
CUMA 

25 
MART ıeae 

YIL: at-a 
S.YI: 721111 • Ul49 - tsTANBUL - Aııb.ra caddem 

Posta lrut u.su: 48 ( l ıfaJ&bul) • • f' ••• 
reıgrat adreld: ıtu:ıiii: lmnhl 
~et 2H13 (Yazt), 24370 (idare) 

11avemizle beraber 

Yarın 24 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

lngiliz Başvekili sabırsızhkla beklenen nutkunu dün söyledi : 
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ey lları 
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Muahede/erden mütevellit bir takım taahhütlere bağlı 
lıarbe sevkedebilir bll/unuqoruz hu taahhütler icabında bizi 

Bugünkü taahhütlerimiz herşeyden evvel 

Fransa ve Belçikaya . 
Vardım ve onları müdafaadır 

e os va ·nde 
lliigük Beritanya, Alman hükii.metinin verdiği sarih 

teminatı nazarı dikkate almamazlık edemez 

iki devlet arasındaki müşkülafln 
halline amadeyiz 

~---~~~~~~~~ 
1'1giltere i!e ital
~& arasında an
letşma esasları 
~l'tupa sulhu İngiltere ile İtalya a
~~ cereyan eden konuşmaların. 
--~. ııetıcc7e l"arıp varmayacağı· 
~ -Sh bir ,·azlyct almıştır. Onun 
"~nıa Ue Londradan gelen hA· 
~ her tarafta alAkn ne karşıla,.. 

~Uz DaŞ\·eklll Çenıberlayn dün 
.. ::-eıı sonra al"am kamarasında 

'~ dünya meseleler! karşısın
' ~terenin siya.seti, apıt zaman. 
'-cllbı • İtalyan müzakerelerinin 
"':'Oıası hakkmcla malümat vere
~-::~ununla beraber lngillz Baş
~n 1ld memleket arasında mil· 
~ lb.e\'ZUU olan meseleler hak· 
~ teterrttatlı malünıat \'Crmcsln1 

Londra 24 (A.A) - Başvekil Çem-, hun muhafaza ve ldameal ve sulhun 
berlayn bugUn avam kamarasında muhafaza edileceğine dair de ıuma.
sant 16 dan biraz evvel ayafa kal- dın tesisidir. 
karak epey zamandır sabırsızlıkla Herhangi bir lngllfz hUkfımetlnln 
beklenen f ngUterenln hariciye ve de bedefl bu olmak 1A.zımgeleceğl 
müdafaa siyaseti hakkında beyena- zannındayım. ÇUnkU btrcok defalar 
tını yapmıştır. Çemberlayn demtşttr söylediğim glbl sulh BtlyUk Drltan .. 
ki: ya imparatorluğu lctn hayati bir e-

••Oyte zannediyorum ki, son Avru- hemmfyetl haizdir. 
pa hA.dlseleri karşısında bUyUk Brl- Fakat bu, hiç bir şeyin bizi harbe 
tanya hUkömetlnln hattı hareketine sevketmlyeceğl manasını tazammun 
dair beyanatta bulunarak harlct al- etmez. Muahedelerden mUtevelllt 
ya.set üzerinde umumi müzakere a- bir takım teahhUtlerle bağlı bulunu. 
c;ılması umumiyetle arzu edlllyor. yoruz. Bu teahhUtler icabında bizi 

Siyaset değil, hattı hareket kell- harbe sevkedebtUr. Ve lSyle nmıt e
meslnl kulandım. ÇUnkU BUyUk Brl- diyorum ki bu takdirde teahhUtlerl
tanyanın harici siyaset temelini hiç mlzl yerine getireceğimizden hlç 
bir şey değiştiremez. Bu temel sut- (Sonu Sa. 6 Sü. 2) 

ilk mayin gemimiz yarın 
denize indiriliyor 

.. 

Çorçil 
Şimdiden tedbir ahnmazsa 

Yugoslavya, Romanya ve 
Bulgaristanın 

Birer birer Nazi grubunun kucağına 
dUşeceklerlnl söyledi 

Türkiye ve Vunanis
tanın vazıyetı ? 

Çor~ll, Fransa ve lngllterenlo bu beş Balkan 
devleti ile mUşterek bir cephe kurulmasını 

teklif etti 
Londra, 24 (A.A.) -Avam kama- ı hUkömetl Çekoslovakya hakkında 

rasında harlct siyaset mUzakerelerl Fransan~n yaptığı kat'l beyanatı tak 
esnasında söz alan Çörçtl (muhafa- vlye etmekle hiç blr şey kaybetmıe 
zakAr) Almanyanın birçok müşahit,. olmazdı. Ve teabUtleri de o kadar 
lerln kanaatine göre henüz daha bir fazla artmış sayılamazdı. Buna mu
harp yapacak vaziyete gelmemiş ol- kabil verilen teminatı bir misll daha 
duğunu söylemiş vo demiştir ki: artırmış olurdu. Bugün harp ancak 

"Esasen bu sene Almanya ne dl- ona karşı alınacak tabatfuzt tedblr
ye harp etsin? BUtiln lstcdiklerlnl lerln mütecavize karşı teksifi euretf .. 
tUfek patlatmaksızın elde etmiyor le öntlne geçllebtur." 
mu? Binaenaleyh DüyUk Brltanya (Sonu Sa. 61 Sa !) 

Bir genç 
Sevdiği kadının 
kocasını vurdu · 

Carih genç, yakalanacağını 
- ~CDıelJdir. 
~11 b&ıamdan Pariste çıkan (Jur· 

' ' tateteslnln (Roma) muhablrl 
~ llıdan, yazılmıt olan bir mek· 

1 

anlayınca bıçağını çekip saldırd 
1'1>.!1.,~atle okunmağa değer ma- ' 
~dl~' Du mektubu olduğu gi· 
'. ~e çerlrerek aşağı koyu;ro-
'<~11l'lıal) muhabiri diyor 1d: 

llı~~ana öyle geliyor ki Avusturya 
~l~llt eaınde İtalyanın dUşUncesl ne 'l Q. efklrıumumiyede Jylce an
q: t~llıadı. :Muhakkak olan şudur 
l~t} l1a Almanya tnrafındnn Avus
S~a Yapılan ku,·vet darbesi kar
~,t a ıaı,ırmrştır. Bunu ltalyanm 
)Cltı, lnakamlan bile lnkA.r etme-
1tt~,:· liaklkaten Musollnl prensip 
~il 11le Avusturyayı Almanyanın 
t~,,.~ altına terketmiş idi. Fakat 
~~!l Başveklll dalma şunu dtışu. 

1111: ltnlya tnglltere ile bir an-

YARIN 
Kuru~ llAvesl 

1ki hikAye, İzmirde açılan 
köylll kurslarına ait çok 
şayam dikkat bir yazı, sine
ma, spor, karikatnr ve diğer 

llOBERT GUl"OS 

(Sonu.: 30.6 ~l 

ı 
1 ......:ıakah yazılarla tıkıyor 

Gıncllkteld denlz fabrikalannda ye
niden inşa edilmlt olan açık deniz 
mayn P,Dllai yarın aaa.t on llçte Göl
cuıcte denlr.e indirilecektir. 

Bu gemiye Atak ismi verilmiştir. 

44 metre boy, 8 metre gen.f3likte olan 
Atak 1025 beygir kuvvetinde çifte 

pervanelidir. 13 mil sUratl vardır. 40 
mayn almaktadır. Dört subay 29 er 

olmak .~zer~ otuz ~ç mtırette~tı var. 
dn-, , 

(Yazı.ta~ anca NYJ/aı44J 

~kdıt peşi1tde1ı : 

Yetmiş beşlik genç ı 
Artık Çemberlayn 70 yaşmaglrmiş bulunuyor .•• UmumJ1et ile in· 

sanlarda retmit 7aşı, artık taallyotten lsdrahat devrine getmek için 
bir harat hududu olarak kabul edllmlştir. Bnnunla beraber lnglllz 
Başvekili siyasi haratmm en hararetli faall7et devrine girell ancak 
beş, altı ay oluyor ... Bu itibarla kendisine yetmiş beşlik genç adam 
diyenler var. 

Gerçekten hayat denilen şef gariptir: Bazı in.sanlar vardır ld ,et
miş raşma girmek şöyle dursun. daha kırkı geçmeden meeleklertncle 
mef\'a vermek taimı bitirmiş ohırlar; diğer bazJ kimseler ise anealc 
kırkından, ellisinden sonra varbldarmı gösterirler; retm1f, 1eben 
,-aşına girdikleri halde dahi gene gençler gibi çalışmakta devam e4er
Jer. Nltentm işte İngiliz Başvekili Çemberlayn da J'etm!şlnden ıscmra 

slyast hayatm ~n mllcad~Jell bir de!_rine reni b_aşlam11 babumJorl 
BASAN JttJMP,6: 



' 

ı-KURUN ı5 MART 1938 

Son facia üzerinde bir dÜ!!iÜnce ........... -..................................................... ·---······ ...... --
T etbirin bulunduğu 
yerde l<aza olmaz! 

Yazan: Hakkı süha Gezgin 
Bu ~ınru kual- Dün, ürpererek ga· ı 

zete.tı clınıdcn atarken, böyJe bağırın.,.. 
tunl. Hakikaten bu kaçıncı uza•t .... Oa· 

ba doğruıoıu bunlaJ' kaza au f Ne vakte 
kadar böyJe kanlı 'ak'aJar ureasmdıı 

kıua Lleyip gCÇL't'C~hl 

Kazayı, insan gücün ün ka~ılayaouya

y:ı.cağı bir şey saymak, öyle kotü blı 
te\'Ciiküldür, ki, buna bai;lıınmaltla, "en· 
d.Jnuz.i bclidan bc1iya atmı~ oıuru:ı. 

Göklerin dcrinliklcrlndcn, lopnık üstüne 
kaLa yıJdıruııJarı yağtJıran, ıuzgw blı 

ilah yoktur. Biz, kene.il tcdblrsb.liklt>ı ı. 

mW örtmek itin bu lafı Ul dunnusuz. 
BllrııeJiğlnılz bir yoıda kapalı gözle yU· 

rilnıtık, elbette, ki düşcrlı.. 
Buylikdcre - !Uulak yolu a.o;fnlt bh 

"sırat .. halini aldı. Harta g~mcz, ld bu 
uğıınıu~ yolda bir t<amyoo dm rllm<!hlıı 
birkaç otomobil t~la1>m~ın. 

E• w.c felilıct. de, orada oldu. Şlm 
dl dordU tıaslabnne llô~cı;lnde, biri top 
nk l~·lndc )atan ~\allılann kanlan da 
bu yol UııtUnde aktı • 

Kurbanarm, l'ürk ba.'lmmca tanmmı~ 

adamlar olma."ı, hô.ıllse ctrarındakl gü· 

rUltiıyü arttırıyor. Fakat bu, onlara Ö· 

tckı ,rurttaşlardan daha çok ehemmh'eı 
vorildlJi için do,11dlr. 1'"clakctln ac:ısı, 

tanı~na dı,rccosll.> ölcülür de ond=ın . 

Dostlu!,, nrk:ulaşlık bağlarlylo, b!rll.ıirlc
rino lmnt-tlcncnlor, blrlblrlerlnln lstıra 
hından doho ~k pay alırlar. 

fıl rıı ... lfı, ~en, bunların ftindo rahmetli 

i'ahlrl yalondan tanırdım. Tal<'bcmdl. 
Smıf''l scsıd:ı:, iyi bir çoruk, hayatta 
temiz, olb'UD bir arlmdaştr. ~alı~kandı, 

clindC'n iş gcllr, yunıu~ak başı, gösto
rlşt~n lmçımı.11 ruhlle hcrke&e kendini 
SC\'dlrmlştl. 

l\lzde de ),llarca çalı,tığı eçln. ono l!IJ• 

ruf dı~ında da beğenmek :t:C\klnl tal 

mı~tım. llu genç y:ışında Tahir lc;ln bö)

lc btr ~·azı yazarağım aklımdan bile gc~ 
mczdi. Bo~ bir hc\C!I, hiçten bir sch<'p. 
r;ocuğu rclakete slirW<lcdl ~itli. Burada 
".kad<ır !,, rucsclcsinl nıünaknşa CdCl'Clı 

değilim. Fakat adnm oğlu, bir · 'alın ya· 
zt'lı,, tlc dllnyaya ~elmiş olsa da, o.ma.-;a 

da, kaza denilen tcdblf!!Jzllğln bu "1'a· 
der,. do yeri yol.tur. Onuu l!:lnılir, kJ 

!'ahlrln öllimünd<.'n duyolıın n<·ıyı bir ka· 

n. klorutorma Uc uyuaturmak lstcml· 
1orurr .. 

Matbuat hayatı, &.<'.alp bir ~cydlr. Bu 
malbtln itinde kırmadan, kırılmadan 

ya.,amak. hemen hemen ınıkimıızdır, 

dcnll cblllr. işte bu unkan"nlığı, Tahlrrlk 
ba~annı tı. Belki kırılmış, belkl lnrlu· 
mı, rakat yUzllne tatlı bir liluıilzlük ay
dmhJı ,·crrn o temiz, o ince gUlümse
y{§l) il' içinin yarasını sararak gtzlcml~

U. Duygulu gönlü, çektiği :ıcıdan, o iM'•· 
yı veronlere bile kn;gınlığıoı göı;tcrerek 

bir pay ayırmağu katlanmazdı. 

Zav-Jllı genç, bir yddanbcrl e\•H idi 
Yakınlan, baba olmak Uzcrc bulundu 
ğqnu da söyliyorlar. Arka.'lında doğma 
dan yctlnıllğ11 dllşen bir yıu·nı, yaslı bh 
c, \'C bir ht>m~ro bırakan tallhsl .. Jn be-

reket. ki öltim 1tlhl hlr 1>l)ıf'rt \'ar. F.ğcr . 

;öı. kapandıktan, uabıı.lar durduktan 
wnra da ruhumwun lla7atla alikua 
kabaydı, 'l.A\'allı Tahlrlu ağnyacap lt
ken~c, bin ölümden beter olurdu. 

Atalar "bir musibet, blu ....uıattüi 
veyı.llrl,, derlermt.,. Bb de hill, vakit 
\'akJt scrtckllğlne inanarak bu.na 9Ö.)'• 

l<>r, 1-0l•rarlarız. Fakat ne yazık, ki bü 
tckrnrla.)ış uykuda dola.,an bir adamm 
tıar<>kctlcrlno bcnzf,tor. itinde ~uurdan 
bir dnmJa aydmlık yok. 

Afuslbctlerln biri dcğll bini tepemize 
çöl•üyor da bir tek naslhaUn tedblrlnl 
almıyoruz. 

Dir. lhlyonu kollananlar nltla çok soo 

bir kontrole bağJaomıyorlarf Bonların 

uı\ 1 moaycnclcrl yanında nıbf \iMI.} et
lt•rl ılc ayrıca hıcelemck gerektir. Şo
för, Ynzlfc saatlerinde lçt>mcz. Başka 

ba;,ka .. aatlerdc, başka başka ıtemtJerde 

arabalar durdurularak §<)förlcrln ağızla
rı kol<lnnmıılı ,.c bir tek kusurtan bile 

oağışlıınmamıılıılır. Sıt.rho, ~oför, mem

ıelrntJ dıırüll\cczeyo ~e,irc.ıck ağunıoz 

hlr kuncttir. 

Adam çiğner, cnka uğruna deli gibi 
araba sUrer, \'C nihn.}·ct l§te ~mdf kar

şısını.la. saçımızı ba§ımm J'Olduğumüi 
rad'l.lan doğunırlıır. 

)'ollarda yarış, olddetu b" ynsaklıı 

önl<'nmcll, nıuayyco bir hıı.dıın ötesi, 
hU) uı, suçlardan ayılmalıdrr. Artık ye-

ter canım 8on yirmi senede motörlll eJ· 
derhalara \'erdiğimiz kurbanlan biz 

Çııl:lıran zaferinde hile ka~bctmemlştlk. 
Hakkı Süha GEZOI~ 

Açı~< 
m.ebus:uklar 

fı.,aik KurdoR'~u ve 
Muam ;ner hrlşln 

namzetlik lerl 
bekleniyor 

AçıK "dan .Manisa, Bola, Sinop, 
Ankara mebusluklan için yapılacak 
)'eni s eçimde C. H. Partisinin göste· 

receğl nanıeztlerln kararlaştığı ve 
bu dört me busluktan bırine lktısat 

Ve kl\letl Mlisteşarı Bay Faik Kur
doğlunun, birine de tş Bankası ge

nel direktörü Bay M uamer Erişin 

namzet gösterileceği söylenmekte· 
dlr. 

öteki iki namzedin emekli komu
tanlarımızdan iki zat olduğu söylen
miş ise de adları anlaşılamamıştır. 

Seçimden sonra Ray Muammer E . 
dşln ihdası dUşUnUlen hazlm• vekllle

tlne Faik Kurdoğlunun da lk. Ve
Ktı.letln e tayinleri bu rlvayetlor cUın· 
l"slndandlr. 

Bu takdirde llttısat Vekili Ray 
Şakir Kese hlr vektı.letlnl ifa ettiği 
Zlrnnt Vf>ld~IPtlnc1P. lrn1Arnktır. 

- 1?6'1 s!zi Ulıuü:ğa kıza1•1ı aro.'bn "'ı7n MT:tınıı sanıyordum1 
- Bvct .- doğru .. Kızaklı arabamızla rıl~tık/ 

- llh ... araba nercdc1 
- lJ•tiinde otvnıyona!t-

Af inanya henuz 1 ·u b. . · si 
harp edemez mi ~9! !:'~Y~ ~· _a"!:~~lı~ t~~!_IY':, 
lnilterede Alman orduı;unun 
henüz harp edecek hale gel

mediği dü§Ünülüyor 
lnglU"& BqvekW Çcmborllnln 

muhtemel blr cekflmoal berine 
Ba~rnkUJcte geleceği eöylcacn, 
me~bur lngllh si)'ubd V'mtsun Çör
çll, bir Fnua paeteslnde caku 
makale&lnde, Avwıtarya mesclClda
den balıaederek ba bBdlsenln, Btl· 
ytlk harptcaberl eıa bUrtlk bir \'&k'a 
olarak kaydedıfeceğlnl, Almaaya

nm ba tecavllzh:rlne kafll lnı.rfltc

renln, diğer do\·letlcrlc, &Jllfotlor 

CcmlycU azası lilfatlylc blrlefmeıd 
lizmıgeldl~nl söylcdJkten sonra dl· 
yor ki: 

Böyle blr teeebbuee derhal girişmek 
16.znndır, çünkü bUliln kuvvetleri blrlee
Urerr.k sulhU tesis etmek ümidi 1938 
de 1939 dan daha fazladır, hele 1940 da 
bu it daha azalacaktır. Bu te§ebbllsü o 
aydan o aya bırakmalı., adeti harbi mu
ayyen bir tarihte a.Umklln kılmak de :. 
mektir, çUnkU Avrupa.da silk.tın ve ni:ı:a· 

mm bozulması gittikçe daha çabuk inld~ 
şat ediyor. Birçok büyük aalAhlyet sa

hibi lltimBeler Alman ordusu henüz ka
rada bUyük bir bllcum harbine giri§ecek 
vaziyete gelmemiştir zannediyorlar: Bu 
sene zarfında. lngiltere Ue Fransanm 
bUyük bir ruh teşkil ettiği devletler 
grupuna kal"l}ı bir harbe girişmek için 
Almanyıınm ne iptidai mailde lbtlyab 
vardır. ne do ordlU'unda zabit kadrosu 
buna kAfi derecede mUeaitUr, diyorlar. 

ŞUrhesiz ki, iBtlkbal hakkında kimse 
kat'[ bir tahminde bulunamaz. Fakat her 
hl\lde sulh Umltlerl veren vakıalan katı 
bir kararla ele almak lAzmıdır. Sulh te
min edilemlyecekse, milli müdafaayı 

dUşUnmelL, 

E.'ikl narır. bundan Mnra. ln~l~<ırenfn 
vanıb:ı,mda 1er almak lsHyen diğer 
devletleri. bilhassa Çekoslo\·akyayı \'e 
kttçUk anbmt devlctlcrtnf sayarak btl • 

ytlk Rrltany:ının bunlarla bir kütle leş· 
ldl etmeAI lbrm~eldlltnl llert "tlrtıyor. 

Abnanya ()ıwmda IS e Kadaf 
Alman Var'r 

"Lokal Anteayger,, l.mnind! ki Alman 
~zetesi, A lmanyanıı:ı dıaında ve nere -
terde ne kadar /: iman bulunduğunu 

gösteren bir 118te neeret.mlotir. Bu llate
yt aynen nnklcdiyoruz: 

ÇckMlovakya 
lsviçre 
Franea 
Rusya 
Lehistan 
Romanya 
Yugonlavya 
Macaristan 
Lllksemburg 
ltalya 
Belçika 

&Dlyon Bin 'f'Bzde 
3 260 24,4 

2 9:50 22, 
1 700 12,7 

1 240 9,S 
1 150 8,6 

800 8, 
'100 S,3 
600 t,S 
285 2,1 
250 1,9 
150 1,1 

Utvanya (Memet De 120 0,9 
beraber) 
FAtonya ve Lltvanya 93 0,1 
Danimarka iO o.~ 

YEKUN ıs 400 
Bu 11.ste hakkında, franısızca "Entran

~ljan11 gazctes! Almanya haricindeki Al
manların y~zde on ikisinin Fransada o

larak g6storilmesine itiraz ediyor ve: 
"Bunu llÖyUyen Hltler gazetealdlr, dl· 

yor. Bu rakamlar hakikat kııyi'ısmdan 
ziyade propaganda kaygısı ile yazıl -

ınıştrr.,, 

OUzell~r ~Oze.ıl 

burun ti u 
Fransada "Kra-

ilçeler kraliçesi., nl 
bulmak tçin yapılan 
güzellik mllsabııka

smda, Ma!.mazel E
len Karpon LBmlnde· 
ld bu gAnç kız blrln
clllğt kazanmıştır. 

Matmazel Elen, 
17 yqındadır. 

VEl<'AT 
Maliye Vekili Bay Fuat AğTalınrn 

hemşiresi Bayan Şaziye Ağrah ile 
Bay KAzım Reflğtn kızları ve Sami 
kAıınıın kardeşi Rnyan ŞPrınln r1Un 
sabah Fransız hnstnhaneslnde vefat 
etmiştir. Cenazası huı:UnkU cuma 
gUnU !lllşantaşı Teş\'lklye ~amllnde 

na.mazı kılındıktan eonra aart me
zarlığa nakil ve defnedilecektir. 

Tazlyetlerlmlzl be1an eder;tz. 

Harbe meydan ver-
memek için 15 çare 

İngiltere Akdeniz filosu bafktı· ı 10) Sahilden sahile yapılaca• d• 
mandanlığını yapmıt olan lnıllla a- nls aeyrtsefertnl tetcl etaıelltf: 
mlrallerlnden Str Roger Ke7a "Hlt· Garp eablll limanlarından pl'::oa 
Jerln hareketlerinin önllne geçebl- bam maddeler, tömllr, tal• P' 1 
lecek bir plAn" adını verdlll blr m~ ve yiyecek mHaddını menıtek•d 
kale neşretmiştir. diğer aksamına tevzi H kola111al' 

16 muhteltf maddeyi ihtiva eden nakU için sureti mahauaada 1°11" 
bu şayanı dikkat makalede azcllmle inşa edllmelldlr. ,t 
denllfyor ki: 11) Hava kuvvetJmfı, 1ıerb•11,.. 

1) Eli slllb tutabilen bnttın er- bir tek kuvvetten daha kuvvetli 1 

but onun derecesinde bir bale ıed• 
rtımelfdlr. ti 

12) Yiyecek tedartkAU, te~:ıı
ve lddlharı ıoı derhal orıanlse e 
melidir. ,. 

Memleket dahlltnde ne kadar fa~ 
ta nakliyatında ve umumiyetle nak- la yiyecek istihsal eder ve 1ıgart•t a • 
liyat işlerinde kullanılmağa atıştı- bir barp başladığı takdirde tı• • 

kekleri talim ettirmeli, daha yaşlı 
olan sağlam erkekleri ve bedenen 
müsait olruayan kimselerin bava 
tebllke!erlne karşı görülen hizmet
lerde sahil muhafazasında. hava 
tehJlke korunma tedbirlerinde. has-

rılmalıdır. Kadınlar ise haetabakıcı- balarda denlı kunetlertıntılD llst" 
lık, ordu aşçılığında, sığınaklarda. rlnden o nlsbette yUk kalkar. &-
hnsta nnkllyatında ve daire işlerin- Mühim miktarda yağ, petrol. • 
de istihdam edilmek kendUerlne öğ- mur, yiyecek merkezlen vncud• , .. aco• 
retilmeltdlr. 1 tırllmelt Ye bunlan dUşmanıD il 11 .. 

2) İngiltere bizim gfbl sulh ~ığı mundan masun bir halde bıtzeııııe 
olan mllletlerle teşrikimesai etmeli dlr. .,_ 
,.e müşterek gayret için elden ge- 13) Tayyare bncumuna tartı aıe Cır 
len her şeyi yapmalıdır. cut teçhizatımız, rennln en eon ıe• t 

Böylece mütecavize kam mOşte- !arına uygun bir hale konuınıaııd• ' 
tJ eıı• 

rek emniyet temin edilmiş olacak- Tayare tehllkeslne karşı ye ş ııt 
tır. Fakat sllAblanma işimiz tamam lerln lskAnı ve talimi fc;ln, 111abll 
olmadıkça mlleterek emniyet sadece makamlar her tnrın yardımı ve -~ 
bir sözden tbarettlr. lUnkU Fransa laylığı göstermelidir. bir 
ve Avrupanın daha kü<;Dk devletleri 14) Hükumet devalrf merkeıf 
endtşenrık gözlerle blze bakıyorlar. halden c;ıkarllmalı ve oyrı ayrı 16': 
Biz do onlara önayak olabllmoğe ha- rt merkezler te'sls edilmelidir. B~ .. 
zır bulunmalıyız. rtye, harbiye, hava kuvvetleri. pactı• 

3) Çekoslovakyanrn bir Atman tlyat nizamnameleri için Londra "° 
t e hdidi karşısında himayesi için Rus eında bir yere merkezler tesl• ~I 
larla teşriki mesat etmek IAzımdır. melidir. Mesel! Londraya eıde il 
Rusya, Şarkt Avrupada ıulhlln bir hücum vaki olduğu zaman bOtO • 
muhafaza işinde başlıca bir rol oy- salAhlyet makamları derhal bOruıP 
nnyabilecek derecede mucehhezdlr. maruz olmayan mıntakalara na~I,. 

4) Çekoslovakyanın lstlklA.lt teh- dllebllmelldtr. 
dit edildiği takdirde onun himayesi· 16> Bntnn sana)'1 milli blznıet" 
DO hoVft>G.b 1n~Hl.61 _, l'\il .. '-'h li•;,o1• 

yet meselesldlr. Onun lçln lnglJte
re tarafından bu sahada verilecek 
bir teminat bütün dünyaca 171 karşı-
!anacaktır. 

6) lm pnratorluğun bUli1n lzası 
mUşterek bir siyaset llA.n ·edip Brl
tanya imparatorluğunun bUtnn sik· 
le tlni ortaya koyabtllrlerse, aarfe
dllmekte olan milli gayret bUtnn 
dünyaya sarahatle ve hemen kendi-

sini gnstertr. 
6) İmparatorluğun deniz mUnaka

U\.tınr tem,n etmP.k 07.ere donırnm~ 
mız kuvvetli olmalıdır. Herhangi 
harbin tık safhalarında donanmanın 
vazifesi, dUşmnnm den,z mtinn.kaJ!
tını ya lmha etmek, yRhUt ihtiva et-

m('ktlr. 
Kara ve bav& kuvvettertmtıden 

istifade etmekllf;'lmtz, deniz kuvve
timizin faaliyetine bağlıdır. Ztra de
niz aşırı yerlerde ıcral barekAt et, 
mek ıc:ın d'lnnnmRmız. ordunun yo
lunu emniyet altına almak ve deniz 
mUnakalAtını tehlikeden korumak 
me<'bu rtyetlndedlr. 

Hava kuvvetleri de mUhtmmat, 
yedf>k akoam. benzin ve deniz aşırı 
bfr hava kuvvetini muhafaza lçln 1-
cn.p Ade<'eh her tUrHl levazım ve ef
radın nakli itin donanmaya şiddetle 
thttya;: gösterir. 

7) Eğer. Rnşvektl, bahrlyemlzln 
yeniden mUterekklp ve lnşaaı ile 
meşgul olmak tçln VI naton Çorı:ll'I 
ayırırsa, memleketin menfaatine en 
uyı;un hareket etmiş olur. Ztra. Çor· 
çil harbi umumlnln başlangıcı anın
da fnglttz donanmasının muhteşem 
kuvvet ve klfayetlnl temln eden a

damdır. 

Onun bu makama getirilişi, ken
disine olan mnnevt borcu dolayısly. 
le hUtiln bnhrtyeyl de memnun ede
<'Cktlr. Dunun fevkinde olarak, ken
disinin kabiliyetine ve ıevkUlceyşt 

görUnUşe karşı bUyUk saygası olan 
dUşmnnları da şaşırtacaktır. 

8) lnr;lltere ticareti bahriyesi va
kit kaybetmeden <:oftaltılmahdır. 

9) Deniı tl<>arett mtzln isti kameti 
ı.onrtra llımnıınc1nn garp sahlltndakt 
llrnnnlarımızft ı:cvrllmeltdlr. ÇUnkO 
nrıılnr . hn\"aıtıtn homharctımnn teh
llkeRlna daha az maruzd11r ve n U
manları modernize etmek için her 
fert almalıyız. 

l5~1U UO~UUtj UI gKQl'l.Q COllmOIJOlf•Jff" 

Olrlşl1ocek gayet eıkı mtllf bil ~ 
tık esnasında biç rahle kt\rlar teJJ) 
lmklnını bulamamalıdır. W' 

Memleketteki her rert emtn oltı1 t• 
lıdır ki: gtrlşllmle olan milli gafre ~ 
ten biç kimse fahiş bir kA.r eıde eeC 
mlyor ve herkes memlekete btztı1 
ediyor. ı 

Herkes, bu muazzam işte, bO~r 
masrafta bir hisse almn.ğa me~ il 
ltetln mUddaaa1 için tertip edl f:. 
btı plAn için icap eden muay)'el1 11" 
dakA.rlıklan yapmata buır oll1l

1 

dır. ~ 

-------------------~-KURUN 
ABONE TARfFESf ,l 

llemlekel "'"''':, 
trlnd• dııın 

Aylık 95 16b 1\11" 
3 8)'1ık 260 '" ,, 
8 aylık 475 820 " 
Yıllık 900 . 1600 ",,cf' 

Tarireslnden llatkan Blrlilt !çln ıcll" 
otuz kuruş düşültır. Poııta birlılJlne r1Sf 
mcyen yerlere ayda yetmiş be~r &ı;ll 
zammedilir. 1,.ı-

Ahone ka)-ı!ını bilctlren mektnı> .,r et' 
ıırar ücretini, abone parasının post• " df 
banka ile yollama ftcreUnl laare ktO 

Ozerlne alır. rıott• 
Yeniden 5 abone yazan .,eya & • oel"' 

blrcfcn )'8ıılanlara, melcteplerJe k61 
larıno ayrıca lenıl1AI ya11ılır. d 

Ti1rklu,.nfn hu podn merkerltr • 
KITfWN'o nhone ua:rlır. ~., 

'

tua• 
Adres deliştlrme Qcretl 25 kuru 

---0.-

D( NKO HAVA rtnıf' 
Yurdun Trakya, Kocatll blStlfel:r1nd' 

dOn hava tok buhıllu, ıtıaer ~1ııelık•"'"' 
az bulutlu 1etml'9 rilzdr ,ımal isi ftdlcfl 
tinde hortr kunette eımılıllr. fit•" -r şl• 
han ek~riyelle kapalı ııeçmft. r{lıfl b•.,. 
mnl iıılikRmetlnde saniyede 200 metre 
IA eıım lşllr. t ıdl· 

Snaı 14 ete han tazylld 963.12 met~e 4,Ş 
Suhııneı en fazla 11.13. en dO~~k 
unligml kaydohınmu,hır. 



j ____ Ş_e_h_i~ Hab~rleri 1 

ip ekli çoraplar 
Oobf o dUzOneyJ mDtecavlz çorabın 

damgalanması geri bırakıldı 
~k.U ÇOraplarm standarc:Uı.esine ait ( 
~eye göre ipekli çorap fahri • ret ve ~yi odasına u~; ~ .u· 
~l'lertnin ellerinde bulunan çorap_ m~t kltibl Cevat Nizami il~.~ J§

~llıd hepısi bu ayın 26 sma yani önü- len etrafmda uzun uzadıya görüşnıtıa. 
eıtı Pazartesi gU.:ıUne kadar dam- tUr. 

e-.."lınası icap etmektedir. Aldığmıız maltimat& göre; §eh. 
~ lJ. rnUddetin bitmesine pek az bir rlmizden İzmlr Enternasyonal Fu. 
~ tıı kaldığındnn birkaç gilndenberi arma geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
l't~ Odasında hummalı bir faali geniş mikyasta işt.ira.k edilecektir. 
~ ltıeklı çoraplar damgalanmakta: ~imdiden al8.knda.rlar Odaya davet 
~ ~<Merek hazırlıklara başlanması içln 

&buz damga İ§ine devam olunur _ ıcap eden. talimat verilecektir. _ 
lır Oltaya mühim bir mesele çıkmıır Serginın her yıldan fazla ragbet 

· 1stanbulda bulunan muhtelif ipek. görmesini temin maksadile mUhim te
~tap fnbrikatörleri Ticnret odaaına şebbilslere gi~ı;ildi~ de ö~enilmi~tır.• 
bJıl "ıırnıuşıar ellerinde topyekfuı l5 Bu arada lzmıre gıde?! bUtün vesaıtte 
~ dUıuneyi 'mutecaviz boyanmamıg, tenzilat yı;.pılmnsı temin olunmaktadır. 
nz~kte çerap olduğunu söylemiş- KARS GÜMRÜK 

'bıuııarm önilmUzdeki senenin mo- KİMYAHANES1 
~ beıu olmadan boyamağa imkfm Bir yıl evvel l:iğvedilen Kars güm • 
~ 'dığı binaenaleyh, damgalan· rtik kimyahnncsi bu defa görülen lU. 
1'1ııın tehir edilmesini istemişlerdir. zum üzerine tekrar kurulacaktır. 

~ U <:aret odası bu müracaatı ehemmi. Bu hususta GUmrUk ve lnhiStll"lar 
~ e tlazarı itibare almıı,, va7 : ••• , Ve- Vekaletinin İstanbul GUmrUk başınU -
'tı::: Yazarak l.ıfr direktif istemiştir. d 'irlüğUne bir tamim gönderilmiş, vak
h. -et odası bu arada bir de teklif tile lfı.ğvedilen Kars gümrüğünden alı· 
·1ıı:ıl§tır. narak İstanbul GUmrllk başmUdUrlU • 
~'~ leklif e nazaran, ellerinde beyaz ğü emrine verilen filetlerin geri veril
•• ~"" 1 , · mek imk~ olup olmadığı sorulmuş'·1.. .:wvrap bu unan mUe-ssese.erın 
~~k t~. il. ı tan doğru bir şekilde tcsbit 
lh~~ damgalnmıyaca.ktır. Gümrilk b~Udilrlilğil bu hususta 

~"a. Isat Vcka'etinden bu hususta bir ah\kad:ırlardan izahat almadan hiç bir 
t,r,ta.p gelmeden Ticaret odası bu ipekli cevap veremiyecektir. ÇünkU İstanbul 

~laıı damgalıyacalttır. gümrUklerinctc iş hacmi eskiy~ nisbet· 
\lOMRÜKLER MÜSTEŞARI le artmış o!duğunda.n bu aletlere ibti. 

ANKARAYA DÖNDÜ yaç Msıl olmuştur. 
~ · • Almanya tersanelerinde inşa edi-
a tınıizde bı.;lunan GilmrUk ve İn· 
r1ar len vapurlnrnnızın vaziyetini tetkik 

~da.o Vekaleti mti8tera.şı Adil O - etmek üzere Denizb:ınk mUdtirlednden 
tlt, dün Ankaraya hareket etmiş. Harunun birkaç gün ınrfmda Alman-

~U.te yaya gideceği haber alınmıştır. 
~ §ar 5ehrimlzde kaldığı mild • "' Elektrik şirketi umuml heyeti 

tarfında İstanbul gUmrtUderlnin dUn Metrehanındaki merkezinde top • 
~ ııt '-'~zlyctlt:rini inceden inceye tet. l · t ~ ~.9• yoni y;ıl u;ın ne gıoı ıımya.\i· lsınmıtı. şirketin muhtelif mese e.."l e • 

Olduğunu tesbit eylemi§tır. rafındp. umumt heyete fzaııat veni -
mietir. be DEN!ZBANK 

~ l'a. 11iıbank Umum mildilrU Yusuf 
t bn~rıiş diln merkez rıhtım hanına 
~ • bankanın Istanbul ~ubesinln 
~et ltn:ı.sı etrafındaki hazırlıldara ne. 
~ı,tlr etnı15, alakadarlara talimat ver-
~ . 

~~k:ınm İstanbul mfidUrli Tahir 
~~ ep de Liman işletmesine uğraya. 
~\,, ttı~~l olmuş ve öğleden eonra 
~ ~ antrepoları ile Haliçteki 'llma-
~lerlni gezmf§t.ir. 

~anı . LER tDARESlNDE 

Miitefeni.'r.: 

Nebati yağlar lıenzin 
yerine kullanılabilecek 

Çin - Japon harbi dolayıslyle Çinde 
mahrukııt kıtlığı başgöstcrmlş, Çin hU
kfırnetl nebati yağlan moWrlU vasıtalar
da kullanrnağı tccrllbo etmiş, muvaf -
faklyetli neticosl alınmıgtrr. 

4100 ktlometre olan Nankin • Kuen 
yolunda nebaU yağla işliycn bir otobUı 
aaatto 60 kilometre sUraUe mesafe nl · 
ml§tır. 

Nebatı yağtann henzin l'erino kutla -
oılmıuır, ÇlnJ bUyUk bir sıkmt1dao kur -
tarml§tır. 

~~oı d isıye umwn mUdürU Necmettin 
~ha Un beraberinde tnhllsiye idaresi 
~r(be mUdUril Nlznn olduğu halde 
'l lll er idaresine gelerek, Fener ida· 
~ UdUru Yusuf Ziya ile Fenerlerin PoU.,te: 

l'esı etrafında görU~tt~. Temizlik amelesinin 
l'taıı BUGDAY PİYASASI marifeti 

~lç~~buı piyasasındaki tüccarlara 
.. ~ ~ buğday gelmediği için Ziraat 
t % e.sı piyasada yin~ na.um vazifesi 
~~t.edir. 

tt~illt kanın elindeki stoklardan yu -
~~la buğdayln.r 5,28 den, sert buğ • 
~~~ 5,20 den muamele görmüştür. 
~(~Urgun vaziyette devam et -
b~ · Alıcı pek azdır. 
~~ lkıUhtelif buğday bölgelerinden 
~b { Vagon buğday gelml~tir ki, bu 
~ Ulun bir gün::lk ihtiyacı hal"§ı -

Pek az bir mHrtardır. 
~la PARA BORSASINDA 
~ ~buı bors:ısmdo. diln biriocl ter
~ ~ k ~rcu tahvilleri 19,20 den i. 
~ 1\1 ?'tıp Türk borcu tahvileri 19,10 
:&ıın uazneıe gCSrmUot.Ur. 

~l'i dan başka Sivaa - Erzurum tah
~· t.t 95 ten, Ergani tahvlllcri 99,5 
~~~kez banlt:ı hlsse senetleri 98 

-1\t 
1 

n çimento tah\ilJcrl 90 dan 
ltt ~e e e görmUş, bir İngiliz lirasına 

bıt ~bankası tarafından 630 kunıı;, 
~~ iltnıştir. 
i('ası l.ondra borsasmdnn fstanbul 
l~fıl tıa gelen telgrafta bir lngillz 
na·laltı 661,81 franktan, doların 

~~~l'ttı. den muamele gördUğü ve ür.U
~~ de M9 dan satıldığı bilrllrll • 

~.\it lÇtN ŞEHRMzDE 
~ ~AP!LAN TEMASLAR 

~~~:ıırı gttn oehrimlze gelen tzmlr 
!'elsi Beh Ih diln tica· 

Temizlik Amelesinin )farlf('tl 
Kadıköydo temizlik amelooinden lb -

rahim dün sokaktan sUpUrürken mektep 
çocuktan kendisi ile alay et.ınWerdlr. 
İbrahlın buna kızm~, elindeki bUyUk ııU
pUrkeyi a.rknlarmdan atmışsa da ırtipUr
genln sopam l'Oldan gesen 11 yaşında 
Hennen hımtnde bir çocuğun ba.şwa isa
bet elm.lş, ebemmlyetU surette yarola
UU§hr. <;'.öpçU yakalnnmıştır. 

Koca~mı Yar-ahyan KD.dm 
Kocamustafapo.şo.d& oturan tnhaflye

cl Mehmet Ali dUn eli yüzU kan içinde 
karnko'.a bnş\'urmu~. bir makara mesele
sinden kansı Ue kavga ettiğini, kanın 
Emlnenin eline geçirdiği eefertaamı 

kafasma vurduğunu iddia etmtşt:tr. 
Emine yakalanıp cUrmtlmeehut mah

kemeaine verilmiştir. 
Dacatı Kınlclı 

Ferlköyd~ bahçlvan 17 yaşmdıı Meh
met diln atla Feriköyde avukat cadde -
sinden gec:erken at birdenbire llrkm~, 
alnblldlğ\ne kovmu~tur. Mehmet kendl
alnJ ntm Uzerinde ı.aptedememi~. yere 
düRTnüş, sağ bscn~ dizln(lP.n kmlml§tır. 
Mehmet hastahaneye kaldmlmıştır. 

Alh Ktlo }J!ıl"ftr Bolando 
Dlln emniyet memurları tara!mdan 

öğleden sonra Gatntado. Serçe ao -
kağmda Mehmet Alinin kahvesinde an
smn nmma ynnılmrş, bodnımdıı nltı ki
lo <'~<Jrar buh:nmuştur. Mehmet Aliden 
Psrıu· nlmtva gelmı Ayşe isminde bir de 
kadm yakalanmıştır. 

Bay Tevfik Kamil 
Madrid elçimiz Dny Tt!vflk RA.mllin 

izinli olarak Ankarayn gelmekte oldu
haber almmısttr. 

3- KURUN 25 M AB !r 1938 

Bir genç sevdiği kad n n 
kocasını bı~akla yaraladı 

Dnn Ofte Ozert Şehzadebaşrnda 
ahşap bir evde gene bir alle faciası 
olmuş, btr ı;enç sevdiği kadının ko
casını ağır surette yaralamıştır: 

. . 

\ . \ Sehındebaşında Fatih polis mer. 
kezinin arkasındaki Kmktulumba 

ı~ 
sokağında 22 numaralı evde Şirket! 
Hayriye kaptanlarından Mevlilt ka
rısı Nimet ve biri kız diğeri erkek iki 
çocuğu ile oturmaktadır. 

Nimet 32, kocası 53 yaşındadır. O. 
ğulları Samim •12, kızlan Perfhnn 
ıektı yaşındadır. Mevıut kaptan on 
tkl gUnde lkf gece ancak evinde knl· 
maktadır. Diğer gUn ve geceler vazi
fededir. tki çocuktu bu alte, Şch. 
zadebaşrna taşınalı ancak on beş 

gUn olmuştur. Daha evvel Kadık6-
yUnde oturuyorlarmış. .• 
KocMından yirmi yaş kOcnk otan 

Nimetin 23 yaşında bir dostu vardır. 
Bu gene, Nimetin kUcUklUk arkarlaş
larındandır. Beş eenodenbert de se
vişme ktedirler. 

Muzaffer Devlet Demlryoltannda 
memur iken askerliğini yapmak Q. 

zere ayrılmış. bir mUddet evvel de 
askerllğlnl bitirmiştir. Muzaffer as
kerden geldikten sonra hemen her 
gece Nimetin evine girip sabahlnrn 
kadar kalmaya baştamı!}tır. İki sev
dalının bu hnU konu komşularla Ni
metin akrabaları tarafından kocası 
MovlUde 116ylenmiş, karısını Muzaf. 
ferden uzak bir yere götnrmesl tav
siye etlilmişttr. Bir yandan da Ni
mete, ı;olul~ çocuk ı:ııı.hflJI olduğu, o.k
Jını başına alması s6ylenmfşttr. 

Kaptan Mevtot konu komşunun 
sözlerini tutmuş, Şebzl\debaşında 

TalA.t lsmtnde bir kadının iki katlı 
ahşap evinin Ust kntına taşınmıştır. 
bir eve taşınmalarına rağmen Mu
tafCer sevglllglnl pek çabuk bulmuş, 
Şehzadebaşrnın arka sokalarmda 
birkaç gece eonrn bu eve de girip 
cıkmata haslamıst.rr. Kaptan Mev
ıut, Muzafferin bu eve de gcldll;tnı 
ev sahibi kadın vaıntasiyle öğren

mfştf r. 'Mevıut. Muzafferi evde ya· 
kalamak için tertibat almıştır. tkl 
sun evvel Muzafferden Nimete ev
velki gUn lçtn geleceğine datr mek
tur gelmlşttr. 

Ev sahibi TalAt bu mektuptan 
kaptan MevlUdll haberdar ettiğinden 
dUn saat nn ikiye doğru kaptan Mev
Ult nnsızrn e"e gelmfı,, ge~eyl Ni
mette beraber geçiren Muzaffer he
men abdesthaneye saklanmıştır. Ev 
eahibl TalAt MuznCfer1n helaya sak

landığını s~yleyince kaptan kadma 
karakola gidip btr potl atıp gelm~ 

sini s~ylllyor. Abdesthanede buJu
nat' Muzar!er banu işitince y~kala

Jiacıığını nnlnyor, hemf:n abdeetha
bed(>n çıkıp kaçmak tsteyor. Kap
tan. Muzatfert kollarından tutunca, 

8'Ö7,Ü dönerı genç hemen yanında ta
şıdığı bıca~rnı çekmiş, sevdiği kadı

nın kocasının muhtelif yerh~rlne aap 
lamıştır. Kaptan kanlar tclnde ye
re duşnnce Muzatrcr kendisini eoka
ğn atmış, bir çeşmede kanlı bıçağı-

Vsttc: ı-.~imct, AUta: oarih Muzaffer 

nı yıkarken bekçiler tarafından ya
kalanmıştır. 

Yaralı, aıbht imdat otomoblU lle 
Ccrrnhpaşn hastahanesine kaldırıl
mış, carlh de Fatih merkezine götU
rUlerek emniyet A.mtrl Bay Cevat ta
rafından sorguya cekllmlşttr. Ka
dın da merkeze göttlrUlmUştUr. 

Muzaffer suçunu itiraf etmiş, an
cak kaptamn kendisine eski bir kı
Jrçla hücum ettiğini, nefsini mUda
!aa etmok fctn yaraladığını slSyle
mlşUr. Nimet de mnnns~betlnl ttl-

raf etmlı;Ur. T.ahklkata nöbetçl.mO.d
aeıumumt nıq,şvlqf ~KQ •unutur~ 

Belediye l§leri: 

Floryanın ağaçlanması 
Orman mektebi frofe!Örlcrlnden Bay 

Mazhar Floryanm ağaçlanmaama ait 5 
senelik bir proje yapıp belediyeye ver
ml2Ur. Buna glire her sene Floryaya el
li bin ağaç dikilecektir. Bu seneye nft 
olan ağaçlanma fııin~ devam edUmehte
dir. 

GUmU3 U)'U Yola 

Dolmabahçeden Taksime çıkan GU -
mUşliuyu yolunun geni§Jlği 14 metre ola-
caktır. GUmUgsuyu hastahnneslne ko.da 
olan kman k&ldırım t)lacak yukarmma u
f alt diS§enccekUr. 

Bitle Mtlcadele 
Belediye temizlik ~terinde ~~ar

da bit ve tifüs hastalığı görillmUştilr. 
BUtUn çöpçülerin elbiseleri etUvden ge
clrilecek kendilerinin sık sık yıkanmahı
n temin edilecektir • 

BERUN ntn.~ EJl(ltı.Jat 

Berlin bUyUk elçimiz Bay Hamdi 
Alpağ'm merkezde başka mUhlm bir 
vnzlfc alacağı s6ylenmektcdlr. 

Burnovada toprak bayramı 

Burnuvda Toprak bayramı bUtBn halk \"e k3yJUJcrtn f§tlrakfyle kuttan· 
m"1u'. Reslmac bayrama l,ıtrak edenlerden blr kmm gijrtllttyor. 

1 Amerika ile 
ticaret 

müzakereleri 
Heyet azasından biri 
dUo şehrim ize geldi 

Memleketlmlzle ye.ni oekllde bir ti
caret anlaşması müzakere etmek için 
Amerlkadan beklenen heyet azasından 
biri dün §ehrimize gelmi§t.ir. 

Amerika tarife komisyonu azasın. 
dan Norm.an R. Burns ismindeki bu 
zat, bir iki giıne kadar §elırinılz.c gel
mesi bckloocn Amerikan hariciyesi ti
cari muahedeler borsasından B. Hen. 
cy. G. Vadllgh isimli diğer murahhas 
ve Ankara elçiliği ticaret ate§esi B. 
Gillespie ile birlikte hiikfunet merke -
zlmize gidecek ve orada bulun.an heyet 
reisi Amerikan Masla.hatglli:an B. R.. 
F. Kellcy'e mUJ~ olacaktır. Bundan. 
sonra hUkfuııetimf zJe müzakerelere 
ba.§la.nacaktir. 

Amerika, dUnya U7.erinde serbest ik· 
tısadl mllnasebetlerin ba§lanğıcı teınk. 
ki edilebilecek §ekilde devletlerle yeni 
usul ticaret anlaşnala.n yapmak gibi 
bir teşebbüse girişmlg bulunuyor. 

Ankarada cereyan edecek milza.ke 11 

·eler, bu bakımdan ehemmiyetli oldu· 
ğu gibi, Abnıpa.nm cenubunda bu çe. 
git mUzakerelere girişmeği ilk kabul 
eden memleket de Türkiye olduğu ci. 
hetl~, hadise nynca şayanı dikkattir. 

Müzakerelerin umumiyet itibariyle 
V aşingtonda cereyan etmesi esas ol· 
duğu halde bizimle yapılan temaslarm 
Ankarada ~laması ve J\ınerikanm 
milmtaz bir heyetle bu i~ giri§Dlesi 
memleketimiz.e kaf!:I gösterilen bir 
dostluk nişanesi olarak kaydedilmek

tedir. 
Yapılacak yeni ticaret muabedesi 

karşılıklı gi1mrUk mils:ı.adesi eSMI n -
zerine kurulduğu için, A.merlk6l1Dl ta. 
ri!e komisyonundan bilhassa bir mll· 
messll gelmiş bulunmaktadır· 

A.merf ka tari!e komisyonu, fktısadt 
ve malt vaziyetleri g6zönUnde tut.arak 
gilmrilk tarifeleri yapmak için sureti 
mahsusada teşkil edilmi§ bir ihtlsns 
hefetidir. 

. Selami izzet ve . 
Nurullah Ataç'm 

konferanstan 
B~lktaş halkevinde tertip edilen se

ri kon!eranalıı.ra devam edilmektedir. 
Yarm akeam edip ve muharrir Sel!ml 
lzzet Scdee tarafmdnn ısahnenln yayım
daki kudreti ve Nurullah Ataç tnr& • 
fmdan edebiyatın muhtelif kollan mev· 
zulan Qzcrlnde birer konferans verile .. 
cektir. Söylevleri milteakfp ulusal tem
mı ynpılııcaktır. Sonra mwıikt Q8tadlarm· 
dan Niyatl ve arkııdaşlarmm i§tiraklle 
aynca ulusal kltuılk Türk muslldsindeıı 
birkaç fasıl yapılacaktır. 

Eminön Halkevinde 
konferans 

Emlnöntl lh.lke\1ndcn: 
Bugün saat (11.30) da Evfmh:tn Cağa. 

loğlu merkez salonunda Ressam ve ma• 
harrtr Elif Naci tarafmdan (Halk ve re· 
cim) mevzulu bir konferans verilecek -
tir. 

Konferans için daveUye yoktur. Her; 
kes gelebilir. 

Münakaşalı konferans 
Şişli Halkcvtndco: 
Okullarda terbiye ve d.1slplin meselesi 

etra!mda Halkevimizdo tertip edilen 
mUnakıı.şalı konferanslarm üçüncUsU 27 
mart 1938 pazar gUnU ısa.at l:S do verile
cektlr. . 

KONGREYE DAVET 
Barkonba Boks klilbü senelik kongre

si 26 mart cumartesi gilnU eaa.t 16 da 
yapılacağından sayın üyelerinin hazır 
bulun.malan davet olunur. 

Azerbaycanlı 
Bayan Leyla Müsameresi 
.Azerbaycanlı ses artistlerinden Ba. .. 

yan Leyltınm sanat hayatmm yedinci yıl 
dlhıDıntı ~nQmQzdekl eumarteıd gQnD · 
Beyoğlunda eski Ambasa.d5rde diğer 
mtlzisyen arkada§larmm ~tlrakiyle kut
la.nacaktır. 
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Ç~n~!> -~utb_'! ~~!!'~~la.!•~ 1 
8~~~~~ mg'!!i::p, 

K l Sk l Tomi Far 8 P 8 0 0 Amerikan gUzelllk 
Kızakları, köpekler yerine insan- krnnçesı 11e evıeoıyor 

lara çektirmişti, - kendi de bera
ber olmak şartile ... 

BU§ tara/ları dün1cii. ve evvelki !JÜ1(.

kü sayılarınıızdadır. 
1900 senesinde lngiliz coğrafya ceml

yeti, hUkfımetle beraber cenup kutbuna 
bir sefer tertibine karar veriyor. Meş
hur coğrafyndl Klement Markham'm ta
ntdığt bir bahriye ytlzbaşISI vardır. Onu 
tavsiye ediyor ve !erer heyetinin b:ııJ
kanlığmı ona vediriyor. 

Bu, kaptan Skottır. 1907 yazında. "Diıı
koverl,, gemltıl ile sefere çıkıyor. Skot, 
sefer heyetinin bUtun tayfasını, kendisi 
gibi ,lngiliz bahriyesinden seçiyor ve, 
bUyUk bir harp seferine çıkar gibi, yola 
koyuluyorlar. 

"Diskoverl,, 1902 senesi kiınunusani
slnde cenup buzlar mmtıka.sma varıyor. 
Malfımdur ki, §İmal yanm kilresinde kış 
iken, cenup yanın kUresinde yazdır, n
ğustos ayı ise karakıgtır. 

Gemi cenuba doğru gidiyor ve me§
hur Ros duvanna geliyor. Bu, buz kUt
lesl, cenup kutbuna yol vermlyecek ve
kilde blr duvar teoldl etmektedir. 

Kaptan Skot bu buz kUUeleri arasın
da tetkikatta bulunuyor ve suların mü
saade ettiği nisbctta Uerliycrck, niha
yet bir karoya geliyor. Burası, Ros du
varının Uzerlne otunnu§ olduğu bir a
razidir. 

Kaptan Skot, keGfetUği bu araziye, o 
zamanki lngiliz kralmm ism1nJ vererek 
"Yedinci Edvard toprağı,, diyor. 

Skot vo arkadavları yedinci Edvard 
topmğmda blr lef geçiriyorlar ve bu 
oüddet zarfmda rennt tetıdkatta bulu
nuyorlar. Cenup kutbunda kış slikiinet, 
l!Onsuı geceler, son derece alçak sühu
net mnvslmldir. 

Ynz gelince Skot gemitılnden çıkıyor 
ve kara Uıerlnde, cenuba doğru llerll -
yot'. 

Yaz geldi deyince herkesin bu.zlarm 
çiSıUlmeal, çiçeklerin açması hayali uya
nır. Fakat 1.-utup mmtıkasmda yaz yine 
kig demektir. HattA, cenup kutbunda 
kI3 eimal kutup m..mtık&ıımdan daha sert
tir. 

Skot korkunç kar firtmaları ile k8.lll
lll§ıyor. Bu fırtmalar çok kuvvetlidir ve 
mUlcmndiyen devam eder. Kimse bu 
fırtmayn kaılt ayakta duramaz. 

Bu fırtına meVBlmlııden sonra bir sis 
mevsimi başlar. Her tara! bembeyaz bir 
sis Jçtne btlrllnUr. Yalnız, korkunç ha
yaletler aeklinde, buz kUUelerl uzaktan 
belll olmaktadır. Bıız kUUelerinin Uzerl, 
karlarla kaplıdır. BiltUn arazi de karlar 
altmdadır vo uçurumlan karlar doldur
mut olduğu için, hemen hemen her a
dmıda blr sonsuzluklara yuvarlanmak 
tehllke8l vardır. 

İ§te, Stot bayle bir ''yaz,, mevsimln
i!e, bllt11n tehlikeleri ve mnoldlltı göze 
alarak, kutup mmtıkasma doğru ilerli
yor ve 1903 ki.nunusanl&nln blrlncl gll
nn. 82 derece 17 dakika cenup ttll cla1J"o 
resine geliyor. · 

Gemisinde tekrar bir kio geçirdikten 
sonra, Skot Vlktorya toprağı Uzerlnde 
tetldkatta bulunuyor ve Uç bin metro 
irtUaa çıkıyor. Burada genli bir yayla 
uzanmaktadır. Buradan dosdoğru da ce-

Kaptan Skot 
nup kutup noktasına gidilir. 

Fakat, yol uzundur: Onlerinde bin beo 
yUz kllometrellk bir yol vardır. Cenup 
kutbundaki yazın dJrt aymı buna haıs
retmek lhmı. Bu da, gUnde yirmi beo 
kilometre yol almak 6Rl'tlyle. 

Skot, bu kadar bir zaman sarfedeml
yeceğtnl dllaUnUyor. ÇilnkU, esaısen se -
fer uzun stırmnıı, lngiltereye dönmek 
vakti gelm{3tir. 

• * • 
Kaptan Skot hatıratarmı çok güzel 

bir llsanla yaznııştır. ÇilnkU o, bilyUk ln
giliz muharriri Valter Skot'un ailesin -
dendir ve kendisinde de bUyUk bir ede
biyatçı kablllyeU vardır. 

Cu J.:ı.trr:ılar, gayet gUzel bir tuılllbla 
yazıldığı "1bi, içinde en bUyUk tevazu 
görülmrıl:t", en ufak teferruatına ka -
dar bUlün lınklkate yer \"C"ilmektcdir. 
Kaptan Skot, muvaff nklyetlorini olduğu 
gibi, muvaffaklyctsizl iki erini de tama -
mlyle anlatml§ttr. 

Skot'un hayvnntara kal'§ı olan sevgi
si de bu eEerde görUnmektedir. Kutup 
seyahatlerinde köpeklerin rolUnden 
bahsederken nunlan anlıı.tır: 

" • • • Ertesi yaz, kızaklan köpek 
yerine insan ku\"Veti ile çekiyorduk. Ben 
de kızaklardan birine koı;ulmuştum. Ar
tık, geçen seneki gibi, hay\"anlara ezi -
yet vermediğimiz için, içimde bUyük bir 
ferahlık hissediyordum. 

"ŞUphesiz kl, kutup seyahatlarmda 
köpeklerin bilyUk bir rolU vardır: Tet -
klkat saha.131JU genişlctmiye yarar. Fa -
kat, köpeklerden, kendilerine iztırap 

vermeden, canlarını acıtmadan ve öldür
meden istifade edilir diye iddia oluna -
maz. 

''lşln böyle olması kızakla seyahatin 
bUtun zevkini kaçmnaktadır. Bence, in
sanların çektiği kızaklarla gitmek daha 
güzeldir. O zaman, kazanılan daha gü

zel ve daha nstldir.,. 
19(),! de memleketine dönen Skot 

Zirhlı kumandanı tayin olunuyor. Yaptı
ğı ilk seyahat kendisini çok meşhur et
miştir. 1908 de Katlin Brus isminde 
genç bir hcykeltrq kızla evleniyor. Kat
lin Skot sonra kocasmm kendisine yaz
dığı mektuplan negretmlştlr. 

(DC\'&ml '\-ar) 

MusoJini'nin oğlu 

Bir amerikan tayyarecisiyle 
duello etmiş 

Bir buçuk sene, 
Ispanyada hUkümet
çilerle beraber, gö
nUllU olarak, harp 

..;.ı etmiş olan bir Ame
rikalı tayyareci, N ev 
York'a döndükten 
sonra Mussolinlnin 
cğlu ile ispanya ha
valarında nasıl çar-

. pıgtığmr anlatmak- ı 
tadır. 

YtlzbafJ Derek Dfkinson diyor ki: 

- O zamanlar Bruno Mussollnl Ba
lear adalarında bulunuyordu. Bir giln 
Valensiya'ya telsizle telefon ediyor: 

"En iyi tayynreciıılzi gönderin, kendi
siyle çarpışmak bteyorum,, diyor. 

"Bu meydan okuyuaa karşı ben çık

tnn ve V:alensiyadan 15 kilometre me
safede, denizden 3.500 metre yliksck
liktc Bruno ile duello ynpmağt karar
lavttrdık. "Şahit,, olarak da üç tnyyare 
bulunacaktı. 

'Trpkr e5valyelcr zamanındaki gibi, 
düello son ı!erece büyük bir nezaket i-

Geçenlerde dUnya eamplyonluğu YO -
lunda yaptı~"I maçta çok ağır blr mağlu
biyete uğnayan lngiliz boksörU Toml Far 
pek yakında, vaktiyle Amerikanm. güzel
lik kralJçellğinl kaznnan Elen Venzel ile 
evlenecektir. Avrupa gazeteleri bu iz
divaçtan şöyle bahsediyorlar: 

Toml Far epey zamandır Mis Elen 
Vcnzel ile evlenmek istiyordu. Fakat 
eski gUzellik kraliçesi bu izdivacın ya. -
prlabilmesl için Toml F:ann dUnya pm
piyonluğunu kazanmasmr §art ko§Ulug
ta. 

Bilytlk maç gllnU, dünya §3.Dıpfyonlu
ğu Unvanını ni§anlısınm ayaklarma at -
mak için bUtUn enerjisi ile dövU3en ln
giliz delikanlısı, ne çnrekl rlngten bitkin 
ve mağlçp olarak ayrıldı. Artık onun i
çin bUtUn Umitlcr, mahvolmuştu. Yediği 
yumruklardan mosmor olmuş, birçok 
yerleri patlaml§, 11l§mlş suratını elleri 
arasına saklryarak mUsabaka salonun -
dan ayrılıyordu. 

Vestiyerden §apkn.smı ve paltosunu 
alırken birdenbire artık ebediyyen kay
bettiğini sandığı nişanlısını karşısında 
buldu. F.akl g:Uzellik kraliçesi yumuşak 
elleriyle boksörUn saçlarım okşzyarak: 

- Şimdi, anlıyorum ki dedi, aşkımı
zın senin kaZa.nacağın §8Dlpiyonluk ve 
boks i§leriyle hiçbir alAkası yoktur. Ben 
yalnız seni seviyorum. Ne vakit evlene
ceğiz? 

Birazı CTTCl, 't"fügttrl~y~t.ıutla. ~u ı.ıu• 

yük "Dlağlfıbiyete uğnyan Tomi Far, her 
veyi unuttu \"e bir çocuk gibi sevinerek 
haykırdı: 

- Hemen, yarın .. 

Kraliçe Viktorya filmi 
60 sene milddetle Brltanyanm akibe

tlnl idare eden kadmm tabiat ve hayatı, 
onu, her devrin fevkalAde müstesna blr 
§ahsiyeU yapın.ıştır. 

Bu müstesna kraliçenin taç giyme 
töreninin )1lzüncU yıldönUmü (28 hazl -
ran 1938) hayatı ve saltanatmm, gerek 
kocası Saka - Koburg prensi Alber ve 
gerek hem kendi, hem kocasmm lraat
lariyle bugUn bütün dünyanın hayran 
oldukları ve bir nUmune teWtld ettik -
lerl memleketi hakkında bitmez tUken -
mez fedakarlık ve feragatı nefisten iba
ret olmasından dolayı tekmil cihanın na
zan dikkatini kendi üzerine celbede -
cektir. 

Bundan maada, her §eyden evvel blr 
l§ık, en nUvazi§ldir, en hakikatli, en sa
dık bir Aşıktı. 

Böyle bir a§km ve bu kadar hqm.etll 
blr devrin bir filmle tasvirindeki isabet 
her halde takdir olunur. 

!ııte bUyUk Viktoryanm bu hususi ve 
resmi hayııtmı tasvir eden ve sinema 
tarihinde yegA.ne olan bu filmin büyilk 
kraliçeye ldyık bir azamette olması tçtn 
lngiltere hükumeti elindeki bUtUn ve
saiti. filın eirketınln emrine Amade tu
tulmuıı ve bu surette bu film tamamen 
hakiki olarak Anna Neagle ile Adolf 
Volbruk tarafından çevrllmi!Jtir. 

İki esrarkeş yakalandı 
Otedenberl uUpho edildiği için gilm-

rilk muhafaza memurlan tarafından ta
kip edilen Sudi ve ~ırn adında Ud esrar
ke~ nihayet esrar satarlarken yakalan-
mışlar, vo derhal kanun! takibat yapıla
rak cumhuriyet mUddeiumumlliğine tes
liın edilmişlerdir. Eerarke~ler de il.zerin
de yapılan araştırmada ehemmiyetli 
miktarda esrar ve eroin bulunmuştur. 

çlndo cereyan etti. Ildmiz de mUmkUn 
o1duğu kadar havada cambazlık hareket
leri yaptık. DUello yanm saat devam et
ti. Nihayet ikimizin de hem cephanesi, 
hem benzini bitti. Bruno Mussolinl eldi
veninin bir tekini havaya attı: Bu, düel
lonun bittiğini bildiren blr işaretti. 

"Yere indikten sonra, tayyareye tam 
300 kurşun isabet etmiş olduğunu gör
dilm ve bu kadar yaraya tayyarenin na
sı1 mukavemet ettiğine şaştnn. MussoH
ninfn oğlunu bacnğmdan yaralanmt§ di
yorlar. 

Profesör Pittart 
Dün üçüncü konferansını verdi 

Ankara, 2~ (A.A.) - Profesör Pittar rmdakl Soliltre FrallJDZ ~ 
bugUn eaat 16 da Halkevinde UçUncU Bu mahalde at kemiklerind~ ırJ 
konferansını vermi§tir. Konferansta ı:am kUmeler bulunınaktadJ!· ::: • ..-t bd' 
KUltUr Bakanı Saffer Arıkan, Türk Ta- bine yakm at iskeletleri ~--
rih ve Dil kurumlan başkan ve Uyele- lunduğu tahmin olunmaktadır· ._e'r 
riyle kUltur bakanlığı erk!.nı, yUksek o- Mağdaleulyen devri Pa}eoll:U, d'f' 
kullar profe&5rlcrlyle talebeleri ve seç- niyetinin en Utıtil ve bu uzun ~· 
kin blr dinleyici kUtlesl hazır bulunmuu- rlnin en yUksek merhalesi gib~ 11 pot• 
tur. Bu perlyoda ismini veren :Ma e deııJlell 

Fethi Wendiyaroğlu tarafından tUrk- dony' da Eyze civarında vezer bit -p1' 
çeye çevrilen bugUnkU, konferansın bir ırmağın kenarmdaki bUyilk 
mevzuu da gu idi: sığınağıdır. ~ 

"Arkeoloji terimlerinde orinynslyen, Bu devirde çakmak ta§Indan ~ 
eolutreen ve mağdalenlyen devirleri Ust olan AloUcr bizi orinyasfyen d ,...,, 
paleollUk perlyodunu temsil ederler. U- lerlnden daha az cJakalandD11'· ~ • 
zun zamanlar orinynslyen devri iyice kemik, ren ge}iği ve i'ıl ::!f ~ 
tarif edilmemişti. Bu periyot adını kU- lan işler pek bilyllk blr Ut "1' • 
çillc blr kaya sığınağından alm.l§tır. ml§tir. Bu lleUer tUrlll turlUd ~ et • 
Yontulm~ taş çağından olan bu pe- lar daha sUç bir abyntı ~ 

riyot bugUn, bilhassa meydana çıkarıl- mektedir. ,_tJI" 
mış olan bu devre ait birçok insan is - Ust paleolltlk devrlnln bQttlJı e l)Jllll 
kelctlerl dolaymlylt} pek bUyUk blr e- dmca olduğu gibi bu devirde d 
hcmmiyct kazanmı5tır. Ve bu iskc - soğuktu. eJlll" .. 
!etler sayesinde de bu epokta Ya§8IIUU Magdaleniyen sanatı bir k dııf' 
olan insanların fizik üpl tayin edllml§- hulba ederek çok gQzeldf: _!!n tf1 ' 
tır. tnsantan yer yUzUnUn ilk na,y•~ 81 t • 

Begerlyet hiç blr zaman ve mek!.nda natktı.rlan bilA istisna M.agdal~.' 
bu kadar uzun boylu blr ırka sahip ola- serlerin bıwlarma hayran o ıt' ' 
maınışUr. Bu ırka "Kro - manyon,, adı Orlnyasfyenler heykel~~ 
vcrUmq;tir. Bu n4 Dordonyadald blr ka- vllrU icat et:mlşlerdir. Magdal ~ 
ya sığınağından gelmektedir. Biz bu ırk- de bu icatlara resim ve nıodö~ .::ı.tf 
tan yarın bahsedeceğiz. larmı ilAve ettiler. Bunla.r ~ 

Orinyaslyen devrlnlıı maddi kUltUrü içini baştan başa sUslemişterdlr· tll#'! 
bundan evvelkl medeniyetlerden daha Gelecek konferaıısların bJriıı;eıa ,0-
b!llikn manzara arzeder. Çakmak ta§Dl - tarihinin bu parlak devrlni ıca 
dan ynpılnu§ lUetlere gelince, bUyUk. a- tun tafs1U1tlyle anlatacağız. ~ 
IAkalarla muttasıf mustcriyen A.let -
leriniı ekseriya uzun ve dar ve çok ince E'RU"'ll!;'' 
lglenml3 olan lam tekniği takip eder. M A MK EMEL ~ 

Lam uçlarında vilcuda getirilen kazı-
cılar ve bilhassa "omurgalı., admı alan Öz kızına tecafd• 
hususi bir tip kazıcılar meydana getlril-
diği görUlilr ki bu tiptekiler bu devrin eden bir bab8-" 
en karakteristik olanlandır. .Ali IP-

Orinyasiyen devri insanlan kemik ve Allbey köyünde oturan ~ .ı.ttl' 
ren geyiği boynuzlarmr kullandılar ve blrl evvelki gUn öz kızı on bir ~ ty 
bunlardan çok lUeUer yaptılar. Bir kargı da Safiyeye tecavüz etmek ısteıı* 9' 
ucu imal ettiler. Bu filet o kadar husu- kat annesi tarafından garUlerdr 
st blr tip arzeder ki bunun bulunduğu 
yerde orinyaslyen istasyonunu tanıma - haber verilerek yakanmıotır• ";I' 
malt Itabll değildir. Bu ahlAksız baba diln dardtııı 1' 

Bu devrin insanları heykeltraşlık ve gu bft.kimlfğtnce eorguya ~: 
gravilr sanatı~rmı da icat etU. Fakat tevkif olunmu§tur. Küçük kIZ ~ rJI' 
bu sanıı.Ua.r bundan sonra gelen mağ - - Babam blr senedenberl ~ . .4' 
daleniyen devrlndekilerle kıyas kabul d~ 
etmez derecede geridir. Orinya~~~ 111 bu !lckllde hareket ederdi, 
ae\'rt tıızı peK şayanı antka.t Dlt e 
Karşısına& bulundurdu. "Baousse - Rous- CU Si 2 S -ti il 
ae., veyahut Grilnaldi adı verilen meg- C0 mOD 8.,. 
hur istasyonda blr mezara tesadtlf edil- mahk tlm otdll ~ 
mlşUr ki bu mezarın içinde Avrupalıla- 1Jt1•: 

1 
ra alt olması ihtimali bulunmıayan lk1 Şile orman mesaha memuru -~...JJ ' 
insan iskeleti zuhur etmiştir. hırsız zannederek enae8fndd ~ (l 

Bunlar zenciye benzerler, işte bu iki yan cUce Simonun d~ ; 
iskeletle Grlmaldi adı verilen ırk mey- rn~ .. ıdf 
dana çıkarıldı. bah Beyoğlu Udncf eulh ceza ~ ~ 

Acaba nasıl olurdu da bu A!rüılılar sinde devam olunmll§. mUdnf~ #P tJ 
bura.do. bulunuyorlardı? Bunların halen r1 dinlendikten eonra ence SiJlloOJp' 
A!rikada bulunan tiplerden hangi zUm- gUn hapsine karar verlı.ıniftb'· ~ ı 
reye nlsbet ve yakmhklan vardı? Bun- Slmon mevkuf olarak bu mUdde~ı4' 
1arm hakild zenciler .olmadıkları görUl- ~ . 
dUğU için bofilmanlarla rabrtaları me - durm~ olduğundan serbest b ~; 
selesi mcvzubahstlr. Bu mesele henUz tır. Slmon karardan fevkalAde ~ l' 
halledilmiş değildir. Fakat bulunan bu olmU§, h&.klmin önUnde yerlere • 
iskeletler, llk beşer tarihi için ortaya ğllerek kendisine teıekkllr e~~ ~ 
çok ehemmiyetli davalar çıkarmıetır. pu" 
Bunlar ayni zamanıla Preistorik coğraf- * B:ı.yezlttc Soğanağa mahBl1

8 ~ 
ya meseleleridir. Zira bu NegroiUerln turan vo fasulye açarak talct:;!o ~ 
hangi yoldan geçtiklerini ke§f etmek l- 60 yaşında Selime kadın, Uç ~ v 
cabeder. ceza mahkemesince 1lç ay ııapll 

SolUtroen periyod~ ait bC§er mesken- lira para cezasına çarptirılıJl.J§til'• d~ 
lerl pek nadirdir. Bu periyot çakmak Selime kadın karardan sonJ'S 
ta§mr yontma tekniğinin en yUltsek mer-
tebeye vardığı blr devirdir. Ancak Mı - tevkif olunmuatur. ~ 1'f' 
acrlılar ve Danlma.rkahlardır ki neolitik • Kadıköytlnde Uvey kuı :ı:teY ~ 
periyotta solütreen perlyodundaldler çakhyarak öldUren katil cevadJ!i,,,, 1"' 
kadar güzel piyesler vncude getirmlD - masma ağır cezada devam olunJll 
lerdir. 

_H_Bu-~-·~-,;-e-ısm_ı~-' ~-:r-•• t-M-:-n-~---İ p-zı-§ah_m_~_· ~-ın1-:-~-· --~ 
... -Babası tanınmış bir loglllz milyoneri ~ 

bu kız Alman tablyetloe mi glrece 
Diln gelen franmca Parls - Soir ga

zetesi, HiUertn prestişkA.n olan genç 
bir !ngilfz Jmmdıııı bahsetmektedir. 

nesminl yukanya dercettiğimlz bu 
genç kız, tanınmıe Ingillz milyonerlerin
den Lord Rcdesdalin altı kızmdan birl 
olup lsmf Unity Valkyrledir . 

Altı senedenberl Bitlerin peeinl bı • 
raknuyan ve Almanyadakl bUtUn bUyUk 
nümayiş ve kongrelere iştirak eden bu 
gU:ı:el genç kız, ayni zamanda, Ingiltere
de, fB§ist lider Osvald Mosleyle müte -
madiyen temas halinde bulunmakta ve 
Ingllteredeld fB§ist hareketinde mühim 
bir rol oynamaktadır. 

Unlty Vnlkyrie bundan bir müddet ev
vel, HiUerle tanl§mış ve onun tarafın -
dan sık sık kabul edildiği gibi, Görlng vo 
Göbels de onun vereflne mUteaddit zi
~-afetıer vermişlerdir. 

Hltlcrln Viyanaya girişi esnasmda da 
onu takJ; etml§ olal\ bu sen~ ye ,uzeı 

-



Edebi roman: ea 

OSMAN OFLAR 
YAZAN; Kenan HulOsi 

ll&lbu ki, Uzerinde sll~b olsun olma.
llıı, liaın Osmanot, yıllardanberl, 
l(lrnabadın en öcra köylerinden ve 
O?ıııanıar itinde tek bnşına bir hay
~ kadar c::lsa:-etli gezmiştir. Halil 
.... ınanotu konuşanlar, onu tarlt et
~ 1stedlklerl zaman böyle diyor
\> ı: Bir ha}""an kadar cesaretli... 
hte bizzat kendisi, aşn~ı balkanlarda 

«:bir şeyin kendisine tecaYilz cde
llı.l1eceg-ını iddia ederdi. 
Clınku Halli Osmanofu köylüler, 

le l ı • t nde yaşadığı knsabalarrn bil -
~insanları tanıyor, kuvntlnl bl
~orıardı. Halll Osmanofa hiç bir 

han da. hUcum edemezdi. Tıpkı 
~anlar kn.dar onların da kendisini 
~Idığını iddia eder, ve sllft.hsız bl
ht Olaa, en tehlikeli kış gecelerinde 
~ bir yolculuktan ceklnmczdl. Ya 

&ece? ... Halil Osmanof duyduğu 
bıı ernntyetl unuttu mu? .. Belki: ve 
teıaret edemiyor işte .•. 
ftı ~sızın, bu seter Zehra Osmano-
0. n haykırışında, birdenbire, Halll 

l'nanofun duvardaki silaha doğru 
'tıldıfını gördük: 

- ltt göz, bir kurt gibi ..• 
lıunu Zehra Osmanof sByıtıyordu; 

~?'lernesine mfisande etmeden geri-
'• tektıdlği bir dakika. lıu seter Yu
ıı.r Osınanor: 
'4 - ntr Yehlm, diye atıldı; \"e yemin 
erını ki bir kurt olacak o ... 
ltuıaklarım, her nedense Halil 

~lnanotun sll~h sesini bekliyordu; 
;ııu lşltemiyordum; YO meraktay
llı Ilı. liam Osmanor kapıyı ncar ac
' •ı hcnıen karanlığa kt'\"'rılmıştı: 
Q'tttl dakikada Ahmet Osmanot lçer-
tl:ı ışı~ı söndürüyordu. BUtUn Os
:-ııotıarın bu karanlık tcerlslnde 
tı •lllfn sllflhından çıkacak blr yala
~ beklediklerinde şUphe yoktu. Fa
ll't, liaın Osmanoru bllirlerdl; tek 
llı.r lrurşunu bile boş bir hedefe at-
1~>'an Hallf Osmanof; sık yaprak
Q ltasrnda ve bir kedi gözünden 
b 'ba cok bulup cıkarıcı bakışlarlylo 
tı!:edeft arıyordu. Kapıda, Ahmet 
lb anot yanımda. tal; tek bir kell
~ btıe sl)ylemfyor; fakat karanlık
~ lttnde hiç blr şey görilnmedlği 
•'1de, Ahmet Osmanof kUçUk karde
~l ldet-a görüyor, onun ilerleyen 
-ıı~eketıerlni gözlerlle takip ediyor-

lQ ~ereyc doğru gidiyordu Halll Os
tı:nou. Yalnız, bir eserin peşi sıra 
) lltını biliyordu: yavaş yarnş gldl
llt 

"" '\'e bir dakika, bir parstan daha 
!ııı ltle ıneydana cıkıverecektl. Bu
~-'1la beraber Ahmet Osmanof bir 
Qı~llta ona doğru bağırmaktan ken-

alamadı: 
; llauı, Ham Osmanof?. 
'4 e)t bir ses bile yok .. 

l\\: bnıet Osmanof, karanlık ve boş
)Ot ltfndo yalnız kendi sesini tşltl
~ ikinci bir defa daha ona baykı-
~ ttıı'! .. 

ı:ıı tnct Osmnnof her şeye rağ-

ı:ıı:ıı. nıntereddlt... Bunu hem yap
tı,.\, hem yapmamak istiyor; ve bl
't,:r tı Halli Osmanor kendisine ce
le)' 'erecek olursa Osmnnofları göz
~l eıı. düşmana karşr yerini belli et-

' Ola k > en ..• 
ııı, llkat, ne olursa olsun Ahmet Os
le\llor onun sesini işitmek isteyor; 
llttt bir kurşun vızıltısı bile lşltllme
"-- baldo belki sessiz bir boğuşma-

nın karanlıklar içerisinde olabile
ceğini dUşUnüyor: 

- Halil, bey ... Halil Osmanot! .. 
Ve birdenbire Ahmet Osmanofun 

gözlerini bir kurşun vızıltısının ge
cist parlaklığında glSrUyorum; Ne 
kadar sapsarı kestımlş yUzU? .. Ayni 
dakika Osmanorıarı oldukları yerde 
bırakarak sllAhın tam ateş aldığı 
yere doğru fırlayor; Ham Osmanof 
Nerede? •• Sesler, ışıkları kesllmlş 

bir şehir içinde olduğu gibi yalnız 

Halil Osnıanofun ismini alıp glStUrU
yor; yoksa Ham Osmanof daha mı 
çok ilerlerde? Fakat muhabere hat
larında bUyUk bir fırtına parazıtt ka
dar kurşun sesleri blrlblrint kovala
maya çalışıyor. Yarı açık oda kapı
sında, Groşenka ve Zehra Osmanot 
dışarı çıkacaklar; fakat her nedense 
Yusur onları bırakmıyor: 

- Bir nnmayiş, diyor, başka hiç 
bir şey değil ..• 

Belki nümayiş... Nitekim Yusuf 
Osmanof bu kızıl nümayişi zevk
le seyrediyor: ama silahını kulandı
ğı yok. Ahmet yahut Ham Osmanof
lardan herhangi blrt bu dakika 1-
çcrde olacak olsa belki Yusuf Osma
no!a. bunu soracaklar!. Groşenka 

ve Zehra Osma.nor sora.malazlar mı? 
Soramıyorlar; yahut her iklsl de bu
nu düşilnmek değil, kımıldayama

:ı.·orlar bile .• Sadece, Yusuf Osmanof 
odanın içerlıslnde aşağı yukarı gezi
yor: ve işlerin tekrar bozulmaya 
yüz tuttuğunu dUşünUyor; halbuki 
Osmano!Jarrn bir hartahk ayrılıkla
rından sonra, battl Halil Osmanofa 
hullıl bile ederek istediklerini belkt 
yaptırabfleceğlnl zannetmişti. Onun 
tein, hlll dudaklarında ayni kellme
tle ara sıra bana doğru yaklaşıyor 
ve: 

- Bir nümayiş, diyor, başka ne 
olabflir? •• 

Bir nUmaylş ... Fakat allAh sesleri· 
nln bir nUmaylşten dışarı çıkarak 

devam ettiğini işitiyorum: ortada 
hfç bir hareket gözUkmUyor; ya.lnrı, 
Ahmet Osmanofun işitilmeyen se
sinden, kardeşini bulduğu anlaşılr

yor. Belki de hemen hepimizin gö
rebileceği bir mesafede ikisi yanya
na ateş ediyorlar; Ahmet Osmanof, 
bütUn bUyUklUğüne rağmen onun ar
kasmcla duruyor; Halil ı;özlerlyte 

karanlıklarda bir §f!Y bulup çıkar
mak lstcyor gibi yavaş adımlarla l· 
lerleyerck kacan sil!hlarm peşlnl 
bırakmryor; ve bir dakika Karnaba
dın ştmal kapısında sil!h seslerinin 
kaybolduğunu işitir işitmez, Halil 
Osmanot, adımlarını açarak kot
mak lsteyor. HattA, belki de koşu
yor blle ... Kardeşinin bUtUn ihtarla
rına rağmen tek başına. koşuyor; ve 
talıların arasında ayak seslerinin 
hışırtısı bir hayvan ayağının hışırtı
sı kadar keskin ve korkusuz duyu. 
Iuyor ... Şimdiye kadar kendisini al
datan blrinl ve çok lyl tanıdığı biri
ni bu gece meydana mı cıkaracak? 
Kim olabilir bu? •• Tıpkı, Groşenka
nın pencere aralığından kızıl bir gö
zü gördüğü dakikalar gecer getmez 
kendi kendisine sorduğu gibi tekrar 
ayni şAyl soruyor: Daha. az evvel 
Groşonkayı ve Osmanofları teskin t
ein bir vehim diye anlatmak istedi
ğim bu adam kim olabilir?. 

( Devamt uar) 
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Hergün bir fıkra: 
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~· Süleyman Kanuni Şair Bakiyi Bursaya ncfyetlirmi§ ve şu beyti söy-11 

~~!Jti: ;i 

cevap 

~ \ beml Buntaya rcd ! 
e/'i cbcd a...-mi biilend 

Baki de buna şu cevabı yazıp göndermi§li: ı. 
Ne ola nef'i ebcd azmi billend oZdurMa da ey Bakı :1 
Bilesin ki cihan mUlki Süleym<ıne defiil bakı ii 
Şeha .. <ıznıinde ~batı tchevvur r,y1edin amma ji 
11una çarhi 7..-iüıen derler, ne sen ba1.·ı ne ben bakı. ~ 
Süleyman "ou cevabı ahr almaz Bakı'yi affetmie ve lstanbula gc-H 

.....____..,.._t .. ::-!t:U.= :.-:: ... =-=·-·= ı ı ıuum.aua:ma:ıuaı: mm:c:::.J 

Trabzon rimanı 
Hazırlanan proje ile 

Karadenlzln en mo· 
dern şehri oluyor 
Trabzon, (Kurun) - Şehrimiz ha

zırlanan yeni bayındırlık projesine gö. 
re Karadenizin en güzel kö~lerinden 
biri haline gelecektir. 

Yeni rıhtımlar, yollar, mahalleler 
şehrimizin simasını tamamiyle de~ 
tirecektir. Şehircilik mütehassısı Prt. 
Lomber tarafından hazırlanan avan 
proje çok zengindir. 

Projeye göre şehrin cenup sırtında.
ki yol genişletilecektir. Burada bir is
tasyon yolu açılacak, bir kamyon par. 
kı kurulacak, benzin yerleri tesis edi· 
lecektir. 

Liman şarka doğru uzatıla.cakUr, 
ve sahile nbtım dolma sed inşa edil&
cektir. Ayni zamanda, vapurların ya
naşacağı nbtım, endUstri mahallesin. 
de kurulacak olan e§Y8. ve yük ista&
yonlanna dcmiryollariyle bağlanacak
tır. 

Gömle~çi mahe.llesi kımnmda. ame
nejman yapılacak, Rize cihetindeki 
yol ile §arkta Erzurum yolu tevsi edi. 
lecektir. 

Smai mahallenin burada tesisi za • 
nırt görülmektedir. 

Limanda ve sınat mahallede çalt§a
cak amelenin gidip gelişini kolaylaş -
tırmak için bir fUniküler yaptırılması 
da zaruri görülmektedir. 

Bundan başka yolcular içfn oteller, 
şoförlerin arabaları için hanlar yapı_ 
Iacaktır. 

EDİR!\'E ETNOGRAFYA 
MÜZESİ GENİŞLİYOR 

Edirne, (Hususi) - Dariilkura'ya 
taşman yeni Etnoğrafya mlizesi, git • 
tikçe zenginlC1'iyor, ve çeşitli eserler 
geliyor. Kültür Bakanlığının takdir ve 
alakası Edirne ve yöresi eski eserleri 
sevenler kurumunu çok teşvik ediyor. 
Geçende ziyarete gelen güzel sanatlar 
akademisi prof eaörlerl müzeyi pek be
ğendiler. Gelen Etnografya eşyalarına 
zarif vitrinler yaptmbyor, ve büyük 
bir zevk ile tanzim ediliyor. 

3000 lira maarafla tamir gören Da
rUlkurra gewılerde iyi intibalar bı -
rakmakt1ııdır. 

BOLUDA AGIRCEZA RE1StN1N 
EVl SOYULDU 

Bolu, (Husust) - Şehrimizde bir 
hırsızlık yapılın~. Bolu ağırceza rei· 
sinin oturduğu ev soyulmuştur. 

Aldığım malfunata göre bldise? §ÖY· 
le olmugtur: 

Bir ay evvel hapisten çıkan Düzce
den İhsan Şirer, Nazir Yıdırmı, İblis 
Ali Düzcede birle§erek mUhlm bir hır. 
stzlık yapmnğa karar vermişlerdir, bu-

nun için Boluya gelmiıler, kararlarım 
tatbik için de müsait bir ev ara.mağa. 
başlamıılar, ağıroem reisinin oturdu
ğu evi soymak hususunda mutabık 
kalmı§lardır. 

Hadise gecesi, ev sahibinin karde
şinin samanbğma girmişler, burada 
yemek yemieler ve gecenin üçüne ka • 

dar bekledikten sonra işe başl&m11lar
dır. Evvela tüccar Mustafanm evine 
girmişler, burada. işlerine yarıyacak 

bir şey bulamamıklardır. 
Bundan sonra B. Nusretin oturduğu 

evin odunluğuna gir:mJ§ler, odunluğun 
yukarıya açılan kapağını kaldırarak 

eve ginnielerdir. Ev sahibine ait bu ~ 

dada 80 lira para ve bir sandık eşya 
almışlardır. buradan Bay Nusretin ~ 
turduğu Ust kata çıknu§lar, giyilecek 
ve kullanılacak ne ka.dar eşya varsa 
hepsini alarak çıkıp gitmişlerdir. 

Hırsızlar acele etmiı olacaklar ki, 
thsan Şirer ayakkabılarını bile giy • 
meğe vakit bulamadan kaçmıgtır. 

Dört saat sonra hidise jandarmaya 
h3.ber verilmi§, ayakkablamı kime ait 
olduğu tetkik ve tahkik edilm1f, bu ip 
ucu sayesinde hırsızların he~ çaldık
lan eşyalarla birlikte muhtelif köyler
de yakalanmıılardır. 

GôÇMENLERE VERtt.EcEK 
ÇiFT HAYVANLARI 

Izmir, (Hususi) - Sıhhat Vekaleti, 
göçmenlerin terfihleri için icap eden 
tedbirlerde acele· etmektedir. Bu sene 
lmıir vilayetinde yerleştirilen göç • 
menlere tevzi edilmek üzere çift hay_ 
vanları tedarikine başlanmı§tır. Vek~
Jet yalnız bu işe 70 bin lira. tahsis et
mişttr, 

Zincirlikuyudaki kaza 

Kazaya sebep olan şö
för tevkif edildi 

Evvelki gUn sabah Maslak yolunda 
vukubulan ve Tan gazetesi yazı ~lert 

mUdUrU Tahir ŞilkrUnUn ölilmU. ve dört 
arkadagmın da ağır yaralanması ile ne
ticelenen otomobil kazasının, mkddeiu• 
mumt muavinlerinden Ubeyd tarafmdan 
yapılan tahklkatı ilerlemektedir. 

Kazadan sonra vak'a yerinde keşif )''&· 

pan belediye fen memurlanndan Fethi 
ve lbrahlmin vardıklan neticeye göre 
hata kazayı yapan taksi §OförU Hasan 
Kemaldedir. Şoförfln otomobili 80 - 90 ' 
kilometre sUratle sUrdUğU anlaşılın13, 

takat t1arh~ olduğu tesblt edilememiıı
tir. 

Şoför Hasan Kemal, dUn öğleden· son: 
ra adliyeye getirilerek, mUddeiumumi
liğin tevkif isteğiyle dördUncU sorgu hl
kiinllğine verllmigtlr. 

Şoför Hasanm yUzU başı, elleri sargı -
1ar içerisinde idi. Kendisi ile gl5rU§en 
bir muhanirlml.ze demiştir ki: 

- Otomobilim, 937 modeli ve radyo
ludur. Sabaha kar§! idi; be§ kişi gelip 
bindiler. Kalktık; Zinclrlikuyuya Ha • 
san Basrinln gazinosuna gittik. oturdu
lar; jçtiler; fakat ben içmedim. Esasen 
hayatımda a~a rakı koymuş blr in • 
san değilim. Sonra tekrar hareket et • 
tik. Tam Zincirlikuyuya geldiğimiz sıra
da 8ntlmUze kUçUk bir otomobil çıktı. 
Yol vermesini istedim; sola kırdr, ben 
de sağa kırdım, sonra tekrar sağa kırm
ca benim sağ çamurluğum onun sol ça· 
ınurluğuna arptı. ~ metre sonra da 
kaza oldu. Fakat hlll namı olduğunu 

hatırlıyamıyorum. Kabahat, otomobil §O

förU Osman Kemaldedir. Bize yol ver
medl.,ı 

Sofl5r Hasan Kemal bundan 1 sene 
evvel nlpnlanmış fakat lld giln eonra 
azgın fkl beygir tarafından yaralanarak 
ıaltt ay ahsta yatmıştır. Kazadan on gUn 
evvelde tekrar nişanlanmış bulunuyor
du. 

Haun Kemal dôrdUncU sorgu hlkim -
Uğince geç vakit yapılan sorgusu so -
nunda tevki! olunmuştur. 

Yaralılar Ne Haldef 

Beyoğlu hastahanesinde yatan yaralr 
Nihat ve Şcfiği dün sabah adliye dokto 
ru Enver Karan munyene etmiştir. Bun
lar birkaç gUne kadar ayağa kalkabtıe
cek vaziyettedirler. Şefik başından Ni
hat da dizlerinden Jaralanmışlardır. Di· 
ğer yaralı Ekrem ve Haydar da tehlike
yi atlatmışlardır. Kendilerine bugUnler
de hastahanede ameliyat yaprlacaktır. 

Tan ynzı ~Ieri mUdUrU merhum ar
kııdaşımız Tahir ŞUkrUnUn cesedi mUd-

işaretler: 

Te\'ldf cdllen eotar Kemal 

deiumumiliğin gösterdiği lUzum üzerine 
morga kaldmlmıe ve dUn ceset nzerlnde 

bir otopsi yapılm.ılttt. 

- MUddelumamlnhi S6deıt 

Istanbul ınüddeiumumfai Hikmet O • 
nat dUn kendtslnl ~ren blr arkadapmı
ıa kaza hakkında eunJan söylemlftfr: 

- Tahklkatm tekemmUIU için preoo 
ken fen ve morg raporlan henQz adli .. 
yeye \•erilmemlgt:Jr. Bundan lSturfl de 
tahkikat henüz hazırlık safhumdadır. 

Raporlardan sonra vaziyet aydmlana • 

caktır. 

Matbuat umum mUdUrlUğil feci kaza mU· 
nascbetiyle lstanbul Basm .Kurummıa 

eu tccssUr ve taziyet telgrafını g5nder
mlştir: 

İstanbul Basm Birliği Bafbnlıima 
Beyoğlu • lstanbul 

Arkada.,ıınu rahlrln feci ölttmtıııden 

dolayı toessllrtlmtlz\1 blldlrlr, ,.aralı ar
kada:tlara mhhat temenni ederiz. 

l\ldbuat Umum Mtidilril 
Nad Kıemıu 

Merhum l'ahlrln Cenazesi Bugtln 
Kaldmbyor 

Is tan bul Basm Kurumundan: 
l!."'vvelkf gOn bir otomobil faclaamın 

kurbanı olan arka.daamıtz Tahir Gnidl· 
kenin ce--ızesl bugUn saat 11 de GUlha: 
ne parkt AlayköşkU karşısmda Morg 
mUC$Sescstnden kaldınlacaktır. Cenaze, 
Ebussuud caddesi, Ankara caddesi, Ba
bıill yokuşu ve Cağaloğlu tarikiyle Nu
ruosnınnlye camilne götürUlecek, cena
ze namazı Nunıosmaniye camllnde Ja • 
lındıktan sonra, otomobillerle Edirne • 
kapı ~ehitllğine nakledı1erek ihzar edl • 
len mcdfenl mahsusuna tevdi olunacak
tır. Asli ve müzahir azanmla matbuat 
mUntesiblerinln va Tabiri sevenlerin 
cenaze törP.nlnde hazır bulunmalarmt rl· 
ca ederiz. 

Hamidin paltosu papuçları 
ve şemsiyesi 

Okyanusların ardmda kalan bir dlln
yada onu anıyorlar. BUytlk Okyanustan 
bir be§arot gibi silıtilüp gelen matbua· 
ların yapraklan ar-.&amda Himldln ad.mı 
Tllrk Şekaplrl dlyo yadediyorl&r. 

Hamldl bir Amerikan aynasmda ge
celcrlnl cııld dünyanın gündüzlerine bir 
percle gtbl geren dünyanın gözilo se7-
retmek güzel bir tayfm ardından duyu
lan heyecana benzlyen hisler ,·eriyor. 
Biz daima yaptığına liznnolao ebadı ,·er
mlyea, büyüğü küçllk, küçüğü hiç görml
yco bir itiyadın sarho~larıyız. Bu huyu· 
muıu 1)1 blllrlm. Maman bytik adamlann 
ruhunda dehaya benzer ı~ddar t&§ıyan· 
1ann baılan dalma kalclırnn kayalannm 
kealdo taraflan için hazırlanmış blr he
deftir. Sanki büyük ııdamlarm \1lcutla
rmdan a1Z&D kanlar, parçalanan beden· 
lor tcreflertııın, f6Jtrctlerlahı, eserlcrl
nbı, ebcdilikJertııın necat ftdyeslcllr. 

Hlmlt seksen be§ senelik CO§kun bir 
ömrii bol eser, fllrln dehaya vo çılgın· 
bğa çalan heyecanı l~do geçirdi ve 
kcndlnl blldlif gtlnclcn, ölüm duclakla
rmdan tabiatın son emanetlnl alıncsya 
kadar sadece yaratma hamlesini denodL 

Zaman önllndo bu eserler her türıtt ten
kide, her tttrlll hllcama ağ:nyablllr, fa

bt yaratan HAmlt bize kendbıl bafka 

YAZAN: Sadri Ertem 
lkllmlordcn gelen bir ruh gibi hissetti· 
rlr •. 

• * * 
Hirult bir yandan tUr, htlsranlan lh· 

tlras halinde sUılllUp bir hllvlyet haJllll 
alırken, komlklcrl toz hallne giren 11&
mldln arkasında etine \"O lwmıa ballı o
lanlar arumda bir korkunç vaveJ)& 
ba:Jlıyor. 

Hiımldln hatırasmı kaplıyan dekora 
götleri mal hırslyle dolmuş ve blrlblrle· 
rlnl itham eden akraba çehrelerbıln b
n,ması ne kıldar bazlncllr! 85 sene 
göklerde oturan Himldlo ölümtlDden 
sonra eski paltosunun ldmlo, topak]an 
a.smınıı li.stlklerlnlo kfmln, bljamumm 
klmln. kltaplannm kfmln hissesine dtl· 
'eceğlnJ düşünmek ve miras ka\'gaSJDI 

~atafatlı Mdlselcr gibi gazeto sayıfala
nna nakletmek her tez.atlan seven na. 
midin öJUmü.ııden sonra halketUif te
zatlardan biri olsa gerek. 

llimlt milyoner deiUdL Fakat arb
aındakl mal davası mllyon plartmnı aa· 
c1ıran bir heybet tatıyor. 

Bence H&mldlo eski papadan, palto. 
lan, ~mstyelerbıe varis olaealı tek lılr 
hak salıJbl \"ardır: Konılacak a.nat ve 

ec'lelııl1.1't mlbesl. I 

a&DBl,_,M 
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Çemberlayının 
beyan ah 

(Vsttarafı 1 incide) 
kimse ştıphP edemez. { A 1 kışlar). 

Sonra ba .. ı hayatı menfaatlerlm\7. 
vartlır ki onlar tehdit edtllrse mut
lak harbedertz. O da BUyUk Brltan· 
yanın toprakları ve muvasal!larıdır. 
(alkrolar). 

Keza bazı şeyler vardır ki onları. 
çfn de harp edebiliriz. Eğer görllr
sek ki bizim için pek aziz otan o şey
leri muhafaza edebllm~k için harp 
zaruret halini almıour. 

Bununla beraber gayemiz btıtüTI 
bu ~eyleri tmkdn olursa harpsiz mu
hıtfaza etmek olmalıdır. Ç'UnkU btr 
barp dalma her muharip için yıkıcı
dır. (Alkışlar). 

Sonra harp nerede olursa olsun o
nun önUne ı;er;me~e çah~mnlryız. Zi

ra bir harp takdlrlnrle. hlz hu harbe 
dahil buhınmasnk bile, bUtUn diln
ya tle olan tleart va malt mUnası>bet
lerlmlz dolayıslyle bu harbin f Pr~
yilnden mahvolacak can ve malla
rın neticesinden kentHmlzl koruya
mayız. 

Blnnennleyb, mt>sele mtıtemndt 

de~l~lkllklere u~rayan ve bizzat bf
z1 de bu yeni vaziyetleri karşıhımıılt 
tııere zaman r.aman uım1lPrlmtzt ı'IP

ftştfrm~~e 11evkeden bir dOnyadıı 

eulhu muhafaza etmek gayesine e
rl~m .. ~tır. 

Mtlıl ıF.TTı~n. ~TTh"E 
OTıAN fTt fAnTM 

AA mnT ,~n~TTR 
Milletler CPmfvPtlnA sııthn mnhA

Jaıa hnsns•ındıı mDessfr bir Alet ola
rııı.k hP~lııımıs oldut'l;um ltlmA.'1ım de
rtn h 11' A•11'Pttn A"Ml''T1'1'8 o1r1n~11n11 

tnk~r etmlyece~lm. Fakıtt MftPtler 
Cl"mfyetlnln bOvle bir AlPt nJqbflP
cek enrPttı, l'"TI1flnıhrı1PhllerP.l!f VP 

):1wvet1ent1trltr~eı!I tlmfıH.nl de ht!: 
bir 7.,ıman kayhC'tmlş <1e~fllm. 

K ottnltt; f em ntvet hnımsn ndn. 5~ 
mt11°tln Milletler C"mtyetl · tıznsr o 
lnrn<lt teşriki me~ntst hf~ )de zarurt 
de~lldlr. Eğer herhangi bir mUte
cavlze karaı olurRa olsun ezici bir 
k•ıvvet cephesi arzedehllecek kl\fl 
miktarda mt'mleketl bir araya getl
reblltrsek, tesiri knt'f olaraktır. Fa· 
kat bnyte bir ittifakın kıymeti hlt
tahl nsl,erllk kudretine ve sefPrber 
edehllrıccğl membaların lmkft.nına 

bafl'ltdır. 

E •;-er Bllyllk Brltnnynnm esaslı 

'bir yardımcln bulunması lstenlyorsa. 
BUyUk Brltnnyn gerek kendisini ma. 
dafaa etmek, gerek mulrnbll taarru-
18 geçmek lçln kuvvotll sllft.hlanmış 
bulunmnltdır. 

Enternasyonal vaziyete gelince. 
BUyilk Brltanya hUkQmetl Alman 
hllkf?metlnln hattı hareketine karşı 
dUşUndUltlerlnl beyan etmiştir. Ve 
buna na.ve edecek htc bir şey yok
tur. 

Er ·"lşo Veren Müstacel Mesele 
Endişe vermekte de .. ·am eden en mil& 

taccl meseleler arasında Wç §Üphe yok 
ki Çokoslo\•ak hUkO.ınetlyle Alman ekal
llyotj mUn:ısebetlerl bulunuyor. Bu me
eelenln halli pek muhtemeldir ki yalnız 
bununla doğrudan doruya alakadar olan 
mıntıkada değil fakat daha çok geniş 
bir sahada ıstikranıı <·saslı bir tarzda te
easUsUnU ınUmkUn kılRcakur • 

Blna<?naltıyb bUyUk Britanya hUkllme
tl bu , • .!seleye bllhasıa bUyilk bir ehem· 
miyet atfet.miş ve bUyUk Brltanyanın 
Milletler Cemiyeti pakU ve Lokarno 
muabedmıiyle bağlı bulunduğu leahhUt
lerden ayrıca Avrupa sulhUnUn muha
afzasına yeni bir 1.1.zmette bulunmak ü
zere yeni taahhütlere girisllmesi icap 
edJp etmlyeceği ve bunu hususiyle Çe
koslovakya hususunda yapıp yapmamam 
18.zımgeldlğl keyfiyetini blltlin inccliğıle 
ara§Urmıştır. 

l<'ranı.a Ve B~tçlluıya rarunnl 
BUyUk Brltanyarun bugUnkU taahhüt

leri her aeyden evvel lo'ransa ve l3elc;l
kaya sebebiyet verilmemiş bir taarruz 
karP,ısında yardım ve onları müdafaadır. 

BüyUk Britanya kaza muahedeler mu
cibince Portcklzo Irak ve Muma kaI'§ı 
da tnahhUtlcre girmiş bulunuyor. 

Şimdi, şu mcsclo var: Eğn Çekoslo
vakra bir Alman tanrruzuna uğrar ve 
Fran'5a da Çekoslovnkya Ue olan mua
hedesi mucibince ÇPkoslo•·nltyaya kıı.rşı 

ol:ın tn.'\lıhUllcrlnl yf'rine getirmP.k is -
terse bUtUn askeri kuw~ılerimtzle clrr 
hlll l<'ranııaya yardrnıda bul••nmak veya 
but Çckoıılovalc. ·anın tstlltl!il ve tama -
nılvetine JtuwcUa n.lldahale edilmesine 
karşı konmnk Uzore askeri harekete gi
rilmek hususunda tlmdlden kat1 blr ta-

ahhilt altına girmeJt mlyh girmemeli 
mJyiz? Diğer devletleri de mümasil bir 
garanti be) ana ~nda bulunmağa davot 
etmeJI ml,yiz etmemeli miyiz? 

Bu her ik.1 oıkta da buyuk Britanya -
nın bir harbe girip girmwnek buauaun
dakJ karar büyük s, itanya bilkfımet.m.iıı 
otqmatik olarak elinden c:ıkmıt bulunur. 
\'e verdiğimiz bu garanti Büyük Britan
ya hükümetinin konuoı edemcmle ola -
bilı>ı!eği ahvalde de mer'i kalacakur. 

Böyle bir vaziyeti büyük Britanya 
htikfımeti asla tecviz edemez. Husuaile 
iti Fransa ve Belçika da olduğu derece
de hayati menfaatlerinin mevzubahs bu
lunmadığı bır mınur.a mevzubahs olur -
sa. Işte bunun içindir ki Büyük Brltanya 
hUkümeti mezkür garantileri veremi -
yeceği mlitaleasmdadır. (Nazırlarm ıld
detli alkışları) 

Biiyük Britanya hUkfımetlnin be ka -
rarını ilan c>unekle terabor şunu da UA
ve etmeliyim ki bir harp mevzubahs ol
duğu vakit mulıasematm münhasıran ah
di bir şekilde altlkacıar olanlara inhJsar 
edeceği asla lddin olunamaz. Bir harbin 
ancak kal't tanbhUtlere girlşm1ş olanle
ra inhisar etmeııl lmkA.nııızdır. Bir har • 
bin nerede biteceği ve hangi bUkflmet
lerin buna iştirak edeceğini ke8tirmeğe 
de keza lmkiin yoktur. 

A\Tupa lUillctlt•r KoofCJ'aUllU 
Scli.mlanm 

BllyUk Brltnnya tıUkümetl btltiln Av -
rupa milleUerinl temsil edecek ol&n her 
hangi bir konferansı hararetle ka?1ılar. 
Fakat bugiln böyle bir teyin beklene -
mlyeceğinl itiraf etmek mecburiyetin -
dedir. 

Rovyetler Birliğinin teklif ettiği kon
ferans Milletler an\8ında gnıplann te -
şekklililne meydan verecektir ki bu Av
rupa sulhilnlin ncflne bir ha•eket ola -
mnz. 

BilyUkBritanya hlıkQmetı' Mllletler 
Cemiyetinin vasıtaslyle olsun doğrudan 
doğruya diplomatik yollarla olsun mil -
letlcr anısındaki dostluk milnaaebelle • 
rine zarar vercbllec.ek olan bütiln mese
leleri muntazam ve sulh yoliyle halle • 
dilmesi lçln bUtUn nüfuzunu sarfederek 
çalışmakta devam eyUyecekUr. 

Çekoslovakya hususunda öyle bir 
anda bulunuyoruz ki siyasetin bütün 
kaynakları sulh dav:ıııı uğurunda ae _ 
ferber edilmek ıaiınıdır. Bilyük Bri • 
tanya hükftmeti Alman hilkW:netinln 
verdiği sarih tt:mfnatı nazarı dikkate 
alm:ı.mazlık edemez. 

Diğer taraftan Çekoslovakya hükfı
metinin Alman ekalliyetl tarafından 

izhar olunan mceru arzuları israf et -
mek için ana yasanın çerçevesi daire. 
sinde mümkün olan her tedbire teves
sUl ettiğini memnuniyetle müşahede 

eylemiştir. 

Büyük Britanya htikfuneti, Alman 
ve Çekoslovakya arasında müşkillAt 
çıkarabilecek bütün meselelerin hallin. 
de elinden geldiği kadar yardımda bu
lunmağa amadedir. 

Kuvvete müracaatc ve hele kuvvet • 
ten bahsetmeğe katiyyen lüzum yok -
tur. Bundan ancak fenalık çıkabillr 
ve dip!omasi hareketirıln terakki gös
termesini iş!;al edebileceği gibi emni
yetsizlik ve kararsızlık hislerini de ar. 
tırır. 

İSPANYAYA GELİNCE ..• 
lsp:ıny::ıya gelince ademi müdahele

ye yapılan mükerrer ihlAl hareketini 
bUyUk Britanya bUkftmeti tamamile 
mUdriktir. Bu hareket bir çok taraf • 
lardan yapılmıştır. Buna çok mütees -
siftir. Fakat bu ihlaller nekadar ciddi 
olursa olsun, ademi müdahalenin ge • 
niş bir ihtilafın önüne g~mek için en 
iyi çare olduğu hususunda BUyUk Bri· 
tanya hilkftmeti fikrini değiştiremez. 

İtalya hUkum~tile yapılan müzake -
relere gelince, büyük bir yol katedil • 
miştir ve neticeler çok cesaret verici 
mahiyettedir. 

Müzakerelere giriiilmek U7.ere ko 
şulan şartların ltalya tarafından yeri· 
ne getirilmiş olmasmaan dolayı BüyUlı 
Britnnya hükfımeti memnundur. 

lsp:ı.nyadaki gönüllülerini bir taraf~ 
lı olarak geri çekmesi ltalyadan iste • 
nemezdi ve istenmemiştir. İtalyan hU. 
kftmetinin verdiği teminatı yerine ge· 
tircceğine kati blr itimadım vardır vP 
şimdiki nıUza.kerelerie tam bir anlaş , 
rna<!a. varılacağı ümidindeyim . ., 

Çemberlayn nihayet BUyUk Britan· 
va bizzat kendi vaziyetine temas ede • 
rek istlhs:ıli arttınr.nk ve si1ah1anmn 
pro';J"amını tesri evlemek için yeni 
gayretlerde bulunulmasının z:ıruri ol· 
du~ınu ehemmiyetle kaydetmiş ve de
miştir ki: 

"Mevcut ptlnlarm tatbikini temi et-

Çorç~rn teklifi 
(0:1ıranı: I ırwidl!.) 

Çörcll BUyOk Brltaoya ile .i''ranı:;a-
nın müdafaa vasıtalarını tevhit et
meleri tlkrlnl ileri ıürmnş ve sözle
rine şöyle de\·am etmiştir: 

"Alman ihtirasına açık bulunan 
ve Çekoslovakyadan ziyade lşttbayı 
çeken daha başka birçok Uert hat
lar mevcuttur. Meseli Romanyaya 
alt bulunan Transllvanyada Macar 
balkı arasında karışıklıklar çıkabi

lir ve bu karışıklıklar Alman ordu. 
tarının Romanya Uzer1ne ftlr11mest 
fçln bir bebane de teşkil eyllyebt
llr. 

Almanyanm Romanyaya girerek 
oradaki petrol membalarına el koy· 
ması tein başka im kAn ve vesileler 
de yok de~lldir. BugUnkU Vtyanayı 
elde tutmakla Almanya bütün Tuna 
havzası memleketlerinin iktisadi mu 
kadderatına hemen hemen el atmış 
oluyor.'' 

Çörçll kanun ve hürriyet kuvvet
lerinin mUştereken harekete getlrll
mesl lüzumunu kaydctnılştlr: 

Evvel! ve başlıca Yugoslavya var 
Bu kuvvetli devletin nüfusunun dört 
te OçU lnkAr götürmez blr tarzdıı 
Fransanın ve tngllterenln dostudur. 
Bu halk ka.tlyen müstakil kalmak 
azmindedir. Fransa ve İngiltere 
Tuna havzası meselesine yakın bir 
allka gOıterdtklerl takdirde Yugos
tavyanın ne yapabileceğini araştır
mağa lmkAn yok mudur? Yugos· 
lavya pekAll kazanılabtur. Bu tak
dirde de Bulgaristan da ayni suret
le elde edilmiş olur. 

Romanyaya gelince. bu devlet Al. 
mantarın şarka doğru yapacakları 

harelrtlerln dogrudan doğruya teb
lddl altındadır. 

Bu Uç devlet diktatörlere karşı bir 
şey yapılmadığını görecek olurlarsa 
birer birer nui grupunun kucağına 
dilşeceklerdlr. 

Bu takdirde Yunanlstanm ve TUr • 
klyenln vaziyeti ne olacaktır? 

MUmkUn değil midir ki Fransa ve 
Bllylik Britanya kaU bir harekete gi
ri§Slnler ve gerek bu beş devleti gerek 
Çelroslovalfyayn;tr!Lflarmda t9()lasm • 

larf 
BütUn bu devletlerin kuvvetli ordu

ları vardır ve nUf uslan 75 milyonu 
bulmaktadır. Ellerinde daha şimdiden 
milyonlarca yetişmiş muharip bulu • 
nuyor. Ve muazzam kaynaklara sa • 
hiptrler. Bu devletlerin her altısı da 
sulh içinde yqamak arzusunu besll • 

yor. 
Eğer biz bu kuvvetli imkanı hlc; bir 

müşterek gayret sarf etmeksizin elden 
kaçıracak olursak tehlikeden kurtul -
muş olmayız. 

Bi!Akis maruz bulunduğumuz tehll -
keleri artırmış oluruz. BugUn dikta • 
törlere karşı koymavsa.k ancak lleride 
çok daha kötU şartlar altında bunlar. 
la ka?'ltlaşmak amanını gec;iktirmlş 
olmaktan başka bir §eY yapmı3 olmıya
cağız.,. 

Adlly ~d~ taylnier 
Ankara, 24 (Telefonla) - Of hAkim 

muavinliğine Emin GUnoy, Mu" ba.ltim 
muavinliğine hapishaneler mUdürlüğU 
tetkik memuru Galip Yücel, Foca sor
gu hakimliğine HUsnU Saydut Gülnar. 
hakim muavinliğine Muş eski hAkim 
muavini Hayri Ateş, Samsun aza mu. 
avinliğine İbrahim özengicioğlu, Div
rik sorgu hikimliğtne hakim naı-zedi 
Kbım Bayer, Antalya hakim muavin· 
liğinE' hlkim na.ınz.edi Mustafa Dinekli, 
cebelibereket aza muavinliğine ista -
tistik umum mUdürlüğU tetkik memu. 
ru Ş~kip Undurucu, Giresun sorgu bl
kimliğine Muammer KöprUlU, Pınar -
bg,şı hakim muavinliğine hakim nam
r.edi Memduh BUlbUI, Artvin hAkim 
muavinliğine adliye zat i~leri mUmey. 
yizt Pertev Arat, Ordu h!kim muavin
liğine Suphf Umut, Birecik bakım mu
avinliğine Ulvi Balaban tayin edil -
mlşterdir. 

mck esaslı bu bal almıştır. Bu prog . 
ramın bazı kısımlarının tatbiki Isa 
milletin gayretleri arasında her şeyin 
UstUne çıkmalıdır. Milletin kendi mü
dafaam için tam ve seri techiz olun • 
ması şarttır. 

Ancak sil~hlann arttırılması sulhün 
en emin garantisi de değildir. BUyUk 
Brltanya hUkfımeti, silahlar arasında 
muvazenenin sonsuz bir yarış ile d~ 
fil bir anlaşma !le temlıı edilebileceği. 
nl Qmit eyler. 

ikinci bir anşulus mu 
Paris, (Huauat) - Frank()Cllll" 

Katalonyaya karşı bDcumlarıııI ıiddlt
lendirmi~lerdlr. lbr aahillerinde hilcU" 
ma geçen ordular Llertalı aırnıtıardl'• 
BUttln cephede şiddetli muharebeter"' 
luyor. Top ve tayyarelerle biltilJI flfl
he atee altına aJmmı§tlr. 

Brüksel, 24 (Husust) - Sosyalist 1 
enternasyonali mehafillnde tel'effuh 
eden ve geçenlerde Cümhuriyetçi ta • 
panyayı ziyaret eden Vanderveldin 
söylediğine atfen, gazeteler, Katalon
yanın Fransaya iltihak etmek istedi • 
ğinl yazıyorlar. 

(Gaz.et) gazetesi ikinci Anşluaun 

çok yakın zamanda, hattı. önUmUz.dekJ 
haftalar içinde vukubulacağmı yazı

-----------------------~ 
Alman Hariciye 

yor. 

İspanyanın ~imali ıarkfsinde Lerfda, 
Barselona, Gerona ve Taragona hava
lisi hudutlarını ihtiva eden Katalonya 
32,2000 kilometre genişliğinde olup 
2,431,000 nüfusu vardır. 

Şark kısmı Akdenne dayanan ve 
390 kilometreluk hududu denize daya
oan bu devletin, sahillerdeki belh baş. 
lı limanları Rozas, Palamos, Ba.nelo
oa, Tara.gona ve Salu'd•ır. 

1934 senesinde Katalonya Kompa • 
nis tarafından f cderal müstakil cüm

nazırı 

Fon RlbenlropfOrk1• 
yeye gelecek oılt 

Sotya, (Huswd) - Zora pse~ 
huauai mub.abirl Londra m~ 
aldığı ou haberi veriyor: 

"Bugün çıkan (Deyll Telgraf) :::;. 
tealnln yazdığına göre, Alman.Y& IGill 
teki slyul nUfuzunu ıenlfletaıek 
tedbir alacaktır. 

buriyet obrnk UAD edilmişti. 
Avusturyanm Almanyaya db.alO IGI' 

on nlııanda pleplat )'&pafdıktaD ~ 
Berlin, 24 (A.A.) _General Fran- Mare§AI Görlng Uk evvel Y&JIOSla ~ 

ko, B. Bitlere aşağıdaki telgrafı gön. slyaret edecektir. Yug09lavya Bar G6 ,, 
dermiştlr: Doktor Stoyadlnoviç Ue ııılarePI /J-

ring Dubrovnlgde karfılaıaeektardJt· ,-
KomUnfzme k&r11 yapılan harpte man Marepll Dubrovnl&de ~ ,,. 

k kaldıktaa eonra Yugoelav bava .,. 
azanmıo olan cepheden, Almanyanm kert Oslerlnl sezecektir. ~ 

vahim tehlikelerden korumak euretf le dört yıllık pllnmda çalqan e~-; 
ga.rbe yeni bir hizmet ifa etmiı olduju bundan sonra Yugoelav Uı:tblat e~ ,, 
bu saatte ek8el!nsmıu lspanyanm lert Ue karfılqarak YuptavyadaD ,, 
seli.mlannı gönderiyonım. manyaya kereste thracatmm t..ıaJll 

tmlmasmı konuşacaktır. Bundan .-re. 
Filhrer, Frankfat ispanyanın ya'km· A iman hMlclye nuırı fon Rlbbt!Sft~ 

da. muzaffer olması temennisinde bu - Varşova, Tllrkiye ve diğer Ba1kaD d~ 
lunma.k suretilc cevap vermi~ir. letlerinl ziyaret edecektir. 

~~----~~~------~------~---------------___.-
ingiJtere ile italya arasında 

anlaşma es3sları 
(Vat yani 1 incide) madan ıonra Londrara tetgl'af et~ 

laşma yapacak, diğer taraftan Fran- lerek Çeuıberlayo'a mQıakerelert 
sn lle de bu anlaşma dairesinde mu· gösterdiği terakki derecesi bak••:. 
allak meseleleri konuşacak ldt. On- da mallimat verlllyor; ertesi gOO ~ 
dan sonra Almanyaya Avusturyanın tngfllz Bqvekl11 tallmat.Jnı göııd• 
lstlkIAllne bura.et etu.ek IAzım- yor. y 
geldiği hakkında daha kuv\"etll söz BugUn artık denilebilir ki, ltlef' t# 

·' söylemek zamanı gelmiş bulunacak- yt yola glrmı,ur. Bugün B. ldr• 1, 
tı. O zaman gelinceye kadar Muıo- Londraya hareket ettiğine göre b 
llnt A vusturyanın kendi başına Al· anlaşıııara varılmıt olduğu eö1ıeor 
manyaya karşı varlığını mUdafaa e- btılr. 

debllcceğlnl zannF-dlyordu. Nitekim Aldığım malflmata glSre. bu ıort" 
muhakkak bir noktadır ki tnglltere le varılmış olan anlqmada eu rsır 
ile İtalya arasında "Centlmens ağrl- •eleler vardır: it 
ment" imzalandığı, yahut geçen a- Sllven kanalının bent başlı b • 
ğustos lclnde Çerberlayn ile Musoll- müşterisi haline gelen ltaıyaııl•~ır 
nt arasında anlaşma mektupları mO· bu kanaldan istifadesi baktınd• .. 

ı .. -
badele olunduğu sırada İtalyanın 12 anlaşma; İtalyanın Llbyada bil ııl 
Mart hftdfsesl karşısındaki vaziyeti nan askerlerini geri çekmeli ••b 0 
bambc.Lşka ldl. etmesi, (buradaki aekerln kıedl~ 

Musollnt bu defa şeriki Httlertn geri çekilmesine şimdiden bati• 0-
gösterdlğl flUr'at harektl karşısında mıştır); Akdenlzln şarkında bir 111 

0 
mağlCıp dUştU. Ve bundan dolayı Ro- vazene teels etmek nzere 1taIY•0~, 
ma resmt mahaflllnde gizli bfr mem- Rodosda, Jngllterenln de J{ıbf19 

nunlyetslzllk vardır. Fakat burada bulunan deniz Oslerl arasında dl~ 
bir sual batıra gellyor: Acaba hal- vat temin edecek bir anlaşıP• ( ., 
yanın gizli. dilşüncelerl nedtrT Ber- Bar1 radyosu tarafından tsJAID ııerıı,.. 
lln - Roma mihverine sadakat hak- ne karşı yapılmakta olan lngill• a
kındaki beyaf\at arkasında glzllnen leyhtan propagandanın durdur:.. 
bn7.ı ltalyan niyetleri var mıdır? ması, buna mukabil Jngfltere ta ua 

Rurada bir kere daha hatırlamak fındnn İtalyanın tslQm sıyased:,. 
lrı-p eder ki ttnlyada makyavcllzm tanınması: General Frankoy• 1 _, .. 
rşallte fle birdir. ftalya Habeşistan tığı yardıma mukabil olarak flP cif" 
harbi bitikten sonra her vakit an- yada biç bir arazi emeli besledi;, 
taşma temayUIU gösterdiği gibi bu tı hakkında ftalyan tarafındall )it" 
gUn de İngiltere ile bir anlaşmaya mi beyanat yapılması; getecelr: IO" 
Vllrmak arzusundadır. Elundan son- yısta Milletler Cemiyeti asamble rf 
ra hayallere ve Fransa lle anlaşma- Umaı vukubulduğu zaman lnıtlte 
ya sıra gelir. tarafından ftalyan lmparatorıoıo-

Zlra ltalya herkesten tyt btttyor nun tanınrrıası... cif 
ki lsttıAcı pancermaclzm'tn nnnne işte tnglltere ne ltalya ar:a'~0s 
ancak Londra • Parla - Roma mlbve- tahminlerden daha evvel tabak r 
rlnln teşekkUlO fle geçilebilir. etmle oldulu görtllen anıaeına011 

Jşte Ştğl sarayının pek te o kadar sas hattan budur. ~ 
gizli olmayan emeli bundan ibaret- Fransaya geltnce, bir tıat~,. 
tir. Fransız anlaşması tein ttaı1a P:.,, .. 
Şunu kaydedellm ki İtalyan • tn- te bf r mt1lf hGktmet te,ekk010 t1ol• 

gtllz kon11şmaları c:ok iyi bir yolda leyor gibidir. Blum bOkOIP8 _,ıt 
gidiyor. ftalya hariciye nezareti yeniden teşekkGI etmesi Rorrıad• fJ' 
fnglllzlerln objektif vaıtyet1er1nden hayal lnkttıan n tua gettrın lştt~tfl" 
bilhassa memnuniyet duyuyor. Bu- halde yeniden bekleme devri b 
nun için İtalyanlar da İngilizlere yor. ,ctıli 
karşı uzlaşıcı bir tavır ile mukabele- Jtalyamn P'ransadan be•1 ~o• 
de bulunuyoı. Her ilç sUnde bir de- l!leY tse şunlardır: tmparatorl;.,.. 
fa tngilterentn Roma elçisi Lord tasdiki, daha enel Romaya bir 
Perth hariciye nezaretine gelerek ırz elçisinin slSndertlmest. --.ra1 
Kont Clnyanoyu görUyor. Burada e- RORERT GV • -
sıuıılt meseleler Uzerlnde konuşulu· lfS ~ 
yor. DIJ'!er taı aftnn bu konuşmalara ( 1) Acaha Şarki Akdenlıde Jnırf 1 ,,.. 

muvazi olarak B. Reudvel ile B. But ltalyan deniz 0Alerl ıra~ınd• mO_.:C,ırf 
mln edecek •nl••mnnın maht,.CI ;., ; 
Ru anın,manın hududu oereterw ~ 

Yakın ~ark mPst>lelerlnl konuşuyor· 
tar. dahn ctnnP. kadar da R. tn~ram 
ile Guernaşe111 Garbi Akdeniz 1$1&
rlnl tetkik edl1orlardı. Her konut-

decekUrT_ ~~ 

' 



(}nsaıı baherıer ) 
' l 44-on inhiııarlan Af)'Oll Karahlaar, 

~· Malatya ve Merzifonda bulu
ıı deııeıne tarlalarmda U; eenedenbe
ıe:11leJnadiyen yaputJ tohum tecrUbe
~ rıeUcesınde, yWJaek kaliteli ve mo~ 

'l'ııri tfpl afyon elde etmek gnyesl

~ Yaltl&fq bulunmaktadır. Esuen 
bıı l bir eöhretJ olan afyonlanmls 

rta~Uo bütün dılnyaca daha ziyade 
, ı bulacakm. 
~fa ~em mezwılan, 23 n18aıı eu
l\rtu atPmı Pmoıelde bir çay st
'-"tıı .. _ vererek eski gQıılerl anacak ve 
ııı..~lan bir anıya toplaıuq olacak-

' '1 ~ozlar cemiyeti relsl De u-
•eaıe klUbt Ankaraya gitml§lerdlr. Ke
~ ve kcıntrplaklann maUup eV!lafa 
lcıe it hazırlanması yolund'\ vaki olan 

~ertne karvJ U.tısat veklleti ta.."'&

~ kurulan k.:ımllyonda dilekleri 
~ en dinıenecekUr. 
~in edlldlğlne göro evvel! kontr
~~ ~ ".I Standardlıe edilmesi için bir 

~o yapılacaktır. Bundan tıonn 
'~ ler lle me§gul olunacaktır. 
~ 01uda turneye çıkmış olan Ankara 

llYntrosu nlsaıı ayı baemda Bağ-
• ldderek orad.ı temsiller verecek-

~lındı lderstnde t-ultman heyette ez.. 

~~ : Şadi, Raeft Rıza, Ercnment Beh-
' Crfba Tevfik tıulunmaktadir. 

'ttl}.~et muvuE>netılnde ötedenberl 
~< ,

1 
e lchlne fark görtllen bazı mem

,~~rfn v<Ulyetlerlnde değişiklikler 
ti tı dıut, bu kabil memleketlere kar-

~ tedfyelerfn hangi esnslara tlbi 
~et t'I Vekiller Heyetfnin bir kara-

• ~bit edilmf3tlr . 
U Utnburiyctimb:lıı on bc§lncl ytldô

~e l:rıUnııı\cbeUyle affl umumi llAn e
~ ilne dair şayiaların a.sılm olduğu 
·~Ur. 
n ndra - Istanbul asfalt yolu inşa
~rlcnıektcdir. Bu yol itmam edil

~~ aonra Londradıın otomobille tal
i\ bir Yolcu Anknrnya kadar otomo
bıı~debUecektlr. Zlrn, Edirnedeıı .ta
~ a ve Hnydarpaaadan Anknraya 

~n yol da aaraıt bale" getlrll -
tn fl-Jınrn Od ısahU arasında feribot 

'' Oceır ve eeyyah otomobilleri bu 

~t>~~a ita~ )"llkııya geçirilerek hiç 
tQ~ldi!t olmakııızm yollarına devam 

~klin bulncülardir. 

KURUN-
tı_ ll..AN Oı H~.E' ll 1 
:~rtı i 

I • ~ 1111 IAıılarının ~nlhn • sotırı aon. 
~4ır11 Jııı en llAu sıı>·falorırıcı .. 40, ıc sııy. 
~'ııcı\ so kuru~~ dl\r•~üncO Hyfadıı 1, 
1 ( he üçlincQ;Je :t. bırıııcıde 4. bat 

1 aul'tl 111 kcıırııcC"e b Jlr:ıdır. 
~trt111 "· tok devamlı, khfrll, ttnkll IJAn 
~':ıııeı~ ll)'rı ıyrı lndırmelt'r yapılır 
~ • Anların santırn • satırı 30 kuru9. 
I~ 
&,7 ··ırıhtvme oımıuan kn,ak lldnlor 

~ ıı::ra 30, iki defnııı 60, cıc defoııı G~. 
~ •>ı tısı 7!> ve on defası ıoo ku.-uştur 
'•~ ile il' ~ıır U ~n Vt'renlerın bir defollt tıeda · 

"1ır1;ı ört satırı "et·cn iliinlnrın fazla 
• 0~ he:J kuru,tnn he~p edilir e. tı,, hl:met lmpnn11 gel/rtnlert '::O 

~t·rı,, lnri/ed uii:rlt 2.S lndlrlltr 
~ l'N '11•r 1 hr.ııı rfı ·~~ıııtnn •lııjtruya ken-
llj \11k~ Yerınrf,., h<·m .\nknrn C"orf<!~::! :ı 
~ 11~ \"urdu nllınıltt Kl~!\tAl.Fl>l>lN 

' il hfırrnm rll\•le ıtlln k:ılnıl erler 
( hııronun ll'lefonu: 10:135) 

'•ıo ıı~ tıbıa 
ta'~: Aıliye 3 Oncü lluktıl• Mahl:eme-

lıııa 
· ltt :r Aslkürasyonl Cenerııll han 26-27 
ııa,1 a::ıhancyı konun! lknınetı;:llh oln

~ a d~~cn Naciye tarafından Rolyo, Ral
~hl'atn ıslr:cet ocnklıırındo tıılış:ın ame-
~ l~lıt an omu Hıı!lan alcyhlnr mahke

lhtar t13i /1823 No. lu do~3·a~lyle açı
~ııı~lednvosının tahkikatı aırMında: 

~ hıuc Hıln lknmelRlıhı merlıul olıno~ı 
haııı davn nrzuhııll fllinen tehliR t'dil
ıı ıı: cevnrı TCnncmlş, mulıak<ımc ı;fi

~ b l 01 "
1na rıııtmen de mahkemeye ,:ıeJ-

1 ıııı,,h<hı~hındıın hnkkındo gıyap knra
~ ~e ıl\Jı'1ı:. tlııru~nııının 29 - 4 - 9311 saat 

1 rı11, kırın kıırıır verilmiştir. Mumaı
~, :ırıın mc7.kôr Riln \ ' C !ln:lltf' mnh-

~l'ıtı ıte~rnco;i ,·eya bir vrk 111 konur.t 
'lı 0~1 ' "e akııl lnkdlrıfo fU}'ahınıla 
< ll Uııocağı tchliR mııkamına k:ıım 

ı:crc lltın olunur. (25019) 
1 __ , 

') ~ He~ftm u 1 

~liı "• Ş il r ö Er la ı 1 

~ti, ;~h, Nuruosmaniye cad No ! 

....,..S.
6

116•(•1~.:.~.t?•m•s~.".~t•ı •Ş•c•r e•f•ct11t•rı•ıl' 

OGLB NEŞRiYAT! - Saat: 12,30 PJAkla 
Türk muslktsL 12,&0 Havadis. 1S,O& PIAk
la Drk muslklst. 18,80 Muhtelif pJlk netrl
yatı. 1' Son. 
AKŞAM NEŞRIVATJ - Sut: t7 lnkıJlp 
tarihi dersi: Onl•erslteden nı\len: Yusuf 
Hikmet Ba111r. 18,30 Beyollu ffalkeTI ı&
terlt kotu tarafından bir temılL tt,1& Kon. 
ferons: Ali Kftmt Ak)'Oı: (Çoeuk terbiye.. 
af. 19,M Boru haberleri. 20 lfemlelret far• 
kılan: Pel')'ıdl Hakin Ara• tınhndın. 
20,30 ffoq raponı. 20,3S Omer Rııa tara
fandan orapca s6yle•. 20,45 inci H ırkı
daşlan tarafından Tilrk mnslklsl •• halk 
tarkıJan. saat ayan. 21,tfı Muııtafa n ar· 
kadoşları tarafından TOrk musikisi Ye halk 
şnrkılan. 21,50 Orkestra: 1 - Puclnt: Ma
dam Baterfiay. 2 - Çoykovsld: Andante 5 
inci ı;enfonl. S - Prleyerber: Dans deaonbr 
4 - Vltgcns: ı.ın dolll. 6 - Betoven: M6-
nfieL 22,46 Ajans hııberlerl. 23 PIA1da solo
lor, opera ve operet parcatan. 23,20 Son 
haberler ve ertesi l(ilnün prognımı. 23,30 
Son. 

KO 

ımrmıı 

'miti 
mmın~ 

l!lanbal Beledfuul 
Sthlr Tiyatroları 

Srıat 20,30 da 
PlDANAKl 

3 perde 
Yazan: Pandell Hom 
TQrkeesl P:ıhrf Kulln 

Saat 20,30 da (BİR KAVUK DEVRlLDt> 
Komedi 5 perde. Vaıan: CcJAJ MOsshlpoğ
lu. Paznr f[(lnleri ınat 15,30 da matine. 

TURAN TİYATROSU 
Bu akşam: San'atkAr 
Noşlt ve arkadaş1an 
llolk Opereti: S. Atıl· 
IA mOsıtmeresl •• 3 saz 
heyeti birden, MuallA 
ve arkadafları, Amhı· 
sııddör soz heyeti Ha
toy Saz ıırkodnşlan 
birlikte, mutat seyans 
lordan sonra S. At1J16 

revO he:reti tekmili 
birden-

ERTUCRUL SADi 
TEK TiYATROSU 

Pnzorte.51: (KıdıkG7. 
Sfireyya) da: Jln -'< 
suare AKTÖRKlN 

Sah: (811kırköy Milli· 
yadl), Çarşamba (Üs
küdar Hale) sinema .. 
larındn: (Çam ıakızı) 

• 

ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

y ·balmac:anm 

128458'189 

1 ...... ~..._.,__ 
2 L-.1.-./--.,_.., 

8 ...... .._...__~.,..._~ 

' 5 

8 .__~--"'-' 
7 
8 
9 

Dünkü buıınacanm balledilmit •tekli 

1 
2 
s~:.,:.::!.~~~~ 
4 1-LJt.µ.::L~ 
5 
6 
1 
8 
9 

SOLDAN SAGA: 

6 7 8 9 

1-MUze haline getirilen cam1. 2 -
Ayakla yürUmek, bir nota, 3 - Asil
lik, 4: - GözUn tlst.Unde bulunur· Da
marlarda doll!.§a.n. 5 - YüzUn rengi, 
bir nota, 6 - önUn tersi, 7 - Uzak, 
eoya. 8 - Borç verme, çilingirlerin bir 
t.ıeti. 9 - Aydın m.mtakasmda oturan 
eski blr kavim. 

YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - Ayağa gelebilen. 2 - Kanun, 

inanı earhO§ eden, 3 - Bir yer ismi, 
temiz insanlarda butunmrya.n, • - Ne
hirlerde y\1zdUrUlen, bısnnm yattığı 
yer. ~ - Halk lisanıuda kahraman, ter. 
si okunduğu vakit az çıkar, 6 - Hallt 
dilinde adeşme man&.sma gelir. 7 -
içki 8 - Muhafaza için öteberinin 
ald~dığ'ı yer, köyün bOyllğil, 9 -
Soğuk alğmlığmdan mUtevelllt bir ra-

habnZlık. 

B ORS A 
--- 24 3 ,. 938 ---·· 

'-KURON il R A ~ ua 

Wi 
Slvu'ta Cer atelyelertoe alt muhtelif bina. annllzasyon Yesalr 1 aat 

leleri kapaJr zarf uBullle ekstltmeye konmuştur. 
1- Bu lşlertn keşif bedeli 691050 liradır. 

S - istekliler bu işe alt şartname vesatr evrakı Devlet Demlryolla~ 
nın Ankara, Haydarpaııa ve Sirkeci veznelerinden U.60 lira mukablltn
de alablltrler. 

1 _ Eksiltme 14 • 4 • 918 tarihinde perşembe gUnU ıaat 16 de Anka
rada Devlet Demlryollan Yol Rel81lflnde merkez blrtncl komisyonca 7a
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek tçln lsteklllerln teklif mektublrle bir
likte, 

A - 2490 sayılı kanun ahlt:Amına uygun 31,892 liralı muvakkat te.. 

mlnat, 
B - Kanunun tayin ettiği ve eart nnmede ynzılr vesi kalan •1111 gtln 

saat 14 de kadar omlsyona vermiş olmaları lfizımdrr. 
6 - Bu hususta tafsllM ve izahat almak isteyenler D. D. Yollan Yol 

Dairesine mOracant edebtllrler. (761) (1552)' 

Kapalı zarf usullle eksiltme IUloı 

Yozgat· Na ıa Müdürlüğünden: 
ı - Sorgun kaza merkezinde lnp ed:tecek (27014) lira (6) kuru~uk ke~f 

tutarlı ilk okul binasının (11500) liraya tekabül eden kısmı ka_eah zarf uaulilc 

eksiltmeye çı~ıtır. 
2 - Bu ite ait ıartname ve evrak gunlardır: 
A - Eksiltme prtnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık i teri geııel prtna med 
D - Yapı igleri umumi, fenni §1.rt namesi 
E - HusuıI prtname 
F - Ke1if hüliaası, tdahlili fiyat ve metraj citvcla 
G - Proje 
bteldiler bu evrakı Nalia MQdtırlOğllnde c8rcbilir1er, 
3 - Eksiltme 28 - 3. 938 Pazarteai gQnll aut 14 te Dalnıt Encttmen o& 

unda yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için la teklilerin o/o 7 ,5 hesabile (862.S) lira ma

vak~at tcmlnM' vermeleri ve Nafia Veklletlnden musaddak milteahhitlı"lc ehliyet. 

namesini haiz bulunmalan lbımdır. 
5 - Teklif mektuplan• 3 üncü maddede yanlı saatten bir sar. evveline b.. 

dar Encümene getirilerek ebiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilmelidir. Posta ile gönderilecek mek tupların tay!n edilen saate k,adar gelmit 
olması ve dıJ zarfın mühUr mumu ile iyice mühürlenmesi icabcdcr. Postada ola-

cak gecikmeler kabul edilmez. (1426) 

Et lmes'utt a l11şa edllece.k LoJriıanbinaısınn ... 
kapalı zarf usollyle eksiltme 11401 

P. T. T. Genel Direktörlüğll.oden: .. 
ı - Ankıı.ro.da Etlmes'utta tn9a edilecek 6168' lira 76 kuro.s kesif b9'1 

dellt LoJmnn binası kapalı zarfla ekı:ıntmeye konmuıtur. 
2 - Muvakkat teminat 3834 Ura U kuruştur. 

Lirik~ llbalanDd8 fddıa ~ tUalal,.. 3 - Eksiltme 80 Mart 938 Çarşan ba gUnll eaat U de P. T. T. Umum 
"'9de muaınele ı~· 11' .. """' Mi1dürU1ğ11 binası içinde toplanacak arttırma, ekelltme komisyonunca 7&-
..ı U UpıuLll .. Lll a.JaU...rt '" 

f' A li A L A tC ---ıı pılacaktır. 
80 . Mark :.ııo,- 4 - Şartname,.. pllnlar 258 kuruş bedel mukabilinde Ankarada Pe 

BUGÜN KAJ.KACAK VAPURJ.AR 
Saat VaPUrun adı Gllt/41 uol 

ı21 :r.ıoıs 2ı.- T. T. Le azım Mlldllrlllğtlnden, lstanbulda P. T. T. Ayniyat vube mtıdtırlll-e 
• Franl& 

•Dolar 
8.30 Kocaeli Mudanya 

19 Seyy:ır Rarabiga 
10 Sadıkz.ıde Mersin • a...ıret ıo.ı • Penco ~.- ~den alrnacaktır. 

G~LECEK \'AJlUJH.AR • Belçika J't ~ • 1.A1 c.;,1- 6 - Taliplerin kanuni •esa.lkten maada. Nafıa VekAleUnden almmq 
ouıar mnteabhlttlk vesikası ile birlikte bir dcfad en z 66000 liralık inşaatı t&ı 12 1\nrodenlı Karadeniz 

• Ora.lıml 2J 
üSll. YeD 111-

16.15 Tnyyıır fzmft 
6.30 Bursa Oendırma 
6 San·or l\orabbca 

lstanbul A&llue .t üncü llukuJ.- llalıke. 
mcsintfen: 

Abdürrnhmon oğlu Mehmet tarafından 
Mahmutpn~nda Sunır()·e molıellcst Bezci
ler ııok11k 8 numarndo oturan Osman oııtıı 
Ahmet aleyhine ııcılıın 38/t 129 saytlı da- I 
vadıın dolayı kendlıdne muhakeme ,Onil 
ilanen tebli# edildiği halde mohkeme)'e 
sclıııeınlş (ı)rfu~undon gıyııhındıın devam 
olunmuş ve dnvocı vekili 900 lira hakkın
daki müddnoleyhln imzasını havi senedi 
mahkemeye ibraz ile medarı tatbik evrakı 
olmadıltından n şl lstlkıobının yııpılması 
ve bundan bahisle gıyap kararının teb. 

la\.,""' Fl: 
•Len :.>.a ' li.l"OD ln'9 600-
l'1oı1D 'Zu. • .ı:n.crua 
l:U'oG \;eli. tsll. 
~Lll AYU8 ~a 

A.l&.ta -tl!\nıuııal -
. ueta 

ı---- '' E 1\ &. E R ---.. 
•Pa.$ 2S,79:> • l&&dı10 cı.; ... 
• lll•YJOrlıı O,ıö:.h. • tsuwa l.tı'll1 

• MJJl.DD ırı.v :.?O • V&l'Wo\'9 '..ı~ 

• Brt~ • .693 ... •Buda~ 8.Sd~ 

• AUDa ~'l.OOlV • Bllkne 10.) 2.;2 .. 

• Oeotı'fn S..H1J • UelgraO ~6 la 

• SofJ9 ıh.'l; • follab&m8 97566 

• Amaterdam l ( 90 • t!tok,b.,am ~ Ol)l :s . .,,., ı.ı,6t • LCJZl@n 211.> 

• Vl'.faJllt '.2"JH • lioıı&kon ı $,S6 

._bttAı~ ll~inl lsledllUı:den mahkemece de ibraz e- ır-----
dılen senetten ve dnv:ıcı ' 'ekilinio ifade- l4 öıu.ıkU• 10'°1 etı tb.Yf11 -
sinden bohi~Je müddoole;rhin bcrayı ıs- uadalu 1!S 7:, çsaumto 12 lb 
Uktah mahkemc•ye gelmesine ve akııl tak- ~JI 1 ı:. .. .," .. &nıı lOO 
dirde vnkıaJarı kobul etmiş addolunat"a- •tlkr zl•ı - , ahvdl8f -
§ına dair ... pılacnk lehll{!ıı işaret edilme
sine \'e mfiddaeleyhe bu husus itin bir 
ay mühlet \"crllmeslne v: muhalıemenln 

29 - 4 - 938 gOnil saat t5 talıkına karar 1 
verlldlğlnrlcn 3ııknrda adı \'O adre<;f ra
zıh mürldo:ı'~yh ilandan iUhareo beş J{0n 
içinde r- ~Jıkemcyc mOrncaallo itiraz ef
mcdiAI •eye yazılı sün ve saatte mnhke
meyc selmedl~I takdirde nkıaları kabul 
etmiş oddoJunaC"oğı ve bu bablakl mahke
me kararı mahkeme duvarına asılmı:J ol
duğu llftn olunur. (25018) 

• t931 T.Bor , 19 ~ Clektl'G 

~ l~ i l'ranıTQ -OJ 
• •• o 1J22 t(ıhttm -• • • • !OGO m ı.:ıı?> 'ıudnlo ı • •• !()6.J 

• ~eftJ laUk w 6 lUJ&dolo D 
& emuunı lir> o,, ~n~ııoıu m lı6 

• tsttk oaıım ~1 ... .. llmeaat'I A 40 ıo 

Zah ı re t:3orsası 
••-3· eaa 

KIRAr.IK EV \'E DOKKAN Bn~day )"Umu~k & 2S - -
BuAda)' sert 5 20 

Btlf /.:taı VnJ.:rf Akarlar ldnreılndtn: Çavdar ' 30 c 32,5 
Rl'şlktıışla Akart'llrrıie 211, mükerrer 26, Nohut 7-

29, 33, 45, i7, 89 numnrıılı evlerle 1, 20, Fasulye coh 10 -
21, 2~, 211 , 43 numııralı ılükkAnların acık Kendir tohumu lS - --
nrlırmn :oıurcliyle kiraya \•rrilmeı:I he, gün Susam 16 30 
uztılılı'lıltın<lnn is teklilerin yirmi dokuz le fındık 84 -
l\fıırt Salı ~ünD snııt on beşe kıııtor Akaret- Tırtık mııl 121 -
terde 54 n11morolı mütevelli kn)·mokıımh- Tiftik Knstnmoni 133 -
fıına mürnt'nat etmeleri. (2:i017) \ 'apak Anndol f>2 - 56 -

l!lcınb11I f'rntırJi l<'ro M'nıurlrılJı.11dan: 
\'apıık Cnnakkalc 6!120 -

2302 Geren Giden 
Bır horçtnn ôolnyı mnhçuı olup parnya nuftday 80 ç fınıtık 8 

çeuilme-;lne knrıır l"crllmlş muhlt'IHül- Un tı9 
'l'iflik 17 

cins çanın o;e ımırc· 28 - :l - 938 pazartesi ı\.epelc 30 
ııfinil ,ııat 9 ılan ıtihnren Jleyo~lu Ellıamrn Fa!'iu))·c 38 Yapalı: 75,t/4 

1 
pasajı önfinde nçık arttım1a suretiyle :oıatı- Susom 23,1/2 Mısır 20,1/2 
lacn§ı i!An olunur. (25015) !A.rpıı 46,1/2 z. YBaı 11,1/4 

ahhUt ve tkmnl eylediğine dair vesika. 
6 - Taliplerin bizzat dtplomalı mnbeudls veya mtmar olması n7ahııt 

c!lplomalr mnhendts veya mimarın bu lnşr;.at ve tesisatın (ennt mesullyetlnf 
deruhte eylediğini ve mukaveleye bu şartla imza koyacağını han bir teah• 
tıntnameslnl ibraz etmeleri llzımdır. 

1 - Talipler teklif mektuplarlyle muvakkat teminat makbuzunu Ye:ra 
ba.nka teminat mektubunu ve diğer k:ınunt vesatkl ihtiva edeeek kapalı 

tarfını yukarıda 3 Uncn maddede yazı ıı saatten bir saat evveline kadar An. 
b.arada P. T. T, Umum MfidfirlUğU bl nası !cinde toplanan eksiltme komıs. 
yonu relsll~lne makbuz mukabtllnde tevdi edeceklerdir. (687) (1328) 

Senellk muhammen kirası 120 lira olan Bcşlktaşta Kaptan İbrahim., 
ağa mahalleslndR Köprübaşı sokağında 23, 23 / 27 No. Kaptan lbrahfmağ& 
mektebi 939 ve 940 ve 9·U seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilme~ 
llzere acık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mndnrın~nde 

görUleblllr. istekli olanlar 9 ıtralık ilk t eminat mektup veya makbuzu 
ile 11-4-938 pazartesi gtınll aaa.t U de Dalmt Encnmende bulunmalıdır-

lar. Cf. ) (16U) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
6. nci keşide 11 Nisan 938 dedir. 

Büyük ikramiye 200.0 00 Liradır . 
Bundan ba§ka 50.000, 40,000, 

ikramiyeler vardır. 
Biletlerinizi ayın yedinci gtlnline 

rrı:ıtiniz lktizasrdır. 

TASHiH 
Merkez Ronknsının d0n1'0 nOdıomızdı 

cıknn •ıır.lvet llftnındıı okılf kı~mınffı &e

nedat cOıdonı tl~ar1 seneffııt yekOnu 

39.000.643.28 olması IAıtmR"t'llrken yanlış
lıkla yolnız 39.000.000 olarak )'azılmıııtır. 
Tashih ederiz. 

25.000, 20.000, 15.000, 10 bin üa1ık 

kadar byilcrintzden almanız kendi mm-

., . .. .. "' . . ., . ~ .. 
• ~ ,. ....... "'""' :- • • . >'-' -

Z AY 1 

F.mfnlinft Belediye muhue~fnden .ı. 

dıitım 14 - 3 - 038 tarih ve 169509 No. lu 

depozit makbuzunu znyi etUm. Hllkmfi 

yoktur. - Arif. ~.P. 2318 



• • 
ı - KURON a ~ı ~ r T ı~~ 

... -- . .. .... . . 

FOSFARSOL 
K A N, -1 

KUVVET, 
ŞTAH 

Doktorların bUyUk kıymet ve ehemmiyet verip beğendikleri bir tormül· 

dür. Kansızlık. iştihasızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar 

mide ve barsak tembcllığ.:nden doğan 11i'lzımsızlık ve kabızlru-da, birınci de

vadır. Tifo, grip, zatürrie ve sıtma nekahetlerinıde şayanı hayret tesir gös· 
terir. 

(FEMİL) laboratuvarı bu kuvvet ilacını Bayın müşterilerine tanıtmakla 

:nüEtchirdir, Vücuda dinçlik, cilde pembel:k, s<ı~lara ve gözlere parlaklık v~-

1 ren bu kuvvet ilacını afiyeti.. kullanınız. Her eczanede bulunur. 

ıe 1 • El 

-qirinci sıml Operatör 

DARANIZ r-AiZ G~Ti~M~I( 
'' ÇA [Nı '$ ı IZ 

tJr. CAFER TAV VAH 
llnıumf cerrahi ve sinir, dlmaQ estetik 

'I~\ 
', \~ 

'Q \~ \ 

~ ~--==-..... 

Sahibi ASIM US 

1 t 

~ususi ŞARTlAQIMIZ 1-ıA~K'INDA 
GIS[L1;12iMiZO~N MALUMAT. ALIN 1 Z 

cerrtıhlsl mOlebassm 

Pnrl!\ Tıb Fnkültesl S. aslstıını, erkek, 
karlın amellyallnn, dimaa estetik 
"yOz, meme, karın buruşukluğu ve 
gençlik amellyntı ... (Nasaiye ve doRum 

mOtehassısı.) 

\lunyer.e sabııtılnn 
8 rlen 10 ı kadar Mec cane ı· 
rı,::ıeden ~ınra Ocrellidir. Tel. H088 
111'\·n!!ln, Pnrnınkknnı, Rumeli lınn. ---·-

DO IKTOR 
Necaettln Atasagun 
Her gUn sabahlan .. eklı buçufa 

akşamlan 17 den 20 ye kadar IAie 
U tayyare apartman.lan ikiucl daire 

17 numarada bastalannı kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye !aı 
dar hastalarını para• ·z. Kurun, Ha 

bcr okuyuculanru dalrupon mub· 
bılinde muayene eder. Telef: 2:~93~ 

DAHiLiYE MOTEHASSJSJ 

PALAS--=- .ALALE:Mcı MAt< Dr. Hüseyin Usman 
IAlcli Lutüf apartımanı 4 - 7 ye kadar 

Neşriyat mUdürU Refik A. Sevengil Telefon: 22459 

GÜVEN 
ANJTI 

• .. . ...... 

. ' TÜRKİYE İS BANKASI . 
• R.8"' 

Bıtekir Yesari Amn'm beateledifi ve 

Bayan Radife' nin 
Yamk eesile okuduğu en son plAğı 

17438 
·KO 

Aşkımın Yurdu 
Ela\ gözler 

u 1 
Pliklarmda tabp ~fbr. 

E D U A R O O B 1 Y A N K O' nun 
1 D. T. 102 DE s Ti N o tangosu".!" 
~ KOLUMBtA PLAKLARINDA ARAYINIZ ~ 

~ .. 
U.ftlşturncu Maddeler İnhisarı bedellerlnl beş sene zarfmda l)dedl ., 

zere aldığı 1034 ve daha evvelki seneler mahsu1U konslnyc atyoııl~ 
kiye \iç senelik tnksltlcrlnJ <lcf'aten ödeyecektir. 

Uyuşturucu Maddeler inhisB' 
rından: ııJ 

Senelik satışlarımızın% 30 una tşUrnk ettir11mek suretiyle bed~~ 
ödenmekte olan 1934 Ye daha evvelki seneler mahsulü konstnye at1oııoıo#' 
lkl senedenberl verilen taksltlerle takriben nısıf bedelleri tedl18 

muştur. ~al-' 
Mezkur afyon sahiplerine mahza bir yardım olmak nzere geri 8 •" 

Uç senellk taksitin l Nisan 938 tarihinden itibaren def'aten ödenn:ıestıı. 
rar verilmiştir. · ' 

Alt'ikadarların ellcrlndekl ayniyat makbuzlarının sıra No. ıatfll~,ıt 
zaran aşa~ıda. gösterilen tarihlerde lstanbulda idaremize uınracal 
!Uzumu UAn olunur. etr 

İstanbul haricinde müesses oldukları lçln bizzat müracaat e4e~, 
ceklere alt olan bakiye bedeller bundan e'\'!Vel yapıldığı glbl banka f 
siyle kendllerlne havale edilecektir. tı.ı' 

Muayyen tarihlerde makbuzlarını ibraz edemeyenlerin moracıL• 
tedlyatm sonuna bırakılacaktır. • .(1670) 

N o. Tarihi Glln 

1000-1015 l/Nlsan/938 Cuma 
1016-1030 4 ,. ,, Pazartesi 
1031-1045 6 ,, ., Salı 

1046-1060 6 ,, ,, Çarşanba 

1061-1075 7 ,. ., Perşenbe 

1076-1090 
1091-1105 
1106-11:?0 
1121-1135 
1136-1150 
1151-1165 
1166-1180 

1181-1195 
1196-1210 
1211-1225 
1226-1240 
1241-1255 
1258-1270 
1271-1285 
1286-1300 
1301-1315 

501-520 
621-540 
541-560 
661-580 
581 - 600 
601-620 

8 ,, .. 
11 .. .. 
12 il .. 
13 .. .. 
14 .. .. 
15 .. .. 
18 .. .. 
19 .. •• 
20 .. .. 
21 .. .. 
f)" ..... .. .. 
25 

" .. 
26 ,, .. 
27 ,, .. 
28 ,, " 29 

" .. 
2/Mayıs/938 

3 .. .. 
4 .. .. 
5 " 

,, 
6 .. .. 
,7 ,, ,, 

Cuma 
Pazartesi 
Salı 

Çarşanba 

Perşenbe 

Cuma 
Pazartesi 
Salı 

Çartanba 
Perşenbe 

Cuma 
Pazartesi 
Salı 

Çal'f&Db& 
Pertenbe 
Cuma 

Pazartesi 
Sah 
Çarşanba 

Pcrşenbe 

Cuma 
Cumartesi 


