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. Sayısı heryerde 
100 para 

ispanya .:harbini bitirınek 1 Bulgar hükômeti 
İçin 'italyanın ~on gayreti, düşecek mi? 

Yeni kıtaat gönderilmiş .•. 
Beş meçhul tayyare tarafından 

iki ingiliz m·uhribi bom·bardıman edildi 
Loııdra, 7 (A.A.) - Deyli Herald ~h.ane gemisiyle Antonyo Sigfottasın \ 

~teslnin Cebelüttankdaki muhabi - kumandasında kUçük bir. torpido muh
bir a Mussolininln lspanya iç harbini ribi filosunun Kndikse Garp Trablu -
t't an evveı bitirmek için son bir gay- . sunda:ı beş bin asker naklettiğini ve 
lla~lara.ıc yeni kıtaat gönderdiğini .bu kıtaatın Guadelajaraya sevkedildiği 

r 'Veriyor. ni yazmnktadrr. 
~abir, geçen hafta Gradil!Ska bas- (Sonu 10 uncu. sayfada.) 

Yıldırım .harp 
Silatitanina Y8rıŞı.rl1.1l neticesi bir 

harp olmasa : bile 
Birçok mllletlerlo ık:t1s~df lntl~arından 

:. başka bir ıey olabilir mi ? 

Hatay 
Seçim nizam-

• 
namesı 

Diln Cenevrede 
komita toplandı 

~ * Cenevre, 7 (A.A.) - Hata.yda yapı-
lacak ilk intihabat nizam.namesini tet
ki!t etmeye memur Milletler Cemiyeti 
komitesi bugün topla.nmı§tır. 

TUrkiye mümessilleri, intihap ko -
misyonu tarafından hazI:rlanan ni -
zamname hnkkmda.ki mUlaba.za.lanm 
bir mukabil proje şeklinde komiteye 
tevdi etmişlerdir. 

Komite, evvela intihap nizanıname
sinin cezai ahkamı meselelerini tetkik 
etmek Uz.ere bir tali komite tc§kjlini 
kararla§tırm11b:r. 

Bun t\teka.i .konlite derhal esas 
,,!iiiitll'i!iiiı~Pôlftiitfr'1, 6 tfa 

Ha.tay anayasuındaki "komUnotc,, ke
limesinin tefsiridir. Hataydaki inti • 
hap tam bu tefsire bağlıdır. 

, ... 

· Antalyada 

ATATüRK 
günü 

birinin vardığı netice şudur: Şimdi
ye kadar Almanların çok. ehemmiyet 
vordlklerl zırhlı otomoblller ilk za-

Antalya 7 CA.A.) -Atatürkün An. 
talynyn gelişlerinin yıldönUmU mUna 
Rebetlle bUtUn şehir baotnn başa do

manlarda bunlara bağlanan Umttıerl nanmı!;ltır. Du mUnasebetle Halkevtn 
tahakkuk ettirememiş!. de bUyUk tören yapılmış, AtatUrktln 

935 senesinde Almanya Varsay askeri ve siyasi dehası ve yüksek 
muahedesinin askeri hUkilmlerlnl varlığı hakkında konferanslar veril. 
bozarak yeniden silAhlanmağa baş.. · mişttr. 

ASIM US Bu gece bUyUk bir fener alayı ya
pılacak ve llalkevlnde bir mtısamere 

· (Sonu Sa.. 4 8ü.. S) verilecektir. 

ornada görüş~· Berlin g·izli ko .. 
~eler bu hafla . nuşmak istiyor 

Qkat muvaf fakiget için Müstemlekelerinin veril-
6ügük bir ümit yok mesinde de ısrar ediyor 

~,to.adra. 7 ( • . 
lagi1~ A.A.) - Bu sabah res-

~ t6r6 ı ~a!ilinde beyan edildiği· 
~~ 'ngttız ·İtalyan müzakerele -
ll._"e ediJ;n .bu hafta başlanacaktır. 
f")a &. 1fine göre Lord Pert, Ro • 

~' taıc~o ile yapa.cağı milmk'ere
~da :S. & edeceği hattı hareket hak
~ a~1 Inberlayn 111e Lord Hali!ax 
~ı buı~dOlduğu talimat ile mUceh • 
~~~dra uğu halde avdet etmiştir. 
~~ ıı' 7 

CA.A.) - Taymis gaze
~ Ç\ıl 1-o;:na. ntuhabiri, İngiliz bUyµk 
ıı:'-ı~:er:t ile hariciye del~esi 
~ ~k Rornaya muvasalatlarını 
~~ı;e1n. lııgiliz - İtalyan gö -. ~1f:uta ortasından evvel 

........ ~ l'Uırıaktadır. 
t.hiabuı hariciye nazırı 

Mebus seçiminden lıü
kiimet memnun değil ... 
Tarafdar görünerek seçilen 

mebuslar kabineye rey 
vermiyecekler 

llilJcılmetiııin dÜ§nıesi tehliTccsi 
olan Ba._.'tVekfl B. Kösclvan~ 

Sofya, (Telefonla) -Bulgaristanda. 
mebus seçimine dünkü pazar gUnU 
başlanılmış Ye Şumnu ile Eski Zağre 
sancaklarında seçim yapılmıştır. Pa
ar gUnU de Plevne ve diğer ibir san -

cakta daha intihap yapılacakfn-. 
Dünkü seçimden hUkUnıet memnun· 

değildir. Kanun mucibince Şumnu ve 
Eski Zağra vilayetlerinden~ intihabı 
lazungelen 48 mebustan 30 u hükU -
mctc taraftar olduklarını söyliyerek 
seçilmişlerse de seçilenlerin ekserisi 
eski partilere mensup eşhastır. Mese -
ıa. Şumnuda hükfunet taraftan olaralC 
seçilen eski adliye nazın doktor Kmço 
Milanof eski l~ovor partisine men
suptur. Bundan başka Şumnu sanca
ğı dahilinde pek çok Türk yaşayorA 

Şimdiye kadarki tecrübeler göster .. 
miştir, ki, Türkler, ekseriyetle htik6'
metçidir. Binaenaleyh, Şumnu vilA:ye
tinde hükumet bu kadar §iddetli bir 
muhalefetle karşılanırsa, koyu Bul • 
ga.~ ekseriyeti olan mmtakalard& hü• 
ld\metin daha büyük mağlubiyete uğ
rayacağı muhakkaktir. 

....,.. ıwaımır,rtıı111teaıtıt:b1 mqtaı• 
olduğu kanaatindedir. HU.kfunetmaha
fili alcl~cele uıninUmkj.hvRRUd ?~i ?iıı 
fili aksülilmele uğramış vaziyettedir. 
Çünkü1 intihaplardan evvel prı:'pagan-

(Smııı 10 uncu sayf aıla) 

Et meselesinde yeni 
kararlar verilecek 
Şehir meclisi yarın fevkalade 

olarak toplanıyor 

Vali ve Belediye r e isinin beyanatı 
(Ya...--&M 4 üncüiiıtJJ 

(j;Uıktüı peşi1tde1ı : 

Gazeteci tehlikesi! 
Ne\')·orktan :Fransız gazetelerine bildir.ilen bir habere göre, Ama'ndıt 
luk kralı Ahmet Zogonun Amerlkada so7ahat etmekte olan Uç hemtl
resi ile gazetccllcr arasında hoşa gitml;reeek bir hadise ç~ 
Prenscslcıin NCTJ"Orkıı. çıktıklannt duyar duJ'Dlaz cm gazeteci blrclea 
mlil.Akat almak için koşuşmuşlardır. Fakat premealerln blzmeüerln&I 
bulunan adamları polüdn yardınıma mlracaat ctmffler 'Ve ancak 7tıl 
kadar polis memnnuıun mttdah•Jcsile gazeted tebac8mllncleıı gene 
kızları kurtarabllm.fşlcrdJr. Amerikan ga7.etedlerl bitin garretJerlne 
Tağmen prenseslere yirmi metreden fazln. ,.akl&fl'llaia mnvaffak 01 .. 
mamışlardll'. 

Bundan sonra gazeteciler Arnavut prenseslerinin oturacakları otele 
koşmuşlardır. Fakat orada da yine istedikleri mtıl&kab almap lm

k&n bulamamışlardır. 
Öyle anlaşılıfor ki kral Zogonun lıcmşirclcrinin Arnavutlukta ve ltal· 
yııda kendilerine birer eş bulamadıkları için Amerikara geldiklerine 
dair ncşroollen rivayctlyer Amerikan gazetecilerinin intikam almak 
mnksadllo 11ydurdukJarı ŞR)ialardır. Hatta Nevyorklu gazete muha
birlerinin mutat olan mUlAkatı almadıkta :\rnavut prenseslerini rahat 
brrakmayacakları hakkındn Rralnrmdn yemfn ettikleri bile s61Jen• 
mektedlr. 
Bn hadiseden çıkan ibret dersi şu olu,-oı·: Anıcrika7a giden tarunlUJf 
bir ecneblnln Amer:lkan matbuatına mutlaka öclemele mecbur olda. 
in bir borç var4ır. Bu da Nev-york nbtmıma ap1c buar lwzmM 
Juuıpama çıkan gazete muhab11'lorlnl bbul edelıek .as 81;rJMleMtr, 
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imla meseleleri: 

Yabancı isimlerin 
imlası 

Yazan: Hakkı süha Gezgin 
Yabancı adlann yazılışı davası, "is- f 

mail Müştak Mayakon,, un bir makale
sile yeniden alevlendi. Münevverleri -
miz ar::ı.smda zaten bu mesele büsbütiln 
sönmliş ıdeğı:ldl Zaman zaman, küçük 
vesilelerle parlıyan bir '19vılcım, bütün 
fikirleri tutuşturur, }walem sahipueriır2-
zi ikiye ayırırdı. 

Ne yazık ki, bu münakaşalar, gün -
Jerce, haftalarca sürdliğü halde şimdi
ye kadDr bir neticeye vardığı görülme
m:ştir. Bence, i§e karışanların çok ke
re günlük hadiselet'den ilham alan fık
racılar oluşu, bu neticeıizliği doğuru
yor. Aramızda davayı, kendi meselesi 
yapan ve son fikir mahkemesinden 
kendi düşünlişünün hakkım koparan 
bir kimse ols"J'dı, elbette bir tmıa me
selesi, böyle slirükl~nip gitmezdi. 

Bugün, münevverlerir.iz arasında bu 
i§, birbirine taban tabana tera iki anla
yt§ doğurmuştur. Bir kısmı: 

- Yabancı is.~mleri kendi dillerinde
ki geklile yazalım. Diyorlar. Sonra, ni
~in bu i.stekte bulurıduklarıru şöyle 

anlatıyorlar 

1 - Yabmcı adlann imlasına do -
kunmamalıyız. Çünkü onların söyle -
yi§lerile yazılışları c:ırasında farklar var
Hır. Biz, böyle bir adı eğer kendi oku
duğumuz şekilde yazarsak, kimseye 
meramımızı anlatamayız. .. 

2 - Sonra biltün !&tin hmfleriO.: 
kabul edenler bu kaideye bağlanmış -
lardır. Biz de bu zlimreye girince, ay
ni kaideyi benimsemeliyiz. 

3 - Söylenişte bir öyle isimler var
dır, ki lmHilan başka ba~lQl yaztlrrlar. 
Bu imll ayrılığı, dilin zenginliği sayı· 
lır. İsim bolluğunu doğurur. 

Dikkat edilirse, bunlann hepsi baı· 
kalan 1-··abına kar§ıhksu: \>irer taah
hUttür. 

Başka dile hiç bir hak vermeden, 
yalnız: kendi kutsallığını korur. Bu, k;a· 
pitülnsyonlann bir nevi dilde görü -
nU~ü gibi de düşünülebilir. 

Ni;in Biron yaz:ıp Bayron okuyalım? 
Yahut Şekspir ıdiye söylenen bir adı 
Sihakespeare şeklinde yaz:alım. Halk 
§Öyle dursun münevverler arasında bi
le bir çok isimler yanlış teHiffuz edil
m=yor mu? 

'Larusfuko,, yu ''Lc:ıruşfokolt", 
''Bcy~in,, i "Bakon,. diye ııöyliyenler 
az mıdır? 

Riz:a Tevfilı; "Bakon,, diye yazardı. 
Rahmetli Baha Tevfik, "Bcykin,, oku
nur diye düzeltmişti. 

Aslındaki iml~. made::r.ki bize adın 
nasıl okunacağını tile öğretmiyor, o 
halde neden bu kadar ezberciliğe kat
lanalım? 

Bunu öteki taraf, belki imlayı oldu· 
ğu gibi muhafaza için bir sebep diyo 
öne sürecek, fakat faytlasız bir te~ifin 
müeyyidesi ned.:r? .. Nasıl kabulü ir.te
nebt.lir? Frar..~ızlar, İngilizler bizim i
simlerimizi, bizim söylediğimiz tekilde 
mi yazıyorlar?. ''Andre Jrd", "Osman,, 
I "Atman,,diye yazmıyor mu? Aransa, 
kim bilir daha neler bulunur. İsimler 
üstünde nih"Yet m:.lletl~rin de bir idam· 
ga hakkı kabul edilmek gerektir. Nete
kim biz kabul etmese~ te o, kendiliğin
den, kimseye sormadan bu iti yapıyor. 
Frenkler, 'Aleksandr,, derler, biz "la -

UO~L~ S~A~ G~EU ı 
lı 

Gu.etenıı:ıe ıon<JartleD nztl&J caıeı.. ': 
,. ctrmelr tçtn ı.ee. 1&rfm111 lr.6falııe t~• 1 

.ete! 1&.eıtmer vıu:ılrrıalıdır. ' 

Ka~ıldı ıaUyeıı •kurlıu ınelctupl&nııa 

ıc lr.W'UflUll puJ ıcoyrua.lı~rTlar. 

S&ııılmıyan vu.114rı <er ron-Mnnekteıı 
ıtıyaıeı.u rotıanmıe mektuplarm l(tDt 

llODUl&D parala:'U' 1!.AytwılnıMtnoatl IUU 

3iar'I" qık.Uı fUJl&f'dtu) ı:tnlA)'l. dlreJlUk 

•ilk. U•tfllı• 10ru IOllJU almu 

~ Odla• nı•ılart• ....amı~n• 

IWllüln..ıt ......... ~. 

kcn::ler,, diye söyleriz. Batı dillerindeki 
"Daryüs", Şarkta ''Dara,, dır. London, 
Londr demiyor ''Lor.dra,, diyoruz. "Pa
ri,, yi Paris okuyoruz. Has isimler §Öy
le dursun ıstılablarda bile, yine milli 
renk ve dil, lehçe hususiyetleri göze 

çarpu:-. "Psikoloji'', aslında Psiholoji 
iken Almanlar psikobğ~. İtalyanlar 

(Psi~oloeya), İngilizler bilmem nasıl 
telaffuz etmiyorlar mı? 

Şu halde niçin biz de okudu~umuz 
gibi yazmıyalım? Burada bir tek zorluk 
hatıra ge!eb:lir. 

- Madem, ki isır..=.haslann imlala -
rile okunuşları <ırasında farklar vardır. 
Doğru okunuşu nasıl bulup o doğruyu 
dilimize çevireceğiz? 

Evet böyle bir zorluk vardır. Fakat 
bununla karıılaşacak adam ya muhar -
rir, ya mütercim ve yahut da bir ilim 
mensubudur. Bunların hepsine tahkik 
yolları açıktır. Birr:ırz zahmete katlana-

rak, doğruya kavu§alili::-. Yok, eğer 
listündc durfduğu ad, efer mutlaka 
ancak işitilerek bellenilen cinsten ise 
varııın, yanlı§ söylensin. Onlann isim
leri gökten inmedi ya? ..• 

Baıka dillerin imla hususiyetleriyle 
has lsimlerine verdikleri zenginliği ko
rumak da sanırım, ki bize dll§IUez. 
''Ribo,, lı:ır kaç tilrlil yazıtına, yazıl -
sın biz hepsini "Ribo,, diye söylediği
miz: gibi yazacağız. 

Bu jsimler, yalnız ''adreı., bahsinde 
bir ehenurlyet ~azarurlar. Şayet onla
ra mektup yazarsak asıllanndaki imlayı 
muhafaza ederiz. Bunu dCI onların im· 
lilarına hürmetten, dillerine aayğıdan 

ziyade mektubumuzun yerine varması 
için yaparız. 

Yolt eler bu bsa yol botumuza git
miyorsa, o ~aman karşımıza çıka :ak 
zorluk ıefaJları bir değil, bin olacaktır. 
Biltün dUnyaclıki ha!.ı~simleri gösteren 
bir lôğat külliyatı yapmalı; lizım gele· 
eek. Bunlann kaç ciltten ibaret olacağı-

nı i!e Allah bilir. İyisi mi okuduğumuz 
gibi yazalım. Bu karan verince, belki 
dilimizin fonetik bakımdan nok!an -
lan dı:> be!irecek. Alfabemize yeni harf
ler alacağız. Bunu da ayn bir kazanç 
olarak k,abul edebiliriz. 

HAKKI SOHA GEZGiN 

Porlakaldan na 
oJmaz 

Portakal kı~ın en güzel bir meyva 
olduğu gibi, bütiln diğer meyva yok -
sulluğunu hissettirmiyecek derecede 
muhtelif işe yarayan bir nimett'..r •.• 

Portaka!dan ne olmaz ki 1 Dondur • 
masından tutun da reçeline, ıerbctine, 
ıaraplısına, gazozluauna kadar her tür
lü tatlı ve içki yapılabilir. 

S!ze bugUn porta'lı;alı dondurarak ya
pılan güzel bir ııoğuk ve pelteli tatlıyı 
tarif edeceğiz: 

Bir litre suda 350 gram şeker erite
ceksin'.% ve buna bir iki dakika soğuk 
suda bırakılmıı 12 tabaka jelatin ilave 
edeceksiniz. Sonra, iki portakalla bir 
limonun suyunu alır bu tekerli ve jela
tinli suya ~orsunuz. Ayni tuya 3 yu • 
murtanın beyazını, bir müddet yarım 
bardak ıu içinde döğdükten ıonra, ka
tarsınız. Bunların hepsini hafif bir ateş 
üzer ne koyar, mayi kaynamağa başla· 

dığı zaman kabı ateşin kenarına çeker
sin'z. Burada, ııu kaynaldığı görillme -
den, içinden ısınacaktır, 

Mayi bu vaziyette on beş dakika ka
dar kalır. Sonra alır, b!r bez süzgeçten 
süzersiniz. Süzülen mayün billur gibi 
berrak olması 14zımdır. 

Bu mayii derhal geniı bir tabağa dö 
ker ve soğumağa bırakırsınız. Sofraya 
çık:ıracağınız: zaman, tabaktan kolayca 
alınması "çin, tabağın altını sıcak bir 
auya dalıdmrsınız. 

Bu 'Portakal .Peltesi,, ,1Uzcl bır tatlı· 

-
Karabükte ku-

rulan çel:k 
f abrlkatarı 

inşaat dlrektUrü ile 
mühendisler lngil

teredeo döndü 
Karabükte kurulmakta olan çelik 

ve demir fabrikaları ipşaat direktöril 
Hopkinson ile müher.dislerden Selvey, 
Muin ve Hiyuz !ngiltereden şehrimize 
gelerek Karabülte gitmişlerdir • 

Direktör Hopltinsotı, mensup oldu
ğu "Brassert,, mUc~ine Karabllk 
in~aatı et.rafında izahat vermek üzere 
bir ay kndar önce Londraya gitmi§ -
lcrdi. 

Direl<tör, Hopkinson ve arkadaşları 
yeni talimatla gelmişlerdir. 

Baharda KarabUke yeniden mühen
disler cclbcdi!eoektir. Bu suretle bu -
gün 70 kadar olan mühendislerin sa • 
yısı 130 - 140 ı bulacaktır. Havalar i
yileşmekte olduğu cihetle, Karabllk 
inşa.atının daha sürat peyda edeceği 
umulmaktadır. Yeni teçhizat sipariıı 
edilmiştir. Brossert direktörlerinden 
Makenzi ile Mayls da önümüzdeki ay
lar içinde şehrimiz.e gelerek Ankaraya 
ve sonra da Karablike gidecekler ve 
inşa.atı yerinde tetkik edeceklerdir. 

Karabfiktc iş hacmi artmakta oldu
ğund!lll alm:ı.n işçilc.rin de sayısı arta
caktır. 

Deri fabrixarar~
nın vaz1y.eti 

Kontrol 
heyet 

işini yapan 
çu 1ışmalar ıoı 
bitirdi 

Şehrimizde deri fabriktılarırun vazi -
yetleıini tetkik eden heyet çalışmala -
nru bitirmiş, rapcrunu hazırla.mıııtır. 

Öğrenü.ğimize göre; 5 beygirden 
fula kuvvei muharrike kullanan deri 
fabrikatürler.i kendilerinin muamele ve 
istihlak vergileri vermeleri dolayısiyle 
muamele ve istihlak vergisi vermiyen 
ve 5 beygirden ufak Çıvvei muharrike 
kull-'lan küçük deri fabrikalan yanın
da derilerini daha fazla fiatc mal et -
mektc olduklarını iddia etmektedirler. 

Verilen n:alUmata nazaran Tür ki ye
de ve en fazla istanbulda Yedikul ~de 
olmak üzere 600 lç..:.dar küçük deri fal> 
rikaları vardır. Büyük deri fabıiltaları 
ise bugünkü vaziyete göre an::ak 20 • 
30 arasındadır. 

Küçük deri fabrikalarının bu arada 
iddia ettiklerine göre büyük deri k•J· 
rikaları re~abeti karşısında blisbütün 
boş durup hiç bir ~eye baş vurmamış 
dcğfüerdir. Yalnız büyük deri fabrika
törl:ri foorlkalan bir kaç kısma ayırıp 
bu suretle muamele vergisinden ka; -
mı§lardır. 

Şehrimizde deri fabrik·ılannı geze -
rek ve ayrı ayrı kendilerile konuşarak, 
tetkikler yapan heyet hükômetten bu 
hususta bir karar verebilecek ehemmi
yetli malzeme hazırlamıştır. 

Sanay.~ umum müdürlüğünün vere -
ceği karara bütün lderi fabrikatörleri 
intizar etmektedir. 

Kı::ı - Kocam gcce~r.ri geç geliy:>r 
d:ye neye d.arılıyor8Un1 

Baba.!ı - Danlmayorum. Biraz da,. 
ha geg ka?8a da gelirTcen bari sabah
leyin ~ gazeteleri al.Ba gelse diy<r 

ingiltere 
italgagi Almanyadan 

ayırabilecek mi ? 
fngllfz si7nsisl Vlnston Çnrı,.11 lnglltcrcnln !On taldp etti~ it,.... 
set hakkında bir makale nc;::rctmişttr. Eski ıınzır, hn nır.' uıe
slrıdc, bilhassa lngtltercnln J&.alya ne glrt~ilği tcmnslardnn bahl' 
e<llyor \'O dJyor ld: 

Lord Pertln (lnglllz elçisinin) Ro
ma.da Kont Çlano ve belki do B. 
Musollnl ile yapacağı görüşmelerin 
neticelerini beklememiz ıa.zımdır. 

lhılynn diktatöriinün muzafferiyeti 
dikkate şayandır. Bir sıçrayışta Umit 
slı bir mUr.;kUl vazlyeten öyle bir va
zJyAte geçti ki şimdi lnglllz ve Al
man hükfımetlerl kendislle anlaş

mak istiyorlar. Çemberlayn de, Bit
ler de onun dostluğunun kazanmak 
istiyorlar. 1ngllizlcr onunla görUş. 

mele Uzereler. Ilftler de yakında biz 
zat Romaya gidecek. Tarihte bu ka
dar gUzel bir blöf misali yoktur. 

Fakat hertUz son söz söylenmiş 

değtldlr. Çok geçmeden Mister Çem 
berlaynln MusoJlnlyl Hltlerden ayır 
mak Umldi hakikat olacak mı olma
yacak mı anlayacağız. Bu ümit ha
kikat olmazsa Musollnlnin bize vere 
ceğl hiçbir şeyin en ufak bir değeri 
bile yoktur. 

İspanyadan 10.000 veya 20.000 
ltnlynn askerinin çekllmesl, hUkü- Çörçı1in makalesinde bah.scttiği 
metcper tarafındaki gönüllülerden Lord Pert 
nym adet de asker çekildiği takdlr-ı-------------~ 
de, Frankonun işine daha fazla ya- BU) ilk bir tayyare 
rayncnk bfr netice verecektir. kazası 

İtalyan imparatorluğunun fngil - J)I 
tere tarafından tanınması, Musolfnl Yeni Dclhi, 7 (A.A.) - Er • trıt ., .. 

b. tBJ 
nfn karşısına. çıkan meselerl hiç de kumpanynsına ait muazzam ır dil' 
halledecek değildir. yare Datia devleti arazisinde yere 

Trabhıstan bir fkl alayı geri cek- gerek parçalanmıştır. 
mek ve Bari radyosunun propagan- Bu sabah Havaiden kalkıp ~ 
dasını kesmek fnglltereye ancak bir doğru gitmekte olan bu tayY 61 , 
zaman fayda verecek, sonra tekrar mllrettebatiyle yolculan kfunileil 
vaziyet değişecektir. mUşlerdir. 

Musollnfnfn istediği şey, paradır. 
Kendisine para bulmak da kolay bir 
iş def,J!dfr. İngiltere hUk(lmett, bu
nun tein, bir istikraz projesini Avam 
kamarasına cıkarmnlcta tereddüt edf 
yor. Yine bunun içindir ki Başvekil 
İtalya ile derhal müzakerelere giriş 
mek istemiştir. 

Musollnl Hftlerden aynlmayı ve Fran 
sa fle İngiltere tarafına geçip Avus
turyanın fstlkH'tlfnf müdafaaya yar
dım etmeyi kabul ederse kazanç şüp 
heslzdlr. Fakat, acaba netice böyle 
mi çıkacak? Çok geçmeden öğreni
riz. 

Beş yıllık 

... dafaa 
planırrıız 

Ankara, 7 (Te~efonla) - Beş yıllık 

Milli Müdafaa. plii.nmm tatbiki için 
hükumet Meclisten, fevkalade ta.hsi : 
sat isteyecektir. Bu hususta, Meclise 
yakında bir kanun layihası verilecek
tir. 

Bir itiraza Arzuhal Encümeninin 
1\ararı 

Ankara, 7 (Telefonla) - Meclisin 
bugünkü toplantısında, Refik İncenin 
Recep Tör hakkında arzuhal encüme
ninin 1099 numaralı kararına yaptığı 
itira?.a karsı encümen mazbata muhar
riri ile itiraz sahibinin ve Millt Müda
faa ve Maarif Vekillerinin cevabı din
lenmiştir. 

Nctir.ede arzuhal encUmcninin Mil
li Müdafaa VekMetinin noktaina.zarını 
teyid eden karan kabul edilmiştir. 

-o-

Çorulı llunluJuş bay
ı an11nı Jı utlu/adı 

Artvin, 7 (A.A.) - Çoruhun kurtu
luş günü olan bugün, köylerden gelen 
birçok vatand~ın iştiraJdyle heyecan
lı bir surette lmtlanmı§tır. Asker ve 
mektepliler, kurumlar tarafından bir 
rczmigeçit yapılmıştır. 

Bugün ayrıca da ağaçdikme bayra -
mı olarak da kabul edildiği için halk 
Inönü meydanına gitmiş ve geni§ mık
yasta ağaç dikmiştir. 

Gece bir f eneralayı ve belediye tara-

-o-

Bir yangında i/ll 
ÇtJcuk yandı 

0 ·ıti ııı 
Çorum, 7 (A.A.) - Şehre ı s.ıı· 

mesafede Beydeli köyünde çıkoJl i iıl
gmda bir ev :ımamen yanmış \':A~, 
de bulunan a.ileden iki çocuk kW:".--ça, 
lamıyara.k ölmtiştUr. Anası ile ~~..,a ~ 
cuk da ağır yaralı olarak kUJ'W'"~ 
bilmiştir. 

--o-n--

Ren!n lş~all yıl 
dUnUmU JJ' 

Berlin, 7 (A.A.) - Ga.zetelcl', ıtrııf 
manyanın askeri hakimiyetinin ~e uııU 
tesis tarihi olan 7 martın yıldonu:J.11" 
kutlamakta ve gayri askeri;ındıııı 
takasının Alman ordusu ~ti 
tekrar işgalini uzun uzadıya ııı 
le mevzubahs etmektedir • ___...,/ 

KURUN 

Aylık 

~ aylık: 

6 aylık 

ABONE TARlfo°ESI t 
teke 

Memlr.kel Mef11 
d $ınd• tcınde 1 "rfo 

9S J?'ı5 
260 425 -
475 ft20 ,. 

tf!OO ,. 
Yıllık 900 )·dl 

ıııı tein • 
rarifesfnıfen n:ılknn ntrl ıı1tırıt 1tlfW 

ohız kuruş ,Jiişüliir. Poı;tn ll~eşer ııufllf 
nıeven verlere a)·da yeımlt 

ıel· 
ıummcıtillr. ktUP ~t 

Ahona kıı.rdını hilrflrPh me 0 ct• fe' 

11nıf Orrelinl, atıone parn~101;1%ıırt k",,. 
)·n h:ınkıı ile voll:ıma ücretin 

• rtl 
di fi1:t'rinf' alır. • 11 & r.fı" n '"r'· d,-Venirlrn !ı rıhone yru:n 1 kl\Y o 

ki nfl'r e 
hlrıfpn \'117.ılnnlıım. mc l'ı· 
lnrınn n\•rırn 11'"7~11111 vaııılır. -ırıdl 

mfrl:t• 
Tnrldıımln hfr pn.ctn .,1,,. KllHllN'n ntınnf ,,n. ..,,,ıııf. • 

i 25 kU•
ı\dres dtAi$11rme lil'rl'I 
~ 

GPcrri., R ur11n!!!.!.}, 1 
15 sene e""8 

b U gJ lUJ lf1 ,.1elfle 
hııdııl lıtl ıtiJfl 

Sabık hnnr.dan a:asrnrn atealdP it~ {it' 
ihracı J:ararının lttiha:ını mili' bi.İlli1ı(/f• 
saraylarda başlayan eşııa 60 trrıekft ,1. 
likdr fırrldakları ile delJ(J/f1 t rıtrtıl .. ,.,., 

" ,,,o ~·,.,,. 1Jünkı1 mn:auedeft!r(n e dafrerılll 
11e sarcmında 11arııtmış. brı 
t:f)IJUl 96_00._lira.Jl!I .atılrllWır:" 
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15000 dilsiz için 
Kültür bakanhğı muhtelif vila-

yetlerde okullar açacak 

Sulh Bilançosu 

Avrupaya her bakan bü
yük bir endişe duyuyor ? 

fa~on Yıllarda. ilk tahsil sağına gelmiş 
"it dil . 
~ sız oldukları için o~llara ah-
a an 15 bine yakın yurttaş vardır. 

tc~ı:t:1şlara ilk tahsil bilgisini ve
'İı ole ek ı~ın muhtelif vilayetleJ:1ı!e dil
Şillıdi ullanna ihtiyaç hissedilmektedir. 
'İli Ye kadar yalnız tzmirde bir dil • 
~il~ 0lı:uıu kurulmasına çalışılmıı ve 

ı;- fak olunmuştur. 
~ ~t bu okulun talebe kadrosu an
%atz O· 25 a~asındadır. Halbuki 15000 
biğ SOcuk okul çağındadır. 

)eti ~: taraftan İstanbul dilsizler cemi
~ tc ır olfu1 kurmaya çalışllllJ ise de 
'§Cbbüsü muvaffakiyetle neticelen-

()~ !tir. 
~endiğimize göre ~imdi Kültür 
~tı ığı nıeşğul olmaya başlanuıtır. 
~ l'uttta§lar için de okul açacak ve 
'.biıti~ tUr~ü tedris usullerile il~ tahsil 

Verılecektir. . 

Encümen yakında bu hususta bir 
karar verip tasdiki için ıehir mecUsine 
sev~cdecektir. 

SEBZE HALiNE 
iLAVE EDiLECEK KISIM 

KerestecileI1deki sebze haline ilave 
edilecek halin ihale olunduğunu yu -
mıştık. Mutemet bütün hazırlıklan bl
t;'.rdiğinden ve inşaat mevsimi de girdi
ğinden bu a.y zarfında binanın temeli 
atılacaktır. 29 Teırinievvele kadar bi -
nanın yetiştirilmesine çalışılacaktır. 

ŞEHlR MOTEHASSISI 
PROST GELiYOR 

Nisanda tl'sküdann imar projesinı 

hazırlıyacak olan frar.sız şehir mütchas 
sısı Prost'un, bu ~ın on be~foe doğru 
ıehrimize gelmesi beklenmektedir. 

Hem içden, lıem dıştan 
buhran var 

Vazaın 

Vunanistaoın Milletler cemi· 
yeti delege!'li ve Parts elçisi 

POLiTIS 
doğru mu, yoksa ıulhe doğru mu gi&· 
yor ve sulhü temin etinek için ne yap
mak lazımdır? Mühim olan ıey bu hu
susta bir b~üm ve karar vermektir. 

B. Politi.8 

'YENiDEN ORTA OKUL 

~İilo:RETMENI ALINIYOR 
l)~c~~r ~a~anhğı bu yılki orta okul 
~ ille: n ıhtiyacınx karıılamak üzere 
~ 0kuı öğretmenleri arasında bir 
~ e.. açınaya karar vermiş ve imti
lorıİilt~n~erini dün bütün kültür direk-

KONFERANSLAR: 

TORK EDEBiYATINDA 
ISTANBUL 

Dost ve müttefik Yunaniıtanı 
MiJletler Cemiyetinde temsil eden 
Pariı büyük elçisi Politiı bugün
kü Avrupanı:n belli bqlı mühim 
şahsiyetlerinden biridir. Siyaıi 
hayatta olduğu kadar ilim ilemln
de de lanınmtf olan Pelitiı bey -
nelmikl ıulh ve harp me1eleıi 
hakkında Pariıte bir konferans 
vennittir. Bu konferan11 bir kaç 
.an sürecek bir tefrib tekliride 

Böyle mühim bir suale cevap vere -
bilmek için evvela, anlatmak istediği-
miz şeyin maliyeti ve gumulü hakktnda rin kopacağını eöyllyerek htr~eai neye 
anlaşmak lizmidır. tellp veriyorlar? · 

Bu akıam saat (20,!0) da Eminönü 
Halkevi merkez salonunda Haydarpaşa 
lise!~ Edebiyat ınuallimi Muvaffak 
Benderli tarafmdan umuma (Türk E
debiyatında İstanbul) mevzulu bir kon
ferans verilecektir. 

- Hayret! Diyeceksiniz, Şimdi de Fakat, ream! nutuklarda herke• •ul-
sulhün tarifine mi ihtiyaç görülüyor; he karıı büyük bir ar.ıu ve hudutsus 
en eski dertlerde~ hiç olmazsa Aristo- bir sevgi cösteriyorsa da, inNn .ıerhal 

netredeceğiz. .. fanın sulh hakkında en güzel komedile- görüyor ~ heri:ea ayni ıulhten bahset-

~t~rıne ~ildirmişt~r. 
Beynelmilel sulh meselesi hakkında 

bir konfer<ırls venneğe karar verdikten 
sonra çok seyyc.ııl ve bugünün ziminleri
ni en çok meşgul eden bir bahse temas 
etmit olduğumu düşündüm. Hakikaten 
1937 eenes.: sonunda bir sulh bilançosu 
yapmak, itleri delicesine kanınuı olan, 
hesapsız, kitapsız bir ticaret evinin 
muamelatını bir billnçoya bağlamak 

k<.i::lar güçtür. 

rinden ~rini yazdığı günlicnberi bu miyor~ 
kelimenin manası iyice tarif edilmiı de- Bazılan için sulh §Udut: Kiınae ge" 

tt~tıl a~ ?ınnc~ istiyen ilk okul öğ-
1t(tarı··erı bırer dilekçe ile Kültür di -

ğil midir? Hem fik~ her zaman için, Jip memnun oldukları bugünkü vazi • 

uğ·· 
.ruhumuzun en yükse~ ve en kuvvetli yetlerini bozmaaın. istedikleri ba§ka 

~tk Une müracaat edeceklerdir. MtJTEFERRII{: 
~h. l Çc ı.s Haziranda, Tarih Coğ - KINAt:IYAı"lN EMLAKi RESMEN 

arzusunu ifade etmeniı midir? hiç bir ıey yo~ur. Oıılar yalnu, herke· 

~., da6• Rıyaz;iye 17, Fen bilgisi imti- HAZiNEYE GEÇiYOR 

Ben de böyle bir sual ıormağa mec- ıin, timdilila nesi varga onunla lktif a 

t l8 liaziranda olacaktrr. 
bur okluğum için müteeuirim. Bu su- etmesini iaterlcr. 

Ctl'MEN KURSLARINA 
Firari Ermeni Kinacıyanın emlaki 

devletin tasarrufuna geçmişti. Fakat 
üç sene evvel Londrada bulunan Kma
cıyanın varisleri huine aleyhinıde bir 
dava açarak firz.ri olmadıklarnı ve pa
saportla seyahate sıktıklannı, mallan -
nın kencWerine ait olduğunu iddia et· 

ale hiç lüzum yok gibi geliyor. Fakat Bazılan için, ıulh bunun aksidir: 

lt ~il ~:D~.C~K EKSPERLER 

var. Çünkü öyle garip bir devirde ya- Büyük bir değiıiklik olmaeı içln hara-

r~ 1t··l'urkiyenin muhtelif vilayet
)c~ oy öğretmeni yetiıtirmck için 

~ıyoruz ki, bugün en vazih mefhumlar retli bir arzu be.ilerler. Onlara göre, bu 
Beynelmilel sulh meselesini tetkik e

dt-rken karıınuza çıkan elemanlar pe'kj 
çok, bazan da birbirlerene .zıddır. Be -
niın cibi vuifesi itibarile ihtiUlflr ~.z 

söylemeg~ mecbur olan bir adam için 
bunları geliıigüzel ortaya dökmek mah
zurludur da. Bununla beraber ylne he
S<•P ve kitabımı yaptım, Bu bahis üze
riride bir konuşma yapmağa karar ver
dim. 

bile son derece müphemletmiı bulunu- değişiklik, olmazsa muhakkak kuvvete 

\i 1\ on W o 

yor. müracaat lizım gelecektir. 
t • ~ \ egıtmen kursu ~ılacaktır. 
Crı i~ lıtslan birer ilk tddriaat fspc~-

Eğer ara sıra büyük devlet adamla- • Yani. her'k;eı için %eytin ldalı ıulhii 
n(lro dünya ~"'°Mı :v.ny,cu .bakkın~ • temsil etmektedir. Fakat butlan bu 

tcdtiıq l'e edecektir. Şehrimizde üç ilk 
'ıılllttırt ispektcri bu i~ tayin olun -

~ta~~ ı~isi Kastamonuda açılacak 
'Attlcr ~ gıdeceklerdir. Gidecek ispek -

mi~lerdi. ki nutuklMinı okuyonıanız - ben mun- dalı güvercinlerin en beyazının, gaga-
tazaman okurum - bilhassa iki §eye ımda görüyorlar, ıbaztlan da bir 6 üngü Mahkeme ise iddialarını gayri varit 

görerek reddetmiş bulunuyordu. Bq -
nunla beraber Kın;:,:iyarun varisleri 
evveli mah1'emei temyize sonra da. şO.
rayi devlete baş vurmuşlardı. ŞQrayı 

devlet de yaptırdığı tahkikat ve müd
de.=lerin tngilterede bulunması hasebile 
İngiltere ile yapılan muhaberat netice
sinl:le firarilerin hiç bir suretle pasa -
portlı:t gitmedikleri kanaatini hasıl e -
derek mahkeme kararını tasdik etm'ş· 

hayret etmişsinizdir. ormanı üzerinde,. 
Biri ~u: Her~ea sulbten bahsdiyor. 

lıharr' ll. Süleyman Edip, Cemal ve 
't?td' ır, 

Sizde anlxyonunw: ki, sulhün felse-
tşin farkında olmryan b:ri bunlan n- ' f 'f. d k • Bu ta ife ece tan ın en ço uzagı.z. r 

kuyunca: kl' 

'\'UKsEK TEDRiSAT 
a Çthl'İttıi DIREKTöRO 

Esasen sayın dinleyicileri bu mesele
de al!kadar eden cihet bilançonun te -
f erruatı değildir. 

göre, aulh medeniyetin ileri bir ıe ı· 
- Hele şükür 1 Diyecektir. Kımse 

idi. Bu vaziyette, bi cemiyetteki fertler 
harp istemiyor. 

d"tktorı: l:dc bulunan yükselç tedrisat 
"'tc• .. ll;:ru ,.._ n . . . Hldisele~den müsbet ve menfi olan

lar bir araya toplanınca dünya ha-be 

arasında olduğu gibi, dilnyadaki millet· 
Bu kariin şöyle düşünmekte de hak- Ier arasında da tiddete müracaat yeri-

kı var: 1d t Urf -,, vır::vat un.~versıteye gı-

~ tlc eo~"er~ite bütçesi etrafında rek-
C)l ;oal't !ı:tuştür. Bay Cevat bugün tc; Ankaraya dönecektir. 

EBt OKULLARDAKi 

lt~lltbi 
0
AliLAK DERSi 

~t lcri b ltuUarında okuyan Türk ta
~r~lcriıı, u 7ku~larda okutulan ahlak 
~d t baııtag :.rnıyece~le~dir. Bu ders • 

lt, 0 devlerle meşgul olacak -

tir. 
önümüzdeki Cumartesiden sonra em

lak resmen hazineye intikal edeeektir. 
Emla1'in bugünkü değeri 800.000 lirayı 
aşmaktadır. 

AL TIOK GENÇLER BtRLtGl 
TOPLANTISI 

0 halde yakında en büyük felaketle-. 
Perapalas arkasınd·a üç kişinin 

ölümüne sebep olan 

Duvar kazası 
' C. H. P. Altıok gençler birliği heye-

l 'llel') J< --0-- ~r~mumiye::idünsaat14tetoplanauı- mahkemede 
l" s~r anın yeni Ber- Yapılan intihab:'ft netice~fode; fahri \:' f r 1 H 1 ll Geçen sene Perapalas otelinin arka- { arkasına fazla toprak yığıldığı ve bu he er 10 reişliğe: N ccati Volku, faal reisliğe; 

Sında Sular ı·daresinin borularını deg-i•- topra"ın yıkılmağa da o,,dukra tesı'r·ı lti :t Abdullah tınl, genel sekreterliğe Naki :ıı 0 Jı :ıı ~l','tıer ),., Suzlerl tirmek üzere yer kazılırken yol kena - bulunduğu, mühendisin evvelce keşif-'"Qs Tezel, muhasipliğe muı:a!fer Erölçtent 
"'- ~fi .. " Yonaı Sos ..... 1;......, aleyh _ s·· B. l ·a nılda 6 metre yükce~iğindeki duvar te hata yaptığı yazılıyordu. .. lira • ~Od' .rcw._u. umumi kaptanlığa ureyya ıro , ı a.-
~. ı.1. 1 ~ ...... ı:.·· un ~eri r~mlmasından t rldı .. 1.• yıkılmıı Aziz, Şükrü, Abbas ve Kenan Suçlu müheı1dis Macit buna şiddetle 

v -q «> :ı-o· • ri i~lertne Re!at zer, ya mcı uye ıge 
~ . Sorı.•u k0nderıien Amerı·ka.n --«1·• • 1 d' isminde üç amele ta§ ve topraklal al- itiraz ederek: 

ili-:.. b l)Çl Nurettin Çağlıyan seçilmı§ er ır. 
.;"Yle de ~ uı ettiği sırada e.zcüm- tında kalar••k feci lbir §cl:i.lde can ver- - Ben burada \·aktile keşifte bu -

\J.:' lıti ~~r: ODA Uı'1UMI KA TIBt mişlerdi. lunmuştum. Fakat o zaman fduvarın ar-
~i~bat;·~~eket arasında dostane ANKARADAN DöNDO Milddeiumumilik tahkikatı netice - kasında be§ buçuk metrelik böyle bir 
~~~Uıu"UVVeUcndirmek yolunda- Bir müddettenberi Ankarada. bulu • sinde Sular idaresinin mühendis ve mü- çukur olduğunu nereden bilecektim; 
\~l'ıı;tk~ıı lllenınuruyet ve itini • nan İstanbul ticaret ve sanayi odası fetti§i Macit •uçlu görülmii§, ve ağır· derr.:ştir. 
~1)0 l de a Clrı_ın. Ben ve Alman hü • umuınt k!t;bi Cevat Nizami §ehrimize ce:r:a mahkemesine veıilmi~ti. Şahitler gelınemiıti; mahkeme, ken-

ı.. ~., Yni enıeııerin pesinden gi- gelmi§tir. Bu lduruımaya dün sabah bakılmış • dilerine tebliğat yapılmak üzere du -
ç~ Cevat Nizör..ni Ankarada kaldığı tır. Suçlu mühendis Macit faciayı §ÖY· ruımayx başka bir güne bıraktı. 
t~D/}> ~ müddet .zarfında iktisat Vek!leti ile le .Mlattı EŞYA ÇALMAKTAN SUÇLU 
't~ ~ IŞt'E)m- bazr meseleler üzerinde temas etmi§, _ Su borularını değiştirmek için KADIN SERBEST BIRAKILDI 

't YJ\-y odanın bugünlı;ü va%TYdi hakkmd• is- bir metre derinliğinde kazdığnruz su Beraber oturduğu Necatinin evinden 
~~· 4'1<stl'ı~RKETI ŞUBAT tenilen irahatı vermiıt.:r. yolunun yanındaki duvarın arkasında, e§yalarım çalarak kaçan Meryem is • 

~i,~~~tı ıney~ YATIRDI ELEKTRiK ŞiRKETiNDEN GERi gardenbar ve Şehir tiyatrosunun lağım- minde bir kaıdın dün ikinci sulh ceza 
~. ııt?t 1len bi . · ının istimlakine ALINACAK UÇ MiL YON tÇtN lan vartnl§. Bu lağrm duvar arkasında mahkemesinde sorguya çek.'.lmiştir. 
'l'ıltıc,~ralll\'a; ~~o~ yeC.~ y=jz bin Nafia Vekaletinin elektrik ıirketine olduğu i.çin farkına varamamıştım. Du- Meryem: 
~1~%at ~ de\'aın §ı~·etı tarafından ö- yaptığı tekliflerden bazıları üzerinde var biriken pislik ve sularla çürudüğü - Necati bana bakmıyordu. Halbu-
~ tt lll kaiti d e ılrnektedir. ittifa'k; edild.:.ği malOmdur. 1 için ansızın çökmüştür. ki ben hizmetçilikle kazandığım p<:ırayı 
~ •c .. trlceı; b e evvelki gün Cümhu- Ezcümle el.cktrik şirketi, halktan Duvar ..:nkılırken ben yoktum; bü - ona yediriyordum. Buna mukabil onun 
'llt ·•e ııo anklsı . J • 

~iı nıına do'" na yatırılmıştır. fazla olarak '~dığı üç milyon lirayı ia- tün İstanbul mıntakası işlerine baktı • bir yorganı ve iki kravatını aldım. 
b. 

01~ktır gru para tamamen de edeceği gibi 18 milyon liralık yeni ğım için orada bulunmak imkanı da Ama. yorgan müşterektir, Para.sının ya.-
"-1 o:. tt A~ ' te~~sat yapacak ve sermayesini tesbit yoktu. Aynca ogün şiddetli bir fırtına rısmı ben vermiıtim; kravatlanru da 
~ b~:aıarınrn ~~A.LARI edecektir. da varidr. Bu, duwrın sallanmasına se- .~.Jde ettim; hiç bir ıey çalnuıı deliğim; 
~I\ ~!~e ik :r tıpte olması etra- Elektrik ~irketi idare merkezini tem- hep olmuştur. demi§tir. 

· -"\tilcıer ~ı~at müdürlüğünce ait edece~ iki murahhas, bu noktaları Suçlunun sözlerinden sonra belediye Neticede Meryem serbest buakılmıı, 
ilıtıt encümene ve - etraflıca müzakere edip bir netice al- heyeti ve bat mühen&aliğinden elen evrakı .... ı•i..crı.-• .. -·. ----....:..l6.iiilil .......................................... .. 

ne sevgi, ~alet ve müsavat h!kim ola-
caktır. Spinoza'run "ruh kuvvetinden 
doğan fazilettir., dedi~ sulhten çok u
zağu:, 

Bi:r:im bahseldeceğimiz ıulh bu ideal sulh 
değildir. Biz yalnız, harp olmaldığt za
man manblt'.a gelen sulbü ele al.aA;a .. 
ğız. Volterin eıhhat hakkında dediği 
gibi, bu, hiç h:r iyi ümit venniyen mu
vakkat bir haldir. , ... 

En bitacaf ~de bakan bile, ~vnı· 
panın bugünkü vaziyetini bundan ldaha 
iki nesil evvelkile mukayese ettiği tak
dirde büyük bir endiıeye kapılır. 

Uzun müddet istila sahası olan 'Av· 
rupa. bir an geldi ki, yayılma merkezi 
halini aldı ve ldört asır müddetle, diip
yaya hakim oldu. On dokuzuncu aıih 
Avruparun en halçim devrini kaydet -
miştir. Avruparun her cihetten altın 

devri olan bu asırdaki başlıca huaus: -
yet büyük bir iktısadi beynelmilelciliıt 
ve milletler arasında pek nadir görü• 
len bir istikrardır. 

O devirler geçti 1İJndİ. Bugün Av -
rupa hem içten, hem dr~tan tam b:r 
buhran h'9lindedir. 

Dıştaki buhran, Amerika ve Asya 
memleketlerinin, tabii zenginliklerini 
kenldileri kullanmak istemelerinden i· 
ler~ geliyor. "Renlçli insanlar denizinin 
kabarması., denilen ıey de bu netice
deki !millerden bir diğeridir. Bu, Av
rupayı müstemlekeleri cihetinden teh
dit dden ve biltün beyu ırk için ikti· 
sadi bakımdan pek yakın, asker! ~ • 
kımdan da, §imdilik u.:r:ak bile olsa, peli 
varih olaral«j görünen bir tehlikedir. 

Uzun zaman evvel baflamıı olan bu 
buhran 1914 harbi ile nhimlcımi§tir. 

Avrupa için müthif tesirleri olan bu 
harp Birlefik Ameıfb dnletlerinin ve 



Silahlanma meselesi görüşülürken 

ing· iz aşvekilinin nutku 
Gelecek sene silah masrafı çok daha fazla olacak 

"Milletler cemiyetinin dostuyum. Ne Faşist, ne Nazi, nede 
Bolşevik taraftarıyım ... ,, 

Londra, 7 (Hususi) - Bugün Avam 1 
kamarasmda ruihlanma programı hak
kımiaki müzakerelere başlarunış ve Baş
vekil Çimberleyn, bu münasebetle bir 
nutuk verm~§tir. 

Başvekil, İngiltere için silihlaınma -
nrn zaruret olduğunu, her harbi k;ızan
mak için hazırlıklı bulunmanın lhmı 

gcldi~ni söylemiş ve silahlanma prog
ramının heyeti umumiycsini §Öyle ta -
rif etmiştir: 

1 - Memleketi mUdafaa etmek, 
2 - Memleketin yiyeeek ve iptidai 

madde ihtiyaçlarının teın'.ni i§iin zaru
:d olan tioaırct yollannın hürriyetini 
garanti altında bulundurmalı; 

3 - Bir harp takdiriıidc, lngiltere -
.ııin müttefiki olan devletlerle, bunun 
1 
topraklannı müdafaa için teşriki meaai 
~ 
~ek, ve her şeyden evvel İngiltere· 
~in müdafaasını temin etme~ zarureti 
pzerinde ısrar ebnittir. Bu cihet hüku
F,tin müdafaa siyasetinde esastır. 

Başvekil silah masrafının fazla gö -
rülmesinc işaret ederek ldemiştir ki: 

: "~939 - 1940 senchi masraflan buse-
1 :nekınden çok daha fazla olacaktır. 

;Mezkilr sene de azamisini bulrmyı te
menni ederiz. Fak.<rt artma veya eksilt
me hadisata bağlıdır. Katı olarak bir 
şey söyliyebiliriz ki, o da şudur: 

''Daha gcçenlei1de masraf otara'k; 
derpiş ettiğimiz bir milyar 500 milyon 
:t~ili~ lirasının daha §imdiden ebem -
mlyetli bir tarzda gayrikafi olduğu en
J4~ılmı§tır. 

Bu rakamın ne olacağım söyliyebil
mek i§iin daha erkendir. Fakat mecll -
siniz, pek korkanın, esaslı bir tezayü
dü beklemek zaruretinlde kalacaktır. Bu 
rahmların ehemmiyeti ha.kkmda mec
lisinizi iknaa lüzum gön:niyonım.,, 

tngiltcre ve diğer devletler 
"Dilnyada olup bitenlere karşı ala -

3casızlık gösteremeyiz. Her hangi bir 
noktada çrknn kavga umumt bir ihtil!
fa yol açabilmek istidadında oldu mu 

1 
bizim için fevknlidc ehemmiyet kesbe-
cer. B:notnateyh diğer memleketlerin 
~letine karı§malı; veya oralarda entri
kalar çevirmek aklmuzdan geçmemek
le beraber kuvvete veyn •ehd~de müra
caat edilecek yerde sulh y olu ile ibti-
ı 

lMfların halli lehinde arasıra sesimizi 
1
ylikseltmemiz lazım geld.~ği kanrotin -
Ü eyiz.,, 

Milletler Cemiyetinin dostuymn 

Başvekil muhalefetin ademi itimat 
takririni tenkit ederelç ldeai~tir ki: 

Tecviz olunrruyacak bir siyasetten 
'bahsediliyor. Bitakis iddia ediyordum 
ki, ben MiJletler Cemiyetinin ondan 
bahaedenlerden bir çoğun'dan daha zi
yade dostuyum. Miltetlcr cemiyetini 
hakiki bir dünya cemiyeti. haline koy
mak için çıılışanl<ır, ona bugUnkü vazi· 
yette kali.liyetinin üstünde va.züeler 
vermek istlyenlerden her halde daha 
ziyide hizmet ediyorlar. 

Bugün hangi 'kıüçük devlet büyük bir 
komşusunun istilası tehlikesi karşısm
aa müdaf aasmı Milletler cemiyetinden 
'bckliyelr1ir? Bu sualime muhalefet a
zası arasında cevap verebilecek tek bir 
kişi varsa meydana çıksın. Bu milletin, 
onun lehinde bir muhafız ve hami ola
rak hareket edecek ve ıulhü koruyacalı; 

Diğer kıtalarda, az çok her yerde, sa· 
nayi müesseseleri çoğalınca Avrupa -
run milletler nrasr mübaaeledeki yeri 
za yıfüırnrşttr. 

• 
Bunct:ın ba§ka, büyük harp, Avrupa-

nın, renkli kavimler, bilhassa Asyalılar 
üzerindeki nüf urunu kırmıştır. O za -
mana kadar, bu :k,avC..-nler Avnıpa eğe
menliğinin sağlamlığı ve üstilnlUğü 

hakkında bir imana sahiptiler. Bu iman 

kuvvetli dostları olabiJir. İşte o ka.dar, 
Fakat küçük devletleri sulhun bulun -
madığı yerde culh w.ırdır diye iknaa 
çalışmakta fayda nedir? 

Ne Faıist, ne Bolıevik. .. 
ispanya mesel~nde muhalefet, onun 

fi'l9rlerine ittirak etmcldifim için beni 
c;ktatörlcre temayül etmekle ittiham 
ediyor. Fakat ben diktatörlerin büküm 
sürdüğü memleketleri hesaba katmak 
mecburiyetindeyim. 

Or~arda mevcut rejimlerin diğer 

memleketlerdeki tesirleri itibarile bizi 
alakadar e'der. Ne naziliğe, ne fa§istliğe 
ve ne de bol§evikliğe hiç bir temayü· 

lUm yo~tur. Çünkü bunların hepsi b.
nim kafamda kök 1lalıru§ olan ~:.iıniyet
le telif götürmiyen şeylerdir; b~nim si
yasi imanım ferdin hürriyetidir. Ben, 
fikir, aöz ve hareket hürriyetine ün.:ın 

etmi§ bir adamım ve bence bunlar ol
madıkça hakiki demokrasi olamaz. 

Demo'Jvasinin muhafazası ki, hürri
yet"rr.~-::l :::runmaaı demektir. Müca -
dele edeceğim ve zannederim ki, bü -
yilk Britanya milleti de benimle bcra -
ber mücadele edecel:tir. Ve y..ne zan -
nederim ki programımızda takip etti -
ğimiz yol korkun~ sava~ zaruretinin 
önüne geçecek en emin vasrtcthr.,. 

Moskovadaki muhakeme 
devam ediyor 

Suçluların hareketleriyle 

Rusyanın müdafaa ka· 
biliyeti baltalanmış 

Mosko,·a 7 (A.A.) - Sovyetler blr \ 
Uği yüksek mahkemesinin bu sabah 
ki celsesinde Buhariniu isticvabına 

deva m olunmuştur. 
Maznun sağcılarm suikast teşeb

bllsil hakkında izahat vermiştir. Bun 
lar Kremlinin lşgn.lint ve Sovyet re
jiminin yıkılmasını hazırlıyorlardı. 

Buharin ve Rlkofun idaresi altında. 
şimali Kafkasya ve Slberyadakl çift 
llk sahiplerinin oralara gönderilen 
Lfsmont, Slepkof ve Yakovenko tara 
fından isyan hareketleri tertip edll. 
miştir. 

Buhnrin, mUddeiumumlnin eualle 
rlne dolambaçlı yoUa.rla cevap ver
mek tstemtş, :fakat Rlkof, çlftllk sa
hfplerlnln lsynn hareketlerini hazır. 
lam ak yolunda sağcıların şimalt Ka.f 
kasyaya gondcrllen ajanlar vasıta

sllo ecnebi memleketlerde bulunan 
kazak ve beyaz Rus mtiltedlerile ir
tibat peyda ettiklerini söylemiştir. 

Buharın, Karahanla Alman faşist 
lerl arasındaki mUzakerelerden ha. • 
berdar olduğunu lnkAra teşeb. 

bUs etmiştir. Bu muza.kereler 
Rusyanın, Ukranyanın ve diğer 

yerlet'ln Rusyadan ayrıl;asını tstlh 
daf ediyordu. Bununla beraber Bu. 
harın sağcıların komşularını Kara
hana bildirmiş ve onun da bunları 
tasvi-p etmiş olduğunu itiraf etmif. 
tir. 

Dundan sonra mahkeme, Buharın, 
ltlkof ve Şarangoviçin lfadelerile 
şunu tesblt etmiştir ki, sağcılar gru
pu, Dlyelo Rusya.da Gobodet, Çent. 
akor ve Şo.rangovicin faaliyetleri 
ile Polonya cnsue teşktla.tlarının dl· 
rektörleri casusluk lşlerlle ufraşmış 
lar ve memleketin mtıdafaa kabntye 
tlnl baltalamışlardır. 'Bu hususta 
Blyelo Rusyada. fş başına kendi 
adamlarını geçirmişlerdir. Maınun 

Rikof, sa~cıların Biyelo Rusyayı 

Polonya.ya davet etmiş olduklarını 
itiraf etmiştir. 

Buharın ve Hocae! karşılaştın}. 

mışlar ve lluhRrlnln Hocaefe sağcı· 
lo.r bloku ile Alman taşlstlerl arasın 
da bir anlaşma mevcut olduğunu 

blldlrdiğl ve Hocaefi de tnglllzlerle 
mümasil bir anlaşma yapmaya me. 
mur ettiği anlaşılmıştır. 

Yine Buhnrlntn is~lcva.bından an-

hn.fill Uo müzakerelerde bulunmuş 

ve mezkQr Alman mahaflllnln şu 

şartlarını snğcrlara bildirmiştir: 

Almanlara, Rusyadan bazı parça
ların verllmesl. Fransa ve Çekoslo. 
n.kya ile olan karşılıklı yardım 

paktlarının feshi ve Almanya Jle aıı
kert bir ittifak akdi. 

Sağcılar bu eartları kabul etmiş.. 
Jerdir. 

Buharın ve Rikof yine ifadelerin
de ltlraf etmişlerdir ki, Sovyet reji. 
mini devirmek lçln memleketin hu
dutlarını Alman ordularına ac;ık bı. 
rakılacaktı. 

Buharın müddeiumuminin sualine 
cevaben casusluk etmediğini söyle
miştir. Rikof, Blyelo Rusya grupu. 
nun başında. Çepvlakof olduğu halde 
ve bizzat kendfslle ve Buharin lle 
1rttbat halinde Polonyalılarla casus
luk yaptıklarını itiraf etmiştir. Bu. 
barin bunu lnkAr etmek istemiştir. 
Fakat, Rlkof ısrar etmiş ve demiştir 
ki: 

"Buhartntn casusluklarından ha
beri vardı ve bunu biliyordu . ., 

Bunun nzcrlne mUddelumumt şöy. 
le demiştir: 

. "BUtlln bu ifadelerden şu netice 
çrkarılabtur ki, gerek Rikofun, ge
rek Buharının mensup oldukları gru 
pun casusluk işlerlle de meşgul oldu 
ğu ar,ikA.rdır. Her ikl maznun bunu 
kabul etmiştir. 

Bir Şahidin Söyledikleri 

Moakova, 7 (A.A.) - Bu sa.bah'Ç 
celsede §ahit olan Bayan Yakovleva 
dinlenmlıtir: 

1918 denberl solcu komünistlerin a
rasında bulunmu~ olan bayan Y akole -
vanın ifadesine göre, gnıpun §Cfi olan 
Buharinin muayyen bir planı vardı: 

Sovyct idaresin.~ ba§ta Lenin olmak Q
zere ldevirmek, Lenini, Stalini ve 
Syerdlof u tevkif edip füdUrmek ve aol
c::u k8mUnistlerlc ihtililci aosyalistler -
den mUrekkep bir hUkitmet lçunnak. 
Bu program Buhaı:in tarafından Mos

kova mmtamı parti bUrosunun bir 
toplantnmda i.r:ah olunmuıtur. 

Fakat aolcular mağlQp olup ta Lenin 
taraftarlan muzaffer çıkmea Buharin, 
bu hattın ilerisi için fena olabileecği 

söyliyerek bayzn Yakovlevadan zaptın 
dosyadan çıkanlarak yakılmasını iste-

• z ma ldoa adan 

Ef mesefesf nde yeni 
kararlar verilecek 
Şehir meclisi yarın f evkal@.e 

olarak toplanıyor 
Vali ve Belediye reisinin beyanati -;;;;;;; 

Şehir meclisi ya- r·-----------
rm saat on dörtte Ylldırım harp 
fevkalade bir top- )' 
Jantı yapacaktır. '(Osıyam: 1 ineid&b~ 
Bu toplantıda et Jadığı vakit büyük bir silr&t UeerdeJl 
meselesi hakkında. ket edecek zırhlı otoınobtıl tJJI 
yeni kararlar veri- mürekkep askerl kıtalar t~ıııe
lecektir. ne girişmişlerdi . Bu tarzda ıı:ıa .~

Vali ve Belediye leşmiş kuvvetlerin teşklllndel1 JJl ~ 
reisi B. Muhiddin satıarı - Fransızların tddtasııı• •jı .. 

• Üstunda.ğ dfin bu re • Jt•ransa. hududunkal iki ııı~lt: 
B .M1thi.ddin hususta. şu beya- no hattı arasındakl boşluktan tt~ 

Vstündaff natta bulunmuştur: gece baskın halinde geçerek b ,.t 
"- Şehir meclisinin toplanır.ası, bir surat He Parla kapılarını tnt~oŞ. 

belediye ile toptancı kasapların elbir- tı. Bu tarzda hazırlan&n nıaklll~al"' 
liği yaparak şehirde inkişafa. ba.§layan miş askert kıtalar ile bllhass& rıııı 
istihlak ile mUtenasip olacak derecede bin llk günlerinde düşmana yııdıedY 
va.ktmda kasaplık hayvan yeti~irmek darbesi vurulablleceğlnl hesaP blr .. 
için muhtaç olduğumuz kararlan al • yorlardı ve hava kuvvetleri ıte b' 
mak maksadına. matuftur. Ukte bu şekilde yapılacak bir ha:ar4 

' Tahsisat, ve icap ederse bir istik- yıldırım harbi (Blitzkrleg) dt1or 
raz veya avans almak Uı..ere meclisten dr. aıı 
salfilıiyet isteyeceğiz; ti~ yapmak !şte İspanya dahnt harbinde tr 01 
iı;in karar alacağız. • ko cephesine gönderilen bu ~be 

Veril Antrenör ye
tiştirme kursunda 

Ankara. 7 (Telefonla) - 1 martta 
açılmış olan yerli antrenör yetiştir. 
me kursunda ders verecek muallim 
lcr şunlardır: Antrenör Lider Nores 
Ratkay, Vildan Aşir, Nizamettin, 
.Ahmet Yazamanoğlu, Kerim Bilse. 
yfn, Nlyazt. 

ırnrsun çnlrşma programında, fut 
botnn tarihçesi, umumt kaideleri, 
teknt~. antrcmanlar, Ttlrk futbol 
slıııtemtnı~ tesblt v.e tamhnl glbl ders 
ler vardır. 

ELEKTUUC ŞİRKETİ tt E NAFİA 

ARASL,'DA 

Ankara 7 (Telefonla) - tstabul 
elektrik şfrkeU m11mess1Ileri yarın 

(bugUn) şehrimize geleceklerdir. 
Elektrik şirketi mUmessUlerl, Na. 

fla VektUcti ile şirket arasındaki 

meaeleler hakkında görtişecektir. 

Memurlar Hakkında 

Ankara, 7 (Telef onla) - M'ulk:t m&o 
murlann sicilleri üzerine t ekaütlükle
rinin icrası ve tezkiye verekala.rmın 

tanzimi hakkındaki nizamname yarın 
(bugün) mer'iyet mevkiine girecektir. 

Küyilk Sanaflar l' e " Zcmaat,, 

Kelimesi 

Ankara, 7 (A.A.) - Kamuta.yda 
tetkik edilmekte bulunan bir kanun 
projesinde kUçük sanatlar sözü yerine 
zanaat kelimesinin alınması ha.kkmda 
Türk Dili Kurumundan Kam.uta.ye& 
vey& hükümet.ço müta.lea sorulup ce ~ 
vap alınmış olduğu yolundaki şayiala.
nn aslı olmn.dığJ Türk Dili Rununu 
genel sekreterliğinden bildirilmiştir • 

Habeş kralı tekzip 
ediyor 

Londra, 7 (A.A.) - Neca§i, 'kendisi 
ile İtalya hUkfimeti arasında bir tes
viye sureti bulunması imk8.nma. müte
allik olan pyiaları kat'i surette tek -
zlp etm.i§tir. 

harp vasıtalannmdır ki ftllf te ~e• 
ve tatbik sahasında aranılan ııı• 1,, 
dı tahakkuk ettlremiyeceğl anı:;Ji 
.mrştrr. Bunun başlıca sebebi lsB 1~ lı otomobillerdeki Bilratln harPtD al1 
yaramayacak derecede fazla ollll bll 
ve bu sürati verebilmek lçln ,ır 
kıarmlarınrn hatif tutulmuş olJD.,ı..1 
dır. v 

Bir kere bu harp va.mtal&tl1lııı :eı 
attte em kilometre surat ne hare~ .. 
etmesi nfşan almağr ve hedefi Jl>r 
meğ! lmkltnsız kılacak dereeed~ 
laştınyor. Sonra bu derecede tılf 

temin edebilmek için aletin st'b11 
ıtmmr llaftt tutulduğu tçfn, il l&. 
otomobtllera karşı kullanııan to~f' 
rın g111leleı;tne mukavemet ed:bıı 
yor. Nihayet bu tnrlll zırhlı otoııı ıt' 
lerden mürekkep bir askeri ~ 
topçu ve piyade htma.yestne lb r9 
göstermeksizin mnstaktı bir b"ııı 
harekeil idare edebileceği tsb~r· 
edilirken bu da mUmkUn oııııtı1 1', nrc 
Yani zırhlı otomobillerden ın ~d 
kep askeri kıta hareket haline 1 sııı• 
ce mutlaka yine topçu btn:ıı.Yefff" 
ihtiyaç gösteriyor ve arkadal1 ~ıtt' 
de kuvvetlerinin temizleme aıl1 
st yapması icap ediyor. Jllr 

Onun için Almanlar son zaın'~ııl' 
da bu tl\rlil harp vasıtalarında ~ 
den değişiklikler yapmata bl'f

1 ısı"' 
lardır. Bu yolda. değişiklik JS!.,.bıf 
nın ne demek olduğunu fse ~ ~ 
iznh etmeğe hacet yoktur. peı:ııe sırti 
bu zamana kadar yapıtınış olall bırt' 
1I otomob1Ilerln hepsi bir ıarafa 1 e~' 
kılnc~k. yapılan tecrübelere 1°:pıll' 
safta yent zırhlı otomobnıer Y ıııft 
cak, bunları yapmak fçfn de 1'f~:rıo• 
yontar sartolunacaktır. ordu brlr" 
makineleştirmek için ecnebi faıteıı61 
lardan slltıh alan memJoıtetıer ıı>et"' 
Jerint bu vaziyete uydurınağıı. el fi' 
bur kalacak, onlar da daba e .. ıertııl 
tın aldıkları zırhlı otonıobll t1Pr 1.rf 
değiştirmek için yine nıilronla 
edecektir. yafffS 

Mllletler arası sUA.bta.nına neti~ 
bu şek1lde devam ettikçe bfl' 
bUyUk bir dtınya harbi oıma~barıo' 
birçok mtlletlerln lktısadt tn t? 
dan başka blr şey olabilir ııısJ)f 111 

~ 
--~--~---~--~~~~--~~------------: • • 

2 milyon \iolar ve 2 senelik enıek sarfile .. Tamamen Hirıdiıtanda ~ 
RUDYARD KIPLING' in eseri 

NAZAR BONCUGIJ 
filminde, snimli S H t R L E Y T E M P L ~ .f 
tamamen baınbe§ka bir rolde görünımıktedİr• 

Shiı ley, in en ·büyük filmi... --111t'ı Herkes için bir film ' 
Bu s Stoeoı•-

akşam akarya sıod• 
Y>--·--·- . etlerinizi evvelden aldınnız. Tel: 41341 
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Q lGA, zalim hükümdar İgor ile 
e ~·lendiği \·akıt ahali: 

mı- ~..Jki bu bir kurtuıuş olur, de -
§lcrdi. 

h Ümit:erl, yeni kraliçenin kocasını 
aı• 

~· _
4 a daha ıyi muameleye sevkedece

oı idi,, 

" li'akat lgor, durmadan harbediyor 
\~illetini felfi.ketlere slirilkleyo:-du. 

lak ız~~s ordusu bütün donanmasını, 
isı erını mP.bevttiği halde tekrar harp 

11 .hazari klar yapıyordu . 
ıu 13~:gun hükümdar tuzağh dtişürü -

b.P oldUruıau. Bu suretle halk derin 
ır t 

hUk ne es alabilecekti. Otuz iki sene 
ltıt Urn?arlık yapan lgor öldUğü va -
O.ı;ı Yer~ne karısı Olga kraliçe o!du. 
~t u Sn."Yatoslav da veliaht ilAn edil-

Öl~· g~, tahta geçer geçmez kccasmm 
ba u~~Iü .. ünden sonra milletini refa -
iş ~otUrcoek tedbirler alacak iken ilk 
rıa 0·arak koc:ısmın katillerini meydn-

<.ıkarmak için vaziyet aldı . 
bı~~ _kadının. milletine ne derece zul
~ttı~ini anlatmak için tarihten bir -
.~satır alalım: 

~atOlga tahta çıkar çıkma.z, kocasmm 
il' . fikr· .e11 aleyhlerbıe ce7.a tertip etmek 

içitı ı:ıe dUşerek buna muvaffak olmak 
hıı Yahai tabiatını ifrata vardırdı. 
~; ~e dcsia-0lerl ve milletin nihayetsiz 
~Clıği ile buna muva.ff ak da oldu .. 
t~ 'llretıe mlllet ona kurban olmue -.,, 

.. * • o . 
laıı lga aklına gelen her şeyi yaptık -
ltııı Sonra hUkiimdar sandalyesini oğ

a bıraktı ve: 

ge~ Ben, dedi, millete yeni bir din 
n~tnek üzere Bizansa gidiyorum. 

1{0 ~t:ıns tahtında ihtiyar imparator 
ltu a antın Porfirojinet bulunuyordu. 
tı. ~l kr~~içesini vaftizg!hta kabul et -

k soz olarak: 
~i~ Size Elen admı veriyorum .. de -
l~ n sonra dine karşı gösterdiği n. 

; 111n bUyUklUffJnU anlattı. 
irnp enç \"(' glizcl Rus kraliçesi, Biznns· 
l}ıu~;.~loruna tesir etmek için ne 
\'Uc .Unr,e yapıyordu. Onun kıvrak 
te111u7u .. parlak gözleri ,.e bembeyaz 
~1ı.,' ht Ynr Bir.'lns imparatorunu kam 

"'ıcı,· 
h. •tnn geri durmadı. 
~ır ... ·· u.ın: 

~~ :C:Icn, dedi sen dUnyanm en gü -

01 :dınısın.. 
l~ib;a ihtiyar imparatorun uğndığı 
~i .. ti ~örüyordu. Onun r.aaf ından is· 
~ıt gıbı istifa.de edebilir, hatti. Bi
~a}(a:alıtının kraliçesi de olabilirdi. 
lı.atia· 0 hunu ıstemiyordu. Rusya a • 
~la~rıt daha mUsait buluyorJu. Ar • 
C>ııltıı 111

• ~rada tahakkuk ettirecekti. 
llıeth ıçın Porfirojenetin kendisini 
~il'oeden &Özlerine slik\ıtla mukabele 

~· tdu. 
~r~un iınparator: 

~~de len .dedi; size çok mUhim bir 
......... ~bahsedeceğim ... 
......... ~ediniz... 

li~ 0~l'anın en bilyUk lahtma kra
....... ~ak ister misiniz? .. ....... S:1aınıyorum .. 

~ivil~ ni ~viyorum Elen... Benimle 
hlvar etıneni istcvorum. Bunu sana 

() arak ·· 1• • lga b eoy Uyorum. 
?ı:ı.aıt ist u aşk sahnelerini fazla uzat. 

......._ ~ernetıı. Kısaca şu ce,·ab: verdi: 
heni \·a~I.rnıe nasıl evlene::e':siniz? SJz 
tla: ,. 1ZSAhta Jmrşıladmız ve ba -

....... ){ızırn 

......._ ~ ... dediniz. 
tlıı:ll lta~et .. Fakat bu senin biiyül: b'r 
la ....... ~~ ettiğin içindi. 
~~. lncıJ ahkamınca bu asla o· 

dinini yaymak için çahşmağa ba.şla.dı. 
Cahil halk, dini kabulden her suretle 
kaçmıyor, bu uğurda hiç bir fedakar
lığa girmiyordu. 

969 yılında Olga dini kabul ettil'e
mediği gibi oğlunu da dinin yayılma
sı takdis lilzurnuna ıkna cdcmeeen göz 
de asırlarca tal~dis edildi • 

Tarihin tel'in ettiği Olga, kiliseler
de ~ırtarca Uı1cdi scdildi . 

Eir Kız için Yapılan Zulüm 
Olga gibi tarihin tel'in ve kilisenin 

ettiği bir hUkümdar da Vladimidiı. 
Olgnnm oğlu, hUkflmetini idare et

mc:tten nciz kr.Jdığını görünce oğv!!n
rma birer mmt:ıl:a W.hsis etmişti. Fa
kat ölilmUurJ~n sonra ç~cuklan da 
aciz içinde knldılnr. Dü~manlarla ı;ar
pu;mak güg ve im kansız bir hale gtl
mf~ti. 

Bir aralık iki kardeş Vladimir ile 
Ycro Polk b!r prensin krm ile evlen
mcğcı t:ılip o!dulnr. 

Prens kızına ilk önce: 
- Vlndimir ile evlenir misin? diye 

sordu. Kız şu cevabı verdi: 
- Onu hiç bir suretle kocalığa ka

bul edemem. 
!Btc bu cevabı Vladimiı'in kin ve 

gazabını kabartmıştı . 
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MUsa.-ııercde Şehir Tiyatrosu artist
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Jar te11lyecektlr. 
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Greta Garbo ile 
aşığı dillerde 

Garbo kendisini tanıtmamak için 
herşeg yaptı, fakat ... 

Dtinya gazeteleri bugUnlerde Ho
lhudun en me~hur bir yıldızı olan 
Greta Gnrbo ile sevı;lllsl meşhur 

kompozitör Stokovskinin aşk hikAyc 
Ierl ile dolup taşıyor. Greta Garho 
ince yapılı, uzun boylu, ak saçlı şef
dorkester Stokovsklyi sevmiş. l{onuş 
muşlar, anlaşmışlar, evlenmeğe, bal 
nyını geclrmek için de İtalyaya git. 
meğe Jrarar ,·ermişler. Fakat bu ka
rarlarını herkesten gizlemişler. ltal 
~·ada insanlardan uzak bir yerde hiç 
kimsenin kendilf!rini fnrlı:etmlycce. 
ği bir hUcıra köşede bir mUddet be
raber yaşamak. ondnn sonra Nevyor 
lrn tekrar dönmek istemişler .. 

Bay Stoko,·skl bunun için Ncv
yortan kalkmış. 6000 kllometrelilt 
bir seyahat yaparak ltalyada Napoli 
ye gelmiş buraya cıkar çıkmaz doğ 
ruca g!zll bir aşk yuvası aramağa 
koyulmuş. Bu yuvanın mUmkUn ol. 
duğu kadar herkesten bilhassa gaze 
tecilc>rden uzak bir ye.r olmasını dU
şUnmUş. Bu malrnat ile Ravclloyu 
intihap etmiş. 

Greta Gnrboya gelince, o Stok
holmden gelmiş. MUnfhte Stokovski 
He bl rleşmişler. Rom aya geçmişler. 
Burada büyük bir otelin hususi bir 
npartımanında nnC'ak bir kaç saat 
kalmışlar. 

Fakat bu sırada yataklı vagonun 
kontrolörlerinden biri sinema yıldı .. 
zınrn pasaportunu okumuş. Derhal 
kendisinin Romada bulunduğu şayi
ası dolaşmasa başlamış. Greta Gar
bo bunu anlayınca meraklıların te. 
hacUmllnden kendini kurtarmak lçin 
bir çare dUşUnmUş. Mantosunu ve 
kenrlislnc mahsus olan siyah gözlU
ğUnU, şapkasını bulunduğu otelin 

işaretler: 

Garbo "Ve kcmıpoztt.ör Aşıla 

sekreterine vermiş. Onu kendi yeri
ne bir turist ot.obUsüne bindirerek 
şehri gczmeğe çıkarmış. ~endlsi de 
otelin bir odasına saklanmış. Romu. 
da kondl yerine dolaşan otel sekre
terin! uzaktan görenler birbirlerine 
işaret ediyorlar: 

- Greta Garbo bu mu? Hayır, bu 
~~maz!,. 

Diyorlarmış. 

Nihayet Greta Garba ile Aşığı ge
celeyin bir otomobil hazırlamışlar. 

Sabahın saat beşinde buna binerek 
yola. cıkmışlar. Doğruca Ravelloya 
)'armışlar. Herkes uykuda !ken bu 
lcüçUk kasab~ya girmişler. 

Grcta Garbo burada kendisini ta. 
nıtmamak için çok çabalamış. Ellle 
mln gl\zUnden uzaklaşmak için ne 

(Sonu 10 uncu :1ayf<JCW) 

Kaliteli tercüme devri 
ve Nurettin Atam 

YAZAN: Sadri Ertem 
J~itapçı vitrinlerinde herglin yeni 

bir kitabın kabı göze çarpıyor. Bu ki
tapların kapl~m UstUnde geçmiş de
''irler, ve uzak ıklimlerin izleri parıl
damnkta ve hazan insana mermer sU
tunlar arasında dolasan başı tefne 
taçlı sanat kahramanları sırlarını fı
sıldamaktadır. Bazan da yeni ·zamanın 
vehid, ve yeni devirleri halkeden ba{i
lan ebedi bir tazelikle, sayıfalar, yap
raklar haline girmi~ haya.tlarinı ve 
ruhlarının sırlnnnı Üfia etmektedir. 
Vitrinlerde doğan bu yeni dUnya -
nın ndım kısaca söyliyebiliriz: Ter
ctime dUnyası! 

Bu dünya bizim kil~ük kitapçı dük
kanlarının loş arka odalarmda inşa e
dilmekte, birkaç mürettip, bir düz ma.. 
kine ve biraz milrekkep bu kadanaya 
et, can vermektedir. Bizim kitapçıları 
uzun zaman ben de .itham ettim. fa
kat Ankara caddesi kitapçıları sanki 
son seneler içinde geç kalmış ve ib -
mal etmiş olmanın ıstırabını içle • 
rinde duymaktadırlar. İstlrabm kifa
yetini bizce iizcrlerine yabancı eserle
ri tercUme etmekle ödeyorlar. 

Bizim kUçUk dUkkiuılar, hayrete rn
yık bir cesaretle hatta biribiriyle re
kabet ederek seri, seri kitap stokla
rını fitepte bulut, tarlada yağmur bek
ler gibi irfan, medeniyet ve kültüre 
çatlak dudakla hasret çeken insanla
rın emrine amade bulundurmaktadır
lar. DUn ve yarın Remzi, Semih LUt -
fi, Hilmi kitapevlerinin bu cömert fa
aliyetlerini takdirle anmamak hata o
lur: 

Bizim xitapçı arkadaşların gayreti
ni yMederken onların bu gayretini 
kanallnştıran ruhu da ya.detmek J~
Zimdır. Memlekette yüz senedenberi 
tcrcUmc hasreti vardır. Ve zaman za
man tercUmenin birçok nevileri D&-

ne bir sistemi, ne de kaliteyi bir ihti
yn,g olarak kavramıştır. Yüz senedir 
Tilrk cemiyetinde Rönesarunn hayran
lığı, ruhları saran harareti vardır. Bu 
hararet denebilir ki tarihin deği§me
ycn. bir kanununu ifadeden başka bir 
§CY değildir. 

TercUme faaliyetidir ki; daima Rö
ncsanslarm başlangıcını ifade etmiş
tir. Yunan fikrinin ve sanatının Ro
maya geçişi tercüme yolile olmuştur. 

Iskenderiye hayatı bir tercüme dev
riyle ba§lamıştır. lslam aleminde 
Röııe~ans tcrcUmenin eseriydi. Hiris
tiyan aleminde kiliseyi ilk defa fikre 
ve mantığa adapte eden terdime ol
muştu. Yeni zamanı fetheden Röne -
sans yihe kaynaklardan yapılan ter
cilme idi. . . 

Bizim yeni tercüme devresi kalite 
İ§tiyakmın bir ifadesi olduğu kadar, 
halkın da doğrudan doğruya bu kalite
yi idrakteki hassasiyetini ifade eder. 

Bizim bu yeni tercüme devri bir 
noktadnn da. kendinden evvelkilere üs
tUnlilk göstermektedir. Bu Ustilnlük 
kaliteli bir şekilde çocuklara klasik 
eserleri tanıtına. faaliyetidir. 

Nureddin Artam "Şekspirden hika
yerler,, adlı tercüme eseriyle bi7.e 
yeni bir devrin çocuk ruhunu halk ct
meğe çalı~maktadrr. 

Yine Kipling'in Cengel hikayeleri 
serisi kaliteli bir edebiya.tm kütüpha
nemize Nureddin vasıta.siyle mal edil
mis §ah eserdir. Nureddin Artanı 'm 
tuttuğu tercilme yolu ya.rmki ner;U 
forme etmek itibariyle ikinci bir kıy
meti de haiz bulunmaktadır. Bu kıy
metin manasını biz kla&k edebiyatın 
metodlan, ve tehzibl ile kafaları yeni 
tekli alan gençler sanat ve haya.ta ka-

lan~ ~ . 
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POLiSTE 

Ekmek güzünden 
Bir kardeş diğerini 

ağır yaraladı 
Evvelk.i cün Balatta iki kardeı ara· 

aında bir kavıa olmu§. biri ağır suret· 
te yar.ılaınmııtır. 

18 yaıında Muhlis ve 15 yaşında 

Mazhar adında olan bu kardeıler, ek • 
mek sepetinde bulunan ekmeği bir 
türlü payla!4lmamıılar, Muhlis elfoe 
geçirdiği bir bıçakla Mazban vücudü -
nün bir çok yerlerinden yaralamııtır. 

Sonra da Mazhar bir köıeye yıla -
ltnca işin fecaatini anlamıı. bıçağı pen· 
cereden atarak, kaçmııtır. 

Muhat baıtahaneye kaldırılmıı, kil· 
çiı~ carih Muhliı yakalanmııtır. 

KESTJCt DALLARA DOŞEN 
MUSTAFA öLDO 

Beıiktaşta oturan 55 yaılarında 

Mustafa, bahçesinde bulunan lir ağa -
cın fa:la dallı:ırını kesmek üzere tır -
manmı~. fakat ba§r dönerek yere düı
müıtür. 

Mustafa sukut neticesinde, kestiği 

dalların üstüne' düımüı, ve birinin siv
ri ucu karnına "irerek ·banaklarını 
parçalamrıtır. 

Mustafa hemen Beyoğlu haıta.hane
eine kaldırtlmıı, biraz sonra ölmÜ§tür. 

BlıR IHTIY AR TRA.\1V AYDAN 
ATLARKEN BEYNi PARÇALANDI 

Dün Şehremininde f eti bir kaza ol
muı, 65 yaıında h'üvtyeti meçhul bir 
adam parçalanarak ölmüştür. 

İhtiyar adım, Top~apıya giden çift 
arabalı b'ir tramvayın arka sahanlığın
dan durmadan atlamak istemi§, fakat 
ayıktan dolaprak beyin üıtü kaldırı
ma dÜfmÜJtür. 

Vakaya müddeiumumi muavinlerin -
den Ubeyd el koymuıtur. ihtiyarın üs
tünde hiç bir evrnk bulunmadığından 
kim olduğu antaıtlamamıf, tıbbı adli 
Enver Kamran te:thir edilmek üzere 
cesedi morga kaldırtmııtır. 

Yapılan tahlc.:'lc,at sonunda hadisede 
kimsenin suçlu olmadığı anlaııtmıştır. 

17 YAŞINDA BiR ÇOCUK 
KAYIP 

Evvelki ıün müddeiumumiliğe Ay· 
9C adında yaılı bir kadın mürocaat e -
derek, bir kaç giln evvel Balatta, 13 
yapnda Lb Tevfik tarafından bıçak -
Janarak öldürülen 17 yaıında Faruğun 
kendi ojlu olup olmadığını eonnuıtur. 
Zira kendi oğlunun adı da Faruk İmi§, 
ve bir kaç gün evvel bi~enbire orta
k,an kaybolmutmuı. 

Muddeiumumil:k Anenin ça<:uğu -
nun reaınini almıf, tahkikata bqlaıruı-
tır. 

Netidecede ölen Farufun ~ytenin 
ça<:ufu olmadığı anlaplnuJ, kaybolan 
F~·;uk ça<:ufun aranması için emir ve
rilmittir. 

DENiZ OYNARKEN 

Fmdıkhda Mebutan caddesinde otu
ran 12 yapnda Süleyman isminde lir 
ça<:uk denh kenarında oynarken düt
mill, kamı denizdeki kazıklara rutgel· 
mif, afır sur~tte yaralanmıttır. 

Süleyman etraltan yetitcnler tarafın
dan bayfm bir halde kurtinlaralıj has
tahaneye bldmlmıttır. 

KARI KOCA 
KAVGASI 

Sirkeeide oturan Sara ile koc:aaı Ea
rail ıeçimaUlilc yiüünden kavgaya tu
tupuflardır. Eenıil fazla lmmca eline 
li.r Uf geçirmif, kansının kafasına vur· 
muıtur. 

Sara kanlar içinde karakola kotmuş. 
kocasını tikiyet ctmiıtir. Esrail yaka
tanmıt. mahkemeye verilmittir. 

BIÇAKLA YARALANDI 

Bakrrköyünde Çemaltı kahveıind~ 
oturan ameleden Tatköprülü Ali bel 
kayııına bir delik delerken bıçakla sol 
baldırına aaplamııtır. Alinin bir dama
rı ke~miı, ııhhl imdat otomobili ile 
Cerralıpqa hastahanesine kaldınlnuş
ttr. 

Ka,,holiın iiıeflliZ f alJlJaresi 
hala bulunamadı 

Sovyetlerin elindeki rekoru 
için muhafaza etmek 

Tayyareyi casus-
lar mı kaçırdı ? 

lııgilizlcriıı yeni uçurdukları ikiz tay'ljare birincl tayyareden hcmcıı 
ayrıklıl..,ian .<t01ıra ... 

Yeni yapılan son sistem bir ingfüz 
tayyaresinin, bir tecrübe esnasında 

göi!den kaybolaruk yok olduğunu tel
graf ajansları bir hafta evvel bildir
mişlerdi. 

Tayyare hala bulunamamıı. dii§til -
ğüne veya bir kazaya uğradığına dair 
ıüpheler de ortadan k2'lktığı 1çin, İn -
gilizler arasındak.:. heyecan bir kat da
ha fazlalaJmrştır. 

Bu tayyare nereye gitti? !çin':lekilcr 
ne oldu?. Yoksa, lngilizlcrin gizli bir 
surette modern tekniğinin en son te -
~em:ni.i!atına uygun olarak; yaptıkları 
ve baıka milletlere göstermemek is -
te&=.kteri bu tayyare casuslann eline mi 
düttü? .. 

Ajanslar ve radyolar la aranan hatta 
İngiliz tntelijens Servisinin bütün ça -
Iıımalarına rağmen, bir haftadt.cıberi i
zi bulunamıyan bu çok süratli İngiliz 
tayyaresinin başka bir dcvletm gizli 
emniyet teıkilitı tarafından kaçınJdrğı 
kanaati Londrada kuvvetlenmiştir. 

Bu tayyarenin kaçınlması hadisesi 
üzerine, İngilizlerin tayyare süratinde 
dünya rekorunu kıraca~ yeni lir keşfe 
muvaffak olduklan da meydana konul
mut oluyor. 

Kaybolillt tayyareyi bulmak için, pe· 
ıir*len gönderilen yüzlerce tayyare 
bot elle geri dönmeğe mecbur- olmuş -
tur. tngilli: gazeteleri bu huausta uzun 
uzadıya taf ailat verirken, kaybolan tay· 
yarenin motörü üzerinde duraklıyarak, 
bu motörün dii§man eline geçmesi İn • 
gwlere büyük zararlara mal olacağmı 
da yazmaktan çekinmiyorlar. 

lngilizlcrin yeni imal etti'J9eri bu ye
ni sistem tayyare motörlerinin planları 
çok gizli tutulmuıtu. Dünya tayyareci-
1.:k sürati rekorunu kıran, ve bir harp 
vukuunda dii§mana duman attıracak 
bir ıekilde olan bu yeni tayyareler için 

İngilizler çok para sarfetmi§lerdi. İngi
liz tayyare aanayiine bu yeni tayyare· 
!ere göre bir veçhe vermiıler. Fabrika
larda tacı:.ıat yapmış\()? ve müthiş feda
karlıklar göze almışlardı. 

Düımanlar, İngilizlerin bu gizli ça • 
lrşmalarına bigane ~almamış, yeni tay
yare motörünün planını ele geçirmeğe 
muvaffak olrunayınca, doğrudan doğru· 
ya tayyareyi kaçırmak için çalışmışlar 
ve bir hafta evvel de buna µluvaffak 
olmu§lardır. 

Yeni tayyare İçindeki tayyarecilerle 
birl:.kte tecrübe y.-pılırkcn havalarda 
uzaklaııp kaybolmuştur. 

YENi TAYYARENiN 
HUSUSiYETi 

Tayyare Monoplan Vikers Nedesley 
tipidir. Vikers tarafından yapılan yeni 
model üzere üç tip tayyareden 7734 
numaralısı olan bu tayyareler bir aslçe
ri rekor kırm()k maksadile Londra -
Singapur - Avusturalya arasında ya
kında yapılacak bir yan§a hazırlaruyor
lardr. 

Yeni tip tayyarelerin motörleri hafif 
:madenden yapılmıştı. Fakat bu ha.fl!
lik,, sağlamlık ve harikulade süratli ol· 
masına mani olmıyordu. 

Fabrika sahipleri bu tayyarelerle ye
re hiç inmeden 18.000 kilometre yol 
alınabileceğini iddia etmektedir. 

tngilterenin §imali şarki sahillerinde, 
geçen Perşembe gecesi üç tayyare ilk 
tecrübe olmak için uçmutlardır. Fakat, 
tayyarelerden biri diğer ikisinden ayrı· 
larak meçhul istikamete doğru uzaıkll§
mıştır. Dünya sürat rekorunu lçırmağa 
hazırlanan bu askert tayyarenin içinkie, 
yüksek rütbeli ve meşhur iki tayyare 
zab~ti ile bir pilot muavini bulunmak· 
ta idi. Bu tayyareciler ayni tayyare ile 

gelecek ay içinde Avuaturalyaya uça -
caklardr. 

GEÇEN SENE ELDE EDiLEN 
REKORDAN SONRA 

Geçen sene yapılan en 1oOn sürat re
kor mtiaabakalannda ~ilizler reri 
~alımılardı. Rekoru Ruslar kuanmıı 
bulunuyordu. Rus tayyarecileri Moüo. 
va ile Kalüorniya arasındaki 6.300 ln
giü millik meıaf eyi tngilizleı1den daha 
süratli olarak uçmakla, dünya rekoru
nu kırmıılardı. Bu mağl\ibiyet üzerine 
İngilizler bütün gayretlerile çalrpnaya 
başlamıılardr. 

Çalı§malar sonunda kaçınlan tayyare 
tipini elde etmi§Jer ve Londra ile Sin. 
gapur ar1-smdaki 6700 millik mcaafeyi 
Ruslardan daha süratU uçarak rekoru 
elde edeceklerini tahmin ediyorlardı. 

CASUSLAR 
iŞ BAŞINDA 

Devletler araımda ıiWılanma yanp 
yapılır'I'jen, harp aiWılannın yeni plan
larını birbirinden öğrenmek, çalmak i
çin de casus teıkilatlan faaliyete geç -
mit bulunuyor. 

İngilizler bu ye°' askeri tayyarenin 
kaçmlmuı üzerine iki türlü §Üpıheye 
düfllliltlerdir. Bu tayyare, dii§manlaır 

tarafından, ya kaçınldr, yahut i5indeki 
tayyare zabitleri yüksek bir para mu -
kabilinde aatm alınarak tayyare kaçır -
tıldr. İngilizlerin en Solıi ıüphee Rue • 
Jardal)dır. 

Ruslar, ıürat rckorlannr muhakkak 
ellerinde tutmak istedikleri için, tngi -
lizlerin en muktedir tayyarecilerinden 
ve sürat rekorunu kırmaya hazırlanan 
iki tayyarecfyi kaçırmıflar ve tayya -
reyi de yeni tip ınotörllniln yapıtımı 
ötrenmek Uııere ele gegirmit1erdir; !de
niliyor. 

INTELLICENS SERViS 
NE YAPIYOR? 

İngiliz Milli emniyet itlerini idare 
eden gizli teikjlit bu tayyare hidisesi 
üzerine biltün dünyada faaliyete geç -
mi§ tir. 

tntellicens Servis Ingifa tayyaresi
nin esrarını muhakkak öğrenmeğe me
mur edilmittir. Şimdi, bütün dünyada
ki tngiliz ajanlarr, müthi§ paralar sar· 
federek bu esrarlı perdeyi kaldırmağa 
çalrpyorlar. 

CASUS BAY AN X 

İngiltere dahilinde çalıtan yabancı 
casus tetkilitmdan bir kaçı, son ay
lar l.çirii!e, İntellicenı Servis tarafından 
meydana çıkanlınJ§tır, ki bu gizli teı
kilitlarda hedefin, in&f.liz hava itleri -
nin earannı açığa vurmak olduğu an
laplmııtır. 

Birkaç haf ta evvel, Londrada meyda
na çıkarılan bir casus teıbekesinin Sov· 
yet Rusya hesabına çahttığr da teabit 
edilmit ve casuslar ele geç'rilerek öldü
rülmtlftU. Casusların muhakemeli ya • 
pıhrken, adıru söylemiyen meçhul bir 
casu• kadrnın İngilterede caıusluk et
tiği ve 1ngili; devletine bllyük kötü • 

(Sonu 10 uncu Mıy/ad4) 

Dün Karnavalın son günüydü 

Dün 1oarnaıııaZın aon günüydü. Bu münasebetle billıa8sa Kurtul"§ tarafında 1a6r' Betse o14uğu gibi bu aene de ~'len
ce'ler tm-tip edilmi§ ve maskara?.ar sabahtan ak§ama kadar muhtelif .,ekilde oyunlar oynam.ı,,Zardır. Bir anıtlk o
ptllardon dolayı kalabalık son dereceyi bulmU§, lwlttd tramvaylar t§leyemnalf w tnC111oım:llann oyflllllıla tney• 

ta ipi ~ ~ ~ .... .,,. ... fı ___ __ 

Elli sene sonra
ki ıstanbul 

HilktJmet tarlat mır 
takasının imar şelı•lll 

tesbit etti 
Hüktlmet Turist mmtaJtmn!S ~ 

Marmara havzasını Burudan batlaıııl'fC 
üzere cıaslı bir surette imar edeeelıi 
en rüzel bir turist yeri yapacaktrt ~ 

tatanbulun elli sene devam ~ Jdltı 
olan imar pl!nında abideler ınuın ., 
olduğu kaklar meydana çıkarılacak 
etrafındaki lina ve sa.ireden ~ 
caktır-. Abidelerin yüz metre ınura 
lık sahası dciıilinde inpat yapınak ya· 
sak edilmi§tir. 

Camilerin yüz metre murabblbk . .,. 

hası içinde'kj evler, dükkanlar ve biJırt• 
·ıı·ı:ter .. lar k:la yıktırılacak, etrafı yetı 1 

süslenecekt.!r. 
esı· Marmaradan vapurla, karadan tr 

le veya otomobille gelen ee~ 
Sultanahmet veya Ayasofya canıilen-:: 
ti uzaktan görebilmeleri için bU c;:. 
ler arızadan kurtaırılacak, Sulta • 
metteki Ticaret mektebi yıktırılacak 
tır. 

Süleymaniyc ve Yenicamiin de~ 
oğlundan görülebilmer.! için bir ~ 
ahıap binalann ortadan 'kpldıflls-" 
muvafık görülmüttür. 

Bu evlerin arsalan istimWı; edil~ 
ve buraları imar plinmda "yetil _.,,. 
a'dınt alan yeşilliğe kalbolunacaktrf • 

-o-

Sınat mllesseseıerlO 
elek trlk lstlbJAk 

resmi 
Finans bakanlığı, tuna! mü~ 

elektrik ı!stihlak resminden ~ • 
tennlAtın ıek)i hakkında yeni bir lr' c 
rar vermiıtir. Bu karara göre bir~ 
%Umresi diye kanunda iıaret 

grupa öağlı sanayie ait olacaktır· flf 
Meaelt ipekli men.ueat ~ -

zümreye circ:n filltilr, bülrilrD. ~ 
ma ve apre gibi iılerl ayn ayrı -... ~ti 
birlikte yapan müeaseseleri, kaııuısa;; 
pamuklu mensucat tabiri de bOtUıı , 
mu.k ipliğf. fabrikalt:ırını isine ~ 
dır. 

Defirmenden malı;sat ise bU::::. 
arpa, çavdar yeya mnıır gibi bU 1' dlJ 
veya bunların mahlQtunu öfüter• .ı. 

··de Y' 
yapan müesseseler, harç .anayıl uıJ'f' 
mento ve berueri unayüdir. B •)de -
iıletid kuvveıt olarak istthlik ettS itİ'" 
ri elektriğin listede yazılı ıruPlılır1,. • kabul ettiği nisbetler üzerinde" e 
trik istihlak resrn:. vereceklerdi: _ •• rııı 

Ayni tezgahta ve yahut fa~o, 
muayyen kısımlarında ba.ıall ~ 

hazan ipekli ve bazcırı da~~ 
ya karııılç imalitta bulunan ~U t_,i• 
ler en çok imalat yaptıkları ifil1 ~ 
Jit nisbetine göre elektrik ıırtiJıl&k 
gtsi vereceklerdir. 

EMNiYET MEMURLAll1 

NiZAMNAMESi 

Dahiliye Vekaleti emniyet ~ 
kanununa göre (emniyet nıu&ISl bl ,.ı -
murlan nizamnamesi) fsninde r 
zamname hazırllmlftır. ~ 

Bu nizamname devlet ıtlrat'~11" 
dan tetkik ddilmit ve bugün ~ 
ğe gimittir. Vekiller heye~ 
nizamnameye göre emniyet kaJaJ1 .,-._ 
filt polis itlerinin dıflrida aıııeJit ,_ • 
hesap ve levamn itleri ınu 
murlarr tarafından ıörülccektfr. IJISlf' 

Bu muamelat memurları bet lt f1J1• 
ayrılDUJtır. Birinci sıruf m~ci • " 
murlannın maaıJan 35 Jira, 

1dardl1°'t 
nıflar 30, Uçilncü sınıflar 25• 
20 be•inci 115 lira olacaktır. ·~A· 

, ıı ·yet P' 
Bu memurların viıtyet ea:.ııeıeı" 

rolanna göre tayin olunan ·yet ~ 
nasıl kulJ.anılacaklannı emnı. et1~ 

.. d .. lilv" göster~ek, h~ _.Jd mu ur gu . ıerı tarı--
emniyet müdürleri ve &mır 
ve lı;.,ntrot edecektir. 
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Cemil Cingöz 
YAZAN: Hikmet Münir 

c~IL Cingöz, büyük binanın 
tici ~.~örüne girip kaçıncı kata 
ftl :eglnı söylediği zanıan, ı asansörli 
~ ~ çocuk, onun, kimi görmek iste
acı l aıılaınıG gibi idi. Cemil Cingö-ze 
,0~cı baktı: Sanki §unu demek iste-

·"U: 
-& . 

ııtııı .. nın gideceğin yer Kütükoğlu-
~ 

1 
htırosudur. Korkanın ki münhal 

lUıin gin geliyorsun. Fakat bakalım ta-
211.1 V&r nu? .. ·Sende nönce·belki yir-
~kanh geldi. Yirmisi de... · 

"aıt • düşUncesini tamamlamağa 
ta it k~lmadan ,asansör dördüncü ka
~d1.: eenuı Cingöz, dairelerden bi
IU, l doğru yilrildU. Kapıyı vurdu; gir
l'aıı ~rde bir genç bayan, makine ile 
bire • YazıYordu. Duvardaki sa.at, on 
daıc· onu gösteriyordu . . Dernek ki on 
ti 1ka kadar bekliyecekti. Kütilkoğlu 
bı~et bUrolanmn şefi onunla tam on 

e görU.şmeği .kabul etmişti . 
~il Cingöz. bayana maksadını 
~· Uıktan sonra bir kö§eye oturdu. 
du. ın .Odnsrna bu .:::ırodan geçiliyor -
"ttJ.a.._:Bır dakikadan sonra genç bayan, 
b«ırofneden büktüğll birk~ç ~ağıtla,. 
<lai nun öbUr kapısından bir başka 
~Ye geçti. Hemen geriye dönmedi. 
bıtı 1 Cingözün merakı uyandr. Şefin 
~nduğu Jtapmın buzlu camı ltena • 
~ a aralanmış bir delikten ; içeriyi 

emeğe" ~Jadı. · 

.. 

pek diyip de geçmiyelim. Bana, ilk 
nazarda bir köpeğin sempatisini, iti -
madmı kazanabilmiş bir adam bulun. 
Yahut ona doğrudan doğruya siz mu
Yaffak olunuz. tatc o .zaman, benim 
görlişUme göre tamam: lş adamı sayı
lırsınız. Bir köpek hisseder az.izim. O
nun iştiyakı, bizimkine benziyeıı bir 
sürü cndi~ler arasında körleşmemiş 

isabeti, en iyiyi derhal seçer, kötüyü 
hemen ayınr ... Anlatabildim sanrrmı .• 
Buyurun! ... 

Cemil Cingöz, yaziyeti çok iyi anla
mıştr. Sobanın yambaşmda iri, sal • 
krmsaçak köpeğe doğru yürüdü: 

J. lmyahanesinde 2538 tahlil yapılmıştır. 
• Afyon müştakntı ve emlilkı için bir de 

faya mahsus olmak üzere Vekiller heyeti 
kararile Macarbtan hükumetine 50 kilo
luk kontenjan ' 'crildiSi aUıkad:ırlara bildi. 
rilmişlir. 

• Sirkeli H:ıyrjycnin Hasköy tersancsin 
de inşa edilen 76 numaralı vapur bu ay 
sonuna Jrodar bitirilerek denize indirile
ı·ektir. Vapurun hemen hemen bütün ak
samı tamamlanmış, ynlnız. perçinleşmesi 
k:ılmı,ıır. 

• Şirketi Ha)Tiye idare meclisi bugün 
toplanarak Avrupay:ı yeni yapılan sipa. 
rişlcr ü:ı:erlnde görüşecektir. 

• Ticari mübadelede bulunduğumuz Ege 
denizindeki İtalyan adalarına bundan ron 
rn ynpılocBk ilhalit mukabilinde ancak bu 
adalar menşeli malların ithal edilebileceAl 
YekilJer heyetince kabul edilmiş '"e alaka 
dnrlnra tebliğ edilmiştir. 

• J 02 sene evvel ,·ücuda getirilen re,·ka. 
Uidc kıymeti haiz nüfus kütükleri meyda
na çıkarılmıştır. 
Xüru~ kuyudatının memleketimizde an 

cak 60 senedenberl tutulmakta old~ sn: 
nılıyordu. Bulunan bu eski nQhıs kütük
lerinin hıısıısiycli yalnız Türldyedeki 
Türklerin d~il, Romanya, Yugoslavya Te 
Dulgarlstanda yaşayan Türklerin de sicil. 
Icrfni ihth·a etmekte oluşudur. 

• Mczunen Paristc bulı:tn:ın Fransız şark 
ordulan b:ışlrnmandanı sencral Holzin. 
grin yakında HaJebe döneceiii ve yolda 
Ankaraya da uğrayarak bazı temaslarda 
buhınaca!h haber alınmıştır. 

• Gemlik bcledi)·c reisi Eşref ile, Gem
lik sorgu hakimi Tcvfiğln aralarında açıl. 
mış olan hakıırct davasına Gemlik ağır 
ceza mahkemesinde bakılmağa başJanmı, 
tır. 

Davada ismi geçen Gemlik müddeiumu
misi Ekrem, Gönen ceza hakimliğine tayin 
olunmuştur. 

• hmirden devriAiem seyahati için fi. 
rar eden Cazim, Nuri ~e Alp Aslan Konya 
vapurile Mersine doğru giderken zabıta 
tarafından Finlkede yakalanmışlardır. 

• Etrafla dolaşan bir şayiaya göre: Tram 
vay şirketi Nafia VekAleUoc ancak iOO bin 
lira vermiş, VekAlet de bunun 300 bin li 
rasını belediye emrine istimlAk yapılmak 
üzere göndermiştir. 

- Gel, dedi, gel yavrum. Kuçu ku-
çu ... Gel. . } 

Şirket bu arada mütebaki bir milyon 
Jirayı vcrmiyerek Uıbey adalet divanına 
müracaat edecek, Vekillet de bu iş itin 
tahsis olunan parayı lstanbul belediyesine 
"enniyerek bu suretle de istimlak işi teah 
hür edecektir. 

~ ~rnıı kolayca. .1'aşmı çek~edi. Zi
Bet ~etde~ t.uha.f bir hid~ g~rüyor?u. 
fla., ldugu anlqılan bir adam bir ma-
~ ~a o• . 
Q ~uı·uyordu. Karşısında, iş alma-
~ ıe:cnıerdcn biri olduğuna hlç şüp
\>ıtı ~~lerniyecek orta halli, resmi ta
~lt~ bı~ genç bulunuyordu. Ve bir kö-

~: oturduğu koltuğa • sırtını yas' · 
~ 'c~· lı alniağa. gelen genç odam 
~ı°~ğe doğru dikkatle bakıyor ve 
~~onun muhabbetini uyandırmağa 
' Ordu. Bir iki dakika sonra şef, 

...._ bir BeBlc söylendi: 
l\ıal>a OJ_?ıadı, dedi. Köpeğin, yanıl -
lıtııı cagınr ben ~ok iyi bilirdinı ... O
~ ~rnp~tisini uyandrrnn adam be · 

....... V rn. lBtediğim adamdır ... 
~il a~ sen misin bu sözleri işiten! 
~6tcıu~Cingö7.e bir hal oldu. tçeroe 
~lt e tu Yan meczube karşı yapıla -
hiı- .:: tcvik mukabele, sanki böyle 
~~e~rşrna. idi. Cemil Cingöz,, olduğu 
~ Stlt ternberek gibi sıçramış, dışa
~~ rnıetı. Çok sjirmedcn yine geldi. 
111.l~l: gir~. Yüzü, saçları tuhaf bir 
ll~le e degışmiş görünilyordu. Maki
'"ti g~fiı:ı Yau.n genç kız. ş~kmlık c
~~ necsterdl. H11;klıydı da .. Faka.t ki
<lı~lli "· .. lçerden zil çaldı. Sırası gel -
<ll 80Ylediler ve Cemil Cingöz gir-

~f 
11lıaııe~ }'ine rnasada o!.uruyordu. Ona 
elen llı.ı ~rcıu. Cevaplarını aldı. Yeni • 
lfe~i~~ lcr sordu. Bir sıra sual daha .. 
~,Uın c'!e cevaplnnndan mcnlrıun 

.... Y0rtıu . --c;~. 
~ıı'aııı lıe 1, dedi. Siz, benim aradığım 
~~llt 'f>e~ andırıyorsunuz. Benden iş 
ta~ltr, 0 " husust bir meseledir. Çok 
ld~ltt, ~bu yol~a bazı isimler bile 
c""q,J btr ~. ınagazamda çalışacak 
~t ldaın lhetnur, her ecyden önce iU
'~t'bftt tdır. Çok defa, z:ı.vnlıir bizi 

l' dN>iJ • ., o . . kJL ·c. mı . ... nun ıçın v-

Köpek, önce biraz duraladı. · Sonra, 
uzanan elde bir bUyü vaıı:nıe gibi, ona 
doğru yavaş yavaş yürüdü. Cemil.Cin
gözün, elini, yüzilnü, saçlarını diliyle 
yaladr. Ona ısındı. Yıll§b. 

Y•mhan• .-fi, memnusılyetJndaa 

yerlere yıkılacaktı. Birtakım haz bay-
gınlıkları geçiriyordu: • · 

- Yeti~ir, diye haykırdr. Anladım ... 
Sen, benim· aradığını adamsın. 

Ve ı3erhal şartlan kararlaştırarak 
onu· mUesseseye ·aldılar. 1 

·Bir müddet sonra, Cem.il Cingöz, 
tcsbit edilen günde i§ine gelip akşam 
üreri cYine giderken, ken~e asans&. 
rün knpısım açıp kapayan küc;iii:; ço -
cuk, bina kapıcısına telfışla şupları 

anlatıyordu:' 
- 't§te gördün mü adam? Kütükoğ

lu'nu yola getirecek yega.ne kurnaz bu 
adammış ... Herif, yaziyeti sezer sez -
mez derhal .atladı. Çıktı. Geldi. Onu i
kinci defa, elinde bir paketle gördü • 
ğüm zama.n. kapının önünde, .b_ir bü
yük külbastılık eti, yüzüne gözüne, el
lerine ve başına ova ova sürüyordu. 
Yaman adam doğrusu... · 

İhtiyar kap,m tasdik . yollu başını 
salladı: . 

- Yaf\lan adam. . 
Nakk:dcn: HiKMET MÜNİR 

r Kıs11 'memleket hab;;t;;i] L . -
Dursa - E"c,·lld sert' yarısında lpeki5 

hah~csin'rıe !ki, ıneı;hul adam :!!örülmüştür. 
Bekçi Kadri çanış. bu ndıımlarn kim olduk 
}arını ölır'enmelc için haykırmı~sa da, meç. 
hul adamlar cevap \'crmemlşler 'Ve bekci 
Kadrinin .korkulma m:ıksodile ~ıktığı f:ı. 
t.nnC'n)'o da tnbnncn ile mukabele etmişler 
di~ . 

Ynpılıın ' nrama da b:ıhçedc bir küçük 
pnllo ,.c bir çb"al parçası bulunmuştu. 
i\leçliııl ndnmlnrin kim olıiukl:m araştırıl. 
rnnktadıf. 

Kon~·a ·- rlülge sannt okulu direktör;.: 
n. · Rı7a (~ürknn Klılliir Rnkanh{iınca ma. 
~· ı" icinrlc Anknrnda nçılııcnk olan kız cns. 
tilüleri ''e sanııt okulları ser6isi direktör. 
lii~9nı: tayin crlllnıi-: \'C Ankarn~·:ı silmiş. 
tir. 

h'.on)'n Ercğl i-; i - Konya ErcP.Jlsine y:ı. 
kın bir köyde kilkürtlli su bulunmuştur • 

."imrli~·e kadar uyuz '°c ekzama hasta
lıklıırınıı tutıılıınlıır bu suda yıkanarak 
k<>nrlilr.rini tC':dA\ i f'lme!.:tedirlcr. Teressüp 
eden kükürt miktarı fazladır. 

Uursa - lpf·k böcekciliğlni himaye ''e 
teşvik iı,:ln kô~·!Ulcrlmlze meccanen nrJl
mektr. olon clut fldanlanndon bu sene de 
J\or:ıcabey ve Ol'lıtıncll ilcelerlrn ize .\ iiz 
rıli,er bin adet dııiıtılocaklır. 

Aliikah makamlar tarafından bu ~yia.. 
nın :ıı:ı;ıl ve esaslan art oldu~u söylenmiş. 
lir. 

• 934 senesfndenberl memJekeUnıiıe 
gelen söcnıenlcr itin modem köy eTleri 
:raptırılmaktadır. 

Bu evlerden 931 senesinde 1636, 935 de 
Si92, 936 da 5293, 937 de de 5393 tane in 
şa edilmiştir. • 

Kocaeli, Eltızığ, Kırklareli, Çanakkale, 
Tekirda~ ve Edimcdc yaptırılacak evler 
diğer viliiyellerc nazaran dah:t r:ızln oJ:ı~ 
caktır. 

• Beykoz ,.e civarındaki Riva deresinde 
hüküm silren şiddeUI sıtma ile mücadele 

kin !stanbul ~11tma mücadele heretinin sön 
derdiAI mümessiUer sıtma mınlakalarında 
tetkikler ynpmışlar, neticede bu civann dn 
mücadele mıntaknsına ithal edilmesine 
k:ırar vermişlerdir. 

Sıhhat VekAlcti kararı tasdik etmiştir. 
• Yalol"anın Samanlı köyünde yetiştiri. 

len fidanlıktan köylülere bir hafta içinde 
22,900 Amerikan baJi çubuğu, 3500 dul, 
826 maıı, 300 ahlat, 27G sclvi, 386 çam 
çubuğu dağıtılmıştır. 

• Maliye VekA,leti asri ve modern roali)'e 
şubeleri binalar.ı yapbrmaJa karar vermiş 
Ur. EVYelA Beşiktaş. Kadıköy, Te Çember. 
litaşta :.rapılacak binaların projeleri biti. 
rilmlftir • 

• J,okantacılar cemiyeti azaları ile cemi. 
yet idare heyeti ara~ındn bir fhliJAr baş 
göstermiştir. 

Azaların iddiasına göre, cemiyet, Jokan 
lacıların ver;ilerl ve lokantacılar koopera 
lifi ile me~gul olmamış, geçen yılda da 
hiçbir §ey yapmamıştır. 

İdare lıeyeti ise aksini iddia etmekte 
dir. • 

• Beyoıtlu tarafında olduiju gibi lstan. 
bul semtlerinde çöpleri denize döküle 
cektfr. Bu iş için muhtelif semtlerde çöp 
iskeleleri tesis edilecek, Azapkapıdn bu 
lunan çöp iskelesi :reni köprünün inşası 
münascbetile kaldırılacaktır. 

İskele için uygun bir yer aranmaktadır. 
• E:rfip nahiyesinde kaymakamlık teş. 

kilfü faalirete geçmi~ ve 938 belediye bül 
('esinde Eyüp belediyesi için de bir fasıl 
nyrılmıştır. llütçc kalın! ,.e tasdik edildik 
leıı sonra. EyOple de bir belediye teşkil 
edilecektir. 

• işkembeci diikkı'inlımnın sıhhi ve fen
ni ş:ırllnrı haiz olmadığı sörüJmfış, belediye 
lıırahndan bunlar için bir talimatname 
h:mrlonmıştır. Talimatnnıneyc göre dük. 
kunda hiç delik bulunmayacak, zemini Te 
etrafı su geçmez maddelerden )•aJ>ılacak, 
ayrıca aktır ııu bulun:ıcak ve münasip bir 
)'erinde de ıskanılı <lelik hulunacakıır. 

Baş, cl~er, ayak ve işkembenin ne suret 
le olursa olsun seyyar !\atılması yasaktır. 

• L~lcli camllnin altındaki mahzenler 
iki Qç bin kişinin sıAınmasına elverişli bir 
halde olduAund:ın lm mahzenlerin zehirli 
gaılnrn karşı sığın:ık hnllnc Bl'lirihncslne 
kAnır ver.limittir. 
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1 Resimli Dünya 

I,,oıulra ha.yt•anat bahçesini ırııcrak1ı lar gezdiği gibi ressam talcbclcr de 
ziya'rct eder_, resimde lcroki yaparak çalt§an böyle ik'i tal.f:bc görülüyor. 

.t vıısfurya &ışvekili Dok-tor Şu.şnig, dahili tXIZiyete Hitlerin mfJ.da1ıa1esift. 
dcıı soııra ilk kabinesini fop1adığı sıra Zarda 

0

nıcsaı ar1.-acla§la1'1na son m.ue
leler 1uikkında izahat 'tJCT'iyor ••• 

Sovyct Rıısyada Kaza.1:1ar arolxı 'ilzo rfnde siUiTı. ve her türZ üoyım yap
maya pek ımercıklıdırlar. Resim Ka zaklann böyle bir oyunu. esna.mıda 

alın m141tr •• 

BilhaaM Alm.anyadan çekinen ve kom~·ukıMtlan ge1ece7; m'ütcmOO.i bir 
tchltkc]ıi bekleyen Çclmslovakya bu tchlike'lerc Jw.rşı hcrgün biraz dLi1ıA 
fazla silahlanmaktadır. Resimde ga:: maskesi tecrübeleri yapan Çe'kıo!lo-

vak çocuklan. görülüyor . 

Bıırsa - C('üncü l.slnnbul bölgesine bağ 
lı bir şube olan iş dairesi Dursn şube mü. 
<liirlüRil. lstanbuldan 11' 'rılnrıık Burs!l ve 
Bilecik villlyellerini ihth·a etmek TC mer
kezi Dursa olmak üzere on bf'şlnci Bursa 

Konya - Şehrimiz Halke\·i için senar 
bir sinema makinesi alınacaktır. Bu tşe aft 
hazırlıklar ikmal edilmiş Tc gene merke.. 
!in tecrübe Te tanl1esi 0%erlne seçilen 
makJnenfn abnnaa aft mut vele ı..ıu. 
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Yazan: 

Feıenç Körmeodi 

Çniren: 

, ah ·et Gültekin 

- il -

SAF HAVAT 

Buğday 
tüccarları 

Dün oehalete gönde
ı itecek pı oje üzeı ın

ae honuşlular 
Hububatımızın standardize edilmesi 

için iktisat Vekaletince hazırlanmış o-

- Ne ta.haf' §eyler söylüyorsun bu
gün, György?! dedJ. Hadi, bırak eu 
saçmaları!.. 

Bunları söylerken Paulaya da gö
züyle bir işaret ettL Fakat György'Un 
inadı üstünde idi. Boğuk bir sesle: 

Babası itiraz etti; bir acı 
1Akırdı söyledi, bir tatlı sözlerle onu 
yola getirmeye çalI§b. Fakat Györg) 
inat ediyordu, mütemadiyen: 

• lan nizamname proje~ şehrimiztt:leki 
iktisadi dairelerin nıütaleal.:lz'ını almak 
üzere alakadarlara gönderildiğini yaz
mı~tılç. 

Dün öğleden sonra saat 3,5 te Zahi
re borsasında blitün buğday tüccarla • 
nnın İ§tirakile miihim bir topkaıtı ya
pılmıg, 30 maddeden müteşekkil ni • 
zamname~ her maddesi birer birer 
okunarak alakalıların mütaleaları so • 
rulmu§tur. 

- Saçmalamayorum be:ıl dedi. Bi
liyorum ki, ben kadın olarak dünya
ya geleeekmişinı. 

Matmazel Klara birdenbire hiddet
lendi. György'Un sesi kendisini öfke
lendiriyordu. Bilhassa kardeşinin ya
nında böyle §eyler konu3mam8.1'1mı 
söylediği hal4e dinlememesine kızı 
yordu. 

Sabrı sUkenmis bir halde: 
- O da neden öyle? diye sordu. Ne 

demek isteyorsun, kafanda neler var, 
anlamayorum. Ne demek isteyorsun, 
anlat bana. Diki§ dikmek hoşuna mı 
gidiyor, yoksa bir kız çocuğu gibi za. 
yıf nahif misin, gUzel misin? 

György: 
- Öyleyse değil, dedi. Kız olarak 

doğmuş olmak istemfyoruı:ı ben. Ne 
demek istediğimi anlamayorsun. (Bur 
da birdenbire durdu, sonra devam et
ti:) Ne yapayını, kadm olarak dünya
ya gelmem lhımdı benim ... 

Paula hadiseye pek ehemmiyet ver
medi; yalnız, Klarayı endi§eye dilşUr
dü diye György'e kır.eh. lOara hakika
ten endişeye dlişmllştü. Yemekten 
sonra, babalan ile yalnız kalınca 

György'Un o acalp fikirlerinden ve ha
reketinden bahsetti. Babala.rmm göz. 
Jeri hayretten dört açıldı. Klara: 

- Hakikaten çocukta son zaman. 
farda garip bir hal görmeğe başta • 
mıştım, dedi. Fakat bunu ben Györ
gy'iln..... ~y halinde olmasına ver-
dim... • 

Babalan Ktaranm sözünü kesti: 
- Evet, dedi, şüphesiz ki anlattı-

w • 

gm bu şey ... llk gençlik devresinin a-
18.metlerindendir. Pek fazla mUhim 
bulmam. Fakat, bilir ml!in, Klara, bu 
küçük tahaf hfi:dise insan rulıunu ta
nımanın mUmkUn olamzya.cagma bir 
misaldir. Bunlar öyle ruhiğ hadiseler
dir ki insnn yalnız mantık kullanarak 
anlayamaz. Hakikaten, zavallı karını 
bir kız çocuğu bekliyordu, György 
doğdu ..• Görüyor musun şimdi çocuk 

' on beş sene sonra, bunu nasıl hlseedi· 
yor? Anlaşılmaz §eY, doğrusu. •• 

Ertesi gUn, yemekten sonra7 babası 

György'll muayene odasına çağıriı. 
Çok mUşfik bir sesle "gel sana bir §eY 
soracağım,. demişti. Konuşmaları çok 
sürmedi. Baba.1'11: 

- György ,dedi, bir mUddettenberi 
halinde bir tahaflık hissediyorum 8&

nin. Hiç konu.,,.c:mayorsun; da.ha ZİYlf.

de, hemen daima anlaşılmaz bir hal 
var üzerinde, musikiye karşı olan sev
gın de azaldı. Görüyorum ki ... 

- Evet, dedi, dün kendisine s5yle
dilderlml sbe anlatmJ§ olacak Kla -
ra. 

Babası başka bir şey sormadı, oğ • 
lunun sözlerini ba~iyle tasdik etti: 

- Evet, anlattı bana, ben de gill· 
düm. 

György birdenbire kıpkırmızı ke -
sildi: 

- Neye gUldUnUz? Pekatl bllfyo. 
nım ki ben, annem kız doğurmak iste
mişti ,hatbuld ben doğdum. Annemin 
hoşuna gitmedi bu ve betbaht oldu. 

Bir an sUkfitla geçti; bu aralık ba· 
bası pencereye do~ başını kaldırdı. 
György devam etti: 
"- Biliyorum ki. annem beni hiç 

sevmedi ... ancak kız: olsaydım sevebi
lirdi çUnkU beni! 

Babası dik dik baktı. Göz kapakları
nın açılıp kapanmasmdan, · zihninin 
kanştığı anlaşılıyordu. Içinde bulun· 
duğu karışık hali gizlemek için, acJ 

bir sesle: 
- S9.c:ma! dedi .Nasıl eöyliyeblltr • 

sin een annenin hakkında böyle şey • 
ler?! 

György, hiç vaziyetini bozmadan: 

- Ben biliyorum beni diye tekraJ 
ediyordu. 

Babasının "ne biliyorsun, nerden 
biliyorsu,n, ne oldu da böyle ~!lşUnü • 
yorsun?,, gibi suallerine hiç ce\~P ver
medi. Sonra György'Un o sükutiğliği 
birdenbire gitti: daha doğrusu, ba.ba
smın mantıklı sözlerini kabul etme~ 
razi olmll§ gibi görünüyordu. Babası; 
batırladıklarmm verdiği ve esasen i
çinde bulunduğu teessürle: 

- Zavallı annen, dedi, dilnyada o • 
nun kadar iyi insan yoktu, çocukları
nı da. çok severdi. Bazan sana. karş1 
şiddetli veya sabredemlyerek bir har&
kette bulunduysa buna fena mana ver
mek delilik olur. 

György, babasının sözünü tasdike
derek: 

- Evet, dedi, delflik .... 
Bab8.!!ı sözlerine devam ettl; sert 

lAkırdı söylemiyordu ama, biraz mUp
hem §Ckilde. György: 

- Evet, diye tekrar etU, annem 
severdi beni ,biliyorum. 

SilkUnet bulmuştu. Kabul etti .•. E
vet, böyle şeyleri akla getirmek bile 
doğru değildi. 

Bu sırada kapı çalmdı ve ilk hasta 
göründü. Babası beyaz gömleğini ge
çirdi ve György'e: 

- Kendini biraz fazla yoruyorsun, 
oğlum, dedi; yorulduğun için de üze
rine sinir geliyor .•. Her §eyde itidal ıa.. 
zmı. 

György: 
- öyle, baba, dedi. 
Batiası oğlunu sarıldı öptü ve: 
- SanatkA? oğlum benim, dedi .•. 

Biribirimizi anlayoruz biz, değil mi? 
György muayene odasından çıktı, 

çocukların odasına, Klara'yla Paula • 
nm yanına geldi. Bir müddet hiç sesi
ni çıkarmadan oturduktan sonra, bir 
kitap aldı ve çalışmağa başladı. Paula
ya da bir hesap meselesinde yardım 
etti. Dakikalar geçti, saat altı oldu. 
GilnC§ daha Andrassy caddesine geli -
yordu. Babaları kulübe gitti, Klara da 
Paula'yı aldı ,gezmeye çıktı. 

EYde yalnız kalınca, György yatak 
odasma. girdi; kapıları arkasından a
çık bırakmıştı. Üzerleri örtülü iki ya
tağa, komodinin ümrindeki o durdu
rulan saate, dereceye, artık hemen he
men boş duran su bardağına baktı. 

Bir an kımıldamadan durdu. Sonra.
çamaşır dolabına doğru gitti, iğildi ve 
dolabın anahtannı kullanarak, adeta 
kilidi 1.0rlayarak, en alt gözü açtL Gö
zU kendine doğru çekti, muhteris bir 
elle gözU karıştırdı, ve nihayette bir 
paket buldu çıkardı. Beyaz ve renkli 
k~ğrtla.rdan mUteşekkil bir paketti bu. 
Sonra, kırmızı bir kordonla bağlı bU
yUk bir mektilp paketi, bir album, bir 
dua kitabı, sonra yine bir paket mek
tüp, bir paket de bebek elbisesi çıkar
dı. Başka bir oey yoktu. Göz bo§al -
mı§tı. 

Bütün bunları göğstlne yığmış, bf r 
eliyle tutarken öbUr eliyle de dolabın 
gözünü içeri itti, kapattı, sonra kalk
tı ve k0§8 koş~ odasına. gitti, bUtün 
kapılan da yine arkasından açık bı -
raktı. Getirdiklerini kendi dolabının 
gözUne koydu, üzerine de gazeteleri, 
geçen seneki mektep kitaplarını ve 
defter!erint koydu, görünmesin diye: 
sonra dolabı kapattı. Bu dolabı kimse 
açmaz. kimse karıştıramar.dı, anah~ 
n hep kendi Ur.erine alırdı çünkU. 
Şimdi György'ün dolabmda bir sır 

daha yatryordu, belki bu sırrın delil
leri de. Bir müddet odanın ort8.1'1mda 
hiç hareket etmeden durdu, gözlerini 
karşıya dikti baktı. Kendi kendine: 

••- Biliyorum,. dedi ve, sakin eakin 
çıktı ealona gitti. Dı~ardakiler eve 
gelrli1c1erl ZILII!nn onu halA piyano ça
tarken buldular, 

Top!antıyr Oda idare meclisi azala • 
nndan Murat Fortun idare etmiş, oda 
tetkikat müdürü Bay Tevfik, Zahire 
borsası komiseri Feri'dun Manyas ve 
Zahire borsası umumi katibi A:df te 
ha.zır bulunmuştur. 

Dünkü içtimadan tam h:r netice a • 
lınmadığından ~oınlıyon buğday tile • 
carlamun iştirakile bugün bir dr.Uuı 
toplana;aktır. 

Dünkü içtimada, nizamnamenin iki 
noktasına itiraz edilmiştir. 

Bunlardan biri ihraç edilecek buğ • 
daylan götürecek vagonların pis veya 
kokulu olmasından tüccarın mesut tu
tulacağına, diğeri de ikinci nevi buğ
dayı birinci nevi buğday diye tıatmağa 
lçalkacak tüccarlara derhal kanuni ta
kibat yapılacağına dairdir. 

Tüccarlar, itirazlarında vagonfann 
pis veya kokulu olmasındaı hiç bir su
retle tUccarların mesut tutulmaması 

lhım geldiğini, söylemi§lerdir. 
İkinci ~tirazlarında da mademki hu • 

bubatı kontrol etmek üzere Vekalet bir 
takım memurlar tavzif edecektir; bi
naenaleyh birinci veya ik,inci malı ayırd 
etmekte OWMın vazifesidir, derni§ler. 
dir. 

Vekalete arzeC.~lmek üzere gönderi • 
lecek rapor aaıl bugün hazırlanacak -
ttr. 

t 

iş bankası 
umum müdürü 
Londrada Jngiliz ma

lıgt:cileı tle t~masa 
del)am ediyor 

''Greyt Briten ond lst,, isimli İngi • 
lizce şark Mccmuas nın muharriri Lon
drada bulunan İ§ Bankası umum mü • 
dürü Muammer Eri§ ile mülakat yap -
mı§tır. 

Muammer Eri§, Londr"Y! ziyareti -
nin maksadını izah ederken bunun. İn
giliz maL:yecilerinin Ankara ziyaretini 
iade mahiyetinde olduğunu söylemiş 

ve sonra diğer sebeplere geçerek §U 

beyanatta btAlunmuştur: 
"Londra Citysinde Iş bankasmın bir 

§Ubesini açma~ için tedbirler da:a • 
ğım. Münasip b:r yer aramakla meşgu
lüm ..• Türkiye ile İngiltere arasındaki 
ticari hesapfarın nasıl tasfiye edilece • 
ğini ıoruyorsunuz. Bunun çaresi, 
Türk - İngiliz ticaretini ıslah ctmek
tddir k; bu da sizin elinizdedir. Daha 
ziyade Türk malları alınız, bu suretle 
güçlükler kendiliğinden giderilmiş ola
caktır. 

Türkiye mahsulleri sizin piyasanıza 
müsaittir ... Madenleriırf.z, hububatı • 
mu:, tütUnlerirniz, halılarımız, fındık • 
tanmız, sizi alakı:ı::lar e~ ecel' mahsul • 
terimizin bir kısmını teşkil eı:ier. 

Biz, eskiden ithal ettiğim:Z bir çok 
şeyleri şimdi kendimiz imal ediyoruz. 
Sanayilmiz inkişaf ettikçe ithatı1t ihti • 
yacımız daha fazla değişecektir. Fakat 
yeni şartlar, şüphes!z yeni imkanlar 
doğurur. Mesela mensucat: daha az it
hal ddilirse, diğc:r nahalard:ıki inkişaf 

bunu telafi edebilir. Sizin müteahhit -
lerinizin, ve mütehassıslarınızın yardı
mından istifade edecefj.mlı: mühim pro
jelerimiz vM . ., 

ft Ban~sı umum müdürü Muaumer 
Eri! bundan tonra mali vaziyetimizin 
sağlamlığına temas ederek ticaret mU
vazenemizin yılhı.rdanberi gayet müsa
lf ollduğunu, mali taahhütlerimize sa -
dık bulundufumuzu anlatmıttır. 

Meraklı şeqler : 
·-... -.. · .. ·····················-······ .............. .. 

lskoçyada görülen 
canavar 

Kableltarihi deviı lerde gaşal}an 
hayvanların bir enmuzecimidir? 

t skoçya göllerinden birinde görU

len cana\·ar hik!lyeslnl hatırlarsınız. 
Bu canavar hikft.yesl, o kadar ciddi 
ye alınmıştı ki , dünyanın diğer yer
lerinde de canavarlar görUldliğil veh 
mine kapılanlar oldu. Aynı canava
rın, çıkıp muhtelif kara ve denizler 
de dolaştığını yazdılar. Bizzat "gö

renler,, bulundu. 
Bu mUnnsebetle canavarın tarifle· 

rinl de hatırlarsınız. Kimi gözlerin
den, kimi burun deliltlerlnden alev 
fışkırdığını yazıyordu. Kimi boyu. 
nu 60 metre kimi 120 metre gösteri
yordu. Kırk hatta 160 ayaklı oldu
ğunu iddia edenler vardır. "Boynuz 
lu, iki kuyruklu,. olduğunu söyllyen 
ler de gBrlildU. 

Haltlkattc canavar var mı dersi
niz? tskoçyada gBrUldUğU söylenen 
camı.var, lskoçyanın canavar görU· 
nen yerlerine bir hayli seyyah sUrUk 
ledl. Bu bakımdan bu blkft.yenln ın. 
rlstfk bir faydası oldu. LA.kin "cana
var,, decnn mahluk hakikaten varsa. 

Son defa İngiliz Alim lerlnden 
,Pay.k, bir .d iğer lllm adamının mü
şahcdelerhıe istinat ederek şayanı 

dikkat satırlar yazmıştır. Diyor ki: 
"Gerçi ben canavarı göremdlm. 

Fakat canavar nevinden bir mahUi
kun mevcut olduğun'a knnUm ve 
mütehassıs müşahitler tarafından 

görlildUğUne bakılırsa, muhakkak 
surette böyle gayri mutat bir mah. 
lClk yaşıyor. 

!çerisinde canavar görUlöüğU say. 
lenen göl asla donmuyor: zira, altın 
da SJC'ak su membaları vardn. O 
civarda bulunan bir mektebin boca
larmdnn tarihi tabıt hol'ası Vec, 
yavru canavarlar {JHrUldUğtintl sf5y. 
Jemnktedlr. Bu yavru canavarla
rı yalnız kendisi değil, talebelerin
den de bfrkac;ı gHrmilştnr. Yavru 
cannvnrlnr bir metre kadar boydn
dırlar. Kendisi hndisoyl şöyle anlat 
maktadır: 

- C'nnavar dediğimiz bu garip 
yapılı hayvanat, senelerdcnberl bu· 
rada bulunuyor. "Maalesef, gazetele. 
rfn ağzına dOştUkten sonra hakların 
da bir hayli şeyler yazıldı. Bu ftl. 
barla. hakfkf hadise, bir müddet 
' fçln gözden kayboldu. Ben kendim. 
hllyük canavar da gördilm. Boyu 10 
metre kadar vardı. Belki de esRs 
kablettarlhi de\•irlero alt bir zabite 
idi . nu gibi mnhtf.lklar. belki de ,::ö. 
lUn derin karnnlıklnrındakf oyuklar 
da bulunuyorlar. Hu gthl oyuklar. 
gölün ctrnfm rlakl dağların içinde 
herhnn ırf is tllrnmeto doğru uzamak
tndır. Bu tepelerden o karnnlık 

oyuklara muhtelif hava detlkh'!rf 
mevC'uttur. Onun için. bu ovuklnrda 
Rtcak membalarln bP-slener~k kab
Jettarihl canavar1nrrn son nestılerl
nln ynşamaktn olduğunu farzetmek 
ycrsh: de~lldlr. 

Kablctta.rlhi canavarlarına fosil. 
lerJ sayesinde ne boyda olduklarını 
tesblt ctm0k mUmltUn olmuı;ıtur. On
lar, otlarla ve diğer nebatatla tnay. 
yilç ediyordu. 

Bir tanesinin admn Brontoısau
rus deniyor ki, kocaman bir cOssesl 
varıh. Gayet korkunçtu ·~ pek ya
vaş hnreltet ediyordu. Fakat o zn. 
mandn dahi et yiyon bazı hayvan
lar mc,·cuttu kl, bunlara hücum edl· 

yor ve bu suretle neslllerinln orta
dan sllinmcstne yardım edlyordt14 

ıanl"" O zamanın .. arslanları ve kaP 
anı ar, 

n .. makamında olan bu haY" dl 
lirontosanrus kadar bUyilk deitll d~ 
Jer. Ancak. daha suratla hareket e ıs 
yorlardı. Daha kuvvetli tdtıer. iş 

bll
bu mezlyetlerlle, kendilerinden 
yUk olan mahlflklart, eziyor. pa~"' 
hyor ve yokedebtllyr.:-Jardt. zatrıfl~ 

ıadf· ln. et ylyece~l seyrelmeğe baŞ t 
Bu nıUnasahette. ormanlann kllı:tl 
hııydut1nrı da. ortadan kayboldUl~t· 
~1Un1tariz olup gtttller. 

Bunlardan başka, yine kocatııat' 
vncattu zabife vardr ki, beııı 

1 rdf· karada, hem denizde yaşıyor a 
1 Bu itibarla, bugün tskoçyada glSrtl .. 

dC~il söylenen "canavar ıarın· 0 
., D 

kablettarlhl devirden kalıra baY"'ll 
lcll" ların birer enmuzecl olduğunu 

bul etmek pek aykırı bir dUşilnce 
nıidlr? 

iKTiSADi 'JJIAHAFILDFJ 

ACENT AAR BlRLIGI HEYE'fl 
ANKARA YA GITTl 

İstanbul para borsasının AnkaraY' 
nakli etrafında yapılmakta olan tew1'· 
ler sona ermiş ve acentalar birliği ısı~· 
messil heyeti dün Ankzıraya gitıni9tır• 

Kendisile görüşen bir muharriritni~~ 
heyet reisi Bay Nedim Akçar detllİftit' 
ki: 

• - Hazırladığımız rapor, bon;aıııtı 
Ankaraya ta§ınmasından sonra bUJ'J • 
daki vaziyet!nin ne ıekildc idaresi ıı• 
zım geldiği hakkındaki kanı:nt ve ınU-

ıt•• taleamızla, Aıikarada ı Nisanda aÇ . -cak borsanın teknik ihtiyaçlan etti 
fındadır. 

Bu raporu Vekalete arzederken İ""...P 
eden bazı nc:.ktalan şüahi olarak atıl'. 
ta cağız.,, 

BORSADA DONKO MUAMELEJ..tll 

Diln borsada muameleler yine dut' " 
ğun geçmiştir. Birinci tertip Türk IJOt" 

ôt -cu tahvilleri 19.3-0 dan muamele g r· 
müş, ikinci ve il~üncü tertip Türk ~ _ 
cu tahvilleri üzerine hiç rnuaınelc: 
mamı§tır. • 

Bundı:a başka yalnız Anadolu d~ 
yolu tabvi.ileri 40.60 dan satılnUf• sı
gani tahvilleri, Arslan çimento. <1e ııi~ 
vas - Erzurum tahvilleri üze.~c:lir•' 
bir muamele olmamış, bir lngiJiı 630 
sına Merkez banlyı.sı tarafındall 
kuruş tesbit edilmiştir. ~ 

Dün Lon:lra borsasından bt~ u·· ·uz bors.tJına gelen telgrafta b!r ingt ôt" 
rasının 15421 franktan muaınelc:tıl~·i1 
düğü ve doların da 50117 den 88 

bildirilmiştir. 

ESNAF CEMiYETLERi 
TOPLANTILARINI BlTlRPl 

i .~"' Esnaf cemiyetlerinden maden.. tol"' 
kfirlar cemiyeti umumi heyeti : c:c: • 
lanmıştır. Bu ıuretle bütün es uıatı 
miyetleri umumi heyetleri toplan 

bitmig bulunmaktadır. '"' 
~c:ııar 

34 cemiyetten yalnız ha _ ~ gi• 
miyeti bundan evvel de yaz~ıg~~ 
bi ik.: defa davet edildiği ha,de 
heyeti toplanamamıştır. rn' " 

Dün atakadarlaı<:ian aldığıtnıı • J:ıe" 
ı tı. •• • d" kadrıl' uıııurııı .J uma ta gore; şım ıye eıııiY'eP 

yetlerini tophyan 34 .:s~f d c: ?ıi~ blfı 
bilhassa şu iki nokta uzenn e &;r: 

w 1 ı:ı.rnişıer 
münakaşa yapmadan ..,.r Cs • eaııal• 

Bunlardan biri cemiyetlerın ğalt ~ 
• • . • • -ırdımıarını ço ,., 
ınsanı ve ıçtımaı Y' ·ne re T 

mııst, diğeri de esnaf dispa~se1'1 arn'11dl 
eden malz;emenin en kısa bır z 
temin eeilmcsidir. ___../ 

tıtt fi' 
1-1 .. u gibi. ~-

Burı;n - Gecen sene 0 "uı; ıere1' 
· bura:>"tl ge •tor• ne de Ilurı;:ı llc-cbn;>Iorı kdedeCe" 

linin rly:ıo;clfndc hir kongre ti 
dfr. 



l\rrk ... 
ı·~eti ~gac;, (Hususi) - Verim kabi-
tıt l!;gbır parça daha arttırılmı§ olan 
~Ut e ıncmleketindeyim: Kırkağaç. 
ita\ ası bir kaza merkezidir ve meşhur 
~~artyle her yerce tanınmıştır. 
~it ağaça bir yaz gününde gelmeği 
~d~ıu ederdim; kavun tarlaları 

"'rs 1 bomboş. Göze çarpan bir şey 
·~:ı 0 da yaza yapılan hazırlık !,;a -
~anı arından ibaret.. Bu kavun ve 
lÇilldUk tneınleketi 40 bin dekar a!'azi 
~il'. ~.Yirnıi bin nüfuslu bir kasaba -
de(a 1kkat edilirse nüfus başına iki 
~ıı. ~!'erk toprak isabet ettiği görülür. 
~ Oldr~t içinde halkın darlık çekmek
tildiı-Ugu ıannı uyanır. fakat öyle dc-

~(o~tkağaç kazası arazi darlığı içinde 
~l'~tnık varlık yaratmış bir yurt 
~ 1drr. Başka yerlere örnek ola -
~ll'ıl d{!recede muvaffak olmuş bir 
tlbı eket olan Kırkağaçta karınca 
\~. Çah;:ınn gayyur bir halk kütlesi 

~~~ '15ır halk ki ekserisi bu daracık 
tı~~ 1~inde çiftçilik eder. Nüfusuna 
f2500tle Çok dar olan araziden yılda 
l(ıtı ) baıye pamuk alınır. Fakat 
~aıtı~aç ist:ı.syonundan her seneki 
~\ııı Sevkiyatı (3500) b:lyedir. Bu-

Se"-b· . cu. "\! ı nedır? 
~A -i:)ı-elld' ~ 
"" r ft .. ırn ki halka arazi yetmeyin-
1hıı::ı- Çtlıkle alakah olan ticaret iş -
~il bi:.e girişmişler. Çok eski yıllar
~~ll'ı k 1n11e kom§U memleketlerden 
~ ~:ır ~~ almışlar, işlemişler. pamuk 

· tt vketmh:ler. Hesap edilmiş 

ılziim sergisi.. 

ki bu iş kendilerine kar bırakıyor: 
şimdi her yıl bu kan arttırnıağa g~y
ret göste?"'yorlar ve kazaya bu suret
le para getiriyorlar. 

Bu ticaret şekli, Kırkağaç halkının 
çalışkanlığına küçük örneklerden bi -
ridir. Geçende buradan İktısat Vekili 
Şr.kir Kesebir geçerken kendisine Kırk 
ağaç topraklarır.ın durumiyle halkı -
nın çalışkanlığı hakkında küçük bir 
hikaye anlatılmıştı. Bu orijinal hika
ye ~yledir: 
Kırkağaç halkından bir çiftçi, na -

maz kılıyormuş. Secdeye varınca ö -
nünde bulun~n bir tomar otu yolmuş. 
Bu ot, o çiftçinin zumunca lüzumsuz 
bir nebatmı~. Binaenaleyh toprağın 
kuvvetini almasına namazda bile olsa 
müsaade edemezmiş... İhtiyar ~iftçi, 
yolduğu otun yerinden biraz sonra 
tekrar bir başka ot bittiğini de gör -

. . ? 
mesın mı ... 

Bu hikayeden ~u mana çıkarılıyor; 
halk o kadar çalışkandır ki ahret iş -
lerinue bile düny&yı düşünüyor. Beri 
yruıaan Kırkağaç toprakları o derece 
feyiz.idir ki bir nam:ız devresi içinde 
bir ot bitiriyor! 

Bununla beraber Kırkağaç ovasının 
bu ch·arda anılan ismi "ot bitmeyen 
o\·a., dır. Çünkü biten otu, çalışan bir 
halk büyütmüyor, toprağı iyice timar 
ediyor. 

"Ot bitmeyen ova,. nın ticari duru
miyle imar faaliyetini bir başka mek
tubuma brrakıyorum. 

rşa nbada 
• Bataklık arazı yavaş yavaş 

r· ... at~ 
kurutuluyor 

~~ ~ anıba (Hususi) - Samsunun 
1ı~1131 anactırrf teşkil eden Çarşamba tt 1 ~ 
ltıı~· aı:nsuna 36 kilometrelik çok 

~ıı.~ta~aı:n Qir şose ile lınğlr hulun. 
il\ ha< ır. Şosenin ciYnrındnki bir 

'

t ııı.ıı laklı~ arazi. kanallar açrlmak 
ı :tı·ın 
tEıtıı ıtıec:raları değiştirilmek 
ltıııu e temiz bir bııle getirilmiştir. n • ,... 
"tıırı ~nrşamba arasındaki hu 

1 lıtr ;arşanıbaya ynkın olan kıs 
~ lllvarı anclırmaktadıı-. 

'\· a. <l.b;ı, • 
't Şllır 'l ı lltiyc bölerek gecen 

11.11 tnuk . l' il .,. llehırl) Çarşnmbnyn 

ı a\ı111 tı:ıır(!si görmektedir. NE'hlriu 
~· !.ı.a b 

~ 1
"' tatl tılunan köylüler. C'etYel-

1 talt ~('ahırına su almak surctilo 
t 

1
11 •ta.<ı ~ n Yıllarda nzamt dnreee. 

~· it icı e Cdcbilıncktr><lir. Eski nıüs 
tı nrl'le . 

lq ~ttcııg rın \"e hakir zihnlyetle-
b,, lıarı:ı, .... ~~Olan bu nehir üzerinde. 
"il •• \•ı:ı 

" '111 " ahşap köprü kaldırılmış 
b · o.nı b 

to11 )\ aşında çok muntazam 
-.,~arşa öpru inşa edilmiştir. 
""8"·• tnbayı 

~1:ıı b Samsuna bağlayan 
lttı aşıt 

~~ '!eJi){ ~· Yurdumuzu örmekte 
~;ı. ~ C~aın ügJardan birini teşkil 
'·ıı '·76 lik Stın - Çarşamba) arasın. 
ı:ııa ~llktad <lar hir çelik hat da bu
~h hı.ı IJqır. Birisi çelik diğeri taş 

~ 
1 

<ı.nı11 l]\tnuvasaıa vasıtaları Çar 
~ ll<te lısadı vo medent geliş. 

· ~ar :ulurn bir rol oynamakta
lllba istıı.ametlndo ve bu 

hat üzerinde ve :yakınında bulunan 
müteaddit mesirelerden. teferrüc
gllhlardan istifade edllmektc, (Sam 
:;un. Çarşamba) anısında seyriscfeı· 
lntfzamlıı temin eden bu tren. (Sir 
keci - FlorJ·a) banliyö trenini an
dırmaktadır. 

Çnrşıımbanııı nıecleni ve içtimai 
ihtiyaçlarını Ynkit ve zamanında 

iinliycbilınck itin belediye faaliyeti 
ni genişletmektedir. 

Çarşambanın belli başlı mahsulü 
tiltUn. mrsır ve fasulyedir. ('uşam ba 
YC'tiştlrdiği tütünler de. nefaset 
itibarile iyi oluıL bilhassa bu tü
tünlerde bulunan yanma kabiliyeti 
kıymetini bir kat dahn :ırttırm:ıkta. 
dır. 

Çarşambada. kültür faaliyeti de. 
hız verilen işlerden mUhimini teşkil 
etmı>ktedir. !içe merkezinde tam dev 
reli :l ilk okul ve köylerinde de, ih
tiyarı karşılnyabllecek üçer sınıflı 
J i ilk okul mevcuttur. !içe merkezin 
de bulunan :ı ilk okulda C3i0) kız 

ve < 530) erkf'> it. köylerdeki okullar 
da da. < 1 il) kıı ,·e (75n) erlrnk öğ
reniei bulunmaktadır. 
Çar~ambn sıtma mUcndele heyeti 

sıtmn bastaltğmııı sirayet ,.o teza. 
yüdüne müesı-ir olan muhtelif ınrnta 
kalardald bataklık ve sazlıkları 

(Somı 10 uncu saıw/ada) 

J 

iLK TURIC GA_ZETEC.i 
l'!O. 56 YAZAN: Tura n Azrz Beler 

Bir tahsildarın ylldızlardan her ay muntazaman 
aldığı bir vergi 

R e z alet vergis i 
sunuz ki şakiler yapacakları cürüm ve 
cinayetten evvel onun neticesınden 

nasıl olsa yakayı kurtaracaklarına 
emin olarak harekete geçmektedirler. 

Bu adamlar gayet iyi n~ancıdırlar. 
Attıkları kurşun muhakkak surette 
ıstedikleri yere isabet edecektir. Şe
kavet kanunu muktezasınca çekilen 
bir silah tehdit için değil, lüzumu ol
duğu anda kullanılmak içindir. Yani 
emredilen herhangi bir harekete ita
atsızlıkta kur~unu yemek, hiç şek ve 
şüphe götürmeyen bir hakikattir. 

Şimdi haydutlar tarafını bırakıp 
bir dakika için taarruza uğrayanların 
vaziyetini tetkik edelim ve misal ola
rak içinde elli altmı§ kişi bulunan bir 
bankayı ele alalım: 

Nevyork'un her sokağında bir
çok banka şubeleri vardır. O
rada adet olduğu gibi bunlar ek
:!eriyetle bir kat üzerindedir. Mü
dür ve memurlar hepsi, uzun bir 
salon içinde çalışmaktadır. Ban -
kanın o kısımda bulunan kasasında. 

bir günlük muamele için Hızım olan 
para bulunur. Bu para Hold Up'lara 
karşı sigortalıdrr. Yani kasa soyula
cak olursa parayı sogarta kumpanya
sı verecektir. İstidraten söyliyeyim ki 
bu kasada bulunacak paranın sigorta. 
ıplriml yUzde (2) gibi akla hayret ve-

recek kadar yüksektir. Mesela bir 
banka §ubesi yukardaki kasasında va
sati olarak 1.000.000 dolar bulundu
ruyorsa, Hold Up piri.mi olarak sene
de 2.000 dolar ödeyecektir. 
Şimdi üç haydutun bankadaıı ~ri 

girdiğini ve: ' 
- Ellerinizi kaldırınız! 
Emrini verdiklerini t&iavvur ede· 

lim. Haydutların üçünün ikişer ruvel
veri de memurların üzerine tevcih e
dilmiştir. En küçük bir itaatsizlik mu
hakkak ölümle neticelenecektir. Si
gorta kumpanyasını kasadan alına
ea.k paraları ödemekten kurtarma!< i
çin hayatını feda etmeyi düşüncek tek 
bir mP.mur bulunabilir mi? 

- Hayır, değil mi? O halde iş ko
laydır. Haydutlar paraları alırlar ve 
Iumıldımmamak emrini de vererek ka
pıdan Sl\'I§Irlar. Bu son emre de ita
at etmek lazundrr. Zira bazı kereler ~ 
haydutlardan birinin tekrs.r dönerek 
yerinden ayrılan.lan kurşun yağmuru-

U/anm yctıi çevirdiği filnılerde 
tanıtrnağa çalt.§tı§ı bir yıldı::. 

lmpenio Argcntira i8imli ol.aJı bu 
yıldız sinoma.da gördüğümil: kadın 
güzcllikLerüulen çok daha ba.;ıko bir 
gilzcllih-:te telakki olunmaktadır. 
Almanlar, büt'lln yıldızlarına zayıf· 

na boğduğu görülmüştür. 

Şimdi bu taarnızdan kimin zarar 
gördüğünü tC'tkik edelim. Banka, ka
sasından çalınan pa.raları derhal si
..,.orta. kumpanyasından alacaktır. O 
halde sigorta kumpanyası zarar ~di
yor? Hayır, Bigorta. kumpanyası za
ten bu işlerden kar temin cdı?n bir mü
essesedir. Bu soygunculuklar olmasa 
hiç bir banka para.sım sigorta ettir
mez. Ve kumpanyanın hikmeti vücudü 
kalmar.dı. Demek ki o da bu işten kf\r-
lı çıkmaktadır. Haydutlara. gelince; 
onlar da ellerine geçen paraları etra-
fa dai!rtmakta ve kendilerini himaye 

I:> 

edenlere nvuçlarla rüşvet vermekte-
dirler. Demek ki netice itibariyle bu 
alış veriı;,ten memnun olmayanlar an
ca.k, kanunun san ve mal emniyetinin 
hakim olmasını isteyen i:4 kalpli ve 
iyi ni~·etli vatanda.§lardır. Yoksa mad
di sahada zarar gören kimse yoktur. 

Amerikada şehir şekavetini teşvik 
eden en büyük amil işte bu keyfiyet
tir. 

Eşkiyanın, zenginleri doğrudan doğ
ruya ve diğer kısım halkı da. bilvası
ta soyduklarını yukarda okuduğunuz 
zaman bundan ne kaat eylediğimi bel
ki bilmek istem 

. 
lam.ak hwrıısunda daima teklif yap-
maktadır. Yeni yıldız için mukave
leye böyle bir hiiküm konmamtı1 oo 
reji.!öriln onu kq/ettiği zaman tç. 
dtğı siklet olduğtt gibi bırakılmıf
tu·. 

lmpero Argcııtira içfa sesinden 
ba§ka, harekctlerindel.."i tabiilik ~ 
çin de bazı değerli hükümler 1'cril
mi~tir. ilk filmini henüz bitirmi§ o
l.an yıldıza Ufa yeni birçok filmler 
daha çevirtıneTdcdir. 

ıınlatayım: 

Amerikanın bu gibi şekavetlere sah
ne olan Ncvyork, Şikago, Filadelfiya 
Boslun gibi büyük şehirlerinde süt
çülük, fınncılık, çamaşırcılık gibi 
birtakım. işler §ehrin muhtelif yerle
rinde muhtelit çeteler taraf mdan ha
raca kesilmittir. Meselil ekmek narkı 
olmayan Nevyorkun birçok kısımla
rında ekmek 10 sente. bazı kismıla

rmda da. 5 eent.e &&tılır. Aradaki farkı 

müthiş bir yek\ın tutacağnu kolayca 
anlayabilirsiniz. Demek ki ekmek 
Nevyorkta 5 sente satılabilirmiş. O 
halde birçok yerlerde halk neden 10 . 
sente ekmek alıyor? Çünkü buraları 
haraca kesilmiş ve haydutlar bu farkı 
fınncılarla ve diğer al!kadarlarla tak
sim etmekte ~unmuştur. 
Ekmeğin 10 sente satıldığı yerlerde 

.hiç Jdmae emaret edJpte bJr tirin ku
rarak 7 buçuk veya 5 sente ekmek 
satamaz; cezası idamdrr. Böyel vak'
alar müteaddit defalar görtilmüştür. 

Yeni kurutan bir fırmm önüne bir oto-. 
mobil gelmiş ve mitralyözlerle içinde
kileri bir anda biçerek smşıp gitmiş· 
tir. 

PekllA anlayabilirsiniz ki bu işlerdtt 
() eehirlcrin in%ibatt vazifesini üzeri
ne almış olan bazı şahmlarm da alaka
sı olacaktır. Ben Nevyorkt& bulundu
ğum m'ada. bazı sfüistimaller mUna
sebetiyle yapılan tahkikatta bir polis 
memurunun be§ ııenede 500.000 dolar
lık bir servet yapmış olduğu meydana 
çıkmıştır. 

Racketeer'lerin çam~ırlin.neler va
ridatından elde ettikleri menfaatla~ 

rm yek\1.nu da akla hayret verecek 
derecede bUyüktür, Çünkü Amerlkada 
herkes çamaJjmnı dışarda. yıkatrr. A
merikan bayanlan çorap ve mendilden 
ba.43ka bir şeylerini yıkayarak ellerini 
bozmak istemezler. ÇamSJJtr yıkamalC 
işiyle me§gul olan müesseseler mil
yonlarca dolarlık sermayesi olan bü
yük §İrketlerdir. İşte bu şirketler de 
cşkiyaya haraç vermektedir. Bir men
dil, bir çorap 5 sente yıkanır; gömlek
ler lçin 25 sent alınır. Bu pa.ralnnn 
bir kısmı o civan haraca kesmiş olan 
çeteye gider. t~t.e orta.halli halkm bil
vasıta ödediği şekavet vergisi bu ve 
bunun gibi §eylerdir. Fakat halk bu 
gibi §eylere ehemmiyet vermez. Çün
kü ekmeğe verilen 5 senti veya ~amll
şrra ayda sarf edilen bir iki dolar mas
rafı fazla görmiyecek kadar para kıt
z:ınmaktadır. Kimse bu farkm farkın
da bile değildir, Öyle alışmıı;tır öylece 
hesabını öder gider. 
~kiyanm halktan bilvasıta aldığı 

haraç alAkadarlarca l~kaydi ile telak
ki edildiğinden kimse bunun önüne 
geçmeğe ~lışma.z. Çünkü böyle bir 
hareket başmıza büyük bir f elft.ket ge
'tirebilir. 

Zenginlere gelince; bunlar umuml
miyetle hemen her kaza ve bellya kar
~ı sigortalıdırlar. 

Evlerindeki mücevherat, kıymetli 
tablolar, C§Ya hep sigorta.dadır. Ken
dileri de Hold Up'lara kareı sigorta-



10-KURUN 8 - MART - '1938 

Londra iki dev
letle konuşuyor 

Herşeyi bilen 
adam 

(tJsttarafı 1 incide) '' \ • • • ' , , /_ Her ~eyi bilen adam 
olur mu hicl diyorsu-

B. Bek de dün Roma.ya ge:lmi§ ve haf- - .:...-~ , :ıuz, de#il mi? Hakl-
tanm ilk üç günU içinde Kont Çano ile \rf/ 1 ~\ ').. kalen, bugün Him vo 
görüşecektir. Bu iki devlet adammm ~ f'. ,fi _A' - fen o kad:ı.r llerledl, 
eskisinden daha sıkı bir teşriki mesai ~ / 

1) ~ 1 • ılfinyadakl her fCY 
imklnlarını tetkik edecekleri zannedil- '·~ hnkkında o kadar cok 

hilı;l edin11di ki, ki-
mektedir. taplara gecen bütün 

İngiliz - İtalyan müı:ı.asebetlerine ge- şeyleri biJmenin im. 
lince, muharrir, İngiliz büyük elçisi - kanı yok. 
nin samimi bir dostluk teklifi ile gel _ Fukııt. , ,, yedinci asırda Fransada ya. 

~amış Mikolo Frere isminde bir 61ime 
diğinden İtalyan matbuatının şüphe Fronsızlar, her şeyi bilen adam imılnl ı.-e-
etmediğini kaydettikten sonra : riyorlar. Belki doğru, çür;ıkü hakikaten o 

"İtalyan hilkumctinin, milzakerele- :ıdnm çok okumu, ..• CllUerce kitıbı •armış 
rinin muvaffakiyetle neticeleneceğini ve kendi eliyle tıım 1357 harita çizmiş. 

b t Yalnız, bu adamın zamanında esa,en il-
büyUk bir itimadı olmadan mat ua m min bildi§i ~e,·lcr pek far.la de#fldf. Bllh:ı.s. 
bu ümidi göstermesi tasavvur edile • s:ı, ilmin makine, nlet, nakil v:mt:m gibi 
mez.,, diyor. tntblkntı yoktu; bütün bilgiler yazıl:ı.rdan, 

Taymis gazetesinin Parls muhabiri, kfl:ıplordan ibareli!. 
Sir Erile Fips'in dün öğleden sonra Du :ıdıım, geşiş gibi, bir l·erc kapanır ve 
Delbosu ziyaret ettiğini ve İngiliz _ 1- hep ornda çalışırmış. Franm: ihtil4li sıra

sında kendisini hapse ntmışlar. O zaman da 
talyan müzakereleriyle Orta Avrupa bllCıkis sevinmiş: 
vaziyetinin göril§lildUğilnU yazıyor. 

Londra, 7 (A.A.) - Deyli Ekpres 
gazetesinin siyıısi muharririne göre, 
B. HiUer, Sir Nevit Henderson ile olan 
milllkatmda, iki tük\ımet arasındaki 
müzakerelerin diplomasi yoluyla ve 
kat'l bir gizlilik içinde cereyan etme
sini isteıni§t;ir. Bu talep, İngiliz mat
buatmm §lddetli bir kontrole tabi tu
tulması arzu edildiği şeklinde tefsir e
öilmektedir. 
M~hanir, Çemberlaynm bunu red • 

<ledeceğini teyit vaziyetinde bulundu
ğunu bildiriyor. 

Yine İngiliz matbuatının Alman -
yaya ve onun §etine karşı hiç bir za
man haksız hücumda. bulunmadığı bil
dirilmektedir. 

Muharrir çarşamba günU Londraya 
• ' d gelecek olan B. fon Ribbentrop un er-

- Biliyor musunuz, demiş, hapishanede 
ne ynpacaRım '! Dir cince ırımcr yaı:ıı.co
gım ... 

Hnkikotcn, Frcrc hapishaneden cıkanldı
Eiı uım:ın, kolluğunun ııltında büyük bir çln
cc gramer varmış. Bu kitabı sonra Çine 
gönclcriyorlar: Çinlilere cince öğretmek 
içini 

Bulgar nükume
ti düşecek mi? 

(Oııyam: ı incide.). 

da. yaparken hükfunetin prog:ranuna 
taraftar gibi serbest olarak nutuklar 
veren ve böylelikle hUkfunet tanftuı 
gibi seçilen yeni mebuslardan bilkfune
te bir fayda gelmiyeceği muhakkak
tır. Bunların, sobranya açıldıktan !On· 
re hlikfunete rey vermiyecekleri ve 
Köseivanofun istifa etmek mecburi • 
yetinde kala.cağına, Bulga.ristanda her 
kes, muhııkkak nuariyle bakıyor. 

lspanya haroiiıi 
bitirmek 

(Uriyo.nı ı inci Myı/a44) 

Bombardıman Edilen Jngiliz 
Torpi<!l;ılan 

Londrıı, 1 (A.A.) - Ademi müda
hale devriyesine mensup "Blanş,, ve 
"Bri-ryn:n,, muhriplerl, dün öğle vak
tı l • s burnu yakmmda. hüviyetleri 
anla§uamamış olan beş tayyarenin hü
cumuna maruz kalmışlardır. Bu tayya· 
reler müteaddit bombalar atml§lar ve 
muhripleri beklemeksizin ortadan kay
bolmuşlardır. Cebelüttarik'a avdet et
mek üz.ere bulunan torpido muhripleri
nin dün sabahki deniz muharebesine 
girişmiş olan gemiler z.annedilmiş ol -
maları muhtemeldir. 

Bcıtırılan Kruvazör 
Londra, 1 (A.A..) -Amirallık dai

resi dün Pa.los burnu açıklarında bat
mış olan Franko kruvaz.örünün Bale-
ar kruva.z.öıil olduğunda hiç şüphe 
olmadığını bildirmektedir • 

Bombardıman Na:rıı Oldu.t. 
Barseloruı, 7 (A.A.) - Cumhuriyet 

sahil nıUdafaa tayyareleri dün Fran
ko filosunu birkaç kere bombardmıan 
etmişlerdir. Bu bom bardnnanlardan 
birlncisi•sa.at 7.18 de torpillenen gemi· 
nin etrafındaki bi muhribi ve bir de 
yanan gemi torpido kruvazör bulun -
duğu esnada yapılnıı§tır. 

3.500 metre yükseklikten atılan 
bombalar hedefin yanma düşmUşler. 
<lir. 

.tkinci bombardıman 88.at 12.40 da. 
yapılmıştır. Dört serl ve büyük cum
huriyet tayyaresi 250 kilo ağ:rlığmda 
birkaç bohıba. atmıglardrr. Bu :tnm -
balarda.n birkaç tanesi torpillenen ge
miye ve ayni tipteki kruvazöre isabet 
etmiştir. Tayya.recUer kruvazörden 
bir duman siltunu yükseldiğini gör -
mU§lerdir. 

Bundan eonra dört bombe.rdmıan 

yapılmış ise de ıilyet şeraitinin fena.
lığı dolayısiyle neticeyi tayin etmek 
kabil olamam13ttr. 

Greta Gar6o ı Kayb-oran 
<sinci sayfadan devam.; Tayyare 

mümkiin ise yapmış. Bir erke~ pan- (Altıncı sayıfadim~ 
talonu ve nzun bir pardesü, bır fötr 
şapka giyerek öyle dolaşmış. Şapka 

yı gözlerinin Uzerlne kadar indld. 
yormuş. Dnlma gözünden eksik olma 
yan siyah gözlUğU de takıyormuş. 

Bundan başka ağzını kapatacak su
rette bir de boğazına fular geçirl
yormu~. Bunu eli ile tutarak dolaşt. 
yormuş. 

Bununla beraber burada da yine 
mevcudiyeti saklanamamış. Halk 
bir taraftan farkına varmış. Her 
taraftan merak edenler etrafına top 
lanmağa başlamış. 

Gazetecilerden blri Stoko.-skiye 
yaklaşmış. Sormuş. Fakat şcfdorkes 

:tir Greta Garbonun hakikaten sine· 
ma yıldızının kendisi olup olmadığı

nı bile söylemek istememiş. Evlen. 

mek meselesinden bahseden gazete· 
clye de: 

- Eğer sinema yahut musiki hak 

kında bir müllkat istersen!~ peka.1! 

Fakat. husnst hayatıma dair bir ke-
lime söylfyemcm.,, 

Diye cevap vermiş. 

Bu maceranın htkAyesi gösteriyor 
kt zavallı sinema yıldızları ve sine
ma artistleri dünyanın hiçbir tara
fında kendi hallerine ya~amak çare
slnt bulamıyorlar. 

• 
Doktoı 

Hafız Cemal 
LODIAN llE1UM 

Dalıiliyt! Mütehcunn 
Pazardan bqb 111zılerde Ofle&m aoort 

aaat (2,ll tan & ya) lı:adu htaııbalda Dlnzı 

JOlanda (10.) euınaıa1J hu.sn.d kablculndf 

butaıannı kabl:ll eder. Sah. cumartesi s1lc 
lert •balı -0,5-tr autıert bak1Jd tukarayt 

maıı.uatur. lıfuayeoeb&ne n n t.eıetoa · 
12398. ~ teıetonı ~ 

{ 

lüklcr ettiği de meydana ~ bl'' 
Bu kadın suçlarını itiraf~- • ' 

tün gayesi, lngifa tayyare_,ciliıı:,,,,., 
taraflannı öğrenmek olduğUllU .,,,,, 

lemiıti. Yine muhakeıne •• ,d_ 
meydana çıknugtı ki, sil~ fl/I 
arasında, yabancı büyük "11 
büy~k korkusu, tngili~terin tat:;.# 
üzennde meydana getireceJdall • 
kiler ve yeni keşiflerfdendU. 

BU KEŞiFLER 

NELERDIRf -

İngilizlerin tayyarecilik • ıs; , 
en ıon meydana gctirdiklen ., 
l!t arc:ısmda Roşestcr isıni ~-' 
muazzam bit" deni% tayyared ,,-.:,. 
üzerine küçük bqka bir d~ *' ... 
ııi bindirilerek, iki tayyare bir-:: r. 
tuktan sonra, muayyen yere 1-~ 
mez lsüçük tayyare büyiik ~~ ı 
ilzcrinden havalanıp, aynca 1ljjtllP 

dır. ~ 
Ana tayyareden havada *1~ 

küçük deniz tayyareEi., d\lay& ti" 
ciliği için yeni bir keşif tir. saoma ~ 
de, bütün ldünyada büyük aı:;a,.. .... 
drrmııtı. Çünkü, bu sisteaı - ~ 
ticaret aleminde olduğu ]cadar, • 

lerde de büyük işler görecektir·~ 

Çar~~~.!'!~ 
(39) kllomotrelik actırclıfı ~ 
vasıtaslle çok temiz bir hal• ~ 
etmiştir. Sıtma mücadelesi~ 
ka1an birkaç mrntakadakl ~ 
ve sazlıkların da, projelerini ~ 
m1ştır. 23 kllometre tutan b11 iıı..-.: 
hırı da bu yıl açtırmak 'IH,. • 
hklara başlamıştır. ~ 

Çarşaınbanrn yakrn blr attcl•~ 
mayacak kQ,dar gUzelleşecell ~ 
kaktır. M. Emln ~·; 

hal B.Çemberlayn ile Lord Halif ax'ı 
göreceğini ve kendisinin yeni A \TUpa 
barışı muahedesi hakkında. sarih fi -
kirler beyan edecek vaziyette bulun· 
duğunu yazıyor. 

Bulgar dahiliye nezareti reemen 
verdiği tebliğde, hilktlmet taraftan o
larak seçilen mebusların adedini tam 
ve kat'i olarak kaydedemiyor. Çll.nkU, 
hangi mebusun kendine taraf olduğu· 
nu bilemiyor. Hükilınetlı4 ŞumLu ve 
Eekizağra sancaklarında 30 dan fazla 
mebusun hükfunet taraftan olduğunu 
söylemesi ve tam bir rakam eöyleıne· 
yi§i de bundan ileri geliyor. 

-------------------~---~~--~~~-----------------------~~-----~--------------~~--.::. / 
lin!iJl h P.tinin, müzakerelere 

"başlamadan önce, eski Alman müstem
lekelerin kayıtsız ve ea.rtsız olarak ge
ri verilmesinde ısrar edeceği zannedil
mektedir. 

Aynı muharrire göre, İngiliz • Al -. 
man görüşmeleri haftalarca sürecek-
tir. j 

ltalycın - Leh TcmMT.ar& 

Roma, 7 (A.A.) - B. Bek, bu sa.l>elı 
Kirinal oorayına giderek defteri mah
susu imzalamıştır. Kendisi B. Çano ile 
uzun bir görü.smc ynpmıfitir. 

Kurıına abone olunuz 
ve edininiz 

lana:uşlardır. Başlarma gelecek kaza 
birkaç gUn kendisini kalclıranla.rm cm
rcdeeekleri bi ryerde oturmak ve iste
nilen paranm haydutlara teslimini 
beklemektir. Demek zenginler de bu 
işlerden pek fazla zararlar görmez
ler. ÇilnkU necat fidyesini kendileri, 
CieğiJ, .sigorta kumpanyaları ödeyecek· .. :_ 

' "41. 

'.Amerika .~alv'ilcri Kimlerdir1 
, Şimdi siz:e ~kiya çetelerinin de ma

hiyet ve vaziyetlerlnl anlatayım. 
Bunlar ekseriyetle İtalya ve İrlan

aadan Am.erikaya hicret ctmi§ olan 
birtakım serseri f;erirler ve onların 

1

lhempala.ndır. Bunların en m~hurla-
rmdan olan Al Capone Amerikanın 

1
orta milyonerlerinden sayılır. Ylizler· 
ce vak'anm faili olduğu halde bir de
fa ufak bir ceza gormUş ve diğerleri-
1nin hepsinden bir suretle kurtulmuş
tu. Kendisini mahkum edecek bir ip. 
ucu bulunamayordu. Kimse de Al Ca
pone aleyhine şehadet etmeğe cesaret 
edemiyordu. Bu haydut nihayet Va· 
§ington hUkiımetinin takibatiyle an· 
cak vergi kaçakçılığı yüzünden 10 se
ne hapse ~kfun edilebilmiştir. .A2 
kalsm beş milyon dolar vermek sure
tiyle bu cezadan da kurtuluyordu. Be
reket Vaşington, Şikago hükU.metiyle 
Japılan bu itilMı kabul etiniyerek 
haydudun hapse ablmasmda !m-a.r et
ti. O n.yede de nihayet Al Capone•nm 

· · t ha· 

Bulgaristan da.but ve fulri<'İ sivase -
tinde mUhim hft.diseler ve kararlar ver
mek arefesindedir. Yeni sobra.ııye a -
çıldıktan !Onr& yeni bir hillrl>.met ile 
yeni bir dahili ve harici siyaset bek -
lemek doğru olur. 

ŞiRKETi HAYRlYENIN 
BAHAR TARIFESt 

Şirketi Hayriye il\bahar tarifelerini 
tanzim etmek Uzere önUınüzdeki Çar • 
şamb;.dan itibaren çahgmai.a. baflıya -
caktır. 

Bu i§e memur edilen lwuiayon illı: 
içtimaını yann yapacaktır. 

-on---

ZIRAA T VE FiDANLIK MUDUR- 1 

LERt AVRUPAYA GtTn 

İstanbul ı:iraat ınüdüril Tahsin ile 
Büyükdere fidanhğı müdürü Bay tb • ' 
rahim Avrupa ziraaıt merkezlerinde 
tetkikler yapmak üzere tehrimizdcn 
hareket etmlılctldir. 

Her eki ziraatçimizin tetkik teyahati 
bir ay kadar tıUrccelrtir. 

:::::r.:::::::::====·· 1 • 
H Diş !>oktoru • 

H Necatı PAKŞı 
rı Haatalannı bercün sabah aaat 
lı 10 dan ak,am 19 a kadar kabul eder. 
U Salı ve cuma günleri -.t 14 ten 

O 18 e kadar para.ızdır. ı 

1 
Adreı: Karaköy Tünel meydanı, 

::::::~::;~~~:~:;.~~:7=ıı~:.~2 .iı 

DOKTOR 
Kemal Ô•aa• 
Operatar • Urotoğ 

Galata • Karaköy • Abdullah ef. 
lokantam karoıamda Galiçi Han 

HergU.n 15 den 20 ye kadar 
Telefon: 41!35 



... 

GÜVEN 
ANlTI 

...... . , .. 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

11"-KURUN 1-MABT- 1088 

ı._taııbı:l B~lediye4ii ilanları -
.. ··----~ 

Maltepede GUlsuyu mevkUndekl hail arazide mevcut taş, beyaz topraıt 
htl ve kaolin ve esaslı mevadr çıkarmak Uzere taıtblne ruhsatname Terfi• 
ceğtnden buradnn bu maddeleri çıkarmağa başka talip olduğu takdirde 
UA.n tarihinden itibaren bir hafta zarfında Belediyeye istida ile müracaat 
etmeleri IUzumn llAn olunur. (B) (1268) 

Hususi idareden ayhk alan emek il <5ğretmen ve memurlarla aksnzlerl. 
nln mart !188 Ucer aylıktan 8/Mart/ 038/ eah gi.lnUnden itibaren Ziraat 
bankasından verilecektir. 

Emekli ve öksüzlerin aylık cUz danlnrllc birlikte bankaya müracaat
lan iltm olunur. (B.) (1267) 

Keşif bedeli 302 lira 79 kuruş olan lstnnbul Tepbfrhanesfnfn tamtrJ 
acık eksiltmeye konulmuş ise de belll ihale ı:;Unllnde giren bulunmadığın. 
dan eksiltme 11/3/938 cuma gfinline uzatılmıştır. Keşif evraktıe şartna

mesi Levazım mildUrlliğ{lnde görillebt lir. İstekliler 2490 No. lt kanunda ya
zıh vesikadan başka ten işleri mildUrlüğUndtın alacakları fon ehliyet vesi. 
kasllc 22 lfra 7l kuruşluk tık teminat mnkbuz veya mektuhile berabeı

yukarda yazılı günde sant H de Dalmt EncUm.ende bulunmalıdırlar. (B.)! 
(1265); 

Keşif bedeli 229l ıtra 42 kuruş olan Ortakfiy derPsinde duvar ve 
rıhtım UstUnUn tamiri açık ekı;IJtmeye konulmuştur. Keşif evraklJe ıartna• 
mcsi Levazım mildUrlilğUnde görUlebt lir. 

tstek1ller 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri mUdOr. 
lüğUnden alacakları fen ehliyet vesi kaslIP 172 1irahk tık teminat mak
buz veya mektuhlle beraber 9/3/938 çarşamba. gUnU saat 14 de Datmt Eft4 
cilmende buJunmalıdrrlar. (B) (965) 

Hayvan hastahanesine lUzumu olan ecza ve al!t açık ekstltmeye ko. 
nulmuştur. Bunların hepsine 114 7 lf ra 10 kuruş bedel tahmin edllmlşUr1 
ı .. ıstesilo şartnamesi Levazım mUdUrlU ğilnde görülebilir. İstekliler 2490 No .. 
Jı kanunda yazıh vesika ve li2 lira (6) kuruşluk lJk teminat ~akbnz ve 
ya mektublle beraber 9/3 / 938 çarşamba gUnU saat U de Dafmt Encfi.. 
mende bulunmalıdırlar. (B) (958) 

D.erile( iDeiiııryolları ··ve Limanları işltttme '·· , .......... 1' " ··~ ~:~ ·~ - ~ , ~.~ . . . 
· _· ·-~ · ·.·· .' . .- ·Umurfı ~-idaresi illin./arı .. · 

10/3/938 tarihinden itibaren, yumurta, meyva ve sebzelere alt olanla.. 
ra ilO.veten diğer ambalAj sandıklarırının imalinde kullanılmak üzere 
muntazam boylarda kesilmiş ve hazırlanmış tahtalara da, carı tenzllli ke· 
reste tnrlfesi tatbik edilmek sureUle tenzila.t yapılacaktır. (595) (1240): 

10/3/938 tarihinden · itibaren tam vagonla nakledilecek kasaplık'. 
hayvanlara cart tenzllll tarife nzerlnden ayrıca yüzde on tcnzlJAt yapıla. 

Is t a n hu J ile rt t> r da rh ğı n dan: ~---••••••••••! caktır. (697) (1238) 

~lır İi/a/938 tarihinde a<:ık arttırma Ue mUltezlme ihale edileceği ovvclce 
IQ lın sazeteslle llAn edilmiş olan ma yarım Burgaz KUçUkçekmeco gö

la •a U :t'dlyo rUsumuna talip zuhur etmemiş olduğundan 2~90 sayıh kanunun 
ncu maddesi mucibince acık artırma on gUn mUddotle uzatılmıştır. 1 

Qltı İhalenin 15/3/ 938 tarihinde Av vergflorl mUdUrlllğUnde yapılacağın -
taliplerin mczkür mlidilrlyete mu racnat etmcıerl ilD.n olunur. (1232) 

k u le k a pı Mnti)'e Tahsil ~el iğin den: 1 
ş . 

l~tlı:ı~bcnıtze !133 senesi kazanc vergisinden borçlu İttihat eczahr.ne.sl şer ik 
~llltı on Leon Dnnon ve Pintodan işbu borcun tah~tllnf tcı mtnen sahip ol. 
~tcı arı Deyoğlunda Me~rutlyrıt c~ddoFol 132 numaralı Güneş ccz.ahanesinde 
~~ıt CdiJen tahminen 800 lira kıymetinde muhtelif eşya ile birlikte 600 
~I eczayı tıbbiye ve mUstahzaranm a lent müzayede llo H/3/938 paza r-

gunu snat 10 da maahllfnde satı lacağı tuın olunur. (1233) j 

i l an rannız tç in yalnız 

Denizyolları 
1 $LETMESı 

Ar.cntclert: Kırıka1 - Uprllbaı 
r.ı. 4:Z362. Sirkeci Milhilrdar Zıdc 
--• Han telefon: 22740 _ _ .. 

Mersin postası 
Yalnız bu sefere mahsus olmak 

Uzere bugün Mersin hattına kaJ. 
kacak olan "Sadık zade,. vapuru 
Galata rıhtımından saat 16 da kal 
kncak ve lzmire perşembe sabahı 
varacaktır. (1261) 

• :::::::::: ::::::::::ı:ı::: ::::::::.-: :::=::::::::.-:.-::::::: 

ALTIN 

20335 No telefon Alış v e satış 
• cdinl z l!D E F T E R L ER; 

l Nisan 938 tarihinden itibaren .halk:t bir kolaylık olmak Uzere ıtır. 
lığı e111 kiloya ka.dnr olan parca em tea ve eşyanın kayıt.sız nakline dair 
olan tarife Mudanya - Dursa hattına da tatblk edtıecektlr. Fazla to.fsllAt 
tein istasyonlara müracaat edilmeli dlr. (596) (1239) 

Muhtelif istasyonlarda inşa edilecek zahire hangarlan fcin montaja 
hazır blr halde takriben 210 ton de mir malzeme mnbayaaııı kapalı zart 
usullyle eksfltmcyc konmuştur. 

1 - Bu malzemenin muhammen bedeli 50.000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe alt şartname ve sair evrakı Devlet Demlryolla• 

rının Ankara, Haydarpaşa ve Slrkecl veznelerlndon 2.50 lira bedel mut .. 
bilinde alabilirler. 

3 - Elrsiltme 21 - 3 - 938 tarihin de pazartesi gtınU saat 15 de Ankara" 
da Devlet Demlryolları Yol Dairesinde Merkez Birinci Komisyonunca ya ... 
pılacnktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek l~ln lstekltlerln aşağıda yazılı teminat Te 
vesaiki ayni gUn saat H de kadar komisyona tevdi etmiş olmalan IAzım• 
dır. ' 

A - 2490 sayılı kanun ahtAmına uygun 3760 liralık muvakkat 
nat, 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Nafıa VekAletlnden musad dak ehliyet vcstkaJan. (1067) 

seıanik Bankası 

1 

tem~ 

(&15)" 

~-~~~~~~~~~~'.!!~~~~~~~~~~~~~-·=~~~-~~~~~~~~~ ,I 25.50.100y~uklı30.60.120 
~lonbuı ikinci icra mrm11rl11ğ11ndrm: 1 D lh s kuruş Yenlpostane karşısında Alelade heyeti umumiye içtimaı na davet 

t-t 0hcı n r. san am! 1 Meydancık hanında öğretmen Fu-ll!ıı n ıı <>lun hu kere ımtıı;ınıı kıırnr '"e· ı SolAnlk bankası hissedarları, Ti caret kanununun 361 inci maddordne 
"rıı· cyazıtııı karakol ııokn~ınrla Türk 1 G k ' A adın Anadolu TUrk kitap deposun " 
l>()r~ 1 ndıı bulunan ,.c rns2 pliikA No. lu ono Ol< şısı da. '\'e esas mukavelesi abk~mına göre, 938 ~flnes1 martının 31 inci perşembe 
'tıJc rı llıarknlı ııık~ı otomohilinin birinci Belsuğuklı...ğu ve thtıl&llarına karşı unr:mm----mı::.-.... ·-== gUnil saat 14 de Gaıatada AssikUrazlo ni Generali hanındaki idare ~eı:k~. 
tler~,~~ırrnnsı 10/3/938 tarihine mO"adif pek tesırıı .e w .e aşıdı:-. Divanyo. zinde sureti adlyede lctfmaa davet olunurlar. / -

bııaeakt e &llnQ saat 9 dnn 11 e kııdıır ya. ı ıu ~ult&n M&h'Tlut tUr~t No l l:i ı·--------··---.. ı Ruznamel mUzakerat 
"ıtııı ır. Mnhcuı: otomobil hu orllmnada ••••••••••••nmıl () V H AL AÇ VAN ~I bıııaf'rltnen clclkrlnin yüulc yetmiş heşf- r. • 1 - İdare meclisi ve mUrakfp ra porlarının kıraati. 
1~,3~3dığı takdirde ikinci nçık artırması ZA Yl Nanai Tıp Fakültesi Lorealanndan 2 - BiH'ınço \"e ka.r ve zarar he sabrnın tasdiki ile meclisi fdarenln 
O flaıı 8 tarihine nıüsnrlif snlı gfinü snnt Ha)Tİ Arapoaıu ,·apur acentasına men. DAHiLi, MiDE ve BARSAK ibrası. 
:4ırıı3 .. 11 

c kadar Ha cdilecckllr. Alı:ırııl!ı .rup Amerikan bandıralı Express vapunı. HASTALIK LARI HEKiMi j 3 - 1'1Uddctlerl hitam bulan mec Usl idare azalarının yerlerine yent-
•~ır tnezı..ur gün ,.e :1nalle mııh:ılllnrfe nıın 29 uncu scftrinin P. R. marka ve ı y , den aza intihabı. 

'dereıı bı.ııunıcnk nıcmunrnı mfirnrıınt Xo. lı ı sanclık rndyo ve 6437 "arak ve M U A E N E ll 4 - Meclisi idare aznsına şirket le !cnrAI muamele edebilmeleri tein 
J>cy SÜrfip nlnııılnrı ıtrn olnnıır. soı m:ıniCc!llO :\o. lı ordino~unu knybcltim H . 19'a kadar; sabahlan randev.i Ti t k 8 3 n dd 

(\'. P. 2CR3) Yenisini çıkar11c:ı~ımdan Mklslnin hOkmü üzere Taksim (Eski Talimhane) lt:~~e ·anununun 2 u:c ma e si mucibince lAzım gelen mezuntyeU.a 
~ yoklnr. 

llnlıkpa:ar Ta~rılar No. :s Abdülhak Hamit caddesi Dirlik 5 - Eski memurin tekaüt sandı tının kaU surette tasfiyesinin tasdiki~ 
t:) öi&W•' W m m119I Parrıakuayldia biraderl l!r apartmanı No. 18, 2 inci kat. 6 - MUrnklplerin intihabı ve Uc retlerin in tayini. 

fi K T O R • 7.ı\Yf - Vefa füeslnin ı;on sınıfından .. ••1
•••••••••••.. Lflaltal 8,29 Tilrk liralık 125 ndet "A,, hisse seendtne malik olup 

eca~tlln Atası.gun 937 ııene~tnde a ı rtı~ım ,.c kaybeıtiğim Oıkı1dar icra ml!murl11iJundan: da heyetı umumtyeye iştirak etmeyi ,·eya temsil edilmeyi ısttyen blssedar-
ttt~'' ~iln s.'\bahlatı .. t• b buçutı. hel.ııe k1'1ıdımın ycniı1inl çıkaracalımdan Kadıköy 1-'encr:>·olu Çifte hnvuzJar soka. Jnr hisse senetlerini, heyeti umumlyenln lçtimaından lAakal bir hafta eV'. 
" ' l'tılırı J 7 d eskisinin hilkmO yoktur. (P. \'. 24836) lı 315 No. da iken ikametglhı meçhul Yel, yani 938 Martının 24 Uncu gUnU ne kadar: 
<1 ·ay en 20 l't lc:aı1111 l .Alt Ahdurrahman Merzuka 
ıı rıu Yar, ıpartmenhın ilıiııcı rhıı•t Af. Said Hnkkıya olıın borcunuzdan dolayı hac- İSTA:N'BULDA: Şirket merkezinde. 
Cul'tlılll;arada haıtalıuını kabul eder • ZAYİ - 923 senesi Boyıı<"ıköy Rum zedilcn köşk hissenize gıyabınızda mnlı:ıl Ye 16 gUn evvel, yani nihayet 938 Martının 17 inci gilnUne kadar: 
~. L rteaı glınlen ' ' :ıen lO ve .. a okulundan almı, olduRum şchadetnamemi len '·nıdyct ve takdiri kıymet muamclcsl SELANIKTE : Sela.ntk bankası şubesine 

!\.. rıaat•t k ı ıı · \' i · · ı " d •-· · · ifa cdUmiş olduğundan icra ,.c iflils K. l>ARİS'te K b k "" 3 t ..,, ı:ı.1... . .. arıru par., , l(urur. Ha ·ay le ını. en sını a acnısım nn esıosının : am on so n6ı 4 numarada "CRED T 
-.q hük o kt (\' N 24838) 103 üncü maddesi mucibince zabıt '"ara. t ~ lı1tıt, hcuıannı dıkuporı nıu ka m yo. ur. . o. kaı11nı tetkik Ye bir dlyccdinlz varsa söy FONC ER D'AL GERlE ET DE TUNlSIE,, ye 

!!'lu•vent t1l'ı ı·r· l t>f 2:it 5: Adr,tı: Btbek r.eııdet pa,a caddtıl lemf'nlz lcln tarihi llAndan itibaren bir ay PA~lS'te : Bou levard Haussmann 29 n umarada "SO 
fi No. da t l t klrlkçl j lclndc daireye milracaal etmen lı teblll _ClET~ GJDNJ!JRALE,, ye 

FIUll Zervaı makamına kaim olmak Qsere IJAn olunur. tevdi etmelidirler. 
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Eserleri ölmez Türk sanatkarı 

a 1 emil. ç k sevile e 
P LA K L A R 1 satışa çıkarılmıştır. Bütün P LA K satıcılarından aravınız. 

~ . '"· . . - .... . ' -: . :. . .. • - .. • ":. ,14 .. '\• - ... 

HAZIMSIZLIK 1 Hayaha znkiıtden ın .... mahrum ·..ıe. 
PE.RTEV Karbonat komprimeleri 

Çok temiz bi • Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müşküla! 

gÖ'Z önünde tutularak yapılmıfbr. 

HER ECZANEDE SATILIR. -----· 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piya gosu 
S. . nci keşide 11 Mart 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan ba~ka: 15.JOO. 12.000, 10.000 lıralık ikramiyelerle (20.000 ••e 10.000J 

liralık iki adet mükfılat \'ardır. 

lstanbul inhisarlar Başmüdür
lüğünden: 

PJyaeada satılmakta olan ispirto ların satış f!ntlarr, 15 Mart 938 tari· 
hinden itibaren lndlrllecekUr. 

DUkkAnlarındo. yakılacak ispirto "Boyalı kamineto ispirtosu" ve şişe 

içinde tuvalet ispirtosu satanlar; mev <:utlarını birer beyanname He 14 Mart 

RADYO iLE 
Kolayhkla istasyon bulmak meselesi 

halledilmiştir 
Amerikanın En Lüks 

Ra 
~ekabet Fftyaıt11M1da SatnDmaktadaır 

5 Llmba ve 45 Liralık Hu
susi Modeli Dinleyiniz 

Bir HArlkadır. 

Genel Deposu: 
KOLUMBIA PAZARI 

Sirkeci : Hamidiye caddesi No. 4:'1 
Telefon: 23818. 

.. •• , • ·il" • •• , .. • • • ., 

.. f • • ~ • \. • • • ' -
Si A. Ş . 

!138 akşamına kadar "Yakılacak ispir tolnra alt olanlar l\:abataşta kftln Baş- ,_ 

rnildUrlüğc ve şişeli tU\'O.let ispir tosu na ait olanlnr da en yakın satış depo- T u· R K Ti c 
lanna." bildireceklerdir. (1184 ) 

BANKAYA 
YATIQILAN DARA tYi 

~KiLMiŞ TOWUM GiQi V~QiMLiDiR. 

. , UOlA TSl OANr 
kARAKOY PALAS ALAL~MCi HAN 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satinalma Komisyonundan: 

Kepır bedeli 20023 lira 84 kuruştan ibaret ve An karada Jandar. 
mn Subay mektebi civarındaki Jandarma kt!ıilası pl!nmdnkl yerinde 

) aptırıtacak bina 9 • 3 • 938 Çarşamba sant Hi de kapııh zarf ususliylc 
Hıale edilecek tir. Bu yapıya alt ke şifnnmı:ı ve şartname ye teferruatı 

Jıcr giln. ~omisyonda görUleblllr . 

Eksıltmeslnc girmek isteyenle rhı 1601 llra 79 kurueluk ilk teminat 

makl.mz veya Banka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını en geç ek
siltme gUnil saat on dörde kadar K omisyona v~rm iş olmaları. ( 9 2 7) 

- -
1 - Questcr fabrikası mamulo.tm dan yülcsek derirll kıyım bıcaklnrını 

bileme makinesine ait "beher takım da 6 adet olmak Uzerc,. 50 takım zım
ıı:ara· taşı şartname ve resmi muclbln ce pazarlıkla satın alınncnktır. 

II - Pnznr1ık 28/3/938 tarihine rastlayan pazartesi sunu snat 14 de 
J\aba.tnştn I .. ovnzım ve mUbayant şu besindeki alım komisyonunda yapıla. 
caktır. 

III - Şartname ve reslmlı:ri para sız olarak her gün sözU gecen şubeden 
alınabilir. 

IV - lstcklUerin pazarlık için tayin C?dilcn gün ve saatte % 7,5 gü,·cn. 
ıoe ııaralarllc birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmclcıi ildn olu
nur. (1 268 ) 

• • • " • ~ ~- • ' • # \. .... • • • • • • • 

MERKEZi: ANKARA 

H E 

,. 

Her ay f aiz1eri ödenen : 

_apoala Vadell Mevdaat 

ş 
-

ANKARA: 
1'clelon : 2316 

• li 1 

Adapazarı 
Band1rma 
Barbn 
Bolu 

BozöyDk 
Bursa 
D Jzce 
Esklf _hlr 

Gemllk 
lzm:r 
Safranbolu 
TeklrdaO 

a 
a 

iSTANBUL: 
-----:-::::----..---

Telefon : 229?1 

ürkiyenin her tarafında muhabirJeri vardir. 

TELGRAF ADRESi: 

M~ı:::ı':k: TüRKBANKşubeıer: Ticaret 

li 
Mamulatını teşhir ettiği Avrupa ve Amerib. serıilerinde daima birinciliii kazanmııtır. Güzel ı.taıOd" 

gezmeye gelen seyyahlar nefaseti cihanın dört köıuinc nam sa1an 

Hacı Bekir Lokum ve Şekerlemelerini Alır/ar 
Bir buçuk nıırdnn fazla bir tarihi olan bu •cıhur Türk ticarethaneai lokom ve ıekerleri kadar nefi• ~ 

imaline baqlac!r. Hacı Bekir KarcmeÜı.ll gayet lüks amblajh ve kilosunun perakende fiyatı 80 kı.ıl"U§tur. 
--------- -


