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usya Fransaya müracaat etti 
ispanyaya göndereceği 

tayyareler için 
Fransız hava limanlarını kullanmak istiyor 

lspan voJ başvekili milleti mukavemete, Sala
~anga radyosu da teslime davet etmekte 

Milli ekonomi vekaleti 
kurulacak 

BugUnkU iktisat VekAletl de Ticaret 
Ve1'Aletl ismini alacak 

Hazine Vekaleti 
kurulması 

ihtimali de var la Londrıı, Z} (Hususi) - "Ivninğ Stan- yardnnda bulunmak Uzere tayyare gön-'l8ta y intihaba- dart .. gaır.etesinin bildirdiğine göre, Sov- dercceğini bildirmiş ve bu tayyarelerin Ankara, 29 (Telefonla) _ Hazine 
retler Birliği, Paristekl elçisi vasıtası- lo'ransanın cenup hudutlarmdakl ha\'& vekaleti fle, de\•let cihazında Ahengi t~-

tın a d - le, Fransız hUkumetlııe müracaat ede - limanlanndan istlfadel'·e müsaade olun-' og f U ,.. "k. !spanyadak; hükümetçt kuvvetlere (Sonu: Sa. 4. Sü. 4.) 

~da Türkh&kimiyetine C. ekoslovakva meselesinde ~an milli bir idare ku-

~u görmedikçe kalb- Almanya lligilterenin ~ize itimat gelmiyecektir 

--~evre<'lokl Türk heyetine ı1ya- tavassutunu redetti 
l\ ~~k \'Rzlfcsini bitirdikten son 

ÇekLer ıse 
tavassut 

bilhassa Fransanın 
istemesini istiyor 

Macaristanda da ''Nazi zaferi,, 

mln edecek bir milli ekonomi vekliletl 
ibdaa edileceği hakkında bir rivayet 
vardır. Bu rivayetin tahakkuku takdirin
de bugilnkil lktısat vektı.letinln ticaret 
veklleti ismini alması muhtemeldir. 

MUU Ekonomi vekA.letine Nafia Ve
kili B. Ali Çetinkayanın getirileceği ih

malinden de bahsolunmaktadır. 

Diğer mevcut vekAletlerin aynen mu
hafaza edileceği söylenmektedir. 

Milli 1kt180.t Ve7~ôlefoıe getirileceği 
söylenen Nafia ·vekilimiz 

B. Çetinl«Jya 

Bulgarların gülünç bir iddiası 

Selimiye camiini Bul .. 
gar bir usta yapmış 

~•raya avdet ooon Harici>·e S..eu umumi kMJbi Numan Me
~ eloğlunun gazeteci arkadaş
-..:-., llata:y mesclcslnln son safhası 
~ verdJğf izahatı bliftlk bir 
~tle okuduk. Bu memnu. 
~ tabi: olarak birind .e
t lfı Cfıtıevrede kazanılmış olan mil 
~ davap ıtıae CeJaene 701• Ue 
' ~htırmck :için ll&ta)'da kuru
~e ıuııetıo.r cemiyeti komf870. 

" litf al edecek derecede mnvaf
~ o..._ entrika dolaplannm mahl 

pek u eOttmlş ! 
Londra, (Hususi) - İngiliz Bq. --~-------------- Sofya sinemalarında aleyhimize 

vekili Çemberlayn bir tarafb.n nut -

' btlttın çıplaklı(;ı ile ortaya çı. 
~ası Te bu suretle Türk dtplo
~ lnJn beyııelmilcl sahada yeni 
"'-'el' elde ctmJş olmasıdrr. Mem 
\ :euın1ttn ikinci sebebine gelln
"r il da Cemwredc FrnnSAyı tem
~ ~~n delegelerin de Hatay lnti

' f.aUrnatnamcsi adı ilf" oı1a;ra 
'btll~ olan eserin t.amo.mile ana
~· muahlit oldtıt"lınu kabul 
~ )'eni taıımatnamonln hazır. 
~ 91na Jştirak etmeleri, bu su
~ llatayda yapılan bir intihap 

' •tnamcst ile Cene' rede hazır
~ tı anayasa hUkiimlcr:lnln 1ptali-
~bbUs etmek mesullyctlnin 
-._ dan doğnıya HataydakJ Fran
~f!Btcmfokc mcnınrlnrına Alt ol
'f flun <'fkArmmnmi)·edc anlaşıl-

bttlunma!lıdır. 

~ )fencm~"foğlu c,•,•elcc MIJ. 
"tt ~mlyctl komisyonunun yap. 
~ ı.ıtmatnanıe ile Türkiye )Jarlci
~lllıa itirazları üzerine hazırlanan 
'- t t•llmatname arnsmdaki başlı. 
"'9 -l'ltları hnlAsn olnrnk gfi terli. 
~ ... r-.,lt • Fakat iki .-ser nrnsınrln?d 

ı~•rın <'hcmmlyctl ht"r iki ta. 
'lıı, llc.-menln nıı;ıllnrı aynlle ncşr. 
~<ltıktan f;onı·a ~lirUlcl'<'ktir. 

4'1t~nelmllcl hukuk hnkımınclan 't te nlınncak noktu şuClur kt 
~~ "» rnesclcsi üzf'rinif P. Cf'nc,·redc 
~1-n son mlira<folc çok çct in ol. 
~ tlr. En çok lhtilı'lflı olan hlr me. 'de azalardan BC'Jçlkalı proff"~ör 
t~t~o tamamen hlz!m lehlmlze rey 
'- ~f!.t gibi komisyon reisinin nrLU· 
'Qsle f!rine ]'Rzı ile r<-, ini' mUrn<'aat 'il 2'1Uletlcr <'cmJyctJ hukuk da
~ .. de on·elcc komi~ron<'n yr.ınhm 
, ...... ranlış ohhıf~unn tc~blt "'· 
1~ ll'. Türk dlplomntlnrının Millet. 
~ ~bılrctJ tatrsı nlhrıcln hfi) fo ~n- 1 

~" !ıuknkf ,·n.~ıta?ar ne mmt hfr 
,~•ltt haklarını fshnta rahştık • 
,~nlcrde ise hlr tarftftan )fll. 

etıınıfyetl hftrlclnıfo olı\n A J. 

ASIM US 
,(Sonu: Sn. ~. Sii. 5.) 

kund:ı Çekoslovak meselesine dair o- ATATc· R K bir film gösterilmeye başlandı 
lan kısmını söylerkeı: diğer taraftan 
Almanya ile Çckoslovakyanın arasını 
bulmak üzere fiili teŞ<>bbilsata girişil
miştir. Deyll Telgraf gazetesine göre, 
Prag ve Berlindeki Alman siyast mU
m<'ssil'eri bu hususta talimat almt§ • 
!ardır. 

Fakat, Almanyanın resmi organı 

olan Nat8iyonal Sotsiallıti,e aynlront 
gazetesi şidedtli bir makalesinde Çe
koslovakya ile Almanyanın münaza
alı işleri için 1ngiltcrenın tavassutu • 
na lümm olmadığını, Almanyanm 
"Nasıl milnasip göriir ve ne suretle 
isterse öyle hareket edeceğini,. yaz -
dıktan son"a, lngllterc)ri kendi lmpe
ratorluğu dahilinde rl3.imi olarak de-

(Sonu Stı. 4 Sü. ~) 

Profesör Pittar 
Gavur kalede 

• 

Profesör Pittar ue Türk Tarih Ku
rmnu Asb .. ~1·"m B~yan Afetin Gd
vurloaltdıe tetkikler ycıptt.6ını 11.qber 
t:crmiştik; rcs:mae Profuör Pittar 
tıe Bayan Afet görillmel•tedir. Ayni 
hô.di.•cya ait diğer rrsi~r iiçıUncU 

~a!J1/am ızdadır. 

Ve Başvekil 
Viyana elçimizi 

kabul ettiler 
Ankara, 29 (Telefonla) - Vi-

yana elclmlz B. Cevat bugUn An
karaya gelmiştir. 

8. Cevat bugün Cumburrelsi· 
miz Atatürk ve Başvekil B. CelAl 
Bayar tarafından kabul eclllmlş

til'. 

Viyana elçimizin Lahey elclli
ğlne tayini hususunda Holanda 
hfikfımetlnden isUmzac edilmiştir 
Viyana başkonsolosluğumuza ki
min tayin edileceği de bugllnler
de belli olacaktır. 

Hariciye Vekili 
Hatay ve Avrupa 

meselesl hakkında 

izahat verdi 
Ankara, 29 (A.A.) - Cumhuriyet 

Halk Partlııi meclla grupu bugün "29 
mart 1938,. Antalya mebusu Doktor Ce
mal Tuncan,,m reialiğlnde topl&ndı. 

Söz alan Maliye vekili Fuat Ağralı ye· 
ni sene için ha.zırl&nıp Kamutaya tevdi 
edilen bütçenin umumt hatları ihcrinde 
izahat \•erdi: 

Bundan 110nra klrsüye gelen Ba.rlel,e 
V~klU Doktor Aru, Ccııe\Tede J1a1a7 
h:ıkkmdald noktal nazanmm mlldaf• 
\'e kabal ettiren heyettmJda meu181De 
dMr lahat verdikten sonra, bug\ba Or-
ta A \TUJ1*41a cereyan eden al)..aetln U• 

mamJ danıma tberlncle de parti IJ'1I • 
panu tenvir etu. 

Madrlt elçimiz şehrim"zde 
Madrtd elçimiz B. Tevfik Klmll, me· 

zunen Istanbula gt!lmlıtlr. Pereembe 
ıftnü Ankaraya hareket edecekt.fr. 

Edirncdc Selimiye camii.. (YRzısı 2 ncl snyrada) 

Tunusta isyan 
hazırlanıyormuş 

(Yazıat -4 iincil s:nlfada) 

C,üntuüı peşinden : 

Altınlı aşure! 
MısD"ln genç kralı Faruk veliaht prens Mehmet Alinin >ilksek lngllla 
ricaline verdlll bir zl7atette bir stlrprlz hazırlamıştır. llu silrprl~ zi
yafet sonuna erdlll bir sırada kral Faruk tarafından gönderilen 
(a.,ure) tatlw bedl7esldir. Aşureler misafirlerin önttne konduktan 
sonra herkes kAselere kaşıklarını daldırmağa başlayınca içerisinden 
reni buıl,mıf Mısır altmlan ÇJknıışt.tl'? Tablt olarak kral l<'aruğun 

&araJlllda btlytUc bir itina ne plı,frllınlş olan ne.llı1 aşurelerin tadı ka
şıklarda çıkan 7enl buılmış altınların panltısma kanşmış. aşurenin 

tadı misafirlerin damaklarmda kaldığı gibi altmlarm panltısı da 
göderlnlkamaştırmışttr? 

Bu havadisi Avrupa postalarında okuduğumuz sırada ajans haberleri 
de Mısırda yapılan lntJhabatta sopa yiyenlerin 8apsmı bl14iri7orchL. 
t~ hayat dalma höyledll': Bir tarafta lçlnnen altın çıkan &fUl'e tat
lısı )'iyen, bir tarafta ttlrUl vesile ne sopa firen insanlarS 

Hun.JC~. 
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Müna caşalı hır konferans 
_ ...... eeee•••••••••••••n•••••• .... •••••••••••••••••••••••••• ••••••••-••••••••••N••••••-

Karakter irsimidir, 
terbiye ile değişir mi? 

M. Kemal Öke, Fahreddin Kerim, Muzaffer Esad, Hıfzı 
rahman Raşid, Hadi, Ali RizaKorop ve diğer münevverle

rimiz ne dütünüyorlar? 

B tR mUddettenberl Şl§ll Halkcvin
dc devam etmekte olan mUne.

ka§alı konferansların üçüncüsü de ya
ptlmışUr. MUnak&§anm mevzuu: Karak: 
tt3r trsi mlJır, terbh·e ile dcği§elıillr mi, 
terbiye ile kazanılan vasıflar nesillere 
lnt.ikal ettirilebilir mi? idi. 

Bu konferansı oporntör llstad M. 
Kemal Oke karakterin viladJ ta.raflan 

1 
hakkındaki onteresnn bir musahabe ile 
açtı ve şu no!ı::.nlara temas etti: 

Karakter ile lrnlyct blyoloJisı arasın

daki münasebet, yapılan sltolojik ve di -
ğer tetkiklerle taayyün ettikten sonra 
ancak bakik.ı Urakterin değişip değişe
mlycceğl hakkında mUsbet bir mütalea 
yllrlltmek lmkAnı hasıl olmu§tur. Bu 
hususta Mondel'in basit olduğu kadar 
c:tahlyane olan tecrübelerinin bugUnkU 
irsiyet ve olinye proble.minln aydınlatıl
ma.smda çok mühim rolll olduğun:ı, ka
rakter her ne kadar bir hamur gibi bir 

mo:fel üzerine dökülerek bundan ideal bir 
karakter yaratılıunıyacağmı Uerl •Ur -
mekle beraber muhitin haklld karakter 
dediğimiz ana ve babadan veya bUyUk 

ana ve bUyilit ana ve babadan intikal eden 
ir8t karnkterfn dalma Mblt bulunuğuna 
lpret e~tir. Bu hususta genotip ve 
paratip ve bunlann bir araya gelhin
den vUcude gelen Cenotlp hakkında iza

hat vonnlı:ıttr. BUnye üzerinde esaslı 
bir tuhavvUJ yapmadıkça hakiki karak
terlıi değfştlrllmcsine lmkln bulunma -
dığmı rakal terbiyenin bakl.ld karakte
rin. irsi faktörlerin marazf ve anormal 
reaksiyonlar Uzerine tesir ederek kisbl 
bir karakterin yarattlabilecetını. terbi
yenin hedefinin de çocuktaki bu l.rai 
faktörler ilzerlnde yapacafı tesirlerle 
ld~.ıl olmn.sa 'lfa ÇocuJo: Uzerinde bir de
ğişiklik \'ilcude getirmek olduğunu il!ve 
etti ve bir mürebbinin vllcuddek.i çir
klnli!dcn dUzclten bir ortopct gibi çocuk 
Uzennde de terbiye,·i bir ortopedi tat
biki icap etti~ noktasına tenıu ederek 
IÖ:ı:Une nihayet verdi. 

B UNDAN sonra dalınlyecl profe
Bar Muzaffer Esat aunları söyle

miştir: 

Karakterin teeekklllUnde irsi ve bUn
yevi amUlerle kisbt ve içtimai lmlllerl 
profedÖr M. Kemal Oke pek güzel bu
llsa etUler. Yalnız ı>u esnada karakte
ri irsi amlllerlo tegklJ ettJğlnl ve bunla
rın 117.erine de tesir yapılamıyacağmı 

aöyiedJler. Filhakika bugünkü fen doğ
rudan doğruya hücre bünyesi ve kro -
ınozomlar Uzerine tesir yapabilecek bir 
\'aaltaya malik buluomıyor, fakat bunu 
yapmağa çalışıyor. Bir ıtın buna mu
"8.ffns olabilmesi imk!w da yok değil

dir. Yalnu bugünkü tababeUn llerfle -
mest sayesinde uzuvlara ve bllhasııa tç 
ifraz guddelcrine tesir etmek suretiyle 
tesir yapabilmek çareleri bulunrnuıı ve 
bu hususta çok Umit verici bir yol açıl
nııştır. Iç tfraz bezlerinin .karakter Uze
rindckJ tesirlerinden muhterem Ustad 
d3 bahse ttiler ve patolojiden misaller 
gı::tırdiler. Klsbi ve içtimai Amiller naza. 
n itibara alınırken ve çocukta bir ta
nırtan sevki tabiiler Uzerlne tesirler 
yapmak, diğer taraftan iyi IUyatlar ha
aıl etmek suretiyle terbiye ıaycdnde 
knra~tcrl lnk~:ıf ve ısınh çareleri arnı:ı
tırılırkon yine Amilinin do esaslı bir şe
kilde naznn itibara alınması lazımdır. 

D5ylece hekim ile mUrebblnln birlee • 
mest eayeslnde okullarda nizamsızlık ve 
lnztbııtsızhk L\mlll olan çocuklar mllmkUn 
olduğu kadar erkenden aynlmah ve 
bunlar ve bunlar gerek bUnyelerfnln rs
lı\hı, gerek terbiyele rinin ıazım olan şe
klide yoluna konması için hususf mUcs
•cselerde kendilerine uyacah bir sis • 
tem cbhillnde yaşatılmalıdırlar! 

"'karakterin nUvesi cle~tirilemez, ter -
kibi değlştlrllemez,. gayesine vardı. 

Psikopatlar için ayrı mliesseseleriD lil • 
zumundan bahsetti Tohumun ıııılAhı ile 
ırkın islahmı ve neticede cemiyetin ka
zancıru anlnttı. 1zdivaçlann gelişi gU

zel )'aJulmaıımdak.i malumrlan izahtan 
sonra sosyal hM.iselerin karakter üze
rinde blly\Jk rotu oldUğunu ve nihayet 
okul doktorlannm sadece çocul:lann 
sıhhi muay<;nclerllc meşgul alelade ta
bıı.bett<:n ziyade birer ruh ve terbiye 
doktoru da olmala.n noktasına ehemmi
yetle temas etti. 

Bu değerli üç doktorumuzw:ı kıymetli 
bltahelerlndcn sonra biyoloji öğretmeni 
ve zlra.'ltçl Bay Hadi de meseleyi biyo
loji bakımından tetkik ve hayvanlarla 
nebatlımn hayatmdıuı da misaller ge -
tlrerek izah ettikte1.ı sonra bazı nokta
larda profesör Fahrettin Kerimden ay
nldığım ve Ustad M. Kemale iltihak et
tiğini söyledi. 

B UNDAN sonra Oğretmen Ohulu 
t~dris usuıu öğretmeni Bay Fev

zi dedi ki: 

Buglln seni edilen ktymeW mUtalea
larla h'Ulgi maksada hizmet etmekte ol
duğumuzu hatırla.:nak faydalı olacakur. 
Okullarda disiplini bozan çocukların va
ziyetlerini konuşmalt tlzere toplanmıe -
tık. Çocukların karakterlerinin bu l§te 
bUyilk roller oynadığı l§aret olunmuetu. 
Konuşmalar bu noktada takıldı. Kanı.k
tcrin tevarüs edildiği iddia olundu. Bu 
iddia terbly~clleri haklı bir endl§e için
de brmktL Eğer böyle ise bWm terbiye 
faaliyetimizin krymetJ kalmıyor demek
tJr. Cemiyet içinde nizamı bozan çocuk
lar ba karakteri dedelerinden tevarüs 
etınlş 'iseler ounu tadile çatiŞmak be • 
den teşekklllunde değişiklik yapmağa 

çalışmak gibi lmİtAruıız bir eey olacaktır. 
Halbuki böyle değildir. Ayni ana ve ba
badan olan kardeşler, hatt.A ikizler ara
smdakl tarakter aynlıklanna dikkatini
zi celbederbn. Bu aynlığı 808yal Meli • 
selor yapıyor ve ~r.trUnün sonuna ka -
ıtar rolUnU oynıyor. TevarUsUn de rom 
var: fakat sosyal hAdiaclerin ehemmiye
ti daha bllyilk. 

Bir de mesut bir nokta var, gerek 
doktorlar, gerek terbiyeciler disiplini 
bozan çocukların cezalandınlmalarını bir 
zaruret gibi Uerl snnnedilcr. Bu suret
le iki t.arnf da ortada bir muztarlp in -
ısan bulunduğunu işaret ederek elele 
verip tedavisi işinde ittifak ettiler. DU
ıllncelerln bu şekilde tecellisini UmJn 
galebesi olarak kabul ediyorum. 

Bundan 8'\nra prorf'SÖr Fahrettfn Ke
rim ve llstad M. Kemal bu mntaıea -
lar sırasında ortaya atılan ı••!'llZlara ctl
vap vcnnlşlt'T ve toplanb saat on sekb 
buçukta çok samJnıl bir hava içinde 20-

na ermişUr. 

(Sonu: tfJ uncu !fayıfada) 

[(öy okuı:arı jç~n 
hazırlanan 
proaram 

Köylüye IAzım o~an 
bütün bllğller Jı!r0-
1ıerama kon:.ıyor 

Şehir ilk okulları için hazırlanan 

müfredat programından sonra köy o
kulları için de bir program hazırlan -
ınağa karar verilmiş, teşebbüslere 

ba§lanmıştır. 

Şimdiye kadar köy okullarında tat
bik edilen program köy hayatiyle ve 
köylüye ıa.zını olan yenilik verilmesi 
noktasından bir çok noksanları ihti -
va etmekte idi. 

KültUr bakanlığı bu noksanları tes. 
bit ederek yeni programla telafisine 
çalışmaktadır. 

Program hazırlanırken köy işleriy
le atflkadar olan muhtelif bakanlık • 
!arın fikirleri de sorulmuş, gelen ce
vap~ar tir.erinde tetkikler yapılmış, 

tedris noktasından vt: ilk tedrisat um
delerlne göre uygun görülenler yeni 
programa alınacaktır. 

Yeni programm ön safhasında kö-

1 
yUn inşaat ve tanm işleri gelmekte -
dir. Köy ziraati bakımından öğret • 
menler talebeye lazım gelen bütün na· 
zari ve ame!i ma!Umatı vereceklerdir. 

Bundan başka, yurt sevgisi ve yurt 
bilgisine de yer verilecek, m:lli günler 
köylerde de şehirde olduğu gibi tö -
renle kutlanacaktır. 

Köy çocuğu bu arada sa~hk bakı -
mından gereken bilgi!eri de öğrene • 

cektlr. 
Yapıcılık işi köy mUfredat progrn

mmm en başında gelmektedir. Ayni 
zamanda aile bilgisi de köy müfredat 
pro~ammda yer alacaktır. 

Yeni mUfredat programı kararlaş -
tmlmak U:.ere önUmUzdekl haziran a
yında Ankarada bUyUk bir komisyon 
toplanacaktır. 

Komisyon tesbit edilen (Köy mUf -
l"edat pro~amı taslağını) tetkik ede
erk ve önUmUzdeki ders senesi başın
dan itibaren tatbik edilmek Uzere me
rlyet me\•kiine koyacaktır. 

---4t-

Ticaret ve Sannyİ odan bu 
gün topl~nıyor 

Şehrimiz ticaret ve sanayi odası 
meclisi bu~ saat 15 de toplanacak

tll'.. 
Tophanede odanın ve zahire borsı> 

sının 938 Şubat mizanlnn, muhtelif 
kazanç komisyonlarına intihap olunan 
azalar, ticaret ve zn.hire borsasının 
938 bUtçesinde bazı ieler için 500 lira· 
lık blr tnhsis:ıt ayırması Ur.erinde gö
rüştllecektir. 

Bundan başka, bel kemeri, toka ve
saire var>an esnafın kazan vergi~eri 
neselesi llc, oda memurları taavUn 
sandı~ ntz.,mnamesirıin 8 inci mad -
desinin B fıkrasında yapılacak tadl -
lAt Uz.erlnde de görUşUlecek, heyeti u
mumiyclerlni toplıyaı: esn f cemiye
tirh1 t't'Mrlan tasdik olunacaktır. 

Bu4?Un'cll toT'!'P"t·fla kf'ntır;ınlacak 
wıese1~1cr'"' en rn""im,.,,i oda memur
tıın t~""Hn sa:r" ·""'n~ 8 inci me"ce · 
Rhıin B fıkra"" Uzerinde yapılacak ta-
~;111~ ""'""n'"'"ı.:tır. 

s Uv"TR nıntehru!Sml Fahrettin Ke- 1 - f' ·ra"'a ı·ı ·:ı'" rrt 1, iten 'lı.I çrn! ~·p·a'' soyu.,up ıla banyoya gtr1ncc gcD· 
rim de meseleyi sinir hekimliği yor: an~k o :z;:.m~ en mUl• .:mm~I b::8t · I. ri y.-ıuLI iyo. ! 

b:ılnmından tetkik ettikten tmnra ço • 1 - Kıs~nn ·yor mosunuz?. l'a U:uun ·p~rU de ç.rıl çıp'.ak ı;oyunup onunla blr-
Clt~un sıhhat karnesinin yanında bir de I ilkte banyoya ı;;:rıwr.,o! 

Buıgarlaı ın gülünç hır iddiası 

Selimiye camiini Bul· a 
gar bir usta yapmış 

Sotya sinemalarmd.a ale 1 h;rni~~ 
. bir fi.m gösterilmeye başlar1.,.. 

Edlrnemlzin muvakkat bir zaman için, ce ve arkadan vurucu zehirli kilit ~ 
23 sene önce, Bulgar ordusunun §Öyle la doludur. J.stuuU Voyv~-~ ~ 
bir eline dil§meal, ber sene olduğu gi- yazan adam koyu bir Türk d~ ... 
bi, bu sene de, Sofyada Bulgar komşu- duğu için kitabını milyonlarca ı~, 
lamnızı dilşmanca birtakım hareketle- datacak ve Türkll fena bir ı.nsall ) ŞilO' 
re sevketti. koyacak hadısolerle doldu.nnuşuır~ 
Şu iki gUn içinde Bulgarlstandan ge- diye kadar mekteplerde tarih Jd ıııo' 

len ve şimdi masıımm Uzcrlnde duran 
yalnız Uç, dört çeşit Bulgar gazetesin
de, bizi alakadar eden bakınız kaç 

ve kı{jlalarda telkinlerle Türk aJe)çıe.tlı 
adrunakıllı zehlrlen~n Bulgar ,e~ 
bu seferde sınemalarda bjrt.akIID ~B" 

tllrlU yazı ve makale var: canavarlıklar seyredeceklerdir· ~4' 
2~ mart tarihli Utro gazetesinde: re do~t olduğunu söyliyen BulP" b oıl'" 

"Haydut dı:ığlan ve rnf8Uk., 24 tarihli metinin bu UirlU düşmanca te~ddef 
Zora gaze tesinde "Knra Emin ağanın re nasıl olup da meydan verdiği ,P 
definesi,, 26 mart tarihli Mir gazetesin- eaşılacak bir eeydir. l<lıkat. bisd• k,l. o 
de "Ruslar Rodoplara da çıktılardı,. yi- ~aşılacak bir mesele daha v~· sıı1 • 
ne ayni tarihli Mirde "blzim tarihi 60 da Edlrnedckl Selim.iye caınfiiınlD ~ 
mcı yılımız,, başlıklı bir yazı ile ihtiyat gar ustası Lalu tua.fından iı.04 °1, 
Bulgar generali N. Nedef'fn "Edime- ğuna dair bulgarca Utro gaıet 
nin alınması,, başlıklı bir makalesi, 27 ortaya atuğı gUIUnç iddiadır. ~ 

mart tarihli Utro gazetesinde (Şükrü 26 mart tarihli Utro ga.zo~de j)r 
paşa nasıl esir edildi) baglıldı ihtiyar mi- dlrneml:ı:e ald uzun bir makale >"::rof. 
ralay Ann.<Jla8 Sarafof'un bir makalesi. tlyat Bulgar miralayı Anasta!I ~~ 

ylno ayni tarihli Utroda (Bizim ede- Sellmfye camiinln Bulgar Lafu pB' 
blyatnnızda Edime) yazım, 24• tarihli dan yapıldığını iddia ediyor, Çolı :ı,. 
Mirde, general Nedefln (Edirnenln a
lınması) yazısı, 23 tarihli Mirde, lslinı

yede çıkan lstuk (Şark) gazetesinden 
naklen •'Edime ve 25 sene,. baglıklı bir 
yazı 26 mart tarihli Utroda (Tel örgü
leri arasından korkunç Edimeye doğru) 
başlrklı diğer bir makale, 27 mart tarih
li Zora gazetesinde Edirne (Kahraman-
lar)mm fotoğraflan basılmro. 24 mart 

tarlhli Zarya ga.zeteıılnde me§hur Bul -
gar çetesi Levskinin ve arkadaglannm 
bizim tar .. fmuzdan gördOğil zulUmlere 
dair bir makale ... gözlerime ilişti 

Bütlln bu .vazıt.nn ic;inde nasıl bir 
dilşmanlrk ihtlraıımın fık.ırdadığın? eöy.. 
lemeğe hiç de !Uzum yoktur sanırım. 

Baştan aşağı kin, nefret ve yalan ... 

Bunlardan ba§ka bUtUn gazetelerin iç 
sayıfalarını kaplıya.o resimli ilanlar ve 
bu ili'mlarm ortasında 96 puntoluk harl
lerle (lsUrahll Voyvoda) fılminin göste
rll11eğe başlandığı teb§fr ediliyor ki, 
bu film on beo gün evvel gösterilmek -
ten menedilmişti. Biz bu mUr~sebetle 

o vakit bu sUtunlarda "Bıılgarlarm 

komşuluğa yaraşır ilk hareketi,. baglıkh 
bir yazı :· e bu yasak keyfiyetini okuyu
cularımıza bildirirken, Bulgar kom§ula-
nmızın kom~uluk hatır ve saygısına bir 
parça riayet etmcğe ba§lıyacaklarıru 

zannetmiştik... Şimdi anlıyoruz, ki biz 
o zaman aldanmışız.. ÇünkU, Bulgar 
mllll hl\k!imet tiyatrosu utlstlerl tara
fından Türklük aleyhine Almanyada 
çevrilen bu film, Sofyada Bulgar tıUktı
metlnln müsaadesi ile dilnden tJbaren 
tekrar gfüıterilmeğe ba~larurl§trr. BI· 
ztm yakından blldiğimlze göre. bu film 
Türkün asalet ve llicenaplığına kahbe-

Za htı e borsası üzer ne 
bina tıkılabllecek 
Ticaret ve zahire borsasının Uz.eri

ne bir bina çıkılması için oda umumi 
l:fıtıp:iği tarafından belediyeye yapıl
mı§ olan mUraca:ıt bina.ım tarihi kıy
meti olması dolayısiyle mUze!er ida· 
resine havale olunmuştu. 

Müzeler idaresi bu müracaatı ehem· 
miyeUe tetkik etmi§milhendis ve mi -
marlarına eski ve tarihi bir medrese 
olan Ticaret ve uhiret borsasında 

tetkikler yaptırlllJI, ve mUsbet cevap 
vermiştir. 

Öğrendiğimize göre: Ticaret ve za. 
hire borsasmı binanın Uzerlne yalnrz 
tek bir kat c:ıkacaktır. MUstatil bir 
şekilde tasavvur olunan bu katm her 
bir kö,eslne meclis salonuna açılan 

dört reis odası yapılacaktır. 
Salonun önUnde ve arkasında bUtUn 

memurlar mUdUr ve eef1erin odaları 
ile umumi katibin odası bu1unacaktIT. 
Salonun tamamivle ziyaclar olmRsı 1 -
çln za?ılre boM!=1'lınC1a olduğu gibi ta
vam ramckan o'aca!:tır. 

gözce olan bu iddia Bulgar koıııl~tlP 
mız tarafından ötedeoberl ileri • ,p 
durmaktadır. Koca Mimar S1naDf1l ~ • 
yıldöuümünU kutJulıı11.ıığa bazırlaD~ ıılt 
mu: bugünlerde Bulgatların bUS :t 
maksatla ortıya atukları ve sıyaSI ıa>ll' 
günden bu yalanını retldetmeğf. urlJI 
uğ~an yazıcılara bırakıyorunı.-~ 

l'lııhmut Nccmcddln DEi~ 

Çorapçı dükkanlarının teftit' 
devam ediyor ,ı. 

İpekli kc.ı.u..n çoraıJ.ıa..ı., ::,c.ıı.nd~ -
zamnemesi hükümlerine gör.e ,ıJJI 

aıizde darngala.nmamış çorapıat t# 
olmadığını araştırmak Uz.ere ~oıı 
lara başlanruı§tır. 

111
0-

Kontrol işi ile şehrimiz san:ıyt ~ 
fetişi Dani~ ve Ticaret odası ~ • 
şubesi müdürü vni meıgul olJll 
dır. ııe-

Evvelki giln İstanbul tarafJlld~gs· 
yük bir mUesscsede bulunan da ııt 
sız çoraplardan sonra bu i§C dııb• 
vlik bir ehemmiyet verilmekted~ıısf 

Müessese hakkında tanziın ° p
~bıt varala.sı doğnıdan dofr'J~p -
tısat Ve'tlletine gönderilmiş. ço JJS• 
lar da bir imza tahtında dUkkAııl 
rakt'mrştır. terdi 
Bu~Un ve bur.dan Bonrakl glltı 010-

~u yo11aki araştırmalara de\T8Jll 
"~""'"tT. ~ -----
-KURUN 

ADONE TARfFESI I 
Memleket Meıtılefct 

frlnde dııındO 
Aylık 95• l~ f\l't 
3 ayJık 2GO 425 " 
6 aylık 475 820 " 
Yıllık 900 1600 " 

, d' 
Tarifesinden Balkon RirJiAi içJıı '!1,. 

• ıt'ııe 11 
oıuı kuruş düşülnr. Posta birlıo1 ııurııt 
mı)cn yerlere ayc.Ja yetıuiş beşer 
zııııınıec.Jilır. ff 

Aboııe kaydını bildiren mektLl';,osııı 
telgraf i:krellnl, abone parası~ıP id•" 
veya banka ile yollama (icreıınl 
kcndı üzerine nlır. 

5 
abO' 

Yeniden 5 obone yaınn ve>'11 ı.li> 
ne birden ya:ı:ılıınlnra, mckıcplcrle 
odnl:ırıno ayrıca ıcnzilıil :rnpılır· d 

TürJ.dııenln her posta mt.rke:ftı 1 

KURUN'a abone 11n:ılır. 
10

,.. 
Adres değiştirme ücreti 25 ı.urııŞ ______, ------

Dünkü hava 
u \'O tı' 

Yurdumuzun Trakya, Kocae ı- ' 

kaı-:ıkter lcamesinln bulunması iyi ola- - "anr: ba bnlinsal 

1 
- N"'d •nf caktır, dedi. Rarakterln terkibi hakkm- _ Çttnkti banyo teknesi, 

da Gak değerli izahat verdikten sonra mı .karuunda: oadan ataıurl ı 
Verilen maHimata nazaran Ticaret 

'"ı'uasa., opcrltlnlıı be&teı.ln ı:·o:ıan Ştravmı ıea- odası bu binanın ln§ası için 50 - 70 
bin lira ayır:ıcaktırıı 

bölgulori lle Orta Anadolunun ~e'~ 
raflarında bava <;oit bulutlu v:ouyetl' 
yağışlı: diğer bölgelerde unı ıtuıgı' 
kapalı ve yağı§lı geçmiştir· 18t~' doğu ve cenup doğusunda cen~P ~8"' 
metten diğer bölgelere şiınal ~buıd• 
tinden kuvvetlice esmiştir. ls r(l"F 
hava el•serlyetle çnl< bulutltı ve ıe; r:•' 
lı gncmlş, rü.,gar şlmnlt lstfltaın~~ ~t 
nlyede 6 - 8 metre hızlı esmiş ;e ıll' 
14 de bava tazyiki 758,9 ınUIDl~ d~ &) 
bunet en yüksek 9.4 ve en dU~ 
ısaııtl&rad taydolu.nmU1tur. 



Şehir Haberleri 1 
F=' 1} * 
ekirlerin ucuz yıkanması için 

9elediye umumi bir hamam 
~ açacak 

Ye zabıtası memurları tara . \ -------------
k hanıarda, bekar od.alarmda ya- rasında da kavga çıkmış, Şefik ustura 
Olıtrollarda. bitli görülenler ha- ile Osmanı başından yaralamıştır. 
~ 8evkedilerek mecburi suret- KAYBOLAN BiN LİRA 

ttırılınaktadır. Bunlar 10 _ 12 Vefada Kalenderhanede mektep 
4... ~et'nıektedJr. sokağında 23 numaralı evde oturan 
l~ bir hamam sahibi serseri gü- Tevfik zabıtaya müracaat etmiş, bir 
~ olup kendi hamamına yol - buçuk ay e'\."Vel nişanlawp evvelki gün 
~kimselerin kurna musluk - ayrıldığı Nuriye ismindeki kızın bir 
taldıklarından şik!yet etmiş - çanta içinde bulwıan 1000 lirası ile 

' hususi {:vrakmı aldığım iddia etmiş -
"ye umumi bir hamam açıp tir. Zabıta tahkikata el koym~ştur. 
fakir kimselerin pek ucuza yı- TRAMVAY ÇARPTI - Şoför Ya-

. ~nı temin etmeyi düşünmek- kubun idaresinde 2889 numaralı oto
llndan başka mekteplere de mobil evvelki gün· Samatyada Ağa -
lnUdürlüğU tarafından bir ta- hamamı önünden Aksaraya doğru ge

~0tıderi! •.iş, bitli talebenin mek- lirken Arşak isminde bir çocuğa çarp-
b llıın• aması bildirilmiştir. mış, muhtelif yerlerinden yaralamıŞ-
«:.t fi tır. Yaralı Cerrahpaşa hastahanesine 
tı Yatlan ibka edildi kaldırılmı~. şoför yakalanmıştır. 
~ ~0lllisyonu dün toplanmış, hay- Tepebaşrnda Galipdede sokağında 
~tlt1:8aaından alman fiatler üzerin- oturan dilsiz Davide Tünel meydamn
~kler yapmış, et fiatlerini ibka da 199 numaralı vatmanın tramvayı 
~ • çarpmış, Davit başından yaralanarak 
'1~~ koyun getirtmek için ha - tedavi allına alınmıştır. 
~ ilerl~mektedir. 
~ -o-

İnönünde istimlak Maliye Vekili Ankara~ıa 
~edilecek binalar Şehrimizde bulunan Maliye vekili 
'b·Ötı.Unde istimlak edilecek yer- n. Fuat Ağr:ı.lı Anlmraya dönmüı;ıtür. 
\ı llı~an olanlar belediyeye mü -
~ile '.t~ışlerdir. Bunlardan bir kıs
\ l' ıstınııaıt bedeli üzerinde anlaş
'~P~bnıştır. Diğer bir kısım em -
~h1Pleri ile henüz anlaşılama -

~~aağaçla Sisli arasında 
t..._ . otobüs 
~~aç He Şişli arasında otobüs 
' esi için belediyeye yeni bir mü-
~~ ~~ılml§Ur. 

Şark panayın kütüphanesi· 
nin bir müracaah 

Almanyamn Köniltsberg şehrinde 

rnulıtelif memleketlerin yalnız sergi 
işleri hakkında. yazılmıB mecmua ki -
toplarından müteşekk:ı Şark panayır 

kütüphanesi adında büyük bir kiltüp
hnne tesis edilmiştir. 

Bu kütüphane umumi katipliğinden 
dün şehrimiz ticaret odasına ge1en bir 
mektupta neşrettiği bir mecmua ile 
buna. ait memleketimizde çıkan mec· 

~ aı!11.~k üç otobüs i§letilecektir. 
~ buslerden bilhassa mezbahaya 
~Celep, tüccar, memur ve diğer Slel' istifade edeceklerdir. Bunlar mua ve billt.enlerin gönderilmes1 iste-

' ~Purla falerine gitmekte, bu ~ilmiştir. 
J.f Çok vakit kaybetmekt.edirler. --------------

~ eybeli sanatoryomu Nisanın ilk 
~beuadadaki sa.natoryoma u1ve haf ta Sin da 
~ hpılan pavyonun inşa.atı Ma-
\ ~Yetine doğru bitecektir. Şim'lt 60 yataklı olan sa.natoryomda 
'ldedi 260 §1 bulacaktır. Yeni 

~ ~ sinema salonu da vardır. 

I~ 
tedrisata alınacak yeni 

~.. espekterler 
~ ~ bakanlığı yeniden mevcut 
~~1.&. sat kadrosuna ispekter na.ve 
~ "1.11'. 

,~ İSpekterlerin ekserisi Gazi 
~~ enstitüsü mezunlarından ola
t\<ı. · l3u yıl yeniden kadroya on is-

"'l' . Ö" girecektir. 
ti-etmenler arasındaki 

'b anket ~ltıitı akanlık ıst3tistik genel direk-
~ 1 ~ öğretmenler arasında bir ge

~ıı. et açmıştır. 
~ !ı:tl ll.rıkete göre öğretmenlerin u -
~~Utumfan teshit edilecektir. 

\Pe sanat vaziyetleri 
' tetkik ediliyor 
\!~ huı ilk okullarının bina sınıf 
~eri tetkik edilmektedir. 

' )t ak neticelere göre gelecek 
ı:~alttb:nın ihtiyacı kararlaştırılmış 
~ 'e ır. Bu yıl lsWıbulun muhte -
' :tıerinde yeniden 4 ilk okul bi-

Çılacaktır. 

~ 
•t\ttır ·ı d · il ı e a am yaralayan 
~81 çoğalıyor 
~ar tnPaşaaa Çeşme sokağında 7 
' il ah evde oturan 25 yaşında Na
>iıı. e~ tnetrcs hayatı yaşıyan Hilse
~ lılb:e e~ki gün kavga etmişlerdir. 
~L ~~n biraz fazla kızmış, ustura 
~ ~ rn Uzerine atılarak iki yerin-
~ltn larnı~tır. Yaralı hastahaneye } 

\(!'fal ış, Hüseyin yakalanmıştır. 1 
~ ~lunda Mollafenari sokağırı- I 
~~ Osman ile ayni evde sakin ı 

'l'l :ı:n • de mem ik a -

Balkan antantı mu
rahhaslarının gel

mesi beklentyor 
Balkan Antantının Yıldız Sarayın

da. toplanacak iktısat konseye iştirak 
edecek Yugoslav, 'Yunan ve Romen 
murahhasları Nis:ınırı. ilk haftasında 
şehrimize geleceklerdir. 

Bu seneki toplantının, ruznamesin
de, Balkanlararası Deniz ticareti işle
ri mühim bir yer tutmaktadır. Bun -
dan evvelki toplantıda kurulmuş olan 
"daimi deniz komitesi,, nin bu toplan
tı için hazırladığı ehtmmiyetli tek -
lifler vardır. 

Bu defaki toplantıda müzakere e
dilip ürerinde müsbet kararlar alın -
masma çalışılacak başlıca mevzular 
Balkan memleketlerinde deniz ticare-
ti odaları tesisi, mt?saha sistemlerinin 
birleştirilmesi yani İngiliz mesahası
nm kabul edilmesi, tkaret gemilerin -
den alman vergilerin muaY)'.en bir e
saas raptı. her limanda ödenen muh -
telif vergilerin birle~tirilerek toplu 
bir halde tarhrdilmesidir. 

Nisan ayında Balkan antantı dev -
\etlerinden ayrıca gelecek murahhas
larla muhaceret ve matbuat miizake
releri de yapılacaktır. 

.. 

Profeslh- Pittar ve Bayan Ate/ bfr 

Avusturyanın ilhakından sonra 

Yugoslavya memnun mu 
endişeli mi ? 

· Hlr muhalefet Jld~rloln s6zlerl: 
Yugoslav milleti endişe ediyor, çünkü biliyor ki Almanyamn, 

siyaseti için• dört memlekete ihtiyacı var: 
imparatorluk 

Macaristan, Bulgaristan Yugoslavya ve Romanya 

Fransızca "Jurnal,. gazcteslnln 
Yugosla,-yada bir seyahat yapan 
muhabiri Yugoslavya mllletlnln 
Fransa.ya olan dostluk hislerini an• 
la.tırkcn onlardan işittiği ı:;u sözleri 
naklediyor: 

"Bizi Fransaya bağlıyan dostluk ger
çektir. Fakat bu dostluğu, değeri ancak 
itibari olan eski tabirlerle izam etmiye 
ne lilzum var? 

"Kral Aleksandr öldüğll zaman, Yu· 
goslavyanm etrafını düşmanlar çevirmiş 
bulunuyordu. Memleket, bUtlln hudutla
rından gelecek bir istila tehlikesi al -
tında idi. 

"Başvekil Stoyadinoviç iktidar mev
kline gelir gelmez, memleketi komşu -
len ile sulh halinde yaşatmağı hedef 
edindi. Bugün Bulgar karde§lerim.ize bir 
dostluk misakı ile bağlıyız. Itaıya ile iyi 
milnasebatımız var. O taraftan artık hiç 
bir tazyik yok. 

"B. Mussollni: 
"- Adriyatik bizi aymnı:ra.cak, bir -

lcştirecek,,. dedi. 
"Arnavutluk hududunda silkfuı var. 

Hatt! ezeli dllşmanl~ olan Macar -
larla bile, münasebetimiz İl-idir." 

Avustnryamn llhakı ve Yugoslavya 
Muharrir: "O halde, Avusturyanın 

Almanyaya ilhakı sizi se\lince boğmuş
tur.,, dediği zaman, k~ısmdaki şu ce
vabı vermiştir: 

"- Memleketimiz istililar yolunun U
zerinde bulunduğu için, Sırp milleti, 
istiklilini son neferine kadar müdafaa 
edecek asker bir millet olmu§tur. 

"Fakat, sulh deYam ettiği müddetçe, 
en mühim mesele, iktısadi 

1 
meseledir. 

Onun için, Roma - Berlin mihveri siya
setinden başka bir fıiyaset nasıl tutabi
liriz? 

"Bugün Almanya ilo ltalya bizden 
her şeyi satın alıyorlar. Almanya buna 
mukabil bize makino veriyor. Makineye 

de ağır sanayi.imiz için ihtiyacımız var,,. 
"Geçen seneki Ucaretlmizde 900 mil

yon bir fazlalık. vardı. Bu l)i bir i§aret
tır. işçilerimizin ücretleri yükseldi. Köy
lüniln bayatı iyidir. Memleketten her 
şey ihraç ediyoruz. Zira! istihsalAtmıı

zm, madenlerimizin bir tonu bile elde 
kalmıyor .... ,, 

Bu sözleri söylerken §UftU da illve 

e~~~: 1 
"ŞUphesl.z ki, harp başladığı za.ma.n, \ 

kUçük anlaşma ınisakma sadık kalaca • 
ğız.,, 

Muhallflerin F1kri 
Ayni muharrir, hU.Jdtmete muhallf 

partilerden birin!n lideri ile de konuş
mugtur. O da gunları söyllyor: 

.. _ Size söylenilen geylerin hepsi 
yanlışt:Ir. Bütün Sırplar Fransaya bü -
yi1k bir sa.Jukatle bağlı bulunuyorlar. 
Biliyorlar ki vatanlarmm ııelitm.eti mu -
ahedelere, istatukoya hürmet eden mil
letlere bağl:dır. Biliyorlar ki, Avustur
yanm ilhakmdan sonra, Almanlar Bel
grad kapılarındadır. 

"Yine biliyorlar ki, Almanyanm, im
paratorluk siyasetini tahakkuk ettirmek 
için, dört memlekete ihtiyacı '18.rdır: 

Bulgaristan, Maı-aristan, Yugoslavya ve 
Romanya. Bu memleketler Almanyanm 
bol zahire ambarları olacak ve §arka 
doğru yayılmasına yol teşkil edecektir. 

"Bütiln memleket Uzerfnde bir kor
ku dolaıııyor, Mi let biliyor ki, 11 mart
ta meş'um bir hadise oldu. Fransa.ya 

• karşı sevgileri hafif olan Hırvatlar bile, 
hatt! Slovanlar bile, Balkanlarda!d Cer
men hakimiyetini endişe ne hissediyor
lar.,, 

Ayni muhalif lider şunla~ da ll!ve 
etmiştir: 

"Yugoslavya, (rransa için) Orta Av
rupada siyasi bir majino hattının temel 
direği idi. Bu direk şimdi sallanıyor ve 
yıkılabilir.,, 

lngiliz mütefekkiri Bern1rşav 

Almanyanın hareket· 
lerini nasıl görüyor 

,C'01ı lwy evinin öııilndc 

Büyük İngiliz mütefekkiri Bernard 
Şov Deyli Ekspres gazetesinin bugün
kü siyasi vaziyet ve Almanya hakkın
da bazı suallerine cevap vermiştir: 

Bernard Şov, Hitlerin yahudi me -
selesini ha11etmeyip bilakis bu mese
leyi ihdas ettiğini söyledikten sonra 
Hitlerle §ahsen tanı~adığını, yalnız 

· kitabını okuduğunu söyliyerek demiş
tir ki: 

"Hitlerin kitabı bende müsait bir 
tesir uyandırdı. Ne yazık Ki o benim 
kitaplarımı okumamış. Pek tabiidir 
ki Almanyayı zelil vaziyetinden kur -
tarmiş ve orta Avrupanın başına tek
rar getirmiş olan siyasi idrak ve cesa
retini takdir ederim ... 

Bernard Şov yahudiler hakkında 

tarih heyeti ile bcmber Gavur kalede tct7dl\ler yaptığı sırada.. 

·-·--·----.................... _ ... _ ............. : 
Bir nokta: 1 ... ~ ~ ~ : ___.._.. : 

Şoförlerin yol-! 
da durmamasıi 

doğrudur İ 
Dün bir ;:fikimiz, taksi otomobilleri

n~ bindiğinıiz zaman toförle.ri istediği
~z yer.de durduramadığumza, bunun 
ıçin emirler verilmiş olmasına. - ve bir 
ihtimale g(!re - verilen emrin yanllf 
anla§dbış bulunmasına itiraz ediyor, 
ği yerde durdururlar mı adamı? Otomo
ldl!erini ayağına kadar getirtemediği.na 
de müteessiftir. f 

Bize kalırsa, emniyet t:Jirektörlilğü ~ 
n!in son zamanlarda toförleri tabi kıl
dığı mutat nizamlar arasında bunlar da 
en iyilerindendir. Avrupada her istedi· 
ği yerde durdurular mı adamı? Otomo• 
lıillerin duracaklan yer vardır, duranu
yaı.:aklan yer •.• Bir §ehrin kendi vaziye. 
tine göre de bir seyrisefrr nizamı olmak 
gerekir... Hem başka memleketlerde o
tomobili istenilen yerde .durdurmak ve-. 
yıt arzu edilen yere kadar getirtip ora· 
da binmek usu1ii cari olsa da, bir kere 
yoll~rımızr düşiinmekliğimiz lazım geiir_ 
Bizim yollannuz dar. Bu dar yollarda • 
dünyanın en modem nakil vasıtalanm 
işletmeğe: hepsinden de istifadeye ça
h~ıyoruz. 

Bir de uzırt zırt,, otomobil durdura
rak gcli!! gid!şe mani olur ve bazı ant 
kanlara da aebehiyet verecek vaziyet• . 
Ier ihdas edersek reva ~drı ? Rahatı -
ır.ız için bunu göze alm:ılı mıyız? Doğ .. 
rusu pek güzel yapını§ ·Emnıyet direJc.. 
törlüğü.. ellerine sağlık! 

şunları söylemiştir: 

" - Yahudilerin hatası da. fevkala
de mütekebbir olmaları ve kendileri • 
ni Allahın mümtaz ırkına. mensup 
saymak gibi bir iddialan bulunma.la,. 
rıdır.,, 

Bugünkü da.ha bilyük Almanyanm, 
nihat hudutlarını elde edip etmediği 
ve Almanya taraf mdan yeni bir sür .. 
prize şahit olabilmemiz ihtimaline 
dair bir suale de İngiliz edibi şu ceva
bı vermiştir: 

•• - Almanyaya bakılırsa onlarm 
nihai hudutları dünyanın öbür ucu -
dur. Bu takdirde, onlar dünyanın ö • 
bür uçlarım tıpkı Britanya impera • 
torluğunun yaptığı gibi, yerliler için 
Britanya adalarından daha serbest ve 
rahat bir hale getirmeğe baksınlar.,, 

.. - Almanyanın harpten sonra 
kaybettiği müstemlekelcrin kendile -
rine iadesine taraf tar mısınız?,, 

'
1Afrikanm Avrupa milletleri a • 

rasmda uzun zaman taksim edileceği 
fikrine inanmıyorum. Bence Afrika, . 
Afrikah1arın olmalıdır .. , 

BERNARD ŞOV 
NASU. YAŞAR? 

Bernard Şov, hayatının mühim bil'o 
kısmım Ingilterede bir köy evinde ge
çiriyor. Bu ev gayet basit dögenmiş
tir. Duvarlarındaki resimlerin birbi -
rile münasebeti yoktur. Mesela ciddi 
bir tablonun yanında bir karikatür gö
rülür. Yalnız bu tablolar, pek me§hur 
rcsamların kendisine hediye etliği e
serlerindendir. Sabahleyin yataktan 
dokuzda kalkarak on ikiye kadar ya
zı yazmakla me~gul olur. 

Hava gilZel olduğu zamanlar, evin 
taraçasında çalıştığı gibi, küçük ve 
müteharrik bir yaz evi daha vardır 

ki, bu ev ının~in ztvasma göre dö <1 

..-: (Llıtf en aaufauı ce11lrinlzJ 
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T unusta isyan 
Hazırlanıyormliş 

P.aıis, 29 (A.A.) - Lötan gazetesi 
Tunusta "Desturu - Cedid,, partisinin 
faaliyetinin ve propagandasının gittik -

çe artmakta olduğundan en~c g5stcr
mektedir. 

Gazete son günlerde ',l'unusta Fran
sız !boyunduruğunu kırmak Uze~ bu -
cfinkü -dünya aziyotinden istifnae ede
rek Arapları ısynna te§vik eden beyan
nameler dağıblmI§ bulunduğunu haber 
vermekte vo ayrıca ''D.esturu - Cedid., 
partisi milli lkonseyinin, pnrti sefieri ve 
mensupları araımıda yapilan tcvk:ifler 
ınUnasebetiylc, bUtUn Tunus ımllletinin 

vatanpervorlfğine hitnp ederek neşret
tl,ği bc.yanruuncııln .metnini de bildir
mektedir. 

Lötan ,snzeteıünin ~ınl .nıakalemnde i
aaret ettiği cveçhfle, .Anıp rnaııyonalist
lerlnin organı olan "Aksiyon Tilniziyen,, 
gazetcsı u 'Dllulldc '1>.ir :makale n~ret
ml§tir; 

''.Eğer F.rama, ~us ..millctınl lldnel 
ilerooede bir millet gibi ttelAUUI ctmek
ıte :do\ı.m ederse. ıUa tecrübe cmnnla
mıda !l'unasJaJan kendi yanında gôrmc
.dlğl zaman iaaccll.P etmomentlir. IBUtlin 
~OhJI •e :takip hareketıoı1, bu vazlyeU 
'katfyen dcğf,ttrmlycccktlr. 1\kdenlzdo 

F.nmlıı: fllosunuu bir tek mın'llf.faldy.ct. 
alıllğl ilı:Qrlne. §imali ıA.!rlkftcla cebir ~e 
liddet llzcrlnc ·mUes olan F;rımsız 

.mUst.crnleko ·ımparatorlugu rA""plarm 
ldnl altmcb yılglacaklardır • ., 

Latan gazetesi, makale~ göyle b1 • 
f;imıektedir: 

.FransaJ -vaıiy13ttJ>n .haberdar -edllmlş 
ıbulunmaktadtr. Herhalde •l)estınıı -
Cedf,a,, ~edne, niyetler.ini .ı:F.nınmz hU
knmettnden t;izlcmi§ bulundtiklnn mı911 
i:mat "Olunamaz. 
. JA.nkn.ra, .2tJ (Hususi) - "Türkiye ıe
ker :t:nbriknları,, elrketl :bisae<lıu:lan he
yeti umumiy~l bugUn iı:ketin merke
zlnde ve Ziraat Bankası idare mecllısl 
reisi B. Sabit Sağtroğlunun riyasetinde 
toplarunl,§br. 

ŞlrkeUn ,1937 ,yılı ınualemuı.tı hakkii
dakt idare mcclisl rapcu:una n1WU1Uı, 
alrkct :Zirai cephede_, pancar sahalıu:mnı 
sul:ınmıı, .ı;Ubrelenme.. mUnnvebe gibi 

ielett Uzcrinde ae esaslı edblrle:· alınııı 
bulunuyor. 

1932 'flenesi kampanyıunnda kuraklık 

ve hastnlık )ilztinden ancak 51.575 ton 
§Oker istihsal (3dilebilmi§tir. 

Halbukn, 1935 yılmm haziranında §C• 

ker :satı~ fiyntlamım ucuzlatılması ne
tfccrl:ıde 1stihınk aydan aya ve sene -
den seneye her tUrlU tahminleri aşan 
b1r nl!bette artm~ bulunmaktadır. 1934 
yılma nlsbcUo 1937 aatı§lan yUzde 85 
fam.la§~ vo 90.132 tonu bulmuştur. 

:Memleketin 5cker Uıtiyacmı karşılı

ya:bllmCk !~in bu sene dışardan 50 'bin 
ton §eker ithal etmek mccburlyctl ha-
15ll olmUBtur. Istihlllk hncrnl, fnbrlkala -
rmuzm normal istihsal hacminl a.,Uğm
dan yeni, yeni '6Ckcr fabrlknlan kurmıık 
lfizumu ka~mda knlnn firket, bu bu
sustn 1Azımgelen tetkik -vo tecrtlbel~re 
ba~lamış bulurunektadır. 

Çok dikkate · §ayan bir nokta da T11r
k1yede §eker satı§ .fiyntlannm, Alman
yı.ı<lnn, Çokoslovakyadan, Mncarlstan ~ 
dan, Jiollnntln<lan, ltalyndan. Romanya -
dn, Bu1garlstandnn ve Yugoslavyndan 
Baha ucuz olm[l.8Idır. 

ner. 
Öğleden :sonra ekseriya çalı§maz. 

Geziye çıkar, <>kur, yahut pek mahdut 
ola.n davetlilerinden biriyle konuşur. 

.Bernard Şov'wı tr.:rcUmeihalini ~az
makta okn Ar~llbo:r:a Hc.v:ı.rson bir 
gUn Şova. sormuş: 

- • 
1için :bu köy cvjni wrcih ediyor

sunuz? 
:Bcrnnrd Şov onu ~ramna .alarak ci

vardaki bir mezarlığa götürmü.'.] \ '.e o
rada, Ur.erine: 

"'S~ex yaşınaa ô1dii. Ha.yat ktsa
dır.,,, 

Cümleler.i yazılı bir mezar ·taşını 
g6ster.nıif. 

- Anlryox:sun yıı, demiş. Halkın. 
~kse}s aenclik :hayatı :kısa bulduğu 
bi.r Y1!!r ıburam .. , ı0nı.m. t~ J>.JU'A.Yl seç
tim. 1 

Hamburgda bir vapu
run denize .lodJrJlme

sl münasebetiyle 

Bitler 
Bir nutuk 
söytedi 

Barlln, :!:> (Hususi) - :Dugün, 
Hambnrgda 25,000(ionlnlt bilyll.k bir 
.Alman trnnsntlantiğinln denfz.e in.

dirJlmcsl mı.Unasobotlle, y:aııılan Dlle
rnslmdo B. Hltler .b1r .nutuk söyle
miştir. 

B. Hltıer saat 14 i:le ıllamburga 

selmi~ ve bUyük teza.bilratla Juu:eı
U ruınıışttr. 

Hamburg tersanesi ve civan, on 
binlerce .halkla. dolu idi. Evv.elA. 
!Hambuı:g ~valisi Mr nutuk möyliy.a
.rek merasimi ncmış ve B. Hitleri s~ 
IA.mlamıştır. Geminin nşasında ça
lı§mış olan bir usta ba.ş:ı da hlr dkl 
stiz söylemlştlt. 

Hariciye Vekili 
Mısır seyahatine 

bu:('ünlerde çıkıyor 
ıluilmra, 29 (Telefonla) - Hariciye 

V.ekilimlz Doktor Rütıtü Aras nisanın 3 
veya 4 ünde Ko.hireye hareket edecek
tir. Hıırlc.tyc ~okillınizo, Haricly.e veka
leti iln.iro reislerinden B. Cevat Açıka -
lm ve husı,ısi kalem direktörü B. Refik 
Amir refakat edeceklerdir. 

.B.'\f;YCkll Jlatlclye G. Sekreterini 
Knbul Etti 

Aıiknm, 29 (Tele.fonla) - Hariciye 
1Vekileti Gmıel Sekreteri Numan Me -
!llemencioğlu, .bugün §ehrimlze gelmiş 
:ve öğleden sonra Başvekil tarafından, 
!Millet Meclisindeki daiı"csinde kabul e
ırlllmtştfr. 

l·--·-· . .: G.enel Sekreterinin, Cenev
ıre ve Belgıad k .... ll~§maları hakkında 

IBa§vekile izahat verdiği tahmin edil -
mıektcair. 

-o-

Çekoslovakya 
meselesi 

.. 

Dundan sonra, ~.Etler ıkürsü_ye 
gelerek, ;v.e kına bir nutuk .6Öf1emiş. 

('Vsb.rnfı IJ.1ncl sa)"fa.mnda) Ur . 
.Alman devlet .ı:oisi bu nutkunda, vum eden :isyanları bastırmağa davet 

.Alman mllJetlne ;ve lşçislne :v:ande.t- eaerck "İhtiyar bayan Hayt Parkta 
tlğlnl .kendlslnln yerine 1getlrdlğinl otursun., demi51;ir. 
söylemiş, hedofinln dalma ..ıAlman İvin~ ~t:ındard 

1
gazetesinin . ::ı-ag 

mllletinln ~e lşcls.inln r..efahı :ve sa-. ımuhabırı de Çel:os.ovakya dahilınCle 
adeti olduğunu, tekrar tekrar t,şa..' seyahat ea~en, Çekoslovakl~ayı A~· 
ret etmiştir.. manyaya baghyan yol 'VC geçıt yerle-

Merasl mde ilk 'tieJa olarak on rinin tahkim efüldiğim, tayyare inşa
bin .AYustur~.alı da bulunm~tur. rsma. son gnyrefle ça1ışflfüğmı ve hu
"Dr. Robcrt Lay.n ismi verilen va- dut boyunaa. !beş tayyare 'Ü~Ü ClıUia 
pura da ad koym= merasimini bir meyfuına getirlJfü~i~ bildiriyor. · . 
1ş~I Jtız yııpmış.tır. lman gnzetelerının Prag muhnbır-

le:tıine göre, Südet 1\lmanle.r.mm if de

Japonlar 
.Kuvet aldı 

Kaybetllklerloi almı
ya çalışıyorlar 

Şangbay 21> (A.A.) - ·eni tnbi
ye 1utııatı almış olan Japon:ıar, T.L. 
yencin - 1liankov demiryolunun şl. 

mal mıntaknsmda kaybeclilnllş o an 
araziyi istirdada talışmalrta olduk
larını blldirme.ktedlrJer. 

Buna karşı Çlnlfler, 11on g!inlerdc 
kazandıkları mevzileri muhafaza 
etmekte olduklarını ,.e bu_glln iki 
nolttadan bUyük kanalı ~e~ttklerlnl 
iddia etmektedirler. 
Ardı arası kesilmemiş olan bir 

gecelik ~nrJlıı:;ma sona er.nii§tlr. M~ 
hnrebe aev.am .etmektedir. 

.BİR 1NG1LtZ • :JAPON 1HADtsESt 
IŞanghay "2'9 (:A..A.) -1nglll~ kı

taatı rnmandanı, iki 'ingııtz subl\yı. 
nın 1.lğradlğ! tccavUzU Japon kuman 
danlr!:'f nezdinde :Protesto etmlı, >Ve 
Beride bu gibi tccavllı:lerin tekerrUr 
etmC'mesl için \tngillz :ıtıtaatınm icap 
eacn tedbJrlert \bizzat atl\C8llnı ıbil
dfrmlştlr. 

Me.cl ise yerJlen 
Ulyıhalar 

Anknra. .29 (Telefonla) - Yugoslav-
ya ilo tlc:are.tim1zlıl inkipfnu temin i.GW 
alınan tedbirler cilmlcabıden olmak ti -
zere, ııllmrl!k tadfeai ~Clllarmdan 
y.U.z ~ dört ~'iiı tonluk Jcontenjaıı ~·eril -
mi~tf. Kaııar tasdik edilmek .Uzere Mec
lise se\.·kolwımUJtur. 

Ef ganlstaala llalaeieal t'M4d 
Ankara, 29 (T~lerooıa~ -c:mr.ki.Ye lfle 

Efganhıtaıı ,anuun<1ald ıımıtbaY.eDet. ıre 

f§birJWi ımuahedelerbdn tuıllklna ıaaır 
Ui)iha :mec.liae ~Jihnı.ıtk. 

Mahaaebel ll~---
A~ 29 (Telefonla) - Mecuae 'Ye

rilen ll}ihala.r ıaraısmda m1ihuebei gnu

nıfye kanununun bazı ımaddelerl ~ 
tlrllmektedlr. Bu arada bazı bıme ala
cakla.rmm mUnını zaman Jıaadine ve ımll

ruru zamana~ ıalacak b:J:ıaıatmm 
terkl:ı !lkllne dair lıilkilmler :var:dır. 

Ordu zabitan he~ ıtertuerlne da
ir kanun l!yihuı da mecıtse verilı:ni§t!r. 

ri mUthi§ 'bir faaliyet. sar;edere'k Çe
koslovakyadan ayrılmayı !hazırlamak
tadır. 

Folkişe .Beobabtcr gazetesine göre 
Bdhammiyc ... deki ıiftirak cp-eyanı giln
den güne kuv:vetleniyor. Alınan gnzıe.. 
teleri ÇCk Almanlarma müstakil miUi 
mtihtariyet 1verilmeslıı: :istemektedir. 

ff>Dyse A'.lgemanye Çaytung ga7.ete
si, ;Çek mcmurla.rnıtn Alman sosyalist 
ve komünistlerini tahrik ettiğini 'Ve 
bu hareketin bir ihtilale varablleccği
ni 'YBZmtıL.."ta, i.Ve böyle bir ıbal vnku • 
unda askeri muahede mucibince F.ran
.eenın Çek yardımına ko~;nağa acaba 
yüzü ola.bilecek mi diye sorduk -
tan sonra, §tıyct bir ihtilfü başlarsa, 
A.vusturyay:ı. yapıldığı gibi, Alnım 
a~kerlcrinin Çek topraklarına gide -
.rdk ımUda.ho.le edocek..leıini yazmak ~ 
tadır. 

BlUHASSA ÇEKLER FRA.i~SM"IN 
TA\' A!SSUTU.NU .lST1:YORLAR 

L<mdra., 29 (A.A.) - Hodza.'nm 
nutku mükemmel bir intiba bırak -
mıiUI'· Ekalliyetler ıiçin ~ bir sta
tü YBıPilacağı ha:be!il diplomatik mah
filleri ay:ı:ete düşürmemiJtir. 

ÇünkU ıtqgilteı:e bükfımeti eVl·elcc 
ke~i~'.cl.ten ılıa'berdar edilm.i§ti. 

Sm:ctı umum.iyede .milfalıitler, Çe -
kosloya1;ya lhükfmıetinin JD.azi eleman
lan elinde ;hiç 1r tahrik ,mevzuu -ve
ya. vesilesi b~akmnmak !hususunda 
gösterdigi faaliyetten do1aYJ memnu
ruye'-·-:'l?li jibı:ı.r etmektedirler. 

Y:ar.ı ınmni mahfiller :Lonarruun Çe
koS.1ova:.kya. ille :Mma.nyn. rarı:ı.smdaki 

gergin1i.ği m1e edecek şekilde elmlli • 
yetler mescleSinin hallini kolaylaştır
mak için 'her türlü Ciplom:ıtik teşeb
büsü yapma.ğa. hazır olduğunu hatır • 
~atmaktadırlar. 

Çekoslovrık mahfclleri, Almanlar 
ta.vaMut meselesini a~ıkça ortaya 
keyduld.arıı takdirde P.rag hlikUmctı -

"n1n ae gere~ Fransa gerekse i1ngU -
ı:.~ ıtın"l:.66Utunu istiyece~ni be -
p.n tmekteditler. 

Bilh288a Fıra.nan Çekoslor.Jryt.yı 

.zaman ıaltma aldığı :i~in bu memlelre
ti.n tavauutuna dalm büyük hir ıelıem
ımiy,et a.tie<!i!mektedir. 

BERıL1N MEMNUN DEG!L 
Bedin, 29 (A.A.) - Siyasi mah -

filler,, suaetler meeelesinln hallcdile • 
ceğine dai;- .diln Hodra. tarafmdan 
yapılan vaadi Şüphe ile karşılamak -
tadırlar. Bu mahfeller, Cekoslovak 

-- - -~ ~ 
'Ru~ya Fransay_a Hatay intihaba· 

muracaat ettı tına doğru ... 
(.Üsta tarafı 1 inci ~cr:yıfada) ııil' 

mıu;ını istemi§tir. (Vattara/s 1 ~ 
Burulan lb~ oskova !bllldmıetl, manyıuıın FUhrert bir ,t..11'f'fet ,. 

fFransanın da Barselona htikümeUne, Bf. ile Avusturyayı işgal ed11::' fılf 
Sovyetler Birliği hesabına tıtyyare ver- ğer tA ·attım bu ceınfyctlD JJll 
mesini, bunların bir aya kadar ödenece- ıızasından bulunan lngtlt~ 
ğinl bildirmiştir. rcldU Aınmı lCamarası ık ~ 

'Barselonaya Yapılan Yardım bugün tçln Cene'\-:reye artılc ~ 
Lonnra, 29 '(A:A.) - "Evening Stan- milel adak,t ;vn rtası diye ~ 
d~ ga::ctesinin yazdığına göre Gene· yaca!,"1m iftira! etmek nıec'b 
ral F.ranko, Salamaıika hUkfı.metlnin görUyordnl. ~ 
Lonl!radakl ajanı allk D'allbaya verdiği Bn gUzel neticeyi uıeJll , 

tnliıruitta, Barsclona htikflmetine hariç- kardcttfkton sonra asJl ..flill ıU" _. 
ten -yapilan yarilmılarm mufassal ilfr Us- sına .gelelim: Ccnevrede ır~ 
toslni tevaie memur etmi§tir. Bu liste- mr mucibince Ha.tay utl ~ 
ye g5re Barselona hUkfı.metlne Fransa- hirlncl safhası 15 nisanda ~ 
dan bilhassa !1.4 tayyare ve birçok 8ğrr cnktrr. 30 hazirana. kadnr~.DI' 
top ;j;Öndcrilm~tir. tın bitmiş olınn.sı lhtıınali ~ 

'"Frankoya Yapılan Yardım ma.dr{;ı :takdirde .nihayet ti ~ 
Bo.rselona, 29 (A.A.) - Millt mUda- da mebuslnl' E:cQilnrlş bol 

faa nezareti, ne§rctmiı olduğu blr teb- trr. ~ 
!liğde ltalyanlarla Almarilarm ııub:ıt a- Acaba her lkt ıtarafnt h~ 

U ~ ı ti le Ocnc.Yrede rardr~ i§Oll rı-~J ynıdanbeii dahi harbe vakı olan !il - ~ ~,,,. 
ırakleri hakkında birçok tafsilat vermek- nm tntb1ldne Hntnydnld ııet f 
tedir: mUstemlckccflerJ yeni enı;e ~f 

19 martta ekserisi Mağdeburg tay _ karmak çareleri arayacakla~ Jl 
-yare mektebi taıebeslııden olmak nzere Esefle ifa.deye mecbur oln> crtfl t1 
'YÜZ kadar .Alman tayyarecisi Portekiz _ b1r tnrnttan böyle gtızeJ arı1~cf 
.de kara3ıll lncırek Js.panyaya ıeçmi§ler- .ziyctlerlntlen bnhsederkeJ1, ~ 

lr. 16 marttn bir Italyan gemisinden raftıın her gün Hatay 'l'ii~ 
ısevll'in limanı olan Huelvaya 250 Ital - tUrlö t.aey'fklcr a!tındR bulo 1"" 1 
:yan teknisyenl çıkarılmıştır. <lalr haberlerin gelmekte cıe "'' 

Tebliğde ıBilbaQ, BEU>te ve Alhazfrasa- mest ,içimizi sızlatmaltuuWd• ~ 
bir.Çak Alman Ye İtalyan ht>.rp mnlze - tçtn her şe,J'O :rnğmen JJatJIY otf tll 
ttnesi ,çlknnlını§ olduğu söyleniyor ve bu lıt\ktml:retlne dayanan bir ın ~ 

re kuntldn~nn fillen g5rır' ftl 
malzeme birer bjrer sayılıyor. kalplorlmlze tam hfr oınıı1;ret 

arsOlana, ·29 (:A..A;> - ıD:Un geçe 
:ne§redilcn resmt bir te.bl~de e..:cUmle 
bitditildiğine güre, mart a '"' zarfında 

nasyonalist arnıiye beş bin ki§i kuvve
tlndo Italyan kıtalan .gelmiştir. Yine bu 
llY znr.fmd;ı Franko .kuvvetlerine '162 Al
mnn ve 250 ltalyan tayyarecis! 11~ 71 1 
'ltnlyan teknisyen ve aynca 18 askeri 
tal-:Yare ~e 15 bilcum arabası iltihak ct
mistfr. ıHcr zaman .olduğu _gibi Emden 
knıvazöıılnUn !himayesi altmda Alman 
hıırp .malz mesl getiren Alman gemllcri 
Bllb:loya •vasıl .otmu~tur. Saatte 65 mU 

11Urate mtı'Hk !bulunan ve iki torpil kova
nuıı lıai.ı bulunan 20 ltalya.n kanootomo
bil! ve .!lırmn mUrettebatlı Jld dGnlzaltı 
filotillnaı Kaaizde görUlmll.§tür. 

'')lukan~ınet Demek Galibiyet Demek,, 
Barselona_, 29 - Dlln gece ,saat 23.20 

do Ba§Veldl B. Negrin, Barselona rad -

yommaa, I~aızy,ol ımlllc:tine aliimanm 
Aragondaki ileri hareketinin sebeplerini 
bildiren bir nuWk vermiş ve ezcümle 
d~mlJP;Jr Jkt: 

.Milyonlnrca insan, milcadelemlzin ne
Ucesl,yle alakadar bulunmaktadır. Aııile
rin yabancılardan aldığı tayyaı·eler, to_p
Jar veyahut insanlar, hUkCuneti, bir uz
laşma kabulüne icbar edemez. .Bilikis, 
hor ,gün hll.kiıınet, mukavemet arzusun
da kondislni daha kuvvcW bulmaktadır. 
Mukavemot arzusunda ree galip gelmek 
demektir, 

••.ıresllm Olwı!,. 

Salamatık!ı., .2 S>(A.A.) - Bat'Belona 
radyosunda Negrlnin nutkundan .sonm 
Sala.nuu:ıkadald "Radyo Na~yonal,. .saat 
birde a~ be~eyi nearetmıa-
Ur: 

.Krtı1 mmtıkumdakl :lepanyollar, Neg
rinin nutku gösteriyor Jd bu adam, hU
kCunotfnin ;son gUıilerinde dah1 IBize ya
lan ııöylemek isti~r. Biz.a.t., :ıendiaf ıhal· 
kı lcaUiama wollarkeıı. btr taraftan da 
size 'MUkavemot ediniı,, dJyor. SCdeıı 
mulmvemet :istemeabıJn ,:ye,Pne aebe~ 
Jmndisine kaçmak mmaru kalmaeıdlr. 

"Kızıl Milizlor, 

"Bavkumandan iF.rankomm emrindeki 
mili.ilerin galip geldiğini bil~ 

Silahlnnnızı brralaım. ;Bgkumandanm 

şefkat -ve -merhametine itimat ediniz. 
Şeflerlı:ıizi Jape.n)·nnm adalotiııe teslim 
edin~,, 

hü.kf.Unetinin bu &ekilde birçok va.it -
le.rde lbulundqğunu !ıatırla.mktadırlar. 

MACAR NASYONAL 
SOSYıWsTLER! 

Btıdçtıfte 29 {AA.} Havu Ajan
ısınm mliha:.'biri bildhiY9J"; 

N&Zileriıı ıtefi o1an 1blıibqı Frantz 
Zalassinin tanı.fta.rlanndan kalınan 
Huhaym :garl:>i Macuistanda Levas
ibereny'ae :ppılan . kısmi :intihapta 
mun.fıfe.k ..olması hiikfunet merkezi -
n1n mutedil siyasi mahfillerinde de -
rJn bir teP.ssürlA karşılanmıştrr . 

'(. 

mııt gclmıyccektir. lif 
ASlfA 

Büyük b,;. ka01Y00 

kazası 
10

,. 

fzınlr, 29 (Telefonla) Boı;UDJ,, 
guUu da çok feci bir kanıroıı 
sı olmuştur. 1i~;' 

Ehiıyotsiz bir ,şoför :rnus ış. sP. 
idaresindeki kamyon de,·rflJJlıS ~ 
<Ie bulunan, kadın, erkek. ,J •"" 
yaralanmıştır. araıııe.r ııer~~ 
ttı.'haneYB 'kaldırılmıştır. 4tf' 
yarası nğırdİr. ~of6r tevkif ce 

tır. ~41 

Kem.n.1 ıpaşanm ekmekli• ~ 
de feci bir cinayet meydana l~ 
mıŞttr. U J"Cşında :Hayri ıaııı pJt,.S 
bir coba.n co.euğu başı taşta~ t~ 
HldUrülmUş we cesedi kısıll:~ 
m1ştır. Katil meçhuldür. 't 
devam -olunmakta.dır • 

Avrupadan Amerik8Y' of 
BUtUn tayyare .retl 

arı kırıtdı fi/' 
Radio de Jı:uıeyro, 29 (IA.:A.-)~ 

kf;jlden ibaret mUrettebatı ne ~ 
kadan hareket dtnıiş olan ı»f ~ 
bir deniz tayyaresi., ıo.ooo 1tilotıl~; • 
fazla bir mesafeyi hiçbir !YE',ae ~ P' 
kuf ctmekSlzln katedcrelt lbU ıtl. -ıJ)ıf' 
ravellns'ıı gelmiş ve bu ıeıırat19 • 

ila~;;d~n verO' 
kalkıyor ,. 

A."lkara, 29 (Telefoıiliı) - ~ ~~ 
tlyncını temin ve hayat pabaltııtı tJ'Dt) 
cadelo maksadi) le lııpencıye.ri , 
müstnm:erat resminin ıamaınen 
ması tahakkuk etmek nzere~ııı. of"' 

:Esasen bu resmln hııstlatı Y_. 

kırk bin aira a.ramnda idl. ~ 
Diğer taratt.nn, 'buglln 'Dlecllt8 ~_, 

b1r kanun llyihruımtıa saf " 8 ~ 
muvnflk olmadığı anIQ.Ştl~ -~ut ıtfl ' 
lar .hakkında şlddclli htıxu--

dır. .~ 
Yapılacak tahlil neticesinde~ 1' 

luğu anlaşılruı mUstabzarlara 1J!lll' I' 
dileceği ve mahkeme ke.ra.r:IY1° elli ~ 
dileceği gibi, enh\plerindeD de s.Sl ıı.ıııı' 
dan 500 llraya ltadıır .para ce~ -(11' 
e:ıktrr. Suçun tekerrürUnde 

ithal .mtıs:ıadcsi geri aımacaktl1"· pi' 
Belçika ltalyao 1111 el• 
ratorJuğunu f eoJ~ 

eJclkı.o ıbO , 
Roma, 29 (A.A.' - B ~ ~ 

ttalya :imparatorluğunu !ülell ~ 'i' 
tır. Fllhak!4 yeni .Belçika bil clJJill ,~ 
Kont :A. dö Ker§OVUn Krala ~ 
mi§ olduğu itimadnanıestnde ~ 
"Sa ınclJCSte ltal_yn kralı ~ ~ 
imparatoru,, diye hitap etnıekte 



•• •• • 
• • 

Ed&bl roman: •• 
uzum p4yasası 

canlandı 
Mühendis ve mimaılar ıçın 

OSMAN OFLAR bmJr, (Ruausl) - Blrbg haftadan • 
bert tısnm ptyuumda ,arnıen durgun
luk ıall olınuı. fiyatlar da yükaelmeğe 
bqtamqbr. Bunun sebebi; Almanya 
Kontrol da!realnln Almanyaya ll..""1m ld
hal mtl.eaadeai vermesidir. Ayni zaman
da Ingtıtereden vaki mUhlm slparl§lerln 
de tesJri g6rOlmUıttır. 

Çok mühim bir kanun 
projesi hazırlandı 

YAZAN; Kenan Hulası 
ilet 

"-• ro ~rlgorofa gelince Gruşen-
'ı.ı' Zehra Osmanoftan hemen her 
~ tQIQ de onu arayacaklarına ştıp. 
'itu; aramak; Gruşenkanın 
'e'ld anıca dediği sinsi Grlgorof 
-._ Q' olabntr?. Kaldı ki onu yal
lıı l'ul)enka ve Zehra Osmanof de
ltı, "-tı yukarı btıtnn Osmanoflar 
~ Orlar. Fakat yine hiçbirisi bula
'u~tı zaman blJhassa lçerlerlndt> 
't•rı Oanıanof tıpkı kardeşi Yosufa 
'n. ~dltt gibi sinirleniyor: ve 
~tll bir dakika geliyordu kl onu 
ı_ •lttan vazgeçiyorlardı. 

~hı teu Grtgororun Oamanoflarda 
9'\ 0ııı.adığr dakikalar GrlgOrofu 
\. Ge kimsenin aradığı yoktu ha-

&11 \ ıe 11b:den olacak ki Gruşenkamn 
'hra Osmanofun Petro amcayı 
>lı. •lttan daha cok kendilerine en 

'fil b "\\ irisine ':aş vuracaklnn mu. 
\• •lı:tı. Kim olabilirdi bu?. Bura
ft\ •ııı.en hemen her ikisi de müşte
~dG'1~tınnyorlar ve Osmanofların 
~de, bir yabancı olmakla beraber 
\ e11 başka kimseyi bulamıyorlar 

4b 
' \ illet ve Zehra Osmanoflıın ken 
tııe 911dllertne bırakarak madam 
'Ororıarın panslyonun:ı döndU
~h btr dakikaydı. tık bahar ay. 
~h krnabadı adeta birdenbire 
ı~0 ttlıınış ,.e tıpkı Ham Osmano
>l~ fııhu gibi yepyeni bir kasaba 
'-~ara başlamıştı: kendi kendime 
~t •ınanoflar ,.e ne de başka hiç 
'ky dUşUnmek istemiyor ve ma
\t \ 'l'odorofların bana ayırdıkları 
'-b 'l Of!ada pencereyi yan açarak 
~ 111ttun btr 11ergOzeşt aramaktaki 
;ttılllı yaşamaya cahşıyordum .. 

",.l.da:rıı Todorof kapıyı blrdenbl-
111'du: .... 

Q Sııı istiyorlar, dedl! 

"- tıı~nka yahut Petro Grlıorof
~bırt olmak lbtlmallnl dUşUnerek 
~, 1 iniyordum ki Zebra Osmanor 
~/dlventerin başında ve uykusuz 
~. tecenın harabl vazlyetlle beni 
"llıhyordu: 

..... 
' '·Neden geldiğimi herhalde bt

~tıınız 

~111 li . 
>..\ 'lclkatı söylemek 1Aıım geline ,r, Osmanofun ayrıldıktan dahi\ 
~ttı •aM sonra bana yaptığı siya. 
~-~ hlcblr fikrim yoktu; kapıda 
~il 1 Oamanofun uzaklaışmasanı 
~~ı lklmlz değtl blltnn 011manof. 
~ ben ayni sUkCuıet itinde 11er-
1'tı 1nlk. Zaten Hamın bu dakika. 
~ 'tJ.r hlcblr vakit keşfedemlyerck 
"ıtı' ltarar verdiğini bilmiyorduk: "r '1l hepimiz Ham 011manofun 
'-a~' l'e dUşUncelcrl hakkında ta
>fııı ile başka. başka şeyler dllF;tınD· 
'ter'• bunu yaptığımız lvlndlr ki 
~ h 0nu geri çevirmek yahut onun 
~atta aramızda bile konuşmak 
__ ,

11
"elt anlaşamayacağımızı tab

tı>orecııyorduk. Halil ne yapmak ts. 
"ııu •e biz onun arkaBından ne dft. 
>ttı )'orduk?. Herhalde bunu kati
~\ e bllnıedlğlmlz için olacak ki en 
~b ltonuşmak lüzumunu duyan 
~'. ~ Osmanof bile kocasının yanı
h, aıu Osmanof uzaklaştıkca da
t, ~lt Sokulmak arzusunu duyuyor 
ı,I' 0nt harekete getirerek bir şey
'ııık~Yletmek istemesine rağmen 

() Ilı Yok hunu yapamıyordu. 
t~'tJ. l\1.1n tcındlr ki Zehra. Osmano
~1'1 ıtrarctınl hiçbir vakit Halil 
b\ı;ııorun hareketleri ile alft.kah 
~llb U)'ordum; yahut bulsam blle 
~il ~' Oıımanof bu hususta benimle 
llıtı ~tıuışablllrdi: aramızda bangl
lo01l laıu Osmnnorun ffklrlerlnd~kl 
tt1'1 ~hnı:tıden dllşUnohltlr vo ayni 
'tl'1 ~llda bunu tatbik etmek yahut 
"~lllek ıcın fikir verebilirdi? Da
l't'tJ.I\ tıra, Zehra Osmanor, JJaltl Uze 
~le: be dereceye kadar mtıesslr <ıla 

··~ etıı:nı tahmin etmişti ki?. 
011ııı~eden geldiğimi blleC'eks!ntz? .. 
llı 11~1 1 trı ıam:ın bOtUn bunlan dUşl\n 
teı1~~ beraber Zehra O!'mnnntnn 

, ~e dair nçık htr tlltrlm yoktu! 
, 

0 
'Yır, dedim: ve nkablnt'lc: 

't? C! rtgorottan bir habor mi yok
e~urıı. 

- Grigoroftan mı?. Bir aydanbe
rl Grigororu g6rmedlğlmlzl ve dUşUn 
medlğfmlzl de bfllyorsunuz? 

Görmemek.. Z~hra Osmanofun 
bunu doğru sôyledlğl muhakkaktı; 
fakat düşünmemek .. Hatta bunu Hıı
m Osmanof btıe yapamadıktan non
ra bizzat Zeh.ra Osmanof nasıl ya
pacaktı; nuıl yapacak?. Ve buna 
Zehra Osmanof tabiatında bir ka
dın fçfn, hele Grnşcnka da meyda
na cıktıktan sonra, nasıl tmkln ta
savvur edilebilirdi? Bununla bera
ber: 

izmir • Pire arasında sefer 
lımlr, (Husuat) - lzmir • Pire se -

ferlerlne nlaanuı yedisinde bqlanacak
tır. Denizbank vapur f3IP.tme bUroıru h
mlr • Pire seferlerlne Kenya vapurunu 
tahsis etmlıt ve bu hususta §Chtimlzdcld 1 
altıkad:ırlara malfunat vermiştir. Konya 
vapuru, bm1r ile Pire arasında haftada 
lkl§er sefer yapacak ve bu gemiden zi
yade kaaaphk hayvan sovkiyntmda kul
lıuulacaktır. 

Kimler mimarhk ve mühendislik 
yapacak, kimıer yapamıyacak 

- Evet. dedim, bitiyorum: fU hal
de? •• 

Zohra Osmanof oturmamıştı: 
- Hemen, dedt, OsmanofJara gtt

meğe mecburuz. 

- Nasıl, halbuki Osmanoflardan 
daha ayrı bir yerde yaşamnk tnaav
,·urunuz vardı. 

- Dol}ru; bir ba!tad&nberl bunu 
yaptığımızı da blliyorsunuı; ve ne 
kadar rahattık?. Fakat dlln gece .• 

Zehra Osmanofun söyledikleri 
doğru idi; hakikaten Osamnoflar da 
dllzelmeğe doğru yüz tutan her şe
yin birdenbire dUn goce bir fırtına
ya rastgolmlş kadar bozulduğu mu
hakkaktı; ve hAlA, Zehra Osmano. 
fun tızerlnde bu fırtınanın tesiri o 
kadar devam ediyordu ki bana I07-
lemek için geldiği ışeylerl bile an. 
latmaya muktedir olamıyor: sade
ce, "mecburuz!,, Bu kelimeyi stsylll
yor ve hemen kendisine itaat edece
ğim hareketleri bekliyordu. 

Zehra Otımanofa beni t.@trar O.. 
manoflann içine dantlne dair hiç 
şey sormamakta beraber a.,aA'ı 70-
karı bunu tahmine başlamıştım; bir 
kere Zehra Osmanof yalntzhğını en 
fazla hlsaettlğ! dakikaların içine 
girmişti: bllh8.88& hayatında yeni
den bir değtştkUll 7apıyor, •• bu 
değişiklik hariçten bakacak bir in
san için pek de o kadar ebommtyet;.. 
11 gözllkmlyona da kendisi tein 
ehemmiyetliydi. Daha bir hafta ev
vel Osmanofların içinden kocaaHe 
başbaşa kalnınk· için a:yrıhrken ne 
kadar başka tUrlll dUşOnOyordu; ade 
ta yeni bir bayata başla7aeat gt. 
blydt: 1'e tıptı tık eTlendlll 1e~eler
de oldulu gibi hareket ediyordu. 
Kocası Ahmet 011manofla başba1Ja 

kalmak, ve tçerlerlne hiçbir slyaret 
çiyi kabul etmemek .. Nitekim, baş. 
ka bir tarafta da söylediğim gibi 
daha tık sabah uyanır uyanmaz ye. 
nl hayatının Umlt ettiğinden de da.. 
ha güzel olacağını dtışnntıyordu; ve 
ancak bu maksatla.dır ki kUçtlk iki 
odadan ibaret evlerini Otımanoflar 
da hile göstormedfll bir ihtimamla 
derleyip toplamış. bUtün hat.rr&lannı 
bu kUçOk iki odanın lc;eı·lslne sıl

dırmaya ~alışmıştı. 

Şehrimlzdeld hayvan Dıracatçrlan, 

Deniıbank lzmlr aubeel mOdUrU B. Han
met Dlllgcnin de l§Urakiylo Tilrkofisde 
bir toplantı yaplJlI§lar, lhracatnı hangi 
gUnlerde yapılacağını tesbit elmiflerdir. 

Menemene verilecek su 
lzmir, (Husust) - Moncme su isale

~ 131. Naf'ıa Vek!letlnce bir şiri:cte iha
le edilml;:tlr. Su, Menemen civarmdakl 
karakol movkiindeld kaynaklardan alı -
nacak, demir borulnrla eehre geUrlle -
cektJr. Şehir dahilinde yapılacak teal!at 
ne birlikte bu işe 98.829 lira sarfolu -
nacaktır. 

Horoz köyde çavu§ kUrau 
açılıyor 

h:mtr, (Husust) - Ko:ıl Culluda oı
dııfu gibi, Manlsanın Hormköytınde do 
bir çavue (;\,~tmenler kurtiu açılacaktır. 
Bu kurs için HorozkOyde bir bina tahsb 
edllmlt ve ufak bir de çittllk aynlml§
t:Jr. Kursa, Uerlde adetleri arttnılmak 
üzere, ılmdillk 100 efitmen almacaktrr. 

Sıhhat müateıan göçmen 
köylerini gezdi 

hmlr, (HusuaJ) - ŞehrimlzıoE"kf mh -
hat mUeaseaelerinl, sıhhiye milcadele 
işlerini ve göçmenlerin dunımlannı tet
ld.lı: lçfn gelen mıhfye vek!Jeti mllııte
tan Dr. A.smı Arar, vll!yet sıhhiye mQ
dürU Ue birlikte hastahaneleri gcmıJş, 
kurutulması mukarrer bataklıktan gar
mllt, •ıhhlye mücadele teşkllAt.mın faa
liyeti etrafında izahat atm11tır. 

MUstef8,I', otomoltille Torbalıya gide • 
rek, harada lakin edilen g~enlerle de 
görOpıOf. sıhhi durumlan etra!mda tet.. 
Jdlderde bulunmut ve yeni göçmen klSy
lerlnl ıezmleUr, 

iki yağ kulesi ateşlendi 
hmJr, (Rusuat) - Çe§me kaıamnm 

lllceler mevkilndo llct kundakçılık ,·ak'a
et olmu§: ilci bağ kulesine gaz dl5k6ll 
meçhul ~uılnr yn.nı;m çıkarmışlar ve 
firar etml§lerdir. Yakılan ba.ğ kulelerin
den biri CeDme parti reisi Haaip Kaba
dayıya, dJğerl de yine Ce§JDode beledi
ye muh:ısebeclal Şe\·kiye alddir. HtuJi2e 
etraC~da yapılan tahkikat, kundakçılığın 
plıst lğblrardan Ueri geldiği neticesini 
vcrmi.etlr. Failler aranmaktadır. 

Bayındırlık Bakanlıiı mUhendJa ve 
mimarlık hakkmda yeni bir kaııun pro
jeal hamlam!§tır. Babalık projenin 
hazırlanmam mucip 11ebeplerl :ı&yiba 

aında oöyle balı etmektedir: 
"'MilhendJa ve mimarlık kanuna bu 

ıtınkU ihtlyaçlan karfılamıyacak dere
cede eaklm~ ve nafla fen ınekcnblnln 

mUhendlı ye~tlrecek teknllt okuluna 
çevrilmesi üzerine yUkaek mllhendJlller
ıe mUhendlslcrln vaziyetlerinin tayini 

zaruri görUlmUe ve Kamutay da bir mJl
hendi.!llik kanununun hıwrlanmaıır hak
kmda nnu gösterllmle olduğundan bu 
proje hazırlanmr§tlr. 

Mevcut kanunun DC§rlnden bugQne 
kadar geçen on bir sene içinde yapılan 
tocrllbe ncUceslnde eski kanunda mev
cut olup malmırlarmı g6rdüğilınUz bazı 
hllkUmler çıkanlmıf ve faydalı görlllen 
yeni hUkUmlor ilbe cdilmi§tlr. 

Bllhatta yeni kanun muntazam bir 
mühendislik tnbslll gl5mıeden imtihanla 
mUhcnd.is olmak imk&nlaruu ortadan 
kaldırmak ve mUhen<&llk ve mimarlık 
adJannı ve bu matı tqrmağa l!l&Wılyet-
11 fen erbnbını himaye eden mlleyylde
lerl koynıua ve bilhassa ytıltsek mtlhen
dis ,.e yüksek mimar mekteplerinden 
~ıkmayıp bu mekteplere muadil olnu 
yan yabancı yübek mekteplerinden 
mezun olanların yilkaek mUhendla ve 
yüksek mimar adlarım alabllmelerl bazı 
talt)idlere bağb tutulmuttur. 

Bakanlık, her gtın gittikçe ~falan 
baymdrrlık ihU~larmı önlemek zaru
retini duyduğundan tablblerde olduğu 
gibi bazı kayıd ve prtlar altında devlet 
ve bcled\ye lıi.zJZıetı~d• bulu~ fen 
erb:ı.bına memleketin umranile alAkalı 
mesleki faaliyetlerde bulun.malan zmı· 

nnıda izin vermek salihlyetinl almak c-le- ı 
çln bu kar.una bir madde eklenml§tir. 

Projenin ihtiva ettiği esaslnra g5r 
mimarlık adı ve sal8hlyetl ile 118llat 1 
ra etmek istiycnler eu vesikalardan bl· 
rlnl haiz olacaklardır: 

MUhcndWlk veya mimarlık tabslllnl 
g6stercn Tilrk yUksek mimar, mtlhen 
dls veya mimar mekteblerlnden verilen 
dJplomalar, programlarmm yUluıck mll 

hendJa voya mimar mekteblerl prog 
rarnlnrma muadil olduğu kabul edilen 
bir yabancı yüksek mflhendls veya yUk 
sek mlmnr mektebinden diplomtl alml3 
olanlara usulOne g5re verilecek ruhsat 
nameler, Türk teknik okulu mllhendJs 
l.."lSillı ile progrnmlarmm buna mua.dll ol 

/şaıeller: 

Bizim 

duğu kabul edilen memleket lclndekt 
diğer mllhendla veya m1mar mekteple
rinden verilen dlpJomeiar po~ 
nm Türk teknik okulu mUhendia kıamı 
proıramfarma muadil oldula kabul olu· 
nan bir ecnebi milhendll nya mimar 
mektebinden diploma aimıt olanlara u
ıuJUne tevfikan vertıeck rahatnameler 
ecnebi mekteplerinden .muun olanlara 
ruhsatname verllebllmek lçbı çıkt.ıklan 
mektebin un talebesi olarak tahllO de
receleri geçlrmle Te mektebin bt\Uhl 
derslerini muntazaman n flDen takip 
etmlf ve mektebe cari usullere gfSre ıe· 
çlrflmel!ll lbmı gelen btıtttn lmtlhanlan 

blttrmlı bulunmalan prt ol&cakUr. 
Yazılı "Yel!likalan hab bulunanlara 

yUksek mllbendls veya yflkaek mimar, 
diğerlerine Mdeee mimar ve mUhen& 
adı verflecekt!r. 

Tllrk veya yabancı mekteplerinde yQ

rUyen usullere göre do'ktora lmtlham 
vererek buna mah!ıu.s diplomayı a.tanla
ra doktor adı da verilocekUr. 

Programlar Tnrk yUksek mOhenc!Ja 
veya yQksek mimar mektebi program -
lanndan qağt ve teknJk okulu prog • 
ramlarından yüksek olan ve fakat, bu
lunduğu memleketçe yflksek mektep • 
lerden sayılan bir mUhendia veya m1 • 

mar mektebini bitirmlt ve diploma al • 
U1ll olanlara mahsus mUhendia veya ml· 
mar rullsatnameef verflecektJr. Bu mek· 
tep mezunlarmdan ytlbek mUhendJa 
veya y(lkııek mimar ruhaa.tnameai al -
mak tstedlklerl taltdlrde y(lbek mUhen
dbı veya y(lkıek mimar mektebinin aıt.
kalt lhtlsaa pıbelerl denı programlan 
mucibince okumadıktan derelerin fmU
ıianlarmı muvaftaklyetle geçfrmle ot -
malan prt olacaktır. 

Ruhsatnamelerin verllmest ve mek
tep programlan benzerliklerinin tettltl 
ve bu ~terle uğraşacak heyetin te~kll 
tmilleri ve nıhaatnamelerden almacak 
harç mlktan, allkah bakanltklarm mtı
taleaııı almmak l!IU!'etiyle bayındırlık ba
kar 'ıfmca hazırlanacak bir nizamname 
ne 'tesblt olunacaktır. 

Diploma ve ruhsatnamelerden blrlnl 
haiz olmıyanlar TUrkfyede mtllıenclfl 

veya mimar adiyle, kullamlamıyacaklar 
ve bu unvanlarla aanat icra edemtye 
cekler, unvanlarmı kull~ealdardrr. 
Buna aykm harekette bulunanlardan SO 
liradan 500 liray& kadar ·alır para ceza
m atmnr.ak ve tekerrtırtl halinde blJ' ay-

( Bor.u: 10 uncu aayıfada) 

Gemi 
Hayvan kayıflanndaki YAZAN• Sadri Ertem 

ÇlmlşJ{taZPk ipekçili· 
tını ihya lazımmış 

demirler sökülecek Bizim gem1 TUrk zck&smm Ttlrk cme-
Sebr.e satın arabacılann hayvanla.- ğtnln, Türk mahcmeelaln bir bedenin 

nru sevk ve idare için yan I;ayııların ruhla blrle§me&I gibi blrlCfl'Deslnla ese-

Çemi11ezek, (Kurun) - Kasabada Jç taraflarına çengelll demir takt.ıkla.- rldlr. 
bir tarihte çok flerl cltmit obn ipekçilik n görUlml1§tUr. Şimdi dalgalarm, rtızglrlarm dekora 
bata geçen ıeylt ve ıeyhlerln bitip t\l- Bu demirlerin hayvanlarm sırtla • l~lndc zeklya, telmlje ve eaerjlye bir 
kcnmlyen ihtirası ve gailelerlle ufrq· nnı yara yaptığı, bu yüzden tetanoa örnek gibi dolatan bbb gemi bula 
mak yUztındcn sönmUttllr. hastalığına tutulup ölen hayvanlardan Jelken ve &tirek deninde• aonra fa\..,, 

b:ldelmc\'ti gibi geldi. Yolken ve kürek 
deni kapanır, bahar \'e makinenin ..., 
feri dcnl:zlcrdcn karalara doira yol .. 
lırkcn bizim hudutlar bir tanıtan Deri 
teımljln, bir ıan.ftan 1"I Dert telmlll 
keachsıno emirber eden poUUkalana 
a.fcrlcrt 611ttncle bcyu lıaınJdar ~· 
m)ftL 

oldugıt görUimllştUr. fa''af braıa ceJdlea ve nvat .,.. 
Halbuki, kasabayı iç ve dr1tan çeviren Belediye kayışlardaki demirlerin ''af )"ahın rlraJI harabeet partalannut Ba bayrak J1llarea afa1&n1a dalga. 

dut ağaçları bilyUk bir servettir. Burada sökUlmesi için alakadarlara emir ver- gemi kabargalan ve karanu11.)'GAll- landı. Aruıra teknik bblm afaklarmm. 
hem ipekçilik, hem de ağaççılık ihya dirmi§tir. tanlan mllrekkep bahriyenin bir bul- da bir mccl gibi Jilboldl. Füat mell-
cdilebilir. Hemen kazanın içlnde cevi:ı bph bir geaeala me4 ...tlerlne .__ 
:~:~wup~~~~n~---~---~--w--.-~-~-~-=-ı-ıı_u_u-~-a-=-~--,-n-=-=-=-~-m-~-.-~-=-=-~-ı-a_a_m_ı_=_l~~~teb&~~~~-~~ 

H •• b • f k kun9 eezlrlerlc brtılattı. 
Kasaba b!r kayalık içcrlıln•. ıokulmuı ergun lT l TQ : 81Htıa T~ bayata ba medle eeı-

olr.-.11ına rağmen ballık ve blhçcliktir. dr arumda g~ ve bblm deahlerde 
Villyet mıntakasında ıcbze 5ncc Çeml!- e a k 1 a c a k o felkenJer slildllclll an lıUlıule denm 
eezektı= yetiılr: büt:ın mıntakaya ihraç 1 y z döven .-ereade ,.elkell bleea denb ... 
ecliJen sebze ve meyva, kı.sıbanm en &ı..z şairlerinden Segrani, zö.zleı 1 kör ol mu§ eski bir dostuna rastbya· talan Barbaroe gibi bir hayal oldu. Balt· 
mühim servet mcnbaı haline Jetml§tir. rak so:rmll§: rlye tczglhlan t&rlhln bir güzel hatıra-

Hava ve suyu gayet hoı ofan Çemiı· - Ne var, ne yok?. sı gibi uman, aman yad eclllcD. 
r,ezck bakımsızlığa kurban gitmiıtir. So- Kör: Ufukta manzara delfJtL 
kakları çok dar, uddclcri tımamltc bo- - Ben ne bUirlm, demi§, bende art.ık dlinyayı gatt.cek göz kalmadı, Rab lkHmtcrlnde manzara deliltL 
zuktur; evleri kerpiçten yapıı-:nrıtır. ki... Oöleft yeni bir ruhaa, yeni bir denta 

Fakat, dilnkll köy, aarfcd'ltn pyret Şair derhal eski dostuna dönerek kör olması yU.zUnden duyduğl: en mlt"bet davumı anlatan merdlr. Ba 
Vt" mesai uyesinde b'r kauba çthreai ta· acıyı unutturmak maksadlle: eserde mtısbcte inanan. ve mbbetl ya-
!ımağa baılamııtır. Ba çehrenin git~ - Hiç esef etme, demlı; onda da bakılacak yüz kalmadı. ratan yeni hıl!lamn nıbama ,.e caerjlıdal 
çc gilzelleıtı.:efinde tUphe yo~ur. n wo • eJlıuhJ'oru. · 
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Avrupanın eğlence şehri 

ViY ANA 

Viyana güzel ve muhteşem man
zarasını 'funa. nehrine borcJudur. 
,Tuna, Viyannyı sonj;uz bir valsin 
derlnllklerJno silrüklemek istiyor
muş" gibi kucaklamıştır. Bu nehir, 
şehre hayat, ışık vo bir nevi şarkk~
·r1 cazibe ve parıltı verlr. Vlyananıa, 
etrafı masalları andırır derecede 
gllzeldlr. Kalenbergden görUlen 
grup kadar vahşi ve enejfk bir man 
zara tasavvur olunamaz .. 

Ya,·aş yavae şehir gtil rengine bo
yanır, bir zamanlar Vagram harp.. 
lerlne sahne olan bereketli oYa, ko
yu yeşil renklerlle gözlerin önünde 
"serplİI dıtrur. Tuna, sonsuz ve çQTak 
Macar kırları.na doğru kıvrılır. Kar. 
patlar menekşe renkli pırıltılarla 

g6ze ça.rpar. ŞUrya alpleri ise, ta 
uzaktan, kor gibi yanarlar. 

Bu parlak ve şairane şehrin çeh
resi de, halkı da melankolik olmak. 
ıan - tablatlle • kurtulamazlar. Gök 
lerden tutun da insanların ruhları
na varıncaya kadar her yerde bir 
parlaklık görUIUr. Karakter ttlbarl
le Vly:ınnhlar, Parlslllere benzerler. 
Menşe itibarile KeltJerden olan bu 
ndamlar iyi kalpll ve fevkalAde ne
şelidir, şenllklerl, eğlenceleri, bay. 
ramları pek severler. Vfyanalı te-

nevvllll sever, her yerde ve ne baha.. 
Ftna olursa olsun tene\-vU arar, yck
nasaklık kondlslnt en çok sıkan bir 
şeydir. Konuşmağı seYen ve her za
man keytl denk olan Vlyanalı, en 

hUyUk bir ihtiyaç saydığı eğlence 
için her tnrıu fedakArlıklar yapmn
;a hazıdrr. 

Şimdi gelelim Vlyananrn tarihi
ne: 

l\lilMı 180 senesinde Mark Orol 
burada ölmUştUr. Romalılardan eon 
ra Viyana Slavların ve 12 inci asır
da. llunların eline geçmiştir. Haclı 

eıe rel'lerl, VJyanaorn inkişafı nzerln-

Kültür 

de bUyilk ter,lr yapmışlardır. Mar. 
graf fon Dnlenberg burasını merkez 
yapmış ve lılr şato llo şehrin etra
fında surlar inşa ettirmiştir. On 
UçUncU asırda Çek kralı Otokar Vi
yanayı zaptetmlş, fakat sonra Jlabs
burglnrdan Rudolf şehri tekrar geri 
almıştır. Macar kralı Matlas KorYl
nus bir bilcumla Vfyanayı ele geçir
miş TC burada yerleşmiştir. Kendisi 
cesur bir kumandan, büyUk blr 
Alimdi. 

1490 senesinde Viya.nada ölmü~

tUr. Ancak onun ölilmUnden sonra 
.Habsburglulnrdan Mnksimlliyan hal 
kın bUyilk tezahilrlerl arasında şeh
re glrmeğo muvaffak olmuştur. 

1529 senesinde Kanuni SUlqyıµan 
200,000 kişilik orduslle şehri muha
sara etmişse de alnmamıştır. 

1682 senesinde dördUncn Mehmet 
bUyük bir ordu göndermiştir. Viya.
nahlar, bu defa Leh kralı Jan Hob-

yesklnln Kara Mustafa paşanın or
dusunu kuşatması sayesinde tehli
keyi atlatmısla.rdır. HAlA bugün Sen 
Stefan kilisesinin can kule~tnde 

Gra.f Ştarenbergln 15 eylfıl 1863 de 
Uzerlne cıkıp Jan Sııbyeskfnin Vi
yana ordularını gözetlediği peyke 
durur. 

1805 kışında Fransız mareşali 

Mnra Vlyanayı zaptetmiş: 1809 da 
Viyana tekrar l\apolyonun eline 
geçmiştir. 13 mart 1848 de Habs-

burglula.rdan Ferdlnand kardeşi 

Frants Karı gene tnhtrndan feragat 
etmiş, o da tahtını Yellaht ve daha 
sonra tnıparntor olan oğlu Frnnsu. 
,.a Jozefe bırnkmıştrr. 

Vlyananm Umumi Harpteki vazi
yeti milhimdur. Bugiln Vfyanayn Al-
man millet şefinin ayağı basmış 

bulunuyor. Bu da Viyana tarihinde 
yeni bir safha!. 

parkta 
On bin metre murabba'ık 

birs aha üzer:nde sun'i 
bf r göl yapılyor 

lzmfr, (Husust) - Kültür Parkta, 
on bin metre murabbalık bir saha U -
?.erine sun't göl yapılmaktadır. Bu göl, 
14'\ıar zamanına kadar hazırlanmıs ola
c&ktır. Gölün içinde uf acık bir ada ve 
bir de yanm ada bulunacaktır. 

Bir ve iki klştlik küçük sandallarla 
gölün içinde gezilecek, etrafı söğüt ve 
hurma ağaçlarJyle kaplanacakbr. 

Sun'.i göl, 1938 İzmir Enternas:·onel 
fuarında yepyeni bir eğlence yeri o • 
la<'.aktır. Gönderdiğim resim, sun'i gö
lün hazırlanmasına aittir. 200 den 

fazla amele bu sahadaki topraltları 
kaldırmakla meşguldur. Göliln suyu, 
Kadif ekalesindeki bir membadan te • 
rnin olunacaktır, 

McuL..ım Mıın/ord 'kocasi.y1c 
mahkemeye gelmek üzere evinden 

a111'tlıyor 

Kötürüm çocu
öl düren 

v 

gunu 
anne 

idam hUkmUnU yiyen 
liadın son dakikada 

affedlldl 
Ben kanun nazarında mücrimim; 

fakat A.llahın indinde asli! .. 

Bunları söyllyen, beş yaşındaki oğ
lu Derek'i öldürmek suçuyla Londra
da mahkemeye verilmie olan Madam 
Ka.Uen Munf ord'dur. 

Öldürülen çocuk, bir nüzul netice -
sinde iki bacağını ve bir kolunu kul
lanamaz olmu§ ve kötilrümleşmi§ti. 
Bu zavallı yavrunun ayni zamanda ka
fası işlemiyor ve hatta yemek yeme
sini bile beceremiyordu. 

Annesi, çocuk beş yaşına gelinceye 
kadar her tUrlü f edak!rlıktan çekin
mcmi§, mümkün olan her tedaviyi 
yaptırın ı§ttr. 

ONU Stz ÖLDÜRMEZSENİZ 
BEN ÖLD'ORECEGlM: 

Bütün bu eefkat ve tedaviye rağ
men çocuğunun çektiği ıstıraba ta • 
hammiil e.denıiyen anne, .Teşrinisani -
nin 10 uncu gilnU son bir. timitle~ ço -... 
cukhastahklan mütehassısı Dr. Vinin-
ge müracaat ediyor. Fakat aldığı ce
vap katidir: 

- Çocuğunuzun hastalığı gayrika
bili tedavidir. 

Artık bedbaht kadının bUtün dil • 
şUnccsi, yavrusunun rahatça ölmesi 
etrafında toplanmıştır. Yalvarıyor: 

- O halde yavrumu rahatça öldür
mek için hastahaneni7.e kab~ıl ediniz. 
Eğer kabul etmiyecek olursanız, onu 
hl--· t ben öldüreceğim! 

h!ndam Munford, başka hiçbir ·keli
me ı:ıöylemcden doktorun yanından 

ayrılıyor. • 
Ayın yirmi birinci gecesi. Bedbaht 

anne polis müdüriyeti binasından i · 
çeri giriyor. Koltuğunda yünlü bir ku
maşa sarılmış bir paket vardır. Bunu, 
güçlükle nefes alarak, ye.sil bir renk 
almı3 olan yüziinde büyük bir ıstırap
la. masanın Ustüne bırakıyor ve anlat
maya ba§hyor: 

- Oğlum, yatağında uyuyordu. Ha
vagazl musluklarından en büyüğünil 
açtım ... 

Polisler bu mütlıiş itiraf kar§ısında 
derhal yerlerinden fırlıyorlar ve yav
ruy:ı. sun'l teneffüs hareketleri yap • 
mıya başlıyorlar. 

Merhamet yüzUnden katil olan Ma
dam Munford bUyük bir ıstırapla mü
d:ıhale ediyor: 

Beyhude uğraşmayın, art.ık iş iş
ten geçmiştir! 

Mahkemede Munford'un avukatı 
şunları söylUyor: 

- Müvekkilim, beni yaptıklarım 

mUdafaaya değil, bu İ§i huzuru kalple ı 
işlediğini söylemeğe memur etmiştir. 
Kendisi yaptığından kat'iyyen miite • 
essir değildir. O bir anne olarak vazi
f e!;ini yaptniş, çocuğunu müthiş ıstı -
rnplardan ve feci bir hayattan kurtar
mıştır. 

İ§te sizlerin katil damgasını vur • 
mak istediğiniz mücrim böyle bir kn· 
dındır. 

Müdn.faa E>.snasında muhakeme saf. 
halarım taltip edenler ağlıyorlardı. 

JUrl kısa bir mUzakereden sonra he
yeti Mkimcden "merhamet,, istiyen 
bir karar aldı. Fakat hakim kat,iyyen 
mUsamahaklr davranmak isteğinde 
d~ldi. Bir ölü setl8izliii içinde bek-

~ 
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Vücut makinemizin bir 
garabeti daha 

Kalbi sağda otan 
insanlar 

•-• .... ----··-"" -··-·---·-·-•-•••-••nneu.- ~ j Ancak, bu vaziyete on erkeğe mukabil bir ka ı,r 
i tesadüf olunuyor. Kalbi sağda olan bu çeşit ~-itt
i dan ilk defa Fransız komedi muharriri Mulyer DP"' 
İ etmİ§· 
: ................... ·--·-· .. --·-·-··--........................ ._ ........ - ~.., 

Kal bl sol tarafta olacak yerde MolfyerJn b•1 işaretine katıl rtııfO ~ 
sağda bulunan bazı kimselerden son müşler ve bUyük komedi şal ııd' 
zamanlarda g:-zetelerde !>absedil- nunln 1666 tarihindeki bit 1:.rdJ1· 
mlştf. Şimdi de Fransada Roş - Sür - işaret ettiğini anhyauıaınıf ~ 
Yon denilen kücUk bir şehirde böy- Fllhakl~ca, o tarihte, Teofra&~t'' • 
le bir kadm'l rastıanılmrştır. Bir vl- dotun meşhur gazetesi ••G afll ti 
lA.yet doktoru. muayene ettiği kadı- yazdığına göre, o sene ölen 1tn• (f' 
nın kalbini sol tar::.fta boşuna ara- adam, cesedini tıp akadenıls 0~ 
mrş, başını sallamış, kadının Adeta sfyet etmişti. Ceset nzerlnde ı-1' 
"kalpsiz•• ll~ine hükmedecek olmuş, yapılırken, Parls tip akade~t tPt 
fakat f!':>nra ka1~f me,·cut olduğunun bllgllf profesörlerf, aıen es ttJ.r' 
nncnk yerini değiştlrdiğlnlnin f~-- harlbln kalbini boşun& ar~11ııo' 
kmn varmıştır! yoruldular. Tabii sol tarafta 1~ 

}{adın da o zamana. kadar kalbi- ğa uğraşıyorlardı. Tam bO :rf, t' 
nln ı;öğsUnUn ne tarafında bulundu- salondaki genç talebelerden b , .. ~ 
tunu bilmiyormuş. Dolayısiylc, dok- ğrröı: "İşte. fşte kalp burad•· ,olJ 
t.Ordan öğrenince, o kadar heyecana parmağının ucuyla gövdenin .,..ti 
uğramış, ki kendisi de hayli heye- mukabil cihetini gösterince. lP 'J 
canlanmış olan doktor, kadını teskin o cihete eğildi . Hakikaten, k~1'. ~ 
edici bazı lllc;lara el atmak zorunda day.dı. HattA yalnız kalp de ;ae1' 
kalmış. Ondan sonra. da soluğu pos- tun dahlll Aletler, kalpten ~~ 
tahanede almış, bu "eşsiz" hAdlseyl kadar, insanın umumiyetle '°of! 
bUtun dtınya duysun, diye dört blr bulunan cihazlar, sağda buıoıı 
tarata telgraflar yağdırmış! du. ~ 

Soğuk mart gllnlerlnde gribe ya- O tnrlhtenberi Parlsln Sen rıe'IJ,ıtl 
kalanmasaydr, kalbinin mutadın den boyuna su aktı, aradaD ee ~6' 
gayri yerde senelerce muntazam su- geçti, dUzlnelerce buna beDll~.,,, 
rette attığının farkında bile olma- seter keşfedildi: fakat kalple ,1,~ 
yacak olan kadının, yatağı yanı- da bulunanlar, dalma . erke ı,l~ 
na çağırdığı doktorun keşfiyle bu 10 insan arasında 1 kadının ı'
hususlyctll vazlyetlnln açığa vurma- sağdaydı ihtimal; fakat bOY

4
, td 

51 karşısında, trb, Alemi, ne dilşUnU- de rastgelfnmlyordu hiç! BU 'ot4" 
yor? BUyUk şehir doktorları, kUçUk Alimlerini dUşilncelere vardırı1 1' 
şehir doktoru glbl heyecana kapılıp Kalbi sağda olanlar araaıncl., ,ıtl 
hayret göstermemişlerdir. Ağırbaş- manyalI bir delikanlının Jll,c fi 
lt, vukut ve tecrUbelerl geniş ölçüde- d& hatırdan çıkmamıştrr. B0 f 
ki doktorlar. kolay kolay şaşıp kal- manyalı dellkanlr, bir kadJll' tlf 
mak istemezler. Bahusus, ki bu se- nlll vermişti; JAkln, ka.dın, 011•_~ 
ferkt kalp yeri başkalığı, ilk defa vermediğinden, ıstırap çek11;:';_. 
vaki bir şey değildir. Az da olsa, Bir gQn eline bir tabanca a1•..-tJJl1" 
daha evvel de bu kabU vakalarla nunla mUşkUl işi halJedlp ed:.~ 
karşılaşılmıştır. ceğinl düşllnmlye dalmışkeDı Ol~ 

Bu arada ilk hatıra gelenlerden ca kazaen ateşlendiği gibf, n•
1
, 

biri de Fransızların beynelmilel ol- dan çıkan iki kurşun delllı111 l ti' 
muş edlblerlnden, nUkteli mudhlke- kalbinin bulunması tabU oıan '° t" 
lerl hemen her memleket sahnesln- rafına, tam kalp yerine gtrd!· ot-' 
de yer tutan Mollyerdlr. Mollyer, kat, delikanlı da, başkaları d•U'IJ o 
bir kısmını Ahmed Vefik Paşa mer- işe şaştılar. Kurşunlar gö'8bat4" 
humun yarı tellfçeslne değiştirerek, nalılyeslnl yaraladığı, deştiği JC,J~ 
mahallileştlrerck ve lisan itibariyle delikanlı yaşryordu; çUnkllı ord" 
de hususlyetıen:itrerek bizim sahne aksi istikamette, sağda atı[ ,, 
edebiyatına geçirdiği mudhlkelerin- Dellkanhpın mağrur sevglllS • Jıell' 
den birinde, "gayri muayyen tenef- vaziyeti öğrenince lmana getlP• l fi' 
file cihazları göğsünUn sol tarafında dlslyle evlenmiştir. Kalbin so .ııt1• 
ve mUkemmel atan kalbi göğsUnUn rlne sağda olması, dşığtn ınur• 
sağ ynrısındn bulunan bir erkek" , 

P 1 ılı asırlarca ermesine ;yaramıştır. ,ıbflJ 
ten batseder. ar 8 er. Teratoloji tarihinde, Jı 

11 
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sol yerine sağda bulunuııısınd~,rf" 
ha enteresan vaziyetlerle de ır 1". 
Jaşılm1ştır. Mesel!, Bod61ok. bil bit 
rlne yanyana iki kalbi bulun• ~· 

Toplantılar: 

Ruh hekimlerinin aylık 
toplantısı 

TUrk Nöro - Psihlatrl cemiyetinin ni
san toplantısr ayın birinci cuma gilnU öğ
leden eweı Bakırköy akliye ve asabiye 
hastahanesinde yapılacak, sinir ve ak 
hastahklarnn alAkadar eden fenni me
seleler görilıııUlecektir. Mart içtiınamda 
belkemiğine ait oldukça az tesadüf edi· 
len bir bozukluktan ileri gelme nuha 
basısı pies.l gösterilmiş, tem&rUZ 8Usü 
veren bir lsterik hasta ve hezeyanlan
nm şekli itibariyle münakaşayı mucip 
bir vak'a mevzubabs edilmiştir. 

!iyen salonda. sesi çmladı: 

- Kanunun hiç bir maddesi, mer -
hamet yüzünden cinayet işlemeyi tec
viz edemez. Adalet yerini bulacaktır. 

Salonda insanın tüylerini diken di
ken eden müthiş bir sükut hUkUmfer
ma idi. Mahkemeye kocasiyle beraber 
gelmiş olan madam Munf ord, bu se
fer sapsarı yüzüyle polislerin arasın
da mevkuf olarak ayrılıyordu· 

Son gelen bir te1graf a göre Madam 
Munford İngiliz makamları tarafm • 
dan affa mazhar olmu§bır. Kanun na· 
zarında bir katilden başka. bir şey ol· 
mıyan bu kadın bugün bUtün lngilte
rcde en zavallı ve en bedbaht bir anne 
olarak anılmaktadır. 

1 tJf· çocuk muayene ettiğini an a. il ol' 
yazık, kl bu çifte kalpli çocuğtl tstrl~ 
lan mı, yoksa kız mı olduğU 
olunmamıştır. )'11•' 

Dundan daha enteresan ı1111ı 0,.ot• 
bir vakıa da, 1712 tarihinde :eda' 
müştUr. Grenobl hastahaneeln 81,ııs 
ğan blr cocuğun kalbi, glS'Vd: ııf' 
ihşrndaydı. Kalp, deriye sarı 1 

0,r 
madalyon gibi, kUçUcük göğeU~11,t• 
rinde krmıldanıyordu. D6yle ıc rı' 
lakta. gibi bir kalbi kaybetıııe ~ı1'' 
kadar kolaydır. Biçare cocuk· r1'"J 
mlld.det yaşıyamamıştır. BU• e 
bir cocuktu. rrl' 

ub• Du bahse ait makalenin Dl ıd tıll' 
rl Plyer Lanven, "Yeryüzünde ııd• 

rısrı tun kıt'alarmda ve bUtnn ası 
1 

,8ıt' 
kadınların kalpleri, tıbbın kat) 661• 
tesblt ettiğine göre, yerli yerl~ııd" 
dl. Bu itibarla da, kalp oyunlar e••' 
erkeklerden daha başarılı bar 
edebilmişlerdir!" denuıektedlf· •"" 

Fransa.da ortaya konulan -r tııll" 
kadın kalbinin de solda bu tuna 11ıel ceğine şimdiye değin en kese -"-ef 

· g6tUr,,... 
misal teşkil eden, en su oı•' 
şekilde beUrUlmesl mUmkUtı ..,, 
flk vakıa olmak ilzere Uerf.1e 



Ciroedilen ziyafet!? 
YAZAN: vo Haıns RösDeır 
Bu Alman hikAyeci, bu hikAyeyi "Hakikt 
olabilecek bir hikflye,, kaydlle bastırmıştır. 

C) danın sükQnunda bir seA işi- layısile biz de onları davet etmek 
tlldl: çareslzllğlndeylz.,. Sen de vaziyetin 

~hana bak, Pavl? Ne olur, şu bu merkezde olduğunu zanncdlyor
~ll lllerı bir kerecik olsun davet sun, değll mf? 
llt Ilı, Biz akşam yemeğini onlarda - Hiç şüphesiz! l\:reller, bize bir 
;ıı. hemen hemen 6 hafta oldu! akşam yemeği borçludurlar ve bu 

--ı:'l, cam sıkılmış bir halde, oku- yUzden .. 
.... gaıı:etcden gözlerini kaldırdı: - Ve Dussenler de bizd()n bir ak-

'. ~lvllne, sen bu adamlara kar- şam yemeği alacnklıdırlnr? 
'eııı()rıları tercih edecek derecede bir - Elbette! 
, !>atı duyuyorsun galiba? Pavlln zihninde blr ıçrk parladı. 

' ilen mi? Sempati duyup da ter Sevinçle bağırdı: 
>tıı etınek, ha? Eğer bu kendini be- - şu halde bütlln işler yoluna gl
"'1lş takımın yüzUnü görmeesm, rlyort Hem de gayetle basit bir tarz 

!> rahat edecek! da! Nasıl mı? Krcl ailesi, bize borç. 
,•-..ı, homurdandı: Ju oldukları akşam yemeğini, bfz. 

'ttıı l!:, o halde? O halde ikimlı de den akşam yeıneğl alacaklı olan 
'9ıı fikirdeyiz. demek! Onlardan ne Bussen ailesine verirler. Yahut tt. 
">hoşlanıyorsun, ne de ben hoşla- <'aret dilince söyllyelinı: biz; Krel-
~ Orurn; dolayıslle de kendilerini lor hesabına yiyeceğimiz akşam ye. 

et etnıeytz. olur, biter! meğlnl Bussenlere ciro ederiz. Ben 
~ \"ook, bak. bu olmaz işte! Ma- şimdi oturur. Krellere derhal bir 
a~ kl öyledir. biz de Jtendllcrinc mektup yazar, akşam yP.meğlmizl 

..... etneUydfk! Bussenlere ciro ettJğlmlzl bildiririm 
' l!2 gitmek de istemiyorduk za- sonra Btıssenlere de bir mektup ya. 
it~' l>avıınc! Fnkat Dusscnler. bizi zıp, kendilerine olan akşam yemeği 
'ttı~r tekrar ısrarla o kadar davet borcumuzun Krellerin <Wfndc öde
~ er, o kadar üzerimize dUştUler, neceğinl, oraya giderek yiyebilecek 
~~artık nezaketsizlik etmemiş ol- ıerlnl anlatırım! 
\ı lcın.davctlerlnl kabul etmemiz Ve karı, koca, bu esastan hnreket 
'taııı:ı geldi. Fakat evimize ayak edilmesini kararlaştırdılar: böyle
'- ltıaııar! Bu adamlnrın hakkımır. ce yapıldı. O zamandantieri. , gerçi 
'tt«~~ dUşUnccckleri de, bizce mUsa... Krel ,.e Dussen ailesinin Pavl Ye 

!> • Umursamayız blle! PavUne ile araları açrldıysa da, bu 
''"lfne, kocasının fikrine lştJrak yüzden onlara kızmakl a nankörlUk 

,
1
tordu: etmiş sayılırlar: çUnkU, ciro edilen 

\ 1Hzım etiket knidelorlnf bilme- akşam"yemeğlnde adam akrlh eğlen 
~ llılzden bahsedilsin ml istiyor- mtştiler; Pavele Pavlfnonln isimleri 
~ lluş_s~nler, bizi da"ot ettiler, sık sılt 'tekrarlanan umimt sohbet
-. '18Ue bizim de onları davet et.. Jennde, onlar hakkında kı:rasıya de
~ ıı:ıtı zaruridir. Muaşeret adabı dl kodu yaparak!? .. 
~~laaından, bu bir icaptır. Ödeş. 
~ Rerektlr! 

l.l'J, dişlerini gıcırdattı: ..... '1 Azap çektirmekle bizden fntl-
\ alnıaları l!zım, demek? O hal
't,~kAIA: ben onlara telefon edip 

-.1 «ltl Bussenler,. diyeceğim "de
~ karım, size bir akşam yemeği 
~lu Olduğumuz hususunda. heni 
.. etti: bu nahoş işi biran evvel 
~ 'ttarar etmek arzusunda bulundu
._~tızdan, ıutten davetimizi kah. 

'l' e ..•. 
~ aın bu aralık. kapı çalındı. Bir 
t,/·tup getlrllmfştl. Krel allesl ta. 

;n<lan. 
«ıı: l't'llnc, getirilen mektubu oku-

t\~ "Sevgill dostlar, sizi gelecek 
)'tıı tınba günU mütevazi bir akşam 
~l eğı Yemek Ozere evimizde göre
>cı~ekf mtzl kuvvetle hesaba katı- f 
~ ı ... 

ll\'l, yerinden sıçradı: 
._; '.Benı göremlyecekler, beni gö_' 

' 1
:teceklcr! Ben önUmtizdcki car. 
baya nezle olacağım! 

>e ~ l\reııerln davetinde sen şlmdl
t,11! tdar iki defa nezleye tutulmuş 

t~' l!l fyl ya işte! Daha kolaylıl,la 
l>ttııabllf r! 
..... '"llne, aksine kanldl: 

ııı, ltiçbir mazereti yutmazlar; git. 
~t lllı lft.zım! Yakışık alan. budur. 
~er bu sefer de reddedersek, sonra 
"ıe 11erıer? Kreller, bize akşam ye
«, tine gelmişlerdir, dolayısile biz 

0 ttlara gitmek zorundayız! 
c,~ l<reı aileslnln bize derin hasret 
~ lJıtıerlnl mi sanıyorsun? 

l\'l!ne, şöyle mukabele etti: 
~,; litc de tlzlemediklerl muhak. 
~sa da, biz gene gitmoliylz! 

"'•tı~'·ı. da"eti şu yolda tefsire gl-

lt;- Vaziyet benc-c şu merkczdef\i r: 
'lin lı~ karısı. dUn kocasına "biz nr-

"..ı hır defa olsun Jlagenbergcr ai
~ ııı davet ~tmeliylz. Onların e\'in
tb, l)cşar:rı yemeği ylyell, hemen he
'bt-,.'tl t hafta oldu. Eğer bu kendini 
'ti;nrnış takımı gözlerim gôrmcst:>. 
~~ "abat ederdi gerçi; takat mn-

ıu onlar bizi dnv<'t ettiler, do-

Bugünk.ü 
Romeo· ve 

Ju!iet'ler 
Sevd l ){: nı öldü.ren 
gen~ kendisine 
ateş ed.emedt 

Eski zamandaki din kavgaları gibi bu· 
gün de "Demokrat., ve "Nazi,. kavga
ları bıu.a.n büyük taassuplara kadar 
va.nyor. Nevyor.kta olan bu hadise bu
nun acı bir misalini göstermektedir. 

16 yaşında Donald Karol isminde 
bir Amerikalı genç, 18 yaşında, Şar
lot isminde bir kızı seviyor ve onun
la evlenmek istiyor. Bu iki gencin ai
leleri fikir itibariyle birbirine muha -
lütir. Tıpkı, "Romeo ve JUlyet,, ese -
rinde olduğu gibi, birbirine rakip bu 
iki aile, çocuklarının evlenmesine mü
saade etmiyorlar. Donaldm babası: 

- Oğluma o nazi aptalının kızını 
alil' mıyım hiç! 

Diyor. 
Şarlotun babası da: 
- Kızımı o eski fikirli adamın oğ

luna mı vermek! Allah. gösterniesfnl 
Diyor. 

Bu suretle, birbirlerinden ayrılma -
ğa mecbur olan zavnllı gençler· arala
rında söile§iyorlar ve alakalanna ga
yet romantik bir ~kilde son ·verme'yi 
kararlaştırıyoı:lar. • . . 

Bu karar ürerine, öldükten sonra 
ikisini bir mezara koypıala.rmı istiyen 
bir mektup ~yorlar ve bir tabanca 
alıp kıra çıkıyorlar. 

Donald evvela kıza ateş ediyor, öl
dürüyor .. Sonra, cesareti kınlıyor ve 
tabancanın tetiğini bir daha çekmeye 
kendinde kuvvet bulamıyarak, koşu • 
yor, kendini polise teslim ediyor .• 

Hfülise bütün Amerikada büyilk bir . 
t~ssür uyandırmıştır ... 

Hl 1Rlı !Va aht>nt> olu
nuz ve edininiz 

Otuz yıld zla baş başa 
_____ ,_,------------------------------------------,_,-----··-------------------------------------------....,,.. 

Coni Vaysm uller 
işte, güzel olduğu kadar dik iş dikip yemek 

pişirmesini de bilen erkek. bir yıldız 
YAZ AN; Turan Aziz Beler 

H OLIVUD'UN en cambaz artis
ti Coni Vaysmüllerdir. Yakı -

şıklı, güler yüzlü, sevimli, iri omuzlu, 
yüksek boylu bir genç. Gayet kuvvet
li de bir el sıkışı var ... 

Stüdyonun bir kö§esinde bir ''yaba
ni orman,, kurulmuştu. Etrafta may
munlar daldan dala zıplıyor ve birbir
leriyle şakalaşıyorlardı. Birdenbire: 

"AAAAaaaaeee aaaaceee., diye ba
ğıran ve sun'i bir ağacın yüksek dal
lannda.n bir ses duyuldu, MaymurJar 
sesi işitince yerlerinden fırhyarak ok 
gibi ağaçlara tırmanmağa başladılar. 
Bir hışırtı işitildi ve yan çıplak bir a
dam daldan dala sallanarak objekti -
fin karşısında yere yuvarlandı. 

"'Holt it,, rejisör sahneyi durdurdu 
ve Tarza.om çıplak omuzuna vurarak 
"Fine work Coni., diye artisti tebrik 
etti. 

Vaysmilller yüzündeki ve vilcudiln
deki teri ve kiri isterken matbuat mü
dürü beni kendisine takdim ederek: 

- ''Tilrkiyeden -seninle görüşmek 
için buraya kadar gelmiş bir gazeteci ' 
dedi. 

Artist memnun olarak gülümsedi 
ve bizlere yer göstererek: 

- Biraz otursak baylar. Zira Uç 
gündür daldan dala zıplıyorum. 

Bir halının üstüne oturduk. Vays
müller mükemmel de bağdaş kurma ... 
l\~J biliyor ... Bu münasebetle. 

.. _ M~mleketinizde eskiden böyle 
otururdunuz değil mi,, diye bana sor. 
du. Bu artist de ötekiler gibi cahil. 
Ne tarih ve ne de coğrafyadan haber· 
dar.: Esasen bütün yıldızlar Boğazi - ~L~-,~trıv 
çini ve Süveyı knnalmı birbirine ka
rtştınyorlar ya. .• 

İlk tanıştığım yıldızlara yaptığım 
gıbi, Coni'ye de Türkiye hakkmd::. 10 
da~ikalık bir tarih dersi vermek mcc
buriye~inde kaldım. Kendisine sor -
mak istediğim sualleri sorabildim. 

- Otomobili sevmiyerek atlı araba 
ile gezmesini seviyorsunuz, öyle mi?., 

- Ta.rzan hiç otomobile yakışır mı? 
Araba ile gezmeği tercih. ederim: çün -
ki! daha eğlencelidir. insan etrafı ve 
etrafındakiler de insanı daha iyi gö -
rilr . ., 

- Kapalı gömleklerden, ve kravat
tan hi<; hoşlanmıyonnuşsunuz doğru 
mu?,. · 

- Bu tamamen asılsızdır. Dünyaya 
hakiki Tarzan olarak gelmediıtı ki. 
Afrikanın ormanlarmd3.n da Holivu -
da getirilmedim. Ben yalnız çıplak 
gezmekten hoşlanırım. Nekadnr çıp -
lak gezsek o kadar vUcudUmüz kuv -
\'etli ve mikroplara karşı da mukave
metli olur; h:...yatımız da uzar ... Insan 
ancak evinde ve aynı düşünceli insan
ların kurduğu çıplaklar cemiyeti kam
pında. elbisesiz gezebilir ... ,, 

i ki ay sonra bir cumartesi akşamı 
Vaysmilllcrin oturduğu villanın kapı
sını çaldım. Bir Japon uşak kapının 

göretleyicl penceresini açtı ve emrimi 
sordu. !smimi ve kartımı verdim; 
randevum olduğunu söyledim. İlti dr.
kika bekledikten sonra. kalenin kapı
sı 

1

e.çıldı ve içeri alındım. Evin içi ga
yet basit. Yal~z evin etrafını saran 
duvarlar pek yüksek. Bir kaleyi an -
dmyor. Maa.mafih Holivut artistleri
nin evleri hep birer kaledir. Yıldızlar 
öyle korkaktırlar ki ... Her yabancının 
bir gangster olduğunu ve onları öl -
dürmeye ve yahut soym:ığa geldiğini 
zannederler ... 

Oturma odasına alındığım zam::n 
\ ·aysmUller bir kanapcde oturuyor ''e 
elindeki bir iğneye ibrişim geçirmeğe 
çah§ıyordu. Beni görünce kalktı: yer 
gösterdi. 

- Plaese, oturunuz!,. 
Karşısında oturdum ve hakkında 

yazdığım yazıyı gösterdim. Memnun 

rak kendisine bu kadar !azla itlenmiş 
yastıkların odada bulunmasmm sebe
bini sordum. 

Vaysmüller bir kahkaha koyuverdi 
ve dedi ki: 

- İ3lemeciliğe pek hevesli~im. 
Gördüğünüz bütün yastıkları ben İ§
ledim. Onları boş zamanımda yapıyo
rum. Bunlardan daha çoklnrı vardı; 

fakat öte~·c beriye hediye ettim. Bu 
işte modayı da hiç ihmal ebnem. Pa
risten ve Londradan sık sık işleme 
modelleri getirtirim. Bu moderllerden 
nümunelcr intihap ederek öyle çalışı
rım.,, 

- Peki, dedim, kendinize rüçin baş
kn bir eğlence intihap etmediniz. lğ
ne iplik kadınlara ait değil midir?,. 

- Çok doğru söylüyorsunuz! Fa -
kat ben on dört yaşına gelinceye ka
dar annemin dizi dibinde büyüdiim. 
Annemi çok severdim. Kendisi boş va-

olarak . elimden aldı ve kolleksiyonu- ~-.,... 
na koydu. Bu sırada ben de odasma 
bir göz atıyordum. Etrafta bir süril 
işlenmiş yastık vardı. Ha)Tet ettim 
\•e bu hayretimi artistten saklamıya- l11adnt Kolber. 

kitlerinde hep nakie ieleriyle uğİ-qır
dı. Annemden bu el işlerine dair bir
çokşeyler öğrenmiı;tim. Tabii bllyU -
dükten sonra niçin kendime ba3ka bir 
eğlenoc intihap etmediğimin sebebini 
anlarsınız değil,, mi? 

Coni hem bu sözleri söylUyor, hem 
de zarif bir eda ile tebessüm ediyor -
du. Ben yeni bir sual sormadan de -
vam etti: 

- Artık kadınları evde tutmak, bu 
güz.el mahlfı.klara ev işi gördürmek 
mümkiln olmıyor. Her halde yakın 

bir istikbıi.lde ev işleri tamamen er -
keklerin başına yüklenecektir. .BCn 
şimdiden kadın işlerine alışmış oldu
ğumdan evlendikten sonra gilçlUk 
çekmiyeceğim. Sizi temin ederim Jti, 
kadınlar dUiıya ür.erinde hakimiyeti 
tamamen ellerine aldıktan gün çocuk
lara bile babalar bakmıya mecbur o -
lacaklardır. Jete o zaman bizim bayan 
dışarda çalışıp para kazanacak ve ben 
de evde ycm"k pişirip beşik sallıyaca
ğım . ., 

Aradan yine bir kaç ay geçmişti. 
Vaysmüller Los Anceleste evlenen 
bir çifte şahitlik vazifesi yapıyordu. 

Evlenen çift çıplaklar cemiyetine 
mensup olduklarından evlenme töreni 
tamamen çıplaklar tarafından yapılı
yord\L Nikfth memuru, şahitler, da -
vetliler ve sonra da gelen papaz .. ı,;ıır 

lak!.. 
İşte bu nik!lhta Coni bir gilrel ba -

yan görerek Aşık oldu ve onunla ev
lendi. Y...an koca çıplaklar cemiyetin
den ayrıldılar. 
Şimdi Vaysmüller Holivutta be§ik 

sallayıp, diki§ dikip, yemek pişirmek
le boş vaktini geçiriyor ... Fakat ba -
yan henüz ekmek parasını kazanma
ğa ba~lamadı.~ 

Konya vilayetinde ölen 

koyun miktan üç yüz bin 

Konya - Kışm sonradan şiddetlen.işi 
ve sürekli oluşu, vlllyetimiz hayvanla
rında telefleri mucip olmuetur. 

Tele! olan koyun, keçi miktarı U~ yüz 
blni .aşkındır. Karapınarda kU:k bil} ko ,.. 
yun telef olmuştur. 
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-··-SAIF HAVAT 
geceleri pek piyano çalmazdı, ekseri
ya nota yJ.Za.ı<ıı. Kend.sini kımsenin 
işJtmıyeooJi o seslerın ahengine vcrır
dı. Canı istediği zaman gıder yatardı. 
Paula da bazan bu hürriyetten istifa
de eder, ya kitap okur, yahut, eğer 
György piyano çalarsa onu dinlerdi; 
veya odada do:aşır durur, pencereden 
dışarı bakar, lambayı yakar yahut 
eöndılrür, dedelerınin, hamlnnelerinfn 
duvardaki resimlerine bakar, gider 
mutbağa hizmetçilerin konuştuklarını 
cl!ııler, nihayet ne zaman bütün bun • 
lantan bıkarsa gelir yatardı. 

Bazan salonda piyano çalındığını du
JU, y&hut György'ün komodininin u. 
arinde kUçUk 100\banın yandığını gl:S
l'Urdll. Paula, arkaaı Ustü yatar, sarı 
elektrik ~ığının vurduğu tavana ba· 
kar dururdu. 

.. Annem bi7.e her gece getir Allah 
nhathk versin derdi •.. dye dil§UnUrdU
t':yatrodan geldiği zaman da, tiyatro
)'a giderken de. Ama o zaman gitme. 
den evvel beni yatırırdı; sonra, tiyat
rodan da her zamankinden daha evvel 
ı~lirdL Ama ben o zaman kllçUk bir 
~cuksam, olsakf eimdi bUyüdüm ar
tık. Eve ge!inoe gelip bana AJlab ra
lıallık versin demcyecek. .. bUyUk çocuk 
olduk artık biz... bllyUk çocuk olduk 
artık biz! onun için mi gelmiyor ar • 
tut bizim odaya? ama annem sağ ol • 
aaydı o da gelmez mi idi artık acaba 
bıze Allah rahatlık versin demeye!., 

Çocuk, kendi kendine eöyledikleri
nln aksisedası Uzerine, dUşUndUklerlnl 
artık hızlı söylemiyor, bununla bera
ber, canını sıkan bir ıey var, Jıisaedi. 
7or. 

Birdenbire, ııkıJa sıkıla: 
- György! diye sesleniyor. 

. . 
György baljıtiı_. knpanmı~ olduğu 

nota defterinin üzerinden kaldırıyor, 
gözlerini kırpıştırıyor: 

- Ne var? diyor, 

Pau!a bir an duruyor, sonra, yavae 
eesle: 

- Bl~y yok, dlyor. Sen de gel yat 
artık diyorum. 

Misafirler, tiyatroya gitmeler, gece
leri e\'e geç dönmeler nylnrca devam 
ediyor ve her eey eskiden alıştıkları 
tarzdakinden gittikçe daha fazla ayrı
hyor. Değişil::lik~er evvela ufak tefek 
eeylerle başladı ama, sonraları ehem • 
Jnlyetf fazla olan ıeylerin de değiştiği 
cörUldU. Babalan ile Klara anne eve 
geç vakit dönilyorlardı, yahut saba.ha 
kadar misafirlerle beraber hiç µyumı
yorlardı. O zaman da sabahleyin yor
sun dU1Uyorlll!d1. Sabah kahvaltısını 
ylne çocuklarla beraber ediyorlardı 

ama, Klara annenin elbisesinin altın
da gece~iğf vardı, tekrar g!dip yata
caktı çUnkU; uykusuzluktan gözleri 
kapanıyordu. Babalan eokağa çıkmak 
llzcre bulunuyordu ama, ean!ti odayı 
yutacak gibi karış karış esniyordu. 

Bir sab:ıh Klara kahvaltıya yaJmı 
ıc1d1: çocuklara kahvaltılarını yedir

meye geldiğini söy!Uyordu. Babaları 

yorgunmuş, yatıyormu~. kalkmamış 

Nihayet bir sab:ı:b da çocuklar masa
da kcnclilerini yalnız buluyorlar ve 
- lkl kere sofra hazırlamak, aof ra 

kn tdırmak yazık değil mi? - kahval
tılarını kUçük oda!arına getiriyorlar. 

Baba.lan bankadaki muayene saati· 
ni de değiştirmişti. Saat on buçukta 
gideceğine onbir buçukta gitmeye baş
JamıştL Onun için, hastalarını ziyare

te de yarımda \•eya birde gidiyordu. 
Eve de saat ikide hatta daha sonra· ge
liyordu. Eğer saat Uçte öğle yemeğini 
yiyebllirlerse ne mutlu idi. Öğle uy • 
knsunu da feda etmediği için, ba!tala
rını saat dörtte kabul ediyor· 
du. Bazan saat altı, altı buçuk oluyor 

babalan hfıla muayene odruırnda me!'· 
sul bulunuyordu. KulUbe artık yarım 
aant kadar anca' gidiyordu, batta ba
an hiç gitmiyordu, bilhars:ı o :ı.!:Fam 
krm ne beraber bir yere gidccck!er
•• O uylarda da Bk-:amları bir yere 
sftmed!klerl ,.:>ktu ki. 

Klan anne saat onblre kadar yatı-

yordu, - bunu da Katalin öyle ayıp
ı.yordu ki! Sonra, kahvaJtısıw yata -
ğına gctirıyordu, - ta yatağına ka· 
dar! ~at on ikiye doğru kalkıyor gi
yiniyor ve dışarı çıkıyordu. Yemek • 
lerde hep çocuklarl!l mektepte yap • 
tıklanndan, babalarının bankada gö. 
rilp işittiği meraklı eey:erden baJıse. 
derdi. Fakat Vac'ta veya Tuna boyun
ca yaptıkları gezinti, o kibar pastaha
nede rastgeldiği bildikleri, çarşıdan al
ci;ğı şeyler de bahis mevzuu olurdu. 
Doğrusunu lstersenf.z, konuştuklan 

biraz mahdut kalıyordu. Çünkll hep 
ayni ,eylerdi ve kimee, be!e çocuklar 
hiç dinlenecek tarafını bulamıyorlar· 
dı; dinlemeye tahammOJ edemiyorlar
dı. Az zamanda Paula aetencilerin. en 
bllyllk moda mağazalarının isimlerini 
ezber:emlşti. Bilirdi. annelerinin bir 
te!t kunduracısı vardı: Kolozsvardakl 
Matut!P.k Jozsef. Halbuki şimdi, öğren· 
mişti, Veliaht caddesindeki falanca 
kunduracı en iyi.gezme ayakkabısı ya. 
pıyordu, salon iskarpini yaptıracak o
lanın da !alanca kunduracıya yaptır • 
ması lazımdı. 

tık mmanlar bunlan ho~a gitti~ 
için dinllyordu. Sonralan ah~ğı tc;fn 
dinlemeye ba1Jladı, Klara annenin sesi 
hoşuna gidiyordu c;UnkU: artık canını 
mkan llkırdılan llJf tmemeye çalışıp 

kendini bu gUı.el aeai dinlemeye veri -
yordu. 

Babalan Klara annenin atzmm ki
ne bakıyordu, o ne dene peki diyordu. 
B!rçok defa eofradalarken sabctlarm 
peket veya fatura getirdikleri oluyor
du. Babaları rahat rahat yemek yemek 
laterdi: onun için, llk seferinde gele • 
ne, IJfmdl gitsin başka mman getsf n 
dedirtmek lsteml§ti. Fakat Klara an· 
ne hemen: 

- Hayır, cicim, demişti, ben dedim 
ona bu saatte ge'sin diye. Bu saatteı 
biz hep evdeyiz. Ba.ska zaman gelip 
bizi uykudan uyandıracağına. 

Babalan da ondan sonra bayle 6ğ
le vakti rahatsız edilmesine artık hlc: 
kızmadı. Esasen o gUnlerde umumi • 
yetle hiç bir şeye k!mnyordu. H~p 

nazik h'!reket ediyordu~ ne~esf Usti!n
de idi. Bir ,~y ho~una gitmedi mi, bir 
teye mi kızdı, Klnra Annenin: 

- A, cicim •• deme.si klfi idi, he • 
men tıakinl~yordu. 

Yalnız bir György vardı, - fakat 
György'ün vaziye~ hakkında kestir -
me bir ~ey söy!cnemczdi ki. Klara an
neyi sevmiyor denemezdi, çUnkU &ev· 
mediğini !ebat eden hiç bir harekette 
bulunmamıştı. Fakat seviyordu da de-

ErcOmend Ekrem, Amerikanın cenu. 
bundu yeıişen ve l/ublaf/or adı •erilen bir 
dı:eltin konuştuğulW söylil)'or. Bu çlç~k 
her 5abah süncşın ilk lemaslle yapracık.. 
rını ar:ılarken, uzaklan insan seslerini an. 
dıron se5Jer çıkarır, adeta konuşurmuş.. 

Uuıdlne kadar çlçtklerln dlU diye edebi 
bir CO$kunlukla ona buna, bilhasu sevgi!. 
lıriınize bııhsclliAimlı şey lohakkuk ede. 
l>ilccck demek .. Bugüne kadar rengine ,.e 
ya biçimine göre bir mana verdiğimiz ve 
mnno onlaşılmıısını lsıediAimiı çiçeklerle 
do#rudun doğruya maksadımızı anlotmak 
ıuüınl;ün olabilecek. KabU olsa dı., Ercü.. 
mcııd Ekreıııln l>ohseıtili çJ\'eklerdcn Av. 
ruponın her yıınına ve buraya dıı birkaç 
rid:an veya tohum selirebllsek. O zaman 
lıusıısJ surette yetlşlirece{llmiz hu çiçek.. 
terin konu,ma kabiliyetini ilerleterek ve 
oıılııra papağan gibi birkaç ketime de ken 
dimlz öğreterek en derin aztıraplarımız
,ınn birini güzel ve orijinal bir )'Olla dile 
getirmiş oluruz. Artık, sc'tdlklcrlmlze mek 
tup veya şiir yerine, • bir demet olmasa 
da • iyi terbiye eclilml, birkaç dul llab. 
la,'lor \'eyn o 7.nmnn kcnıli~lne verllc<"ek 
yeni llllnıle ıü:lü rlrek göndermek klıfi 

gel ece'; lir. 

Kayn:ıı.nalann f','eçit ret:mi 
Burhan Felek pek u kimselerde gôr6. 

Bingöl 
DoğurJa g;ıu"~e te

ruk Ki ve tnk lşaf eden 
bir kaza mt-rkezl 
Bingöl (Kurun) - Çapaktı:rda te· 

f<'kkül eden yeni vilayete M t;un bu ka· 
zasile Sulufayit, Bingöl, Genç ve Er
zincanm Kiği kazaları verilıniştir. 

Oç yüz: evi bulmıyan eski Çapakçur 
iki bin nüfusludur. Kasaba due içinde 
kurulmuş olduğu cihetle navası gayri 
Sihbidir. Vilayet merkcr.:.,in :..ura.dıı ku
rulması hiç de doğru dıı:ğildi. Netekim 
üstteki sırta nakli ve in~aatm bu yere 
hasrı kararlaştırılmış, v!layet konağı, 

v&li evi, dispanser, bel:diyc, posta. tel· 
graf daireleri gibi tesisa! taı.ıamlanmış· 
tır. 1200 metre irtifaında olan yeni mev-
1rl bir çok güzellikleri llzerindc topla· 
mıgtır. 

Merkeze beş kilometre mesafede olup 
menbaı Nizran köyfndt! o~a.'l iyi ı:.ıyun 
ihalesi b'tnıi~ gibidir. Çapalc~ur, diğer 
it:mi Çevlik suyundan clektı ik istihsali 
tekarrür ctmi;tlr. 

Yol faaliyeti bilyük bir hrzla devam 
etmektedir. Elaziz ve Çapakçur. Palo ve 
Karakaçan, Sol~an gibi bir çok yollar 
tamamlanmış, köprüler kurulmuı. köy 
yolların.da inşaat devam etmiştir. 

Maarif hareketleri de kın zamanda 
canlandmlmı§ttr. Kaza merkt zlerindeki 
mektepler beşer sınıfa çıkanldığı gibJ 
bir çok köylerde tam yahut nakıs teıki· 
~;t1ı mektepler de kurulmuştur. 

Halkcvi, içtimai kalkınma ve ıosyaJ 

Sivasta 
Ulus 

vatanjaş 
Sivas, (Hususi) - Şehrimiz ve 

çevresinde açılan 145 ulus dershane -
sinde 145 öğretmen seve seve fahri o
larak çalışmaktadır. 

A kursuna 448 kadın, 2600 erkek; 
B kursuna 118 kadın, 1263 eı:kek de· 
vam etmiş, yapılan imtihanlarda A 
kursundan 150 kadın 1400 erkek, B 
kursundan 36 kadın 815 erkek ki 
ceman 2400 kadm ve erkek şahadet
name almıştır. 

Hapishane ve balkevinde açılan 

kurslar bir ay daha devam edecektir. 
G5nderdiğim resimde merkezde Açı

lan Ulus okulundan şahadetname a
lan ta!ebeler!e muallimleri ve kUltür 
cUrektörU Cemal Gültekin, ilk okul is
pe!rt.eri görülmektedir. 

tLit OKULDA 8 tNct KO?\TERANS 
VERİL Dl 

İlk okul öğretmenlerinin yılbaşm

da.n beri aralarında hazırladıkları ör
nek dersleri ile konf eransla.rdan 
8 incisi de tc;petpaşa okulunda Fev
zipaşa öğretmenlerinden Nimet Kaya 
tarafından mu.siki örnek dersi olarak 
verilmiştir. 

Bundan başka öğretmenler haftada 
iki defa toplanarak ders programları· 
nı beraber hazırlamaktadırlar. 

TJlıı.s o1rulları kursundan 

talel>eler •• 

~· Cumhuriyetin 15 inci yıtd~fl t11' 
şehrimizde coşkun tezahüratla iıJ Ol 
lanacaktır. Umumt meclis bll~, 
şerefine fevkalı1de tahsisat ·~~ıO 

NAFiZ HU .... 

hnrekctler üzerinde mühim col oynıyor. • k 1. b • k b 
Fek yakında Halkevi i~in mııııteıem bir ş' f k 1 a t e e V J 1 r asa a 
bina kuruh:akttr. c~nı;lik fa!lliyeti art• 

makta ve Bingölün ileri fi!cirli gen,.lcri· D e ş t 
nin ziyaa uğratılan ser.elcrirıi telafi i· 
çin bilp'ik bir gayret ve ene.ıji ile çalı· 

§Jlmaktadır. ~ r-
K'ğıdan Erzuruma kerecıte ihracatı.Kasaba mühim b~r ticaret nı" 

:ı~~!:1rha~~~;::~e:r~!~~·ıt.:"I kezJ haljni almaya başladı 
l'mdaki yayla ve mer:alard:a ~Uyck -:ilrU· ~ 

ter otlar ve Halebe koyun ihracatı mil· Dcşt, (Kurun) _ Başlığı görllnce 

1 

tehlikesi karşı~mdad~r ve e~ ııııır 
h:m bir yekuna baliğ olur. belki de inanmnk istemediniz. Fakat, konunun tecavüze ugrıyacagı 111 _ .. rt-

Belediye bütçesi evvelleri yalnız bin Dcşt Seyit Riza melununun saldınşı mel qlrete yahut köye ba.kJna.5l I' 
lirn iken bugün on bin liravr gt-çmiştir. neticesinde tek evli ka1mıştı. Bu ev- tır. ~·' 
Valinin re"stiği 'altında bulunan beledi- de ,Kırgan aşiretine hiyanet ve Seyit Fakat bugün Deşt yepyeni bir eıııııt 
ye artık ismi var. ı.:fomi yok kabi1inden Riza alçağına casusluk eden Silo adlı saba .h~ini alm~ştır. ~sker ve o:ı t>ıt-' 
bir milessese olmal:tan kurtulmu~tur: birisine aittir. evlen bır kolonı teşkıl ettikten "~ 
her kötede bir yenilik yaprlmakta ve Hiyanet ve casusluğu dolayısiyle e- resmi, husust birçok inşaat da de 111ııs 
bunlar yekdiğerini takio ey'el:ektedir. vi yakı'maktan kurtulmuş ve geniı, etmektedir. Seyit Riza va:aıısıı~iot" 

Aaayiı normaL'.iir. Yol'arda hiç b:r h1i- topraklar üzerinde hana benziyen bu (ole çevirdiği topraklar Uzerın~ıi}tlet 
diıe ile karşıtııırtm:ız. Eı!riratık es~d garip yapı kalmıştır. di bir çok tesisat, asar ve yeııl 
devrin karanlıktan içerrsine t-ömülmliş· Zaten Dersimde evler hep bu tarzda göu çarpıyor. ·ıff .,, 
tilr. kurulmuştur. Alt katı tek kapılı ve Hozot yolunun içinden g~tiZıJet' 
nemezdi, çUnkll sevdiğini isbe.t eden h:ıyv:mata mahsustur. Ost katta içer- Mnmlki yolculannın uğrağı ol:ııdıf• 
bir harekt:tte de bulunmuş değildi. O- le!t bir balkon vardır. Bunun içerlek bu havali ticaretinin bir san uıııl 
na karşı aksi hareket etmiyordu ama. o!masının bir tebebi de icabında siper Cumhuriyet De~tin bu eşsiz dUJ"lffl ~ 
kendisinden memnun olduğunu göste- haline getirilebilmesidir. takdir etmiş, terakki yolunda çı.ll 
ren bir gey de yoktu. ÇUnltil Dersimli böyle bir tedbire lara baıilamı§tır. 

(De1,cı1ru uar) daima muhtaçtır. Her an bir tecavilz 
·~~----~~~~~~----_..,.,.-

len bir ccs:ırel gll5lererek kaunanararı stv. 
d1nın1 söylüyor. Amcrlkada ~o.ooo koyna. 
nanın ıcclt te.'V11i yapmak üure olduAu. 
nu işitince, IClihnrından f(ÖğsO kobnrı)'Or. 

Evve!ft Frnnsndn, sonrn lıur::ı<ln ayni şekil 
de birer l:n•mnna geçit resmi yııpıldığını 
tahayyül ediyor. 

hıonhııldnkl kıırnanııl::ır için kurıtuğu 
hn)•ale göre, knyn:ınalnr muhtelif istllrn. 
mellerden f(clcrek Galatasaray lisesinde 
toplnnncnklıır, !'Onra önlerine, torunlıı°rın. 
don müleşekkil bir izci taburu alarak en 
az bir ~aile Taksim mcyclıınınıı gidecek, 
orada hir defo dotııştıklnn, l!ızım gelen 
hürmeti lfn cttikl<"n ve kendilerini ~5rme. 
Ae gelenlere iltifat eyledikten sonra, üçer 
beşcr kendi aralarında sohbet edip dolıı
lacaklnr-

Knynnnntonn senede bir def• ohun, 
böyle bir oraya f{erçcklen rayd:ılı olur 
böyle bir orııya toplıınm:ıl:ırı gerçekten 
fnydnlı ol:ır s:ınırız. Ko:.·nnn:ılıır. bu suret 
le ,;elin ve <lom:ıll:ır:ı knr.şı kullnnılıl:l:ırı 

$1rtrlel ıı~nllt'rinl hlrlc-~lirlr, 11tnmlrmll:t 
ertt-ı·Jcr ıle .-vt .. nmrk hn!:kınd:ı lek \'C lı:ı. 

ııl1 hir rikrimiz olıır. 

fhllma1 ona r.öre hnıırlıklı hıılıınursıınuz. 
Şimdiki halrte hnngl kal·nannnın ne ,e1<ilde 

muamele edccellnl pek kestiremiyoruz de-

lil mi? Hcrhirlnln kendine göre hfr mn. 
dah:ıle, hir çalış tarzı var. Uelki l.ıu top. 
lantıl:ırda bütiln kayn~nalara bir hidayet 
gelir de meselA bir sene için gelin veya 
dnmııllorının işlerine hurunlnrını sokma
m:ık için or:ıl:ırınrf:ı bir kıırıır \'erirlrr .. 
Evet Burhan 1-'elcltin fonte7.iı.ine fştirnk 
etmek mümkün<lür. Fakııl şlmılikl holıle, 
koynonııl:ır gibi gelin ve <lıımnllor do bir 
gedt resmi yııpmııjta knlkar:ık olurlarsa, 
ve bu l(cçil rc!iml ayni ı;tüne lsahet ertcrı;e, 
herh:ılde gelin ve domal nlnylıırının, 

kn'tn:ınolnrın takip ettiAindcn hıışkıt bir 
yolrlnn şıltmelerl ve hf'le kiille hnlinde 
ayni ıııı:ıtte aslıı birlcşmemelerinl lavsiye 
ederim. 

Zira, lchlike daha ılyode bOyilr .. 

Cam gözlü zat 
DilnkO gazetemizde okumuşsunuzdur: 

Her şeyin mümkün olduğu Amerikodc ye. 
ni bir imk6n dııha ortaya konulmuş. Göz
lük yerine l(ÖzOn lçlnt• kon:ın bir ne\"I 
göz lılçlminıle rnmlnr irot eılilmlş. Simdi 
gö:-l:ik tnknnl:ır bunları kuJlıınııbilcrek 
miş_ 

Jyl. Riizel anıa, hu ımreıte ,ayanı hür. 
mel hir llp orlarlan kaybohı)·or. E~kfden 
beri hele bazı Alimleri. ya~lı lıa~ kimse. 

nıı~ 
Jerl lnrlr ederken oJtır hoşlılıklıırı . .. >-~ 
ıörırıüşlüklerine işnrct etmek nıere· rtıs' 
ınçlı, nurani )'Üzlü, gö:lüklü, ınuble 
bir zııl., derdik. ,_&-, 

- "k •erine ..a Foka! hııııun ayni zat, ı:ı5z1u ) .rt1" 
efl("L 

ıOniln Qzerlne muhaddeb cam P ıı!!iet' 
geçirince, kendlıılne • sözllrn filet" 1ıııt 
dışan • bir ganııııterden bah5edd 
cam g6: demete mecbur oJacnJıS. 

2000 liralık pul 
r1ııef 

••son Posta., gazeteıd muharriri •• dl' 
neh~ 

Sadullııhın, puJ mernklm aktör ~it' 
yoptığt mülCıkalın başında şu satırlar 
nuyor: rar• 

••Ener elinl:de 1861 tarihU takıtl ,,,_ 
pullarından uarsa, taneılne 2000 ııro 
ren mDıterller ha:ır •• ,. ti blf 

18G7 tarihi! olmayıp do 1868 ıarlb ddlll 
N11~r11 pul olsa ne verirler ncahal?. · d" 

. ıoo oısun •• 
Jloconın .. 99 ddıl de llle def-

rar e 
mc.,I Rihl 1867 lorlhl Ozerlnde 1~ ()() 0 ... 
Jer mi? Yoba, "D9 ıu nren Atıııb 1 ,.,._ 

ti,.. r 
cOyü de verir,. diyerek blrkac ıurll' 
llne 1868 lnrlhll. pulu almağa raıı 0 

m11 n~"'e 
Ren. 181i7 tıırlhlf hlr pu1 -"~~ pııJr• 

hııtırll\·orıım ama; rü~·aıla mı, b .. ,..t-
c1 rııt 

rt!i'ckftnını!a mı. ora~ını pek ayır1 hıııtrtlt 
yorum .. Ve benim bu moıerec1c1 1 

e) b1f 
pul<"uhık Alemi için merak edilıe 
tKUl11el olsa ıcrektlr. .. ıf, 



arkın mücevher 
babası 

Kaportala mihracesinin 24 
saatı nasıl geçer ? 

~inracenin günü keyifli geçirmek 
için bir tavsiyesi 

dlatandaki ha.ziiıeleri hor türlü l çok bilyük olduğu için her şeyi mahal-
\e tahminlerin üstünde bulunnn !inde görüp anhyacnk bir gezici nazır 
~ ~ -~ apurtala mihracesi ile bir daha tajin edeceglm. Iki yUksek mah-

tazctccisi hususi bir mülıiknt kcmcmi?; vardır. KUçll!: mahkcmelerimi-
a ınu\•affnk olmuştur. Son za - zin miktarı çoktur. Muntazam ordum beş 
~ Avrupada dolaşan mihrace hiç bin muhafız ile iki bin jandarmadan lbn-

:ı t{lcl ile konuşmadığt baldo bu retti. 
lııuharrlri kendisini hayatının - Haşmetmaap müsaade ederseniz 

~ferruatı hakkında söyletmiştir. yine günlük mesninlzo gelelim. Oğle 
l:atı biz dC' aynen aşağıya nak- yemeğinizi ne Yakit yersiniı:? 

:ııı. 
ı · - Dördil Fransız \ ' O birisi do Hindli 
la 

lllctmaap, snbahlan saat kac;ta 
~unuz? 
r 
~ı:b:ıh muntazaman yelliye beG 
a run. 

11 beş dakikanın bir manası var 

~ın de büyük manası var. Uyan
kikadan sonra fikir istirnhatına 

biı:ncın için tam 300 saniyeye ih
O ''ardır. Mesut bir gün iyi bir 

1 
e b:l§lamalrdır. lnsan kendisini 
~k etmeden uyandığı dakikada 

·~Yataktan fırlarsa on iki saatinin 
Ceçrnesi tehlikesine maruz ka-

~Oııru ne yaparsınız? 
ltıı Sonra, on dakika. Jsvcç cimnnstiği 
~ffiis hareketleri yaparım. Bun
~~hi buluyorum. GörUyorsunuz 

it bel' ya§Inda olduğum h~lde 
'-. ıı...,,.ctlerlml nasıl muhafaza cdi-

't ~ekizdcn dokuza kadar sarayı -

' ._:~~hıde nt ile dol&§zyorum. .Do
-utonda sabah kahvaltımı ya -
~~ da yalnız ııtlt ile kahve ve bir 

\ t~ış ekmekle tereyağmdnn 
~ • Ekseriya bir de "buriç,, alı

\ e~dan sonm okurum. Zihnt m~ -'!:in en mUsait zaman bu zaman
e( her \•akitten daha i}i bu sa-

tır, Yazar ve düşilntır. lnsaniyetin 
ıq ine sebep olan bUtiln terakki- ı 
~hleyin keşfedildiğini tahmin 1 

~enın bu hU!usta haklı olduğu 
bıı-~rn lidir. Pastör kuduz scromu

l.., :bab ke§f etmlştl, keza PMkal 
• ~ il' Çocukken bir sabah meı.ıhur 

e kc§fiyntmı yapml§tı. Nihayet 
~~ insaniyet için kıymet biçilmesi 
~ Olanuyan buhar kuvvetini yine, 
~ ke~fctmlşti. 

~..," ~- e BÖzlerine de,·am ediyor: 
ı:' "'lllt onda okumağt bırakarak iş
~ b~lanm. lşsiz knlınadığrmıı sizi 
~tı( ederitn. Her gün dahili ve aileye 
t-~ eden birçok meseleleri truızlm 
~ ~I ,dır, Pazartesi günleri lııleri
~l't~ l>rens Amarzele bırakırım. O 
"e kAup ve altı yaverle birlikte ça

~~· bhUtun işleri büyük bir dirayetle e,.' 1~er günler hQr meseleyi bizzat 
~ ~alledorlm. On iki kAtlblm var -
; \ arın her birilli işlerine fevkı:ı.IA
~ ~~dUr. Bu sayede yalnız bir çey
lt:" b içinde memlokctimo tanllük 
L~ tr !J~yden haberdar olur ve icap
\ b cra Cdorlm. Mnlyotımae çalışan-

lı~j Uç yUz kişiden ibarettir. 
~lt Çok fillerfniz olduğu ııöylenl-

liı 
~bir vakit saymadım amrı yüz 

' ll olsa gerek. 

011lıılarrn hepsini birden kullnndı
tır nıu? 

Se:ıoao ~ defa: Birisi Hindistan 
~ ~~inUı ziyaretini knbul etmekte 

~: \,.J ziyareti iade ettiğim vakit. 
titr? Yakm mesai arkndaşlarmrz 

,~ ~~~k oğlum veliabdimdir. Ondan 
le~ h<l§vekil ile Uç nazırım vardır. 
~ .: işleri pek çoğaldığı için na
~,' ~ daba il!ve etmeği dUııUnüyo
~~. ~ ekıum bütiln devlet işlerine 

' lıtrLııı:mdan birisi adliye, dlğe-
~~· 1ltllncUsU do dahiliye ve har

tıdr. Fnkat dıwletimln snhast 

olmak üzere beş aşc,;;ım vardır. Bunların 
yamaklıırı sırasına göre artar eksilir. 

Birkaç sene evvel misafirim Fransız 
de Kruase (geçenlerde ölen me§hur 
Fransız tiyatro mliellifi) şerefine verdi. 
{,'im ziyafette binden fazla davetli var
dı. Mutad öğle yemeğim: Biraz et, iki 
tabnk snbze, çok fozla sevdiğim bir di-

lim peynir. Bir meyva, bir kadeh de en 
iyi Fransız şarabı. Yemekten Mnm bir 
müddet lstirı:ı.hat ederim. Saat üçte tek
rar işlerime başlarım; beşe kadar çalı
ııınm. 

- Avı sever misiniz? 

- Haft.nda iki defa avlıınırnn. Bana 
niçin "kaplan avcısı,. ismini verdikleri
ni bir tilrlU anlryamryorum. ÇünkU Ko.
purtaladn bir tok bile kaplan yoktur. 
Memleketimizde yalnız bari bulunur. Ba
na genç ikon i}i bari avcısı derlerdi. 
Evden veyahut gezmeden döndüğüm 

zaman iştihrun çok fazladır. Onun için 
ak§aİnlan öğleden daha çok yemek ye
rim. Aşçılnrmı dıı asıl akşamlan yemek
lerim için maharetlerin! gösterirler. A?:
şam yemekleri baştan başa bir nşçılık 

sanatıdn- diyebilirim. En seçkin yemek
lerden beş on tabak önllme getirirler; 
akşamlarda §nmpnnya içerim. 

Yemeklerden sonra eğer bir kabUl 
resmi filan yoksa A vrupada tahsilini 
ynpmış olan gelinime biraz piyano çal
dırırım. Yaz mUddetl devam ettiği za. -
manlar b:ılkona bir piyano koydururum. 
:\loza.rt ile Ilah'ı fovkaliı.de takdir ede
rim. Yenilerden Deblsiye meftunum. Av
rupadaki hayatıma gelince bu da bUtUn 
bilyilk otellerde yaşıyan,lann aynidir. 
Yalnız daima kendimi hissettirmemek 

isterim. Bunun için kendim otellerde 
yaverlerimden yahut katlplerimden bi
risinin ismini veririm. Fakat işin fena
lığı gazetelerde çıkıın fotoğraflarımı gö
renler beni pek iyi tanırlar. Bu da be
nim için bllyUk bir üzllntüdUr. Avrupa-

nm hiç bir yerinde muhtaç olduğum isti
rahntı bulamıyorum; hayaton gürültülü 
geçip gidiyor, no yapalım bizim de 
derimiz böyle imiş ... 

938 nisan celbine davet 
Beyoğlu YabanC'ı Aıok<•rlik Şubesinden: 

l - 938 Nisan celbinde piyade runıf
lanndrm yoklama kaçağı olarak §ubemiz
de munycne edilen 316 ilfı (329) (dahil) 
\·e jandarma ve deniz sııııfmdan, 316 ile 
332 (dahil) doğumlular, alımıcak ikmal 
edilmeıse 333 doğumlularla temin edill"
cek. Ve harp sanayi sınıfı için 316 ııa 333 
ve gümrük sınıfı için 316 ila 332 ve gay
ri islam erat 316 illi 330 (dahil) silah 
allına çağrılacaktır. 

2 - Yo!dama knçağı suretiyle şube
mizde muayene edilen, ve deniz sınıfı
na ayrılanlar, bedel için müracaat eden-
1 er, 9 nfsa.n 938 akşamına kadar bed<>l
lcri kabul edilr>cektir. 

3 - Diğer sınıflar için, 20 nisan 938 
akşammn kada.r bf'dcllc>ri knbul edile
cektlr. 

4 - Şubemizde muayene edilmeyip 
te transit sureti\'le şubemizce muayene 
edilen 316 il:i 333 doğumlular eubelc
rinden mahalli mUrettep iı::tenilmek il -
z<>re, bugünden itibaren §Ubf'mi:e mtl
rncaatlan ilan olunur. 

-l<IJRlJNa abone olu-:
nuz ve edininiz 

Sü-pürg-e sapi 
oyuğunda 
bulunan 

vasiyetname 
Zengic şarap taclrt
nln akrabası parayı 

alabilecekler mi? 

1 lngil er 
Silahlanmaya ne ka
dar para harcayacak 
Avusturya hadises; lngiltereyö 

ltalynda Palermoda geçende ölen 
Danleyi isimli bir şarap tacirinin vasi
yetnamesi, bir silpılrı;c sııpı oyuğunda 

rastgeli§le bulundu. 

çok telaşa verdi 

Danyelinin akraba. ve taallf.ıkatiyle a
rası iyi değildi. Onlarla arasında sık sık 
kavga çıkmıştı. Bunlardan fnti&\run al -
mağa knrar veren tacir, bulunmuş ço
cuklarn bakılan müesseseden anasız, 
babasız bir kız evlat edinmiş, ev idare
sini, oldukç::ı. yoti§miş olan bu kıza bı
raknuııtır. Mariye. hımindekl kız, pek çn
lışkandı, hiç bir şikayete sebep teııkil 
edebilecek hal ve harekette bulunma -
dan, kusursuzca İli görüyordu. Şarap ta
l irinin akraba. ve taallüka.tı, kızın ken
dilerinin miras yemelerine mani olo.cn
ğını, hatta belki de bu maksadı güttü
ğ~nü hesaplıyarak, btltUn yaşadığı zo. -
man zarfında kendi içine çekilmiş tanı
nan ya§lı adamla ba~mağı daha. akıl 
karı saymışlar, onunla banşmışlardır. 

Danyeli, bir mllddet evvel operasyon 
olacaktL Doktorlar, onun vaziyetini U
mitsiz görmüşler, bu ciheti nkraba ve 
taallf.ıkatma nçml§lardı. Htıklkaten, ha8-
ta ölilm dö~eğino dii§mUş, ağır hasta ya
tarken de e'1ni ve çiftliğini akraba ve 
tna.llilkatma. evdeki bütUn eşyayı da 
evlatlığı Mo.riyayn bıkartığmı söyleml§
tlr. 

Danyell 51dUkten sonra, akraba ve 
taalllıkatı, evde çok para saklı bulundu
ğu kannatlyle, eşyanın altını üstüne ge
tirmişlerdir. Bununla bero.ber, dehşetli 
bir inkisara uğramı111nrdır; çilnkil topu 
300 liret ele geçirebilm.iıılerdir. Mari
yayı evden uzaklaşması için zorlamışlar, 
kız, çıkrp gitmiştir. Giderken de, sözle 
vasiyete göre kendisine kalan ev eşya
sını alrp götUrmUştür. 

Bu eşya aro.smda bir yığın eski sil -
pUrge de vardı. Kız, parası bulunma -
dığmdan, bir hırdavatçıya uğrıyarak, bu 
sUpürge1erl satmak istemiştir. Hırda -

(Sonu: 10 uncu sayıfada) 

Ne var, ne uok? 

lngiltcrcnln A1.-d.eniz 

Avusturyamn Almnnyaya ilhakın
dan bir hafta evvel, bu seneki lngiliz 
askeri bütçe projesi kamaraya veril -
mişti. Bu bütçe 332,929,000 İngiliz li
ralıktır. 

Bu miktarın 106,500,000 lirası kara 
ordusuna, 102,720,00 lirası hava kuv
vetlerine 123,707,000 lirası da donan
maya sarfedilecektir. 

Avusturya. ha.diseleri Uzerine, Ingil
terenin evvelçe aktini kararlaştırdığı 
dörtyUz milyon silMılanma istikrazı 

altı yüz milyon liraya çıkarılmıştır. 
lngiliz silahlanmasının temelini, 

donanmayı kuvvetlendirmek te~kil e-
d
. 8 1 
ıyor. 

Bu yıl için,Pe, başlanacak, başlan -
mış, yahut ikmal edilmi§ daha 118 de.
nlz harp gemisi üzerine çalışılmakta
dır. Bu gemilerden 68 i yakında de - f 
nize indirilecektir. 

Film çevirmeden 
on bin 

Meşhur Alman sahne vazıı Erih 
fon Ştroh:ıyn geçenlerde Holh·uddnn 
Parise geldi. 

Kendisi, bu seyahatten pek karlı 

çıkmadı ise de, başka cihetten, hatta 
hiç yorulmadan, epey para kazanmış 
bulunuyor: 

Ştrohayn'ı Parise davet eden Fran
sız şirketi onunla, bir film ı:evirmek 
için müzakereye girişiyor. Fakat so. 
nunda uyu!'}:ımıyorlar. Bunun üzerine. 
film şirketi. kendisine iş yapmaktan 
vazgeçiyor. 

Fakat. Ştrohaym tutuyor film şir
keti aleyhine bir dava açıyor: Kendi
sini Amerikadan ta oraya kndar ge -
tirttiğini, oradaki işlerine. kazancı -
na mani olduğunu ileri sürüyor ve bi
zim paramızla on bin lira kadar bir 
zarar ziyan verilmesini istiyor. 

Mahkeme de Ştroyan.m'ı liaklı bul
ı muş ve film şirketini. bu parayı ver-

• 
ıra ••• 

meğe mahkum etmiştir. 
Şimdi, Alman sahne vazn, bu pa -

ralan aldıktan sonra, tekrar Ameri -
kaya dönmeye hazırlanıyor •. 

Fransızların Vasmeri 
Fransızların son asır bilyük musi-

kişinaslarmdan Klot Debüsl 25 Mart 
1918 de ölmU~tU. Bu sene 25 Martta 
ö~ümünUn yirminci yıl dönümü kut -
landı. 

Klod Debisi umumi harbin en şid -
defü bir anında yatağa dilşmUş ve 
dört ay "kalkamamıştı. O sırada, Eert
:ıa topu Almanyndnn Parisi döğUyor
du. 

\;nğ:ler'in sanatının tesiri görUlen 
DcbUsi hakikaten büyük bir sanat -
kürdı. Hatta. kendisi Fransız değil de 
Alman veya Jtatyan olsaydı bugün 
meşhut" Alınan ve ltalyan musiki Us -
tatlar: gibi şöhreti olurdu diyenler 
vardır. 

Geçfr>)erde ölen İtalyan şairi Gab -
riele Dannunçyo onun b!r eserini din
ledikten sonra kendisine çok hayran 
bir mektup göndermiııti. 

Pra~da ikinci bir Hitler 
Prngda ikinci bir Bitler varmış da 

şimdiye kadar kimse bilmiyorum~. 
Dünyada ikinci bir Hitler olduğunu 
Herkes ancak bugün arilıyor ... 

Hitlerin Pragdaki adaşı Bruno 
Hitler isminde bir memurdur. Bir 
gUn, bir yahudi tüccar, Bruno Hitle
rin ~alıştığı fabrikaya telefon ediyor. 
Karşısına bu Hitler çıkıyor ve, yahu-
dl. tüccara bir azizlik olsun diye: 

- Allo! diyor. Ne istiyorsunuz? . 
Ben Hitlerim! 

filosmıdan bir par{'<J •. 

1938 yılı içinde 6 büyük kruvazöre 
de daha İngiliz bayrağı takılacak ve 
bir tayyare gemisi ile 16 muhrip ve 
10 tahtelbahir donanmaya iltihak c • 
decektir. 

Üç yıl evvel in§aatta olan gemilerin 
tonası 139,945 iken bu senenin başın
da 54 7.014 tona yükselmiştir. Müret
tebat 7000 kişi daha f ailalaşacak ve 
119,000 zabit ve efrada çıkarılacak -
tır. 

Ayrıca bu sene deniz tezgA.hlarmda 
inşa edllmeğe ba§lanacak iki büyük 
harp gemisi ile bir tayyare gemisi, 
dört bUyük \'e küçük kruvazör, Uç 
tahtelbahir, Uç torpil gemisi için de\·
let bütçesine tahsisat konmamıştır. 
Bunlar için kamaradan fcvkalfı.dc tah
s!sat istenecektir. 

Japonyanm deniz siHl.hlanına plfuı ~ 
(LfJ.t/tn aaufauı revirini:). 

Tabii yahudi tUcc.'lr derhal heyecana 
düşüyor, korkuyor, titremeye başlı -
yor. Sonra meseleyi anlıyor. Faknt 
öfkesi geçmiyor. Fabrika müdürüne 
§ika.yette bulunuyor ve Hitleri i§in .. 
den çıkarıyor! 

lş bununla da kalmıyor: İkinci Hit
Jeri mahkemeye veriyorlar. Bnıno 

Hitler, Be.rlindekl ad~ı ile biç bir a
lakası bulunmadığını, yakından veya 
uzaktan akrabalığı olmadığını söylil • 
yor. 

Mahkeme, Bnıno Hitler'in, bu ismi 
taşımakta hakkı olduğuna, çünkü ha..
kikntcn uzun müddettenberi bu ismi 
taşıyan bir aileye mensup bulunduğu
na karar veriyor ... 

Yanlış bir telgrafla Lindber
gi F ransaya getirdiler 

Geçen gUn Fran
sada Sans şehri 

büyük ibr beye • 
cana düşUyor. 

Çünkü belediye 
dairesine bir tel -
graf geliyor: 

"İsveç sefiri B. 
Honnigs ile bera
ber B. Lindbcrg 
ve kansı geliyor -
lar.,, 

Bu telgrafı alınca, tnbii biraz hay. 
ret ediyorlar: Hadi lsveç sefiri ney -
sc. .. Fnkat Lindberg niçin geliyor? 

Sonra bunu izah eden bir şey bulu
yorlar: 

Lindberg aslen İsveçlidir. Belki se
firle bir alakası vardır. O gelirken o 
da geliyordur .•• 

Bütün şehir, büyük hava ,kahrama
nım karsılamaya hazırlnnıyor, büyük 
bir tezahürat programı tertip olunu
yor. Fakat, gele gele kim geliyor, bi
liyor musunuz? 

Lindberg değil, Holindberg isminde 
biri ile kansı geliyor! 

Artık düşülen hayal sukutunu dli -
eünün! Fakat kabahat telgraftal 
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Münakaşalı Palod j 
bir konferans l Dün ve Yarın ( a 

( 2 inci saytaaan aevamJ İ Terciime Kttlllyatı ( Göçmen yerJeştlr le-

• • 

Daha birçok s5z alan Uatadlar olm111- ~ 1 inci Seri ,' c k geniş arazimiz var 
da vaktJn geclkme0 lne mebni on bAu f No. :l\ur41

• :p ı (K "' "11 ~ ı Saf - a o urun) - Mtı!'at sahillerinde 
•.• n.. sonra dördlincU bir toplanU vnpıl - .:... o lOO E b' 

A vusturyanın ilhakından soora 

Almanya k t ~in-ı;.- J 
2 

il ı;; ve ır vadi arasında kurulmaı olan es· 
masına vo bu toplantı me·-·1-- a-..... ~-- ATI e çemberi 100 ı: ..ı Pal · vz.w.ı.u-• ........ 

3 75 
~' o, tırnaHnde !dcta terkcdilmit gi· 

na ~yal Mdlselerln karakter Uzedne ~ car t, banka, boru. bieir. l3u kısmın evleri' ikiıer katlı olup 
tesirl bahsinin de konulmasına karar 1 ~ 'fft 

0::~e fhtiJ!l 7:5 UCSm taştan yapıf1n4lcta Vt üzerJetİ den fazla fo a ıdı Yerilerek tonlantı nlynhet bulmuııtur. J 6 Rasin ~mı 15 
tçprakla örtülmektedir. 

~ 7 !şçl emıfı fbtJlAli 'rf$ Cenubi Palo ise ıengfn baflarla çev· Alman ordusu 1914 deki T JP ttstadlarmdan ııonra terbiyeci 
ve felsefeci Ustadlara ıma gel

miuti. DarU~efeka öirektörU Ali KWni 

'.A.leyUz doktorlann knrakterle bUnyeyi 
bir mesele ~Y4tklıırma ve bilnyeye 

Cloktor olmıynnlann karı§3Inl}·ncağma 

giSre terbiyecilere 6Öz kalmadığtnı söy
lemi§ ve veroset meselesinde yalnız a-

na babanm değil daha evvelki ibatmla.
:r.ın dn t.esirlnl göz6nilnde tutmak icnp 
etUğinl 11 ve etmiştir. 

Kuleli lisesi !iloz;ofi öğretmeni Ali 

Rıza K.orop tababetin de karakterin ve
rasetle geldiği veya sonradan kazanı! -
Oığı hakkr.nda kat'i vo riyazi bir nisbet 

ğösteremodlğtn1 bugüne )tadar ortaya 
sayısu nazariyeler o.tıldığmı söyledikten 
sonra karnkterln nUvesinln do~'Ulla gel· 
dl~, bunun sonradan terbiye ile inkişaf 
;edebileceği neUceshıe wrdı. Daha son-

ra madenler :ve hayvanlarda mevcut o
lan vero.şetlo lnStllllardakl sosyal vera
set deııilebllocek lçt.!.mat :ve karışık t.c-
sirlerdon ve nihnyet dnha ziyade mu -

kavemol ve da~ çok mutavaat göste
k'on tiplerden ve bunlara uygun terbtye 

l!ıistemlerinden bahsetti. Sö%Ünll 11 Çocu
'ğu ne kadar jyl tanırsak o kadar mu-
vaffak oluruz,. diye bitirdi. 

Birltaç günlUlı:: ınezuniyetle §ehrimlı:e 
gelen ve toplantıya davet edilen Gazi 
Xerbiya EnştitUsU profes5rlerlndcn 
IDfmrahmnn Raştt, 1aymetll profes6r 
M. Kemıı.lin karakter lizerlndekl verdik
leri izahalm öğretmenler için çok isti· 
:fad,.11 olduğunn vA teı'biye d'lha ziyade 

aenmt bir faaliyet ohrak mutnıea edi
lince başta hUnyenin tcsirlerlnl göı -

önUndo tutmak Jfizılngeldlğini söyledl. 
Bundan ba!}ka terblye haaılasnıda bu -
nun :Qdar belki daha çok ,hayatm ve 
kUltılrlin tadil edici rolü bulunduğunu 

:ve doktorlarnı marazi haller ilzerinde 

-=fi 
8 60

60 rilllli§tir. Şimalde oturan halkın burada 
Ll§uur ~ 9 :tsfahana doğru 

100 
yulık evleri vardır, Murat bu iki kış· 

( 10 Rasin I1 75' ~ mın arasından geçer. m 1kdar1 bu 1 d u 
g (Bu seriyi blrdco Alulan ı Ura 83 ( Palo topraklan çok b:.inbittir. Ova ıştır• t kuru lkı'am edlllr, \"e 

2 
Ura sı karut ı:ı lwmmda her nevi hububıt ındm:l n .Almanlar Avusturyan tlb2'k ettik ı buçuk iken 11 bucağa ynkselıll 

e olın:uaü kalam aya. ı Ura· f yctl§tiği gibi mer'alannğa ha\' lınin en ten sonra 1918 yılında. kaybetUkle- En çok -de~işen Macaristandır. c{llf 
(ı:: dan ve ye bırakılır.) /\l ~Uzel ve bpli karı hayv.matl y~ ii;r, rt topraklardan daha çok to\)raça Bu veziyet gösteriyor ki, J..'f1l! ısıt 
"" p t d la i d dal ü ~ şablp oldular. Versay muabedeslnden yanın ilhakından sonra .AvruP• ft 
f 2 nci Seri fi t'a o tulvar nkp yb:asa a uırı;a y K le sonra Franen:lar Alman toprakların aşken pla.nları altüst olınuşt:ıt• • 
E 

11 
Go . Baba a .e sa ı ır ıve asa aya m ııım sayı &· ıçfll 

8 
no 100 cak blr servet getirir. Yağ, yUn. peynir dan Hl bin kilometre araziyi almış. tikbalde İtalya topraklo.rı ;~ 

E 12 Dellllğin p!lkoloJl.si 60 ihracatı da iyi bir yekôn tutar. lardı. Bq topraklar Qzerlnde tkt mu. bulunan Triyeste limanının bit l~ 
İ 13 1lkbalu_u' ıell ri 15 .l'•loda halt arazi 

0 
kadar toktur ki, yon insan yaşıyordu. Lehlstana Al- man Umanı haline getlrllIIles 

~ H Engerek dllğtbtıU 60 b~:- bakışta binlerce evin yerleJtiritebile· manyadan verilen ıtr.ş.zl 4 6,000 kilo gUrültiller olacağı muhakka1'tır· j 
E 15 Rasin m 75 ccği görUlUr. Yukanda da, ipret ettiği· metre murabb~ tdl. İnsan a.dedl dört Almanların söylediğine g!S~~. 
( 16 Samlınt as.adet M mir; ve~hite topraklan mlinbit ve mah· milyondu. vusturyanın tamamtle AJmaJl no 
§ !! !stat.istik 30 suldar olduğu cihetle yerleştiril~.:ek Almanla.r bu defa Avusturyayı n. rılması için iki sene ldzımdır. erf 
~ 

19 
ÇQcuk d~rt.enıer 60 gö~menler daha 

0 
sene müstahsil va.r:i· hak etmekl~ Uıerlnde altı buçuk dan sonra gerek siyaset ve g t1 

·5 Ulın ve telsefe 30 v~tc sokulabilir. milyon insan yaşayan 80,000 kilo- nskerlfk bakımından .Af"usı:y. 
€ 20 Cemiyetin &alllan 100 • _, C h . ld x. f 

1 
n metre murabbaı 2'.r~zl kazandıla.r. toprakları gayet büyük rol oY11 

6 (Ha eriyi birden alaıılua 1 O,. 80 p4o1o, _um unyetten a . ıfiı ey z e Bu suretle Alman topraklarının ge- caktır. ( 
H kuruş ikram edtlir, ve ı Ura 20 kumJ g~nden gune Uerlemcktedır. 1.mar. ma- ntşllğt 660,000 kllopıetre murabba~ ~ 
i PC5İD almıııak ka1:ım •1da 1 er Hra· erıf ~e sıhhat ba~ımlann?an b~r çqk te· nıı. ve umum nüfusu da ?.l milyona ıı ~) 
5 daı:ı \ 'Cfcsf'l'e bırakılır.) r kkı g6stcrmiştir. Belcdıyc t.litçcsi her .. ( K h b J r 'E " b ihtl varuı. ısa a er e 
6 

yıl artJlllkta ve bu artı§ kasa n yaçw Al b \\ 1916 1 d 
E 3 Ü ncO Seri d ...tA kt d' manya ug n "' Y1 ID an ~ 21 Hıikilmdar millet 

50 
E Jannı pey erpcy 6 .... ermc c ır. yijzde ild nlebettnc1e daba bllyUktUr. • lzmltıe İstanbul arasında _ 9~~ 

ğ 22 y nı u t lhnt t M • • h d • O zamaQ ki Almanyanın rnerkezl metrelik bir asfalt yol ln§ası J<aP>"-ı#' 

23 
ıt:mu~2 ye 75 l U en 1 $ ve sıkleti LAylpıtcdt1 t\mdl1 NUrenb~rg mıa; icat' eden tahsisat bütçeye ıtoıııı1 

24 
60 olmuı:ıt\lr. tqr. ln§aat hıı yaz bnşlıyacaktn'· , 

GUnUn !kmndl ~lerl 60 • ı • Çl• "' * a· --' 1te!l' ~- .,.. llU\ m 1 m af ar 1 n H m maddelere gelince, Alman. tiımdiye kadar hı4ıka meı-8 .J• jj' 
6N C-umhurlyet uv rbı satın aldığı tifti~lze ltalya IJ"' •• ; e 
26 

TercUıno lOO lar Avusturyadan deınlr madeni ile lip çılmugtır. Bu suretle tiftik pl>~ 
~ zr DeğiNlCr 

75 
- Sinci sayı/adan devam - çelik fabrikalarını ellerine geçirdi. dahn genişlemiştir. 

ğ 28 Uıokon ıo % daıı Uç ayn kadar hapis cezwslyle cez(l· ler. Avusturya devletinin Uçte blr * Tasfiye halinde bulunan şar~ ~ 
~ 29 Kapitallzm buhranı r50 1 la.ndınlae klardır. Diploma ve ruhsat.na- ltha.l tI ha.vnyid zaruriye ilzerlne miryollannm heyeti umumiye toplS.: 
§ so Salambo 

123 
ı:ııeyi balı olmıyanlar1, bu ve~ idi. Çiigl\U, deyJeU.n ~abill zorh ve §ifhetln tasfiye merkezi olao doltlltı; 

~ (Bu scrlJ1 birden alanlara 1 Um ~2 ;rnnlıeus wıvan ve sallhlyetJe ~terinde istifade olan tpprakları )1.lzde )ir. letetme merkezinde yapılmıştır. ~ 
ğ buru, lkram edillr, !VO ! Ura 88 lnırgo i ıtullanan lıakild ve hlilunt §alıaiY tıer de m.J UptU. 'foprıtklarıu ytızde onun- • Uyu.sturucu maddeler l.nhi uıt' = c dan btç ıstıfa.4e edll~mgzt:\t. HnlbQk! nUınune olarak Yugosıa,yadaıı ge ~ıt 
§ p tn almarak lialnm •1da 1 er lira· ..... ı ce.ınya çarpılac&klardır. ce,,;.ı muhtelif mencrell 25 kil ıı!fll"' ~- Cekoslo l'k topraklarının yµzde tot • .... 

0
. :.:...ıııS r 1 dan ,·ercslye bırakılır. _'i 1 .,.. b ldhall hf!kkmdalu h~am~ ~-

ı Devlet daire ve mllessese erl,..e e - ktrlc JJdsl kabtll hıtlfadeclir, Hu hu- dilmiştir. cJ 
i 4 o ncU Seri led.iye hiımetlorlnde bulunan bilO.mum J:!QSta ,Almımyaya diğerlerinden d~ • Üniversitenin boş olan rııd)'()ı~· 
İ 31 Rasin IV 60 !Yllkııek mühendis ve yüksek m.lmıu', p'1 lyldlr, ve 11mum t.or;rnkJarının karsUsüne tnyin edilmek istenen v;r_ 
ğ 82 *Ieta.fızik dO ınuııendl8, mimar ve fen nıemurlan lg yi}zcle kırk dördUnden istifade edtıe- nn}ı .Pr • .Stol'içcr, yaptığı tokllflers ıııs ı 
' 

83 
lııkeDder eo ımatlerl d~ında bile olsa Ueretll ve"flo- bllfr. ' uı Maar~ We~ş.Jetinln cavnqmı ııe dıl 

C

!! 3" u-.ı ı-etelz hususi ennatlarını icra edemiye • Mnnmaffb, Almanlar Alsa.s Loren mektedir. Cevap geijnce µ~1 ;,,ıt 
.. : .JMNJll vo sosyaltmı 100 "" takdlrı:Ie profesör ~stanbula ı:eıçı:~ 
E 35 Demokrit ~ ceklerdir. Ancak eerbest meı>lek erbabJ 44' kaybettlktert ~adçnlert Avustur • ~ıemleke~ ureti ınaıısu..,..ıti 
j 36 Dlnler tarihi 

125 
- bul\Ulmıyan ve mahallin belediye veya yada bulamamışlarôır. Alsae Loren gelen Amerika Ticaret beyctiı J:ıit; 

i§ 37 Filozofi rve sanat 'o e nafia dairelerinin mlinıcnatı ve en yUk- maden tttbnrlle cok ~engln4l , gf.).ne kadar Aıiknrada müzakere~, 
g 38 Etlka 

100 
i sek mUlklye memurunun talebi ne ıa- Avusturyayı ilhakla. Almanlar, bıµ,jlıyacaktrr. Cumhuriyet hUkQnle ııı'' 

~ 39 Heraklit 25 ~ ııırct bulundQğu tahaldruk ~itn y~rlerr ınhlr ve ham madde tubarlle çok zin merkezine - m~rclcrde bU ııl! 
yacmda olduklarını ve bunun ı..,.., bir 1- ~ 40 Ruhi mucizeler 75 \ de tasdik ve murakabesi k~ndilerlne v&- fazla. kaz&nQ e14c edememiş ots lor mak Uzere • ilk defa çlı\mk resıP~ ~v~ ::. = da, ker :v işet ~ibet\nden f>UyUk Amerika tlcnr~t heyeti gelmja o!d c~ 
ııanl§ olmayıp birçok tecrübe Ye misal- i (Bu seriyi birden alanlara 1 lira 4 §' ya mensup oldukları mahalll dairelere dan bu mUzaker~Jere husust bir cJı 

meslekleri bsktmmdan fazla dururken 
ınualllm ve mürebbilerin de meslekle -
linin Uıbiati icnbı karakter terbiyesi n
zerinde kendi testrterine inanmiık lhU-

F. k - faydalan :Vardır. Jngtliz kaynakla. 
!erin elimizde ·~,.e önUmliz4e :bulundu· :: ·uru ikram edillr, ~·e 2 Jlra S6 kuru' =: ald olmıyan memleketin mnraniyje alfi.- hiyct atfedilmektedir. ıl ı::. in l k ·-ı 4 1 •ı rındnn Yeril n maın"'ata. ...... Rre, Avus * T n.ı s4 fjl 
gunu teb~Uz ettirdi. Nihayet .karakter E peş a aı.-ıra ~-- anı ay B er ıı ra- kolı lıusu5' meslek! jglerl d. vanılı 91 - ""' t;;.U e~vın. San:ı.yi kanununun 1.fµal 

U_ ılnn ,·cresı .... 
0 

bırakılır.) dı d h k turyayı Ub ktan evvelki A.lme.n or. mnddeslntn tefsiri hakkır.ltı. Ba..,,,.e ııl" 
lerblyes1 u.z,.rtn.ııe mekte ı rd ~ı_. " mamak ve .. n .. ı a yazı ane armama ~· ~ • .. u P e e nunem- E ıı<- " duJarı Hl n!up bunlar lia fırkaya n.y. tezkeresi, maliye ve bUtçe enetıın6 
ll bir 8"--tte ve ku•"•cti har·ct t-t-ı i S ı·ncı· Serı· ve ınesn! saatleri duım.da vnpma.k uarU- · d ..ttl'· ~._, ... ı =ıc er- e "P .,- rı}ıyordu. Avııeturya ordusu11un kuv nn on ge!:Qre}} ruımamey.a atrnı:nJP' rft' 

i:io teksif etmemek artiyle çalışıldığı \ 41 Deprofündis 50 g le kabul ct.m ğe Ba.ym.dallk Bakanlığı- yetl OU '1ılında t>iJi. motıirlil ola,.. • hmir telefon te_sisatmm satın ~ır 
l:akdirde t nıfbat ter.biycs1nin tomln ~ 42 Gilnün hukuk! ve içtimai 715 i ns. izin veril{;'cektir. 3077 ııumarnlJ ka - ro.k ycdl piyade fırkası fdl. tihnk. .masma dair mukavele meclise vetlJP"-
edllmla olacağmı ve bu nokta.da. aoktor- ~ meseleleri nunUD PC rlnden evvel 1030 numenü tn.n ooıra ~lmanıarın ıfırka. mev_cu- tir. ııJıı 
Jar kadar saruıtklrlarımızm da dficrilnme"" B 43 Efdtun 35 kımımla mllhendbs :veVA mimar unvanlle n k """ , 9 ' ı d d • ''Ti1rk tUtun J.!mjtcd etrıtotiıı t• " °' E ,,_ du 6"' a çı ı;yor ~·· .t l yı ın a a "Yugoslauva tuz inhis .... Jdaresf.,ııe ~ .. 
vo '•,..."'il~ =_c: H -Otttl !harpler 'l'lS vcrllınl§ olan dlplomalor llo n.IM t.ııam.e. bu ko.dar~J. 'J' .... • •

11 ~ ~u t>• ;'Spma.sı temenniye • şayan 
5 

"'" tığı 21 hin ton tuzun bedeliyle taJ:l>"'.m' 
bulun~uğwıu iJAı;e etti. ğ 4 Dismel.lnhı hayntı 100 'ter )".llbek ınllhendis veya )1lkı;ek ıı.ıd ~ Bir de7ı·Ict, tvvvetll kpıııouıarla dilmek Uzere, ''Türkiye aoker fatırı;, 
·--------------- - 4.G Mctaru:fk .nedh' 25 ınarl.tk 1W1vaıl1)'1e v ıilmlş ır:uluıa.tııamc- 11 d rec 'ok JJ,uşatılı olursa ~vkUl lan ı:uıonim girkeU., Din Yugosta">--..1 ııı1 
ları "hıgillzlerce meçht11 olduğu için ~ 47 Yeni adam '1~ ler ih1lkmUn4e olacaktır. lm:Jyculer dip. ,con; vaz1yetl 4e o nisbette mUşkUl- ıoo bin adet bQş §eker E3.Dıµğı ıid~ 
yeni insaatta gemilerin modelleri üze· @ 18 1r!fyetl.n t~erJ "75 Jemıı . :ruh!atıwmclerlnl yeni edlannn lo~tr, .Aşk n asırlıli. taılaJaeır. Me.- mtlsaado vcrl.l.ı;ııi§tir. ~ 
rinde kati bir hüküm verilememekte- ğ 49 Politika fcl!!cfe!i 75 - g8t .d~bllete.tlerdir. elt\ F:ran a :dtwleU !)yle u.vv-0µJ "" Ocııizbsnk umum mfidilıil ~~ ~ 50 Estetik ,,ot 1. 1 J :ı.. b ,. tt ~ı b Ziya ile SUmerbank umum mUdUrll f\ 
aır. Eğer J&.nn"lar .35.000 tonıın- yu"k· .... ınOIDŞU a.r a -..enı ]l~U ıır p. • \l ruUnh Silmcr Anknra"a ...ıt,mfR, 1°..Alt •• ~ WGU ~ (Bo ı;erlri birden .ıwa.ra l lira u •• 11

• 1 k rl k ti Uf J t>• "
1

u 

sek tonda gemi fn«nsma. ba.clarlarsa Supurge sapı ~omşu arın as e uvye ve n u- * Vlyanedan aehrimlze gelen A~ı~' 
!t_ ~ ~ sc 59 knnı• lknım _,.•nr ve • 1'- ... •-· 1 F d dö t i il d h k "' uıgılizlcr de derhal bu plana uyacak- " 11 '!;:l\U "' ... _. .. ov .. _. - ıu ransa an r m 

8 
a a. ço - tury elçimiz J3ny Cevndm, LAhCY e 

lardxr. ( nıp pc n atmamk kalanı •14a ı r (t (Doku,,.,.-uncu 6ayıfa&ı.n ~m) tur. Uğiınizo tarını kararlaşmıatır. .... 
s liradan veresiye btrr.kthr.) .Almanlar Avusturyayı ilhaktan * lnhlsarlar umum mUdUrlil~ 1"~ 

İngiliz Jtara. orduaunda gö.utillüle - ~ 6 ncı Seri E \V8.~ll eski pilskU eUpUT.geleri Ba,Plar.m· evvel Ansturya., liola.nda, Bel~llm. b hçe müskUrat fabrlkasmda blr ıı:~_., 
rin sayuu henüz azdır. Askerllk ..mec- 5 

51 
Erneit r :ıoo e &ın ayirrlll§ wa bir de '%10 göl'J!Un? SU - Çekoslovnk,Ya, J..eblıstan, Litvanya, b1r de itfaiye binnsı ~ptıracaktır· ıbJlS' 

buriyeti olmadığı için, gönlillillerin f 52 Pnra .25 ,pUrgelerdell blrlnin sopayı ııokm.M Uıo- Fransa, .gibi dokuz devletle hom hu- yo binası herhangi bir Jtauyı önliY\tJf· 
yaşayış t:ırzları ·ve ayhklnrmda. deği· ! ıı:., Sc-· d11.t tdl. .A.ltt buçuk milyonluk Avus- cek bUtUn teçhizatı §amil bulunacıl. ,.., 
mklilc _

1 
...... 1r+ .. ~- - vv - 40 re oyuk bulun:ın yerinde, bUkUin bir * "t ı ıt tal b l ri i c ~Y' lıt6 yn.t'~.-uu. g 

54 
turya;y.ı 'iJbnk ettikten soıırn, 'ktlçtlk un vers e e e c çin e ~ 

'CJ'-, sn· =- llmt felsefe 40 .mektup! Zarfm tl:r:erl, Ma.rlynya. yazılı? "l d v.l t ri l b d "· lt 1 :ı hastahnnesinde yaptırılınasIJlll ...... 
illi.\'& ahlan bakkmda lngiliile - i M Karmcnlnroı bayntı 75 ilol r e e Jer ne, u e~a aya. Yerilmiş olan sirllr)i kliniğl inııantınıı r 

rink di~ldişesi büyüktilr. §imdiki halde ~ 
56 

Denıost.cn 35 j Z
1
arf yırtıldluua. thçepsinladıd:° şara~ tncirl - Yugosla'.Vya, :ve Macaristaı;ıla. da hem kıtı.da başlanacaktır. e]ı' 

en ~ını Almanlardan BH3ğJ bir i 
57 

Çiçcron 
41 

i ın n ev.ve en 8.%Ir gı Yasıyetname hudut olmu§tur ki, bu suretle, sev- ıı: Yunanistan Ticaret odasındsrı e 1• 
mevkide görmekte oldukl:ı.rı için ~ 

53 
Hipnotlmıa 

100 
iE ç~. Olen, ;Jnınd3. 5 milyon liretllk kUlceyşl bakımdan askeri tazyik de- :rlmlz Ticard od:ısma bir mektuP :~· 

kamaradaki muhalif-ve muvafık meb· 9 
59 

lnsan 
50 

~ bUt11n seıvetini evlithğnıa bıraktığını rncesl lkldc.n Ucr çıkmıştır. mi:J, mcmlekeUnılz.del:J hwıusJ ve tı fte 
uslar havalar iı;in daha. faila ""'-l"n = "E Çelrnslovnklar AlmnnlaTla. evvel • mi bütiln yUn ve pnmuk mE.'neuctı tıfl' 

.r-- ~ 60 Yeni ke.am 4fl l ya.zm.ıştır. uğraşan fnbriknlıınr. adresleri .,te 
sarfedllmesi üzerinde birle~mişler • _:: (nu sert ... blrilcn alantıı- 1 lira 2,. li_ ce <le .hc.nı budut oldu)cları için as- '"ti 'dlr. .,. •• u SUpürge sapı kovuğunda sa!clr ''asi· d m'# r. tııft' s l lknun cdlH 2 ıtra 4 k E _korl tazyik derecesi eğişmeml~tir. • Liınannnızda bulunan A1Jn!l11 a~ 

~ ruro, . r; ve unı, - yctnnmenin meydana çıktığını öğrenen ltalyanın vnzJyeti çok değişmiş ve drah "'u" .. cık se""--"' ...,nuru dfin ~"tJ, 
İngiltere dahillye nazın Samocl s peşin alınarak kalanı ayda ı er lllra· i. h ı k b .. _ftıı·ı v '"' J.iuu ·~ .. = E pllU ırs ım a ra :ı. ve ....... u mt, ayılıp .Almnnya Uc hududu oJunca askeri nize müteveC"cilıcn hnreket etınl~'a-ıı 

Hor, Avustın-va bMiselcrinden soııra s <lan Terestyo bU"akıbr) - .. -• l "'l>IY -.,, :: • ~ ıu&yıımı,5 ar, sonrn da e~'tldan ba§ka, Us- tn.zyik derecesi ikiden Uç b\l· nUnıUzdr>kl avm ikisinde de A]mtı..t1Y"' c1' 
radyoda söylediği bir nutukla !ngiliz. ~ 7 nci Seri 'f_s_e tellk ı)Vle çiftliği de kendilerine yaban- çuğn çıkroıştı.r. Y11ı;oslavyenm nltı lin:ıanmııztı ?ifil - Vckh:c edmda b{r f! 

1erin gözU önüne dikilen tehlikeleri ~ sı Vikontun .ölllmtı ao ı5 cı bir kıza kaptırmamak maksadiyl<? yah vnpun1 da. gelecektir. ,__/' 

canlanclırnuş ve lngilterenin hnva hU- § 62 F..nett n 100 = uğrn~:nıya karar vermt,ıer.Air. 13unlnr, c ) 
cumlarmda sivil halkı korumak iı;in ~ 63 :Uir.:ı .lOO f §.V8P taciri Dnnyelininin ağır hastayk<ltl Yeni Neşriyat Japonyaya tuz . ~' 
bir milyon gönüllUye ihtiyacı olduğu- 1 f 64 iEvlilllt .20 ~ .:söylediği sözlere istinaUa, bu sözlerin ilngiliz gemilerinin memlekc:t.i1l1~ 
nu söylemiştir, Bu nutuk ilzerine ka- j ~ 65 G:lz11 pamıJk barlı! :;o Ü J!vvelce hazırladığı yazılı vasiyetname- Moden telmik den Jnpouyaya tuz g~ ıııl 
dm er.lr ' D7ÜZ bin insan hükfunete mü· E Sah y rJ: ~ yl htlk.Umden d~UğUnü ortaya ata - !nkllii.p kitabevinin neşrettiği ve Sa- yazmıştık. Tuzlo.do.n seJ....iz yUz ton g{1ft 
racaatle hizmete hazır olduklamu bil- 1 ~ 'E rak, ;mahkemeye Jco~mu;;Iardır. Mı:ı.hke- nnt kitnplnrı :scMnin l>eeincl kitnbmı yUklll bir 'lngiliz va:ounı 'birk:ı.ç öl' 
Wrmi§lerdir. ı= Ankar.ı -cndclccı - V AKIT yurau \ teşlfü eden .modern teknik Htlseyin ,A.- önce h:ırcltet etml§; sekiz yüz to11_..ıı• 

me, bu huswtta tÔ.'.llla bir karar v.ennia •:nk-n.1 h• tuz -1a--'· ikiıicı· ı..1·r 1nglliz gıı.J'-tayrnanm ..., u.uuer :-.-e işçiler dc;ln yazdı- "' u.ı \;ö.l\. iJJ 

<ileğildir~ ?- · -it faydalı bir kitaptır. 50 kuruştur. ru da gelmiştir. 
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HAZIMSIZLIK 
Hayatuı zevkinden insanı mahrum eder 

PERTEV Karbonat komprlmelerı 
· Çolı temiz bi • Karbonattan "toz karbonat almaktaki ariifldillt 

aöz önünde aıtula.rak yapdmııta. 

HER ECZANEDE SATILIR. 

·T~t.111be:I B~lediveCiİ · ilanları . 
.) 

·--. . 
Vcsn!tf nakliye resmlııd P.n olan lıorcuııda.n dolayı haciz altına alınan 

Kıroıılor markalı 2169 numaralı takse otomoblll lstanbul Heklmallpa"a 
Alt1mcrmcr Sormaglr cami avlusunda 5 - 4 - 938 salr gUntl saat 14 de açık 
&rttırma lle !atılacağı flAn olunur. (B.) (1712) 

VeaaltJ nakıtye resminden olan boreundan dolayı haolı altına atman 

Doc markalı ve 2127 numaralı takıl otomobil EyUpte Kızıl mescit 3 numa. 
rah evin ônUndekl arsada 4/4/938 pazartesi gQnll saat 14 de açık arı.. 
tırma fle satılacağı llln olunur. (B.) (1710 

P. 1:• T. '-'evazım MUdDrlUğDoden: 
1 - İdare Jhtlyacı '!cin 5000 M. ne naklllı' kurşunlu kablo acık ek

lllttmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel 1250, mu\akkat teminat 93,75 Ifra olup eksilt. 

meal 17 Mayıs 938 salı gUnQ saat 15 de Ankarada P. T. T. U. Mlld. blna-
9indakl satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 İete'klller, muvakkat teminat makbuz Teya banka mektubu ve ka

nan! veısalkle o gtın saat 16 de mezkQr komf~yona müracaat edeceklerdir. 

4 - !3artnameler,.A,ıkarada P. T. T. Levazım, lstanbulda Beyoğlu P. 
T. T.' a,Uırat eube mUdUrlUğllnden parasız verillr. (1665) . . 

r Eski ananelere sarılmak, terakkilere 
yanaşmamak 

Medeniyetin bUtUn nimet ve letafetlerlne yUz 
çevirmek demektir 

SAYIN BAYANLA • • 
Teessüfle söylüyorum, hll! ba.zilar nnızm aylık temizliklerinde kullandıkla· 

n bezler, Pamuk ta.mponla.r, mikrop ve fellket yuvalandır. Sakmmız ve 
dalına cihanm müdrik bayanlan tarafından tükranla karfılanan hakikf 

FEMiL ve BAGLARI J kullanınız 

GÜVEN 
ANITI 

Sahibi ASIM US Neerfyat mUdtlrll Refik A. Sevengil ~ 

------~~~~---~~~~---~~~~-------------------~--------:...---------..;_------------------------------------------~------------------_,,, 
TiFOBiL 

Dr; Jhsan SatDi ı 
• Tifo .e pıratıfohastıhilınn.ı tııt 1 
mımai için atızdan aıınan· ttto hıp 
landır. Hiç rthatsızltk Yermu. Her 
'. · na alablUr. Kutiııu 55 K.ı. . . . . 

htanW AsDye Mahkeaıe1I Altmeı 
Balmk .J>altesladea: 

llarıa:ro fstaııgopulo tarafmdan Ha -
rJJaoe ~ploa aleyhlne açılan ihtar 
davam tahldkatmm muayyen olduğ\I 
1' • 3 • 938 günü müddeialeyh yapılan 
fllnen tebliğe rağmen mahkemede hazır 
bulunmamıı olduğundan gıyaben tahki
kate devam olunarak, davacı vekili da
za arzuhalini tekrarlıun11 ve mUddela
leyhln blrlife d&ımeıılnln lhtarmı lste
mJt ve yapılan muamelelerden be.h8ile 
gıyap Jrararmm on beo gUn mUddetle 
DAnen tebliğine karar verilerek bir nus
u,ı da mahkeme dlvanhanel!lfne talik 
edilml§Ur. Mahkeme gilnll 14 - 4 - 93S 
perfembe l!laat 11 dir. MUddelaleyhln 
tarihi tebliğden ftlbaren beş gün zarfm
da ltlraZ etmem aksi halde mahkemeye 
kabul olunmrvacağr tebltf yerlne geç-
mek 0%ere Uln olunur: (2~) . 

Doktor Feyzi Alimed 
Deniz haatane.sl cUd ve zührevi hasta· 
bk!an liıUteıiamn ... 

......... maade her.-On , li~l~den sonna 
.. ı 3-1 ,. kadar hastalarını kabul eder. 

Adres: Ankara caddesi Cıı~alnRtu yokuşu 
lı:lte b•şında numara "3 telefon: 238H 

ŞiRKETi HA y . i DE 
Bu seneki sert •• sürekJi laı tllD aoma JU menimini ıüzel Boiuiçin de ıeçinnek iıtiyea 

• 
' . ıatanbulun sayın halkına mühim nan 

Mekteblerin tatil bqlangıcı 21 hazirandan. mekteblerin açılma -tarihi olan 20 eylQle kadar Bofuda oturacaklar irin yum en meale 11~ .,uıa 
mahaus olarak birinci ve ikinci mıntakadaıı yüzde 40 ve Uçilncüden yUzde SOtenzillb havi Uç aylık kart abonman ibdaı edilmittir. 

Bu bi-tlar: Anadolu cihetinde ı " 
ı - UskUdaırdan baıhyara~ (Uıkildar dahil) Çubukluya kadar (Çubuklu dahil) yüzde 40. 
2 - Rumeli cihetinden: Rumelihiaanndan baJlıyarak (Rumelihiaan dahil) latinyeye kadu (lıtlnye dahil) ku&lilc yil.zde 40. 
3 - Papbahçeden baflıyarak Anadolukavağına kadar yil.zde &o. 
4 - Yeniköyden baılJyarak Rumelikavafına kadar yüzde 50 tenzilltı ihtiva edecektir. 

Yüzde 40 tenzilitı.havi kartlıınn U5 "aylık bedeli Rumelihiaan ile Uıküdardan Vaniköytlne kadar birinci mevki(1980) kurut yerine yalrus (Ull)ı 
ikinci mevki (1575) kun.ıı yerine (945) kuriııtan ibarettir. 
Çubuklu ile Emirğtn ve ı~tinyeye kadar birinci mevki(2340) yerine (1404), ikinci mevki (1980) yerine (1188) kuruttur. 
Yenik6y ve Papbahçeeinden Boğum her iki mUntehaaı olan Kavaklara kadar birinci mevki (31&0) yerine (1576), ikinci mevki (2700) yerme 
(1350) kuruıtur. 
Vergi ve muhtelif rüaum olarak birinci mevkilude kanunen tediyeai Jcap eden (234), ikinci mevkilerde ,(195) kurut iıbu tenzilli kartlanO 
yukanı!a yanlı fiatJa.,nda dahildir. 
tıbu üç aylık kart abonmanlar, 1 hazirandan itibaren satılığa çıkanlacakttr. 

"11ımııaıt1tınıf1'11nııın"'1"111-
El yevm yüzde yirmi betten yüzde 35 e kadar tenzilitı havi aylık kartlann ıene her aym ltirinden on birine kadar bermutad aablmasma aynca ao-

vam edilecektir. 

OskOder - KadıkUy ve Havallsl HALK TRAMVAVLt\RI TOrk Anonim Şirketi 
ile akdedilen itiltf mucibince Kısıklı yolu ile Çamlıcaya tenezzühe gitmek lıtiyen muhterem halkmus için vapur ve tramvay ilcretlerl birlikte olarak mtlt-
terek biletler ihlaı edilmiıtir, '' 

Bu biletler npur ve traıııvay gUnlilk gidip gelme için birinci mevki 42 kurut yerine 25, ikinci mevki 34 3h kunııyerine 22 Jh kuruıtur. Bu mflttr 
rek biletler yalnız Köprü Uıküdar ilkele ıi ile Kabataı ve Betikiaı iılcelelerinden alınabilir. 

• Bunud'.'ln ba.§ka Kısıklı ve civa~nda sakin aaym halkımıza fevkalide bir kolaylık olmak üzere tramvay ile milıterek fotoğraflı aylık kart ~ 
mantar ihdas edilmi' ve bunlnı: yukı:ındaki ıidip gelme mUıterek biletler fiatı üzerinden baıkaca yüzde on ten.zilita tlbi tutulmuttur. 

UıkUdır Tramvay Şirketi ile çıkarılacak mUşterek biletler ve aylık abonman kartlar 11 nisan 1938 tarihinden itibaren satılığa çıkanlacilktır, 
·J:Urlnci mevkide 1280 kurut yerine 875 kuru• 

Mütterek aylık abonman kartlann becleU: 

1 
ikinct mevkide 1038 kurut yerine 607 ~ kuruttur. 

Alelıtlak abonman kartlannı hamil bulu~n yolcularımız vapurl•ımı.zdı a:v:nigilnde kendi mıntakalan dahilinde mUkeneren ıeyabat hakkım haiz olda1r· 
tan batka Pazar günlerinde nuntaka farkı aranmakıızm bltl fark, Boğazm herinmtakuı dahilinde seyahat edebilirler. 


