifa.de
döeern en fa.bnka tamamen yanmıe. leri alınmı§tn'. Tahkikata ehemmiyet-

e QÖkmU§t:Ur. le devam edilniektedlr. 

Harp Japonlara göre 
dört sene sürecekmiş 

Şanghay 8 (A.A.) -Japon bahri
ye siluhendazları heynelmilel mrnta
kada kain ·ev - Asia ismindeki İngi
liz otelini işgal etmi§lenlir. Japonlar 
otelc1ı!k.i iki İngiliz bayrağını alarak. 
hunların yerine Japon hayraklan çek 
mi§ler \'C Şanghaym en modem hina· 
sı olan ha otelin bazı eşyasını götür
miiş1erdir. 

Şanghny 8 (A.A.) - Şanghayda 
buhriin mühim bir hadise daha cert
yan etmİ§tİr. Japon askerleri kendile
rini rovolverlerle tehdit eden gönül
lü bir Ruda döv:ü~mf\ lerdir. 

Frannz poli ile hir,kaç Rue ır:5nftl
Jü iİ· ılahn mücadeJeye iştirak ettikle
rin<tcn Japon ft!!kerleri hunlara kary:ı 
mitralyözlerinin ağızlannı çe\'irmiş-
Jerdir. • 

Fransız mnknmlan hadisejİ §İd
detle protesto ecleceklerdir. 

(Sonu Sa. 4 Sii. 1) 

Yunan JI eliahlı 
bugün evleniyor 

Pren'Jin elbisesi otuz. 
bin liradan fazla 

lllr değerde •.• 

Ywı:ıın Veliahifüıiıı mü.sfa7cbel 
zovcesi Prensc.s Frederfk 

Atlna, 8 (Hususi) _ Veliaht prens 
Pol He lngiliz prensesi Frededkınin 
nikfi.h merasimi yarın sabahleyin baş 
piskoposluk kilisesinde yapılacaktır .. 
Nikiih merasimi için yapılmakta olan 

; , 

(Bonu. llll.7 8i2. 2) 

Jlu1ıamrimf= Turon Aziz Bolivud' dalci lkUçilk artistlerden bir 1cz81m 
De birlikte .•• -

H ol i vu ta giden ilk 
Türk gazeteci 
TURAN 

Büliln meş,ı';:ır sinema gıloızlaı ının toplandığı 
bu şehirde uzun müddet kµlan n ·unaırirımiZ 

Holloutta göı düklerini dünden ilibaı en 
gazetemizde yazmaya başladı 

BugUo beşinci sayfamızda okuyunuz! 

Enteressan bir tetkik ....................... -............. -.................... " ............ .. 
Boşanın~ daval~rl 
neden çoğalı.yor? 

Avukat irfan Emin Kösemihal· 
oğlunun' verdiği izahat 

Tilrkiyede yıldan yıla bo~anma 
vakalarmm arttı'Sı yapılan i~tatistik• 
lerle te bit edilmektedir. Bu istati~ 
tik rakamlarına bakacak olursak 'fiir 
kiyede yılda ,·ukua !?elen ho~anma .. 
lann sayı ı 2000 ile 3000 arasında
dır. Yeni yu\'a kuran çiftlerin tı1Yl81 
da 2000-4000 kadardır. 

Boşanma nedir, neden ço~alrvor? 
Bunun sebepleri, muhtelif amilleri 

etraf mda tanmmış a\'ukatlarmnzdan 
hay irfan Emin Kösemilınloğ1n dün 
kendisile konu an bir mnharririmize 
şun lan söylemi~tir: 

"- no~anma tlavnlarmın artt·~ı ,. 
bir hakikattır. Dunn i tati tiklere bak 
ma<lan bile güııc1clik mücınhedeleri
mizle kolnvca fark edehiliriz .• 

Sehcpler h11hsinrlf" rlf"lillere mı; ~te 
nit ve tnmamiJP. ilmi hir konn~ma nı
oahi1mek için elimizde munta7.nm bir 
istnti;tik hnlımması litzımrlır. 

l\fnamafih hu hile kafi sayılamaz. 
Çünkii hakiki sebepleri gizliyerek ta
rafların havsiyetini konıvarak didiş
meleri B"'ıtltnı-ıılc """ı. ;,.Ptf P nf11 aı;malr 
ho§n.ımalar<la bi~yiik. Lir ' ek.un tecr'<ll 
eder. ~faamafih ne olursa olsun bu 
rakamların mevzun hir r~ık ''Pre.('e-

bo~anmalar tla bü) ük hir yekim te§kil 
ginde ~üpbe yoktur. 

Umumiyet itibarile boşanma hadi-

Değerli hukuk Uctntlıınndan ıwukat 

İrfan Emin Köscmlhaloğhı 

sel erini fikrimce iki cepheden tetki1' 
ve miitalea etmek icap eder. Biri 
amiller. di~eri de netice ba1inde ken
dini J?ÖSterP, davalardır. Bu davala~ 
ra ha!.arak bir derereye kadar Amil• 
lcri meydana çıkarın~ kabilse de 
onların mii•takbel hir tetkik mevzuu 
te~kil ettiğine de tcredclüt edilemef.4 
Bence hu ammen ilçe ayırmak ka1 
bildir.. ~Sonu: ICI 6 IÜ 4l} (' 
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Haftanm si1Jaseti fBulutlara ve şimşeklere karşı 
Milletler Cemiyetinin mücadele açan kadın tayyareci 

ilerisi karanhkhr! Mariz Hils ırandaki kazayı nasıl 

Milletler Cemiyeti ve Hatay - Suri
genin vaziyeti - Romanya 

çekilecek mi? 

atıattıQını anlatıyor 

Milletler Cemiyeti ve llaıay: 

Hükumetimiz Milletler Cemiyeti 
konseyine gönderdiği iki nota ile l\1il
letler Cemiyeti genel sekreterinin ce
vaplarını neşretti. Hatayda yapılacak ı 
intilıahatm şekli lıakkmdaki nizam• 
nameyi hazırlayan komisyon bitaraf
lığını bozmuştur. Bunun için hi.iku
met İntihabat nizamnamesinin hem 
tanzimi, hem de tatbiki hakkında en 
kuvvetli ilıtirazi kayıtlar ileri siir
mli~tür. Bunun manası şudur ki .Mil
letler Cemiyeti kon11eyinden hu ni· 
zamnam.-nin düzeltilmesini isteyo
roz. Aksi takdirde tatbikini kabul et
miyoruz. Davamızın lıülaeası hudur. 

O halde ne olacak? Ne olabilir? 
MilJetler Cemiyeti konseyi liu a

flD 17 nci günil Cenevredt" toplana• 
rak hükumetin vercliği notaları tet
kik edecek, bir taraftan komisyon i
zasmı, diğer taraftan Türkiye ile 
Framıayı dinleyecektir. Neticede bir 
karar verecektir. 

~imdiki halde Fransa: "Halayda 
İntihabat vapmak Mi11etl er Cemiyeti 
tarafından tayin olunan komi,y<ma 
ıit hir i~tir; intilıahatr hitaraf hir lıe
yetin yapması irfo e'"'elce knlml rcli
lt"n f'!Wı hndnr. Fran~a ile Tiirkiye hu 
intihahata karı~mamahdır. Henim 
ıöyleyec.-k'. bir söziim yo1'. fhtiHlC 
Tiir!dyf' ile hevnelmi1el liomioıyon a
ra~mcla<lrr." volunıla bir mfü1nfaaya 
hazrrlnnrr ~ihi rfüiiniiyor. Fran~n.: ga· 
ZP.telrri beynelmilel kt>misyonda hu
na rakın ~;izler söyleneceğini anlatı~ 
yor. 

Hallinki (lünkO Kurnnda IC'omiııyon 
reisi Re,.ıl'in siir.lerine vercli~imiz r.e
vap ile l?<i.::tnclik ki hn tarzd:ıki mU
dnf aa asla hakikati'! ny~un dıağilclir. 
R'ivlr hir müdafaada Franm: deh~g,._ 
]eriyle komiıtvon fizalarmm hirle~rnP
ei •ndere hu i~te kenclisini hir tal'af a 
çekrtP.k Türkive ile Mi11ct1.-r Cemi-
yetini <_:arpı~ttrmali i!lteyen Franı:ıız 
entrikalarının mm·aff akryetine hiz
met etrnPk netiresini vererektir. Ko
mİ!'lyon o tarzda lıarek'et edt>r ve l\f il
)etler Cemiyeti k'onseyi de gene o is
tikamete gidPr"e Tiirkiye i~in yalnız 
Fransaya değil, Milletler Cemiyetine 
kar~ı da kararhr almak mecburiyeti 
ha~rl olacak' elemektir. 

Zira böyle bir vaziyetin meydrma 
gelmeı:ıi o kadar a!:ık bir IıaksT7hk o
)ur ki ~imdh·e kadar Mil1etler Cemi~ 
yetine kar~· .-n J.:11iQ ha~lılık fl,.JiJlcri 
göstenniı olan Türkiyeyi Hatay ü1-
Iie!inde yerle~mek i~teyen Fran!lrz 
ihtiraslarrna f eita etmekten ha~ka hir 
suretle- ifade olunamaz. Bu takdir<le 
Türkiye de en ıton kararlara ka<lnr 
ileri gitmt>kten kendini çok baklı ola
rak alamaz. 

r~· • .. • • 
ounyttnın tıazıy,.tt: 

Y alnrz burada bizi mt-mnun f"dc
tek bir cihet vardır. Bu da SuriH<le 
Cemil Mardanı hükıimetinin va~iye
tidir. Sirrıdiye karlar Fransız harici
yesi ve Fransa basını Hatay meııele
sinde Türkiyeye ve Milletler Crn1ive
tine karşı taleplt>rini Heri ~ürerken 
~i'ıya kendilerinin de~i1, Suriye hüku
metinin arzularım ve haklarını ifade 
eder görünfiyorlardı: 

- Eğn Fran<1a hu işte Tiirkiyenin 
i;;tf'tliğini kahul ederse Suriyeliler da
rılır. (.iinkü onlara dalıa evnl söz 
\'ermi~ hulunuyonız." 1 

Divorlardr. 
Tialhuki Cemil far(lam il~ arka

da~ları Pari!'lten Şama girlerken An
brndan r,eçmiılar. Tfükiye devlet a
dımlan i1t> pek iyi konn§mtt§lar ve 
anla~mıc:lardrr. 

Sayın Suriye Baş,·ekili Ankarada 
söylediği slizlerde ne kadar eamimt 

olduğunu da Şama döDllükten sonra 
eser1eriyle, lıareketleriy]e fiilen isbat 
etmi§tir. 

Demek ki şimdi Hntav İ§İnde Tür
kirenin hakkını Suriye lıiikiimeti ka~ 
bul eui~i halele a~ıkça buna ters va
ziyet alan Fran!'larhr. Milletler Cemi
yeti Türkiyeı;in cenup koın§ll"ll olan 
Snriyc>li1erin bite Türkiyeye yaklaş
tı~r hir s1rada giiya man<la!lrz de,·let 
s1f atmı takmarak Suriye aclma Ha
tayda yt-rle~mek iJıt;raslarmı sakhya
mayan Fransa tarafını iltizam ede
cektir? 

Bu nokta tabii olarak valnız Tür
kivenin. Türklerin değil, hfüiin cilrnn 
P-fkarmmumiye~inin dt>rin bir alaka 
ile merak ettiği bir şeydir. 

Milletler Cemiyetinin istikbali: 

Almanya, Japonya, İtalya l\lillet
ler Cemiyetinden !:ekildikten sonra 
hu devletf erin ııiyasetlerine uyan kü
çüle memleketler de çekilmek hazırlı
ğındadır. Son günlerde Romanyada 
işha~ma geı;en Goga lıükfımetinin ka
bul ettiği antisemit programın tatbi
ki de gene J\fj)Jetler Cemiyeti ile bu 
devletin ı;etin hir dava iizerinde kar
§tla~ması gibi bir rereyan alıyor. De
mek isteyoruz ki hn Jıadicıelerin neti
cesi Romanynnm da Milletler Cemi
yctinrlen uzakle~masmı mucip olabi
lir. 

Milletler cemiyeti yalnız prestijini 
değil, kendi varlığını da tehdit 
rrfen hir ,sarsmtı karşısında Türkiye 
gihi diinyıı sırJlıüniin en ranclan yar· 
dnncı<ıı olan hir memleketin Jıakh da
va~mda emperyalistlerin menFantine 
hizmet etmekten ha ka bir iş yapa· 
mazsa bi.,.2:ıt ii"'erincle otnrdn~ı dalı 
'"'Pe krndi eliyle krıımi" olacaktır. 

Tekrar edelim ki TUrkiye Hatay 
mmtakailmı ilhak etmek niyetinde ol
ına.iT~tnı ~im,live lrn<lnr hin hir <lelil . . 
ile i"h:ıt r~mi~tir: nitekim hugiinkü 
Snrive lıiikiimeti hilP hn knnaatc gel· 
mİ§tir; Tiirkiyenin i;;ter1i~i saclt>ce e
sasen Tiirk olan. 11cvne lmil e] muka
''eleler ile Türklük karaktt>rinin mn
haf azaııt taahhiit altına alınmış hu
hman bir ülkenin lıakhmı ve emni
yetini yerine ~<'tirıne!<tir. 

Cenup hndmlumnznn mülıim bir 
parca"' olmak itihRrivledir ki onların 
hakları ve emnivctleri de TiirkivPnin 
lıakkı ''" eml"!İY~ti mec;elt>,i ılir . . Tihk 
miHrti h11 hak· ve emniyeti mfülaf aa 
ic:;in lır'T tii:-lii f Prbkfirlıklım rriize al-

'"' mr~ olcluğu lı:>ld~ l\fillPtlP.r Cemiyeti-
nin kararını bekleyecı>ktir. 

ASIM US 

Pari~ten Saygona giden Fransız ı 
kadın tan arecisi Mariz Hils orada 
hemen hiç durmadan tekrar tayyare
sine binmiş ve tekrar Parise doğru 
yola ~ıkmıştı. Gidi~te kurduğu reko
ru gelişte yine kendisi kırmak istiyor
du. 

.Mariz Hilı.ıin yeni kıracağı rekor 
hakkında hoher beklenirken kendisi 
ııin kayboldn~u ve nerede bulundu~• 
lıakknıda nıalfımat olmadığı hildiril
di. Kadın tayyareci Amelia Erhartm 
cenup denizlerinde kaybolduğu he
nüı.: unuh1fmamı~ken ikinci bir ka
dın tayyarecinin daha böyle bir f ela
kete uğramış olmasından endi§e edil 
di. 

Fakat, ~ok ge~meden Mariz Hfüin 
hnlunduğu müjdesi verildi: franda. 
Cask me\'kiinde tayyaresi kazaya 

DiKKAT: 

Sabri Topraaın 
hakkı yok mu? 
Şu sattrlar Beyoğlunun !JiUcsek bir 

oteli tarafından bastırılıp dağıtılmış 
bir el ilanındıadır: 

(Tuna kenarının ~ahimne bağçeleri 
dekorları içerınsınde ve Çardrl§'in gö
tıüle ferah 'Vete?ı nağneZeri ile ... ) 

Bu tür~ ... Bir Türk memleketin
de bir !fanı franmzca, bir yant türkfe 
olan bir ilan oorokasında, fraMt~ 
nın !ranlTşlı olması farz ve ka'bul olu
nabilir; fakat bu mazeret türkçesi i
çin yoktur. Bu hükme bakılırsa - Bey
oğlunu demiyelim, fakat - bu büyük 
oteli Türk ~ehrinin bir müe.,sesesl 
Baymak mümkU11 o1Jımaz; ÇUnkU bura
da franmzca doğru tilrk.çe bozuktur. 

Bunları yoluna koymak için bir tek 
çare Mr: 

Beledf!ffmffl btı neu1 lldnlanfl 
fctıziine, talilmıo miisa.ade etmeme· 
af .•• Ve bu i.~te btt 1otıd.ar basittir .• 

Bahırhöyilndeht 
maçla,. 

Bakırköy, Banıtg{lcü alanında bu
gün Anadolu Gen~lerbirliği futdbol ve 
vo1ey'bol talmnlariyle Barutgücü ta -
kımları kan:ıılaşacakla.rdır. 

Geçmiş Rurıınlar: 

11 s sene evvel 
bugün 

Son günlerde haı•alann bozuk ~it· 
me.~i lstanbulun harap mahallclerın· 
deki evlerin t;öhmcsini mucip olmak· 
tadır. Bu ciinıleden olarak dün gece 
Kasım paşada iiç ev birdenbire yıkıl
mış iki iradın anknz altında kalmış
larsa da. hafif birer yara ile kurtul· 

m~lardır. • . 
iki f(Ündenberi Karadenız ve 'Ak· 

denizde dP f rrttna bütün ~iddetile de
vam etmtıl~tt>dir. 

Bir şair kaplumbağa 
lıalyanların milli şairi D'A rmon:io garip tabiatli bir insandır: ih

timal la ltalyan şairinin bu gara beti sanatte iistünlük gibi başkalarına 
bcn::Pmem<>I~ gayretinden ileri geliyor. Bazı kimseler evlerinde kPdiye, 
lıi>pc~e. papağana. bunlnra ben:::er lıay1ıanlcıra nasıl yer ı~t>rirler ise 
D'Annen::io da lurlu;e.cıinde bir l:nplumbağaya öyle bir mevki vermi~
ıi. Fakat brı kaplumbağa f>ir müd ılct t>1·ııel ölmüş, §"ir bu öliimden çok 
miit<>f!."-~ir ol mu•, bir :;aman matP. mini tııtmrı.vtur. Avni zamanda kap
lumba'inya tım~tan l>aş ı·e ayn.lif ar döl.tiirP;eh kab,;ğıı içerisine 1.-oy· 
muş, hatıra olarnf, lnmu ~alı§ma odcumdaki ma.ı;a11.ın en kıymetli bir 
köşesine 1wvmu~tur. 

Get;cnlerrl<> D'Annon::w'yu ziyaret eden bir gazeteci ı~aplumbağa
drın balıü m;arak: 

- Niçin ijldii? İhıiyarlılumı mı?" 
Dire .<ıormu.~. D'Annon::io şu ceı•ab1 ııPrmiş: 
- Mı•lıtaptn r;ir:f>k lwlwsrır.a mi;pıelô. old11ğ11ndan . .9· 

Hiçbir erkeği 
taygarem kadar 

sevemem!,, 
uğrayarak yere inıneğe mecbur olan 
Mariz ]ıa<liseyi kendisi şöyle an]au
yor: 

Ne biiyiik bir macera geçirdim! 
Saygonclan ~O kanunuevvel cuma 

günii i.>ğJeden 11onra saat ikiye he~ ka
la hareket ettim. 4 knunusani salı 
günü akşamı Pariste bulunmak üzere 

· Jıesahımt yapmıştnn. Du hesapla, 
geli§ rekorumu kırıyordum. Faka~ 
felaket yakama yapıştı ve beni bırak
madr. 

Karasidcn 550 Jitre benzin aldık
tan sonra, eumaı::tesi J!iİnÜ Basraya 
doğru haYalanmı~ltm. Önümde 2200 
kilometrelik bir mesafe vardı. Busire 
' 'armadan evvel sabah olacaktı. 

Cask'tan ilerde f ırtma olc1uğunu 
haLer almıştım~ Bunun içinJran 
dağlannı bırakarak, körfezi takibe 
ha~lamıştım. Fakat, tayyar.-de de fır
tınaya karşı hiitün tedbirleri almı§
tım: Kenclimi makineye daha sıkı 
bağlaclım, kayışlanmı sıktım. Gayet 
emin olarak yola koyuldum •• 

Umman denizinin §imalincleki Ben 
der Abbasi kiirf ezi geçilmesini en zor 
hir mmtaka irli. Bununla beraber, 
her şeyi ~iize alılnn ve tayyaremi o 
tarafa doğru sürdüm. 

Şimdi f ırtrnaya doğnı gidiyordum 
ve tayyaremin pervanesi ve kanatlan 
ile, hu mn:u:zarn hava km'Veti ile mü· 
cadeleye girişmi~tim. 

Fakat, öyle büyük ve korkunç bir 
mücadeleye girmi~tim ki! Yağmur ve 
ate!! icinde mücadele ediyordum. Ba· 

:ı; ~ 

şmun üzerinde §İm~ekler çakıyor,, 
sağnaklar boşanıyordu. 

Biraz sonra felaket pençesini en· 
seme yapı~tırclı: 

Bulutlar arasında, serbest bir mm 
taka bulmuş ve claha az tehlikeli olan 
bir sahaya inmek üzere hazır1anryor
c1um .. Rirclenhire .. l\lotör durdu .. İş
te, en büyük f elfıket huydu.. Sakin 
bir havada, kanatlan iclare ederek, 
tehlikesizre inmek kahil olan lm va
ziyette biiyle fırtınalı bir havada bir 
şey yapmanın imkanı yoktu: Tayya
re, baştan ,.e yandan taklalar atıyor, 
bu 1 ntlarm arasında yuvarlanıp gidi
yordu .. 

Tayyarey1 lmrtannak ic;in yaptığım 
bütiin teşclıhüsler ho~a çıktı. Artık 
~are kalmamı~tr. Kendimi kurtar
mak lazımclL 

Derhal, para~iitle atlamağa niyet 
ettim. Fakat. tayyare ile öyle büyük 
bir ~irdap içinıle çalkalanıyor ve öy
le miitlıi~ bir süratlt" yere iniyonlu ki 
paraşütle atlamak isin tertibat alma
ga imkan yoktu. 

Ni1ı ayet, tayyare f ırtmanm nisbe· 
ten daha az şidıletli olan bir mmta
kaya girdi. Yere yaklaştıgnnı da an
lamı~tnn. Tekrar hir manevra yaptım 
,.e tavyareyi yavaşça yere indirmeye 
muvaffak oldum. 

Ortahk kapkaranlıktı.. G<;kte mi
yim, yerde miyim. bilmiyorum; geniş 
hir knranlrk iı:incle hnhınnyordum. 
Kenclimi hile kayhetmi§ gihiyrlim. 

Sahahı nasıl ettiğimi bilmiyorum. 
Ortahk aydmlamnra ncsuz huraksız 
bir ~i.ilde olduğumu giirdUm. Yine o 
zaman. ta,·varrmin moWrünü muaye 
ne .-tlebilclim: l\f akine, işletmesi ka
hil olmayacak hir şekilde hozulmuı
tu .. 

Ç())de epey yürii<lürıı. Nihayet bir 
karvaua rast1?t>l<Hrı1. Reni deveye hin· 
tlirclilcr. İki giin iki gece deve ~ırtm
da ~ittik. Ru yolculuk heni o kadar 
yorcln ki!., 

D"Anrınn:io'nun bu 8Ö:İinclen anlaş1l1yM ki l.aplımıbagn~ı dtJ 
f;pndi<;i #bi ~air imi~. fıfohtrıptn çok çiç,.h koTdıyarak ölme.,i bunu gös· "TARIZ lllLS NiÇiN F-VTJENMIYOR? 
t<ırmez mi? Hon<rnlar armımdn biilb;;T;;n şrıir tcıbiatli olrluğunu bili· Pariste kadın tayyareci günün baş
riz. ftalyan ~airinin kapfombağası da ~air olursa buna ha.vret olunur lıra mevzuunn teşkil etmektedir. Bu· 
mu?. HASAN KU~IÇAYI lunduğu lıaberi alınınca her tarafta 

büyük bir sevinç uyanmI§bT, . 
Bu münasebetle, Mariz liaklim'da 

bir fıkra anlatıyorlar: 
Mariz Hilse: 
- Niçin evlenmiyorsunuz? diye 

sordukları zaman §U cevabı vennİ§• 
tir: 

- Evlenmek isterim. Fakat., hi~ 
hir erkeği tayyarem kadar seveceğimi 
zannetmiyorum. 

Bir gün de, tayyareci arkadaşların
dan bir erkek ken'clisini jzdivaca ta• 
Jep ediyor. :Mariz Hils buna da şu ce• 
vahı veriyor: 

- Karı koca tayyareciler asla me-
sut o1amazlar.. . 

Mariz Hils buna misal olaraIC Cim 
MolJison iJe karısmm ge-:inemeclik1e
rini ve nihayet aynlıhklarmı söyle
miştir. ~ 

Karadenizde 
fırtına 

Hisar vapuru tay
falanndan üçünün 
cesedi daha bu-

1 undu 
Hava birkaç gündür çok soğuk ve 

karlı geçiyor. h.'vvelki gece çıkıp saba.
ha kadar süren poyraz fırtın.a.smı mü
t.eakip dün öğleye kadar sürekli 1h 
surette kar yağmıştır. Kar yollarda 
tutmamışsa da damların ti?.eri bembe
yazdr. Hararet sıfırdan aşağıya düş
müştür. Karadenizde de şiddetli bir 
fırtına ve tipi hüküm silrmektedir. 

Dün sa.bahtan itibaren fırtm8.l!m 
başlaması Uzerine birçok vapurlar 
eeterlerinl tatil etmişlerdir. Bilhassa; 
Ka.rade:rıize işleyen postalann lilç bi
ri limanımızdan hareket et.memişitr., 
Bu yüzden Kara.denize gidecek birçolt 
yolcular ve mallar yüzüstü kalmıştır. 

HALiÇTE 
Fırtına IDiçte de tesirini göstermiş, 

Şarap iskelesi mavnaları yine birl
birlerine dU~milşlerdir. Bundan baş
ka bazı motörier bulunduklan yertlen 
demir tarayarak denize açılmıştır. Fa
kat zamanında yetişen liman motörle
ri tarafından bir kazaya meydan ver
meden yerlerlne yerlestirilmişlerdir. 

Haliçte mahcuz olduğu için bir mUd 
dettenberi demirli bulunan Magellanos 
VRpuriyle Adana vapuru biribirlerinin 
üzerine düşmiiı:ılerdir. Punlar da der
hal biribirlerine ayrılarak ayn ayn 
yerlere demirlemeleri temin edilmiştir. 

tlÇ CESET DAHA BUIJUNDU 

Merkep adası civarında batmııı olan 
Katkavan zadelerin Hisar vanunında. 
bulunan tayfalı:!rdan boğıılan -üç kişi
nin daha Anadolu Kavağı sahilinde 
cesetleri görUTmiiştür. 

Anndolukavağı tah'hiye istasyonu 
mU.rettebah derhtal cesetler! denlroen 
karmış ve Beykoz jandarma kuman
danlığım keyfiyetten haberdar etmiş
tir. 

Bunla.Tdan !kisinde, gözlerinin bu
lunmadığı, birb~infn de ba~t bulunma:.ı 
dığı deh~etle görillmtiştUr. Cesetle!'in 
Kara.burun ile Ada<'tlrlar arasmda J\:a
yalara r;ıtrpmak suretiyle parca1andr
ğı sanrlmA.khöır. Ces~t!et' bu itibar
la teşhis edilemen1iş oldur.:tınrrn dr>f. 
nine n1hsa.t ve;ilmemi~tir. Anadolu
knva~ talıl1qive istasyonu bunun irin 
yenI bir rapor ham-Iayarak umum 
müdilrlfü:e göndf'rmi~tir. 

TDrk Tıp Cemiyetin
de yeni idare heyeti 

Umumi toplantısını akteden TürI< 
Tıb Cemiyeti bu seneki idare heyet! 
azalığına aşağıda isimleri gösterilen 
zevatı seçmiştir: 

Reis: Docent Ahmet Fahri Arel, t
kinci reis Ahmet Şükrü Emet ve KA.
zrn Nuri İçgören, Umumt katip Hü
seyJn Kenan Tı.tnakan, Muhasebeci 
Fethi Erden. Mecmua. katibi: Osman 
Şerafettin Çelik ve Ethem Bakar, 
Kit.a.p muhafızı: Doçent Hamn Bumin.. 



Fikir mesileleri: · -
-pa·rasız ter c Ü m e h a k k 1 

En büyük kazançları
mızdan biridir 

~-----------YAZAN:------------

j_IHl_a_k_k_o _s_lYı_· _ın_a_G_e_z_g_ı "_. 

di Ya~la~a kuvvetli heyecanlar sin
lit rı;:eaını hilen bir arkada~, dün, te
kon akları üstünde durmuştu. Asıl 

u, Yaratan zekanın, sınırdan smr
;\geterken de, sahihine para ve re-
a getinhesidir. Fakat muharrir bir 

ara d ' kir Pun unu bularak ''Nohel,, mü-
lanıatnu, da dokunmaktan kendini a-

anıı~. 

18 'f •ratıer zekaya, kuru bir sevgi ve k:fdan ileriye geçerek, maroken 
dn: 1 çek deftt"rleri armağan eden. 
!il Yada kan, din, iiJke aynhğı dil
" ;rneden e11~re değer ' 'eren hu güzel n: .. 8)'1rlı "vakf',. a hiir.nm niçin? .. 
ır.:Usu. anlamarlnn. Muhnrrir, ha
dc Y~rınde oturan "Jüri 11eyeti., n
ki 

1\l'tı~ ho~nut de~ilclir? Rn Jürileri 
Jı nı erın tefkil ettiğini lıilivor mu? 
d ttraya a?.11 olanl:ırm ilmi n-ammun
h;~ ve edehi nhlukmclnn ~üphe edile
) 

1~?' mi? V.- nihayet vf'riJen hüküm
Le .e .. vakr' m kumlcluğu günden· 
le:~. ne ~ihi yo1ıınzluk1nr olmuştur, 
11

1 
O'lltmmmn iri cürih•or? Sonra da 

rııı- "b• .ı• • . •• k 
8 

k ... ,11 ır mnamıt ~atrcısmm yu -
Jıe k~nrırmrfon ıwu~ anır. dnğ1tJlan 
k~ra ...•• ı;ihi hir riiml,. ile davayı kö-

rl <1ı>n hmlama:-;a kalktıırvor. 
ln,r~1nyıtdıt hPrk-;.!ll mf"m'n'ttn etmek 
te ant yoktur. Arada hir. bu heyet 

gQnah i~lemi~ olnhilir. Fakat dün
Ylld•lıı iyilikle kötüliiğün ölçüleri ay· 
tr Tr. 

• P.;7.~ e~erl,.rimizin de J;u mnlilte 
gı;ip inıtihnn olrr.ıt•mı. f?ll7.r.I hir ha
;k~ ~i1-,j 'linlemek, IHıtta özlemek bel

ı .. l 
l!ı ın fi! hoR ll'eJir; (akat a'Jrlm te• 

rıt • • , " 21-tuJrJ~ hmnın pek te yeri buluna
ttıs.,,, ~nnrnm. 

Rir eserin "Nohel" de lloy 5lçft~
~esi, yar.ddı~ı rlilin, dünya fikir ve 
•an!'!t p)vıt!la~mda geçer akçe olmaeı
~a b~Ir:lır. 

Tf'rriime eclelim, derseniz, liayıbı
lltı hfo·iik olur. 

nıı ~larken, doııtnmun vazrsmı iki
y~ ;\'l'Trmtctrrn, "N ohf"l.. · mükaf ntma 
zıt olan kı~mt i~!n hu kadar yeter. 
:ıtrn şn "Nohl'l,, işi de o yazıda hir 

9aJ~aclan hıı~ka hir ,ey fleğ;lrl i. Sırası 
f"lrni~tir din•, ona da ~öy1e bir do
llm1lmu~tu: 

A11d konu. tercüme es~rlerin bizde 
ttk\v ··td·· 1...... h 1 kl k · ı o urf uırn. trı:ıtz ara vata ı 
etı·'" · d·kgıdir. O arkada•. hu hükmii ver-
) 

1 ten @onra. hizim ele Al"mpıı millet 

ıe!İnin har,l:mcl'~' terdimc kayıtlariy-e b .. . 
aglanmamnı istevor. 

t.. !ercümenin, zeka°yı. yarahcılığr. 
ı/ıfi na8Jl öMiirclüğiinii hilmiyontm. 
~ınyn tarihir: ılc de hiç bir örneğini 
:~Pdim. Jı:~er muharrir, "kötü 
.. ~urne •• demi~ ohaydr. ona yerden 

gi} e kadar llnk verirdim. Fakat o:un. dtn•ası bu değildir. Dostumuz, 
Lercünıe serhestli~inin. en ziyade mu-
11.al'r• • 
'bı ır pıva~ımnda "Damping,, yap-
'to rtsma tutuluyor. Samvor, ki pat-

nl ar, tercihneyi de satm almaga 
r~chllr olurlarsa, kalem a1anmda re-
- tıfku ansızın ~eni~leyecek. 

l·· 'R11 dü~ünce. iki kere yanhı:tır. Çün 
~, .. e\:·eJa. t rrüme rne~e1e!i, ba!lit bir 
•at1'·1 mulrnkem"" edill'mez. Sonra. 
la ll1 8 'ı:naga mechur olııııak ta patron
t;'n rehttıden on para çıkmayacak· 

iilt nolttalnn lıiraz e~elevl'lim: 
ta 11· tf'rdimcd<'n memleketin muli-

" old ~ • \r~ h u~u manevı ~dayı nnlayorum. 
ttıe t1r:a.ho~ka tiirlii hir Rd da verile
lal'~. Dızım. uykuda ge!;İrdi~imiz nsxr
dur;a~. Bu asrrlau ilo~hmun dol
ıı·· l1~1 eser yı:;mlan var. Düqii-

11n k· d't· . aikJ ' . 1 ı ımıze daha ne- dünya kla-
... • ~tı, nr de Rnsiklonecliler çenil
·•ıı c:tır ''B . .k 
rf • 

1 
: rıtanı tt,. ~hi bir hazine-

ett Hle 1 h h. d ... ı· -c n a ır amla alını~ degı-
ı~. :.. 

Fikir T r rirn' • ' ı _;m, rlsefe, fen, Mnat ve-
.t•rı daa 1 "r •1_ • •• •• •• .. J rfu ~ " ~1nı onunınze yı!n mıs 

ruvop n ' .. ' ~ ıe....n- · 0~ Uı?:~ yn~lanlJl yatanlar, 
• "ume terb tl ·" · · , rJe h ı es ı~ının nasıl aleyhin-

" UUabilirler? U.nutmavm. le; h: . 

dalıa mektep kitapJarmııza bile tecrü 
me yolundan kavuşuvoruz. Memle
kette bir iiniversite tarihine, bir de 
bu yuvanın -;ektiği kitap sıkıntısına 
bakmak derdin büyüklüğünü anlaına
ğa yeter. 

Biz, terciimeyi palıaya ç:ıkannagı 
suı;:~ hem de ağır bir suç bilmeliyiz. 
Biz, yurdumuzda geniş ölçülü tercü
me heyetlerinin kurulmasına, bir fi
kir c:ef erherH~i il anma muhtacız. Bu
nu da pek hih-ük bir dikkat ve Beç
mcyle vapmalıyız. Her eseri, herkes, 
bir rli1df'n ötekine aktaramaz. Yalnız 
dil hilmf'k neyt" yarar? 

Çevrilf'n kitabın mevzuu, çevire
nin mesle~ine aykırı olursa, fayda
dan ziyade zar11r verir. 

Doğrn. iyi v~ güzel yol hudur. Ya
ratma ça;;r, d:ıima raklit ve imrenme
dl"n ~onra gelir. Bizde tercümenin 
te1ire kt":t vurcln~n s()?.:Ü kuru bir id
dia<lnn rln113 ileri C?iclemez. Bası1an 
telif e-scrlerini ı:ıövle hir gözden ~eçi· 
rinfa, ne zoraki y~z1h~lan, ne us1Up
suzlnkl an, ne boR kile dipsiz ambar 
oln~1arı, onlarm basılmasına, piyasa
ya c;ıkanlmaqmn engf"I olamamıştrr. 
Fikir pazan hu kadar cömert iken o
na sata~maktan zevk almak, haksızlık 
olmaz mı? .• 

Tutalım. ki biz ele milletler arasın• 
daki karı:ıılıkh taalllıütler ~emberine 
girdik? Almaı:ırna alacak çok ~ey var, 
ama hh~dl"n. kendi malmnzdan ne ve
recc~iz ? .. Rn korkunç zarara nasıl 
katlan:ıhiliriz? 

Yok t"ğcr gazeteler muhitini düşü· 
nerr.k hövle kontt~uvorsak, onda da 
yanan bi~iz. Çünkü "hakkıtelif,, za
manla mnlrnyyettir. Rnnn geçirmiş o
lan e~erler, parun tercüme edilir. 
Ve elli ya~mı doltlnnnuq eserlerin tu• 
tan ise, bizim m:ıtbuat alemimizi rla
lıa bir milyon sene id.are edecek ka
dar holclur. 

Bun da da bir tek f avda ~öze t:ar
pahilir. Zaman, l1ep biliriz, ki en hü

vük münekkittir. Onun kar~ısmdaya~a 
· yan ecerler, değerlerini o hüyük mü

nekkidin elinrlen alm1111 savıhrlar. Bi
ze kenditerini Ae~tirirler. -Bu suretle 
~elişiıtiiz<"1 eserler de dilimize taşın
mış olmaz. Ama, hu küçük fayda
nın vammlnki hiivlik zararlara !!ÔZ İ· 
lic:in~e. hedava te~riirnc lrnkkmı. Tür
kiin ha~ka hir zaferi ~ihi alkışlama
mak t~rlf'n gt:lmeyor. 

H«>yPcan, giizel, sevimli hlr şey
dir; fakat şuur kaidesi fütiinde yük· 
sdirse. 

Ormantarımı~ hakkında 
konferans 

Beyoğlu Hall~evinden: 

11-1-938 sah günü saat 18J30 da 
Evimizin Tepeba§mdaki merkez bi
nasında Zingal orman şirketi umum 
müdürü hay Tevfik Ali Çinar tara
fından ( Ormanlarmuz) mevzuunda 
konferans verilecektir. Bu konferan
sa herkes gelebilir. 

-i)-

Çocuk eı:lrgeme kuru
mundan: 

Ç. E. K. Çocuk kütüphanesi men· 
f aatine 18 ikincikanun 938 sah akşa· 
mı Beyoğlunda Fransız tiyatro~unda 
verilecek müsamere programıdır: 

1 - Çocuk oyunları ve çocuk fes-
ti vali. 

2 - Variyete 
3 - Caz re,·üsü 
4- Konser 
5 - Komedi (Şehir tiyatrosu sa

natkarları tarafından 
6 - Komedi (sanatkar Na~id) ta

rafından. 

KllRlll\a abone olu
nuz ve abone ediniz 
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.. ŞEHiR HABERLERi~ 
Sirkecideki geni Bigadiçte ödü

rülen kız yolcu salonu 
ÖnUmUzdekl Perşem- DDn suçlulardan. bl-

Kilnil merasimle rlnln yeğeni dlnleodl 
k Bir müddet evvel Balıkesirde Biga-

8ÇI18C8 diç nahlyesinde Muallim Nazüin lıter 
Sirkecideki yolcu salonu önümüzde

ki perşembe günü mera.sim ile açıla
caktır. Merasimde, bütün deniz mües
seseleri müdürleri iktısat daireleri A· 
mirleri ve matbuat mümessilleri hazır 
bulunacaklardır. 

Yeni yolcu salonu, eski tır bina Uze.. 
rinde yapılmış olan taiilat ile mey
dana getirilmiş oJmasma rağmen çok 
güzel ve ihtiyacı tamamen karşılaya
bilecek vaziyettedir. Salonunun ta -
vanmda çok zarif bir şekilde ya
pılni1s büyUk bir Anadolu haritası 
gösteren yağlı boya çok güzel resim
ler yapılmıştır. 

Yolcu salonunun Ust katı, antrepo. 
dur. Burada yolcuların her türlil eşya
ları muhafaza ooilecektir. Bu katta li
man işletme direktörlüğünün olduğu 
gibi glimTük başmüdUrlUğünUn · me -
murları bulunacaktır. 

Yolcu salonunun 881ıpe bakan kıs
mında bir mUddettenberl yapılmakta 
olan sondurmamn inşaatı da ikmal e
dilmiştir. Sondurma. d& ayni gUnde 
merMiınle açılacaktır. 

Faik Huıdoğla bugün 
Ankaıaga gidiyor 
Şehrimizde bulunan iktısat veki

leti müste~an bay Faik Kurdoğlu dün 
de beraberindeki heyet ile birlikte 
tetkiklerine devam etmi§lİr. 

Bay Faik Kurdoğlu diln aaball 
Türkoris İstanbul şubesine giderek 
bir sıınllen fazla kalmıj, Türkoföı er
kanı ile ve bu arada kendisini ziyaret 
ede'n bazı tüccarlarla görG§milştür. 

İktısat Vekaleti müsteşarı bugün 
Ankaraya hareket edecek, Ankarada 
Başvckil Celal Bayara Romanya ile 
akdedilmiş olan ticaret anlaşması et· 
rafında izahat verecektir. 

lhtısat mektebinin 
ellibeşinci gılı 

Yüksek iktısat mektebinin 55 inci 
yıldönümü, hu ayın 16 ama teııadüf 
eden pazar günü kutlulanııcaktır. 

Y ıldönümü merasiminde hütiln 
mektep talebeleri, profesörleri mek
tebin eski ve yeni lstanhulda bulu
nan bütün mezunlan hazır buluna· 
caktrr. · 

Merasimde, mektep müdürti ve eon 
sınıf talebelerinden birkaç talebe ta
rafından mektebin tarihi ve yetiştir
diği elemanları hakkında birer söyle" 
verilecektir. 

Aynı geçe Perapa1as aalonlannda 
danslı bir çay ziyafeti verilecektir. 

Şof öı ler in müracaatı 
kabul edilmedi 

Şoförler cemiyeti belediyeye mü
racaat ederek eoski taksilerin birkaç 
sene içinde piyasadan kalkacaklarmı, 
hu itibarla 80-90 liraya mal olan kı
rılmaz <'am takma mecburiyetinin 
kaldınlmasmı istemi,ti. 

Belediye fen heyeti tarafından ya
pılan tetkikat sonunda hu isteğin red 
dine karar verilmiştir. Şubat ha§ın• 
dan sonra bütün taksi ve otobüslerin 
camları teriplekes cinsinden olacak
tır. 

Bir Eşek elektrik 
cerganile öldü 

Be~iktaşta tramvay yolu üzerinde 
30 numaralı Haydarm evinden dün 
karşıdaki bir hinanm damına radyo 
anteni· atrhrken elektrik teline temas 
edip yere düşmü~tilr. Anten teli yol
dan geçen sucu Halidin eşeğine do· 
kunmuş, cereyan geçtiği için eıek öl-

isimli Uç yaşındaki kIZI ani surette 
ortadan kaybolmuş, ertesi glinü zaval
lı yavrunun cesedi, vücudunun muhte
lif yerlerinden bıçaklannuş ve eski bir 
çuvala sarılmış bir halde sokakta bu
lunmuştu. 

Vak'a derhal milddeiumumfüğe ak· 
setmiş ve yapılan tahkikat sonunda 
gilpheler, Cellat oğlu Kasım ve Cellat 
kızı Emine U~eıinde toplanmıştır. 

Mualllim Nazif ile, Kasım ve Emine 
arasında bir düşmanlık olduğunu ve 
cinayete ayni mahallede oturan Üm
minin de yardım ederek İlterin Osma
nm evinde öldürüldüğü anlaşılmış ve 
hepsi hakkında takibata başlanmıştır. 

Bu arada Üınmi'nin yiğeni Nebaha
tin 1stanbulda bulunduğu haber alına
rak, kendisinin istinabe suretiyle ifa
desinin alınarak yollanması ora mud .. 
deiumumiliğlnden istenmiştir. 

Nebahat dün adliyeye !levkedilmlş • 
tir 16 yaşında olmasından dolayı ikin· 
ci sorgu hakimliği Nebahatin ifa.desi
nin kabule §ayan olup olmadığı hak· 
kında. adliye doktonı tan.fmdan mu
ayenesini istemiştir. 

Nebahat muayene edildikten sonra 
sorgusu yapılmıştır. 

Nebahat ifadesinde: 
_ Muallim Nazif ve diğerleri ara· 

smda bir düşmanlık olup olmadığını 
bilmiyorum. Çocuğun cesedini ba,Jl de 
herkes gibi sokakta gördüm. Başka 
bir ~yden haberim yoktur, demiştir. 

-o-

Yılbaşı gecesi eğlendi 
ise de 

Hüseyin admda birisi yılba§I gece
si aabalıa karşı Hrho§ olduktan sonra 
bir harda artistlerle dansetmek iste
mi~, artistlerin razı o1mamaııı üzerine 
gelen polislere de hakarette bulun
mu§tut'. 

Hüseyin dün asliye ikinci ceza mali
kemesi taraf mdan 8 gün hapis ve !e
kiz lira da para cezasına çarptırıl· 
mıştır. 

Otobüs tetkikatı 
Otobüs meselesini tetkik etmekte 

olan müfetti§ler dün ak§ama kadar 
vilayette çah§ınt§lardır. 

Sabahleyin Ankaradan gelen Da
hiliye Vekaleti muhasebe umum mü 
dürü hay Edip vilayete gelmiş, Ve
kalet teftiş heyeti reisi hay Tevfik 
Talat ile görü~müştür. 

__;.,_o-

Kadıhög aı salarında
ki kuyular 

Kadıköy kaymakamlığı mmtakasm 
daki arsalarda ağzı açrk. bulunan ve 
halk için tehlike tegkil eden bütiln 
kuynlan kapatmaya karar vermiştir. 
Bu kuyular kaymakamlık tarafından 
kapatılacak, kapatma masrafı sonra 
sahiplerinden alınacaktır. 

---0-

7 aşla başını gaı mışlar 
Emirganda taşlar sokağında otu

ran Köroğlu gazetesi sahihi hay Bur
han Cahidin yanrr.da bahçıvan on beş 
yaşında Tevfik . liarakola müracaat 
etmi~, on alu yaşında l\'.litat isminde 
bir gencin bahçe kenarmclaki kazık
lan sökmesine mani olduğunu, buna 
k:rı:an Mitatm taşla başından yarala
dığını iddia etmi§tİr. Mitat yakalan
IDJ§tır. 

Fil/be sergisi 
Bulgaristanm Filihe §ehrinde önü 

müzdeki nisanın 20 sinde beynelmi
lel bir sergi açılacaktır. 

Brı 1ergiye birçok dP.vletler ticaret 
odalan araemda şehrimiz ticaret oda 
sı da davet ediJmiştir. 

Beynelmilel Filihe ı:ıergisi 20 ma
yısa kadar olmak flzere tam bil' av. 

llk seyyah 
vapuru 

Bu ayın sonuncu gU
nll llmooımıza 

gelecek 
Bu a.ym sonuncu günü 1938 seneııt• 

nin ilk seyyah vapuru gelecektir. 

Ogün "Rilayens,, isimli büyük bir 
transatlantik altı yüz kadar muhtelif 
milletlerden seyyahla. şehrimiT.8 gele
cektir. 

"Rilayens,, vapuru Nevyork lim ..... 
ntndan birçok 

0

Amerlkalı seyyah at~ 
dıktan sonra Avrupanm muhtelif lf .. 
manlarma. uğrayacağı cihetle, içerislD.. 
de aşağı yukarı her milletin zenginle
rinden seyyah buluaıacaktır. 1 

Bundan başka. bu sene, ~ize 
bir hayli tngfüiz seyyahı gelmesi belC• 
lenmektedir. Haber aldığmııza gö~ 
Jngiltereden hareket ederek yalnızı~ 
tan.bul ve Atinaya uğradıktan ımııra 
tekrar İngiltereye dönecek kısa. sef~ 
11 seyyah gemileri ihdas edilmektedir, 
Bu vaziyette doğrudan doğruya 'l"Ur
kiye ve Yunanistana gelecek seyyali 
yek:Oııunun daha çok arta.c&ğı umulu- • 
yor. 

Bu seııenin ikinci büyük vapuru şu .. 
bat ayının ilk haftalarında gelecekUr.ı 

Göçmenler uerleştl
r iltgor 

Son kafile olaralt Köstenceden 
birkaç gün evvel gelıniı olan 169~ 
göçmenin iskan mmtakalarma nakli• 
ne başlanmıştır. 

Bunlardan 114 aile dün Silivriye 
gönderilmiştir. 123 aile de bugün Ça-t 
talcaya gönderilecektir. :Ayrıca 749 
göçmen Çorluya, 749 kişi de Tekil"' 
dağ mıntakaıma bugün gönderilecei 
ti~ -

Geriye 1"alan 950 göçmen İstanllul 
viliyeti hudut.lan dahilinde yerle§tİ~ 
rilecektir. • ., . . 

Belediye bütçesi 
Belediye daimi encümeni, beledi

yenin 938 bütçesini tetkik etmekt~ 
dir. Encümen toplantılarında vali ve 
belediye reisi hay Mulıiddin fistün• 
dağ da muntazaman hulunmalitadırc 

Belediye bütçesinin sıhhat, har 
tarlrk, iktıeat, halıçeler, mezarlıklar 
ve temizlik işleri müdürlüklerine 
ait olan kısımlan tetkili edilmiıtiro1 
Bütı;:e yakında tamamlanıp basılmak 
üzere matbaaya verilecek ve Şehir • 
meclisinin bir şubattaki içtimamd• 
müzakereye arzedilecektir. 
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lklısat Vekili bugün 
geliyor 

tktısat Vekili ve Ziraat Vekileti 
vekili Şakir Kesebirin bugün saba1i 
ekspresile §ehrimize gelmesi beklen-t 
mektedir. 

Bay Şakir Kesebir şehrimizde bir 
kaç gün kalarak bazı ikusadi mesele 
ler üzerinde tetkiki er yapacaktır. 

Aleni şükıan 
'Aldığımız mektuptur: 

Oğlum füad Mukadderin ölümtl 
üzerine hana kerim gönüllerini bir 
kere daha açml§ olan büyük kalpli 
dostlara, alicenap okuyuculara ıon•. 
auz te§ekkürler etmek isterim. 

Çocuğumun genç tahsil arkadaşı ... 
rrna uzun (jmürler dilerken kendile
rinin anavurdumuza birçok hizmeı.. 
ler etmeg~ muvaffak o1malan temen• 
nisi gönlümün en gerçek tesellisi ol• 
maktadır. 
İmzamı arada sıraCla lütfen kabul 

etmİ§ bulunan sütunlarınızda §U Clu.,... 
gularımı arz için kü~ bir kö~e taJı:. 
ais buyurursanız heni minnettar ede?'" 
tiııis. • 

Bütün ailemin ve naçiz şallmnm 
h·akkrmızda gösterilen necıiliet 1ta111 .. 
smdaki ~Ukranmı tekrar hürmetle 
anarım. 



Yeni Romen hariciye E G EDE Terueldeki F rankocu 
Nazırı Prağa gidiyor seylip lar hükUmet kuvvetle· 
~ a <A. A.> - Dlln Up.m ha- saı cena1ı part1a1 olan, Demir muıı..- M ezruat çok za- • • 
=:.~1::= ::.ı~-==::: rar gördü rıne teshm oldular 
diplomatlar eereftne bir av eflencMi mıtm 
'Vel"eCeğl Arad'a hareket etmlftir. Di~ taraftan .. Romen eepheal,. Din Soluk tan 14 yaşında Banelon. 8 (A. A.) - Terueldekl ve diğer İtalyan mUfrw.eleri muJıarel 

beye iftlrak etmektedirler. B. Mlwo,ondan cuman.t akpmı milhfJI! 't'lll,et tefekldlllerl de htlk6- bir ÇOCDk donda 1l'ranktat pnılıronu Jnunandanı Rey 
Praf'a dolnı yola çıkacak ve Prağdan metin (Nuyonal • Hniatiyan) partUıl hmlr I (BU81111) Se..-.a~... UOO Jdflyle hllkOmet kuvvetlerine Parta. 8 (A. A.) - Havaa ajamı• 

nm Baraelondan haber aldıfma göre, 
Terueldekl Franko kuvvetleri kuman
dam Albay Rey d'Hancourt. Hut6 • 
me~llerle saat 21 de müzakereye p 
m.lf ve tesllm olma anlqmumm im • 
1.88tnl mlltealdp Teruel hutaha.nesfıtıı 
de mUdafaada bulunan 1500 Frazıb. 
cu teslim olmuştur. 

Be1grada ve oradan da Cıennre,e gl- ne iltihak etmıılerdlr. ' - .,....- IU l teellm olmuetur. 
decektlr. lCral ~ l"~ hucumuna ulrayan köylerden IWar Banelon. 8 (A. A.) - Bavaa ajan-

Budapeete, 8 (A. A.) - Stefanl &- l.t~ } çeJrUmektedlr. Dal köylerine miman lllDDl muhabiri bildiriyor· 
juunnm muhabiri blldlrfJOI': BUkret. 8 - Slyuf ~ahaftlde llB1- Barmandalıı Bedir Vesiroğlu Çavue l'rankiltlerle Cumhurlyetçiler ara-

Budapefte siyasi maliflllerf, Roman- lendlffne g6re Gop hUJdbnetlnfn tam köyleri aha.lal hentıa köylerine ~ amda iti mt sUren mUza.kerelerden 
,. harlcf,e namı B. lllceaeonun Prat bir fqtat idare lmrmuma kral Karol meımltlmlr· Bu kaylerde harap bul eonra haml olan anlqma netlcesfııde 
myahatlnl aJlb ile tal!ip etmektedir- taraftar defildir ve bu hanst& bat- evler )'tkılmıp. Manıat ook arar Temelde kalan kadm, çocuk ve ihti· 
ler. il.acar guetelerlnt g&<e, Prat ı6- nun muhafazuı için ~ yap- g6rmllftUr. Elyevlm villyetin her ta.. 1U'1ar tahliye edUmlplr. Şu ameliye 
rtlpnelerinde Romanyanm !taıyaya vekilin dikkatini celbetmlftlr. rafında kar ya.ğmıfbr; 80fuktan Tire Jmıthaç heyeti reisinin tekiitı Uzeriııe 
1rarp olan yeni YU!yetl mtlhlm bir ıtomanyadakf ekalliyetler hukuku • kuumda H )'8IIDda Şaban donarak yapılnnıtır. 

Şehirdeki sivil halkm t8lıll)WI, la· 
zılhaç tetkllltmm yardımı ne. dBn cı.. 
ha saat 14 den itibaren bqlanufbr. tutaeüm tıtı tetebbfttıe eevap olarak da. bq - atmtıetUr. KUçtit Mendereehı tekrar Şehirden evvell gıdumıktan bitkin 

,.. BOkret. 8 (;._ A.l - Ziraat neza.r. vekil Goga memlekette yabeııcıtarm fl11Duma mani olmat için UylWer bir halde bulunan bfıe yOs kadm çrka
ttne taJfn olunan JouıltllJllCO mlfrlt emniyette olacaklarmı eeylemlftlr. lledler yapıyorlar. nlmıftn'. Muharebe yalnız tahliye ya-

~~~~~~~~~~~~~~~~ ln~ilizler ~ısıra 

Uzak Şarkta yeni yeni kuvvetler cllrT.....ııını1w-.ıııı..ı· ....... -

Banelon 8 CA. A.) - ımu mtıda
faa neıaretlnln bildirdlfine ~ aat 
23.30 da Tenıel dahilindeki mUcadele, 
ancak tahltye lç1n teelit olunan ınm
takada muvakkat bir mtıddet lc;fn bıı 
allmlftlr. Saat 18 de tahllye edUen il' 
hum mıktan iki bJnl pc;mlatlr. iki hidis gönderiyor -::;::::oklor· 

Lcındra. 1 (A. A.) - Harbiye nua- Saat 3),30 da 
aruORUL SADi TEK . 

ra,,,_= 1 iıKide. l 
1X1ffCI RADISB N.4SIL OLDUP 
Ş.agbay 8 (A..A..) - Ba eabahki 

ÜMıi laldbe halimde Rlyter eJan· 
an amhuiri apğıdaki talöllb ver-
Dektedir: 

-Uir Japon nefe"9 Nmtaoya 'Fran 
• imtiya mmtakaımda ayıran bal
rena Fnmnlara ait knmma, nizam
wneler hflllma m doldunnağa Ki· 
len Çinli bir kadmı dövmeye bqla
IUJ ve bir Ru11 sGnnlUlaft buna mani 
tlmak İ*miıtir. 
Şuramı kaydetnaelt llmndv ki, 

Çin latalan antaodan ~kilmedea 
evvel m tesisalml dinamiti• havaya 
uçwıınnuı e>ldukları için harada ıu yok 
tar. 

Ba\f isev\ KiSren diğer bir Rm g3nll 
liitn dOdiik çalmrı ve birkaç saniye 
sonra vaka mahal\inf iki Fnmna oto
PJObilile içinde Rus gl>nfillOlerl bula
Qan J>ir kamyonet ~)mittir. Aynı za
manda yftz kadar Japon askeri de 
hadise mahalline ,;elmiı bulunuyor
du. Fransızlarla R111 ~nOllOleri bul
varın bir taraf mda, Japonlar da ha
reke.re hazır bir nzivette diğt'r tarar 
ta durmakta idiler. Neticede hadise
ye tebehivet 'eren ~n611& bulvar 
civarındaki Fransız it(aiye karakolu
na ~lGrlllmOş ,.e orada )a1)0D zabit
lerile Frans.ız polis memurlan aTUm 

da mesele halledilmiı.tir. 
lladisrnin ne ıekilde halledildiği 

malüm değildir. 
Bankov 8 ( A.A.) - Çin komftnlst 

partiıi, Çin - Japon harbinde Çinko
mllniıtlerile KuomintanK arasmdaki 
i~birli~ni kuvvrtlendinnek ve genit
Jetmek için yedind millt kongresini 
İçtimH davet etmi~tir. 
lton~in mznımeti, amele nnı

f mm seFerber hale ,;etirilerek harbt' 
filen İftİrak ettirilmeıi mewelf'Aini ve 
Çin komGniet partisinin m8tıtakbe1 
Prorırunmm tanzimini Jhtiva etmek
tedir. 

lillerinin feaa muamele glnneİi lse
rine Tokyoya ıiddetli bir DOia gönde
rilmesini yamaktadırlar. 

Daily Telgraf gaeteei, heynelmUel 
imtiya mmtakamım idare ve imibat 
itlerinde daha biiyftk m.e_ elnıalan 
hakkındaki taleplerinin Londra •• 
Vafington taralmdan hlhnl niyetle 
tetkik edilmetıial lmit etmemeleri 
ıamn ~ldilini yamaktadır. 
HARP DôRT SENE SORECEIC 

Tokyo 8 (A.A.) - Domei ajan
nm 31readiğine göre prem Lnoye. 
kuineye dört eenelik bir plan tevdi 
etmittfr. 

Ba pllndan makıat, mi11t memba
lan inkitar ettirmektedir. ÇOnkft, m
reti ummniyede, Çin harbinin dört 
aene daha devam edeceği ve Çin me
selesinin birkaç seneden evvel tama· 
milel halledilmlyeceil wmeclllmekte 
dir. 

Şfr-.~ay 8 ( A.A.1-Beleiliye mec 
ini reisi, Tumer ve V estin muus kal 
dıklan dayak hadisesi ftıerine Japon 
~eral komolomna ıiddetli bir pro
testo nota•ı tevdi etmitlir. 

Rei1, bu ~bi hadiselere mani olmak 
ftzere Japonlann ne gibi tedbirler ala 
cağını aonnaktadır. 

Londra 8 ( A.A.) - Çamberlayin. 
pazartesi giinn konjesinden avdet 
edip Hariciye nezaretine geldiği za
man, ilk olarak Uzak Şarkta günden 
gftne vehamet keabeden vaziyf'ti de
rin bir tetkikten R~İrecektir. 

Çamherlıyin, Uzak Şark itleri hak 
bnda nezaret eksperleri ve kabine
deki nazırlarla istiıarelerde buluna
eakhr. 
J.4PON ASKERLERi .4R.4SIND.4 

iSYAN 
Bangçeu 8 (.AA) - Çin ajan11 

bildiriyorı Y en~un Tıiningin cenu
bunda cereyan eden muharebe her sa
at daha aiyade tiddetlenmektedir. 

JAPQNLARIN TEBLli!I 

akat mevsilerini muhüua eden Çin 
liler dfttmanın ileri hareketini Hm
çohda durdurmaya huulanıyorlar. 

Tıinpunun ttnabunda Çin kıtaab, 
Tokyo 8 (A.A.) -Wfebliğ.. 'Japoolarm Minpanp olan taU'l'm
Şimall Çinde Nınkin Tıinan dmıir lannı de(etmiıler •• eeaap iıtikame-

yolu manla~nda Caaliyette bulunan tinde 25 kilometre metafede bulanan 
latalar 5 ~nkAınmda Mat 14,30 da Kial!ana kadar ilerlemiılerdir. 
Tıinanm \SO kilometre cenubunda Hangçeunun araalı hah cenaha 
Uin Tııovhasien ~hrini i~I etmit- böl~elerinde nıulıarebe tiddetle de
lfrdir. Da krtılardan bir kısmı aynı ,·am etmektedir. 
Riha Teovhsif!nin 12 kilometre ttna- Japon tayyarf'feri Vuhya yaptıkla
bunda Uin Kiebhotbann itgal et- n hava bHkmmda 40 kitinin 3lmeai
mittir. ne sebep olmutlardır. Haıarat ebem-

Tıinen • Tıin~ao ~imendiEer hat- miyetsizdir. 
tmda Japon krtalan 6 eonkinunda \ Pal)linf u yakmmdaki Kaoysing • 
Tıinanın C)0 kilometre •arkmda üin Lihi11f'm kıtasını menınp Japon ae
Clıang - Tieni i,ga1 etnıi~lerdir. kerleri arasmda iayan (ıktığı ev ui· 

ŞanRhay 8 ( A.A:.) - Nankiodeki lerin hirt"nk vlikl'ek riitheli zabitleri 
Amerikan sefarethanesi Şanı~hıydalLi öldOriiMiikle~i bildirilivnr. 
Amerikan konsolosluğunun iki me
mmtı taraf mdan trkrar açılmııtt11'. 
Bu memurlar taraEmdan ~nderilen 
ilk raporda sefaret hinasmm hafirç~ 
hata'ra alrad•it ,.e Amt'rikan tehaaıı
nm Hl ,.e ealim huhtndu~ hilJiril
,._.lctl!d f1'. 

INGl1JTERE NOT 4 YERECEK 
Londrı 11 f \. !\,) - İnıriliz ~azete 

eri, ıberlyetfe Şa..Payda fngilia po-

Deniz Bank Dlı flkliJı ü 
ilim t1lacak? 1 

Ankara, 8 (Telefonla) - Denizb&ıi
km genel dlrektörJUğilne le Bankası 
lstanbul tubellf dlrektlSrtı Yusuf Ziya
nın tayini kuvvetle mu?ıtemeldir. Yu
ıuf Ziya bugün şehrimize gelerek te-
.._ıara bqlamJttır. l 

11Y ATRCNIV 

retlDin bildlrdlline ,en prnlsoaa n ERKEK VE HA y ALETLE-
Portlmouth'da bahana dardUndl han Rl. Piyes 4 perde 16 tablo. 
müdafaa Uftu yakında llmra hareket Yazan: H. LenormancL Türk-
edecektir. AynJ amanda bir projektar çal. ı. Galı'b Aram. 
b81111\l ile bir Lan mGc!afaa latihbarat 

Yann ~= (Kacb1dt1 
s:lreyya) ulı: (Ba • 
lnrklSy) çarpmba: (0• 
klldar) linemalanncSaı 

Jat'au da Mnıra sfdd.:ektlr. 
Bu lat'aJann bir bum. bucUn Lan

cublre uked nakliye pnlalne bindl
rilmlftlr. 

Anllaıada blı kaza 
Ankara, 8 (Telefonla) - Bugt1n 

Samanpuarmda feci bir otomobU ba 
... olmQltm' 

B&yburdlu Abdullah oflu Ştllaibltm 
ldanalndekt otomobil karpya ~ 
te olan Neriman km. çarplDJI. alu' 
mrette )'&1'&1amıltır. Neriman im 
ba•ahanede mmtıatt1r. 

Balkanlarda 
kara kış 

Soba 7 - Bulgarlstanda ffmdtye 
kadar eti pek u gftrDlen bir kıt 
hlkDm llrmektedfr. Balkanlar baTa 
llılnde 80luk sıfırdan ••atı 32 d~re
ceye "ka4ar c11tmOtt8r. Tuna nehri 
donmuf, altı kOyJO donarak ölmUt
tlr. 

Bllkret, T - Bir hatta evvel bqla
J'&D 1etak sttttlree 'ffddetlenlyor. 
Son iti gtnde dört ııı.ı ıotuktan nl
mtıtttır. Dobrlcanın birçok köylerlne 
kurt aGrtUert lnmlttlr. 

iki Italyao .ıazetesl 
Fransada yasak edlldl 

İtalyanca "Stampa,, .,. "Guetta 
del Popolo.. prıetesfntn l'rawJa 
~ yuat edUmililr. 

Buna sebep bu iJd pııfbmln J'ran
aa aleyhinde yazılar yazmq olmamdır. 
Bundan baeka. bu harekette, buı 
rran.ız guetelerlnln ttalyaya glrme
alnln yasak eclilmeslne kartı bir mu
kabele görtllmektedfr. 

fslanbul hakkında 
konferans 

-~ B~:Dil. Tarih ve 
&Jeblyat Fbem•zln tertip ettlli cı. 
tanbu1 hakkmda konferana!ar) mert-
Blnden (KurulUfU!Mfan TUrk fethine 
kadar İstanbul) mevzulu olan 1klnct8l 
Univendte Tarih Doc:entl Bay Cavit 
taratmdan 11 • 1 • 938 aab akpmı • 
at (20.30) da Enmlzbı Cağaloğ!un • 
dald merkez aalonuııda verilecektir. 
Da.vetln yoktur. Her anu eden pJe. 
blltr. 

• • • 
OPD&TKISMJ 

iTAAT iLAMI 
Yeni vodvfl 3 perd• 
Yazan: Mı.. ıipaıde 

Celil 

ŞEHZADEBAŞl SATILIK. KiRALIK 
KOmedl, 3 perde. Yazan An
dre Birabeaa. Tilrkcesi M. 
Feridun. 

T TT ,, ~ '' T t Y A T R O S 0 

1'lJRV,.a abone olu
nuz De abone ediniz 

~u cece aut 20.JO da 
~anatklr Nqld ve ar
•daflan. Okuyucu ktle 
Ok Semiha •e Mltel 
·aryeteli. 
JUndib: Açık .as blh 

riyeU. vodvıl 3 perde aynca Lebleüld. 
Gece: Acemi piyade, ko medi, 4 perde. 

1 

1 
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SARAY sineması 
"BAKİR DELİKANIJ,. ve "BUFF ALOBtı.,, filmlerini yaratan 

G A R Y C O O P E R' in 
GEORGES RAFI' ile berôer ~rdiği EN GÜZEL FİLMİ 

Deniz Kahramanları 
Fransucı SÖZLO ıaheıerini takdim ediyor. Atk filmlerinin en ihti· 
raslısı. görtllmesi tahayyftl edilebilen macera ve ıergftz~tlerle dolu 
ihtiraeh bir filmi. fllvetea FOX JURNAL dünya havadiılerL 

llunffakiyetten muvaffakıyete kopn 

SAKARYA SINEMASı 
Teıamıi Aleminde yeni kqfedilen (Berlia Openamdm) 

ERNA SA CN,ı 
Ea fala maeikili, Ea ,..._ prWa.." •.-opereti..._ . 

NIS ÇIÇEGI 
ftlminde takdim edecektir. Diler uhne arkadaflanı 

KARL SCHONBöCK •• PAUL KEMP 

.. S A K A R V A sınamasında 
Yılcbslarm m nefte ve en ll\'lmJlal 

DANIELLE DARRIEUX nan ••h...arf 
tldncl maftffakıyet baftau olan 

suııstımaı Davası 
filmlftde c&ren erkekler ihtiraı duyuyor .. Kadınlar hayntw ölıyor

Genç lmJar heyecana dUıtlyor- Oeas erkekler ıqyoluyor l 
Dlkbt: Bu rom. puarteai 10n8 aon matbıeslat kadar ıasterUecektlr. 
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BUGCN 

MELEK MARLENE DiETRiCH 
Sinemaımda Nail• ve .. hane lllr llbnd• 

ÇIPLAK MELEK 
--· (Fruunca aösltl) R~Uör: ERNST LUBITsCB -'er: 1-4, 1~ •\"an 9 da 



OSMAN OFLAR 
YAZAN : Kenan HulOsl 

Tefrika: 7 - 1 
Dlmltrl Aleks1yevJç 1 Kanıabada girmek için Oamanoflann 

Dimitri Alcksiyeviçi manasbnn m8s11desini alırken &serinde bir 
Oıınınofları bakan bahçe tarasum- "muallim., saf atı nrclı; ve bunu doğ. 
da buldum. BP,ni hiç ~örmediği halde rodan doğruya 1902 senelerinde Bal· 
benden bahsedildiği için olacak ki ta- kanlan idal'e'Ve çalııan ~zli bir ko-
lbınakta nı6 ki11itı uğramımııtı: mite yıpmqtı: 

- Siz, dedi, O.manoOann bekle- - Sen, diyorlardı, Petro Grigoro( 
lediği misafir! Gospod:n Grigorof ge- Kımabadat 
lec~inizi söylemişti. Bu emir Onnanonırı karıı Kırna-

Hiçbir vakit Gospodin Grigorofa batta almır.ık bir tabiye hareketinin 
böyle hir şeyden bah!letmemiştim. ba~lan~cıydı: ç6nkü Kamahatta her 
Fakat Grigorof Kamahada ayık ha· han,i bir ~alcvan uvandrrabilmek i
lln bir yahancınm, -bilhassa Osma- çin Omıanoflara arkadan de~il, doğ
:nonıra"' gelt"n bir yaha:ıcınm- ma- rudan dt)ğnıya ltinnek icap ediyordu: 
1111tıra mntlika u~ravaeağmı bilirdi. ,.e Ahm.-t Osmanof nn kantır, iyi kul
P.-ıro Criırorof Dimitri Aleksiyeviçe lınıldı~t takdirde, Grigorofun elind(! 
~den bahıettiiini hana söylcmcıini OıımanoOara ka111 bir silah olabilir
de istf'lnezdi. Halhuki Dimitri Alek· dl. 

Taraııa. manaıımm h.-lki de en gft· 
ıeJ Yf"rlerinden biri11iydi: 

ıiyeviç hunu ya"lmı•tı. Ve rlerhıl. 'ke- Yani 190i '°"hahannda. hele Yu
fi~in dudaklannda, Kamahat, Osma· mf O•manofun Ynvanna ile vemi~i 
110n., Ye Cri,,.oror i«:in itirar edebile- nınikten IODra. OtmanoOar hu ser~r 
e.oği bir çok ,;yler olduğunu anlamrı· 7.ehra Ot1manoOa i'ki"d hir defa da
tltn. ha ir.-rlerinden vurulmak isteniyor-• 

- Bir hakikat gibi, ded~ IJimit· 
ti Alekııiyeviç! 

Dinıitri A le)uivevir ön6ne koydu· 
İ1ı bir tf!J)'i içinde "İsanm yem~i., 
lan.ini •erdi~ zevtin ve hal viyordu. 
l' •n t rafta mım~ıtmn yük~ek ıeddi· 
bi lC.. tahıuf m tonraldanndan avrTan 
dn,·ar fb;f"rindl'! bir earan t~misi du
~or: daltı arka taranard" akllam "~ 
lneii için hazırlanan bir pilicin kıza· 
lan knkum ~liyordo. 

Rakikıu.- 1ıııanm nme:ini Temeaİ· 
ile rı~en Dimitri AlebiYeviçin hi· 
!'et honcak tRnetıi .,ı,; ı>ati\a Tnllan
Jla ?ava, vava, diıilınit enak yilklO 
fal:.ir l3vln•ere bakbğma ştlphe yok
"'- Bir~ .. nbireı 

-. Hic bir nkit. dedi, manastır 
oıılı~an hiivle bir "" istemiyor. 

- a "irin hn lr11'1ar nhmete gİ· 
l'fyorl••: Dhnftrl A1eblyewftr 

- Belld de bir k,. .Snl aç ••la
eak olurlana ... Cf'ne manutır unlara 
hrdım ~decf'1c tabii ... 

- A~ mı clf'tlini'&?. 
- Havır, hiHvonnn ki Osmanof· 

lar Kamııhatta böylf'! bir tehlikeve 
lnf'Vdan vermezler. Fakat, belki, bir 
ltln ... 

Ve sonra f ınm 'Veme;i ortaunda. 
~1erini OsmınoOara dikerek. yanm 
da sallanan hnvnk zflnnan eline ıl· 
dı; kJJR bir dua ve bir hırtlık ııarap 
l>hrıitri Alekıdveviçi knrlmln d&tilıı· 
eelerinden uyandırır gibi oldu. 

1904 so.,,llalıarmda. Dimim Al~k
Iİ?~-:e rağmen, manutm infilaka 
lıazn. bir ruh olarak dft•ftnUvnrdum. 
~it .. kim bunu Osmanonarda biaedi· 
'orlar; fakat ne Oimitri AleksiTevi~ 
aae de Petro CriProftan tilphelen· 
ille\ İl'temivorlardı. 

Ralh11ki x .. mahadm f(lnde hU'Jl"
l1na11 bir infilAlti Petro Cri~rofan 
:~~re ettijilni Kamabıda hemen p 
~•nıde anlamıctnn. 
L Dinıitri Aleksinvi~ Crigoroltan 
•h!lf'tti~m saman: 

do. 

os,,•notlerıl• 

İt:lcrine glreccKim sabali, Osma· 
noOar mutatlnrrndın hile erltcn kalk
mqlardı. Zebra Osmanof dq ~a.,ı· 
da. Pctm Grj~rofun odamı• ~den 
Tnl Oztrinde, kendi oda kapnmı aç
tı~ zaman ilk 1'tklar OsmanoElan 
h;nllz avdmlatıyor ve tahiati. sökü· 
len hir yunıakta oldnl!u gi~i k~p~l~r
dın vovarlan~ JJIV&rlana ıten gın • 
yordu. 

Zehra °'1'nanof k~"di kendiae: 
- v~ni hir misafir, dedi, yeni 'fe 

kirt nlahiJir?. 
HRlbuki Osmanonar iki aydanhen 

nnu kRmlam.,.a haZtTlınryorlaTaı. 
Fakat 7.tehra Osmannr, bilhaya Gro
'4'1J\adm nnl miıRfir ha\kmda .bi"'" 
.,1E ... fer i•İllftfıkM-berMer 6RQD~ 
ı"" ._ pd•r dtltıflwtmen1flltlı llalln1it 
• tonn, Otnn•n"ann 1'etlMll Wel'fe: 
rl"e ~lH-~hlf hatrr1Rdıit daki\a. 
7.ehra Osmanof bunu kendi kendine 
IOl'U"fM ,.e: 

- Kim, diyordn: kim olahmr? 
7~hra O manofun foerlerint. e;ele· 

l"eİ: bir adınna karcıı ivi ve kötü dü
"1ftm.-:;. hRkln va~ı. Sadece isim Te
-remr:di;j bir do•tlnP.ıı tecrfthe için 
z~lıra Oemannr lmvle Mr adamı ken· 
di•ine lbım t~l-1r\i edivnr ve onu 
beklivnrdu. Ya t>ctro Griıırorof ne 
nlıl"ak ?. °""1ınnMın·a lff"1'1;:;;"in he
men senesinde, Grigornf' 7.ehra 01-
mannfnn 3nftne hir ııahil A'lni .,kıver 
mişti. F1tkat hf!r nf"d,.nsf" OmıanorYa
rm d~il. kenıliıinln bile vet"lfi«; 
t1hf'mmi'V..te ra=ntf'n. tab;atmda ken
di11hıe yardan edecek bir iman bulm11 
yor ve fııift11ı:1erinl bir bBcek 
sesin~ •erdi~ ehernmfv,.tle kanıla
•m llh~ t.fr ad11m )t,.li ıdirftftl'ff11. 
O.,un irindir 1d -...mı bir miunr~ 
diYe ııne1rıcın:m sıralarda, 7.ehra 0..-
mannfnn ft'~elt '1erhlt1't-.f "" mttmt 
~11111 heneeblpe~in verilmit iyi hlr 
hOkmft vınlL nfttta ın"ra· Zehnt O. 
mannf vıh11"r.r bir tRhiati .. ~'"'" 
mndana ma?ma\tan. vallnt ""' ada
mı frn,.1 etmekten prip bir h• da 
dayudıe 

. - Ent. drdi; ve o düiluın ka-
41.r. ilk df"fa nfarak, daima henden 
.. ~a\ lstf!"il!i dzlerni heni"' ha
~et1mm~ dikti; - o.manonarm 
:! f?I dnııt11 ... K amahatta BuJpr a
""""'' okutuyor. 

J..!ir ııımiye darda ve bir ter ı... •--KUR UN 
-"" gıı,i: ---.. 
:ı_ :-... Osınanoftar m&aıade ettiler, ABONE TARiFESi 
""" llemlebt lıleaılekel 
.,.!~i~ •aral»m Mlmis eekri lçlndtt i>4 lelnde dltıncla 
.. ıeri kapall'fdı: helecanla: AJlık • 111 &l'f. 

l a1ıat - 416 • o.; V@ '8nhesfz, diye ilhe etti. 1 .,.. 471 aıo • 
~ '"nOar h"nda hir mahzar llftr - Yıllık too ıeoo • 
'd olsı1arf1,. 'Petro Gri~rofa m8sa- Tarlfealactea Balkan BJrlllf için arda 

~etmezlerdi! otm lıurut d!lflHOr. Posta birlllfne lir-
li, etro Gritı0rofa mı? Dimitrl Al~\:- meyea 19rlere aJda Jetmlt beter' lıuruı 
ın· ~i .... l.unu ınnna"ım. ÇQnldl Di- uauaedilir. 

J 
1lli A le\ıııiTmçin lıerlıAgi bir ya- Abou tardıaı bildiren mektup .. teJ. 

•ıtırı1 L _. • • ıral kretlal, abone .-nuaın posta •• 
Li f ~ne varmakta omıım ıon " benka ile 10Uama lcretlni lda~ ten-
~ ~da Yoktu. ~adett r.n~rnf 1111 dt lllrfne aı.,. .• 
?'. ,.,• -.\tf """•"~ d• Mlf.n""1mt Yeniden 1 abone "an ftJ8 1 ı.boM 
~ nt ._\tt nTdıı ft 1>,.tm GM-n • blrd .. )'Ualanlan. mellleplf.rle lıl1 oda-
1 ' "-tnı ftnlıtn" Hlt~m meal· lanna •rnea ıenzlllt 19pıhr. 
,. •rnıdftll dılıa ~le uıl kendilerine 'l'lrti11Mln lacr poato ••rk~zlnd• 
~ ~11pyordu. KURUNa •bone llQ%ılır. 

liaa1a a.Dek ietiJOI um İi Cf .... f A ..... ~.....,... leretl U l:anı"Uf'· 
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Hoııvuda giden ilk TOrk gazeteci 
YAZAN ı Turan Azız Beler 

Amerikalı meslekdaşlar soruyorlar: 
- Yıldızlardan ban~llerlne aşıksınız. Sarışınları mı, esmer• 

Jerl mi seversin. Hiç merak etmeyin l Amerlkada boyaeıhk 
sanatı bayii ilerdedir. istediğiniz renkler! ısmarlamak kabildir 

-2-
Daha IOnr& Kırmızıderililer denilen 

Amerika aall ahalisi Selerin. bulun
duklan yere gittim. Bunlar hüktlmetin 
himaye kamplannda mükemmel ve mU 
reffeh bir hayat geçlriyorlardL Yap
tıktan el leleri ve örmeler akla hay
ret verecek kadar sanatklranedir. 

Buradan ayrıldıktan sonra dünyanın 
en büyük tabii parkına malik olan 
Vancouver eehrlnde Pasifik denizi
ne kavuştum. Artık Kanadayı bir ta
rafından diğer tarafına kadar görmU, 
oluyordum. 

Bu defa p.şmak ve P§U'lllak sıra
sı bana gelmişti. Burada çıkan Van
couver Lual guetesinln 1atq ıube
sinde bir TUrk gencinin çabgmakta ol
duğunu bana söylemişlerdir. Yadeller
de bir yurddq ka.rde§ demektir. Der
hal kendialni buldum. Pek çabuk ~ 
\'l,ıik. Beni oturduğum pansiyondan 
alarak kendi pansiyonuna götilrdtt. 
Dört sene malınmıiyetten 80nra b&
nlmle tnrkçe görllştlyordu. Beraber 
her tarafı gemik. Danalara, balolara 
gittik. Beni arkadaşlanna takdim et
ti. Dağlar tırmandık yayla yemek 1-
lemlert yaptık. 

Vancouver ile Im Aııgelos a.rumda 
vapur illeten lkt kumpanyadan Klng
ley Navlgation'nun reisi ın~ Bald, 
iamlnde bir zatı matbuat cemtyettnln 
bir gezlntiainde tannn11 ve kendflflıy
Je dost olmqtum. Bu çok misafirper
ver zat bana San Jl'ranatüoya w:ra 
Loe Anceıosa gitmek tstedlffm takdir
de kendilerinin mluf'lrl olarak ae,ahat 
edeblleceftml &ayJedlJI zaman ben de 
artık Holivuda ~bn~ hrar ftrml§ 
bulun~rdum. Tam mmanmda gelen 
ba lradllT nufklne bir tekUfe teeek· 
ldlc"4"-9 oW lllUT 
Blıb4 ıtın ecıma ..,ıam-pan-ywııunıım an 

Hn tonluk Teaeada vapunmun gbeJ 
bir hmaruma ,.erlepnlf bulunuyor
dum. Vapurda benden başka Yolcu yok 
tu. Hamule olarak gaf'Jete kltrdr y(llr
lemlştl. Artık Holivuda, bem de mec
canen, gidiyordum. Birçok gençlerin 
afzmı IU1aJıdrracak bir eeyalıat. 
Vqnırda haritaları, 1-.ıtaplan k&n'IJ

tırdmı. Kaptanın da yardfmılyle HG
lfvudun Los Angelostan bir ve llmaJı· 
dNı flrf saat mesafede 130000 nUfualu 
bir tehir oldufunu ~Jm. 

Gayet sakin ve rakkl bir den1z be
rinde Belds gUnlftk gbılel bir seyahat. 
tan 80llft ft!nJIMIJrl ıs Loe AnceJoeun 
Uman olan San Pedro nhrtmma ,.nq
tı. Puffllr c!f!nf~"de F.ftl'dfli'tlm mn 
mansvalannm ihtlp.m ve letafetfnf 
1'avabmm 80Duna lra.. .. U' unutmak ka
bil obnavacalrtrr. Deniz, ren"' ftfbvf. 
le Atlanttkte bir ~1l111f ve PutfDrte 
blnz anlık va.rdTr. Bizim Vannanı 
ve Alrdenlzfn berrak ve ım-Jü mavf
Uklerl buralarda g&1Jhr.ttyar. 

Bizim vammın nhtnna )'Ul8lbfr 
dn Amerfk~lıJarm Navy Doy yani 
deniz bayramı gUnOne teadUf et.mit. 
Amerflranm bDvftk Putffk filon bfr.. 
ıe.mıt neft resmi yanıwrdu. n.ı ya. 
km zırhlı 1mıvu8r 300 tavyare buna 
1.ıtrak ebnlttf. Ba teeadllf ea~e 
A.merntıuım c!Onvanm bu ucundaki 
lnıdretU donanmumr da ı&mUe ol
c!um. 
Artık Amerika lntumm dlfer 11 -

cunda bulunuyordum. İatanbuldaJı 9 
bin mu meeafe uzaktaydım. Arada Ön 
eaatllk bir fark vardır. İltanbulc!a ~ 
ce Yansı saat on lHvl ~erirken bo
rada saat ~dOzlln ikisidir. Oradaki
lerin bitirdikleri bir gilnlUk havatı bls 
daha dokuz saat sonra bitireceğiz. 

Vapura ge'en pasaport meınurlan 
vazifelerini bUvllk bir dikkat ve neza
ketle yaptılar. tık defa ~rdOklerf yeni 
TUrk pasa~rtunıı beiSendiler. Tih'lrl· 
yenin ten. 'rki volurda llerledf ~ne bu
nun ~. bfr de'fl old,.;ı:.,,nu ta.ltdlrklr 
bfr 1foe,.1ı tıav'e.:ti'Pr. p ... ,_nortumu Vf. 
r.eml alarak vanunın salonundan çık
ma& hıtmland ~ sırada vapur sU
varlal llı.ter Tomnesaen'ln. bel! altı 
kftflfk bir heyetle, bana doinı geldi· 

finJ ıördOm. Yanındakilere: 
- itte, dedi TUrk meelektq. 
Sonra bana dönerek: 
- Bu Baylar dedi, Loe Angelos 

matbuat ve ticaret odam erklnmdan -
dırlar. Slzl alıp götnrmek l!#Jı gelmif
Jer. 

Hayretler içinde kaldım. Bunlar na· 
ınl olup da benim buraya geldiğimi 
öğrenmiıterdl. 'nlrk matbuatmm bu 
kUçUk gönUllUıUne karşı gösterilen bu 
allka neden ileri gelf)'M"du. 

Samimiyetle el aıkıftık. Hepet ay
n ayn l~lmlerinJ s3ylediler ve beııI a
larak Loe Angelosa göttlreoeklerlni ve 
5ğle yemefinde Loe Angelos matbuat 
cemiyetiyle Kalifomiya ticaret ocJuı. 
nm misafiri olacağımı ilave ettiler. 
TegekkUr ettim. Kamarotun ~~ 
ye çrkardığt ~talar aralarında tak
aiın edildi. Seyahat emıumda bana 
çok dostluk gi58teren kaptan ve mil· 
Tettebat ile vedalqbktan IOnr& qafl
da bekliyen otomobillerden birine yer
lettim. Buraya iki saat meeaf edeld 
Loe Angeloe tehrlne dofra yol alma· 
ğa bqladık. Def OD da.Jdka içinde bu 
çok mihmanperver arkadqlarla artık 
iyice dost olmUftuk. Bana Loe Ange
los Taymiı gueteaJnfn bir fıkrumı 
g6etenliler. Meğer Vandouver llm ... 
nmdan hareket ettiğim gUn UI1ited 
ASllociated PrelO ajansı Loe Ancelos 
guetelerine 1U telgrafı göndermlf. 

"Kingley Navlptlcın Lfne ftpur 
lnmıpanyumm mlsatlrl bulunan Tllrk 
~ Bay Turan A.lis tetklkat. 
ta bulanmak bere Loll Anceloa milte
vecclben Ten.do vapurlyle hareket et
rnJttir. Ven Kumll ~ tarafın· 
dan Loe Angeloe belediye reiai Kiater 
Portere yazılmıı bir tamye mektu
buma bamD bulunmaktadır.,, 

itte 1la ~ ptllllm&m b&ber
dar olan matbuat w ticaret odası el'

Um. her hafta pel18lllbe gtlnJerl Loll 
Anplolftln en kibar otell Baltlmorde" • 
de bDtUn azaya ftri1me1rte olan öğle 
ye'Jleğlne bu Tndt gueteciyt de mi
safir olan..k davet etmeyi kararlqbr
mı§lar. Her hafta ayni günde bu otel
de toplanır kendi kendilerine bir zlya
f et vertrıennlt ve o hafta ~ gelen 
batın ayılır zlya.M.çilerl de davet ~ 
derlermft. Gelenler komite tanfmdan 
g6nderllen heyetmlf. 
Amerikalılar çok pbeı w eflenoe-

11 adamlardır. Datma netelldlrler. Ba· 
na mnıyorlar: 

- Kohmuata lrkr mla tuttufumn 

lsarl'll~ı: 

l 
eey nedir? 

- Palto. 
- Bunu nerede giyeceblnlz? 
_ Ha\'& soğuk olduğu aman W.. 

rada .• 
- O halde paltonuzu bu memleteı. 

te giymek sim nasip olmıyacak. Nft'
yorka saklayacaksınız. 

Hakikaten Loe Anoelostan aynım. 
cıya kadar yani tam iki eene palto 
giymek ihtiyacını duymadım. Bollwcl 
da. yum 111cak vuatl olarak g(1ndn. 
lerl 43.20 ve geceleri 21C. kılın ds 
gUndilzlerl 30. C. geceleri H. C. dere
cedir. 

Yine eonıyorlar 
- Yıldmlardan hangilerine ._,, 

Bnm! 

- Saramılan mr emnerlerl mi • 
vennnlz? Bunlann hangi -dereeelerlnl 
tercih ~iniz. Biç merak etmeJla 
Amerikada boyacılık u.natı p flerl.. 
dedir .. tstedifinia nmklerl mnarlamai 
kabildir. 
Şakalqırken bir taraftan da etn.fl 

gfSrmeğe çalışıyordum. Birçok bfe9 
kuleler var. Bazan bunlar bir onnan 
tevkil edecek kadar mk, Petrol lruyu. 
lan olduklarmr evvelce g&"C!O~ ...., 
slmlcrden anladım. Buran dilnyanm 
en bQyUk petrol hazhıelerfn&!D biri
dir. Benzinin galonu yani tü::rlbea S 
litresi 10 eente eatıhr. 

Bir yandaJı da talihime Unft~ » 
eocfated Preee muhablrine fPden t.et 
~ldrl!r ediyorum. Ba m:an yolun oto
mobn UcretJ hayli para tntacalrtl. r,. 
Jeme'kte oldufunu ~Jl!m 1mmDI 
renkli tramvavlar tabi! çantalamnı aJ. 
mftyacal:tı. Ben de bu eevahatt otomo
bllle ya~ mecbur kalacaktım. 

Otomobfnerfmla yilz kflometrew 
ya.lan bir tıOratJe bilardo muam gibi 
dtlz w ~it bir yolda adeta uçuwr. 
Arurra bir Bouleveral Stop • yolları 
amuden ortadan keeen diğer yonar cı. 
milnakalatmr idare eden beledi)"! ~ 
brta noktalan - bizi bir daldka tda 
durduruvor. Tekrar yol alryoras. G .. 
yet zarif ve gaz okşavrcr kll(ıkler bell
~ter bir lllnema kordellmıda oldule 
gibi btrlblrl arkumdan kaybolUWI"· 

Su 'Ofthftlılrfı yflzflnden bunlardsn 
btrçok1armm sun1 olduklarmr IOM'll' 

dan ~ndfm. Bıtb~tea· tabU c;fc:ekW 
yerine smı 'tterl ne c!onatılıyormUf. 

W.e Loe Anaıeloe ~eh,,_,.,.,.. 

eh. Uzaktan oettcl bir mamarur var. 
(Arka tH#1 

Türkiyede gençlik 
meselesi 

YAZAN ı Sadri Ertem 
Bu ljqldı: Ltltfl ErlfÇi tmfmdaD 

yuılm'I brofUriln adJdlr. BrotUr tah
liU bir usulle TUrkiyede gençlik m. 
llele9l etratliıd& yapılan nepiyab tet
kik eıtmettedir. 
YuılmJI veelkalara istinat etmeel i

tibariyle her teyden &ıce bir emeğin, 
met.odlu bir çalıpnanm mabsulUdür. 

BrofO,r terkibi bakımdan muhtelif 
noktalııuarlan en keüln hatlariyJe 
tebarll.z ettirmektedlt· Bence uıl dik
kate llyık olan cihet Ttlrkiyede genç
lik meeeleelnin ortaya atılıt eeklidir. 

TOrkfyede gençlik meeelesini tetkik 
edenler olanı olduğu gibi görmek lıt&
memltler, kendi nıhlarmm mimarisine 
göre gençliğe bir tekil vermek lst&
mfelerdir. Gentlerl kendi hayallerinde 
halkettiklerl lleınde bir dekor ve bir 
fi~ran olarak tuavvur etmişlerdir. 

Gen<:lf ~ ~kil ve~ek lsteven bu 
muhanirlerin mUfte· eken s5y'eilklcrl 
llÖZ: G nçleri bir teınllta bağlamak· 
tır. 

Gençleri f.etklllt!andırmU: davam 
harp mnundanh«ri dlbı)'aDDl mnpere-

ken hergUn konuttulu, t18'hıde dlll"
dtJ#u birer meseledir. 

Niçin dilnya, gençliği bir mna,eae 
mevzuu saymaktadır? 

Buna ce•ııp vermek için bldl.terl 
yalnız sahnedeki rolleriyle defil, kull9-
dekl manzaralan ile, ve derlnllklerlyle 
tanımak llzmıdır. 

Harpten 10nrald dünyada polf~ 
ve mevkii iktidat' hını biltUn poUU. 
kacılan, partileri, tetekkUlleri 111'

mııtır. Bunun için cemiyetin yarınki 
inşa eekUnl ~~llğe mal etmekten zt. 
yade srenc11~ iktidar mevkilnln buatt 
ma!!ı hııUne kovmak, mevkii fktldarm 
~lci'Atlı r.aptfyesi yapmak arzusun· 
dadırlar. ' 

DUnvanm gUndeltk isi olan tefkl• 
lltlr l"l"!lrlik hiklvet!!i de bizim ma
'hl\nirlt>re bu tıekilde btr k<mve ve .. 
"" .. 

6
"•"0D mevzuu olarak intikal fltıo 

m1.,..fr. 
v?p)"e ve adaptuyon et!~l~ tlt-

4'ufu gibi wya1~1ct•met 
meMlelerde de mu.ardı. Yerine~ 

(Litf•..,... ,,..,.,.,, 



6-KURUN 

Vaydman davasında 

Tehditten korkarak 
susulan hakikatler 
Kol et ismindeki genç kadının 
ağzından nihayet söylendi 

Pariste oltı kisinin katili V nydma
nm muhakeme i <le' am ediyor. Cani, 
öl<lürülcnlcrclen hcf inin katili ken
di-i olduğunu itiraf etnıi~, bir tane-
ini arkada~t Milyonun ölclürdü~ünü 

eöylemi~ti. Milyon da bu cinayeti in
kur etmektedir .• 

Vnydman, itirar etti~i dnavetleri
ni na.ıl yap~ını ,Jn hiitün taf o:ilfitı 
ile anlatmıştır. Fnkat, niçi:ı <ildünlü
ğü Jıakkınd:l hiçhir ~ey siiyleıniyor. 
Bilhasıı:a, öldüriilenlerden hiri olan 
Frommer lıakkında çok ketum da' rn
nıyor. fulıakernede şöyle hir muha
\•cre cereyan etnıi§tİr: 

Hakim - Frouımer izin mazini
zi hilen bir adnındı. Kendi-inden kor 
kuyor<lnnuz. Kendic:ini 1mnun için 
öldiirdünüz, de~il mi? 

Vaydınan - Hayır. Ren Frnmme
ri para mı alınnk için iildiircHim. 

-Fakat, kenıJi,inin hii ·ük lıir se
falet içinde bulunduğunu, lıeş para
sı olmochğmı biliyordunuz. Bunu <la
ha enelce mahkeme huzurunda ~öy
le<linb~. 

- Evet. Fakirdi. Faknt o gün be
nim cebimde d,. on sekiz franktan 
hac;ka para yoktu. 

Vnydmanm Frornmeri pnrn~m1 al
mak için öldiirme<liği muhakkaktır. 
Fnkat, niçin öldür{1iiğü anlnşılnma
mıı:;trr. 

Frommerin nrkadaşı olan Döter 
ismindeki bir Alman da onun iHümü 
hakkınıla hilıliklerini imtliye kaılar 
söylemediğini , çünkü Alman gizli po
lis te~kiliitı Ge tnpodan korktuğunu 
itiraf etmiştir. 

ela, Vaydmıının bir gün kendisinin 
üzerine de lıiirum etti~ini ' 'e tabanca 
ile ateş ederek yaraladığını söylemiş 

tir. 
Kolet, Vaydmanm kendi::.ini \'e 

l\lilyonu daima tehdit alımda yaşat
tı~ın1, Ye onhırı korkutarak yaıımda 
huhınılurduğmm ita,·e etmiş \'e badi 
seyi o:iiyle nnlntnll''tır: 

"E"de Jan ele J'" O\' Cn i mine ya
nlı hir çek defteri ,.e lıir alay inci, 
ıııiiC'C' lıf'r hulclum.. l\Terak ederek 
lıep~ ini lıirer hirer g(izdcn geı;irıneğe 
lıa ~Iııdmı. Tiıı ı: ırnda kapı nçıldı, içeri 
Vavılınan ı;ircli. 

"Bana: 

"- l'\e yapıyorsun huradn? diye 
sordu. Ben, çek <lefterinin üzerinde 
okmlıı~um i ıııi tekrarln<lıın. Vayd
ınan, clanuüziin i mini i~itinre deli 
ı;ihi oldu ' 'e tııhancasını çekerek üze 
rime ate: etti.,, 

Kolet hu lınclisedc hafiCçe yaralnn 
mı tır. Vııydmnıı. lıu yaralama hadi
sesini inkar etmiş ve Koleti kendisi· 
nin y:ıralcıınndığım ııiiylemiştir. 

Rene Triko, cırtık Vavtlmandan~ 
korkmnynrak ver<li~i tnr ilflt ara ın<la 
hir cinayeti de fÖyle nnlatıvor: 

- Ilo1e Lehlon iilcliiriÜ<lii~ii giin 
hen kü~ktcn snlıalı J eyin ~rkend~n 
rıkmı~tım. Sincmnva ~idecP.ktim. 
Kap dnn çıkarken Milyonla kartılaş· 
tım. Rann: 
"- Akşam 11nat yerliden ~vnl 

(Arkası yedincide) 

- -- ------
l[ Kısa Haberler ı ı Enteresan bir tetkik 

* Bursa barosunun yıllık toplantısı ya
pılmış, )apılnn seçımde eski idare he)eti 
yerinde bırukılmıştır. 

• Orta tedrisat senel direktörü Avot dün 
Ankarnyu dönmüştür. 

• lstonbulun muhtelif yerlerinde yapıl- 1 
masına karar verilen afiş kuleleri itin üç 
nümune seçilmiştir. Hatırlanan proje, 
martla lstnnlıula gelecek olan şehir nıııte
hos~mıı Prosta sösterildikten sonra, tatbik 
mevkiine konacak,kulcler hnılrandan son 
ra yapılRcaktır. 

• Türk ,.e lslilm eserleri müze~i müdü
rü Abdülkadir Yunanistan müzelerindı•ki 
şark eserlerini tetkik etmek üzere Atinaya 
gilmiştir. 

• İzmir - Rursa arasında telefon konuş
malarına başlanmıştır. 

• lstanbul mezarlıklarının tramvay yol 
Janna rastlııyanl:ırına numarotaJ yapılma
sınn başlanınıştır. 

• Üskütfar tramvaylarında, siden isti· 
kametle ne kadar tramvay değiştirilirse 

delliştiriJsln tek biletle seyahat etmek ya
kında mümkün olacaktır. Nafia vekOletin
ce kabul edilen formül yakında tatbik mev 
kiine konuc:ıktır. 

• Maarif in7.ibat komisyonu dün top· 
l a nmış, mazeretsiz vazifelerine gelmiyen 
!!ekir. öğretmeni istifa etmiş saymağa karar 
vermiştir. 

• Ege mıntakasında şimdiye kadar 33 
milyon kilo tütün satılmıştır. 

• Darphane ve dnnıga matbaası direk
törü Fuat Ankaraya gitmiştir. 

• norıuınyııdıın gelen son gôçmen karne 
ı;lnden 114 aile bugün Silivriye, 123 aile 
de öbür.ıün Ç:ıtalcaya gönderilecektir. 
749 1ıöçnıen. Tekirdıııl mıntakasına yer· 
leştirılecektir. 

* htnnbulda tahsilde bulunan Toroslu 
gençlerin tertip ellikleri (Toros get'esi) 
hu akşam Perapalas salonlarında yapıla
caktır. 

• OtobQs Jşl etrafında lahkikalfa bulu
nan mülkiye müfettişleri dün bir otohiis 
sahibinden malCınınt almışlardır. Tahkikat 
fezlekesi ha:urlıınmııklodır. 

• Erzincanılo J\emııh yolunda bir kôp· 
rilılen çimento yüklü bir kamyon ucnıuş, 
yolculord:ın Ali ölmüşlilr. 

* Gelecek teılris yılında fstıınhuln :reni
den acılncak orla okulların Myısı 12 ola
rak lf'~hit edilmiştir. Yerlerin tayinine baş 
i'ınnı ı~lır. Yıılnız fle~·Jerheitinde açılma~ı
na karar Vf'rilen ortamektep gelecek yıla 
bırakılmıştır. 

'(Üsıyanı: 1 incide.) 
1 - İktısadi amiller. 
İktısadi mücıısirlerin hayatta her 

sahaya nafiz oldu~unu anlayan hiç 
kimse kalınanu~tır. nu lmsusa ait kü
çük bir müşahedemi size bildirece
ğim. 

Takriben bundan sekiz on yıl e, .• 
vel eski ~eriye mnhkemelerinin il.,.a
sı üzerine ho~anma işile meşgul bir 
a!iiliye rnalıkeme~ine va:r.if e~i nakledil 
mi~ olan ya~h hir zatla gürü~i.iyor

dum. ~Jüqahedelerini Jıula a eclen hu 
zat hann demi~ti ki; ] 923 tarihinden 
yani Rus lıarhimlen en·el t tanhul 
kadılığında karı kora davaları anrıık 
ayda hir ikiye münlrnsmlı; bunların 
içindr. hofanma lıarliı:;elerinin adetli 
azdı. Dalın çok nafakn, , ·esaire ı;ihi 
ihtilaflara nit danlardı. 

Bunlar fla ekseriva anla~malı ho
~anma denilen §ekillerle lıalleılilir
cli. 93 harbinden sonra iktı~aıli clnr
lık artınca, bo~anmn dın·a]an da ço
ğalmağa ba~Jaılı. Bu ı;ilıi davnların 
haftada hir ikiye kaılar çıktı~ı olur
du. Rirhirini takip eden muharchrler 
istilfilnr ve diinyayı snran umumi huh 
ran nrttıkça bu gihi cla\'alar da gün
den ı:ı;iine arttı. Bugün yeni varını~ 
olduğu on neticede göziimüzüıı 
üniincleılir. 

Ben lm Jıuı:;u-.ta söz söylemekten e 
nakledilen mli~alıedeyi tekrar etmek
le im noktnyı a) dmlatmı~ olduğuma 
kani im. 

İkinci iimili de lıayat §artlnnnın 
ve vicJan kıymetlerinin dc{füme imle 
buluyorum.Kafes nrkasmclan. Jıarem 
dairesinden hayata atılan kadın ''e 
knrısmı içtimai haynta doğru se,·k 
eden erkek kendisini içtimai hir mü
,·azene izlik knr~1c:mcla huldu. Kı • 
kanglrk lnr. lınkikat olnn \'eya olma
yan şüplıf'ler. aile yapısını muhtelif 
yerleritıclt>n kemim1e~e ha~lad1; e ki
den nile dini bir müessese idi. Buna 

nazaran diğer taraftan dini değerde 
tutulan hir takım görenekler de eski 
aile hayatımıza bir §ekil \'ermişti. 

Yeni bilgiler, görgiiler , .e icaplar• 
la kendini J;İİsteren •eni hayat §artla
rı, kar~ısmt1a, maziye ' 'e ait olan bun 
lar zaruri olarak nüfuz \'e kıymetle
rini kaybettiler; yıkılan yapmm ye
rine yeni temeller fü:erinde yenisini 
kurup yük eltrnek kolay olmadı ''e 
esn·cn lrnJny ,Ja değildi. 

lln C'ephede umumi bir müvu:ene 
yeni hir aile ahliikı , .e ~amil bir keli· 
me ile yeni vicdani kıymetler tee!• 
süs edin('e,·e kadar kafaları, \'icdan .. 
ları olgun.la~tırnınktcın başka çare 
yoktur. 

Giirüyorsunuz ki, gerek birinci ,.e 
gerekc;e .ikinci amiller irademizin ha· 
ricinıle kendini hissettiren e' rensel 
cereyanlardan kun-et alıp gitmekte .. 

di~ . 
Dünvanm l1er kö~esincle de az çok. 

farklarln hunu ,;örüp eezmf'ınek ka· 
bil değildir. 

Üçüncii amil olarak da kim ne der 
se de in, hen bo~anma hadi:;elerinin 
~o~nlma ıncla ve diğer tnrnhnn ser
best hirle .. melerin nrtmıısmda ho~nn• 
ına ynı:ıağınm hugiinkii ;eklinin faz
la mikyıı ta tesiri olduğuna knniim. 

En·elr.e de hatırımda kaldığına gö
re yine hu sütunJnrda söylediğim gi• 
bi perhiz tavsiye edilen bir hnstanın 
ömriinıle bir defa ''f'memiş olsa hile 
şalgam .aramnğa kalkışması ne~inden 
menfi mahiyette ruhi reaksıyonlar 
ister istemez evlenmiş çiftleri de ken· 
di tec:iri altında bırakmaktadır. 

Zaman olur ki kendi keyif ve isti· 
rnlıatimiz heı:ıahma e\'İmizrlen giinler 
ce çıkmadı~mıız olur. Faknt nüfus 
ı::ayımına ait yokm lıatırannzı yokla· 
clığnnız znman giirfü·üz ki evlerimiz· 
de geçen yarım ~iinliik kapalı hayat 
hile <;ckilemiyerek kadar a~ır g,.Jmia 
tir. Uumm irin hence, taraOarm er
}lc tisini ha~layan knnun Mikiimleri 
iki tnraf ı ela zh·anadan çıkarmıştır. 

Ilu i~te Gr.ctaponnn ne alaJCım ol
du~n cin lıeniiz anla ılarnamı tır. 
VAl'D~1ANTN Ef.,/l\'DEN KURTU

T~AN DICER BiR KADIN ın Çocu 
Bu suretle nmillC"r bahsinde tıon 

eö:r.iinıii iiylivehilmek i~in aı::~ AM"' 
dü~ünreleri ele ilave etmiş olmak!ı·, 
g~ aile hayatımıza yeni bir i tiknr 
\'emtek ic;in lazımdır: 

Vaydnınn rinayet1erinde bugiine 
kedar en esrııren ı;fa noktnlnrmılnn 
bazrı olan hir iki cihet de eon nmlın
keınr1er ""r.a mda avdmlannııı:;tır. • ıı; 

V nydmanın uç <irtagı olarak Mil-
yondan ha~ka Rene Triko i mimle 
bir kadın «lalın vardır. l\Iikon]a be
raber yaşayan ve kendiı:;inP.. Kolet i -
mi \'f'rilen im karl•n. f'limdive lrnrlar 

' - ' cinayetler lıakkıncla hi1clik1erini söyle 
miı:;ti. Fnknt, son wuhakf'me esnaııın 

gUlUnı; olur. Yerine göre hazin bir 
manZ!ll'a alır, yerine göre ialcmez bir 
m:ı.löne olur. 

Bizde muhtelif muharrirlerin gen"
lik meselesini bir poUtika j~i olarak 
tetkik ettiklerine şUphe yoktur. 

Fakat genelik işinini Pilndelik poli
tika mevzuu haline getirilmesi Türki
ye gibi mazi ve cehalet tasfiyesi ya
pan bir memlekette her şeyden önce 
bir politika elemanı sayılması mana
sızlJklarm şa.heser!dir. Gcnı:liği Tür
kiyede cumhuriyet davasmm ruhunu 
kn\Tayacak bir kUltUr ve fnsa.nlık sc· 
viyeslne çıkarmak en büyük davadır. 
Ve bütün teşkilatlann hedefi de bu 
olmak lazmıdll'.. 

ÇilnkU tasfiye etmekte olduğumuz 
mazinin en bUyilk sıfatı kalitesizliği , 
kUltUrsUzlUğU, seviyesizliği beslemek, 
gerçek değerleri mahvetmekti. Mua.cıtr 
~·r ca."llla olmak için yti7.de yUz fürt.Un 
bir kUltUrün kıymetlendirilmesi, kül 
tür kıymetinin n"' lii.kt bir değerle öl
çUlmesi iktiza eder. 

Gençliği ktilttirc kıymet veren, yüz. 
de ytlz kil ~ure hizmet eden bir unsur 
haline koymak bfaim için tutulacak 
tek yoldur. Te~kilatm ve hatta polit:i
kanın hed"'fi , sadece kaliteli adam ye
tişthınektir. 

Her şeyin iyisine, kalitelisine. Ustiin 
ve yUzde yllz halisine muhta~ olduğu
muz devirde b.izim tek oolitikamtz 
memlek ette kaliten.in zaferini temin 
etme1dir. 

Bunun için gençliği vıısıta olarak 
değil blzza kıymet olarak yt>tiştir
mek hedef lr. Yeni Türkiye, yeni in
eanlık, yenl hayat ancak kalite ile, Us
tiln k1lltnrle kurulabilir. 

Yazan: Ferenç KUrınendl • Çeviren: 

& 

pencereye nb:ıııarak soknktnki 1'.ala· 
balığa kaç kere lınktrm ! 

Bazı sesler işitmiş gilıi tekrar bir 
ürperrne geçinli. Dahasının lıi<l<letli 
se i kulağımla çmlayordu: "llu ka
dar hakacak ne \'nr sokaktn ?" 

Ki ara anne ela fıa sert rnvranır<lı: 
"Kapa pencereyi! Odnyı dondur
dun!'' 

"Eski lıatıralar! Şu knpıclan, bir 
balıar günü kırmızılar giyinmiş hir 
kızm girdi~ini günnüştiiın. Kapmın 
arka~ıncla kayllolmadı; kapı saçnğı
nm altında chmlıı ve ete~ini diz ka· 
pagına kadnr kaldıraral·, jarti~erini 
dü:r.eltti .. 
"- Gel, Gyiirgy, çabuk gel!,, 
"Fakat Gyiirgy geç gelJi. 
"- Te Yar?? 
"- Hiç .. gitti. 
"Ne kaclar u:r.ak lıir hatıra!,, 
Birdenbire içeri çekildi, pencereyi 

kapattı. 
"Yirmi dört sene, decli. Yirmi dört 

sene .. Hadi gidelim nrtık !..,, 
İhtiyar kadın nıuthcıkta, ocağın 

karşısında lıir i keınleye otnrnm~. 
yerdeki döküntü yı~ıntı karıştınyo~ 
du. · 

Hegediis irf'ri girer ginne7., yine 
acınmaya ba~ladr. O armfılı eııi ile: 

- Bay Hegedii~, dedi, hu ~iizel 
eyleri at~~e atmalc ynzık ı;ünah de

ğil mi? YakamıyAnım .• 
Hegf'diic:, ııert bir tavırla, kadının 

sözünü kesti: 
- S~yledim ana. Kntalin anne: 

f tediğini al, knlanı nt nte~e! 
Sonra, elindeki mektubu uznta• 

rak: 
Al hu mekruhu, deıli: Rayan ge· 

Jincc kenrtisine \'erirsin. geç gelirse, 
yarm ahnh ' 'er. 

İhtiyar ka<lrn. anlamamı§ gibi. göz 
knpakl arını kırparak: 

- Iln mcktuhn n n? dedi. Siz lien 
diniz V<'remez mi:;iniz? 

Bav Ilegccliic: 
Hegedüs: "Veda mektubu olduğu· 

-o-
KAÇAK 

nu anladı, diye dü~ündü. Zarf m 
içinde olduğu halde anladı. Fakat 
sorduğu benim için daha iyi oldu.,, 

- Bak anlataynn, dedi. Me!ele 
şu: Yeni taşındığım yere ltu geceden 
gitmem lazım .. Onun için, hemen şim 
di gidiyorum. 

Kntalin anne, biraz endi~e ile sor
du: 

- Eşyalannız ne olacak? 
- Fikrimi değiştirdim .. Hiçbirini 

götürmiyorum. Mobilyalı bir oda tut 
tum. Ecıasen bu kaclar e yayı ne ya· 
pacagım ! Sonra hir adam gönderir 
elhiselerimi aldırırım. Hepsini ean
dıklnra koydum zaten. 

İhtiyar kadının garip garip bak· 
nıası Ü7:erine ilave etti: 
-Anladın mı, Katalin anne? 
'.Anladım, dedi ama bir şey anla· 

m1tclı;ı he11i idi. Demek e§Yalar kala· 
caktı ha? Bay Hc~ecHis mohilyalr hir 
ocla tutmu§. oraya gidiyormuş. Kim 
der ki zengin hir adamın oğlu sekiz 
odalı bir clairecle yaşadıktan eonra 
en nihayet git"in kira ile bir oilacla 
otursun .. Kim hi1ir ne hiçim bir yer 
de! Anladım diyordu ımıa, hu e'·cle, 
hay ölıliikt~n sonra neler olup hitti
ğini bir türlii anlayamryor<lu: HizmPt 
çi kadına hnla~tkı;ı kaclma yol ,·eril
mi~ti: e ki i gihi yemek pi~irilmiyor• 
du; odalar<la da bir §eyler oluyordu 
ama. ne olıluğunu hi1miyorJn .. fü·et, 
hay ölcliikten sonra hu e,·de bir şey
ler olnıaga ba§laımftı •• 

Tekrar: 

- Anladım, de,li. Demek şimdi 
hemen gidiyorsunuz? 

Se"i hirt1enhire titredi, gözleri do· 
lu dolu oldu: 

- Demek •• Beni bırakıp gicliyor· 
sun uz •• 

Gözleri ya§annı§tı. llegedüs, kadı• 

nm göz yaşlanm göriince müteessir 
olmaktan korkarak, biraz sert eesle: 

- Ağlama, Katalin anne, dedi. 
Hadi, ağlama Katalin nnne .• ~Jektu
bu unutmaz verirsin .. 

İlıtiyar kadın, önlüğiinün ucile giiz 
lerini silerken: 

- Bay Hegedüs, dedi, rahmetli 
bayan.lan .. Bana kalnn .. Bir iz \'ar
sıznız.. Siz <le gicliyor unuz: Ray 
Gyiir~y hnrpte esir dii~ınii~.. Otuz 
senedir heraher yaşaılt~ım hu e\'den 
çıkr.ı gidiyor unuz .. Ren hu e,·e anne 
niz Bttclnpeşteye gel<liği zaman, ken
disile her:ılıer~ f\7ele~ten gelmiştim .• 
Benim gihi zavallı hir kadm için ne 
acı ,ey hu! 

İhtiyar kmlmm göz yaşlan ile, 
onun karşısında sığındığı so~ıık vazi
yet kalesinin yayaş yavtı§ yıkılmaktn 
oldui'Fumı anladı ve buna hic1t1etlenir 
gibi oldu. 

"Arkamı clöniip. lıiçMr şey söyle
meılen. kapıyı ,·urup c;ıksam mı? Ya
nma yaHa~ıJl kendi ini iipsem mi? 
Yirmi cliirt sene .. Otuz sene .. 

K otalin nnne sözlerine devam edi
yordu: 

- BiJiyonım, hnkh ımz .. Burada 
ııiz kenılinizi o ıların aracmdn .. Zn
\•al lı ha hanız ölıliikten sonra.. Ya
banf'ı 1ı i ;;ediyor um17; .. 

Hcgeclücı, birılenlıire i!;inclen gelen 
hir hareketle. akık iskerıılf'lerılcn bi
rine oturdu ve acı acı ı;iiliim iyerek: 

- Ne snçmn şeyler süytiyursun, 
Katalin anne! decli. Niçin bu kadar 
üziiliiyor un; hi1iyor~un ki Gyiirgy 
esir dı·~il, serlle:ıt hırnkılrh. Fakat lıi· 
T.im nramJZ(la hulunınuyor, Çin<le otu 
ruyor. Niçin a~lryorsun ona? 

Yutkundu Ye boğazındaki bir lııç
kırığı zor tuttu. 

- Sonra, bu e ki ev için rle ne 
ağhyorsun: iiteki eYde rle E!iizelee ya· 
tarsmtz. Senin ynpaca~ın işler de azn
lacak .. Talıii, iki ki§inin i~ini görmek 

lArkası var), 

1 - Y nı:ıama ~artlarını lColayla~tı· 
rıp Tiirk ailesini iktısadı huhrnnclan 
konıyac-nk çareleri temin etmek. 

2 - Yeni ai1e nhliikmı ve diğer 
bir tnhir ile, yeni aile milva7.enesinf 
kurmak için kafa cephesinden çah~
mak. 

Bu alintla çok kötii i>mekler veren 
sinemaların tahribatını ehemmiyetli 
surette ı:;üz öniimle tutmalı. 'l\laalese! 
gi)riiyoruz ki sinemalardaki maceracı 
tipler hiç durmadon perdelerclen çı· 
karak aramıztl kıırı~ınakta \'e ~iin geç 
tikre ıı:avTSJnr arttınnaktadır. Tecrli
hesiz hiİı!iJz hir~ok zn,·alh vatandnş
larmnz giinHlkleri tipleri, ın<'clent 
Jıayatın lrnkiki miimesı:;illeri teHikki 
ed~rck onlara lıen:r.em e6e çnlı~mak su 
retile kendilerini hoşuna Jıarcamakta 
c1ırlıı r. 

Rirnz ela iyi iirneklere ilıtiynç yo1' 
mudur dero:iniz? 

Savdı;-;ım iiçiinrti amilin lınlli lıep . n , 
sindf'n kolnyclır. En·e1f'e de hir<;ok 
vec:jJelerle size tekrar ı-ttiğim gihi ta· 
:rafların irade tnsarnırJarnııı yer , ·e
ren bir takım kolaylıkları kanuna 
karıc:tırmnk liizımdır. 

Şimdi ikind rephcve p;ecehiliriz: 
nııvalnr C'ko:,..,.ivn icin tefrifnt tn

rnfnn te~kil ccler: Rir ~iyafet lıiıcli
se inılc c-oc-ukların rılnmcı Ccnn mirn , 
fena hir

0 

gölge dü .. iimıü~ olmnmn1' 
için zahire giirc ynlnız c;eçim İ7:li~e 
mii ı:;ten it hir cfo,•cı açmak çok clef a 
miiracnıtt ettiğimiz nnnıuc;lu hileler
dir. Hele terk sellehine mü tenit ho
Fanma <lnvalan meıleni clünvaclıı en 
~nlıtcrem ho.:anmu ~eki11eriılir. Çiin 
kil nnnın~ln ailelt>r f'!<~eriya nrala
rımlaki geçim.,i:r.1 i~i lıaricc sczclirme
ğe tahaınmiil edemezler, hu itihnrln 
p;eçim i:r.liklerini şahitle teYsik etme-
ğe mm·nff ak olamnzlnr. . 

Tiinnetire lıo~ıınmnlarr ela kahil 
olamcız. Onun için terk sehehi hu 
ac;ılıncız kapının yegane nnalıtarını 
te~kil eder ve kapı arılclıktan eonra 
karr hir tıırnf a. knra hir tarafa .. 

İı: ter enİ7. hur.u hir kel ime ile ka• 
nnni ');ekilcle anlata ·nn: "Artık hu 
çift bo:ı;anmış, aile çemberi isinden 
dı§DrI Ç~tır.,. 



~JllW~~ 
Malatya modern bir 
şehir haline geliyor 

Bir müddet evvel getirilen Derme 
SUIJU yakında şehre dağıtılacak 
Malatya (Hususi) _ Cumhuri

Yetten aldığı feyiz ile daima yeniye 
; ~le doğru adeta koşan yeşil 
~ alatyaıun bugünkil vaziyetinden 
once geçirdiği devrelere aid kısa 
hı 1. 

a unıat vermeyi faydalı buldum 
. Malatya Miladdan evvel 1100 ta

lihinde Asiırilerden Atiklat tarafın
::: t_ahrip edilmiştir. Miladın (98) 
n ıhınde Rom:ı imparatoru Troya.
l ın devrine kadar vilyet merkezi a. 
darı Aralatya Bizans imparatorlarm-

an Jtısteniyen (527 - 565) zama
~~ daha büyilk alaka görmüş ve 
Bin kinı edilmiştir. Hicri 140 sene
ea:,e Abbasi halifelerinden Ebu 

1ar:rflınansur şehri Rumlardan a-
~ hnar ve tevsi eylemiştir. 

açıktır. Fırat vadisi çok münbit 
ve mahsuldardır. 

Şehrin imarı hususunda büyük" 
faaliyet Barfedilmektocir. İstasyon, 
Sivas ve park caddeleri üzerinde 
modern binalar yükselmekte ve u
mum inşaat Yansenin plinma te'\"
fikan devam etmektedir. Şehire 4 
kilometre mesafede olan İstasyonda 
tamirhane de kurulmuştur. İstas • 
yonJa şehir arasrndakJ mesafe fab
rikalar ve bu f abrilcalar tarafın
dan inşa ettirilen mebani tarafm
dan örtülmektedir. 

'Malatyanm hayati ihtiyacı olan 
suya da temin edilmiş nazariyle ba
kılabilir.. Şehre getirilen Dereme 
suyu yıl l~inde tevzi edilecektir. 

l8Jr C?f dördüncü asırdan altıncı 
)) IOnlanna kadar Selçukiler ve y v ı• ht 
l ~llbendiler idaresinde kalan Ma- Unan e 1 a 1 
t~~.ra lonrJ.dan Ziilkadriye hilkftme--

ııe intikal etmiştir. 923 de ise Çal
~Jtdarı avdet eyleyen Osmanlı or
))~arr tarafından zaptedilerek önce 
di1Ya:bakır, sonra Elaziğe ilhak e-
1._lrnıı, ve 336 senesine kadar liva 

. ""linde kalmı.ıır. 

1 
'Birçok tarih harabesiyle dolu bu

,u~an Malatyada bugiln eski eser 
dtyle 645 de yapılmış Scl<;ukilere :it Ulucamile Berkuklara ait 
iifor bir cami ve Mustafa Paşa ta

taf17J.d:ın yaptınlmış bilyilk bir han 
nıe,,cutttur. 
d llalatya mUlhakatmdan olan A
h~Yanıan ve Klhinede birçok tarl
p· Asara rastlanmJttır. Adıyamanda 

1l'ttrı harabeleriyle yine Etilere alt 
Oldıığu anlaşılan bir kale, Samsat 
lllChtytı11nde tahrip edUmiş kale du
\tarlan, etrafta birçok te""7ini tae
ltr, bir fkf kitabe ve Klhtede KJa
VOııun yaptırdıfl muuzam kale, 
l<arakuş ve Nemrut tepeleri Cende
l't Ye Klhte klSprülerl, daha b~ok 
~l\fr harabeleri. mağaralar, höyük
er \'ardır. B"~ni ve KızıJind~~e de 
=~Ylsrz denecek kadar çok tarihi 
"llll\ra raetlanmıı.tır. 
,}'o\~mdiki vilay~t merkezi Malatya 
~55 den evvel eski Malatyada otu
raıı ahalinin sayfive mRhalli iken 
rne~kur tarihte ~kubulan Nizip 
lrıuharebeslnde Hafız paı:ıa ordusu
nıın eski Malatya.da kışlaması yn. 
~nden ahali mecburen sayfiyede 
alın" ve sonralan aynlarak bura
~ bir ~ehir haline ~E'lmi~. buna mu
d abu eski Malatya bfr köyll a.ndmr 

'll>:urnda kalmıı:ıtır. Şimdiki Malat:-Ya o tarihte Aspori nami verilirdi 
~Yakin köylerde bu ta.bir hlll 

llanıtma.ktadrr. Eski Malatya 
:eııı tehire dokuz kilometre meea
ette \'& Sivas caddeei Uzerindedir. 

Bugünkü Mıüat'IG 

Malatya her yıl biraz. daha lrıki
ltf eyUyen gilael bir şehrimizdir ..• 
~1hrbı ig ve dışım mUteaddit bah
ta.~ rneyvaltklar kaplamı!'rt:ır. Ma-

ntn elma, armut, teftall w ka
~ baıı~elert ne kadar methedilse 
"Vl"ldlr. Bu bah~ler tehrfn milhfm 
~ menbanu teşktl eder. Aşı ve 
~ lelne llyık oldufu ehemmiyet 
bent hnektedir. HWdlmetimiz bu ö
\llkll rneyva diyarma llyık olduğu 
"1 &Yı göatermfttır. Bu yıl &'.:ilan 
~Ye rneyva iatuyonunda yerli ve 
~ rnUtehUBJılar çalı!J1l'l&ktadrr. 

lrleJtte 18.dt durum gittikçe genişle
~ cttı dlr. Afyon ziraatı, fiyatlarda
h\ı1' lktınltlk Uzerlne durmuşaa da 
"1u::rYertne tUtUn ekimi kaim ol -
u~ . Ecnebi •irketln kalknnı 
Se~ e cevtı fstL'ıSaltı artmıştır. 
Yekft \?e meyva ihracatı mUhlm blı
nıan~' baliğ olmaktadır. İdhalatı 
tır. c:rra, makine ve müskürat
lllek ..... -J hayvan az miktarda gel-

'İ'ı·~. &:eros •Uaflelerf nden Beydafl ete
ll.U.b ~lllUf olan Malatyanm ce 

"!'1111111 ormanlık, diğer yanlan 

( Vııyaru: l incide.) 
hazırlıklar tamamlyle bitmif ve prog
ramı da neerec:Ulnıiştir. 

Başvekil Metaksas bugUn sanya gi
derek veUahdJn nişanlısına ordu ve 
hükümet memurları tarafmdan hedi
ye edile., UatUnde gok laymeW 14 züm
rüt bulunan bir gerdanlık hediye et • 
miştir. Ecnebi hUkUmdarlar ve~ 
ler tarafmdan gönderilen kıymetli he
diyeler de gelmeğe başlamıttJr. 

Fransa cuınhurreisinin hediye etti
fi ~ok kıymetli bir sofra takımı bura 
ya gelmittir. 

Prenses Frederikjnhı gelinlik elbi
sesi Uç milyon drahmiye mal olmuştur. 
Yerli ipekli kumaşlardan mamOldttr. 

Atina, 8 (HUBU8!) - Veliahdin cill· 
~t"ınde hazır bulunmak Uzere bura
ya gelen yabancı pre.g!er ye p~ 
ler wı duklarm fll'efine dün üpm 
a.rayd-ı ilk Bfyafet wrllnt1tf!r. .,,.. 
tette YugOflavya kral naibi Prens Pot 
ve 11ev'!P.tll, tnglltere kra lmm kardeşi 
Dük dö Kr_.,t ile zevcesi, Tilrkiye elçi
si Ru~en Ec:rcf Ünaydm ile diğer el
çiler davetli olarak hazır bulunmuş
lardır. 

Romanya veliahdi prens ~iı;el bu
gUn öğleden sonra tren1e buraya gel • 
mlş ve mera.simle karı.:ıılanmı~tır. 

Atina, 8 (A. A.) - Veliahdin evlen
mesi hatırası olnrak Yunan posta ida
resi yeni pullar c;ıkarmıştır. Bu pul
lann Uzerlnde prens ile prensesin Te
simlerl vardır. 

Atina, 8 (A. A. t - Atina ajansı 
bildiriyor: 

BUtUn Yunanhıtanda veliahtin nl -
şanbm p~nses Frederik için tezahür
ler yapılmakta ve gazeteler bu teza • 
bUrlPre geniş yerler ayırmaktadır. 

Fransız elçhı!, reisicumhur B. Leb
runun dUğUn hediyesi olan Sevres ma
mulltmdan bir masa tezylnatmı saray 
mllsUrlUğilne takdim etmiştir. 

Atlna.daki elçilE'r heyeti, kıymetli 
bir hediye veret"elrtir. 

1 
Saray ricali, 

Londradakl ve dilet' vabancı memle
ket vehirlerindeld Elen kolonileri, bU
tiln Yunanistan şehtrterl, teşekkUller 
ve biflikler de veliaht ile nişanlısına 
hediyeler takdim edeceklerdir. Hediye
ler ara.tıımda "Kartal yavrusu,, admda 
bir turlnn tayyareai, yelkenll bir yat 
ve lUks Becbstcıin piyanosu vardır. 

· DUn öğleden B<>nra Yu.goslav kral 
naibi ve refikası ile birlikte ~len dUk 
ve dUşes de K,.nt, tngtllz kralmm he
diyelerini getirmiştir. 

Pren~es Fredeıik şerefine ilk saray 
ziyafeti dUn akşam verflm!ştir. Bu ak
p.m da ikinci ziyafet verilecek ve bu
nu miltea.kip kral ailesi erklniyle mi
~flrterf tiyatroya gide•ek Heltenldes 
kltlbUne mensup gen~ kızlann yapa
caklal'I Elen danalannı aeyredecekler· 
dlr. 

Veliaht ile nitanlm, yanlarmda pren 
11et1 Frederik,in ~yni olduğu hal· 
de, dUn haV&.D.m çok gür.el t>lmumdan 
bilistifade tıehirdP. bir gezinti ysmnııt
lar ve her tarafta halk tarafmdan al -
kıelaD.llUllardır. 

italganın deniz 
kuvvetleri 

'(Oııyanı: ı incide.). 

Pariı, 8 (A. A.) - )talyan deniz 
kuvvetlerinin fazlalqbrılmuım mev
zuubahseden Epoque gazetesi diyor 
ki: 

"Fransanm, derhal, fta.lyanm he • 
men inşasına başlıya.cağı gemiler tonl
latosunda yeni safharp gemileri yap
tırmayı mUstaceliyetle nazarı dikka
te alması 18.zmıdır. Bugiln muhakkak 
olan bir şey var ise, o da, büttln bUyUk 
devletlerin ister istemez, kimisi şüp
heli bir tehalükle kimisi emniyetleri
ni temin icin ma.kul bir endişe ile, ka
rrşmak medburiyetinde bulunduğu bir 
deniz silahlanma yanşmm ba.şlamıt 
olmasıdır.,, 

Pctit Journal diyor ki: 

"Akdenh;de deniz kuvvetleri alien
gi bozulmak teh1ikeıd göstermektedir. 
İngiltere, İtalyanın bu hareketini ce
vapsız btrakmıyacaktrr ve etsasen da
ha !':imdiden 46 btn tonilatoluk zırhlı· 
lar in~::ı eyliyeceğini bilıtirmlş bulun
makbıdrr. Franaaya gelince, kendisi
nin bu mmta.kada İtalya.dan daha mU
him olarak ha1z bulundujhı menfaat
leri mUdafaa etmesi lizımdrr.,, 

Fı~cels\or g&rıetesi diyor ki: 
"İngiliz !mparatorlujnmun tehlikede 

bulundu{hı noktalar o d~rece blribirin· 
den uzalt bulun.makfa.dll' ki Londra, 
11ugtin kendi kuvvetlerinin ayni za • 
manda her :ftrde faik olmasmm ihti
mali olmadıfmı anlamıetır. Enternas
yonal vaziyetin bu'jilnkü şeraiti, sul
hu mtldafaa i~in Fransa. ve tngutere
ye karada. denizde ve havada ayrli de
recede mtıhlm gayretler earf etmek lU-
sumunu ihtar eylemektedir. " : 

J our guetelf dl~r k:f: 

"İtalya bu yeni lnşaabn lht~ göe
terdi~ parayı nasıl bulacak? Fevkali.
de menabiden mi? Bu menbalar ara -
smda, buglln, aervetler tızerhıden bir 
kısmmı devlet besabma almaktan baş
ka bir py kalmanl!ştır. B. Muesolini, 

ne olursa olsun faşi at devletin bizzat 
kad!'Ol!Unu ~kil 9!iyen eaçal sı • 

tftarllt 1ftl ywnl faldrlelJllleetDden ~ 
ktnmlyecek mi? Diğer taraftan mu • 
h&Jrka.k olan bir ~ ftl' flıe de hel\o 
hangi bfr sUlhlanma yanemda, ttalya. 
nm mtthakka.k Jrurette fngtltereye kar
şı maj!lup olaca~dır. B. M:U810llnl, re-
alist bir adam diye tanmmıştır. Bu se
bepten ikinci bir ihtimal daha mevc'!t
tur ve o da şudur B. 'Musaolini, bu ka
rarmı Vansittart ile yeni diplomatik 
müzakerelere giri~eden evvel, bu 
milzakereler Ur.erinde tesir icra et • 
mek ma.kaadlyle de vennig ol&bilir.,, 

Bertin, 8 (A. A.) - Deniz mahfel
lerlnde söylendiğine göre limdiden 
denize lndlrllmit olan Rittario ·Vene
to mhblarmdan maada Roma ve tm-
pero ZT!'hlılarmı i~ etmek suretiyle 
bahriyeeini Ultra, modem dart yeni 
safharp gemlalyle takviye etmek lat.e
yen ftalyanm bu kararı Alman deniz 
inşaat programında hiç bir defillklik 
husule getirmiyecektir. 

Bu mahfeller .AlmanyaDJD 1935 ta
rihli İngiliz • Alman itll&fmm ahk&mı· 
na uyarak programmı lngiliz deniz in
şa.atma göre tanzim edeceğiırl illve et. 
mektedirler. 

Zikredilen itillta g6re İngilizlerin 
inşa edeceği her ıoo tona muka.bil Al
manların 35 ton inp etmeğe haklan 
olduğu mal6mdur. 

Wuhington, 8 {A. A.l - Sallhl
yıettar Amerikan mahfelleri yeni İtal
yan deniz programmm Amerikan lnla
atma tesir etmtyeceğini, çUnldl Amer-l 
kanm ecne.'1l inp.atma her gemiye 
karşı bir gemi ile muka.bele etmek ni· 
yetinde olmadıbm bildirmektedirler. 
Bu mahfeller İtalya tarafmdan ittihaz 
edilen karann Amerikan bahriyeeinin 
takvfye!i lehinde olarak Rootleveltln 
mevkiinıi sağlamlaştıraca.ğmı iddia et
mekte, buna mukabil İtalyan deniz in
şaat programmm fngllterenin Akde • 
Dizde fazla gemi bulundurmak endişe
ılyle Uzak Şarkta.ki vaziyetini u.yıf
latnıa.ktan korkmalrtacbrlar. 

l<l/Rl7~a abone olu
nuz ve abone ediniz 

1 Ne var, Ne yok? 1 ------------11- »-----------
KIRK YILLIK ıstM DIDİŞEM:tYOR \ na tırmanarak oradan bir pencere * -

Yemekten önce yenen muhtelif çe- tı ve Madam Mersiyerin dairesine glr
rezlerin adma Avnıpada., ha.tti. Ame- di. 
rlkad& Hors d'ceuvers deniyor. Son de- ~ir de ne görstınler: Zavallı lhtlya.r 
fa Şlkagoda bir müsabaka açıldı. Bu kadm filhakika ölmUştU. Yerde yatı
imıi def1iftirip, yerine başka bir isim yordu. Etrafta Uç tane yatak duru
vermek istediler. Fakat çok büyük mil- yordu. Bu yatakların i!;erisinde p 
k~atlar vaadedildiği halde hiç bir f- verclnler yuva yapmışlardı. Herhalde 
lllm, "Hors d'ceuvers,, in yerini tuta- ihtiyar kadm kuşlan rahatsız etme

madı. mek için, battanf yel erden mürekkep 
Bu mflaabaka beynelmilel mahiyet- bir yatak uydurarak, döşeme Uzerinde 

~ olduğu için dtlnyanm her ymnden yatmağı tercih etmiş ve nihayet gll
iştfrak edenler olm~. Bu meyanda niln birinde oracıkta ebediyet uykusu
g~de~len isi~er ~mda ~k. ga • na dalmıftI. 
nplenne tesadüf edildi. Mesela: bır ta.. Polis memurunun ka.rşıla.§bğı mm
neai, ''Pek1.n1isas,, ad:mr teklif ediyor- zara gerçekten enteresandı. Etrafta. 
du. Blrtakımlan da "Kavanotls", mUtemadlyen kuş kanatlan çarpmı
"EndOll!I08,, ''Ebdiyo:res,, isimlerini yordu. Bell~ Uç ynz tane kııf vardı ... 
teklif ediyordu. Ha.tti bir kısmr, polisin içeriye gtrme-

BlltUn bu mUsabakaiara sebep ne ol- sinden ürkerek açılan pencerelerden 
dufuııu 10racaksmız. Sebep iti kJ dışanya uçmağa. te§ebbOs etmişlerdi. 
"Hors d'~uveres,, tabirini tellffuz Bu su.retle kaçan kuşlar, tekrar o
etmek gUç geliyordu. Hal~uki mUsa.ba- daya girmek istedikleri zaman hayat;.. 
kaya gelen yenl lsimlen tellffuz et- la.nnda ilk det& olarak pencerenin 
mek daha gUc;tU. Kimseye. mUklfat ve- kendilerine kapandığını gördUler. 
rilmedi. Yine eski isim kiıldı. CUnktl arblr, sahipleri öJmUftll. Ve keıl 
ESRARENGİZ BİR HASTALIK dilerine ,_\ bir yv.va aramak meebu-
Japonyanm bUttln sıhhiye heyetleri rlyetüıdıeydller. 

ve gizli polisi, Omuta şehrlni kasıp ka- -=---=---------
vuran bir hastaıığm sebebini aramak- Şelıeı el Yani tahllge 
la meşguldür. Bu esrarengiz ealgm, edildi 
ı,imdiye kadar 300 kişiyi öldtlnnil.şttlr. 
6000 kişi de tehlikeli surette hastadır. 

Tahmin edildiğine göre, içme suyu
nun yatakları, ı,ehlr haricinde bir yer
den dizanteri tipinde bir mikropla kir
letilmiştir. Bunu kim yaptı! işte Ja
pon 11Ihhiye heyetleri halkın imdadı· 
na kota.rken, gfzll pol18 de 1!1Ulan mlk· 
roJ:'l&yan w~luyu aramaktadır. 

BOYALI BeCEKI"'ER YENİDEN 
ELE GD;1'ILER 

Amerikanın Springflld lf!lırlııde m.. 
mmya boyanan bir ~ 1000 mil 
ötede bir 18hlr olan Doc'de g&illmU,. 
ttlr. 

Bu geklrp ile birlikte doha blrt»k 
böcekler de boyanıp 11alıverilmlftl. Oıı
larm da diğer yerlerde bulunabllecell 
ilmit ediliyor. Bu tecrllbeye sebep, ha
teral.m bir ymfan bli''~ g5Qmeık hu
susimda.1d ltlyatlarmik"etretmelttlr. 

TABAK MAK!NELER.t lCIN 
30,000 URA 

Amerlkac!a harp gemilerine, mo. 
dem bir " lçerieinde ne bulunabilir
se sokma~ ea.l~ıyorlar. Meeell aon 
günlerde, tabak yrkamağa mahsm ma· 
kineler de Amerika harp gemilerinin 
mutbp.klanna girmiş bulunmaktadır. 

Yeni yapılan bir kruvazöre ve mUte
a.ddit yeni muhriplere konulan bu ta
bak temizleme makineleri için ceman 
30.000 lira sarf edilmiştir. 

DOK~AN GttN POLİSE 
SELAM VERECEK 

Amerikanın San Fransisko şehri sa
kinlerinden Kariyi Kampbel bir polise 
tecavüz etmla, ve tevkif olunmllfhJ. 
Hakim, kendisine hi bir nasihat ver
dikten eenra, onu f(>yle tecziye etti: 

- Bu~nden lUbaren tam dokaan 
glln, karşına her çıkım polise şapkanı 
çıkanp eelam vereceksin! 

YENt B1R TÜFEK 
Amerika ordusuna mensup bir ça

vuş, bir dUiİITteve baımıa.k 1!11.rretlyle a
tes alan bir tüfek icat etmiştir. 

Bu düğmeye basılfüğı zaman bir 
miktar g'Jserlnl ~elik bir vav tızerlne 
akmakta ve bu yavm harekete gelmesi 
le kurşun sıçramaktadır. 

YATAK tctNOE YA!JAYAN 
KUŞLAR 

Bir İtalyan elan Madam M'ersiyer. 
baye.tmm bliyUk l>Sr kı:smım Nill 11eh
rinc1e btr mUcevhe"r'lt di.t'~k!nı f ı:ılet
mekle geçiren bir tsviı;reli ile evlen
mişti. Adam. bundan bit" hayli zaman 
evvel öldU® va.kit, Madam Mersfver 
de bir apartmıanm Uç odalı ~r daire
sine taı-mdı. Hic bir ziV11.ret~i kabul 
etm~~. kimse ile görl'~evordu. 

AnrA.k, ~"smtn penc~relerlnde a
rada bir, gövercinler görUlürdil. Bu 
~verclnler, Madam Mersiyertin verdi
ği yemekleri yemekle meegul görilnUr
lerdi. 

Sonra bUtUn btr ha.fta M-ıdam Mer
ıiy~ri gören olmadı. Arada bir car
'1Y& eilnp ah«ıı veriş ya.ptı(h halde "im
di hiç g5zilkmi1yordu. Acaba hasta 
mıydı! Kom~ulan şllpheye dtlterek 
polise mUracaa.t ettiler. 

Bir polla memuru geldi. Bir balko-

Bir müddet evvel buı yohm 11111"' 

ameleleri görüldüğü için liğvedilen 
ve hakkında takibata baılanılan l.atan 
bul ikinci noterliğindeki yolımluk· 
lan tetkik ebnek i~ Sultanahmet 
birinci ıulh ceza hakimi Re§idin riya 
setinde bir heyet topl&mm1tı. 

Heyet dtın tetkikatmı ikmal ede· 
rek. hazırladığı raporu birinci 10rgtı 
hakimliğine tevdi etmi§tir. . 

Diğer taraftan aynı noterlikte ka• 
mı Sofyanm iımaemı taklit ederek, 
JS bin liralık bir ıalıte senet tanzim 
eden tekerci Yani birkaç hafta evvel 
tevkif edilmiıti. 

Şekerci Yani diln birinci sorgu liı· 
klm1iğinde yapılan aorgusu eonunda 
tahliye edilmi§tir. Muhakemesine gay 
ri mevkuf olarak hakdacaktr. 

B1111ilnltil fili maçları 
tehir edildi 

latan.bul bölgeai fudbol ajanbğm· 
dan: 

Bugün yapılacak olan bllttbl ınt 
maçtan havanın muhalefeti dolayı· 
ılyle te1ılr edilmiştir. Yalnız yarın 
Takaim stadında Vefa- GUneş llk ma
çı saat 14: de yapılacaktır. 

Vaydman 
davasında 

(Vatü fllltttıelda) 

gelme!,, dedi. 
"Ben Milyonun bu tavıiyeainl din• 

lemedim. Eeuen niçin böyle MSyltlyor 
diye ıneraka diipnüttilm. Ak§am eve 
altı buçup doğru geldim. Ben köt .. 
kün kaprsma yak1a~rrken haktun iki 
otomobil köıkten çıkıyor. 

"Otomobillerden birinde Milyon 
vardı. Bana: 
"- Gel, ama, biç linnıldama !,. 

dedi. Den de otomobile girdim. 
"Biraz sonra, Vaydmanla Karrer 

0

geldilel'. Bana: "Senin burada ne itin 
var?,, dive sordular. Benden gizli bir 
mesele ile uğra§tıklarmı anladım. lı· 
lerini bozmuıtum. 

"Ertesi gün ba~ka bir badiıe ol• 
du. 

•.'Radyoda havadisleri dinliyorduli.. • 
Haberler araımda, Jan de Koven i.., 
mindf"ki Amerikalı dansözün öldürül 
düğü haber veriliyordu. Vaydman, 
radyoda dansözüiı ismini ititir iıit• 
mez bu ıef er derhal radyonun üzeri• 
ne atıldı ve kapattı .. ,, 

Kolet, bundan sonra liocasmm 
kendisini tazyik ettiğini ve bildikleri 
hakkında ağzından bir ıey kaçıracak 
oluna kendisini öldüreceğini ıöyliye 
rek tehditte bulunduğunu anlatmq
tır. Kolet ilive ediyor: "Bunlan ıim 
diyt. kadar söylemediğimin ıebebi ko
camın bu tehditleri., idi, 

Muhakeme Koletle Jiocaımı ,.. 
Vaydmanı mütemadiyen karıılaıt:Jl'o 
maktadır. Bu suretle, cinayetlerin 
daha birçok karanlık noktalarmm 
ortaya gıkmuı beklenir.or. ' 



8-KURUN 

1 istanbul Komutanlığı Satnıalma Komisyonundan 1 
~~-----l - İstanbul Komutanlığına bağ lr kıtaat ihtıyacı için satın alınacakla

rın cins ve miktarları ile muhammen tutarları, ilk teminatları ve ihale gün. 

Ierl, ihale saatleri ve münakasa şekil Ieri aşağıda. yazılmıştır. 

Cinsi Miktarı Muhammen İlk İhale Saat Milnakasa 
Kilo tutarı teminatı günü şekilleri 

Zeytinyağ 6900 2691 . 202 17/1/1938 15 Açık Eks . 
.. ta.nesi 7800 2418 182 .. .. 15,30 ,, .. 

Sabun 21,000 5880 441 ,, .. 16 Kap. Zarf 

2 - Şartnameleri her gUn öğleden evvel Komisyonda görülebilir. lstek· 
Hlerln ilk teminat makbuz veya mektupları 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ün. 

cü maddelerinde yazılı vesikaları ile beraber ihale gilnU ihale saatinden en 
nz bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komutanlık Sa-

bn Alma Komisyonuna vermeleri. {8651) 

• • • 
İstanbul Komutanlığı birlikleri !;in 

70.000 kilo bulgura ihale günü tali· 
bi çıkmadığından kapalı zarfla ihalesi 
21- lkincikanun- 1938 Cuma gürıü sa· 
at 15 de yapılacaktır. Muhammen 
tutan 9150 liradır; Şartnamesi her 
gün öğleden evvel Komisyonda görü· 
lebilir. İsteklilerinin 709 liralık ilk te-

minat makbuz veya mektupları ile 
2490 sayılı kanunwı 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarla ihale 
saatinden en az bir saat evveline ka· 
dar teklif mektuplarının Fındıklıda 

f'omutanlık Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. ( 8705) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komrsyonundan: 

1 - Bir kilosuna dört lira kıymet takd.ir ed'.Ien vasıflanna uygun (132) 
kilo zahma ve (36) kilo tartı leayışı 11- 1-1938 Salı günü saat onda pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi paras11: Komisyon dan alınabilecek bu eksiltmeye girmek 
isteyenlerin elli yedi lira doksan kuruşluk teminat makbuzu ile belli gün ve sa· 
atte Komisyona başvurmaları. ( 4645) ( 8498) 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Butün gün arasız açıktır 

,~--··-ı --- 1 
Ankara caddesinde 

kirahk dükkan 
Va~it yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri ve arkadaki 
depoları kiralıktır. 

B:rleş\irilm~lı. suretiyle 150 metre murabbat:k bir mesaha elde edilebi
lir. İsteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna mUracaatleri. 

~ ........................................... ... 
1 LAN 

Fatih Sulh Birinci Hu1...'"'1.tk Muhake
mesinden: 

Kemalin, ikamctgfi.hı meçhul Örrıf 
aleyhindeki alacak davasının gıyabın
da devam eden mti.ha:rnmesinde mild· 
de.fi yemin teklif etr.liS olduğundan 

m:?.hkemece hukuk \J.Sul muhakemele-

ri kanununun 337 nci maddesi .nuci
bince yemin edeceği vakıaların sa.bit 
olmuş addine ve ycmin<lcn kaçmış sa· 
yılmasma ve yeminin kesbi katiyet e
deceğind~n tarihi ilandan itibaren 8 

gün zar!ı:ıda itiraz etmcdiğ: ve mu· 
hakemcnin muayyen bulunjuğu 

24 - 1 - 93'8 saat 14 te mahkemede ha
zır bulunmadığı tak.lirde yeminde· 
kaçmış addile bervcçhi muharrer ye
minin kc~bi kntivet edece~ tebliğ ma 
kan.ma kaim olmak üzere kevfiyet 
nan olunur. (24242> 

Sahibi: ASIM US 
Neşriyat mUdUril Refik A. Sevengil 

Adalar Sulh Mahl:emesinden: 
Kınahadada Çarşı cadderhde 9 NÖ 

rada sakin iken clyevm ikametgahı 
meçhul Matyosa: 

Zaruhi ile şayian ve müştereken 

mutasar11f bulundu~nuz Kmalıad1da 
Çarşı r.ad,foc;inde altmda dükk5.ru bu
lunan 7 - 9 No: lu ev g:ıyri k..,biJi tr.' 
sim olduğund:ın arık arttırma ile sa
tılarak şuyuunun izalesi hakkırda 
Zaruhi vekili Diranın a1eyhinize ac;tı
i'fı dava ilze·~"'e t\'lbliğ "c:in gö!lderilen 
davetiye r~rkn.sma y:ız•lan [Crhte ika
metgahınız meçhul bulurduğu beyan 
edilmiş oldu·:Undan i~bu ilan n~rinir. ...., -
crtes· gününd"n mutebtr olmak üzere 
15 gün mUddetie ilanen tebli°'at icra
sına \'e duru~mamn: 26 - 1 - 938 tari
hine Tl'li12ndif rar,:..,mba günü saat 14 
de talikine karar verilm,iştir. O ~ün 
ve gaatte !?'P.lmer1!<7!??!z '.7eya bir vekil 
g-örıdnnr.e<iiNirıiz tnkd:rde P'"'Pb'n'7'1a 
muhal{emeye ba kılacn?,ı tebli~ maka
mına kaim olmak üzere, ilan olunur. 

(24244) 

..................... 
Deniz Levazım sa-

1 ına lma komisyonu 
ilanları 

............ .a ........ 
ı - .Bir metresine tatımtn edilen 

bedeli (25) kuruş (60) santim olan 
(28,000) metre Amerikan bezi 14 
lklncikAnun 1938 tarihine rastlayan 
cuma gUntl saat 14 de kapalı zarf u. 
sulfyle alınacaktır. 

2 - MuYakkat teminat (535) Ura 
(50) kuruştur. Şartnamesi, parasız 

olarak Komisyondan her gtln alına· 

bilir. 
3 - lsteklllerln 2490 sayılı kanu· 

na gör~ tanzim edecekleri kapalı tek 

lif mektuplarını belll giln ve saatten 
bir Jaat evveline kadar Kasımpaşa-

-

--~ - ,_,_ı:- -~--

l 

Ist(ı~bulVakıf larDirektörİ.üğü illi;;,ları . 
• ., . . . '-> .,, .. . 

Kıymeti 

Lira Kr. 
1093 04 

157 80 

235 00 

Pey parası 
Lira Kr. 

82 00 ' Şehremininde eski Caferağa yeni Ereğli ınah. Saray 
meydanı ca!d. Günaydın sokak 20 No. lu zemini renkli 
karasimen dö şcli bir taşlık iki sofa ve dört oda bit 
mutbak iki heli vesaireyi milştemil maabahÇe bir bap 
hanenin tama mı. 6031 

11 85 Y cdikule Fatih Sultan Mehmet mahi:\llesinde Gazb ÇC§• 

mede cami s.okağmda eski 11 ve No. taj 19 No. lu 108 
metre arsanın tamamı. 2594 

17 65 Beyazıt mahal lesinde çadırcılar calddesinde 80, 82 No. 
lu ve tamamı iki metre murabbamda bulunan dü.kk~n. 

4021 

178 42 13 35 Dayehatun mahallesinde Büyük Yenihan arkası üst kat 
dışarsmda eski 8 veni 5 No. lı odanın tamamı. 835 

54 66 4 10 Fatih Dülger zade mahallesi Haffafhane sokağında ctt· 

ki 76, yeni 42 No .lu ve tamamı 12, 48 metre murabbam
da bulunan arsa 5945 

da. bulunan :~omlsyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde verınelerl. 

(8682} 

Yukarda yazılı emlak satılmak üzere on beş gün muddetle açık artırmaya 

çıkarılmıştır. ihalesi 12-1-938 çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. lsteklilerin 
MahlUJ.at kalemine gelmeleri. 

- t .. 
1 * • • 
ı - Tahmin edilen bedeli (6640) 

Ura olan (800) adet battaniye, 14 
lkinclkAnun 1938 tarihine rastlayan 
cuma günü saat 11 de kapalı zarf u
sullyle alınmak üzere mtlnakasaya 
konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (498} lira 
olup, şartnamesi Komisyonda her 
gün parasız olarak alınabilir. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. üncü keşide 11 ikincikanun 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000).J 

liralık iki adet mükafat vardır. 
Simdiye kadar binlerce kişiyi zengin e::fen bu piyankoya iştirak ediniz. 

3 - tstP.klllerin 2490 sayılı kanu. 
nun tarlfatı dahilinde tanzim ede· 
ceklerl kapalı teklif mektuplarını 

belli gUn ve saatten blr saat evveline 
kadar l{asımpaşada bulunan Komis
yon başkanlığına. makbuz mukabl
llndo vermeleri. (8681) atı ilaı.laı ı 1 

Haı ıcı Asheı i li ıta- ı 

--~-------------------------- ...... ~--~ ................... .. 
ZAYİ 

İznıir Bölge sa.n'at okulundan 
5-10-932 tarihinde aldığını 61 No: lu 
tasdiknameyi zayi ettim. Şimdi yeni
sini alacağımdan eski tasd.iknamemin 
hükmü olmadığını nan ecfarim. Z AY l 

Üsküdar İttihat ve Terakki sulta
nisirin 7 rıci sınıfından 1336 senesinde 
almış olduğum tasdiknamemi zayi et- 1 
tim. Yenisini ?.la.cağnndan eskisinin f 
hiikmü yoktur. (2424.G) 

Erenköyii Hatboyu, Yeniyol cad
desi 9 numarada Burhan Girgin 

Karaköse garnizonu için 200 bin ki

lo askeri evsafta fabrika unu kapalı zarf 
la eksiltmeye konuldu. Tahmin bedeli 

26 bin lira ilk teminatı 19 50 lira ihalesi 
2111/938 çuma ıünli saat 11 dedir. 

İhalesi Karakose satınalma komisyonun 

da yapılacaktır. Şartnamer.ini görmek 
istiyenler 25 kuruş mukabilinde komis 
yondan alarak ıörebllirler lateklili iha 

lstanbul Galata MumMıne cad. Ktı 
saplar sokxlk No: 10-12 M.~ 

Ali ôztilrk 
(24143) 

le günU saatinden bir saat evvel teklif 
rnektuplannı ve Ticaret odası vesikala
rile komisyona ve,rmiş olacaklardır. 

(686), ,(18)' 


