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100 para 

lspany·ada hükômetçiler teslim mi oluyor? 
'--.... Paris, 15 ( A.A.) - Bcra siyasi mehafilinde dolaıaıı §ayialara göre ispanya.. Hitlerin Viyana nutku :.~=etçiler Frankocum- teolün oı.mok için Fnn7s!u7o:::ı::r: 

''lemin ediyorum: Bu memle- Moskovada üç 
ket Almandır. Vazifesini muhakeme daha! 

nıüdriktir ve yapacaktir!,, 
'--------~~~---~~ • , unar planları 
'Çin yapılacak 

istim:akler 
J, • 
'~l ve Bursa muhitinde tatbiki 
~deıı İmar plam için bir takım 
h. • n İstimlaki lizım ,.,eliyor. lıtim 
~ 1tİ h ~ 
it.idi.. er §eyden evvel bir para mese-

' • Nafia Vekaletinin Jatanbul 
'-il "•y tirketinden almıı olduğu 1 
'- ~Orı .700,000 lira hususi bir kanun 
~rni etrafındaki binaların İs· 

't aarfedilecektir. • 
~tbiki arzu edilen imar planı daha 
~ 1e~lerde d.e istimlilderi ve bun· 
~ 1enıden paralar sarfını icap ettiği 
'~ meselenin bir hal tekli olmak 
~ 11tirnliklerin yüzde 5, yahut 6 
,_ ~n"llar ile ödenmeıi f ıkri orta-

t fb. 
--~ bu yolda ileri sürülen iıtim-ittd, 1 ~rıu "ile ouı:u- ...... .-ısa --

~l~:nız tn~ı~dan i:'·3:z ~e kar· 
h.... · • Bono ıle odemek uıulu ev ve 
L'l '-hu,· "'il ~ ı olan fakir ve orta ha1li hal-
ta iti " verir. Bonoların nisbeti yüzde 
~ hıa•hetindo düıer. Esasen htanhul· 
~· •ın:f halk bueün eml&k kıymet· '•ti: dü~mesindcn urar görüyor. 
~~ ~l~ bono ile ödenirse bütün 

ili lllahvolurlar.,, denildi. 
dG,ii ~. kalırsa bu meselede daha evvel 
il, ~lılecek bir prensip noktası var. 'i ~murniyetle istimlaklerin öden· 
ltt~ . .kındnki te§kilatı esasiye hü· 
t'-•i ~dır, Hakikaten bizim teıkilitı 
diıcç:'tniz bedeli peıin olarak verilıne
lıi., k' lırnurni rnenfaat içjn de olsa hiç 

•rrıa . 
~ enın rnülkü elinden alınamaya-
İatillı~~sını. kabul ehniştir. Şu hlde 
~1 ho edılen bir mülkün bedeline 
l.b;ı. no vennclı: peşin :Jdemek sayı· 

'111' .... , 

l'.) •••• • 
h. 'llıek k" t k"I" • • bu -.ııaı. ı eş ı ah esasıyenın 

n, tec!~dıfesi değiştirilmedikçe bono 
dit~ ~e fikri tatbik oluna.naz. Bu tak 
~ i ,lııunun hükmünü yerine getir
~ bj .. Çı.n ancak bir imkan kalır ki bu 

• lafkr tı-t . 1 az yapmaktır. 
~lı_l'l 'nı 'Ve Sivas • Erzurum demir· 
•li iat;;: Yapılması için hazinece da

t.dt... f." 42lar yapılmııtır ve yapılmak
~, ~a_Jcat bu istikrazlann faizleri 
dtli~ '7. 1Yeleri yekunu % 5, yahut alb 
~bııı ~ 7 olarak kabul ec1ilrr.iıtir. ls
~~t 1ediyesi için de bu usule mü· 
~i~ "e ~~k. hatıra gelebilir. iyi bir 
"" t~ ı .. ':'~Ye gösterilir ve hükume· 
~~ ~liıı hbuna ilave edilirse • pa-

.lı.ı.~ .. u turlü istikraza :ratıranlar 
~ tib~gı fÜphcsizdir. Y-1nız dediği. 
~~ ~ ikbele~iye için yapılacak istikra· 
~Yeni raznıye)i olması ve faiz ile ik-
,,, ~ Yekunu en aşağı yüzde 7 yi 
lu. :ıı:ırndır 

~~ ~huı · 
ı:. t lıııt un, Yahut İstanbul ile bera-
~) &anın · · · .-• ·ı ) il İhti ırnarı ıçın wtmış mı yon 
... ~ it.., Yaç görülüyor. Bu altmış mil· 
le: l'fed~ehın hepsi tabii bir sene içinde 
~ ~on Cek değildir. Yedi, sekiz, bel· 
l~~ le •eneye ta!<sim olunacaktır. Şu 
1:~~~ b'ı~~de ancak altı, ye-ti milyon 

... ~ • •ıt"kr I . 1 azın yapılması icap ede-

~ '"-rıbııı 
~,_.le.; ~e Buraada yapılat.ak istim-

~, 1, 1rtıerdan sonra kıymetlene-
"' Y~ler-in bir kısmı aablarak 

1 

. 
ı,umıı;tn ısarumaan sonra ~ıy&nadald ~au-ııomayıııc-ıt <sapa, 

Yat.anpcrvcrlcrinin i§arctl olan hag yerde görülüyor.) 

(Yazısı 4 ıüncU Mıyfada) 

Lehistan 11aziyeti 

Varşovadan 
ultimatom ! 

\Çekoslovakya vaziyeti 

Londradan 
Berline nota 

Berlin 15 (A.A.) - Polonya - Lit· 
vanya hudut hadiseleri hakkında bu· 
rada muhtelif menabi.den alınan intibaa 
göre, Polonya Litvanyaya oir ültima
tum vererek Polonya ile normal diplo· 
matik mUnasebat tesisini ve demiryol
lan münakalatının açılmasını istiyecek 
tir. 

MaJUm olduğu üzere, Vilnonun iş • 
valini müteakip bundan yirmi sene ev
vel bu münakalAt inkıtaa uğramıştı. 

Varşovadaki Alman gazeteleri mu • 
bahirleri bu gayri tabii vazıyetin ida
nıesi sulh için daimi bir tehlike teşkil 
eylediğini kaydediyorlar. 

(Sonu Scı. 4 Sü. 3) 

Cenubuşarki 
Avrupasını 
Korumak için 
lngilterenin kararı 

Londra, 15 (A.A.) - Dört muha • 
ft)Zakar mebuıı, Cenubu Şarkt Avrupa. 
sında her türlü tecavüz hareketlerine 
karşı diğer devletlerle beıaber karşı

koymal: hususundaki Ingiliz hükumeti 
kararının if~ edilmt:sini talep eden bir 
ta~rir verdiklerinden hükumeti haber
lchr eylemişlercl:r. 

paraya çevrilebileceği için bu yoldan 
fevkalade bir gelir alınacaktır. Sonra : 
&çılacak meydanlardan vtı yollardan 
istifade edeceklerden ruın~c:ak §CrefİyC 
hasılah da yİne ayn bir varidata kalı• 
!alacaktır ki sadece bu türlü varidat 
ile Wftiyeleri• yapacaktan jıtilrrazla
nn faizleri ve ilrnwriyelm hol hol kar-
,ılanabilir. 

ASIM US 

Prag, 15 - İngiliz Ba1vekili.nfo 
beyanatı siyasi mehafilde büyük bir 
memnuniyet tevlit etmişti:-. 

Bazı haberlere göre Büyük Britanya· 
nın, B. Göringin beyanatı hakkında 

(Sonu Sa. 4 Sil. 1) 

Parti grubunda ----------...---........ ----Hatay 
nıeseıesi 

Göçmenler ve vergiler bak· 
kmda Başvekil, Hariciye ve 
Maliye Vekilleri 
izahat verdiler 

Ankara, 15 (A.A.) - C. N. P. Ka -
mutay grubu bugün 15 Mart 1938 
Trabzon mebusu Hasan Saka'run reis· 
liğf.nde toplandı. 

Söz: alan Hariciye vekili Dr. :Araa 
Cenevrede cereyan etmekte olan Hatay 
müzakeresinin son safh2'!ı hakkında i. 
zahat verdi. 

Bundan sonra göçmenler hakkındaki 
müzakerenin devamına geçildi. 

Bir çok hatiplerin mütalealan ve hü
kümetin beyanatı dinlendikten sonra 
tekrar müzakere edilmek ilzerc meıelc· 
r .. ;n Grupça te~kil edilecek bir komia • 
yona teYdil kararlaıtınldı . 

Bundan sonra kürsüye gelen Baıve
kil Cem Bayar ve Maliye Vekili Fuad 
Ağralı aı:ıyım vergisinde yapılacak ten· 
zil&ta dair Büyük Millet Meclisine eev. 
kedilen ~anun llyihası hakkında beya
natta bulundular. 

HükOınetin bu beyanatı ~~ 
müttefikan ve aılktJlarla talVi.P. olun -
du. 

Suçlular arasında eski bir Baş· 
vekiUe bir çok eski nazırlar var 

Son muhakemede mahktlm olan 

On yedi kişi kurşuna dizildi 
Moskova, 15 (A.A.) - Buharin, Ri. 

kof, Yagoda 'Ve idama mahl:Qm diğer 
onbeı kişi, kurıuna dizilmişlerdir. 

Yeni Muhakemeler Baılıyor 
Moskova, 15 (A.A.) - -Havas -

Troçlsist ve sağcilann biten muh<ııke "' 
mes.~den gonra daha: üç &e:i muhake-o 
me başlıyacağma benzemekttdir. 

Evvela ihtilafçı sol cenah komünist.. 
(Bonu Sa. 4 ·su. . .J). 

Adliye Vekili Ankara 
ceza evini gezdi 

Ceza evinin matbaasında mah
kumlar muvaffakıyetle çahşıyor 

Kadın mahkAmlar fabrikalarda 
çalıştırılacak 

Cenevrede 
Hatay seçim nizam

namesi üzerinde 

anlaşma 
Hasıl otdu 

Cenevre, 15 (A.A.) - Anadolu A· 
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

İstihbaratıma göre ~perler komi • 
tesindcki müzakereler bitmei: üzeredir. 
lntihabat talimatnamesinin bütün esas 
prensipleri üzerinde tam bir itilaf ha
sıl olmuştur. 

Yeni talimatnamenin yazılmasına 

başlanıldığı için komitenin hafta niha· 
yetine kadar işlerini tamamen litirmiJ 
olacağı tahmin edilmektcldir. 

B. Şükrü Saraçoğlu 
Ankara 15 (Telefonla) - ~dliye' 

Vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu bugün 
(Sonu Sa. 4 Sü. 4~ 

1 "16 Mart,, m ylldönümü 1 
Bugün şehitlerimizi 

anıyoruz 
Yazan: Hakkı süha Gezgin 

Ben her gün gibi o sabah da Saraç-
1-.anebapndaki İstanbul lisesine gidi
yordum. Ferah apartrmanrrun önünde 
telltlı bir kalabalık gördüm. Bu kala
balıfın içinde arurra çakan süngü pa· 
nltılan beni meraka düıürdü. Tramvay 
dan inerek oraya doğru yürüdüm. 

Yolu, nöbetçiler kesmiJti. Kumral 
bıyıklan aslan yelesi gı'bi kabarmıı bir 
nefer: 

- Yasaakl 
l>iye Mfrr~ı. Durdum. Biraz iterde

ki i~erlek !tir kapı, an kovanı gibi if
liyordu. Yüzleri hiddetten sararmI§, 

zabitler, ~enif cöi'üaleri içlerindeki 

kasırga ile yükselmiş çavuşlar girip çı .. 
kryorlar, fakat hiç konuşmuyorlardı .• 

M v vak k d.. - ' eger anrn en ısı, soze yer vet:• 
miyecek kadar beliğ imiş. NitekiIXJıı 

sonradan ben de görüp susmuıtum. 
16 mart sabahı İstanbulda böyle kan .. 

lı bir fecirle başlamıştı. Askerlerimid 
uykuda vurmuılar, cinayetleri!Üı yağ -"' 
murluklarla örtmüşlerdi. "' 

Uğursuzluk, yurdu bu kurbanlara 
da bağıılamadı. Eski masallardaki eje 
derhalar bile, ancak yılda bir kere bil: 
yurda saldmr ve bir tek kurbanla dOO! 
yarkcn, direklerinde insan zekismnt ,,. 

(Sonu: &ı. '10 8ü ~~ • 
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'ljo.ecu tipfeci : 4 
........ ..,-.:::w::m ..... 11:111 ...... a..-

bir 
m s 0

şle .. 
YAZAN: Dr. Cemıl Süleyman 

UMANDA köprUsilnde, kul~'t - çırağ buyrulm:ıdı ya 111 ..• ) Evet, elli ya· 
tacına kad:ır gc:çmiş panama bi· 

çim.nde şapkası, arka .. ında dc;ve tuyu 
paltosu, ayakl:ırm:i., telatin lr.ayışınC:an 

iri çızm:sıle eski lrc:nsatlantik yelken
lilerinin ihtiyar kapanlarına benzıycn 
yaşı geçkince bir Zlt peyda oldu. Va -
kurane itdımlarla dümen evine doğru 

yUri.ıdıi: htanbulun ıiali bayati üze • 
rinde gözlerini gezdirdi; ha va da, rüz. 
garların öııunde uçuşan bL~utlara bak· 
u: ıiJvariye yaklaşarak bir şey ıöyle
d.:. B . t!<t ım ki ufukla rüzgarla bulutla 
çok_ alakadar: 

- Belkı .• dedim. Eski bir deniz kur. 
du •. bir kaptan mütekaidi.. Sonradan 

anladım, meğerse musiki~inasmışl
Fakıit o ne eda 1 •• O ne ve kar• •. O ne 

azamet yar~·'.ıbi !. .• 
Ciözlerini süzerek kirpiklerinin ara • 

eından baygın ve dalgın bir bakışı var, 
baktığını görmüyor, gördüğünU beO.:m· 
ıemiyor gibi.. Cebi her h<?ldc dolu ol • 
ınalr ki lü~·ımsuz ve icapsız Karadeniz 
ıeyc.a.1ıatine çıkmı~ ... 

Çehresindeki derin çizgilerden, gün 
cormUı. feleğin çenberinden birçok de · 
lalar geçmit, görgün bir zat olduğu 

beUL •• Meierse ne undan. ne gönül • 
den sa:nimi bir fosanmış .. Elleri palto. 
•unun cebinde, geldi. bir snniye içinde 
benimle senli benli ahbap oldu. 

- Vallahi Ccmilciğim, seni çok sev· 
dim .• diyordu. 

Koluma girerek: 

'·- CcJ, §Öyle bir dolaş·ılım .• bir tld 
sift Uikırdı atal.m •.• süvari bey söyJü • 
yu: Ju. Siz güzel cünbüş çaJarr.ıt§sınız. 
Ben de şöyle biraz karıştırırım. Eiru: 
ud, biraz kanun, biraz keman, biraz pi. 
yano.. biraz mxıdolin... ( ~aliba biraz 
da !antur, biraz da takı;afon •• diyecek
ti. İnsaf etti.) ey söyle bakalım, senin 
Tin 1~ musikizi hnkl:ını!a fikdn nedir? •• 
I: .. ki mi. yeni mi? •• 

Es'.d desem, dünya inkılaba do~ru 

gi Jiyor ••. yeni desem, yaşı müs._.t de • 
ğil. .• 

- Eh .. dedim. tkisinln ortası .. ne es. 
ki, ne yeni .• eskiyi biraz: yen.:lcştirmeli, 
yeniyi de birar cskile§tirmcli .. Me:se!S 
frahf.:z'idan bir vaıı, hicazdan bir tan
co, suzidildcn bir rumba, kürdUlü hi • 
cazk:\rd311 bir foks bluz .•• 

- Var ol Ccmik.=ğim, seninle anla • 
ı-.:ağıza benziyor .. gel aşağıya sana pi· 
yano:ia, bestele=iğim bir parçayı çala· 
yım .. adı. Kestant-ci opereti .•. 

Zahir leblebici ye nazire olacak r.. 
Kolumdan çekti ; beni mu iki ıalo • 

nuna sürli~ledi. Beste fena değildi. Eli· 
il\! Ş3ka:ı:ıma dayayıp dikkatli dikkatli 
dinlediğimi ıc.zmiş olmalı ki, taburenin 
Uz:erin:le bir fırıldak gibi dönerek, 11a· 
ııl buldun der gibi yUzüme baktı. 

- Hakikaten çok ıUzcl ı ... 
Tekrar döndü: 
- Bek.ı;inin ölUmU ! .. 
Pcvkaltıde ı .. 
- füihatülervabtan bir melodi!.. 
- IforikuHide ı ... 
- Zemzenıd:n bir serenad ! ••• 
- O da .~yil •• 
ikindi yemek kıımpanası calnı!dt. 
- Sunbülcıden bir fantezi! •• 
- ı ı ı ..... 

., 

şına gehyorum, sudan, ha11adan, dcnız. 
den, mehtaptan bahı;edcn bir tek ya • 
budı görmcı:iim.. Şu mesela yirmı beı 
yaşında bir genç •. ne olur, bir ~ere de 
,ı~ktan, kadından b.ı.hsct&c ••• 

Yi.hudi köşede masanın etrafına 
birkaç fındık tuccarı toplamıı, ncfu al· 
madan anh.ıtıyordu: 

- Bizim MiUınoca bir mağaza var •• 
ama ne ma~::za ı .. bir tar~-=inda bak, o. 
bir t<:ıafinda yoremezsin 11 •• findik çu • 
valleri &anki yendi yendine yidiyor J ! .. 
o dekoviller, o hav.ı yollari, ,:droli'lr. kar. 
m:ınyolal.ır 111 •• aanarsin bir memle • 
ket 1!1 .• ama ne memleket •• var içinde 
beş tane Bey(.ğlu ... Sira &ira du1'anlar, 
o ır.araflar, o simsarlar, para, hep pa -
ra ıı .... 

y UKARDA konser var ... dediler. 
Sizi çağırıyorlar .•• Çıktım. Le • 

bip Bey piyanonun başına ge~mr~, kar. 
şısm.:b, gözlerinin içine bakan ya;1udi· 
yi görmemek için olacak, gözlerfoi ta· 
vana dikmiı, klavyelere atır ağır doku. 
narak. en bioli, en dokunakh bir bcıte· 
sini çalıyor. İçinden gelen bir coıkun
Ju~la hem ıöylüyor; hem evzaiyle ıöy. 
lediklerine bir ahenk vermeye ç<ılııa • 
rak, keooi teessürlerini, kendi tahassüs. 
lerini başkalarına duyurmaktan zevk 
al yor, gurur hisseJiyordu. 

Hakıkaten çok güzel ça1dr, çok 
hisli ve h.ttın okudu. Her~es, derin bir 
sukut ve teessür içindeydi. Yahudi, bir. 
denbire h.ırekete geldi. Ayağa kal'~tı: 

- Beni dinleyiniz cf end.'.ler ... dedi. 
Başlar çevrildi; herkes, yahudinin, 

Lcbip beyin şaheseri hakkında söyli • 

ye .eğl nutku dinleıneye hazırlzı:ıdı. 
Lcb:p Bey heyecan içinde gözlerini 
ynhu:~lye dikti; ]\albi çnrparak bekledi. 
Yahudi p.ırmatını k ldudı. Mussotını· 
yi taklit eder gibi, göğsünü ~işirerck, 
omuzlarını kaldırurak: 

- tster miııiniz efendiler, dedi. ister 
misiniz, sizi ilen çev.:relum bir tomba. 
la?.. Şansi olan l:aaznir... Kirk p~a 
kirk para .• bir milyon kurut, bir mil· 
yon kir~ para öeyil mı? .. Kirk para ki· 
z:ı.,an, milyonı:ia bir ır.!lyoner sayilir .. 
geliniz yapalum şu İ§i .• Bir ;ey deyil, 
vakit yeçirm:yiçin 1 ••• 

Lebip Bey bitmişti. Oturduğu yer. 
de küçüldü, l:üçü?dü, gözleri büyüdü, 
aezr bir karı~ açık kaldı. D:.ıdakları ha· 
fif hafif kımıldıyordu. E.:C ~ey ~öyle • 
mek istiyordu, ıöyliyemiyordu. Herkes, 
ihtiyıırs ·z olarak Lebip Deyin yüzüne 
bak •'~aidılar. Yahudi &ustu salonun i. 
çinc bir m::zar 11UkCıtu çöktü. Lebip Bey 
yahudiyc dik dik bakarak aya~a kalktı. 
Arkada otu.anlJra dönerek: 

- Beyler •• d:di. Ben ömrümde bir 
t·,.ıuk kesmcr.!lm; bir k,an lekesi görsem 
düşer bayılırım. Fıtkat !JU çıfıtı şimdi 
elime verseler, yatırır, kıtır kıtır keser, 
koyun gibi derisini yüzerim ... Salonun 
içinde bir kahkaha tCıf5nı l:o'ltu: • 

- Ya~a U!tad .. vdr ol. .. Çok yc:ı~a .•• 
Yahudi de elleri patl:ıyıncaya kc:Jar 

alkışlıyor: o da on]ar gibi avaz avaza 
b:ığ rryor<lu: 

- Ya§a usta ycış-ı'la. ~n;intl yormi

(Sonu: ll lncl aay:ıfndn) 

Delbos Şotall 

Hitler Bismarkı da geçmiş, ikinci Vilhelmide ... 

Av lYI ~it lb!I ır y ©l <d ~ ifil · 
~©ifil lr c§l ~Ü IF c§l lk Ü liifil <dJ ® 1 

____,/ 
Fransızca Pııria Suar gazetesi A vus- J 

turynnın ilhakı mUnascbcti) le yazıyor: 
Ntızılcr ht.ikümeti ellerine 1933 de al-

şı aldığı vnziyeti mi alacak 1 j . ,----------:__----) 
Ya ll.aıya? - ,--... ( a b herıer 
1{)34 de Brenner hududuna asker g6n· 1\ 18 H ____., ol' 

dılar. Beş senede neler yapmadılar! dermiş olan B. Mussolini gimdi bi.ılUn o- • • baıJl°~ _.4 
l'uı!La gwurugt.i ıçuı r.•ı:ı· Şımdiye kııdar, Versay muahedeslnln lup bitenleri pek tnbU görüyor. Avus- .ııı,ak ılrJ'"" 

zrunıııımcyi kaL'i vckle ko.) ahkAmını bozdular, harp taım!nnt.ı.n.ı din- turya'-'" t>erlln - Roma -•ı..verın· e feda _,_,,, '"' 
- "" u 11.UU evvdkl gun poata muJUrlenı-· ':. •• ~ 

lemediler. etU... )Jıll~... "" 

Hıtler evvelA muıı.hedenin aakeıi ah· Knlbl acıdığı fcln mt ! tabii değil. Men· le gumruktc bir toplaııU ya~ı ıJt 
k!mını bozuyor. Sonra Almanya ailah
lanı,Yor ve Rcn'I işgal ediyor. Şimdi de 
rrıuahedelerin araziler bakJwıdaki ah.U-
rnuu boıuyor. 

Daha nereye varacak? 
Hakikaten Hltler Bi.ıınıarla da. lklncl 

VUhclnıl de geçti. Demir Başvekil .. Kul-
tur Ko.mpf,. C!!nruıındn dişlerini kırdı ve 

Kanossa'yıı gilmeye mecbur oldu. Hit· ı 
ler katollkleı le prote8lolan nıantıka 

acvkediyor. Bir tek din: Nlı.syonal sos
ynllı>tlik dlnl. 

Bismark dn Alman devletlerinin ayrıl
mam bAdlsesfylo karuıla§mı§U. Fa.kat 
uııl~r çemberlen kmyor ve AJman dev
letini blrlc!)tlriyor. 

İkinci Vllhelm de •• Şnrka doğru ytı. 
rUy .. ş,. hayalini beslerni~U. Bu suretle, 
Şarkın knpılarınıı kıı.dar dnyanacnktı. 

l!'ll 4 de belkemli?i L-~ldı. 
H!Uer, A\·usturynyı ilhak ediyor, Av

nıpıı~, Ortn A vrupada bir memleket lıa· 
Une m>kuyor ve ııeltıni~e doı;ru uzanı. 

yor • 
ımıer Rayıştağda: 

.. _ Hudutlarda, hUniyete kavuşma-
larmı bekleyen on milyon Alman ••nr.,, 
demlştL 

Göring de geçP-n giln, Alman tayyare 
bayrammdn. Hltlerin sözlerini tekrar et

ti. 

Hudutlarda on milyon Alman varmış? 
Nerdc? Araya!rm bakalım: Avusturya
da, Bohcmyada, ltalyndn, Danimarkada 
lavıçro "kondotunda" ve, tnbü, Alsas 
Lorende. 

AVUBLuryahlar artık "hilrriyetlerine,. 
ltavu§tular. 

Şimdi sıra kimde? 
Evet. &ra kunde? Bunu kim biliyor 

sanki? C<>.koslovııkyada tabü ! O halde 
blr mesele var: Fransa mli8aadc edecek 
ml! 

:MUsııade etnıiyecck gibi glSrUnUyor. 
Şota.n ve Delbos geçen gün Orta A vru
pado.ki milttefiltinılze karşı olan vıızife· 

ml:ı:i yapacağımııı d:ı.ha gc<;Pn ı,"Ün söy· 
lediler. Fakat eu muhakkak ki, o Z"mnn 
vaziyet dah:ı. mUşkUJ, ve daha nazik bir 
hal alacak. İngiltere Orta Avrupa ile 
biraz daha altlkndar C1lsaydı, mesele bu 
kadar mU§kUl blr şekU almazdı. Londra 
acaba Prağa karşı dn A vusturyayn l:ar-

urlanan proje, gümrük ve ~ font icabı mı? ta bil! Oaha doiruau. 
menfaati olduğunu zannediyor. luilcUne gönderilecek.Ur. riJllıı .,., 

• Dünden itibaren ölçU AJetle . .ı -,,t Fakat Almanyanm el vardaki Alman- esıer ,.41 
lan toplarunMı ltalyanm menfaatine mi- ayen&alne bo.tlanm.ıour. MuaY 1ıele0"' 
dlr! Trentln (İtalyada) de Alınan yok laylaetuınak makaadiyle btıtUD ı.ıııll' t 
mu f ıubelerinde ayar memurtuklaJ1 ed~ 

dilmtDtlr. ağustosa kadar devaıt' AlmanYMm Akdenize doğru yürüme- .ıJ 

sine milsaado etmek Almanyanın men- tlr. tJ "" 
fantine mldlr? Fakat belki İtalya Al- • Galatııs:ırayblar cemJye W" '-' 

Naci. lı:leıinln çokluğundan do 
manyanın ranıbaşında arkadao olarak ~ 
A\'USturynnın yerine geçmeğe kanır kanlıkt.ıuı ı;ekllm~tir. _, ııı• .ı 

• Piredc>n eatın alman mndew .ı,, Y ~ 
vermlgtlr... ···-·'~1."' 

lardan altısı dUn tesellUm eııw- _..ı hı;;lllzce neyli Exprca gazetesi de JI" 
~ntan yazıyor: mavna da yoldadır • Jlleıı ıı. 

• Denizbank mUe~eııelerin6 .• tll' 
"Çckoslo\•akynda, 1sviçrede, Lehls - kn·ınet ır tt 

tnnda, Danhnarkııda, Dnnzikte Litvan- ve gayri menkul eşya•rna ı•" 
yada ve 1talyada Alman ekıı.lllyetleri riyle uğraşan komlsyor., del\tı:'tu f!ll'4t'° 
vardır. Alman Sar'ı ve Alınan Avustur- purlannn kıymet takdirine b~tııc:J. ~ 
yası dllotU. Şimdi sıra nerde? • Şoför)er cemiyeti idare he~ el 

"""'mt Jnnı,. .. tı lo .... .a-•11 ~'1 "00..- ıdııt' par, llllh.•4• ,,.u.,.,. •'-,.ı ıe.... •- .. ,.,,•il 
A vuı'!lurya bir reriimm Bitler tarafın
dan reddodilmcsinı:len sonra dllştU.. Hiç 
bir mücadele olmnyor. Alman askerleri 
huduttan içeri hiç blr muhalefet gör • 
mekslztn giriyorlar. Bir kurşun bile a -
!,ılmıı.yor. Şarlmanm imparatorluğundan 

bugüne kadar kalm13 olan cep devleti, 
çökllyor. 

Bu bize ne ihtnr ediyor biliyor mmnı
nuz? Ha.va kuvvetimizi herhangi Avru
pa dcvlPti ile Hırı gecfütirmE>ksizin mU
snvt blr hale koyması için hültftmetimiz
dcn yeni bir tcmtnıı.t fatemcği ihtar e
diyor. Gayeye erismemil:e mani olacak 
her şeyi ort8dan knlclırmahyız. Sessizce 
ve geeelPyin gf'!mesl muhtemel bulu -
nan t<ıhlikl'ye karşı ancak kuvvetli ol
duıhımuz takdirde kendlmlzi emin biııse

dcbltirlz.,. 

YENi o:;.uL CINALARINA 
iHTiYAÇ VAR 

Şehrin okul iht:yacı gün geçtikçe 
arttığından yeniden okul binası yapıl • 
masına lilzum görUlmilştür. 

Muhtelif semtlerde bı:Jun:ın ve okul 
olmasına uygun görülen bazı arsalı:ır 

~imdiden tcsbit edilerek .satın al.nınak
tadır. 

Tesbit edilen arsalarda hem il!c hem 
de orta ol:ul bimm inşa edilecektir. tık 
ol ı:-ak Şehrcminint~e bulunan bir arsa· 
ya bir orta okul b=nası yapılacaktır. 

nıdiktan <sonra hepsi birden çe ~ 
karar vermiş ve çekilmiştir. e~ 

• İstanbul erkek lisesi talebesi f>tıe4' 1\ 
gUn iki gnıp halinde sabah \"6 g,r1tı ,er it 

sonra Dolmabahçe sarayındaki 'f ıtte~ ~ 
gıs1n1 zi~·aret etmiştir. Diğer rn;ııffl'el 
de muntazam surette scrgtyi 

gideceklerdir. ıı. ~ı' 
• Mart ayı kedilerin ynvrıılıır1l dbrııl' 

simine te.cmdilf ettiğinden belCbtıb,I 
mUcadele teşkllll.U bugünlerde ıııııı. t-' 
kedi yavrulnrını toplamak ~usUS ~ 
la ehemmiyet verecektir • ·stııdeıı t 

• Şehrimizdeki Alman kol~Jlıda S~A 
\d yUz kişfük bir kafile Tarabyt\ ı&~~,r 
ıu olan Alman askerlerinin rı:ıe <;"": f 
ziyaret etmi§lerdir. Bu askerte:rıetl ~ 
kale harbinde ölen Alman ~~.ıe6 
hıp kemikleri geı;en sC'ne çan 
Tarabyaya nakledilmişti • 

a.<uRUN 
ADONF. TAUIFESI t.' 

Merrıt' 
l\lf'ml~kef ıtıı 

dış•" ... lçınılo 155 l\•r 
95 

2(i0 .c25 ,, 
& H\ lık 820 ti 

6 H\'Jık .C7~ ti 

\' ıllık 900 1r.oO ,,dl 
rı~ı '"'" ~·" fnrıfrı;fnıil'n O:ılknn Olr 1 s:ır,r rJ 

olııı kıırıı~ ,Jıışfılıir . 1'11.;tıı ııırl• er ı.ıı 
t , .. be$ 

nıe\·rn \'Nlerc a)•d• )'C ;n • ıtl' 

Zalllllll'llılır. klUP tt "' , Kamara gefi başıyla işaret ediyordu. 
Aş:ığıdan ç ·~l bıçak sesleri geliyordu. 

- Muhayyerden biı şarkı! .• 

________ lmm ____ ,___ __ Eml ___________ ~li35=-m--·-~ml:!limtl'Zll:mBmlll __ lm:I __ -=----------- Ahıııııı kny,fını hilılirch rne P''~ııı ', 
ızrof ıwrı•lını. ıılıııııP pnrıı.;ınırıtdıı'' 1>' 

Baktım ki beğendikçe devam ede • 
cck, 

- Bunu beğenmedim •• on para et -
m~ı .. dedim. 

Ağzı açık. gözleri hayret içinde ba
kak:ıldı. iyi bir huyu vardı, ne söyle • 
ıe;n kızmıyordu ... 

• • • 
- Sen bir şey değ.-J amıı.. .. diyordu, 

§ll yahudiye çok içerliyorum. Tam pi -
y.ınonun önüne oturup ta bir şey çala· 
cağım zaman, bir para b:lhsi ;;:çıyor, ar. 
k • r gelmiyor. Nereye gitsem, çıfıt· n 

sesi kul2ğımda .. Para, komisyon, hıiz, 

tahvilat, bı:ırsa, fındık, ceviz kütüğU 

vesaire 1 !... Elli ya~ma geliyorum 1.. 

(Han~i elli, kırk rene devlet ı-.=?mctin· 
de bulun:iufunu kendi ıöylüyordu. 

Adliyede mcdhip kalemine on ya§ında 

~Km::!Zl::'m:BmEmms::ra::ı:;ımmmsaa. ............ r..:mıma:m:maa=m.-._-.amı ... C11S1mıo:ııımııı ... ._ ... ~ ......... -. .... 

Yeni bulma camız 

1 

'ifJl.IJ.IN S \/'~A 
1 - Ay~uı aksl. 2 - Bir Türk 

kumandnnı, yaeayan insıındn bulunan. 
3 - Tilfek namlJsunun içindeki girinti 
ve çıkıntı, lıa11tnl:ı.m yapılan ifnc. 4 -
Doğurnn. 5 -- SUtUn Pn mugaddi kırmı. 
6 - YUı:il lmpnmak için kullanılır. 7 -
Bir evden ölU çıktığı \·n~;it görUIUr, mem
leket. S - U.mha dumnnı, evin çatısı. 

9 - Altm paraya verilen isim, gelir • 

YlJ/{Allln tN AŞ.tf.I : 

1 - Kıı;ıın yapılan bir spor, deniz öl
çUsU. 2 - Yunnnl:tanın merkC'r.I. isyan 
eden. 3 - B:ışk:l!lının 15Öylcdi~ nöz. 6 -
bir rC'nk, anlaLma. 5 - Şöhret. hatırla

ma. 6 - Rabıt f>'!atı. bir nota. 7 - U· 
u.k, rabıt edatı. 8 - Uçu ha,Y.van, o-

Dünkü bulmacanın hnlledilmıt tekli 

t 
dun kr-emek 

ut.a.nma • 
için kullondaa llcL O -ı 

)O tıııııkıı ılt! )"ollıııııa ucrcııııı (il 
dı 07t• rlrı,. nlır. 5 .,tı"_.., 

•f')'tl tP' \'enıılı•n !ı ııhone yn1nn le ıcM 
hlrıll'ıı \'07.ılıınlnrn. nlt'kll'Pı"r 
tarınıı A\"rırn ı .. n1ılfıl vnıııtırrk''"'"' 

lilrki11rnln hn ıımıln "'' 
1\ 1, ili ı N'n nl"'"' un:ııır· rtlştıl' 

Adr~ <lr.Aı:JllTlııc Orrrtı ıs. t;ll 

__.(,___ 

Gpc~i$ 11 urun!'!!!, si 
115 SSlril<e e"~ 

fQ>lYJgYl ın ~ 
l\Ulli fnbrllınlanmızdno biri 

01~ıı ~ 
.. f b ·1· Si bir bllÇ° I' koy iplik \°C hoz a rı .nı ,oıırf .1 

ilk bir at;ılct dc,·rcsludco ~rt"Jf 
tclnur faaliyt:'tO ba~tamı,, fB 

resmi J.iipdı lora edllnıl,ttr. 
fabrikası milli eaııarl ınUC' ı 

bl: ... en Ued golmJeriDdeD 



Şehir. H~aberleri 1 
----------* * 

Terbiye eostltUsunde okuyan 

ilk okul öğretmenlerine 
verilecek maaş o . 

~ oku1 öğretmen ihtiyacmı ·kar- { 

' . liıere her yıl ilk okul öğret • 
'U~tı .arasında bir orta okui öğret • 
l ~ lrlıtibtaı açılmaktadır. 
~ ~ ~tihana giren öğretmenler biri 
llrıe dıge,ri de sözlü iJ9 imtihan geçi
ı... r. Y lzılı imtihanda muvaffak olan 1•ttlll • 
~ enler Anka.ıa Gazi terbiye ens· 
~e Çağmlarak ayrıca bir sözlü 
4 d l1t tabi tutulur. Sözlü imtihanda 
~ ~rca.:ııi kazanaılar doğrudan doğ
ltr 0~a okut öğretmeni ulmakta, B 
lıı~~i ktızananıar da bir yıl terbiye 
s~11·~de staj görmektedirler:.~ 'j &orı:neğe mecbur tutulan ogret
~~rc tVvelce bulanduklan ilk okul-
~a~ lllaa§ları verilmektedir. • 
,, at bu vaziyet aile sahibi olan öğ. 
~rtnı~rin işlerini ço~ güçleştirmek • 
'et . aır aile Y'olntz ilk okuldan gele· 
'llıaaıa ı:nuhtaç ise bu yeni durum 
':' lrıaişetleriı\! ıekteye uğratmak. 

tında hükumete devredildiği idare mec. 
lisi tarafından heytti umumiyeye arzo
lunmuı, bundan t'onra hisı>eleri nasıl 
taksim edileceği üzerinden de görü. 
şülmiiştür. 

PARA BO~SASINDA 
İstanbul borsa&ında dün birinci ter. 

tip Türk ~rcu tahvilleri üzerine hiç 
muamele olmamı~. iJsin:i tertip Türk 
borcu tahvilleri 19,20 den satılmıştır. 

Bllndan başka Anadolu Demiryolu 
ve Arslan çimento tahvilleri üzerfoe de 
bir mu;cnele olmamış, SivaG • Erzurum 
tahvilleri 95 ten muamele görmüş, bir 
tngiliz lirasına Merkez bankası tara -
fından 63~ ·kuruş tesbit edilıniştir. 

Londra borsasından t:ıtanbul borsa. 
sına gelen tc!graftzı bir İngiliz lirasının 
166 franktan, dohırın 497 ,43 ten mua
mele gördüğü ve Unütürkiın de 362 
den satıldığı bild'.r ilmiştir. 

----o-
la1tr1 · BEIJEDIYE iŞLERi \ ~ r Verilmekle beraber karar Kül-
~alıanı S~ıffet Ankanın Ankaraya 
tlın~inc bırakılmııtır. 

'1ı ıt edi~iğine göre bu iıte öğret • 
etin lehine kararlar verilccelçtir. 

~Qlna;;Tcreller i 
Q~ mi çok mu? 
ltıca· 

~t . 1Yt, halkın hamamlrdan daha 
)\~tifadc edebilmcai içbı tetkikler 
~~~tadır. Bilhc:ıssa fakir h~ ve 
~ 'n az bir ücretle yıkanabilmele. 
\ıtrdc ları aranmaktadır. tik incele -
'ldııt hatn.am fiatlcrinin çolıj pab:.lı 
1'ıı~t 11

• buna rağmen hama:::tlarda is • 
~lt\iıı tcınizliğin bulunmadığı görül • 
~ r. 

~ ;:l:Yc bunu düıünerek hamamcı • 
~ıı~~· suyunun metre mikaabıru 
bt.. ttlar d·~,n ... y. ·~1:-· -k·:f·:•y·;: ..... 
"tttrd' a bu tenzı cı.tı a ı gorme • 
~ ı. 
tled· 

'tı 'Ye hamamcıların bu itirazını 
tt ~ bu11llakta, bu&iinkU ~iatlere gö
~tttd~aranın fazla olmadığı söylen -
li- ır. 

~ ~lrtılara giden niüşterllerln gün. 
~ llttl ne aıalınasının aebebi olarak ta 
b lJııı. il Pahalıiığ, iler~ sihülmelrtedir. 
~ ~~kt ~= . . 
1 rttıc • . ct~kler ıonunda ham~ 
lııı~1~1n nasıl indirileceği teıbit o-11:trr l • t,., --o· --
~B 
~b~\Jf>APEŞTE TiCARET 

~ ~ııda 81
tiDAN BiR MORACAA T 

~ dU Pcıtc Ticaret ve sanayi odasın· 
'\tıı il lthrim!z tioaret odaama bir 
~~ ttı~'ltnii, ihracatı kolaylaıtırmak 
'l tbi~· td~~lif ınemJeketler tarafından 
l~ttltli ııcgelen kredi • assüranslann 
~~ ,, "c ~u husustaki neşriyat ile 
"lllat ia e ~ırcnin metni htıklanda ma. 
) 'ttca .. tcnllliştir. 

~!'... •et d 
~ .. 1.t~ıq 0 ası bu hususta tetkikler 
~~Ptıt 8~nra ic:ıı- eden malumatı 

· e tıcaret odasına gönderecek· 
~~ 
l lt.ı~I< l<OMJSYONCULUGU 

,•t~b~ı lliAN LARI Bl'ITI 
~~ıı lco~syon::uları birliği, ko • 

lı' ~ın bugün~ü vaziyetlerini 
t ıı ~ br°tilr ~ıkarmııtır. 
~ )ıtp tdc. gürnrük konıiayoncula. 
)~tlcr~I Oldt.kları itler muhtelif 
~ c.ıııııtıı' ıtnl~trlrnakta, aynca kom.:.ı
~lt ~1tlet , il ınki~c.fı için it41p eden 
~~tt~afında muhtelif dilekler bil

~ ~ ht ·r. 

GAZl KOPROSO 
DUBALARI 

Gaz.! l:öprüsünün dulial()fında;'dör. 
dünün montajı bitmig, denize indiril • 
migtir. 1 

Diğer 21 duba da önümüideki ikin
ci~anun ayma kadar ta.maml:ınmış ola • 
caktır. Unkapanı ve Azz.ıpkapı tarafın
da da hazırlıklar sürmektedir. 

Köprüye g_iden yolların tenişletilme
ıi işine de ) aza doğru başlanacaktır. 
Evvela O:.stimlaki yapılmrıı olan yer yı. 
kıl<a:ak, sonra da ciiğer binalar satın a
lınacaktır. 

KARAKöY MEYDANI iÇiN 
Tünel Şirketi tar:ıfından belediye 

nam ve hesabına bir bankaya 25 binli~ 
ra yatırılmıştır. 

Bu para ile tünelin Kara~öy 

cihetinde'Jsi kapıs.ria karıı olan binalar 
ıımıruaıc eaııecek, crası Dır meydan lia. 
line getirilecektir. 

Bu iş bittikten sonra şirket Kara • 
köyde Tünel mecbalinin üzerine asri 
üç katlı bir bina y•ıpa.:aktır. 

· ISHAKPAŞADA YAPILACAK 
PARK 

Sultanahmette Tevkifhmcnin deni -
ze bakan sahil kısmında İshakpaşa yan
gınyeri belediyece .:.stimlak edilecek, 
burada bir park yapılacalstır. 

iMAR ŞUBESi MODORO 
Belediye ,!m•ır şubesi müdürü Bay 

Ziya Yapı ve yollar kanum.ınun tetkik. 
, leri sırasında bulunmak üzere An kara
ya gitmişti. Bay Ziya yarın fehrimize 
dönecektir. 

TAKSiMDE ASRI HELA 

Çirkin bir manzara arzeden Taksim
deki helanın kaldınlmasma ve Taksim. 
de Sular idaresinin kar§ısında h:r ~aç 
dükkan istimlak edilerek burada Asri 
bir hela yap·lmasını:» karar verilmi~tir. 

İstimlak işleri bittikten sonra yakın
da inşaata başlanacaktır. 

MOTT-ıiPERRIK: 

ŞiRKETi HA YRtYE VAPURLARINI 
TAMiR EDiYOR 

Şirketi Hayriyenin 52 numaralı Şa
h<ı.? vapurunun tam'.ri bitmiştir. Vapur 
yann sabahtan itibaren Boğaz sularına 
konulacaktır. , 

Şir~eti Hayriye bunljan sonra 71 nu. 
maralı vapuru da tamirden geçirmek 
üzere Hasköydeki fabrikaya alacaktır. 

Bu vapurun da tamiri ilkb:ıhar tari
fesinin tatbikine kadar bitmi~ olacak -
tır. 

Şirket.'.n diğer bütün vapurları sıra 

ile tersaneye çekilerek k~ean, makine 
ve teknelerinde II)ühim tadilat y••pıla • 
caktır. 

OKULLAR IÇJN YENi KOOPERA TIF 
TALIMA TNAı~A.ESI 

~l~~Urlc.r gUnırük ve tnhiaarlar 
tııQ~ııı ,,,c. ~ÜınrUkler umum müdür • 
~t't ilrın1tıcd~ğer7 vilayet gümrük. bat· 
~tiııl tll rın~ g<inderilmittlr. Diğer 
~t ~ bi:z:uc komisyonculuğu im
~lt )o11aıı l§, imtihan evraktan Ve. 

1\ Şı lllııtır. . Orta okullar için Kültür bakanl·ğr 
l' ~tTı UMUMi HEYETi bir kooperatif talimltnamesi vücuda ge 

lin. ''fl>'e h ~OPtANDI tirmiştir. Bu talimatname bütün vila • 
~~ 'llınde bulunan İ!tfoye Dok yet okullanna gönderilerek tatbike 
~-'ıı:a~~ heyeti dün sabah 15 te ba,lanmıttır. 
~. --.ıı. 6 n k d la Gelece~ ders yılı ba§ınıdan itibaren ~·~. ı cı atın a top n· "ı 
-.,, Kooperatif ta1imatneler ilk o~llara 
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Çekoslovakya 
nasıl kuruldu 

Çekoslovakyanın bugünkü 
vaziyetine bir bak1ş 

A vushıryanm Almanyaya ilhakından sonra Orta A nupa • 

Son Alman· Avusturya hadiaclen 
dolayuile sık ark gazetelerin birinci 
aayfalanna geçen Çekoslovakya her 
kesin zihnini meıgu] ediyor. 

Çekoslovakya, harpten scnra mey• 
dana gelen devlttler araamdadır. 

Nasıl teıekküJ ettiği, parlamentosu, 
anayanaının neleri ihtiva ettiği, içe. 
risindeki Alman ekaıtiyetleri, ekalli
yetlerin mevkii, maarifı, dini, sanayi 
ve müdafaası hnkkında aıağıki ma· 
lumatı veriyoruz: 

ÇEKOSLOVAKYA NASIL 
KURULDU? 

Çckoslovaklar, aynı Slav milletinin 
iki ayn kolundan müteşekkildir. Bun
lardan biri Çekler, diğeri Slovaklar· 
oır. Çekoslovak devleti, 1918 senesi 
teşrin!evvelinin 28 zinde vüeuda ge1di. 
<9' 6 ....... ~ııt a. ..... ~7 , ~ .. hı A.uol.UyY"a • 

Macaristan imparatorluğuna ait bulu
nan Çekoslovak memleketlerini_n i.dare
tini ele ·aldı. Aynı senenin teşrinisani 
ayının 14 ünde Prağda Çt"koslovak 
milli meclisi top1anarak Çekoslovak 
devletini bir cumhuriyet olarak ilan 
etti. Riyasete profesör Masariki ge· 
tirmişlerdi. 

Ma~:u:k, 935 senesi kanunuevvelin'.n 
14 ünde istifa etmiş ve kendisine "Kur
tar.•.:ı Reisicumhur., unvanı verilmiş

tir). 
1919 senesi eylUlünün 10 unda imza 
edilen Sen Jermen isimli sulh muahe
desile devletler, Çekoslovak cumhuriye· 

tıni resmen tanıdılar. Çek • Slovak 
cumhuriyt"ti ismini kısaltmak üzere bu 
cumhuriyete Çekoslovakya adı veril
dL 

KANUNU ESASl 
1920 senesi şubatının 29 uncu günü 

Çekoslovakyanın anayasası hazırlanıp 

rr.illi meclisten geçti. Anayasanın şart
hmna göre, Çekoslovakya, halkın ken· 
c!isi tarafından intihap olunacak bir 
Reisicumhuru başta bulundurmak üze
re demokrat bir cumhuriyettir. Cum
huriyetin arazisi, tek ve gayri kabil 
taksim bir vahdet teşkil eder. 

Bütün cumhuriyetin yegane teşrii 

varlığı olan 300 azalı milli parlamento 
her altı senede bir intihap olunur. Ay
nı parlamentonun bir de ayam var
dır ki 150 azadan mürekkeptir ve her 
~~ ıeneoe ı.4 c=gtııc...--nu-::nı:r<tntml· 

ra, m:.iştereken i~tima ederek Çekoslo
vakyanın Re:sicumhurunu intihap eder 
ltr. İntihap devresi yedi senedir. 

Reisicumhur, devletin reis sıfatile, 

silahlı kuvvetlcr:n de en yüksek kuman 
cianıdır. Parlamentonun nzasıru alarak 
ı~arp ilan ed~bilir. Yüksek rütbeli za· 
b:tler:.n mevkilerini yüksek memurları 

kendi tayin eder. Ceza affetmek sal~
hiyctini haizdir. 

Çekoslovak kanunu esasisi, mat.bu.at 
ve kelam hürriyetini halka vcrmıştır. 

Aynı zamanda ırki ekalliyyetlerin de 
hukukunu teminat altına alır. Çekoslo
vakya :laki ekalliyetlerin kendi mektep-

lran şehinşahının dogum yılı 
d:in kutlu/andı 

Dün, doat 'devlet reisi tran Şehinıa}ıı Riza Pehlevinin _doğum 
yılcn,nümüydü. Bu münaseootle ıehrimiz lran ~~nsoloshan~~ın~ de 
tören yapılmııtır. Davetliler aruında Vali muavını Bay Hudayı de 
bJ.1lunuyordu. 

Sabahleyin lranhlar konsoloshanede toplanarak günü kutlamıt
lardır. Evvela Debestaru lraniyan mektebi direktörü Neıet ortaya ge. 
)erek bir nutuk söylemiı; daha sonra tran Konsolosu bu nutka cevı:;ı 
vermiı; ve hazır bulunanlan ayn ayn kabul etmiıtir. .. • 

Bu akıam saat 17 de Konsoloshane binasında aynca mükellef hır 
ziyafet verilecektir. Burada yine Kcnsolos hükumet erkinmın yapa· 
C:ağı tebrikleri kabul edecek tir. 

Ankaradaki lran sefarethanesinde de büyük bir resmi kabul yapı. 
laca.1<hr. Resimde latanbulda yapılan tören gözüküyor. 

B. BCl\Cf. - -leri vaidrr. Bu hakkı da kanunu esas:I 
kendilerine vermiıtir. 

Çekoslovak meclisine aza intihabı 
kadın erkek 21 yaıını doldurmuş her: 
keste vardır. 30 yaşından yukarı bil· 
tün vatandaşlar mecl!se intihap edilir
ler. Meclisin lyan kısmına intihap hak 
kr 26 yaımdan yukan bulunan vatan· 
taılara verilmiştir. Bu kısma intihap 
edileceklerin de 45 yaşını doldurması 
lazımdır. 

iNTiHAP VE MECLiS 

İntihap yapıldığı uman m~.;lisin ne 
gibi siyasi unsurlardan teşekkül etti
ğini anlatmak üz~re 935 mayısının 19 
zunda yapılmış olan intihabın netice
lerini kaydedelim: 

150 azadan müteşekkil olan azadan 
23 gl (cumhuriyetçi), 20 si (Çekoslo
uk sosyal demokratları), 14 ü (nasyo
r.al sosyalist), 11 (Çek halkçılan), 8 
ri (tacirler), 9 zu (miUt birlik) men
Mıplan), 11 (Slovak halkçıları), 23 çü 
(Henlayn partiai) mensupları, 6 sı 
( AJman sosyal demokratları), 3 çü 
(Alman hristiyan sosyalleri), 16 sı 
(komünist) ler, 6 sı (Birleşik Mae<ır 
partileri) ndcndir •. 

300 azadan müteşekkil olan mebus· 
lar meclisi ise, 45 (cumhuriyetçi), 38 
(Çekoslovak sosyal demokratları) 28 
<Nasyonal sosyalist), 22 (Cek halkçı
ları), 17 (Tacirler) 17 (m:m birlik)' 
rr.ensuplan, 6 (Faşist), 22 (Slovak 
halkçıları), 44 (Henlayn parti) si 'men• 
supları, 11 (Alman ıosyal demokrat
ları), 5 (Alman çiftçileri), 6 (Alman 
hristiyan sosyalleri), 30 (Komünist), 
9 (Birleşik Mat.:ar partileri mensupl;ı
nndan mUrekkeptir. 

• BUGONKU REiSiCUMHUR 
VE KABiNE 

Çekoslovakya devletinin bugünkil 
reisi Dr. Edvard Benestir. Kendisi. 
ı 884 senesi mayısının 28 zinde Bohem
yada doğmuştur. 935 senesi kanunuev
velinin 18 zinde Reisicumhur intihap 
edilm:ştir. 

BugUnkü Çekoslovak hükOmeti de 
935 senesi kAnunuevvelinin beşinde te
§ekkill etmiş olup, başrnda Dr. M'IAıi 
Hodza bulunuyor. Hariciye Vekaletini 
Dr. Kamil Krofta işgal eder. 

MESAHA VE NUFUS 

Çekoslovakya cumhuriyetinin hudut 
lan, sulh muahedesi ile Almanya, Avus
turya ve Macaristana göre tayin edil
m:ştir. 140,493 kilometre murabba me
sahadadır. Nüfusu 930 nüfus yazımına 
göre 14,729, 536 dır. 

Çekoslovakların ahalisinin, 9,688, 77'o 
şi Çekoslovaktır. 3,231,688 zi Alman
cır. 691, 923 Çü Macardır. 549,169 zu 
Rustur. 81,737 si Lch.dir. 186,642 si 
yahudi ırkına mensuptur. 49,636 sı di
ğer ırklardan mütegekkildir. Gc,ri yam 
yabarı.;ıdır. 

DiN 
Ahalinin ekserisi katoliktir. Bundan 

başka mevcut olan dinler, protcstan, 
crtodoks müsevi ve diğer dinlerdir. 
Katolikler arasında Rum ve Ermeni 
katolikleri de bulunmaktadır. 

MAARiF 

6 ile 14 yaı arasında tahsil mccbu· 
ridir. Slovaklardan bazıları müstesna 
olmak li%ere Çekoslovakyada okuyup 

'firkctJn hanp prtiar al- da teımil edilecektir. 

---=-==---~~~~~~~~~~~~~~---~-
(BOllM 10 ""°" aay/Gda). 



Hitlerin Viyana nutku 
Ç Jı I h 1 

V~ l6 (Hmasi) - & Bitler .. 
e 011 OVll •a 1Jazi1J•li gün, Babrft8lnlaT meye' • bir nuta 

söyle.rtıJetlr. B. HfUerfn nuttundan önce 

-------~----........ ~------~ 

· Ad-liye Ve i Ank-ara 
ceza ev·ni gezdi 

Londradan ~umt vaıı s. Says rntuart mmeıe .y:. 
ru kanunla Almanya ile Ahaturyaıım 

Berline nota 'birlegtiğhll blldlnbiı Te bu pyeaha ... 
lare&ulbeı1. beklencQinl, bu uğurda mil 

(1'.eu.ıı ı mct •1'...._> yonlarca Almanm öldilğilnll söyiemı. ı 
AJmla Mki\metine bir nota vermek au. miı;ıtir. 
ntiJe 8-p~ nam kamaruındald B. Snyıı İnkuarttan 801118 B. Hith9r 
~ daba nyM. r~yet yer.. söze bqlamış ve demiştir ki: 
~" •AL...- -- '--, - wwarWiida oJdaiu .ey:enm.11 • ımanıar 
tdr. Ba bal, merlsaf Amapôlldald Ta. Birkaç fÜJl içinde, Alman mfDfti 
.U,tıll a,dmlatmaia JU'.,.eaktar. ~miaaı ıiaesinde, bugün genitliğini 

SaJAiJettar melıafil, Çeka.lcwakya _ hissdtiğimiz fakat asıl büt1:.in ehemmi-
nm IJmaDJa ile DllYQ&at bitin lhtillf- )'etinf müstakbel nesillerin i<.ralı:: .,.. 
lan diplomul )'Oliyle •eya!ıut I.Mey leyeceği bir inkılap vukua gelmi}tir. 
daimi actaJ.t dlnm IUUW'Ullda hakem Ebedi surette yok olan rejimin ıef-
mah'cemeal amrlfetllı ı.ı •• faıletme. leri, son senelet zarfında, kendilerlııtee 
i• amade olduiuau btylA etm•lctedir. bu memleketin hususi vazifesinden çok 

Pııril, 15 (Huaust) - Viyanadaki defa bahntl.ier, Bunlara göre, bu mcm 
t.w- 91 Pranm Mftılırinin 1oaıdra le ketin vazifesi sulh maahedcletl il• 
ve PuiM ld&amtı.rl Ud hill\Qmetin ye- dikte edilen ve yabencılann Jceyff ve 
ni ~ albada metketi AYnıpadakl he.esine tabi bulunan IÖade A•usturya 
müıterek si.yaactlednl teebit etmelerini iıdklilinin hakikaten büyük b•r Alınan 
milmkün kılacaktır. rayhınm vücut bultnUma mani olmau 
Brübelcl~ Fana eefiriniA Parise vt istikbalin yolunu kapatmut idi. 

(!avet edilmesi, Almaıyaıun Avuatur • Şimdi, ben, bu memleketin yeni va-
ya-yı inal ettiği ıu uracla Habqistanm ztf~ini ortaya koyuyorum. 'Bu vazife, 
ltı!ya tarafından ilhakının tamnma• eski imparatorluğun bütün mrntakala-
huau1unda Belçikınm 'ftl'diji karar undan Alman kolonlannm buraya gel· 
b•k~da Franau bük\Unetinln malu • melerine sebep olan vazifedir. En eski 
mat almak araaaıunda bulunmaaiyle i· ıark hudut eyaleti, Alman milletinin 
za1ı edilebillt. W binnetice Alman rayhıtım en taze 

1:.ulvan olacaktır. 
~onkya ltalya,. 1111 Qi...U)'OI'? 

Budapeıtı, 15 (..A.A ) _ Eyalette Geniş etrafımızda beni :linliyen 68 
ftlilyon vata."ldafl, buıUn bu muhteıem 

bir nutuk ıöyliyen muhalefet l.'..derl Li· Alman memleketinde oturaıı mı1yonlar 
bor Cldıard, Hc:iimle dcımittiı- kiı ea halk namını İltiryalılat, yukan ve 

"Son bAdiıeler ltalya, Avuıturya ve •P!ı AVUtturyalılır, ıtartntiahlar, 
Kıcarittan ıraıındaki itilanar( hüküm. Salzburıtul:ır, Tlrollulat<•e her ıeyden 
alla birakmıjtır. Avusturyarun mUza • tvVel bbtUn Vlyanalılar namına temin 
heretinden malınım kaldık. lıtiklilimi- ediyorum: B\ı memleket Almanda, 
zi müdafaa etme\ için balya ve Po .. Vııifetini mUdrikttr, vazifesini yapa-
lonya ile müna.cbetlcrlsni~ kuvvetlen- ı:aktrr. BUyttk Alman camtaama k'rtı 
dltmetlyla.,, olan sadakati, lıtrketin aadakatindefl 

ç.ko.lonkyaay Bir Hanket ,ubektir. 

~- Bizim vazlfemlı, tlmcll. ııln ıurette 
l.ondra, 15 (Hususi) -- Taymlı ı•· çılqmü, bUyilk ıoıyat, ktitteırel "' 

zetuinhı Beıllncleki muhal>irine ıöre, ekonomik me•eleterl ha1 l~ln Jmtdıklı 
.Alnıan diplomasiainin Çokoslova''yaıda ,.tttnnıırda bUrunmak ve 'bfthaeaa A-
hir teıcbbüıtiae intizar etmek ic~ • • w~rya;t cfmlt~e ilahi' '2iyade 1n1tf.l 
der. '8f ettlrertk onu naayonal .,.,.ıtzm 

~ilbakib.. llltlw Çek nıe.eleaiıai bal- h:alerinin ve azmfnln blr lı:alesl haline 
lctmeclen lSnce İngiltere Ue Almanya &etirmektfr.,, 
ırası:ıdakl ıörUpeleriıı };ad bir aka • B. 'Hltler bundan IO?lrl bugttn b-
mctl."le rın olmıyacıktır. zarnlmq otan nf ere yardım edenlerin 

Muhabir, yakin bir istikbalde yapı • iıminl anmıt ve bnhataa B. Saya tn-
lacak otan b57le bir tqebbilaün ~ kuartı rlkretml§tir. 
o1•4ıtuıı bildird.:kten ~ bunu HITLER BERLINE DONDU 
tckoslonkya •eya ıfiler devlet tara • Viyana 1 S (Huımt) - B. Bitter ba 
fmdaıı. Çelroılovak)'anın bundan ~y ... ,Un tayyare ile Münihe hareket et-
le çok nnzilı vulyete ıiceıa ıev~Inn mi§tlr. Oradan 'Berline gidecektir. 
'vuiyetinl takviye isin almacak atkcrt NiÇiN ÇABUK DONDO? 
)cıdbidere ballı bulundupnu lraydecti. Bertin 15 (A.A.) - B. Hitlerin 
yor Yt eliyor Jd: ve refakatindeki se•ıtm birdenbire 

"Bu. aynı zamandı, u ~ bir nia- MiiAihe dönmesinin sebepleri haklan • 
bet daJü1iodt. FlWWIZ iç politilmı.-nm da burada blçblr matftmat yoktur. B. 
lnkipfma bağlıdıt'. Her llalde, Hitler H:tltrin, filhakika, Avuıturyada btr'kaç 
Çek hUk\imetini ekaWyetler meselesi gUn daha kalacağı bb1&1 edilmekte idi. 
~da t.ehlstanın yaptıiı ,gibi Al • AVUSTURYA ELÇILIKl ERi 
manya llt bant yapmtıia davet i~in Viyana ıs (A.A.) - Btltiba A'f\1eo 
mllaalt blr fınatı kaifnıuyacaktır. turyta sefaretleri, bulunduk'lan ıehir -

-Ta,,,.a-.. Mali Nüıı...nclaı terdeki Alman ~iriain eai altma 
Ş~yle bemektedir: glnıaek emrilll aıaısuc1ır. 

.. Çekoalovalqa istikWinln idtsniııi. A VUSTURYANIN ILHAKI 

Şuşnlg 
evlendi 

Btüael~ J& (A.A.J - Naqen Belj 
&adt•İne, Viyanad9n bildiriliyor: 
Şupis, diia Viyıu d ' i lnuuıi ika -

llletdhnıılla lloatea s..t.in ile evlen -
mittir. 

Kontes a. lıis ••sdmlııeıri ait-la o.. 
lan Ş.ı ......... ,, -- ........ 
mez t JS lı e lı fi • \ it ' t 
vadetmıltti. 

ŞUŞIUG RE YAZIYEI JE 
ViJw. U {A.A.) - s••l:t 111 

.. ....... ÖireniJcfiiİn9 ... .., 
~. Wf8. Vi,_...cWci a 17.._. 
da piliıin nezareti altm• mı is::ıf ... 
lanmllktllchr. 

Kralcılann Meri...._ Foa v-_., 
!···.,·~lot .-czııt. -nılfak et ı Jfar. 

iyi Wr lnC'". '1- lriWirik'iiine -
''N _ _, sore. M)"-·~Njİminsdü 
biçhıir -- ~L.....!l- fll!8ll -~ tleğildir.,,, 

Lehisla n oaz iye il 

Varşovadan 
ultimatom 1 

(011ya111: 1 inriü.) 
LONDRADA END1Ş& 

Londra 15 (A.A.) - Anıtuıun he
meD ertnJ gilnG bir hudut hadMesi 
4olaynile Polonya ~ Limnya ara
sında çıkan gerginlik, Londra diploma 
tik mahafllindt bazı tncH,eler uyan· 
ciırmaktadır. 

Baltık memltlretterlnden relen bur 
haberleri g6s &ıiJnde tutan bu maha
fil, Almanyanın bu fttlleden istifade 
ederek Memel!n akıbdini kendi Jebine 
halletmesinin imklnı mevcut olup ol
madıfmı 10rutturmalrtıchr. 
Difer tanıfwı, Pol0h'8yt d6nmeden 

entl. B. Bekin Kont Çiano ile uzun 
u-.,a c\Srilp,elerd! ~ M. plalwıelerinin inpaı bitmlt, Çorum ve 
bı:rada tebartla ettlrUmektedir. cltfer' ~~ ~ 1uıplıftianl lapatt 

ı~ t!~ fiı:ılo llmI_çt;r, t~'4 !l1..M'lı. ••'ı.f'h; .,..& 

BEK HITL'ERl.E ~ACA1C elinden 'İ!t geletl mtlıta~ mıhld\mtar 
Roma 15 (A.A.) - B. Bele ıaat milmldin mertebe bir araya toplana· 

23,40 da Romadan ayrılna.ıı ve garda 1.:üttr. 
B. Çiano Ue Lehistan orta elçisi tua- Tauvwta g!te, !atanbalda atıT 
hndan ufurtanmııtır. hapıe mahk!m mabınıe bt!'Üllmaya-

Vlyana 15 (A.A.~ - Viner TaceD- caktır. İatlt\blılc!a yalım mevkuftarJa 
lat gazeteaine ıöre, evvelki ıece Var- bir aeneye mahkQm olanlar kalacak, 
90vaya dönmek üzere İtalya.dalı hare- diğer ınah~tnlar Edime, Umrah '" 
ket etmiı olan B. Bek, Viyanada B. .Zonp1dü hapl~ı toplana • 
Hitler ile sörilıecektir. cak!Anbt'. 

LEHiSTAN TARZiYE iSTEMELi! Kadın mab1t0mlann da dnlet fı\rl-
Varıova ıs (A.A.) _ Polonya .. lcalannda ~11tm1mHr 't*brrllr etmit 

Llmnya :tıadut bdtlllinl •e ild a"" ve bu ha1t11~1tl her 'tllrlU. a.amkkllııt 
let uaamdüi gerpa vasiyeti mnzına. ikmal 49dibntt*· 
bahndell ICuryer .PwanAi diyor ki: KotuaflMltll' -etillllllda Ttlttlytdt 

Bu vaziyet, daha fada dt:vam ede- buı ......... n cea ~ .aıtk· 
_., Polonya, bu tahrik --.am liyen cUrümler üzerinde fikirler tıai 
b5yle bırakamaı. Polonya, tarzi.ye ta- llırülmüt w it '*yatma MWr &erin· 
1fıp eane1iclr. lta•nn d1ftl.môedan deki baril teeirleriae daK b~ .U• 
-eler hakikati kabul eylemek istemez· phedeler dtmaeyui ed&littk. lJi aJt. 
-... bunlara, politikalannın metnu- 11.k aahibl ~a Ua111l dair..ua-
nane mahiyeti aarib aurette aıılatılma4 de Jıer tlrlU mi11maJaalM ppdaoak• 
hh ~ ~ 

Polonya. Avrupanın bu parçamda Davetliler uat 17 lM.ısukta Aüara 
sulhtan mesutdür. Ceı:aevincen çok iyi int1Mlarla IFJl

~lmanlarm ort.a Awupadaki laeccmon. HARiCiYEMiZE BiLDiRiLDi 
.ya..u lra111 •1 b u!tibarla lcla taıilt.re Aııkarı ts (Tmfon1ı) _ Awstut. d ba.ı.tine ıtri dönmek emtinl ver· , 
'lmperatodutuıuuı emniyeti isin :reca. yatıJlı AnkaN e~ffik binama. bu pa- mit 'ft med:li9en tahliye edümtOili M o s 1< ova da uç 

mııtardır. -
ne teminattır.. .rlr Nui bayralt ne Antt1lrya bayra- tak.elitle detbal •tef etmek l.nre tali.. 

Batvekilia latifuaıı t~ ğ1 birlikte çekilmittL Buglft ~t mat alımt olduğun• büdinnittir· muhakeme 
Londra, U (A.A.) - Komünist par- t:tmamen delitmft oldulund&ft, bina A'WltufJ'l nblt:i, bu. ?..alden pek 

tisi braftni!lft tbplanan binlerce kl<l J lman lefaretl tnUfttmlml •rll!ftl IDUtup ohnut. flbt 0 &l matbtlat mü- da ha 
C!ilA lkpm Hıybparkta Almanyanı~ girnl!t bulunmaktadır. me91llltri tibi emft itaat etmtni:n lü -
~VUltut,aya el kt>yması aleyhinde tc. AYuiftlt18 ltclded Harfciye Veki· h&DUha U.Ut ıetlnnlF· (Ost 11anı 1 fnddeJ 
zahBtatta bulunmuıtıu. letiııe gelerek Hariciye Velı:Ol doktor Necar::ia batUn bfılannm kupn. ltrilldea 11 kip muhakeme edüecekdr. 

Bun1ard~-ı bir çoiu avam lqamarası- RüıtU Arası ziyaret e•n'ş ve Avuıtur maaı için tiddetli emirler verilmittir. Bunlarııa arasında son mub:Cemeleıti!e 
na ,giderek ''Çambö.·lcyn latifı etmeli· yıam Alman""* U... b;yftyedmıl ..._ atticeci olal"N Midin cueted- !61ıit olarak dinlenen Olinlkl. Nikola· 
dir,, diye haıv'Jarmıı1ardır. Baıka ltir tifahen bildirmiftlr. ler MJlh•arda tttldf •cUhnlt gibldiılw. ef, Matzef vırm .. 
hldiae oıın.mı.tır. Diler taraftan. A111111A M)'Glt ~ill S61'enclilirat sere. ecaebi ıuetedler Soara bapiıbaıaede al.ter birtakml 

e> B fon Keller de H~ VülUm:d takrlben blr wt kadar mevkuf ı.ı • tarunmıt phsiyetler bulunm...tdadır. 
PULAtı.ı. KiRiK.KALE zi,)Vetlt n~de bir Matttll fala diktan eoara ıüllte .dilecekhdlr. !unların arasında Mki bafve\jl vqa 
HATTINDA ttNZJUT klhalt w A~ ilbül ,...._ V.,._. is (A.A.) - Yuıı,ek bir baıvekil muavini olu Ruta"tak. :Ma -

Putatb • 'Kınkkale 1nsmmdald iatu- tindm Haricqemlll w ~ w ... Ha.a• AJaftllDlll ~ j-1ank, Antipef, eski halk lı:omiurle., 
yonlardan Ankaraya. cWit • dönüt bi- etna'ftit. . .. be,_.tta buJ....,._; rlnden Bubnof, KrilenkÖ, Yurenef, ~ 
leti alarak ıeyahat edecek yolculara "flyana. U (A.A.) - Reutw Alma· -..w pntıec:llda bulla J'*Pllaft "Vitjaa, Jıtvaki. YakobeYig, l ta)'ll, 11q .. 
yart yarıya tenzntt yapılmıJbt. sınm muhaWrl bDcllriJıor: __... ltdrak .-ektıea 1.umaıli.ldik. aıenberg, A.toaOf lpuhanurur. 

Mnmen yanın Utrete tabi ~oculı:- I>b aqam wtubıula ıdant laım.t led Wlmal·M ... ,..., ......... Nihayet bir de uked gurup vardır 
lardan, yantn titret nıtiaaadcaini tap· Hltlert .,...... lldkMH tat* .-. llldeda IMltbl6m enet ı.uw,. ki, bunların hafi surette muhakeme e • 
)'an yokalarta tı1ebe "f't muall'mlere .!çln bu ablla ~ ..-ndM .a • ••ra•l• ........ ı-cc km..,_....,. dilmtleri mubtemelc1lr. 
tnahauı tarifede-n far.4atanan talebe ve uacle almlla aw. s-MldJet ... • dit ..._ ..,..,,, 1111 da auaret ..._.. Bunların ba§lıcalan eski tıc mtın 
muallimlerden bu tarifeye töre tabak- rette ahkon~atJardır. - ~ W.• ~ o aralak raU3ı::laa komiser muavhıi oluı Muepl 
h' ... 9aret1edfttft yan• atırıam- Yüksek rlltWl 1* AftltUl'Ja Rbl • -.n fi'' ....,.Ti içln. ~ ... Yagorof. ıeneral Alknis, anWa1 Orıot-
tlr. 'tiılift mncdyedada te.ret alla &L lar .. ,-... ada Japda ......ı dit. Enelce te•klf edDıniı .:>laıı ıene-

Y-..... MM fe'telıdlıts 'ftftlet~ aettdhr, •t\tıad 'ftÇldle '*"'9 .... ,__.ıerdea .. ~.., n1 ~ielef ile Dibenkoaun. De oldukları 

Zıraat 

tir. ~~-p~bD __ iı~Je_ne~de~b_i_r _Alman~~nlS--'-be_tçi=--mf~•~~~~~.__...~&nlu~~l=O~MllOll==:..::•':JU.~Clda~)~~be=elli=-=de~lilc::cli=~~· ~~~~~~~~~~~~::=:.ı:::::!!:==::::..:.aı1 



Ede.bl roman: 4S ' '----·----------------~ cORSA 
OSMAN OFLAR 

YAZAN; Kenan Hulası 

~~--------------~-----J Dkfilfilcl kısnm 
ta 

dQ ~~abada dönlleilmilz o kadar ant ol· 
'-

11 
hunu herhangi blr sebepten da

' Ynde, doğrudan doğruya Zebra O.s
~ ~ Gro~enkanm geçirdiği bir ruh 

saniye bilo olsa pencereyi açarak zevk 
duyacak .. Araba, dışarda kapının önün
de bekliyor. Ve bir saniye bUyUk tahta 
kapmın arka demirleri alınarak açıldığı 
göriilUyor. K1m yapıyor bunu?.. Belki 
Ahmet Osmanof.. ÇünkU Osmıınoflarm 
içinde vakıt vakıt bile olısa zebra Osrwı
nofa karıı en klnıılz olarak yalnrz o ... 

---- 18 3 • G:i8 ----
Wı&lanncla )'1IU ~Ut .ua&al, ... 

rtacıe ıuu.amd~ ıon.aııeMll. K.ıl1'aml.aı 
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• Oolat 126 .ıO .Gtou 1ı?:?,-
• Uret ıu.ı • Penıtı 26,-
• lielı,;lka l'ı ~ • LA7 14 -
• L> ra.tı.mı 2<? lJlnar fi•) -~. 
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tolıırto Ga ot>t.ı:rua 681-
Kron c,;e iL. ı!:.I, • A..U.ıa 
~IUD AYU. 2".i Rıtnknot 

c'ez.etl 

~ de aramak mecburiyetindeyim. 
"-ı Fiibede olduğu kad~r Karnabad

' da henUı lnılkmamıvtı. Fakat os -
' tı.r Kamabada döneceğimizi bil-

tlar llllydı? 

• Ke§ke en kinli olsa.. Zehra O:nnanof bi5y-
l d 11----- ı; .:. n &. E f\ ----·• e UefuıUyordu; en kinli; ve Osmanof -

lt'\.J
>e c! "~.~ense Filbe istasyonundan ıerl-
\a,.,. • 2lduğUmUz zaman Zehra Osmanof

•q 00 
~ b .Yl~ hlr habPr glinr'lr>rmek arzusu-

tıl t~ıı nıarn13tnn. Bu al'Z'.ı-.:ıduk nereden 

larda Yuvanna Mihallovtçlıı yaptığı ruh 
paniğini hiç bir zaman affetmlyecek ka
dar kinli •. Ve hattl Zehra Osmanofa Yu
vanna MlhaUoviçln Omnanoflan terket
tlğl bu geceyi anlatırken, Ahmet Osma
nofun kapıyı açan hareketinde, Halllin 
avuçlarınds anruııkı kalan deb3etıi arzu
yu duymuş ve tıpkı bir sillh kadar hızla 
pencereden atılarak, ona gitmek mtisaa
deııl bile verHmeksWn, Osmanoflnnn 
kendi bahı:elerl içinde, hemen orada bo
ğuvermek hırsını duyınu§tu. Buna rağ
men Yuve.nna. Mlhcllovlc; her ne şekilde 
olursa olaun arabayı ta bineceği yere ka
dar geUrtml'Sinl bilmf~ti. 
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il Erruruuı ro ou 'n••Johı m su 

~Ordu, Beliti Zebranın Osmanoflara 
doğ~ duyduğu en bUyük nllkadan, yahut 
~ ı dan doğruya al!lkasızlıktan... Çlln
~eııı ehra O:!!manof hiç bir haber gander
eU!ıt;kle, nıml yaşadıklarını merak 
~~ 

0 
erı Osmanonan inleri lçeminde 

~~,1 c!aklkrıia mevcut hareketleriyle 
' \' at!ı~k isteyordu; mesel! ve bllha.s· 
~Uf Osmanof ne yapıyordu? Yusuf 
~ ııa;r nıu? Halbuki Zehra Osmanofun 
lıı •ede kocasını ve ikinci olarak He.
t!ıı ~oru merak etmesi lazımdı; ni
~ A..hrnet Osmanofu merak etmesJ 
lııet " tabu bir rsey olamazdı. Çünkn Ah
'ı.snıanot kendisine en yakm blr a
~t • 'Ve uz.ak yaşadığı dakikalarmı 
ta 'l\J.ı geçlrme!l lAzımdJ. Yokea Zeh-

• l•Ulı D&hlD 93.ıO MUmeutı J. 'o ıo 

Elinde kUçilk bir bohc;e \'ardı; avlu
nun ön basnmaklnrında duruyordu; ve 
Halil Osmıuıo! hiç bir ıey glStUrmemeıd
nc, hattA. kı%1 Gro§enkayı bile görmeme-

sine çalI§?yordu; Yuvanna Mihailoviç ba-1'---·------------J 

lıı~~not bu buhranlı dal:iknlarmı gör
"'°ııe ~lenıtyor mu? .. Peşteden dalın iki 
d ııu eırvc1 bir nraba içinde yaptıkları 
~~ ite, bUyük kocuğu içinde ona hiç bir 
.... ea.,,ı 
·~kru ernomiş Ahmet O:nnanofun ha-
etıı11. ertııın mcaklığında Zehrayı t~hir 
' 

1 l'nuh.akkaktı. Zı.tcn, vakit vakit da
•:ııd Bllyledtği gtbt, Zehra 05manof kocn

le~9: hayatına l!tedlğf sUklineU verebi
~ ~ adam knnıkterlnl buluyor, da
l'ıı~!J bir tabirle, Ahmet Oıımanofta, 
~e ~u bir me.nn'ltırrn muc!zeli aU.k<me-

r.:ri.k 
·Xl~aroak ~t~yordu. 

~' :>ı..u.iı,,f bunu yapamadı mıT-
'-bliı~ ... _ r:r-• ............. , "" '"'•"'"--
~! 'f<al!Qır; fnkat biç bir vakit kaba-

aamaklann UatUnde ba~ma smısıla ört
tilğU bir ötrU ile bUtnn yUzü açık olarak 
gözUkUyor ve iradesi biltUn Osma.;oflan 
arknsmdı:ın daha on dakika slirlikliyeceğe 
benziyordu. Yalnız, neredeydi bu dakikn
larda Yusuf Osme.nof? ... O:mıanoflann i
çinde bunu hlç kimse bilmiyor, yahut bu
nu doğrudan doğruya Hali! Oımıanof bili
yordu. Ve belki do saklanacak hlç bir şey 
yoktu; ııadece, Yusuf Osmano 'un iki 
gilnlük yokluğunda HR.lU Osmanof bütün 
pli'ınlan hazırlamı3tt, Kadm on dört se
neden beri oturduğu Osmanoflann evine 
blr eanlye bile bakmadan arabaya atladı; 
tkt dakika sonra Osmanoflarm bUylik 
tahta kapısı kapanıyor; Gro§<:!nlcanm an
nesi Karnabaddan Sofvava ilnhu bUtUn 
kin ve nefretiyle beraber twıklaşıyor -
du. ~lte A.hnıet Oamanofta bulamazdı. Şu 

~ ~e ~balıat kocaamdan baeka blrlsin- Onun içindir ki Zehra Osmanof için a
~ ~l liauı ve Yuauftan birisinde o- l!kalt ve al!knsu: derken daha ziyade 
~ \"e &but Zehra Osmanofwı. Juııkanc;- Yusuf O!manofu merak ettiğini söyliye-
'd \inıen ile stlkilnctJnl bozan her 1- c~ktim. Zehra Osmanof Halil ve kocasm
't, 4!~ de ... Zebra Oamanof, her neden- dan daha z.iyade Yusufu merak cdiyor
'-rııt> rllıceıerinin bu noktasında her lld du. Yusuf, bllhassn Gro~enkanın dn 
~ tı~I de g8zlcrlnin l>nllnde kaybeder Karnabaddan n;.:rılıoiyle yalnız knlmL5tı; 
tcı~ Yerine Yuvanna Mihailovlc;in yalnız, veyahut ve her vakıt olduğundan 

>a~·a b rtbl inen hat.ıralan kımıldama· daha zlynde Yuvanna Mlhallovlcle .... 
"- htr l§l!U'dı, Eğer Yuvanna Mlballoviç, Zehra O!lllanof 21eyahatlnln ilk dakika -
~:ıtıır :Ölgeden farksız. fakat l:>ir vehim smda bunu hisseder etmez bUtlin nrzu
~~Uo"~lına kendini saydıran Yuvanna sunn rağmen ister istemez geri dönecek 
~' 8l~~ olnıasaydı - Zehra Osmanof ve yatmz başına birtakım hareketler 
'ı- \1 z in Yaşayacak mıydı? Şu kadar yapmasına mani olacaktı .. Nasıl birlaknn 

!ıı •'- ehra Oınnanofun Halil Osmano-
"" ltı hareketler? .. Mosell birdenbire Karna-
t(ı era.'k etmest lhmıdJ • 

l\!ctı~egt istasyonda yapayalrm bt
hJ,.?'j ~ıı her lklsl de kendi dllfUn • 
~ ııa ~ r:ı .. , C:ekilmlelerdl: kendi dli§Qncele-
l. 'hıı~~ ile ol:ıbtılrdl bu dUııUnceler? 
~~ ~ı de blrlblrinl dllşUnmektcn 
b · tıe 
. "<\ ~\l l"apabllirdl ?." Yusuf Osma-

~- ı~tına Mthallovt~t geri getlrme-
1~ ı~ ltauı Osmanof ne ~ekUde o

badt bırakarak So!yaya, Yuvanna Miha
lloviçln yanma gltmf'k... Orada onunla 
beraber mi ~amak! ... Osmanoflar bel
ki buna razı idiler: fakat hiç bir vakit 
Ywıuf Osmanofun Sofyaya gider git
mez gerlre yalnız d5neceğini Uınlt et
mtrorlırdr .. Yahut bunu doğrudan doğ
rııya Zehra Osmanof Umlt etmiyordu. 
Ve bu yllzdendir kl Fillıede geçlrdlğimlı: 

"I. ~ o~iltı b ~ .«>ildi unun önllne gececek .. Hat- bir hafta sonunda hemen Karnabada dö-
~ ~ıı ht kendine yalnız kalarak dtlşUn- ner dönmez, cğor Yusut Osmanofu Oıı
·' bu"ço'lt ıarnanlar Karnabad baskı - manoflar:m araemda bulmamış olsayd: 
···~.. e ~·v.ıe ()' §u ve bu komfteclden daha belki de en bitkin daldkalarmı ye.şıı.ya-

CJııtı,'llıı ııt\aııonen tetlrktn etmek için caktı .•• 

~~~:ı. l.UhnUovtç tıırafmdan tahrik e- Bununla beraber. Zr!hrn Osmnnofun 
~ o~'Uı:ıu~·ordu. Yuvanna Mihall- geri döı•U5UnU, hlc; bir vakit Yu\·anna 
ltaJ ~~erı on.ı.rda lm:mm mevcudiyeti- Mihallovtc;ln hnreltetiylo ynlntz olarak 

U ()~ bunu Ytıpaidı. Ve bu ınıretle dil:,Unme:ronım ... Zehra Ornnanot gerl
~t ~lllo!'a alllhh dAğll, ayni zaman- ye dönmliştU; ve biraz evvel Gro~cnka 
~~ 1:.ı~ t tıauruı:ı hiçbir vakit ml\cadele Is Ue beraber hrr lkf~lnln ruh pnnlğino L,a
lıa.-ltarh" abtntnıdnkt manab balttıılarla da ret ederken bu hıırekctlcrl yanyana dU
~ b 'Vtırıı:ıaıt letP.rdl. Halll Osmanof ı,Unmeğe de mr.cburum; Zehra O!!!nanof 
' l\orı:~u Yapact\~1 bnlrdl: btıbıuısa Yueufu mera.k eden dnltlkalıınnm yanı
~ ~<l"tetr :anıabaddan hicrete mec- başm~a yalnız atılacak lılr sl1!Uım Urper
~ t&1ıtlıeııı 

1 
endtııinfn tekrar K&rnıı.ba- melerlnl hlıısotmlyor; ayni zama:;.da Gro

' ~"ce y ı,:tn... Yuvanna Mlhallovtı:in şenka d:ı Petro Grlgorofa karşı yeni ye
~~a~:~sı, tek bir arabayla hattl kı- ni kımıld!lmaya ba!jhmış olan bir hare
~ a~ ..• ~ ı:ı :Karngbaddnn uzaklaııtığı ketin ilk daidkalan lı;ine giriyordu. Ne 
l a?'ıı.ba 

1
_ arlı bir gece idi.. İki atlı görmUştu Zchnı. Osmanof bu ilk dakik'!.-

·~ "lZa.k I'\~ ~lllgı Yap:ıtn.k O:nnnnofl:ırm 
~'ıl'l\'it le ... 11 

6nUnclo duruyor. Knpı, a· 
\\ "t~ltce a:nralı:, Yuvnnna :?.flhnilovic;in 
~~:1 '., llıı.ı~f'rd"n blnmcel lt;in nc;ıla
~ Lıtı~ .:,1 Oıım!U\of odaımıda bunu 

il[ .. ~il 

~hııct. 'Yaıınanm d19 kapıya ka-

lard:ı ? .. Her eeydon ~vvel G~enkruım 
Grlgorora kıı.r~1 dııyı'luftu sempatiden 
şUphe!enmiştl; r;u hrılde bizzat Zehra. 

Zahire Borsası 
t5 .3. S38 

llr. r& Ilı Pa 

Buğday yumu3nk '5 28 5 34. 

Buğday ecrt. 5 20 
Arpa Anndol ( 4 2,:S 
Mn!ır n:ırı 4 29 5 2,5 
Kuıwcrni 1 lT 
Afyon ince 530 
Susam 16 10 
İç fmdık S3 
Tiftik oğlak 132 20 

Ya.pak Anadol 53 
Zerdeva derisi 3600 
Saıı!lar •• 1&00 

4000 
2800 

nın~nım 

m~ ... 
llinumı 

K O M ı:; 1> J : 

ı~tnnbtıl Btltdiyeıl 
Şthir Tiyatroları 

Saat 20,30 da 
Jo·toA.NAKl 

3 perde 
\ oıan: Pandeli Horn: 
TUrkçcsi Fahri Kolin 

Snat 20,30 dıı (DAJ.GA) lfomedl S p~rde 
Yaz.an: Ekrem neşit. Paıar Qünlerl aaat 
15.30 da m11tlne. 
ÇOCUK: 

Ctımıırl("Iİ, Çnrş:ımha sanı 14 cif' (!\fAVİ 
fJONCUI{) Ynıon: 7.cki; !\fiizik F. Ege. 

ErtufruJ Sadt Tek 
rtYATROSU 
Bu gece (Üsküdar 
Hale ) ainemaemda 
(Unutulan Adam) 3 
perde 3 tablo. 

Pazartesi (Kadık5y - Süreyya) da bü-
yük suare: (Aktör Kin) 5 perde. 

TURAN Tlyatro1n 
Bu akşam sanatkAr 

· X~lt ve arkadaşla

rı. Hakkı Ruşen, E
yüp Sabri, Rıfkı bir
likte. Matmazel Mi-

çe - Pençe! vıırycteslntn ı~raklyle 

KASffiGA komedi 3 perde. 

._');nemalar 
MELEK : Suzi 
İPEK : Fakabumaz 
~AKARYA : Na.zar boncuğu 

SUMER : Sevgiliden gelen 
SARAY : Herlceıin adamı 

l>av~t 
htanbul Cümhuriyet Müdd:iumu • 

miliğinden: 

htanbula geldiği anl:ı§Ilan Salihli 
icra memuru izzet Şcnol'un derhal me. 
muriyetimize mUracııat etmesi. 

kikalarda Gro3enka sihirli bir tebdili kı
ya!etle Yuvanna Mihalfovl~ten da.ha 
farksn gözUkınUyordu. 
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KORKUN 

imperatOriçe iren 
Bizans tahtını kendine mal etmek 
içzn oğlunun gözünü çıkartmıştı 

Yazan: Niyazi Ahmet 

Ç AMLARI plAjı ve havası ile en 

güzel sayfiye yeri olan Büyük 
eda, tarihte öyle hadiselere sahne ol
muıtur ki ... Bugün ıürü •:irü eşekler
le tura çıkılan yollar, bir vakitler kı· 
lıçlan ~kırdatan Bizans nöbetçileri ile 
dolu i.di. Orada ne~e ve kahkaha do
yulmaz, deniz sahillere heybetile çar
par ve dalgalar korkunç gürilltüler 
yaparlardı. 

Muazzam ada, baştan başa derin bir 
korku çemberi içinde idi. Kayalıklar 
arasında dolaşan nöbetçiler y~ bir hıç
kırık, yahut hazin bir şarkıdan ba~ka 
bir ses duymazlardı. Çünkü Büyükada 
Biznnsın bir menfası idi. 

İmparatorlar, imparatoriçeler, sara
yın nüfuzlu simaları gözden ve mev
kiden a:.işünce BUyükadayı boylarlar
dı. 

Adaya birçok kraliçeler nefyedilmi~
tJr. Bunların arasında iki frenin hayatı 
en meraklılarıdır, Birincisi tarihin kor 
kunç imparatoriçelerin.den birld:r. 
797 yılında hUkOmeti ele ~lmak istiycn 
Ana tren, oğlu altını.:ı Kostantini orta
öan kaldırarak i§e baılamak istiyordu. 

- O tahtın varisidir .. diyorlardı. 
tren: 
- Onun icin ya~amamah, yahut im

parator olam'.\yacak hale gelmeli .. 
Cevabını verdi ve itılve etti: 
- Kostantinin g8derini çıkartaca .. 

ğırn. 

Bunu duyanlar Urperdi. Fakat Ana, 
o~lu ic:n söylUyordu. Mani olmak de
ğil, mcnetmcklçln b1Je '!. .r tek sl5z 
earf etmek kimsenin aklına gelemezdi. 
ÇUnkü İren artık imparatoriçe idi. iste
diğini yaptıracaktı. Zavallı Kostantin 
gödri çıkarılırken bağırıyordu: 

- Anne, anne .. 
İren, bu manzarayı gizlice seyredi

yor, içi zerre kadar ürpermiyor, göz
leri çabuk çıkarılamadığı için sinirle
niyordu. 

Maarif 

Koatantinin gözleri ~karıldıktan sor.
ra kızı Efrozinlyi de ortadan kaldır

m:ık JbımdJ. 

İren: 

- Onu, dedi BüyUkadada manaatr
nna kapayınız. 

Ana, oğluna dllnyayı ebediyen karan 
Jık bir perde yaptıktan sonra torununu 
c.t: nefyettirmlş, kendisi Bizana tahtına 
geçerek keyfinin istediği gibi yqama
ğa başlamıştı. 

Zalim kadın be§ aene her arzusunu 
yerine getirerek istediği gib: yaşadı. 
Bir gUn hiç ummadığı bir tazyikle 
kat'§ıla~tt. Nisefor taraftarlan i~ sara
y: basmııtr. tren artık hiçbir ıcy yapı· 

rrı.ayacak halde idi. Herkesi korkutmu1. 
kendisinden nefret ettirmi§ti.. Tevkif 
ettikleri vakit Bizans sokakhnnda: 

- Ada, Ada .. 
Sesleri yükscliyorda. 

Fakat Nisefor onu Adaya gönder
medi, Midilliye 9Jrdürdil .. 

İren, 803 yılında öldüğü vakit cese
dini Adaya getirdiler. Bu suretle, bir 
vakit zevki için Adaya sürdüdliğü to
rununun akibet~i hayatta görmemiş 
oluyordu. Fakat ora.da gömülmek na· 
sip olmuştu. 

Efrozini BUyükadada uzun müddet 
Y.almı§tı. 823 yılında Papa, Mişelle onu 
öldüra:iğil vakit Efroz;iniyi kurtarmış, 

Tcklayı boşayarak onunla evlenmişti. 
Fakat zavallı E!roziniyc Büyükw 
manastırı mukaddcrmi§-

Bir glln Teklamn oğlu Teofil Mişelin 
yerine geçince. annesinin yerini İ§gal 
etmi;t olan Efroıiniyi tekrar Adaya 

nef yettirdi. 

İkiı1.:i tren Alekai Komnenin karm
dJr. Fakat imparatoric;e Büyilkadaya 
t«ndi arzusu ile gidiyordu. btırap için 
dt: bulunan kocasına daha yakın bUlun 
mak l~tn Adaya gitmiJ, on:.da kalnuttı. 

Vekili 
Dün ün:versi~e, 
Galatasarayda 

akademi ve 
meşgul oldu 

·;f"~~~-·~~4:~· Şehrimizde bulu - ( 
. nan Kültilr Bakanı 

' bay Saffet Ankanın 
ııhht vaziyeti iyileş 
m:ş olduğundan dün 
den itibaren muhte
lif kültür mUesıe .. 
eclerindeki teftişle • 
rinc ba§lamı~tır. 

Bay Bakan ya -

nında öı:el okutlan ve kalemi mahı:;uıı 

direktörü Nihat Adil ve ban kUltilr 
mensuptan olduğu halde sabahleyin 
gUzcl sanatlar akademisine gitmişler· 

oir. 
Akademin1n son iki yıl içinde gös

terdiği yenniklcr ve çalışma variyeti 
tetkik olunmu~tur. 

Saffet Ankan akademi direktörile 
ve muhtelif profesörlerle görUıcrek 

hndilerinden akademi ve dersler hak
kında irahat almışlardrr. 

Bakan ö!leden sonra ııaat on beı 
buçukta da Univer:siteye gitmi§; rek
tör bay Cemil Bibelle bir saatten faz-

lı. görüşmUştUr. Bu görilıme netice
sinde üniversite bütçesi tetkik olun
mu~. terfi edc.t.:ek profesörlerin vazi
yetleri gözden geçirilmiıtir. 

B. Saffet Arıkan üniversitenin tef· 
ti!inden sonra Gı:lata:;aray lisesine de 
l'framııtrr. Galıtasarayda li5enin va
riyeti etrafın.da direkt5rden izahat al
ını~ ve okulun muhtelif yerlerini ve 

terle meşgul olae:ık ve akpm Ankara
ya dönecektir. 

Vuoantstanda şiddet• 
il bir zelzele oldu 
Atlna, 15 (Husus!) - Prevezede ye

niden daha Qiddetli zelıele olmuş, ltakl 
ve Lefkoda ad:ı.larmda ayni eiddetle h1a 

edilmiştir. Proıe civarında zelzelenin 
yaptığı he.sar mühimdir. Defkoda De 
ltakide de birçok binalar yılalm11tır. 
Rilkömet meskcn~i:r: kalanlara yardım 

etmektedir • 

NiŞANLANMA 

KıymetU Doktorlarımızdan Tebhir

hcııne MUdUrU Doktor Ferit Soydan'rn 
kızı Mellhat Soydan'la Kırklareli cıra. 
fından Muhittin özenbaı oğlu TC'\ffik 
özenbag'rn r.i§&nlan Alay K<>tküılde 

cüzide davetliler huzurunda icra kılın
mı§tır. Taro!eyne saadetler dileriz. 

BUGVN KALKACAK \' APURLAB 

Saat Vapunın adı Gittiği yol 
18 Mersin Bartın 

20 Ülken Bandırma 

15 Kemal Ayvahk 

GELECEK VAl'UBLAB 
1&.1~ Oğus İzmit 

1~.40 Bursa Mudanya 
htı htr boh~eyle gti!eceif 

'lntılıaeır lnyafeth,cSen, blr 

Osnuınof Grlgnrofu Groşenknda~ krsktt
nıyordu. KI?.kanryor r.:ıu 7 .. Bu kelime ha
fu::.ıım"e.n chıdahlarmm ucuna gellr gcJ
mer., z,.'hra ~anof, hattı onu hatır -
lndı~ bile pl~an oluyor ve ayni da-

Gro~Pnkaya gelince Petro Grigorofda 

bir veli tabiatı g6ren Gro§enka, kendiıd
nl eğle11dfrec .. k en faydalı karakteri an
cak Gri~rofta bulabiliyordu. 

~nevams ııar) 1 
yat&khanesini gezmiştir. 

. Buı\inde yine li&bah muhtelif tef~ 
8.30 Uılıell Bandırma 

16 ma.ır tamir 
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100 sene evvel Istanbul 

H ER "yüz sene,, tarihin bir d6nüm 
noktası sayılır. Onun için znten 

yüz seneden yUz seneye geçen hii.diseler 
mukayese edilir, hükümler verilir. Ve 
insanlar yüz sene evvelini iki yüz, üç 
yilz sene evvelinden daha çok merak 
ederler. 

Burada okuyacnğmız satırlar, tam yüz 
sene evvel yazılmış ve tıım yüz sene ev
velki lstnnbul hayatını canlandırmakta -
drr. General Moltkenin kaleminden çı
kan satırlar, o glinkti Istanbulu ve içti
mai hayntm muhtelif safhalarını anla -
tıyor. 

:E\' IUZLARI 
Işte ev kızlnrı için yazdığı satırlar: 

Genç kızlar,esir 

ve köleler, cari-

yeler nasıl 

yaşarlardı? 
. 

Kadınlar kayıklardaki 
erkekleri görmesinler 

dil}e boğaz yalılarının 
önü tahta perdelerle 

kapanmıştı 
!slfım harpte esir olabilir, fakat satıla
maz. 
Şarktaki esaretin hakiki bir mahzuru 

vardır, ki o da bir Çerkes babanın ne ka
dar §Cfkatsizlikle cvlatlığmdan ebediyen 
ayrılması ve Mrnırdan gelen bUylik esir
cilerin her sene Sena.nr'da insanları av
laması gibi keyfiyetlerdir. 

11/Z SENE EVVEL KADIN 
"Kadınların talihi §arkta esirliğinden 

daha fa?Jadır. Evlenmek tınf nefsanidlr. 
Türkler knrılnrmt almazdan evvel ken -
dilerinin beğendirmek külfetinden mtls
tağnidirlcr. Evlenme, ana, baba vasrta
siyle yapılır. Nişanlı kızm babası bir hiz
metçi kaybetmiş sayıldığmdan ağırlık 

namiyle tnznıinnt verlllr. Gelin duvaklı 
olarak gelin o«!asma. gelince gt!veyi ilk 

defa \'e yak ra bile son defa 
olarak görUrler. Yalnız baba hareme gi

rebilir ve bazı 1.§lerde bUkmU ~ad olabi
lir. Evlenmenin bu suretle oluııu. kolay
hlda feshedilmemesini istilzam ediyor. 
Zaten boşanma meselesi daha evvelin
den bilindiği için nik(ıh akdi esnasında 

tal!k halinde verilecek nlkAhın bedeli 
tayin edilir. Şeriat gerçi lslamJara dört 
kadın almnğa mUsağ verir ise de birden 
ziyade karı alacak TUrkler pek azdır. Ne 
kadar karısı olursa o kadar evi olınası 
iktiza ediyor. İki hanımın bir konakta o

turmasmm mUmkUn olmadığı tecrübe i
le anlaşılmıştır. Şeriat ve adfıt, istenildi
ği kadar cariye istifraşma mllsalttlr. Ca
riyeden doğan çocuk piç sayılınaz. Cari
yeler, ev sahibesi hanım efendinin ida
resi altındadır. Hanım ile cariyeler ara
sındaki münasebetin neticesi mUnazaala
ra, kıskanmalara, anın.,mamazlıklara se
bebiyet verdiği kolaylıkla tasavvur olu
nabilir. 

Kadınlar gayet mUesslr bir kontrol al
tında bulundurulup kndınlarda.ıı bqka 
kimse ile görüştürülmezler ve şüpheler 
hususunda bütUn milsli!mnnlar müttefik 
olduklarından Türkiyede Islahattan en 
son mstofit olabilecek haremdir. 

Pencereler kafesli olup evin içini g6r
mek kabil değildir. Ekseriya kafesin or

. (Sonu: 11 inrl sayıfada) 

1 
Adlfye koridorlarında bir 

Azılı katil Tevfik 
Dünkü duruşmasından son 

gene kaçmak istedi 

Katil TC\ fik dünkü duruşmıısındn .. 

Anta~ada amcasını öldürmekten 
suçlu katil Antakyalı Tevfik, dün ağır-

cezada muhakemesi bittikten sonra kaç. 
mak istemiş, fakat yakalanmıştır. 

Antakyalı Tevfik bundan bir sene 
kadc:ır evvel de yine Galata postahane
si veznedarı Hüseyin Hüsnüyü öldü -

ren ve 24 tene ağır hapse mahklim o. 
lan Abdullah tle tevlc,ifhaneden pencere 
demirlerini keserek kaçmış, 15 gün 
sonra Adanada bir otelde ya~lanmıştı. 

TEVFiK NASIL KAÇfl? 

Tevfik, saat 11 de kapıaltınldan iki jan
darma arasında Ağırceza k<ıtına çıka • 
rılmış, ellerinden ·kelepçeleri çıkarıla -

rak mahkemeye solçulmuştur. Tevfiğin 
annesi Münevver ve kardeşi Reşat da 
salonda idiler. 

Mrutkeme, Tcvfiğin öldürdüğü ididia 
olunan amcasının l:ızı Ncdimcrı.~n An -
takya ağırceza mankemesi taraundan 

istinabe suretile alınan ifadesini oku • 
muştur. Nedime babasını, Tev -
fiğin vurduğunu söylüyordu. Tevfik 
buna itiraz etmiş, mahkeme de durut
mayı başka şahit çnğırma'lı; üzere 19 
Nisana bırakmıştır. 

BEN MASUMUM! 

yuvro-lanmıştır. 

Arkadan koşan polisler ve 
malru- da katili kıskıvrak yal 
dır. Tevfiğin düşme neticesuıclt 
parçruanmış, sol kolu çıkınıştıt.ı 

CORMO MEŞHlff1'~ 

Yakalanan Antakyalı Tevfik 
da kaçmak ve asari~ ihlai ~ 
lanndan hemen zc:ıbıt tutular.t. 
vakit cürmü meşhut işlerine b:dr'Iİ 
dUncü asliye ceza ınahkeme9 
.... ıgıtı.1&. 

Tevfik, mahkem~e 6 jand 
sında getirildi. Mabme~eye e 
lepçeli olarak giren Tevfığin Ç 

ralı id:. Hakimin sualine: 
- Masumum, ben adam 

dim. O zamanlar Istanbulda 
dc:ıir şahit gösterldim; isbat e~ 
kat her celsede ömrümde ta 

E VJN hannn kızlan tarafından 
konruslne hizmet edildiğini gör

mek bir .A wupair için garip geliyor. Si
ze kahveyi getirir. Çubuğu takdim eder 
ve oturması teklif edilinceye kadar ö
nilnllzde divan dururlar. Kızhnn na.za
rında bu hnl hiç kUçUklilk sayılmayor. 

doğrusunu söylemek icap ederse bu es
ki tıdet pek tabiidir. Genç kızlar bizde 
namzetliktcn kanhğa geçince bir dere
ce tenezzül eder. ÇilnkU kızlara yaptığı
nın: tapmırcasma hizmet pek tabii ola
rnk daima devam etmeyor. Şarkta ev
lenmek kadınm itibarını arttmr. Gerçi 
kocasmm emrine t!bi ise do hizmetçi
leri, uşakları erkek ve kız çocukları hU
kUm ve idaresi altındadır.,, 

EStRCJLtK 

Yüz sene evvel lstanbulda "esircilik,, 
vardı. Moltke bunları da şöyle anlatıyor: 

Dünyada ne k adar 
radyo İ$tasyonu var 

bir çok kin-.celerin iradesi d. 
Dayanamadım, kaçtım; dedi .,. 
olduğundan !doktorca muayen 
tedi. 

Mahkeme, şC'.ıhit 

mnhkemeıı.·. polisi Refik Evci, 
ma Veysi, Onbaşı Kanberi · 
sonra, müza~ereyc çekilmiş "'~ 
ğin suçunu sabit görerek 20 g 

P ARA ile satm nltnmı!J bir Türk e
sirinin talihi, ~1& tutulmuş 

bir hlzıne~lnin talihinden eüphesiz daha 
tatlıdır. Kıymetli bir malı olduğu için sa-

. hibl pek itina ile kulla.nrr. Hnsta olduğu 
vakit bakar ve tahammülilnden ziyade 
iş vererek öldürmekten katiyen çekinir.· 
Ekseriyet Uzcre Türkler adli, insaniyetli 
ve itidale riayet ederler. Kadın, erkek 
esirlere alt.I kamçı darbesinden ziyade 
vurulmasını Kuran moncdcr. 

Esirlerin geçirdikleri hayat çlftlikler
de kullanılan köylUlerimizlnld ile kabili 
kıyas olmayacak surette tatlıdrr. Avru
pa devletlerinden biri bütün TQrk esir
lerinJ ıı.zat ettlrmcğe muvaffak olsa esir 
Jer kendisine minnettar olmayacaklar
dır. 

KUçUktenberl annesinin evine girmiş 
olan bir e%lir, aile efradına dahildir. E
ıııirler a.llenln çocuklariylo birlikte yer
ler, birlikte evin l~lertnl görürler. K15le
lerln alelekser hizmeti atı timar etmek, 
efendisinin maiyetinde gitmek, hamama 
gittiği vakıt efendisinin elbisesini taşı -
mak, ata bindiği zaman çubuğunu elinde 
tulmaktnn ibarettir. Binlerce kahveci 
ve tUtUncll esirin vnzl!eııl kahve pl~ir -
mekten ve çubuğu temiz tutmaktan b~
ks bir cıey değildir. 

Köle ekseriya efendisinin kızını kan
Iığa alır ve efendinin çocukları olmaz!ia 
evlltlığı ve varisi olur. Pndişahm da -
matlannm kltl!Dt uanu tl5le olduğu gibi 
eklbir memurlarm htr tofunun lra~ a
tın ıılmmtş olduklan Cin. malfmıdur . 

Ealr, Mhlblnln dininde terbiye olunur. 
KUçük esirlere bir isllm ismi verilir. Bir 

Avusturyalı büyük ilim Henrih Hers 
elektri'Jı; dalgalarını keşfedeı.: 50 yıl ol. 
du. Markoninin radyo üzer .ıde ilk tec
rübelere baıbdığı tarihten bugüne ka
dar kırk sene geçti. 

Man§ denizi kenr.ınnda radyo ile ilk 
i§aretleri Markoni 1899 yılında ıı.lmıı. 
tı. 1901 senesinde Markoni Okyanos -
lar üzerinden de ilk ses duyurmağa 

muvaffak olmuıtu. 
111ç evvel telgraf, sonra telefon, dahaı 

sonra da radyo telefon ile sesler alınıp 
verildL R.ıdyo telefona biz bugün kısa
ca radyo diyoruz. 

20 yıl önce hiç kimsenin havsılasına 
b:le sığmıyan terakkiler oldu. Büyü1tı 

radyo istasyonları, titüdyolar ve mil • 
yonlarca dinJeyicisi olan radyonun bil. 
yük hızla ilerleyişi 15 yıldanberi devam 
ediyor. Bu ilerleyiı c,, k&:ı:iar sür:ıtle de
vam ediy -r ki, kültür ve insanların ha
yatı Uzerine mlihim rol oynamağa baş. 
lryan radyonun on sene sonra ortaya 
koy2cağı htırikaları:ı ıderececin.: tahmin 
edebilmek bile mümkün ~eğildir. 

Düny:ının üzerine bir göz gezdire -
cek olursak radyo merkezlerinden mü
rck~ep sık tel örgüleriyle örülü oldu • 
ğunu görUrüı:. Her saat yüzlerce radyo 
merkezinden nutuklar, konferanslar, 
musiki ve piyesler veriliyor. 

1920 yılında Amuikada iki büyük 
radyo merke.r.\ çı:ılı;.rru:ıya ba§lamıştı. 

1922 yılındı Anupada da 7 merkez a

çıldı. Bu merkezler 1 U6 yılmda blitfin 
dünyada 995 aded.'.ni buldu. 1937 yılı

nın nihayetinde ice 2012 radyo merke. I 
zi çalışıyorldu. Bu adetler her gün artı-

yor. Bu 2012 mer'kjezden 222 si kısa 

dalga ile çalışıyor. Merkezlerin bulun
duğu memleketler §Unlardır: 

Şimal ve Orta Amerikada, orta ve u. 
zun dalgalı 924, kısa dalgalı 89 rudyo 
kezi ki, hepsi 314 tür. 

Cenup Amerikasında: Orta ve uzun 
dalgalı 234, kısa dalgalı 80 radyo mer-

- Hiç g6zc ~arpmımnr istemem ... O-

ııun i'1n böyle sade gfyfnlyonun •• 

kezi ki, hep 314 tür. 
Avrup~:la: Ort<J ve uzÜn dalgalı 304, 

kısa dalgalı 24, umum 328 radyo mer
kezi çalışır. 

Asyada: Orta ve uzun dalgalı 176, 
kısa dalgalı 21 mer~eı; ki, hept.i 197 dir. 

Avusturalyc:ı: Orta ve uzun dalgalı 
134, kısa dalgalı 3, umumu 136 merkez. 

Bütün dünyadaki uzun, orta dalga. 
lı merkezler 1790, 222 merkez de kısa 
dalgalı ki, hepsi 2112 dir. 

En çok radyo merkezi Amerikadadır. 
Avusturalyada 102, Çinde 96, Meksi -
kada 90, Kanadad:ı 88, Sovyet Rusya
da 7 5 mcr~ez mevcuttur ı 

Ayn, ayn hükumetlerde radyo mer. 
kezlerinin adedinden fazla, bu merkez
lerin kilovat kuvvetlerinin derecesine 
ehemmiyet verilmektedir. 

1925 &ene&lııde 3 kilovatlı bir mer
kez bliyük bir kuvvet sayılırdı. 1930 
senesinde 5 Jcilovatlı merkezlerin büyük 
bir in~ılap yaptığı töylendi. Aradan bir 
sene geçtikten sonra 50 ~er kilovatlık 
merkezler bile hayret uyanclırmağa baş. 
''\dr. 

Çünkü, 1930 yılında bütün dünya -
ıdaki radyo merkezlerinin kuvveti 1055 
kiiovzıtlık iken 1926 yılında bu kuvvet 
3247 yi bulmuştur. 

Bir kaç yıldanberi, 100, 120 l-/lovat 
kuvvetli merkezler ele yapıldr. Bugün 
40 dan fazla radyo merkezi 100 den 
yukarı kilovat kuvvetine maliktir. 
(Moskova Komintem ain:ıinati) radyo 
merkezleri 500 zer l:iiovatlıktır. 60 dan 
fozla radyo merkezi de 60 ile 100 °l91o. 
vat kuvvet arasmdaldır~ 

cezası vermiştir. 

Cüce 81moo mut 
beraet lstıyot 

Bir gece saat 12 de cebindıf. 
para ve tayyare bileti olduğu 
turduğu pansiyonun kapısında• 
clığt orman memuru Mustafar 
zannedip tabanca ile yaralıYaJl 
Simonun, duruşmaeına dün ıd~ 
lu ikinci sulh ceza mahkenıes 
vam olundu, 

Şahit olarak dinlenen polis 
dan sonra, davacı ayağa ~ 

- Geçen celsede de arı:etıııl 
mon eğer görmüş olsaydı, ya 
!dışarı çı'k,arak kaçar, yahut el 
tarafa doğru !Jteş ederdi. BUJ1 
yanında uzun boylu birisi d 
ikisi bir olup beni adaınaktllı 
dılar. 

Parmak Simonun vekili. !;J 
- Simonun bu hZırekctl . 

I " erı dan doğmuştur. O gece UZ 

para bulunması, sonra karafllı 
Ienmesine rLığmen cevap aıaııı 
diseye sebep olmuştur. Bilh·~ıta 
taya mahkemenin nazarı clı 
bederim: Simon evvelce de 'tl 
tecavüzüne uğramıştı. şaıııra 
dinlenmesini ve Simonun be 
terim. En küçük bir ceza bi)e 

demeyiz, demişw. 
Mahkeme, müd:ı{aa bakkıtt~. t .• ~a 

den ..rnhitlerin dinlenmesını 
:r uzıe 

rek !duruşmayı ba§ka bir i 

mIJ.tir~ 
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Ho ·vuftan ayrıhrken 
Her zaman hevecan ve iştiyakla 

hatırhyacağım simalardan 
uzaklaşıyordum 

;oksa Holivud bu hususta çok vefa
b~ır. Her an sizi unutmağa ve başka 
~ ~ Yerinize geçirmeğe amadedir. 

11~tı:r1 kudret ve kuvvetinizle bu teh
re:~e karşı mücadele etmekliğiniz ge-

tır. 

-XXVIII-
a l7 atan .~ovgi ve hasreti. Holivuddan 
zt''l~. Bir Ermeni §Chri. Dönil§. Pire 
~nın<W: heyc~nlı bir nakil had~es_i
~h. t~1ık ve sınem.a01lık. Gazetccilık 
~ı·lı bir anahtardır. Art~tlik ma
kı tı:a 1capanmaktır. l/erkcsin mcra-
1\ • ~ıncmaya niçin girmedim. Zahme
k· nımetine dcğm.cycn bir i§ .. McscZc
~~n >ıankörlüğil. Bu scvda<1aıı vazgcçi
·•ı.:. 

i STANBULDA doğan ve büyü-
.. yen bir kimse için ne kadar 
~l olursa olsun, başka bir hlemle
~tte, yadırganmadan yaşamak imkii-

Yoktur zannederim. 

d İki bUyük kıt'anm kucaklaşma.sın
an \'il li cude gelmiş !.abiatm bu ~hese-

leri01an lsta._nbulumuzda, yalnız Türlc
~~e~n: dünyayı kendisine çeken bir 
8ô atısıyet vardır. Bu şehri hat~ 
~a~lece görenler, hayatlarının sonuna 
tn.ı.kar kendilerini bu cazibeye kaptır
te tan kurtulama;;Jnr, ve daima onu 
lliltra.r görmek i~iyakmdan kendilerl-

alaınaztar. 

'-' ~0livudda tabiatın blı1;ok güzellik
ku' ~\\l:uıını9ın, -1n..o.n ı.&.uun. 
be dretıı:ıin en yüksek tecellileriyle de 
bc~~iş olan bu giUcl şehir de müeb
~llıd bır bahar iklimi caridir. Yanıba
gitı a karlı dağlar, ıssız çöller, ve en
lı.e ~enizıer de vardır. Ve bunların 
ıe:sı başhbaşına bir kıymet ifade cy-

ektedir 

~ ~a~at ~karda bahsettiğim gibi si
ıırız a~rna Istanbul:ı çeken tahrunmUl
~i hır tnıknatisiyet vardır. Buna ken
~ii kaptıran bir vatandaş dünyayı 

;nıez olur. Hatta Holivudu bile. 

l't!ı:~ ben de, üç buçuk sene bir ay
, :ı:ı sonra ister vatan hastalığı 

~ete~a~lji - deyiniz, ister mıknatisi
!llll t el~~esiyle ifade ediniz, bu cazibe· 
~t esırıne kendimi tamamen kaptır
tto~ lln. Artık gözüm ~aşka hiç bir §CY 

~tiy eyor, gözbebeklerimde büyük, bir 
l'llt~kın tahammUJsüz yakıcı alevleri 

l ~Yordu .. 
llf:,,.~ığın en yüksek hasleti yurt 
~'il, ~1ni~ ne fülhi bir kudretolduğu
lı.a~t §erın en kıymetli cevheri olan 
lillk ın, bu aşk mukabilinde, neden is-
latı:ı1~ edildiğini simdi nnlamağa baş-
~ ş Un. 
~ exnt leketime dönmcğc karar ver

. ated·~ 
teıebiı- . tgim zaman tekrar buraya 
~ ih~~dıtn. Şimdi benliğimin en bü
~t?·in~Yacını, ,.atnnımın mavi de-

1 kaplayan temiz havasını bol 

bol ciğerlerime çekmek i~tiyakı teş
kil ediyordu. 

İstanbula. dönmeden evvel Kalifor
niya. hUkıimetinin merkezi olan Ok
land ve San Fransiskoyu da görmek 
lAzmıdı. O tarikle dönmcğe karar 
verdim. 

Parlak bir nisan sabahı Holivuda 
veda ettim. Otomobilimin her an beni 
uza.kla§tırdığı bu gUzel fakat vefasız 
şehirden ayrılırken müteessir olmadım 
dersem buna siz de inanmazsınız de
ğil mi? Oraya hayatnnm en tatlı en 
kıymetli günlerini gömmüştüm.. Ken
dilerini her zaman heyecan ve işti
yakla hatırlayacağını birçok simalar 
ve gözlerden her an uzaklaşıyordum. 
llıcide birde yavaş yavaş arkamda kay
tolmağa başlayan Holivuda başımı 
çevirmekten kendimi alamayordum. 

Erken bir sabahın müstesna. güzel
liği içinde çok genç bir hayatın kıy
n.etli hatıralarını bıraktığım bu §eh
rin son bir manzarasını daha görmek 
isteyordum. Sonra da asabiyetle oto
mobilimin hızlandırma cihazına aya,.. 
ğımı basıyor, altımda honılda.yan ca
navarı daha süratle koşturuyordum ... 

San P'ra.nsisko yolu ili.erinde Fres
no şehri vardır. Buraoa yaşayan dört 
bine yakın Ermeni ekseriyet teşkil et
mektedir. HattA bazı sokak isimleri 
hem ingilizce he mde ermenice olarak 
yazılmıştır. 

~do. buluneın Ennenııer çU'tçf. 

Jikle, tavuk, kaz, hindi gibi kümes 
hayvanları yetiştirmekle iştigal edi
yorlarmı§. Oldukça refah içinde yaşı
yorlarmış. Burada ermenioe bir de 
gazete çıkıyor. Kendisiyle gazete ida
rehanesinde görüştüğüm başmuhar

rir, nazik davranmak istemesine rağ
men, sempatik bir adıı.m değildi. Bu
rada yr.şnyan Ermeniler de mn.attee~ 
süf Türkiye hakkında hiç de iyi fikir 
beslememekktedirler. Bilakis, elle -
rinden geldiği kadar Türk düşmnnlığı 
yapmağr kendilerine şiar edinmişler
dir. 

ldarehancden ayrılırken, bir Türk 
gazetecisinin buraya. geldiğini nasıl

sa haber alan halkın otomobilimin et
rafını sardığını gördüm. Kalabalık po
lisin dikkat nazarını çekmiş olacak ki 
otomobilimin yanında bir memur bu
lunuyordu. Gerek bunun ve gerek yar
dımn çağırdığı diğer iki polisin gayre
tiyle otomobilime binebildim. Topla
nn.nlann hal ve ta vır lan hiç de dosta
ne ·]eğildi. Bunlar şüphesiz beni yazı
larımdan, radyoda.ki \'e diğer mahal
lerdeki kon!eranslarnndnn tanıyor
lardı. Bana karşı memnuniyetsizlikle
ri izhnr etmek için buradan geçişim 
bir vesile teşkil etmişti. Te.~ekkilr o
lunur ki polisin gösterdiği teyakkuz 

(Devamı var) 

Sonya Heni, §ampiyon olduktan son. 
ra yıldız oldu : buz üstünde kayma pm
piyon u beyaı; perde üzerinde yıldır; ... 
Film sahasında ne dereceye kadar mu· 
vaffak sayılır? Bu, ayn bir bahis; fa • 
kat 

0

muhakknk olan bir Jey var, 'kji o 
lda, Holivuda giden bu genç kadının, 
Amerikada popüler olmağı bildiği ve 
hemen rekor derecesine ya.kla§Zr bir 
geı.:r temin edebildiğidir. Sonya Heni, 
Amerika da tam man5.sile para kırıyor 1 

Kendisi, film çevirerek ve ptıtinaj 
yaparak, bir sene içerisinde 500,000 
dolar kazanmı§tır; eğer yalnız spor sa
hasında lc,almı§ olsaydu bukaldar para 
kazanması mümkün olur muydu? Bu
kadar müddet içerisinde bukadar para 
kazanabilen bir rıpor yıldızı tanınım • 
yort? Hatt! en çok para kazanan spor· 
cu oltırak tarunmı§ eski tenis dünya 
şampiyonu Frcd Perri, Sonya Hen~ ta· 
rafından gölgede bırakılmı§tır; F.red 
Pcrri, professiyonel olduktan sonra 

'f, yaptığı Amerika turnesinde gerçi pek 
ço~ para kaz:anmı§sa do, buzilstil Pren. 
sesine yakla§amamı,tır bile! 

Franzilka Gal yent bfr rnmdc .. 

Sonyı, Amcrlbnm zayıf taraıEını 

ıezmi§, Amerlkalılın bu noktalanndan 
kavraım§tır. Mesel! bir müddet evvel 
Nevyorkta 5 gün sürmek üzere hazır-
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yazlı yıldı 
SonyaHENi 
Amerikalılar patinaj 
şanıplyonuna bu is· 

nıi verdiler 

Sonya Heni bilhaua laveç Kralmın verdiği madalyadan 

sonra ~ün en meıhur yıldızlan ve en meıhur aimalan ıareamn 

girdi. Sporun bugÜn perde üzerinde bile ne kadar ıöhret ve para 

temin ettiiine Sonya Heni'den daha canlı bir misal gösterilebilir 

mi? •. Sonya §İmdi Amerikada bulunuyor. Yani ıtüdyolann toplan

dığı ve paranın akbğı yerde ... Zaten bu sebeple do pek kısa bir 

zamanda eski ıampiyon dünyanın en sayılı zenginleri eruma 
girmedi mi? .. Bu yazıda Sonyanm huıuaiyetlerini cıkuyaacbmız. 

ltclan patinaj revüsü o derecede rağbet 
görmü§tür ki, herhangi bir fevkalade 
tema.§!.da hazn: bulunmak üzere hiçbir 
fcıdakarlıktan çektnmiyen mera'k,lı zen • 
ginler bile, bu bilet ücretinL'1 10 nüsli. 
ni teklif ettikleri halde, bilet bulama -
mı§lardır. İlk 3 günde 50,000 kişi kap> 
lı kişelere boıuna başvurmuşlar, elleri 
bo§ dönmU§lerdir. Kar altında bir yan. 
da orkestra oynak havalar çalmış, bir
yandan da Sonya Heni, pat.'naj yapmış
tır. Bu revüscl patinaj~, saı~sayon teş. 
kil etmiştir. 

Sonya Heni, ba§langıçtan bu sükseyi 
yeter görmenüş, illıj sansasyonu, müte
akip sansasyonlarla beslemiştir. Yıldı
zın meıhur Okyanos uçucusu Dik Me. 
rilin tayyc:ıresile Okyanos üzerinden ge
çerek., Amerikadan memleketi olan Nor
veçe uçmak istemesi de, bu sanasyon 
te§kil edici rekl~mlar cümlesindendir. 
14 saatte Avrupaya vanlmak üzere ya. 
pıl~ı:ak bu cür'et ifade eder uçu§a, yıl
dızın annesinin de i§tirak etmesi, mu
tesavverdir. Ameri~da şöhret edin • 
mek, 1öhreti arttırmak ve mubafara et
mtk: için e>ldufu lndar, boyuna para 
kManmak için de bu ~'bi t!amıı!Yonları 
bir an bile ihmal etmemek, gerektir; 
çünkü, Amerikalılar böyle rcklimlar • 

dan hoşlanırlar ve bir yıldıza karp ~ 
kalan, anca\ bu .suretle devamlı bcale-J 
nir. 

Holivudlular, Sonya Heniye "Beyaz;-4 
lı yıldız,, diyorlar. Norveçli, beyaz ren. 
gi hemen .her yerde tercih etmektedir. 
Evde, bahçede, sokakta, kalabalık ye?'-1 
lerde, hususi ve resmi toplı:mtılard4 

hep beyazlar giyinmiş olarak görün ~ 
mektedir. Hatta otomob:.li de bcmbc .. 
ya1':itr. Bu otomobil 6ipariş üzerine ya
pılmış, yıldız, ön tarafına nüs olarak: 
yerle§tlrilcn bronz heykelciğin bile 
değiştirilmesinde ısrarla durmuş, bu 
st2:1tücük te beyazlaştmlmadan siparlti 
teslim almamıştır. 

Sonya Heninin kar~yrsi, Viyanada 
ba§lamı§tır. Bundan 14 sene evvel A -
vusturyaya gelmiş, Hemalzcr patinaj 
yerinde her gün tıntrenmanlarla uğraJ. 
mı§tır. Heni!z 15 yaşındayken ınefhur 
Yaroz Zaboya galebe çalmış ve bu sa
hada rak,ipsiz kalmıştır. Bununla bera
ber, kendisinin buz üstünde kayrru:l:la 

· öyle kolaycacık parladığı sanılmasın. 

Patinaj, kolay bir sanat dcfildir. Son.. 
suz abrrsıda plıpıak lbBB4M. Son .. 
yanm da ha.zan bir figürü 50 • 60 kere 
denediği, fakat bir türlü tam uygunluk. 

-.:= lUl[en ıOJTlaı.ı ,.~ 
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SA IF 
Babası mektilplerlni Klaraya gönde

riyordu ama, içinde hepsine hitap edi
yordu, içi de hep alaylı lakırdılarla 

dolu idi. Başka mektüpler :ie geliyor
du: Klaraya Papa 'daki annesinden, 
Paulaya bir mektep arkad.:şından kart, 
György'e timdi Parlste bulunan kon· 
acrvatuvar mualliminden yine bir kart. 
Balaton'da geçire~kleri yaz gü:ıleri 

büyiık bir s:.ratle sonuna yak1aşıyor

ou. Paula yine takvimine bakmağıı baş· 
ladı: on gUn kaldı, bir hafta kaldı. 
dört gün kaldı. Hava hep g:izeldi, gün 
ler ve h:ıd!scler, hep aynı o?masma 
rnğmen, insanın çok hoşuna gidiyordu. 
Artık kimse o hadh:eden bahsctmiyor-
6u, - sanki unutmuş gitm'şlcrdi, sanki 
hıç öyle bir şey olmamıştı, s~nki bir 
rUyamış. Paula acaba aah:den l'Jya mı 
&brmüşt~m diye düşünüyordu. Fakat 
o:an şeyleri katiğ bir şekilde hatırla

yınca, arada geçen Uikırdılaı aklına 

aeMikçe rüya görmediğini anlıyordu. 
Peki ama, rüya görmemişti de haki· 

1ııten ne ol muştu? Olan şey o kaear 
fena bir ıeydi ki hiç olmuşa benzeml
yeırdu. Çocuğun zihninde her fey kar
"1• karıtık .:anlanıyordu. G>"örgy'ün 
J:Ucllm ettiği bazın Ki c·ı uluyordu, 
bazın annesi, baun de Eva: hatta ba
ran haminnesini ahtapota benziyen bir 
adamın kcll:ırı arasında görüyordu. Hü
etim eden bazan György'dü. bazan ba· 
lı:ısr, bazan Szikoro Beppin. bazan de 
6ğrC':men Tolnay, hatta hazan kendisi. 

Bunlar buhranlı rüyalardı, yahut d:ı 

korkunç kabuslar. Bereket versin, sa· 
baha bir izi kahrrvor bütün bunlann, 
hepsi zl!-ıninden silinip gidiyc·rdu. Bir 
cnha an'!ak senelerden ıonra hatırlı

Y"rdu. Bu he.1ise ta Balaton'Ja olmuş· 
tu, orası aklında bile yolttu şimdi ar
tık. Bnz"n, bir r.Un ö~l:den sonra bile 
>·ntı~ı sırada, bir hareket, bir lakırdı 
aklına o hadiseyi getiriyordu: faka~ 

ıonra den!z banyolannı, gü:ıe§i orada 
tanı.<Mtlannı, b2basından gelen mek· 
tUpler hatırına ıelince ötek'ni unutu· 
yo~-ıu. 

Son günlerde Grörgy'iln \h erindeki 
o gamlı hal artık kalmamıştı: Klara 
oa vine eskisi ,;bi nazik ve iyi bir :nsan 
l;ibi hareket ediyordu. Göl hazan al
tın ynldızlı ~ibi bir hal alıycr, brz;ın 
yeşiHmsi sarımsı bir renge ~iriyor, ba-

la icra e..! .. m::d ği, daima bir l:usurlu ci
Jaetin kal:lığı olmuıtur. 

~~.ıy.ı Hen:, patina3da da teyirc.ilerin 
alal:rsını bcslemeği bilm;ştır. Daima 
yeni yeni figilrler ~cat etmef;i gözetmiı. 
tir. Seyirciler, onu numar~·arını tek • 
rar~a:naıı için şiddetle allc.ışlad:kça, 
t ı:ıpiyon, ••Kugunun öl:.imUnü., ve 
.. Muurka., gibi görülmesine doyula • 
mıy:ı.n sanatkarane patinaj numralarıru 
te:.rarla:nıştır. 

Bu sporcu genç kadın, moda h&ee • 
ketlerine hiç bir vakit 11kayt davran • 
mamı~tır. Patinaj dünya şampiyonu ~
ken her yeni mevsim için Osloya 12 
mo:;eı kostüm sipariş cıder, antrenman. 
b· nı yaparken bunları gi~ erdi. 12 mo
del de P::risten getirtir, herke!:in önü· 
'ne çıkarken de bunları giyinmiş bulu. 
nurdu. Seyahatlerinde yanı sıra en az 
5 sandık esvap götürülürdü. 
. Arnerik:ıdan A vusturyaya dönen es· 
ki dünya p=• ."naj şampiy.ınu Kari Şe· 
fer, bu erl:ek şampiyon, dişi şampiyon 
Sonya Heniye dair ıorulan bir suale 
karşı, ~öyie söylemiştir: 

- Amerikanın spor ticaretinde daha 
evvel hlç bir uman, Norveçli s2n:~kA. 
ran: patinaj şampiyonu Sonya Heninin 
l.ştirakile olduğu derec::de kazançlı iş· 

!er çevrilmemiştir. Dünya şampiyonlu
ğu unvanı ve olimpiyatlrord2ki haşan • 
lan, biltUn Amerik1hların götlerini bu 
yıldız ilzerinc1a toplamağa yetmiştir. 

Kendbi, çarçabuk en zengin'er sırasına 
g::ç-ni5tir. Gerek fil'l'lleri. gere"k r:ıtfoaj 
revübri, onun ku:ağına para ak:tıyor. 
Am::rik:ı.:h en popUler olan, şimdi o • 
dur. Hem film cevi·erek rara !-:azan• • 
yor, hem de patinaj revülerinde görü. 
n::rek: hil15·2 .. ·mdi itleri kes:en.kcı yo-
lunda pdi7or? t.... - . -

-
ıan koyu mavi oluyordu. -:latan güneş 
her ıeye tunç gibi b:r renk veriyordu, 
f&kat geceler soğuk oluyor, gök yüzün 
de tahaf tahaf §ekillerdc bulutlar gö
rünüyordu. 

Bir akşam g8k yfü:5nde, altın gibi 
ı:an, !nce bir hiUil göründü; Lirkaç ge
ce sonra <la Paula. odanın içhe dolan 
r.iimüş gibi mavimsi beyazımsı bir ışık
:a uyandı: yatağından fırlııdr, per..:erc
yt koştu: gökyüzünt.Ie sağ tarafta, 
gUmilş gibi mavimsi beyazımsı göz 
kamaştıran bü},:ik bir daire vardı. 

Birkaç gün sonra, nbahley:n, tire
ne binerlerl:.cn de, allaha.smarladıkla
rın teessüründen, eve dönmenin zev· 
kınden fazla, içinde büyük bir ferahlık 
dı.:yuyordu: 

"G:.!zel bir yaz ge~ir.dim 1 GUzel bir 
yaz 1 Glizel bir yaz 1.,. 

Ağustos sıca~ında Peştede, daha 
uıı ya% i~in hazırlımmış evde yaşa· 
mak tahaf bir şey ama, fena bir ıey 
dt değil. Ozerl:rine örtü ge;irilmiş 
olan mobilyelerde, üz.c.r!erine bez Öl"

tülmUş lambaların donuk aan ışıklar
rmda insanın içine hUzün veren bir şey 
\•ar. Sonra, halıları kaldınlmıı olan 
döşeme~erin Uzerlnde kaymak ne gil· 
%el fCY f P.ep Pe;tedeki evdt> ya;ıyo

ruz, m:ktcp yok, çalı!placak dern yc't. 
y2pa:ak h·çbir ıcy yok. Yaz şimdi. 

Teptilhava bitti ama, daha •atilin or· 
tnındayız. 

Babaları muayene odasını öğleden 

sonralan a:ık bulunduruyor. bankaya 
cıı Uç gt'nde bir sab1hları giciyor, di
ğer gUnlerde aabah1annı çocukl:uile 
beraber, Klara ile beraber geçınyor. 

Galiba Gastein'de dağdan bıkmış: b:zip 
Çola~tığı yerlerden hiç ba!ısetmiyor 

zir . Gezmeye ç ktıkları zaman da yal· 
nıt parklara gidiyor, yahut da Stafa· 
nia ca.-ldesi,,in ~rka.,•n1aki vın yaba· 
ni parka gidiyor. Bazan :la vapura 
t:in'p Marr;it adasına cidiyorlar, re
sim yapıyorlar. 

Bazan de arabaye? bini'> B~c!a'dı bir 
B§nğı bir yukan dcl~~ttklan oluyor. 
Bilmedikl:ri, tanımadıktan sokaklar
dan geçiyorlar: oral:ırda Szelesteki gi· 
b• evler vıır. tek katlı, damlan aaman 
kulübeler var, tahta,,erdel:ri : an dev· 
ı 'lmiş arazi ic:inde fabri!~a13r var. Bir 
lkl adım r,ittfl~ten sonra Uç <lört katlı 
} cr.i yeni köJkler görülüyor. 

Kulilbelerin yanı baş•n:ia yalmayak 
bzş•kabaş çocul:lar, esl:i ptiskü yama· 
lı eli:ıiseli \'ıtiyarlar görül:yor: bir av
lu.ı:lan doğru armon'k sesi geliyor 
M ekteptcki o fakir çocuk!ar t öyle ev-
1 .. .-de mi ya~ıyorlar? Eu ev1eıden biri· 
nin İ!iini görmesini o kadar istiyor k! 1 

Tek katlı evlerden birinde, ihtiyar 
bir ac"!am, per.•:eren·n öntine oturmuş. 
çu';ıuk içiyo:-. Er,•a:z •'çtan ei!n:~te 

' ' !rlryor. Araba bu pe>ıcere"in önün
ce.o ge~erhen, adam rı:,,cered:n uzanı· 
yor, rocuı:;unu a;ı;. .. '" • .. -ı ııılmor: 

- Merhaba yolcular 1 diye ses!e· 
niyor. 

Klara oturdu~u yerden doğruluyor, 
aıl:ava do~ru bıkıyor. 

Eababrı: 

- Nere bak•vorsun, Kla~a !? diye 
soruvor ve o da kalkıyor bakıvor. K'a
ra. dudaklırında garip bir ~lilümsem:: 
ile: 

- Bu lhtivar ac'.lam. diyor, Papa'c1a 
bcn'm tan•dı.ı;ım bir ihtivar •dam var
dı, ne kadar benziyor ona! 

Bab .. Jarr bir giin .,t:lı onhn ha!:ilo:a· 
ten c:dnie ve mac:ralı bir ge:;intiye 
tötürdU. Bir arkn1e~ı bilt:'.n r,:ün öı7le
yc. kı:/1 t\r otomobilini ona vermi~ti. Üs
tii açık, mavi boyi.'h, büyük bir seya
hat otomob·li idi bu. İki tarafında 
güneşte parıl parıl parlavan tunçtan 
''ir şeyler vardı, basır• :a o .. t-öö5 I diye 
bir ses cıkarıyorc!u. Geçt '!:leri r .. ar
rlıııı ahali c'uruyor bu ".·k araba\ n ' -:yr2n 
h•yr:ın b:'kı\•ordu. Paı·b c'ar vere bil· 
,.;

11 •rek oturmuı. ·trdtan her'·•s;n ~~
.n bir kan' bıekma~"ft-l;tn memnun. röz 
lttini kendilerine bakanhrdan ayırmı-

1 
Sütle beraber 

Sütlen yapılmış mad
de:erde ucuzlalılaca~ 

Memlekette sütü ve sUtten yapılan 

maddeleri ucuzlatmak için uzun zaman
druıberl çalışan bir komisyon çalışması
nı biti~ ve etraflı bir rapor hazırla
mı:lur. 

Halkın gUnlllk hayatında ekmekten ve 
etten sonra en mühim yeri ıılan süt, pey
nir ve yağ gibi maddeleri hem sağlık ha· 
kımından mümommel bir kaliteye yllk -
seltmck, hem de bol miktarda lstihUUci

nl temin ma.ksadlyle fiyatmJ ucuzlatmak 
için alınmruıı gereken tedbirler bu ra -
porda gösterll~tlr. 

Rapor hazırlanırken, başka memleket
lerin bu yoldaki mevzuatından geniş öl
çUde fnydalnnılmış; ımcak memleketimi
zin gösterdiği hususi §artlar da gözden 
uz:ı.k tutulmamıştır. 

Komisyonda aza eıfntiyle bulunan sağ
lık balcanlıftı milmessili, sut veren hay
vanların yct!15Urllmc ıı:ı.rtlan hakkında 

bakanlığın ll~J'.1 slirdUğ'U tedbirleri söy
lemiş ve fenni ahırların IUzumundan bah
eetm\ştlr. Zaten iki fl<'ne evvel hazırla
nan eUt nlznmnamC'slnde de bu husustn 
çok sıkı ltayıthr vardır. Ancak, memle
ketimizin her tar!\fmda fenni ahırlarm 
inşası her şeydC'n C\'VCl bir u:ı.rnan ve pa

ra işi olduru k\n bu hususta hayvan Si\· 

hlplcrlne ba..<ıft ko!aylıklar göstcrilmc::ıi 

de bahis mP\'Ztıudur. 

Haztrlan'.l.n mnonın tatbik klymeU hnk
kmd& tam bir fikir edinmC'k maksadlyle 
mUtchas!lts heyet köyleri dolaşmağa 

karar vermiştir. 

Bakanlık, k8~·lerf en ma11rafsız bir şe
klldn tennt abırl:ı.r ~etlrcbtlmelerlnl te
min için b:ı.zı nUmun"ler de yaptırma~& 
karar ''erml<Jllr. :ıtUtehassıs heyetin 
k6y1Prd<>kl totklkatı mrnsmda bu husus
ta da knmr \'erllccektir. 

Eltonoml bl\kanım•z B. Şakir KcsC'bir 
bu komisyonun çnlıl'Mnlıırını ynkından 

takibctmı, ve nıponın bir an evvel ta
kib!\t nafhasınR germesini tstcml-ştir. Şu 
vad\'f'ttPn anl:ı."ltlrl·~nıı J:8re hi sUtün 

ur.u~a f'ııttınlm:ısı f<;ln hnid\mC't en kı,a 
ıanıanda blr karara vRnnak azmindedir. 

POLiSTE: 

Adu Un,erlnde 
bu.onan cest:'l 

Bir hafta evet Adt. önlerinde deniz • 
d::n bir ceset çıka=ılmış, hüviyeti tes • 
bit edilemediği içın morga gönderil • 
mi§t.!. 

Yapılan tahkil\a: tonunda bunun Us. 
küdarr'- Durb . .:i maha:le::inde oturan 
miltekait ~eniz ı:abitlerinclcn binbaşı 

Erzuruml:ı Hasan olduğu ve Üsküdar 
sahillerinde dolaşırl.cn kaznen denize 
dU§Üp b.oğul:iuğu ıınlaş:lnuıtır. 

HAN }-~ELALARINDA 
BiR CO:'ı'..10ME.ŞHUT YAPILDI 

Çarşı l:;inde P:111tırmacı hanında o
turan sabtk&lılardan kel HulUsinin ero
in !attığı haber alınını§, bir cilrmümeş. 
but yapılm gtır. 

Kendisine mü~terı süsU veren bir 
zabıta memuru Hdusiye para vermiş, 
birlikte han he'Al ı:-ı,a girmi~ler~ir. 

Bu sırada diğer memurlar bask:n 
yaparak Hulüsiyi yal:aalmışlardır. 

SU TENCErtESINDEN YAI',DI -
Kasımpa~ad :ı Hacı Hüsrev mahalle -

.. inde oturan Süleyır..anın altı yaşındaki 
oğlu Fikret di:n cıdadı:» oynarken man
gal üzerindeki su tenceresini devinr./ş, 
vücudünün muhtcl:f yerlerinc!er. yan • 
mıştır. Fikret hast:ı:ıaneye kaldır!lmış· 
tır. 

ÇALIAN iKi YOZ LI~ - Be~ik
ta~ta Hasfırın ca 1de:inde Y .ldırrrın 
fırınında çal.şıın Satı zabıtaya müracaat 
etmiş, t']ni fırında hamurkar Faik tara. 
Eından 200 lirasının ça'ını:!ığın: iddia et· 
mi~tir. Fa:k yakabnm·ştır. 

Y AG TENEKESiNi AÇAr:tKEN 
ELiNi -~ESTi - Arnavutl:öyüntle 
Sel:ban sol;:ığında oturan a~çı Hüseyin 
satırla y:•i tenekcr::ıi açarken elini 
kesmiş. l:on'ar al:maya başlayınca Hü
seyin dü:üp b3yılı:ıı§tır. 

Bu smıda b3şı ynnlmr§, te:!avi için 

l' ordu. Sor~a. şöforun ön::ndeki nlet
kre de bakıror~u. ı:en.::i::ine esra:-cn· 
ıiz b'r ~ev gibi ıelrlifi için, bunlar 
onu sok alikahu ediyordu . 

.(Devamı var) 

Bulgarların dostluğa 
yaraşır ilk hareketi 

Hükumet Türk:üx aleyhine çe'I" 
r:ıen bir filmi yasak etli 

ntelil r kadar, her ay, hatta her giln ınu . JsO Tarihlerini yeni yapmağa çalışan 
Bulgarlar, aynı zamanda Osmanlıların 
idarc&inde yaşadıktan 500 yılın hadi
se]er:ne ait vesikaları da bir c.raya top
layarak büyük ve §erefli bir mazi ya
ratmJğa çalrşıyorlar. 

Yaşamak istiyen herhangi bir mille
tın maz:sinden örnek alarak istikbali-
r.: hazırlamağa çalışması kadar tabii 
bir şey olcmaz.. Biz Bulgarları bu ci
l::etten çok hakh buluruz. Vesikalarla 
evrak hazinelerine istinat ed:lerek or
taya konulacak hakikat'ar önün.::le akan 
sular durur. Bizim, ötedenberi Bulgar 
komşularımızın milnevverJer:ıe, gaze
tecilerine anlatmak istediğimiz cihet 
de işte budur. 

Bulgar gazetelerinin 50 sene evvel· 
k; Türkü hedef tutarak vur abalıya ka
bilin~en neşriyatla umum Bulgarl•ğı 

Türki:.ik aleyhine zehirlemekte olduk· 
tarını yazmıştık. 

Bulgnr m.:ktep]er:nde okutubn tarih 
k:taplarının diizme lıir takım yalanhrla 
cioldurularak Türkün Balkanlara 
nakim olan 500 yıllık anl:tinin balta
lanmak istenildiğini ve Balkan'arın 
göbeğinde, yarınki sulh için tehlikeli 
ve şımarık bir nesil yetittirilmekte ol
duğundan tikAyet etm.ştik? Kendi ta
rafımızdan hiçbir müta]ea ilivesint 
lUzum görmeksi:dn Sofy2daki meslek· 
taşlarımızın Türkün ecdadı aleyhine 
uydurdukları iftiralan tercüme ederek 
okuyt~.:ulnnmıza sunmuştuk. Ka!emi • 
mizden Bulgar milletini gücendirecek 
1'ir kelimenin bile sadir olmasına, neza
Let:mitin mani ol.duğu muhakkaktı. 

B:.:tün bunlara rnğmen, daha düne 

· d • · d'l k Tür seneı evrıyeler ıcat e ı ere ,.. 
M··r •t rrıutaz hakaretler yağdırıldı. u n la • 

sıp bazı gazeteciler, Marmara kIY
1 ıerl 

rından bahsettiler. Bulgu hüku~e\ıer 
bunlara göz yumdu .. Hatta teşvik e 

gibi bir vaziyet aldı. gtııı 

Fakat Bulgar hükumetinin ~ç 1'ilr1' 
evvelki centilmence bir harekctı, . ol• 
- Bul~ar dostluğuna yara§rr bir 

1~ bıl' 
duğu için bizi memnun ettiğini de. 

• ru:ı:" r2da yazmaktan, işte çekinrnıvo a• 
Bulgarlar geçen yıl istrahi1 Vo~~dt· 

nam·le tarihi bir piyes hazırtarrıı§ tı. 
Bu pives Almanyada filme aıınrn'~,.11 , (.CC· 
Türklük aleyhine olan bu fı!rn, .

1 
;.e-

·· .. terı ' yıl Sofyadaki sinemalarda go" • ıır 
f;i zaman, Türk • Bulgar dostJugu .as 
mına bu işin şakası olamayacağını >,tı

aıııı 
mıştık, amma, aldınş eden olrn •. ,iJ1' 

• d bU} 
Bulgarca Zora gatetesın e ıw 
· 1. ·1· 1 d" ·· evvel g rcsım ı ı an arını art gun . 111,. 

cllğümfh: ve Sofvadaki Paçef sıne fl
sında göster:ıeceği ilan ecile~ ~tlzort 
min gösterilmesi, 13 mart ta:ıhlı J(lS"' 
gazetesinde okuduğumuza gore. ed0• 
han of hükOmetin:n emrile yasak 
mistir. ,.. . .,. 

Köse tvanof hUkC\metinden. d~ 
fatile beklediğiın!.z daha birçok 
lar vardır. ~ 

Türklük aleyhine b~~tün tarı,,• 113ıt 
coğrafya kitapları, §ımarıkça . ~.~ı-rl 
&"nei devriyeler, Tra!~ya gonu: b~' 
Vt' daha birçok zmltılar .. ç:ınt:ii·. zO 

lıyor• tlln bunlar ku1aklanmızı tınna 

m!lyon TürkU rahatsız ediyor .. 
,.o~ 

Mahmut Necmcddin ~ 

ırk·· ıbezfabrikaS 
Son b:r yllda iyi neticeler a~ırıdl 

a 
Si!merbankm Bakrrköy bez fahri· 1 

kası, 934 aenesinde modem tech'.zati
le yeni ve geniı bir ölçüde çalı;maya 
başladığı nmandanberi, mütemadi su
rrtte inkişaf ve tekemmül etmektedir. 
Yeni is kanunu hüklimler!nin tatbikin-
den sonra, fabrika ıek·zer uat çalışan 
uç ekiple faaliyete geçmiş, bunun ne
ti'.:esinde aylık vasati işçi mi!ttan ge
çen sene 714 iken bu sene 8<18 e çık· 
mıştır. I"akat son ay zarfın.d:ı çaiış:ın 

i§~lerin hakiki miktarı 986 kiş'dir. 

Gö:>'..ildüğil gibi, iş kanununun yürür
liiğe girmesi, bir yandan mevcut işçile
rin yUkünU hafiflcfrken, öte yandan 
yeniden birçok vatandaşlara iı sahası 

açmıştır. 

Ba!mköy bez fabrikası 935 senesin· 
de 479,427 liralık, 1,002,774 kilo pa
~uk aatm almı§tı. 936 senesinde bu 
miktar 635,725 liralık 1,327,886 kilo-

ya yükselmiştir. 
Fabrika pamuk istihl!kini Hraz da

ha arttırarak 937 senesinde 658,740 
liralık 1,462,730 ki1o parr.uk a:?trn al· 
mıştır. G5rül::lt:ğü gibi, en küçük üni
tts:n:n bu kadar büyük bir pamuk 
rnüste~liki olması, devlet pamuklu en· 
r:.istris·nın yerli pamuklarımız ve pa
muk pivasamız icin ne mühim bir un
sur haline ge1di~ni göstermeye kfifi. 
~ir. İki ı~ne zarfında Bakırl:öy bez 
fabrikasının pamuk alrmınd:ı.ki artış 
mihtar itibarile yUzde 32, kıymet iti
barile yüzde 33 dilr. 

Fabrikanın imalatı da, pamıık istih
l~ki nisbet!nde bir ytikselme göstermek 
tedir. 935 çenesi bez imal yekftnu 
< ,625,27 5 metre idi. 936 dn bu rakam 
.'i,399,346 metreye çıkmıştır. 937 zar
fında ise 6,33 7 .949 metre olmt•§tur. 

İki sene zarfında artış ni::bcti yüzde 

h:ıjtahaneye knldmlmıştır. 

KAMYON ÇARPTI - Şo!ör Mu. 
zafferin idaresindeki 3739 numaralı 

kamyon dün sabah Fındıklıdan geçer • 
ken 59 ya~ın:lı- Mnnoma isminde biri
s'.ne çarpm·,, ağır n.rette yaral:cıması. 
na g:b:biyct vc:rmi!:tir. 

Şoför yakalanmt~, yarab Feyoğlu 

hastahaneaine kaldırılmıştır. 

ı 7dlr. İplik lmalltı da aynı ~ 
seyrini takip ederek 936 da 97,; 1# 
kilodan, 936 da 1,012,546 •e 9 ~ 
J,156,713 kiloya çıknuşır. tıd p) 
içinde artış nisbeti yüzde 14 diif· dl 
tikanm elektrik cereyan sarfiY';1 il 
935 ~e 17 4,462 kilovattı. 9 

203,490 kilovata yükselmi!fdr. ft 
,,_, eti" 

Fabrikada evvelce ~eşekl.-w tJJ'I 
olan ı,çi kooperatifi çalışmaların• 
-ç&ffakiyet]e devam etmektedir. 4> 

Fabrika işç·lerin sıcak ve temi; I' i)O' 

il:tiyacını karşılamak için aıg• 1'tedif• 
retle öğle yemeği temin etıne U1' bit 
Eütün işçiler ve memurların bliY e1'tl' 
kısmı bu kolaylıktan istifade e:;.,1ıtC 
öirler. Fabrika 1.::vannda apar ·yeılfı' 
,-{icuda getirmek ve spor faalı aııııııf 
girişilmek üzere hazırlıklara bat1 Jı',,,. 
tır. Fabrikanın revir ve ınuayeııeıı do• 
ain.de daimi aurette hazır butuıı•1~n,. 
tor, dişçi ve sıhhat memurları aJtıı'd' 
r:n aıbht va-O:vetlerini kontrol 

bulun<lurmaktadır!ar. ,_/' 

r=~Günlü~ 

~~Pr.!o 1f~ 
Ôğle ne~l'.lyatı: Saat 12,30 Pl~: 1~~ 

nıusi!tisı. 12,50 Havadis. 13,05 p 
0
,.rü11 

mmıikl!ıi, 13,30 Muhtelif pllk ti" 
14 Son. llP -~11' 
Ak~ıım ne~rlyatı: Saat 17 fnk~. Y.-t 

hı dcr:>leri: Uııiversilı:den nakle :ı,ıı;'ıf 
• t"b ,. 9 

mut Esnt Bozkurt. 18,30 ~a 1 rosıı. ı ~ 
J{östcriı kolu tarafından bır te v"I ı• f' 
Konreran'I: üokıor l\hııarrcr ~eıed•"'~,o' 
rından <Şeker hustalıAının :ren so 1-iıt'' 
sullcri >. 19,55 Borsa haberleri. tıırllrı11 afi' 
mellin Rııa ve orkndnşlıırı 2o,sO I' 
Türk musikisi ve halk şarkıları· rıııd•~11ıt 
va raporu. 20,33 Ömer Rıııt ıar~"11ctııf •I' 
rııpça söylev. 20,45 Nezihe ve ;,ı" f'~ıl 
ıararınıion Türk musikisi ve 1 tıe>t ıl 
hırı. (Saat ayarı). 21,15 Fas~ ~on· "t> 
ltırahim w arkııd!!~lan tnrıı ın rtilf• ~il 

1 t u\'e 111"' 
Orke:\lro: 1 - Boh: H:ım e • hfll'" sf-'f 
Morf'na: Stravusreılern. 3 - An 18• ,-.ti 
NoktOrn. 4 - Alh~nlz: Sere~~11r, 'I 
Alan" hııhcrlcrl. 23 Pl~kla ııo ~ııberle' 
"e operet rınrçoları. 2:ı.20 son5o .. 
erteai .ıınoa pl'OIJ'&lllı. 23,30 



------ - - -.• - _, ..... 

senedenberi neler yapıldı 
<>aı...._• 

-.... 931e (Huauai muhabirimizden) 
baıta i Yılında 6000 llrahk bütçe ile işe• 
~tğ Yan bugü.nkü uray kayde ve övün
~ c. değer işler başardığı gibi, mühim 

1 ıııı • 
~ ~ erın de tezelden tamamlanması 
r11§ınaktadır. 

'Sağ~ Kasabaya 2 kilometre uzakta 
tabitl k Bakauhğının 1000 nüfus ıçın 
ı:ıı, ettiği) fenni mezbaha yaptırıl
""r ~c kasaba dahilinde 12 dillcandan 
.,. Ct "• • 
r 11ltiyaca kafi sebze ve kasap ha-
Uttıda . ") . . 

2 getırı mı§tır. 

ıiıı - 5 hektar büyüklüğünde ve şeh
~~~ en i!lek istasyon caddesi üzerinde 
fı.~dusı surette getirilen bahçivan tara
taı.ı an, düzenli bir park ve parkın or
~~ bUtün sosyal ve her •Üflü top
~~tı a rn:.isait, mükcmıpel ıa.hne t~r 
t,.:_.nı 1 havi bir sinema binası vu.:uda .... ,_ .. 

" .. ,ıştır. 
t"ar' 
~ ~ n yanı başında 3 hektardan i -
~r~ bir arsa da istimlak cdilmi§ ve 

ada d • , 
tı~ a pek yc:ıkında bir otel yaptı • 
a ~ Uzere hazırlıklara başlanmıştır. 

l'ltc - }(asaba iç.:ndc 4 kilometrelik 
~ {ap:ır~ldığı gibi en i~lek ~ddc o
.,~ hl'~cırh) yolunda ilende bır Bul -
tc .. · ~lıne konulabilmek için 25 metre 

··ı·ı ••. 
6 ~ ·gınde bir yol a~tır~lmı§tır. 

~Oıı tlıctre genişliğinde bulunan ~staı. 
~ ~arldesi 20 metre geniıletilmiı ve 
~~llzeı cadde üzerine de medeni kı • 
~ti C\'ler yapılmağa, ,portakal bahçe-

tcr · · i 1§tirilrr.eğe baıtanm?Jtlr. 
' l?raımzlann iıgalinden •onra 

harap bir vaziyette bulunan bu şirin 
~asabada Uray Çarşı Pazar işine de 
önem verır.:ş, 15 kadar beton dükkan, 
mrı!ua ve asri temiz fırın yaptırmıştır. 
Diğer dükkan ve mağazaların da beton. 
dan inşası için gereken tedbirler alın • 
mıştır. 

5 - Gayet iptidai ve gayri sıhhi, ay
ni zamanda ihtiyaca kafi gelmiyen ka _ 
sabanın umumi helaları kaldırılarak, 

yerine betondtcı helalar yaptırılmış, bu 
suretle, müh!m ve zaruri heli iht.:yacı· 
nı da tamamlamıştır. 

6 - Su tesi!atının projesi hazırla • 
narak tasdik eıdilmelc; üzere İçişleri ba
kanlığına, elektrik i~inin de projesi tan· 
ziın edilmek üzere BEJyındırhk Bakan. 
lığına sunulmuştur. 

1,5 hektarlık ve merkezi bir vaziyet
te olan en güzel mevkide pamuk, zahi
re ve hayvan pazarı foşaatına bir ay • 
danberi devam edilme~tedir. 

7 - Mevcut Ortzt0kul binasına ila -
veten iki dershane, bir kapalı kışlık te· 
neffüshane ve helaların inşaatına baş • 
lanmış, tezelden tamamlanmasına ça • 
lışılmtıktadır. 

8 - Urayın 934 yılı~da 6000 lira o
lan bütçesi 938 de 28000 liraya baliğ 
olmuştur. Her alanda inkişaf ve mede. 
ni bir kılığa girmeğe müsait olan Çu
kurovanın bu şirin Ataeı.:nin pek yc:ıkın 
gelecekte her türlü varlıklara eriıeceği 
muha~kaktır. 

Siv·asta 
f:ı~lek'trlk işi belediyeye devredildi 

.r köylü sevdiği kadını vurdu 

' Belediyeye devrecJDen 

\ ~ (llusust muhablrimizden) - Si

~ lıt. 0 'nlı 11 martta ışığa kavuş -
tl1Jc .ıutıden bugüne· kadar Sivas e
,, Işı belediye ve lds.rol hususiye 

~ ~tll lturuıan bir ıaare ile dl1zenle
~l'l U ~Ordu. Bu defa Şehir mecli
. liııe ~. llZıının verdiği bir takrir' il-
' t.,, ''U f.,· • 

~ · ""'"afı ~1n doğrudan doğruya. beledi-
'lııUJ ntıan vasıta.sızca idare edilmesi 

~~~ 1~~§ ve bu düşünce aehir mec
l'hıııe akla kabul edllmiıtlr. Mesele 

~. 11 uzun Uzadıya münakaşalar ol-
t!tfccd 

~?'afta e heyeti umumiye lağvi-
tı( lıtııı· :rn r gôzlikmüştilr. Bu ~i vilayet 
~~ hırlığ~~ısı gözden geçirerek elek
' hıııed.i un 1 haziran 938 den itiba-
ttıı~tJ Yeye devredilmesine karar 

r. Be1 · 
ıt•ti~teıc ediyo idarcl hususiyenin 

1 
hissesini 15 yılda ödeyecek

Sıv 
ASTA BlR HAUIB\'l 

~~~la llt~ASI Y.\PILACAK 
al'!, llber· . 

h.. "Ilı u 1 3ehrimiz Cumhuriyet Halk 
~· e 11 ıs • ~~11\ııı .., Y. n ~urulu ve onun çalışkan 
tb~l\ı~et ~llnlz.uı Uzerinde durduğu 
~~4\ 011 

10rindcn biri de Halke\;dir. 
' ~\i tnUnasip yerinde büyük bir 

~il:~· l'apı1a k 
' Q ~ ca olursa memleket 
lh i:' lı:ııı da hayırlı neticesi mey -

>ı.. Ql!J B olacaJ ltr · 
. "il töru t • Memlekete daima 
~il \><ll.ı v

0 
§ler1y1e mlihlın işler başa-

11 ~~lttı c'l'tıınhuriyet halk partisi baş-
~"" Oke • b 'Jı.ı. ..... ·~ı.eı •ekr nn u arzusu halk par-
~ t!a cterllğine ulaştırılmış ve 

nıuvar k a ıı.t cevabı almml§tır. 

elektrik ~tral blna.~ı. 

Bugünkü halde §ehrimizde
0

bulunan cum
huriyet halk partisine ait emvali gayri 
.menkulelerin satıbrak bunların yerine 
100 bin liralık vo hilkfıınot civarında 

milna.,ip görillecek bina ve arsaların he
men istimlaki suretiyle bilyük bir halk
evi kurulacaktır. Bugün Cumhuriyet 
Halkpartisinin ve Halkevinin işgal etti
ği bina da bcledlyeye verilecek, bu su
retle belediyenin ihtiyacı karşılanmııs 

olacaktır. 

nm KOl.'LU SEVDlGI KADINI 

OLDURDU 
Sivasın Zaraya 

~ bağlı Yapak köyün
de bir cinayet ol

. muıı, bir köylil sev-
•' • diği kadını öldür-

•. - müştUr. Bu hususta 
ısldığım tafsilatı bil
diriyorum: 

Köyden Mehmet 
cığlu izzet bir müd
det evvel !stanbula 
gidiyor. Orada bu
lunduğu zaman Emi
ne adında bir kadın
la tanışarak gayri 

mesru münasebetlere başlayor. Böy
lece nrndan günler geçiyor. Iz.zet köyü
nün ha.cıretini duyunca Eminesinden ay
rılarak köyüne dfinUyor. Cinayetten bir 
haftn evvel de Emine Istanbuldan kal
ktp köyüne gclmi§tir. Orada izzetini 
buluyor. Bir hafta tekrar beraber yaşa-

__ , ................................ ,,_.._... ...... ~ 
lzrnitliler ·=.~ 

lzmlt-lstanbul ara-
sında iyi bir vapur j 
lşıemeslol istiyorlar= 

lzmit, (Hususi muhabirimizden) -
Devlet denlz )'Ollnn işletmesi, uzun 
seneler var ki, lzmlt körfezine "U· 
ğur,, isminde 50 yaşında küçük ve 
köhne bir şilep tahrik etmektedir. 
Haftada Uç gün, lzmit - lstanbul se-

İ terlerini yapan "Uğur,,' lstanbuldnn 
: saat 9 da kalkmakta ve akşam saat 
i 17 - 18 de lzmfte vnsıl olabllmekte
i dir. Jzmit - Istanbul arası tirenle nl
i hnyet 2,5 saat olduğuna göre arada-

ki fark, bariz şekilde görülmekte
dir. Halbuki, vapur yolculan bu me- • 

safeyi 4 saatte azami §ekilde almak 
mecburiyetindedirler. Zira, gidecek
leri yol uzak değildir. Fakat Uğur şl
lepi uğradığı her iskelede yarını sa
atten fazla kalmakta ve zaman kay
bolmaktadır. 

Benim size anlatmak istediğim 

• bunlar değildir: Şudur ki: Uğur i
simli yolsuz, istirahatsız teknede me
deni bir insan, imkfuıı yok seyahat 
edemez. Çok defalar - söylenmesi a
yıp nma, gerçek - hayvanlarla in -
sanlar kucak kucağa, burun, buruna 
yolculuğa başladıkları gibi, Uğur va
purunda yokuların rahat etmesi için 
en kil!;lik vesait dahi kış gilnlerinde 

güverte yolculuğunun ne demek ol
duğu kendiliğinden tezahür eder. Ay-

• ni z:unancJa vapurun makineleri bo
zuktur. Daha geçenlerde arıza yapa
rak yold:ı knlmı§ ve tamir edilmişti 

Körfez halkı, Devlet denlzyollan 
idaresinden rica ediyorlar: 

l'ğur isimli bu köhne salapurya, 
eşya ve yUk nakil işlerine ayrılmalı. 
Körfnz hattı için de diğer hatlarda 
olduğu gibi, konforlu sllratli, küçilk 
ve fakat istirahati olan bir vapur tah-

rik e1tUrsinler. Bu vapur bilhassa, Ka- ! 
dıköy ve Adnlııra f~leyen Akay vapur- ~ 
ları aibi olur ve her gün mukabil ta- j 
raftan kalkarsa Körfez halkının se- : 

nelerdir çektiği vapursuzluk derhal i 
soııa ermiş olacaktır. c. Y. ~ ... .-.................................................. : 

Er.ha ada gaz 
konferansları 

Erbaa, (Hususi muhabirimizden) -
Halkevi sosyal yardım kolundan ecza
cı Cemal Vtırol belediye sinema salo • 
nunda kalabalı bir dinleyici huzurun
da "Zehirli gazlar ve gazlara kar~ı ko
runma çareleri,, hakkmc!a fenni bir 
konferZ1:1s vermiştir güz.~de hatip kon. 
feransında gazlann fizyolojik tesirleri ' 
üzerinde kimyevi tecrübeler yapmıştır. 
Halk ~onferansı ~ok büyük bir alaka 
ile dinlemiştir. 

yorlar. Bir gUn Emine lzzete : 
- Bundan no çıkar beni nikahla al 

daha iyi yaşnrız; diyor, bu söz üzerine 
lzzet hiddetleniyor: 

- Ben seni kanm edf:}mem; benim 
karım var .. Hatta hamiledir • 

Sevuiğindcn bu sert cevabı alan Emi
ne evden çıkıp gidiyor; faknt Izzet ar
kasına düşüyor. 

- Emine, diyor, kış \"aktı nereye gi

diyorsun ben yarın seni götürürilm ! 
Bu sırada yine bir dil kavgası bn§ln

yor; lzzet dayanamayor tabancasını çı

kararak Em.ineye ate§ ediyor. Emine al

dığı yaraların tesiriyle ölmU~tür. Suçlu 
izzet yakalanarak hakkında ndli tahkika
ta ba.slnnılmıştır. 

OORI:.'TME1'"LER ACASI!'\"DA 

ilkokul öğretmenleri mesleki bilgile
rini ilerletmek gayesiyle her on beş 
gilnde bir toplanarak mUnaka§ah konfe
rc.nslar tertip etmektedirler. Son kon -
feransta espcktcr Eaki Korcak yazı tek
niği üzP.rinde bir konferans vermiştir. 

Bu mevzu Uzerine uzun uzadıya esaslı 
fikirler yilrüttükten sonra Halkevleri
nin okullar için yılda bir iki defa böyle 
giln yapmalarını ve bu suretle ebeveyn 
ile öğretmenlerin daha yakmdnn biri -
bil"lerine knynaşncaklarmı söylemiştir. 

KIZ ENST1TtlSU 
Şehrimizde kurulacak modern kız E- ı 

nistüsu için bu yıl hususi idare blitçe
sindo tahsisat nynlaeağmı haber al-
dnn. NA1'1Z JIUSN1J 
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Şuşnigin yazdığı 
kitap 

Sabık Rnşvekll dört ay evvel-k8ieme 
aldığı bu eserde şöyle diyor: 

Daha kuvvetli bir • 
ınsan 

ta[hi varsa: 
-

eğer 

haritayı da değiştire bilir 
Birknı; gün CV\'cllnc kndar A:\-ustur

yanın Ba)\'ckJU iken ani bir darbe Uo 
indirilen \'O bubiln ü.ldbctl haklwıda 
sarih bir ıruıliunat alınnıayan sabık 

A\·usturya Ilaş\ekill Dt. Kurt Şuşnlk, 
Hltlcrln ••Ka.vgıım,, isimli eserini an
dıran "Üı; kere Anısturya,, adında b!: 
kitap nesredcrcl' A \'USturyayı nasıl i
dare etmek lstcdii,inl anln.tmıf)tı. Dört 
ay CV\"CI ne~rolunnn bo kitap üç lira
yı mUtecavb. blr fiyat üzerinden A· 
vosturynda 68000 nUslın sUrillmUştü. 

ŞimdJ tngtllzce, fmnsızca, ltalyanca, 
Hollanda ı.llline \"O l\lııcarcnya terclimo 
ediliyor. A~at'll;I ı;:ıtırlnn oradan alı· 
yonız: 

"A vusturyanm harici siyasetini, başlı
ca kendine hns coğrafi vnziyeti ve kültü
rUnUn ileri derecesi tayin etmiştir. 

Bir küçUk devlet için Uç imkan vardır. 
Bu devlet, blitün ahvalde ya tam mana
eiyle bltarıif olur. Yahut kendisinden bil- , 
yük bir devlete dayanarak onunla ademi 
te~vUz misakmdan mUtekabll müdafaa 
muahedesine kadar aktedebilir. Yahut 
da, her türlU tek taraflı anlaşmaları red
odip muayyen ittifaklar ynpmak.sızm U· 

mumi dostluklar muahedeler akteder. 
Diğer memleketleri bir araya getirmek 
lçln her fırsattan istü:ıdc eder. Miltevas
srt rolü oynar. Huldsa biz A vusturyalıla· 
rm "açık pencere siyaseti., dediğimiz ~I 
görUr. 

Ben kendimizi eski Avusturya impa
ratorluğuna ait olan memleketler ara
sında bir köprü, bir mütevassrt olarak 
telakki etmekteyim. Onlan eski impara
torluk zıımanm<ia yapıldığı gibi zorla de-
ğil, belki iktisadi vo içtimai adap üzere 
bir arada bulunmağa çalışacağız. 

Ait olduğumuz dnha geniş Alman mede
niyeti ile bağlanmw muhafaza etmeli ve 
onun iktısndi ihtlyaçlıırını ve dllşUncelcri
ni kendi müstakil kllçUk Alman devleti
miz vasrtasiylc dünynya tefsir etmeliyiz. 

Milletlerin münasebetini tesis için kuv
vet kullanmanın devamlı blr zafer tcşltil 
edeceğini zannetmiyorum. 

Hl~ şllphe yok Jd, daha lmnctll o1nn 
bir insan, <.'ğcr tnlllıi vars:ı, mcYCot ha· 
ritnyı dcI;-1 tircblllr .. Fakat bUtUn tarih 
bize gösteriyor ki, öyle bir değişiklik 

herhangi meseleyi sadece tehir eder ve 
nııdiren halleder. 

Sabık B:ı.5\'eldl Şuşnlg 

Benim kanaatimce, yeni kuvvetler, es
ki kuvvetleri yıkmadan kurulmalıdır. 

İ§te onun içindir ki, ben, A vusturyanm 
siyasi vazifesini, ".Ahnanyaya iltihak,, 
veya "Tuna federasyonu vilcude getir
mek, gibi iki ihtimal arasında görmedim. 
Biltıkis, Almanyayı bir "Tuna federasyo
nu,, ile uzlaştırmak §eklinde tasavvur et
tim • 

Buna da muvRffak olmak için, Oı;ta 

Avrupııda hiç bir memleketin Almanya 
tarafındıın tehdit edilmiş vaziyette bu
lunmaması ve Almanyanm da Orta Av
rupada birkaç devletin bir araya gel
mesinden mUtegekkll bir kuvvetle teh
dit edllmemlş olması lamndır. O zaman, 
Almanyada lçerde ,olmak Uzere bir Orta 
Avrupa Unyonu vUcude getireblllrlz. 

Bnnu hatırda tutmak Uzore, bir A vus
turya devlet adamı, Avusturyanm yürü
mekte olduğu ve en mü§kUl şernlt al
tında yilrUmU~ bulunduğu Almnn yolun
dan biç bir bal ve ld\rda ayrılamu. 

Faknt Rynl zamanda, kendisiyle mil§
terek bir ananeye sahip olan diğer kom
§U devletlerle do yakın teşriki mesai ve 
anlaıımadıı bulunmak vazüesinden de · 
vazı::oçemez. 

Avusturya, anayasasınca Jermen dev· 
leti olarak tarif edilmiştir. Fakat siya
setinde serhest ve mUstakll olmadıkç:ı, 

(Lütfen sayıfayı çeviriniz.) 

ihracatçılar birl-ği 
Dün yapllan toplantı çok 

münaf<aşah geçti 
Memleketimiz.deki ihracatçdarm ha

rice ,kar§ı müşterek hareketlerini temin 
etmek maksadile aynı maddeyi ihraç 
eden tüccarlar ::ırasında birer b!rlik 
kurulması için hükfimetin bu hususta 

1 
alakadarlara salahiyet verdiğini yaz-
mıştık. 1 

Şehrimizde ilk olarak ihracat tile· 
~~rlan arasında barsak ihracat tüc
carlan bir birlik kurmağa karar vcr
m"şler ve bu hususta bir nizamname 
rrojesi hazırlamışlardır. 

Dün tı:.itün barsak ihracat tacirleri 
i~tanbul Türkofis şubesinde öğle
den sonra Türkofis raportörlerin
den Saidin bnşkanhğında toplanmış ve 
iki saat kadar devam eden bu toplan
tı da hazırlanmış olan b:rlik nizamna
me projesi üzerinde görüşiilmüş 10 
maddeden ibaret olan nizamnamenin 
her maddesi birer birer okunarak ilze· 
rinde münakaşa edilmiştir. Dünkili top 
h:.ntıda Almanya ile ihracat yapan 
barsak tüccarları ile Amerika ile ih-

racat yapan barsak tüccarlan arasın· 
d<ı bir ihtilaf hasıl olmuş, bu yüzden 
toplantıdan hiçbir netit.:e alınmamış, 

önümüzdeki hafta tekrar toplanmak 
ilzere dağılmıştı.r. 

Aldığımız malCimata göre; iki muh .. 
telif memlekete ihracat yapan tüccar_. 
lar arasındaki ihtilaf şundan ileri gel· 
mektedir. 1stanbulda Almanya ile it 
yapan barsak ihracat b:.i.ccarları yirmi 
C!ört, Amerika ile it yapan. tii'.:carlar 
ise ancak 4·5 arasmdadrr. 

Amer;ka ile it yapan tüccarların id
<Hasma göre: Almanya ile it yapan 
tüccarlar yüzde yetmiş kar ediyorlar· 

mış, buna mukabil Amerika ile iş ya
P,an tüc.•;arlar bu kara hiçbir suretle 
yetişmemekte hatta çok zarar etmekte 
imi~ler. 

Bu vaziyet karşısında Amerika ile i§ 
yapan tüccarlar Almanya ile iş yapan 
tüccarlardan beher barsak başına 15 
kuruş istemektedir. Bu şekli Almanya 
ile işte bulunan tü~.:arlar kabul etme
mişlerdir. Çünk-:i bunlar da gönderdik· 
leri malın bedelini bazan S, lıazan 7-8 

ay beklemek mecburiyetinde kaldıkla· 
nnı iddia etmektedirler. 

Bu vaziyet önümüzdeki hafta yapı· 
lacak ikinci bir toplantı mevzu edilc
ıek bir karar alınacak ve birliğ!n ku· 
rulması için icaP. eden esasla.( t eabit 
edil(.f.;ektir. 
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Fran acele 
silih yapıyor 1 
Hükumet bunun çarelerini 
aramak için sanayicilerle 

konuşacak 

ispanyada 
hükümetçiler 

tes;im mi 
oluyor? 

(t!sı.rntı 1 inci sayfamızda) 

:Mesele Pa.riste Konuıuluyor 
Paris, 15 - Mavas bildfriyor: 
Bu &rıbah B. Blum ile görüşen bari· 

eiye nazırı öğleden sonra lda hıgiltcre 
büyük elçisinin ziyaretini kabul ~tmiş, 
bilahara B. Blum ile yükse!: harbi; c 

P~ris, 15 (A.A.) - Saat 17 de Baş. 
vekilet binaunda Milli müdafaa m:ızır
lan toplanarak alakadar amele teşek -
küllerinin murahhaslarile birlikte htırp 
imalB tını tesri t:tmck çareleı illG araştı. 
racaklardır. 

1 
raymca Lcbrun'un riyaseti.'lde bir nı:ı . nezaretine giderek milli müdafaa 1 tı • 

Buna benzer bir toplantı da bilahare 
milli müdafaa iiin çalı;an sanayicilerle 
eörilşme'Js üzere yapılacaktır. 

Nazırlar T oplaruyor 

Paris, 15 (A.A.) - Nazırlar ve müs. 
. tepdar yarın saat 17 ide bir ko:ibine 
meclisi akdetmek üzere Başvekalette 

toplanacaklardır. 

Diğer cihetten öğrenildiğine göre 
Pcrıembe günü öğleden evvel EJ.:.zc sa-

zırlar mcclısi toplanacaktır. ıek konseyinfo i~timaına i§tirak eyle • 
Yannki kabine toplantısında hük\1 - • miştir. 

metin kati beyannamesinin §ekli tesbit Ku ... -vetle lk"mıldıfına göre bu görüş-
cdilecek ve beyannn.-ne perşembe gün- mclere ve mim müdafaa yü~sek kon -
kü nazırlar içtimaında tasdl1ıj edilecek. ıeyinin ispanyıdal~i askeri vaziyet 
tir. ile alakadar bulunmaktadır. · 

Sovyctlerin Prag Elçisi 
Bükrqten Döndü 

Bükreş, 1 S (Hususi) - Sovyctler 
Birliğinin Bükreş elçisi Oıtrovıki'nin 

kaybolmasından sonra, yerine gelen tş. 
güder Butenko'nun da esrarengiz bir 
surette kaybolması üzerine, hadiseyi 
tahkikata gelen P.rag elçisi ıugün Ro
manyooan ayrılmıJ ve Pragda'lr.i vazt. 
fesi başına hareket etmiştir 

Filhakika Cümhuriyetçi kıt<:Jar, mu. 
hasımları kar§ısında mühim bozguna 
uğramı§tır. 

Tekzip 
Paris, 15 (A.A.) - İspanya büyük 

elçiliğinin te bUği: 
''Bugün Pariste, f spa."lyol askeri po

litik vaz\yeti htık~nda fantezist §ayia
lar çıkarılmı§ ve bunlar bazı gazeteler 
ve ajanslar tarafından yayıbııştır. 

Halayda Türklere 
karşı propağanda 

Gene şidrfetle devam ediyor 

Bu şayial'1ra göre, Cümhuriyet hU _ 
kumr.ti, mütare~e talebinde bulunmuı 
ve anarşistler tarafından Barsclonada 
ka.rgaşalıklor çıkarılmıştır. 

Bütün bu haberler res:ni ve kati au
Tette yalanlanmaktadır. Bütün fspan -
yol Cümhuriyet arazisinde tam bir sü
kun hüküm sürmekte ve Cümhuıiyet 

ori3usu Aragonda asi ve İtalyan kıta· 
tarının taarruzuna kar§ı kruıramar.ca 

mukavemete devam eyleme.l:tedir. 

Halep civarındaki bir çarpışmada iki 
ermeni Uldl1, 20 ermeni tevkif edlldl 

J\ntakya 15 (Hususi) - Bir hafta
Ö&nberi müstemlekeciler takyadaFJ 
rl'ürk halkının manevıyatmı kırmak 
mahadile propagandalara devam edi
yorlar. 

Askeri kamyonlar lüzumlu lü%umsuz 
taddelerde ve mahallelerde dolqtmlı
yor. 

D!ğer taraftan Antakyaya avdet 
eden Nebih Elazme ile Vatanilerden 
Öoktor Mustafa Fahri ve Fuad Halil, 
Psman Kasım vesaire bir içtima akd
ederek Hataydaki Arap1an bir kütle 
halinde t~kil:--tlandırmağa ç~acak • 
lan ve tarzı hareketlerinin ele inzibat 
kolu tarafından takviye edileceği bil
illrilmektedir. 

ERMENiLERLE BiR ÇARPIŞMA 
1 

Halep 15 (Hususi) - Halep civa-
'1nda Ermenilere satılan arazilerin tak 
Bit Qlüddetleri gel~inden dolayı borç 
!an haczeıı tahsil için gelen vergi me
murları, polisler ve jandarmalarla Er· 
meniler arasında bir müsademe cık

nuştrr. Neti'..:ede Ermenilerden bir ka· 
Cın bir erkek ölmüş, birkai kişi ağır 
11urette yaralanmıştır. Hadiseye sebe
t>iyet verdiği iddiasile 20 Ermeni tev· 
arif edilmiıtir. 

Jl'ransu: Hariciyesine ve Cemiyeti 
!:Akvama müracaat eden Ermecilerle 
ll:ıUk<unet arasmda buı yeoi haqisele,. 
~in çıkması muhtemeldir. 

ÇAPULCUDAN POLiS 

Antakya 15 (Husu~) - Hatay po-
!lis kadrosuna yeniden 17 kişi alınmış
nr. Bunların arasında hiçTürk yoktur. 
btihana lüzum görülmeden tayin edi· 
~en bu adamlar arasında çapulculuktan 
gelme kimseler de mevcututr~ 

böyle btr devletin mannsı olmaz. 

BtrLER DF. AVUSTURYA İÇİN 
Ş()YLE DİYORDU 

Hitler iSe "Kavg:ını" bs1mli kitnbmı 

Yazdıit zaman Avusturya bnktmda fJU• 
nu dom~tl: 

HAlm:ın Awıtuıy.ısı, bfiyU.k Alman 
lm3vat.am;ıa ergeç dönecektir. Hem• ilı
tisadi scbeblerle ~. nıU,terek knn, 
mUvterek bir Rayş'a nit olması icap ct
till IQln dönecektir ... Tazyik altmda bu
lwınn memleketler, mUştcrck bir dev· 
letin kuca#ma at~şlu protestoların. de
ğil, takat ku ;'l·etll bir kılıçla dönerler ••• 

nutku 
(Dördüncü. srı.yı/ailaıı devam) 

AVUSTURYADAKI KUVVET 
LERIN KUMANDANll<'.'il 

Viyana ıs (A.A.) - Sekizinci Al
"llQa: ı-enu:>~ ıul?puewltJ( nmp.JO uırm 
bir beyanname neşrederek Avusturya 
top ;ı.klanndaki büt\in roüsellih kuv
vetlerin kwnandanlıfı.ru deruhte etti -
ğini ve A vusturyadaki Alman ve A vus 
ti:.rya: kıtalarınm birleştiğini bHdirmit
tir. 

Yon Brautşnş de bir beyam'am~ nq
retmi şvc Alman Avu&tury~ o:dulannın 
''tahrip edilmez birl:kler,, ini seli.mla
dlktan sonra §Öyle demiştir: 

"Y akmda bila tefrik yalnız Alman 
aı.kerleri mevcut olacağına kaniim.., 
ARŞlDOK OTTONUN KARDEŞi 

Berlin 15 (A.A.) - Danzig Norpo· 
ten gazetesi Arı:dük: Ottonun kardeşi 
olan Arşidük Fcliks Habsburgun Paris 
ve Loııdraya gitmek üzere pa.zu günü 
gizll:e Avusturray,ı terkctmiş olduğu
nu haber vermekte.dit. 

Arşidükiln daha aonra kardc~ ile 
göNşmek Uzete Belçikaya gideceği ri· 
vayet edilmektedir. 

Hudut Kaldmldı 

Viyan::ı, 15 (A.A.) - Salzburg hu. 
dudundaki direkler, dün gece coşkun -
1'.ık sahneleri içinde kaldınlmı§ ve ya· 

kılmıştır. 

P.>lis müdilrlüğü vazif~sini deruhte 
ttmiş olan B. Hünler, bcrabc.dnlde .. Si. 
yah muhafız,,, l:ırdar. 60.000 kiı:i getir-
1nistir. 

Avusturya zabıtası, tr.mamiyle yeni
den tensik edilecek ve Führcr'in tama. 
mile itimadına ıı.:ı.hip bir alet haline ge

tirilecektir. 
Postahanelcr, gamalı haçlı ve "Füh

rer Viyan·ı:ia,, il>areoi yazılı hususi bir 
mühür iotimal etmektedirler. 

Mua.soliniye T etekJıtür: 
Berli.n, 15 - Völki§er Bo"baher eli. 

yor ki: 
''Allah safiyanc ttJ:avvurlarımw tak· 

dis ediyor. Führer'e ve A-.. usturyayı 
§:ddetle istediğimizi anlıyan LluaaolinJ. .. 

Barselondan Kaçıyorlar 
Perpignan, ıs (A.A.) - Bu gece 

Vendres limanına bir Fransız torpido
su ile bir torpido muhribinin dönmc•i 
liek'ffomck1CClir. 

Bunlaı:, y. lo n 
500 kadar mülteci getirmektedir. Bun. 
lann <ırasında siyzsi rical da vardLr. 

Bir lngiliz Vapuru Bahnlch 
Bars.elon. 15 (A.A.) - Taragon li

manında bulunan Stanuel ismindeki 
İngiliz vapuru bombardıman edilmi§ -
tir. Gemi batmIJtır. 

FRANSA ÜZERiNDEN GEÇEN 
ALMAN TAYYARELER! 

Barselon ıs (A.A.) - Milli mUda
!aa Bakanlıfmın bir tebliği, Aragon 
daki Franko taarruzuna iştirak eden 
Alman tayyarelerinin t~ekkfil tarzı 

h:ıkkmda tafsilatı vermektedir: 
Herb'ri Haynkel 111 bombardıman 

ta}'Y3relcrindcn müteşekkil dört küçük 
fflo. bu gruplardan biri Fransl%' toprak
lan üzerinden pçarak iki haf ta önce gel
miştir. 

Messers - Şmit 109 tayyarelerinden 
mürekkep ilci a~.:ı tayyaresi grupu. ve 
Haynkel Sl tayyarelerinden tr.ürekkep 
ıki filo, 22 tayyare ile bir d~ Haynkcl 
devriye tayynresinden müteşc=kkil i!:i 
17 filosu. 

Beheri 20 kilometrelik- füi mukabil 
hava mitralyözü ile mücehhez üç ağır 
88 ve iki hafif 37 hava bataryalı bu teJ:"o 
tibe tamamen Alman bir bölük de da· 
bil bulunmakta idi. 

Bu kıtaların bütürt §ef, subay, ııı

bay vekili Ye askerleri tamamen Alman 
ordusuna mensuptur. 

ye teşekkür edelim.,, 

Amerika Avusturyaclan El~lil:ini 
KaldınyOt' 

Vaşington, 15 (A.A.) - Yarı resmi 
çıahfellere göre, Avusturya Almanya. 
ya ilhak ~dildiği takdirde Viyanadaki 
Amerikıı sefaretinin konsolosluğa tah -
vil edilecektir. 

Ayni. mahfeller ilave eıliyqr: flhak 
l;eyfiyeti kuvvet istimalile Ver.1ay mu
ahedesine bir tecavüz mahiyetinde tc. 
Jakki edile:ek ve kuvvet kullanmak su
retile yapılan futuhatın tanmmamasL 
hrldtırehki simpson doktrininin tatbi
kini mta~ edebilecektir. 

Münasebetin Kesilme&ini istiyorlar 

Va~gton, 15 (A.A.) - Nevyork'un 
Dcmo~rnt memcs:ili Ot?Ole paıJ.amcn. 
toya bir takrir: v~ek Avusturya tek
rar istiktlline kavuıııncaya kadar Al • 

---- - -- -

d' 
''16 Mart,, ın ylldönümü 

Bugün şehitlerimizi 
anıyoruz 

Yazan: Hakkı sUha Gezgirı 
ctJ'starafı l lncl snyfamada) 

yıldınmlan çakan bf r donanmanm me. 
dent sahipleri, bu ~okuz ıehidi azım
samı§Jardı. 

Uyuyanlara, ancak pencerelerden 
ate~ ı!ç:ıbilen bu kahramanJan, sonra 
daha yalandan tanıdık. Bilttn uki 
inanı§lanmı.z kitaptan gelme saygılan
ml% yıkılc!ı. Ha.aiıder karşısında im
tihan ettikçe, anladık ki, biz, artık kU
sülemiyeeek kadar l:ı'..:yUmil§ bir mille· 
tin çocuklarıyt%. 

Eski milletlerin tarihi, uçurum ve 
tepelerle dolu olur. Bir su, nasıl hep 
bir hızda, akmaz, .bir derinlik, bir ge. 
niglikte durmazsa, tarih de öyledir. 
Baştan bap bir deıtan olarak devam 
etmez. Seyrek de olsa, yine hu parlak 
sayfalar araıına birkaç yanık yaprakr 
bir iki kanlı satır karttır. 
"Düşmez kalkmaz bir Allah t,. diyen 

atalarımız, bunu yalnız ferdlerin bir 
ahn yazısı gibi düşünmemişlerdi. Mil
letler için de bu düstur do~rudur. 

16 mart, Türk tarihin.de işte böyle 
bir leke oluak duruyor. Ben, bir zafe
rın, bir yenilişi sildiğine inananlardan 
ce~ilim. İster kılıç, iıter kalem ve ze
k! ile kazanılan zaferler, belki eski 
hesapların yeni baştan görülmesine, es
ki nraıiann çrkanlmasma yol a~bilir. 
Kaybedilmiş ülkeler, verilmiş cizyeler 
geri alınır. Fakat ganimetlerin bütün 
lıazineleri, bütı:in dünya haritasına bay 
rak dikmek, geçınigte ufrandan bir 
azılışı unutturamaz,. Bence zaferi bir 
afyon gibi kullanmak da kötil bir §ey
dir. Çocuklarımıza zaferlerimizin ha
zinelerile gururunu nasıl miras olarak 
bırakıyorsak, yenilişlerimizin azap ve 
i~kencesini de öyk'.:e onlara ulattmna
lıyız. 

arihin verdi · der eri, yeniz ve 
manasız kilfülcr u'ğrunda harcamaktan 
çekinmek. ıuura daha yakındır. Böyle 
bir hareket, yapmak ve yükselmek 
i~ lbrm celen ibretleri yok eder. 

lstanbulun o günkü halini, unat
ltirlanmı.z. kalemleri. fırçalan, nota.
lan ve mcrmerlerile unutulmayacak bir 
bale koymalıdırlar. Bunları bir yas 
haftasında hepimiz görmeli, yaralan· 
nuzm listUndeki aarrılan kopararak 
yeni baştan kanatmalıyı%. 

Felaketler, ancak göz önünde tutul
cJUkça, insanlar onlardan unklqtml
mıı olurlar. 

115 mart, işte böyle unutulmaması. 

vakit vakit yilrcklerde tazelenmesi ge
reken bir acının yıldönümüdür. O gün 
vUz binlerce Türk. koca bir payitaht, 
i;r sürıü snray, 'bir halife, bir sürü geh, 
zade yaban'.:t bir boyunduruğun ağulı
ğı altında ezihni&tir. 

İnsanlar, gerçek dostlarını düıtük
ten ı;oııra. anlarlıır. Milletler ~in de 
başka yol yoktur. Nitekim biz:. tarihin 
''Karaku~u,, na rahmet okutacak bir 
ıulüm altında inlerken sa.rayl<ırla ya
bancı :ruhlılar pek gr:.izcl anlaımııtar, 
kadeh toku§tunnuş_lardr. 

Türkün 16 marttan duyduğu ikinci 
acı da i~te budur. Gelen ıilahlı kalaba
lık, dilım.aJıdı .. Ondan her fena olan 
~eyi beklerdik. Fakat bizden olanlann, 
bizi köpüren kanlarımız içinde bıraka-

ınaıya ile diplomatik ınUnasebctlerin 

kesilmc!f.ni istemiştir. 
Avualmyeum Cene'n"Cde Munılıban 

Yok 
Cenevre, 15 (A.A.) - Aı;usturya • 

nın Milletler C~yetindeki daimi mu
rahhası Baron Von Pflugl Viyana hü
kfunetine istifasını vermi§ ve istifatı 
kabul edilmiljtir. 

Berlin. 15 (A.A.) - Alman gazete. 
lert Almanyanın yeni haritas?:ıı ncıret· 
mektedirlcr~ Bu haritaüa Avusturya -
Alman hudtidu 'f9lldırıhruıttr. 

Gazeteler Alman yanın nüfusunu 7 3 
milyon olarak göstermekte, en urun 
Alman nehrinin Tuna ve en yüksele 
Alman dağmm Groasgloclrntt olduğu.. •

1 nu kaydetmektedirler. 

aeılat1° rak dil§manla bağda§maları, 

da acısı idi. . riıı tJ 
Yalnız, uzun düşünür, badısele uıı 

. . bak k .. .. tiz ki bllg 
ıçıne arsa , §unu gorur ' d ~· 
hiyanetleri kar§ısmda utan~ duy ~11" 
muz hanedan, zulümlerile ıovran rtıı• 
mız dilşman, istemiyerek, bize ~ 1' 
lu§un sarp, çetin; fakat aydınlı 
!anlı yolunu göstermiş oldular· eıfttl 

Güneı, 11asıl kapkara bir gecrı dJ 
doğarsa, en parlak istiktaı sabahla kf!I'' 
kanlı zulüm karanlıklcı.nndan fci··ıUd
Bugün §ehltlerimizi anıyoruz. .:ı lc'1" 
müz-ün en derin yerlerinde onlara, t" 
şı beslediğimiz sevgiyle birlikte b~of• 
rib lekesi bir vatan a'.:ısı da ya ctı· , ıar > 
Bunlar, orada yanyana kalacak • 
nn için ikiı;i de lazım. d 

16 mart şehitleri tçl 
bogUokil merastlJJ 

. udllt' 
Bugün 16 Mart şehitleri gUtt gibl 

Bu münasebetle her sene olduiU ~· 
EyUptek:i Şehitlikte ihtilal yapıtac dl· 

Meraeime askeri kıtalar iştlt~b" 
eek, büyük bir mektepli ve halk 
lrfr Eyilp Şehitliğini doldurac~~r~ 

Şehir namına belediye meclı51 ~ 
ımdan Fazıl, Eyüp Halke .1 bl' tJitf 
Hilmi ve Universite talebesiııdet' 
bir nutuk söyliyeecklereir. 1ıft 

ihtifal yerinde bulunacak olıı' ,~ 
bando muzika matem havası çal•~ 
ve Şehitlerin mezarlarına çelenkle~te , 
nacaktır.. Çelenklerin konma!lnı .. ıti defi 
akip, bir manga as~er havaya ~ 
ateı edecektir. .. ,., 

Merasime davetli olanlar, bug~ ~ 
at on dörtte köprü:le.n kalka" 
•apurla Eyübe gideceklerdir.__/, 

vakY~ 

::~~;,~~ 
Dört bliy<ik iinivenitesi ve of~ 
teknik okulu vardır. 0 6ı1 Prağdaki Çek Unive:-sitcsinde ı JotJ 
talebe, Alman ünivemtesinde ~ 
talebe. Bmodaki Çek üniversit 

0
; 

~337 talebe ve Bratislavadaki Sl __.)' 
tini versitcsioda 2,364 talebe buloJIY 
tada. 

MODAFM A 
Ordu hizmetleri 1920 senesi ısıar"~ 

19 zunda çıkanimıı olan bir ~ 60 
tayin edilmiştir. Ahali ı 7 yaşınd~~' 
ya§Ina kadar askere alınabilir. 'fil 
tabil ahnlde aakulik 20 ~ 
lar. ~, 

Ordwh fiili bimıet 2 senedir· ~ ~ 
rı..mde meri klrl'"f'ct ıo.os9 "" ti' 
150.356 ef.rat tt l.2~647 ~:~ 
raJt ıe.bit edilmiıti. 937 delr;j 61te11' 
ordu nıeon:udu 185000 olarak ~ /J' 
yor. Tayyarelerinin aayıss 6 eöi'' 
Alman hududu tahktm edilın~t ..4' 

ZiRAAT VE SANA) ,,s>''., 
Çekoslovak toprakları, tabii }..~f 

ve sinai ilerleme lJakımııldall ~ ,!f 
rıın birinci derecede: mcınlck-
amdadır. '4{ 

Memlek lte zengin orınanıar ~ 
Ap.ğı yukarı yüzde 33 ~il 0 

1,ı<P tır. Kömür:. de.ınlr~ grafit. ıca ~ 
linit madenlerini haiz.dir. ,de 

934 senesinde. fabrikaları~ fl'ler.,.: 
11,040 idi. Bunlardan 1,698 ;

1 
ti f~ 

cat, 2,mn i t.:anı ve ta!· ı.72 919 ;6 
cek mevaddı, 1226 sı dögeıne, ıat. ~ 
makine. 908 :ı' madeni ına~la~~ 
ıı kağıt 696 ıı kimya fabrı ~ 

İ§te Çckoslovakyanın ~ul'ı A 
t2rihi ve. bugünlu:i vaziyetı.. ~j 
------------~-----:::--;;;,.......-ı 

Göz Hee<Dri1
1 

Dr. ŞDk rii Ert0! ~ 
• cad· ! ... 

Cağa?oğlu Nunıosmanıye feti"' 
Tel 22566 (Dr. Osınan şere 

Bu gazeteler Alman ordusıma lOQ ı apartımanı 

ilin kişinin ~ve cclildiiini ka.Y,deylc -JI.•••••••••-~ 
anektedirler. 



1Qo sene evvel Eflani oku:ıarı 
tetkik ed.ldi lstanbul 

· (Altına sayı/adan dtvam) 

~dlkf Ytıvarlak kUçillt bir delik, biça
~~Pus kadınl:ırn ~an bakmak içlıı 
-..ııaıt bir ye rdir. 

~afi erkeklerin bindiği knyıklan 
ıı~ ann görmemeleri için bazılarnım 
it de Yirmi otuz kadem irlliaında tah-

1'Jı l>erı:ıeıer konmll§tur. Bu, BoğazfçiııJn 
ııu IXl.anzanwnı kapaml§tlr. 
n· 
'ır tek hanrmm kocası olmak, birçok
,. l!1 ıevgIUat olmakt&D müreccahtır. 
~tUercıe, arabada. kayıkta hanımlar 
~ hanımıa.r ile birlikte bulunabilir. 
'tJt Bokakta karısına teaadüf edense 
~~ llılaınlU!ı yahut tanıdığmı hi~ettir
tlıı en btiyük mUnasebetalzlik sayılır. 
~ Son zamanlarda kadınlarca yapılan 
~Ytlk ısl~hat, mesell ~raylıların 
~ttıı Uçlarını vo bir iki zillllflcrlnl gös
'lıı e& derecesini n.,mamıştrr. Hanımla
-ha\'llcutıan siynh mavi veya koyu renk
' n nr kuma~tan ynpılmıv geni~ bir fera-

' 6:ıuıudur. lsIAm kadmlarmm 1yak
'tt11ıt gı:,\aklcri sarı renkte gayet çirkin 
~l'rdir. Ermenilerinki kırmızı, Rum
~ 1 ıılyah va Ynhudllerlnkl mavi tE"r
~ t. Su terlikler ile kadm1nr yavaş ya-

' ~11tt:rnekte ve heyU11i gibi ııokaklar
hı.~teçrnelttedirler. Tilrk kadmlan aUp

~ı- ttlzel yilzlildilrler. Şarkta hemen 
~ ltadrnlarm teni lAtt!, gfü:lcri harl-

11 \'e kaşları geniştir. 

~lamı çatık olmam gUzelllkten sa
~ için bundan mahrum olan Türk 
Q.. il·~ l1 bu noksanı, siyah boya (rastık) 
>ıı~~l ederler. Kirpiklerine ııUrme ko
~ llıı.l'lnn.klannın uc;larmı ve hattA a -

~ ~hanlarını kma ile kırmmya boyar
~ ~l'll'?nlann daima oturmakta olrna.
~~etlerlnde hiç bir letafet brrak-

~rıuıııyet bayatı Ş:ırkta kadmt&n 

'~ 1~1iyotten mahrum bırakm13 ve 
\; 

11E>tfnı medeniyette erkeklerden bir 
'1ll ~ dalıa a~ğı bulundurmuısbır. 
~bir ıcce mMallarma alda.nrp da 
, YcH ınu~aka memleketi zanneden 

\'9 
'b • ınevkıdm tanıamiyle habersizdir. 
~ hı.ılı..,'-"trfa belki bqka tilrlil olabillnıe 
\, S l'ltst hissi aşklara bir zemin de~l
~e\'i~ek fçb kııdmlar da meyil ve 
~ olmadığı gibi erkekler için lııe 

t !?7.dır.,, 
"Jt, 
1 100 eene evvelki lstanbuJ tart-

\ il \'e İstanbul hııyntmdan bir yap-

~ NtTAzt AJDIET -
1
1\sARDA TUTUN SATIŞLARI 

,, , BAŞLADI . ,., 
~~'ar Oturun) - Burada tUtUn aa
~'Oııı ?3!larn~§tır: gelen mahsullerin 
't 1ki kuruştan dok:ıan beş kuru~a 
1tıiıtee l'rıuhtelif fatlarla tnhiısarla ida
~ll l'rılibayı:a edilmittir. Yeni yıl 
~t licf~ahsuıü her türlü hastalıktan art 
't 'Olarak idrak edilmiştir. 

t 'ıi~ıı kuraklığın burada da tesiri 
~ı,.. "'lu.,, . -
~"<ltıltu 1'• zerıyat geçen seneye ıore u 
~; Yeni m~:ısul 800,000 k,iloyu 
b· drr. 
ıt, 

tittct~t ahc:ıların da yakında piyasaya 

lcri kuvvetle ürrlt edilmektedir. 

"-. BAS:!i A. VNAL 

'-----
l<URUN 

l l ~-.... ~Ilı Uı Hl';1'1.Jı: U ---, 
~ ... ,o, 

ı 11 1 1,ı ••l•rının q,ntını . ~nıırı ~on 
'•tıı, ~tıı •lıl:.a ııaylolarındıı 40, ıt !ID) 

ı:ı \' O kuru,, döl".undı HYhıtla l, 
~ ~ıırı~ tl~·uncO.le 2, l.ıırınrıde 4 l.ıa, 

'~ l)Qıc kt.\nıc<'e ~ il rıı ılır. 
tt,:tııı,~ tok ıtc,amlı, kll:Jeli, renklı ılAn 
ı..:"111 ıı~ •rrı ıyrı tnt.lirmeler yapılır 

111•rın sanıırn . aalırı 30 kuru:;.. ,, 
u •·"lrıJı. 

1t 11, 1 
1urı1, olmıuan kıir11k IM11ıı11 

t ''"rıı: :ıo, ıkı ılefH, ~o. nt deroı.ı cı5. 
' 'n,~ 11'. 

7~ ve uıı defası 100 ku,·uşlur 
~ı/t tı,1 .ırı Vl'rcıılcruı lıır delosı lıcıl&· 

rı tı ~ 
•tı 1~ 81ırı Hl!l.'Cn ılllnların foı.111 

~~ '"• lıJ ı kuru~tnn lıe~ııp eılllır 
1tıı11 tıııeı k11rıon11 grllrtnlnt !'li 

ı 1 'ıır11 'tıı \,, ~111 '1fl:dt ~5 lndlrflır 
'~ ,, lı 
\ tt , eııı ılı•il"111!nıı ı1ıııtrıı~ ıı ken 

11 l'tın ı 
tı ~ ıı \' ' ''· hrın ~ nlrnı 11 "'"'''"-:!:; 
" 1t~ 11 ~ırılu ııltınrt~ KF::\1. .. 1.Fl>J>l!\ 

"' br,ı,u Plh lr llA n &.nhııl Pd, ı 
t\l'lı,,nn IPl~fonn : lflll!'I~) 

j 

Eflinl, (Huswıl muhabirimizden) -
llk öğretim espekterleri 1SOn on beo 
cUn içinde EflAn! bölgesindeki bUtUD o

kulları tefti~ ettiler. Bu teftiş neticosf 
edindiğim malf>.matı yazmadan evvel e
konomik ve soysal bir önemi olan ve on 
Uç bin nUfusu ihtiva eden bölgemizin 
amelt kültilr acviyesl hakkında lı.ahat 

vermcğl lüzumlu buldum: 
Nahlyemiziıı hudullan içindo 7 adet 

ilkokul vnrdır. Nahiyenin genç ve çalış
kan müdürü Fikret KöysUrcn mıntıka 
hudutları içindeki okulların birçok nok -
sanlarını yeniden tesblt ettirmlf, okul
larnı muhtaç bulunduğu her tUrlU mal
zemeyi okulculuk tel.nlğine en uygun 
şekilde temin etmiştir. Nahiyede öyle 
okul binalan vardır ki; bunların pek ço
ğu en modern esaslara göre in§& edil
miş, bu yoida hiç bir fedaklrlıktan çe -
klnilmemiştir. Yapılan işler ~alnız bun
dan ibaret de değildir. Başta Fikret 
KöysUren olduğu halde etrafında top -
lanmış bulunan bütün münevver arka
daşları rejL'llin her cihetle kökle~meııl 

hususunda en çok !ernğat ve ga~Tetle 
dldinmektedlrlor. Bu itibarla Efllnl 
köylllsU bu değerli memleket çocuğu
nun himmeti sayesinde inkılabın ana -
hatl3n vo vasıflarına dnir esaslı bilgi 
eııhibi olmuotur. Her okul bölgesinde 
haftanm mu:ıyyen gecelerinde bütiln 
kôyllilere çok faydıılı konferan!lar ve -

rilmekte ve bu konferansların eM!lan 
Fikret KöysUrcn tarafından huırlan -
maktadır. I;,te eııpektcrler glSrdUkleri 
bu çok py3nı memnuniyet vaziyetten 
kUltUr dlrekförülUğilnU haberdar et -
mi3ler, KUltllr direktarU B. HUsUnU Irkıl 
Ata da Fikrete resmi bir tarzda teaek -
kr etmiştir. 

Yolcu tipleri 
(2 nci ~ayı/adan dm:arn) 

yesın .. paran çok olsun, fayize vere -
sin •.•• 

B tR gece, MUsyö Jal!, ikinci mev. 
ki aalonu.nda bir ma:iamla daııa

ecliyormuı .•• dediler. Lcbip Bey iıwı -

znı,lı: 

_Hiç yahudi danseder mi? •• diyor. 
du. O parasız iş ... 

ikinci bir haber ıeldi: 
- Aman yeti~.~n yahudiyi öldürllyor· . 

larlll ... 
tki kuvvetli pençe, Jakı omuzların -

dan yakalamı§, halt silker g!bi kt.ıldmp 
kaldınp yere vuruyordu. 

- Sen Türk lı;adınınr dansa kaldınr. 
ısın ha? ... 

- tki voı:un kör olsun ki ıgıı efen
di, o Tilrk kfıdini deyi!, rum karisi ... 

Lebip Bey iki c:ini dizlerfoe vura -
rak atıyordu kııhkahayı ... 

- Oh olsun çıfıt .. ben piyano çalar -
~en tombala ha!... 

.y. • .y. 

Bir gün ona asıl sürprizi ben yaptım. 
Yedi sekiz kişi bir olduk; sözle§tik; 
onu zorla piyanonun ba§ına oturttuk. 
Çünkü arbk karar vermişti, tstanbula 
kadar musiklden bahsetmiyecekti. Fa -
kttt gene dayanamadı: 

- Neyse .• de.li. Yahudi yok .. ıize 
Leylayı çalay:m da hatmnız hcg olsun .. 
aşktan, ka".imd :ın bahsetse ... 

Bermutad ja~etinin kollarım hafifçe 
yukarıya çekti; tabureye oturdu. Bi -
teklerini kıvırarak, p:ırmaklttrını hafif. 
çe tuşlara basarak: • 

- Gece Ll':yl!v1 ayın on dördü .. koy
da yıkanırken gördü ... 

O arkası dönük, yanık yzmr~ okur
ken. biz, ona !!ezdirmeden. kapı:1dan bi. 
rer birer çıktık; onu salonda t ek başı
na bıraktık ve uzııklaştık ... O hali söy
Ulyordu; titrek ve hazin sesiyle, hAin 
h'.r sevıriliye hit.-.p eder gibi ac! acı fer· 
yad ediyordı1: 

- Ley;~ .. LeeylU .. LeeeylUlll! .. 

Şim:.U beni nerde gCSrııe: 
- Ah .. sen yo~ musun!!. der. yahu

diyi affediyo:um da senin bana yaptı
ğını hiç bir gi:n unutamıyorum .... 

- 10 Mart 1938 -
''Erzurum va .. uru,, 

Dr. Cemi! Scleyr.:an 

ahune tJ/unuz 
IJt f1tııniniz 

ZAYt 
' Davutpaşa Ortaokuluna y3ptiifin Z5 

liralık tamirin evrakı kaybolmuıtur. 

Yenisini yaptırdığımdan berikinin hü~. 
mil yoktur. 

Aksaray Horhorda No .• 9 Ma -
rangoz Mehmet Pınar 

(24942) 

İstanbul DördüncU icra dairesinden: 

Mukaddes: Ortaköyde Fırın soka
ğınd~ 3 7 numarada mukim ~en 
halen ikametgahı meçhul bulunan. 

Antranike olan 54 lira borcunw: için 
haciz yoliyle dairemi~n bu dosyası ile 
hakkınızıda devam eden icra takip saf
hasında kanuni ikametg~lııruza gönde
rilen ödeme emrinin ark::ısına müba§ir 
tarafından verilen meıruhatta ikamet -
gahınızı terkettiğiniz ve yeni ikamet -
gahınızın da meçhul oldu~u anlaşılmıı 
olduğundan icra hak)rrlyeti t.Mafından 
bir ay müddetle ödeme emrinin illıı 

tebliği karar verilmiıtir. tgbu müddet 
zarfında dairemize müracaatla bu bor. 
ca karıı bir itirazınız varsa bildirme -
niz, maIIarınız hakkında beyanda bu -
lunmanu: lazımdır. Beyanda bulunmaz. 
sanız hapisle tı:.zy.:k olunacağıruz gibi 
yanhg beyanda bulunduğunuz: takdirde 
hapisle tecziye edileceğiniz hususu ö
deme emrinin tebliği makamına kaim 
olmak üzere bir ay müddetle illn olu
nur. (24941) 

ZAYi 

Emniyet Sandığından aldrf'rm ells -
danım ile mUhUrUmü kaybettim. Yeni. 
ıini çıkaracağımdan etkisinin hUkmU 
yoktur. 

Nabiye 

Ooktoı 

Hafız C'e 

(24920) 

al 
LOl\MA N llZ1lbl 

Dahiliye Mütehaıttn 
Pazal'ffıu> lıqka ll'f\nlft'de ftjtledeD 9ftDrı 

UAt ı 2.D tarı e va ı ••ıtar btuı•ıuıtı. Ot,,., 
voıunıtıt ı 104 l awnaraJı l'lutwd llatıtPNllıelf 

ııaatıll11nn.ı kahut eder ~la eumıartut ırtır 

ıer1 ııat!Atı "9.& 1r eıu.tıer1 ""lılld tukıaray. 

ınahınatur. Mua,.netıane " tt taaeıcm 
n.'IDtt J<ıshtr telefno· 11~ 

IT- KURUN 18 - KART - 1938 

Münakasa Hanı 
lslanhul Sular idaresinden : 

İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan 5.cU dökilm parçalannm aatm al 
tanzim edilen şartnamesine göre kapalı .zarfla e}\siltmeye konmuştur. 

ı - Şartnameler Levazım servisin den parasu olarak alıntıbilir. 
2 - Eksiltme 13 - Nisan • 938 Çarşamba günü saat 15 tc Takıimdeki ida

rede mütc§ckkil komisyonda yapılı:w:ak tır. 

3 - Talipler şartnameye göre hazır lryacaklan zarflan yukatlcla yazılı saaıtt 
evvel Müdürlüğe vermiş olmalıdır. (1429) 

. . 
•• ~' ·.' • 1 • ~ 1 • ı'•'. • - - - -... 116 ,.. ı . r: .... .~ . --

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

11 Nisan 938 dedir. 
200.000 Liradır. 

6. nci keşide 
Büyük ikramiye 

Bundan baıka 50.000, 40,000, 25.000, 20.000, 15.000, 10 'bin l:ralık 
ikramiyeler vardır. 

Biletlerinizi ayın yedinci günUne kadar byilerinizden almamı kendi men
frotiniz iktizasrdır. 

- ... . . 
1. ~-- ~ ', ;. •• ,. ·~ -~' • ' ' • ,.. •·.... ... . . 

Münakasa ilanı 
Jslanbul Sular idaresinden: 

tdaremiıin bir yıllık ihtiyacı ol..ı Bron.ı musluk ve tcf erruatınm ıatm alı&. 
ması tanzim e&len §Utnamesine göre ka pah zarfla e~iltmeye konmuıtur. 

ı - Şartnameler Lcvtızım ıervisin den parasız olartık alınabilir. . 
2 - Eksiltme 11 • Nisan - 938 Pazartesi günü saat 15 te Taksimde İdare mtr. 

kezinde mUteıekkil komiıyonda yapılacaktır. 

3 - Talipler prtnameye göre hazır lıyac:aklan .zarftan yubıicia yazılı aaa~ 

ten evvel Müdürlüğe vermit olmtiıdırlar. (1430) 

KIRALIK EV, DUKKAN 
Be~iktaı Vakıf Akarlar idaresinden: 
Betlktagta Akaretlerde 26, mükerrer 

26, 29, 33, 45, 47, 89, numaralı evlerle 
1, 20, 21, 24, 28, 45 numaralı dü'k,klıı
Jarın açık arttırma ıuretile kiraya ve. 
rileceğinden isteklilerin 23 Mart 938 
Çarşamba günü szıat on bege kadar A
karetlerde 54 numarada mütevelli kay
makamlıtına müracaat etmeleri. 

(24884) 

Satıllk - Kirahk 
Biga kazası civarında PekmezH 

karlyeslnde kAtn ateşle mUtebarrlt 

dört taşlı bir un fabrikası satılık ve 

kiralıktır. Erenköyünde, Ethemefen

di caddesinde 2 numaralı köşke mU
raeaat. (Telefon: 62 • 12S), 

\ 



12 - KURUN 16 - MART - ı~ .. J 

Kapalı zarf usullle eksiltme llAnı 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Sorgun kaza merkezinde inıa ed.'Jecek (27014) lir<?> (6) kuruıluk ke§if 

tutarlı ilk okul binasının (11500) liraya tekabill eden kısmı kapalı zarf uaulile 
eksiltmeye çi~anlnuıtı.r. 

2 - Bu i§e ait §artname ve evrak ıunlardır: 

A - Eksiltme ıartnt.cnesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık i§leri genel şartna mesi 
D - Yapı İ§leri umumt, fenni şart namesi 
E - Husust şartname 
F - Ke~if hülasası, tdahlili fiyat ve metraj cetveL: 
G - Proje 
İstekliler bu evrakı Nc:ıfia Müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 28 - 3 _ 938 Pazartesi günü saat 14 te Daimi Encümen oda. 

ıında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin% 7,5 besabile (862.5) lira mu
vak~at teminrıt vermeleri ve Nafia Vek! leti.nden musaddak müteahhitlik ehliyet. 
namesini haiz bulunmaları l!zımldır. 

5 :__ Teklif mektuplan 3 üncü maddede yazılı saatten bir saDt evveline ka. 
dar Encümene getirilerek eksiltme ko misyonu reis!iğine makbıiz mukabilinde 
verilmelidir. Posta ıle gönderilecek mek tupların tayfo edilen saate ~adar gelmiı 
olması ve dış zcırfm mühür mumu ite iyi ce mühürlenmesi icabcder. Postada ola-
cak gecikmeler kabul edilmez. ( 1426) 

BANKAYA 
YAT UULAN DAQA ~Yi 

GiBi VtlliMLiDiR. 
\ 

tKiLMi~ TO~UM 

U OlANTS[ DANr ONi ~: 
KA~AKeY PALAS ALAL~MCi ~AN 

..._ .. -· 
:-.t..tnb.:l B~ledive~i. ilanları 

~- ............. ~------
Lira K. Miktan Cinsi İlk 

12 30 adet Battaniye (150X210) üç kilo 
ağırlıktoo a~ğı olmıyacak 

teminatı 

nümunesi gibi olacak 54,00 

7 30 " Hasta pelerini nümunesi g.~bi 
olacaktır. 31,50 

2 50 10 

60 30 

65 20 

75 10 

1 25 20 

(50 20 

1 30 200 

.. 
" 

.. 
H 

" 
tt 

çift 

Emaye sürgü lazımlık nümu 
nesi gibi 
Emaye müdevver lazımlık 
nümunesi gibi 
Emaye tükürülc; hokkası 
nümunesi gibi 
Emaye müdevver el tası 
nümunesi gibi 
Emaye ördek (kasım için) 
nümunesi gibi 
Cam ördek nümunesi gibi 

Terlik nlimuncsi gibi 
olacaktır. 

15,08 

39,00 

Haseki hastanesi için lüzumu olan ve yukarda cinsi ve mikdarlarile muham. 
men bedelleri yazılı buluna.'1 eşya ayrı ayrı paz:ırlığa konulmuıtur. Şartnamesi 
Levazım müdürlüğünde görülebilir. ta tekliler hizalarında gösterilen terrlııat 

makbuz veya mektubile beraber 17 - 3 - 938 Per§embe günü saat 14 ide Daimt 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) (1412) 

Bir metresinin 
Mikdarı muhammen bedeli Cinsi 

2000 metre 36 k;uruı Amerikan bezi 
SO metre 150 kurut Patiska 
25 metre 180 kuruı Muıamba 

200 kilo 4& kurut Pamuk 
200 metre 48 kuruı • Kefenlik 
Beyoğlu Hzetahanesine lüzumu o lan ve yukarda cinsile mikdarları yazılı 

bulunan eıya açık ekt.:Itmeye konulmuı tur. Nümunelerile ııı.rtnamcsi Levazım 
müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No.lı ~anunda yazılı 'vesika ve 73 
lira 72 kurumluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 17 • 3 - 938 Perıembe 
cünü saat 14 de Daimt Encümende bulun malıdırlar. (B.) (1137) 

9atı1-lı U..re M.-t )tleri llHtlr llli! ..,._ fu"9ht• Jfı-. n -..rw a
rafiarından bırakılan bir çocuk arabasile 14 pıl!kın itın tarihinden it:barcn onbcı 
cüa içlade lllalpleri fubeye müracaat et medikleri takdirde •Dtılacaktrr. 

(B.) ,(1447) 

iLAN ı 
Hali tasfiyede bulunan tat. E6naf 

Bankasının 938 senesi Umumi heyet 

içtimaı 9 - 3 • 938 tarihinde yapılmak 

üzere evvelce ilfo cdilm:.§ti. MezkOr 

günde ekseriyet temin edilemediğinlden 

ikinci ixtimaın 31 - 3 • 938 Pertembe 

günü saat 11 de yapıla:ağı ve hissedar

ların bugün ve saatte Meydancıkta 

Mısırlıoğlu hanmın birinci katındaki 

Banka Merkezine gelmeleri i~nci defa 
ilin olunur. 

Ruzname: 

1 - Tmfiye M. raporu ve 937 sene. 
si hesaplarının tetkik ve ibrası. 

2 - Mürakip raporu. 
3 - Mevcuduna illveten 2 Tasfiye 

Memuru intihap ve salahiyetlerinin tev
aiki. (V. P. 2301) 

... . 

~ 
1 

Münakasa ilanı 
lstanbul Sular idaresinden : ,; 

idaremizin b:r yıllık ihtiyacı olan külçe ~urşunu ve kurıun borutard • 
tılınması tanzim edilen şartnamesine göre kapalı zarfla münakasaya kolUll" 

• 1 - Şartnameler Levazım servisin den parasız olarak aılınabilir. J,11' 
2 - Eksiltme 11 • Nisan - 938 Pazartesi gUnü saat ıs te TaksiJııde 

Merkezinde müte§ekkil komisyonda ya pılacaktır. ,,,,"!' 
3 - Tzaipler şartnameye göre hazır lıyacaklan zarftan yuk,arda yazılı sı) 

evvel Müdürlüğe vermiş olmalıdırlar. _:/ 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankat• 
Satınalma Komisyonundan : ., 

Bir tanesi 23,8 santim lyymet hiçi len 3. numara 45. mm. boyunda ~ 
4. numara 50. mm. boyunda 350. bin ki cem'an 420. bin beygir mıhı l 
1 • 4 - 938 Cuma günü saat on beıte satın alınacaktır. Şartnamesi parası' 
yondan almabilecek olan bu pazarlığa girmek iat.:.yenlerin Yctmit bet ~4, 
nat makbuzu ile belli gün ve sa-atte komisyona ha§ vurmalan. (688)~ 

Sahibi ASIM US . Negrlyat mUdDrll Refik A. B 

GÜVEN -
ANITI 

TURKIYE İŞ BANKASI 


