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Tilrk • lrak ı·c Suriye demir yollarım gösterir h.aritn 

Türk- Irak 
demiryolları 

~Urkiye = Irak demlryotlarının birbirine 
~~eğıanması her iki devletin iktisadi 
~Yatında büyük inkişaf doOuracaktır 

Dün Gen evrede 
Secim nizamna
mesini değ;ştire
cek komisyon 

kuruldu 

Türl• ve Frat"lZ Harf.ctyc VcT•ITTeri 
Concvr6 ma.sasında 

· Ankara,· 31 (TQlefonla) - Hatay 
meselesi Uzcrlndckl noktnl nazar ih
tllA.fı yüzünden bir buçuk seneden
berl Fransa ile aramızda cereyan e· 
den müzakerelerin son safhası Ce
nevrede tam bir mutahakat ye an
laşma ile neticelenmiştir. 

lt ~~~~~~~~~~~~~ 
~i ''Sulda çıkan (I<'ctcl Irak) gıue· ı 

(Sonu ..,n. 4 Sii. 1) 

~!\ on sn;plarından birinde Irak A· 
~ ll1ecl1 imle Tilrklye~·i ttlllkadar 
~" l> • l~"lt ir müzakereden balıse\JJyol'. 

ııı~lıilyan azasından Seyyid \·t1falğ 
....., 4.ISte söz alarak: 

~lq l'Urkiye gazetelerinde lı'ak ilo 
lııeg1 J'e demlryollarırun birleştirll
~rıe dnir neşriyat oluyor. Hnkl· 
~lct 11 

lrak'rn Tel Koçck - Musul • 
~ hattı ile Tiil'kiyenin I>ifal'halur· 
1~1'1ltatııncak dcmlrrolu şubesi bir· 

'tt l'i.locek midir?" 

·~-1/0 hükumete hir sual sormuş. 
~~le tıafın nazın da hunn ce,·np ve-

'• ttı l'eı 1ioçck - Bici hnthmn ln'"f&· 
t'lıı1 tcek ilktcşrin<lc tnmamlnnacn
>l)ıı~: '"llkit Irak ile Suı1ye d<'mlr
aıqtrıı biı·Icşmiş hulunn<·nğım söyle· 
'l sonl'n: 

t,~ 
1
""'k huclnclnıııı kadar uz:ıtıla

~~: l\n 'rtirkh·e demin·oIJanmn i -L ~e • • 
~ııa, ltılr3·01Jnrrnn bnğlnnma!'ı hnk-11' ; 1hntğ bir karar roktur. Ril· 
~~ ~ll11 "8k demlryollnrı ~Tel Koçck· 
~ıı ~re <lcmiryollnrma hağlnnchk· 

ra ... " 

ASIM US 
(Smw &ı. • SQ. !S) 

Komşu 
mem.eketlere 
Hava postalara 

. işleteceğiz 
.\nl.:.:ıra, 31 ('l'clctonln) - Xafıa 

\T<.'kiileti 1038 sene-.ı içinde komşu 
mcmleketlcrlo Ankara arasında tııy-
ynro seferleri tc~lsi tasnn'llrunu ta
hakkuk cttirme~c karar H•rml~tir. 

tık postanın Türkiye ile Filistin a · 
rasın<ln. kunılacaı;:~. bunun itin de 
Suriyc(lcki Fran ız )'Üte komiser
liğinden Türk tayyıırelcırlnin Suriye 
toprakları tizctlndcn gc~cslne mu
c;nad~ lstendib<i haber verilmektedir. 

Dahn sonra Suriye, J,Ubnan ve İ
ran ile TUrkiye arnl'lmda seferler te
~ı~ f'dllccck1Jr. 

lzmirde bir 
su.istimal 

(}'ıL."'tSı 4 üncü sayfa<la) 

~Urfuluş 
~· son 

cinayetinde 
safha 

Q,./a/ar a · asında öldürülen Saidin 
t katili ele geçmek üzere 
1
"aYett on Uç yaşında bir ~ocuguo 

Yaptığı iddia ediliyorsa da ••• 
(Ya.ıı.sı 10 ttuncu M.ıyfadP.) 

Romanya 
Moskova 

ELçisini geri 
çekti! 

Ilükrcş, 31 (A.A.) - Romn.n
yamn )fosko\'n. elçiı;;f Echnond Ci· 
yutu'nun ~eri çnl'.,rı·ıldığ"ı öğrenil
miştir. Uumın sebebi So\'yctlcr 
Rirliğlnin Rükreş elçisi Ostro,·s
ki'nln kcn<li nrzusiyle geri çağı
rılnıış olmasına atfcdtlmcktcdir. 
Clnıtu )fosko,·nclan derhal hare
ket edecektir. 

Sefirin yerine yakında başkasınm 
gönderilip gönderilmiyeceğl ''eya
hut Romanyanrn Moskova sefareti
nin, Sovyetler Birliğinin BUkreş el
çiliği gibi işnrıahlre kadar bit; mas
lahatgüzar ile mi idare edileceği he
nilz malUm değildir. 

Moskovaya yeni bir sefir tayinin 
diplomatlar arasında yeni tayinlere 
bir mukaddime teşkil edeceği znn
nolunmaktadır. 

lsfinye Dok 
şirketi 

Dünden itibaren 
hükametimize 

geçti 
Uzun müddettcnbcri satın alınması 

için mUzakcreler yapılan İstinya dok 
§irkcti dünden itibaren hükilmetimize 
ge~miştir. 

(Se>nu Sa.4 Bü. -i). 

-ATATURK 
Gemlik ve Bursayı şereflendiriyorlar 

Yaıo,·a, 31 (Hususi) - Ilüyük Önder AtntUrk, Bursa ve Gcmlik.'dcki 
yeni fabrikalarımızın yük.sek huzurla rilo açılma merasiminde bulunmak 
üzere, yarın (bugün), refalrntlcriıulo Unş,·ekil R. Cclftl Bn.yar, Dalıillyc Ye
kili ve Parti Genel Sekreteri n. Şükrü Knyıı. ol<luğu halde, hareket edecek· 
lcrdit. 
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Gemlik Sun'i 
ipek fabrikası -
Atatürk'ün uğurlu eli ile 
bugün işlemeğe açılıyor i 

\ 
Son yıllarda memleket sana- Her biri, memleket sanayiin-

yiinde gördüğümüz inkişaf ham- de hareket yapacak kadar muaz-
l lelerlnin bugUn ve yarın ikisine zam olan fabrikalarımızın Bil-

j dnha kavuşuyoruz: Geçende sun'l yük Önder AtatUrk'ün eliyle açıl-
ipek, Bursada Merinos ~Un ipliği mnsı, yapılacak merasime husu-
(Kamgarn) falMkaları bllyUk vo st lıi.ı ehemmiyet. Ye ktymet 

§ parlak merasimle işlemeğe açı- mektedir. 
~ lacaktır. '(Sonu Sa. 4 Sü. 4) ~ 
~-11-"tw Fl SU f %ıtWl ..... -llllllmtnııım~~ 

lzmirin imar işleri 

Atatürk'ün validesine 
heykel dikilecek 

Osmanpaşa Gamisi avlusu büvük 
bir park haline getirilecek 

İzmir, (Hususi) - ViHiyet umumi l terek bir toplantı yapmışlar ve şehrin 
meclisi ve şehir meclisi azalan, vali B. imarına aid meselel~i görüşmüşlerdir. 
Fazlı Gülccin riyasetinde partide müş- (Sonu Sa. 4 8ü. 3). 

Dolanda Prensesi 
kız doğurdu 

Bunun için 
işitmekten 

de halk 101 top 
mahrum kaldı! 

Aıru.teı:ldam, 31 (A.A.) - Prenses 
Juliana, Lahey civarında Soe~tcik ~a
tosunda saat 9.35 te bir kız çocuğu 

dünyaya getirmiştir. 
Küçük prensesin doğuşu, m:.ık,arrcr " 

olduğu gibi, 51 top atılmak ı>urctiyle 

selamlanmıştır. 

Bu haber şatonun kaleler]& den ta
rihi elbiseler giymiş olan saray hade -
tneleri tarafından halka ilan edilmiştir. 

Dcğum haberi derhal bütün memle
kete yayılmış ve her yerde büyük bir 
ecvinçle karşılanmıştır. Sihirkar bir el 
ldeğmit gibi bütün binalar bir anda 
bayraklarla donanmıJ, sokaklar milli 
bayramların neşeli manzarasını almış· 

tır. 

Memleketin her tarafında öerhal 
mekteplerin kapıları açılmış ve milli 
bayram günleri ya§anacağını bilen ço

(Sonu ~a. t ıStl. 4) 
Prenses Jttlimıa ~ ,,,_.. / 

~~! 
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Çocuklarımız bize 
benzemiyecektir 

YAZAN: Sadri Ertem 
Gençle yaşlı arasındaki farkını tabi- ı 

at daima bir çit gibi ortaya dikmi§tir. 
Ayni kı.lltur !disiplinine, ayni dünya gö 
rüşiıne sahip olsalar bile gençlerle yaş
lılar arasında daima bir hudud kavğası 
vardır. 

Yaşlı ve genç davası gcçmi zamanın 
belirsiz muh:ı.faza'lr,arlığının ve gelecek 
%amanın belirsiz terakki hamlesinin 
türlü, türlü §ckillerde ortaya çıkma-
mdan başka bir şey değildir. 

Fakat ,inkılapçıyım ldiyn, ve bunu 
gerçekten hayatına tatbi'lıj etmek isti
yen bir cemiyet ortasında gençle yaş
lı kavğasırun alacağı şekil şüphesiz ki 
daha keskin olacaktır. Ve Netckim genç 
]erden şikayet eden yaılı nesle, yaşlı 
neslin kaidelerine kı:ırıı aksülrunellcri
ni gösterenlerin hayatları tezadlar, tc
naküslerle doludur. Bu tczadlara, tcna
küslere, sinir btihranlanna, asabiyet
lere yol açan meseleyi vuzuhla, sarahat 
le ortaya dö1cmek zamanı gelmiştir. 

Yaşlıların elinde olan matbuat bazı 
i tisnalarla bu meseleyi gençlere, çcza 
veri.lmesin~c gösterilen müsamahada 

bulmaktadır. ; 
Gençlcıc ceza vermek veya verme

mek b~r pedagoji meselesi olmaktan zi. 
yade bir cemiyetin bünyesine aid bir 
iştir. Cemiyetin akıldan, teknikten na• 
aibi. yoksa kendi görüşüne, kültür kai
delerine aykın her hareketi intikam al
ma~ gayretiyle bastıracaktır. 

Bu cemiyetlerde daha gençleri inti
bak etirmek için teknik çareler dil§ünü 
lcmcz. önun yerine intikam alınır ye 
bu cemiyetin başına gelecek kötülük
lerin "kefareti" sayılır. 

QilrnıU tekilde izah edenler ceza-
nın çocuğa ve yahud yaşİı adama tat
bik"nde hiç fark yoktur. Cezada ehli
yet meselesi daha sonralan mevzuubah
sedilmeğc başlamıştır. 

Cezaya ehliyet ı;ahibi olmak için i
radeninbir l~ıymct ifade etmesi bir prcn 
sip telakki edilmiştir. Fakat irade sa
hibi olarak veya olmiyarak tasavvur 
edilen insanın gördüğü ecza yine "in
tikam•· ve ''kefaret,, hududundan dışa
rı çıkmamıştır. Yalnız bu intikam şe~ 
killeri değişmi§tir. McselS müstebid 
memleketlerde ahali -o kadar fena vazi
yettedir ki; orada insanlar hayatı gü
.zel görmekten .ziyade ölumden ~rkar 
tar. Bu yerlerde cezalar manevi olmak
tan ziyade maddı ve hayatın etrafın

da döner. Huriyetln inkişaf ettiği yer-
~ =:m::::-mwı::: m::ı:ı.-:::::c:::::m 

; f!!!nlerln peşinden: ı\i 

'i 

Moda ~i 
kuvveti il 

lstanbul BOkakUirınila çalışan 1İı ta1:silerde tekffik radyolar görün- 1 
1ooğe ba§üulı. JI fllbuki Iı'ransız ga-
zeteleri Pari8 lta1csilctinde Tadyola. 

1
:
1
. 

rın kaldınldığını haber ,;eriyor • • 
Bunu gilriiltüyc karşı yapı1an mü- il 
cadelcnin bir zaferi ~iye gösteri- i 
yorlar. ff 

• Parisli şof ör'lcrdcn biri bıı h&lisc : 

ler de ise maddi cezalar değil, manevi 
hu!dudlar bu vazifeyi görür. Muayyen 
bir hakktan bir müddet için uzak kal
mak bayatın ve hurriyetin bUyük bir 
nimet sayıldığı yerlerde en büyük ce
zadır. Fakat cezayı mahiyet itibariyle 
buşekilde anlamakta ve onu şeklini de
ğiştirmiş bir intikam saymakta ne ka
dar haklıyız? 

Ceza hakkındaki bu düşüncelerde 

haklı olmaldığımızı dünyanın bir çok 
yerleri, bilhassa bizim imrali telrübesi 
yüzde yli zisbat etti. 

Cürmü artık bir intikam vesilesi ad
detmiyoruz. Tedavisi lazım olan bir 
hastalık yapıyoruz. 

Nazari sıihada bu hatları muhafa
za eder~en gençlik terJ>ivcsinde sopa, 
falaka ve intikam esc.:ııarını yeniden 
düşünebiliyoruz. 

" - Niçin? 
Çünkü gençleri arzu ettiğimiz şc· 

kilde görmüyoruz. 
Gençleri arzu ettii;uniz kalıba sok-

mak !demek, gençleri geriye çekmek 
!değil, ya§lıları ileri sürmek demektir. 

Evlerde babalarla çocuklar arasında 
bir tezad vardır. 

Bu tezad git gide daha ~eskinleşc
cektir. V c ümid c!dilir k~ çocuklar ba
balannr, analannı yarinki sosyetemize 
intibak ctt_irccc'k yegane unsur oİacak
tır. Baba, dünya gö.rü§il itibariyle eski
dir. Yaşanmış hayatın izlerini bir ka
rakter halinde yaşamaktadır. Onda ye
ni hayat telakkileri misafir nazariye ve 
fikirler halindedir. Halbu~ çcxuk yep 
yeni bir hayatın içinden gclmektc'dir. 
Eskiye aid tasavvurlar, yaşanmış izler 
yoktur.j;'.ok defa tezadlar fikir ~~ na-

zariye tiaıMıc Mi cdit'etı !!YJcrin ha 
yat haline geçivermcsiyle ayaklanır. 

Nazariye halinde; çocuklarımız bize 
benzemiyccck sözünü ağzından düşür
miycnlcrln hayat önürnle duraklamala
rı, hidtletlenmeleri bundan ileri gelmek 
tcdir. Makasın bir ağzı böylece açıl

maktadır. 

öbürline gelince, o da ~endine göre 
yaşlının pisikolojlk faaliyetine aksüla
mclini gösteriyor. 

Bu a'kııillamcl her şeyden önce mek
tepte imparator çalımiyle dolaşan ho
canın otoritesine karşı oluyor. 

Lise sıi'alanıİda bu aksülamcllcri duy 
muş bir adam sıfatiyle hatıralarımı tah
lil edebilirim: 

"İstanbul liselerinin birinde talebe 
idim. UlUmu diniye hocamız bize ateş
ten halk edilmiş şeytandan, kordan ya
radılmı§ meleklerden bahsetti." Zaten 
dersin bclkem.iği bu bahis idi. Fizik 
J9mya, tabiyat dersleri almış olan biz
ler, bir iki sene evvel önünde diz çb'lıj
tüğilmUz ve o zamanlar kendisine fev
kalade hürmet ettiğimiz ballık, terbiye
li hocamıza kar§t isyan ettik. Çünkü bi
zim ilmi suallerimize cevap veremedi. 
Bocata'1ı. O günden sonra ulllmu di
niye dersi filen 1agvedilmi bir halde 
idi. 

Hepimiz dershanede kovalamaca oy
nuyorduk." 

(Sonu Onuncıı sayı/ada) 

Siyasi icmal 

Yeni Fransız 
kabinesi 

l•'rnıısndn J <'Jlİ :jot~m kahine 1 işe 
bnşln<lı. nn 3 eni hllkumctln ılrogra· 
mı Uç noktndıı hillt\ n ediliyor: 

1 - Milli ıulillnfun, 
2 - ?\inli emniyet, 
3 - lçtlmnt sükfın. 
Milli müllnfna faaliyeti knrn. llc

niz, hm n kıın etleri nrn mdn ahenk 
temini, Jtıılynnm Al tlcnlzılo yaphğı 
~·eni z11·hhlnr ne yeni lınrp tnyynrc
Jcrlne Jmr,ı l·'ı·nn ız lınrp filo unun 
ve tnyynrc kın ,·etlerinin takviye i 
Uzcriıulo toplııunc.nkhr. 

Milli emniyet progrnını şnnj kon
trolU mevzun hnh:.olmnl·51zm Jö'rnn· 
sız frtuı ııun kıymetini ınuhııfnZll)tı 

çnhşnı·nktır. ' ihnyct içtimai sliki'ın 
tedbirleri son znmnnlnrda Frnnsn
mn dnlılli 'nzlyctini tclılikcll şekil
de knı·ı':'tırnn tcthi7 tcşldlı1tlarmm 

tehlikeli fnnllrctlcrlni önlemek lşly· 
le uğmşncnktır. 

l\nhlnc için<lc 26 rn.<'Iiknl, :S mfü;. 
taldl sosynll t, 2 ınllstnldl olen 4zn 
varllır. Ynnl halk cephe ine dnlıll 

olnn sosynlistlcr ile komüni~tlcrden 
knblnc<le t\zn. yoktur. Dununlıı be· 

rnber hnlk cephesi dn rılmnmış gö
rlinUyor. 

Hnlk cephesi namına evvelce te
şckkUl eden J.ıeon Dlum hUkfunetl 
bir o ynlJst knblncsl idi. Ondan on
rn lşbnşmn geçen Şotnn kabinesi ra
dlknllcro temayül etti. Du defn 1ın
di lcrln tazyiki ile ikinci Şotnn ka
biııcsl tnmnmen milli radikal hUkQ· 
mctl oldu. Du hal Frnn anın dahili 
vnzlyctlmlo c ıı h bir değişiklik dc
me'ktir. Zira bugün~il Frnnsız knbl
nc l tnmnıniyle lıir cnmhnrlyctçl hU· 
kUnıct vnziyctlndcd1r. Du bUkfımct 
tcşckkUl cttlktcn sonra Fran ız llya
nı ile mebuslar mccli l nrasındokl 

gizli ihtilnf hnU do ortadnn knlkmış
trr. 

Yeni Frnn ız htikQmctt içinde 

Frnn aya hnrlçtcn gcloccl· muhncir
Jcr vo ecnebiler llc mcşgnl olacak. 
Diğeri umuru~ ınıı•ctto kendi ı .. lerln· 
de yaJ'(lnn edecek, nnzır Georges 
Donnct 'Pran!=ıanın mnli \'O lktı adi 
fnnliyetlcrt nrn ımln. ahenk temin C· 

dccck. Ilny Fro sor<l clıı Fransız a
n1clcsi no patronlar nrn ındn muz. 
lnln nnln!;-tn~zlık lçln hnkem varJfe· 
sini giircccl ,.o bir yeni mcsni knnu· 
nn hnzırlıyncnk. 

Yeni knhlncclc ,·nzifcsi mUhiın o
lnn l>ir nazır cln J)alndicr'dlr. nu znt 
tn mlllt mll<lnfna teşki1ittmm ,.o tcç
hizntmm tnınnmlanma ı, knrn, clo
niz, hnvn Jnl\•\·ctleı·inln nl1cnkfar 
bir tnı'Ztln ~nlışmnsım temin ederek· 
tir. 

llnrlclyc 'azırı Dclhn 'un bıırlci
yc<lo bırnkılmnsJnın schcbi; bllhn • 
Rtt lspnnyndn ,.c Ortn A\Tupndnld 
Jı"'rnn z iyn etinin clcJ,:.rişnıccllı::,rtni 

telınrilz ettirmek içln<llr. Frangı 

nıUclnrruı edecek olan nnzır l\fnrdıan
dcan, Frnn nnm dnhili slikfınunu 

mnhnfn7.a e<kc<'k olnn nnzır dn Al
bcrt Snrnut'tıır. 

A.U. 

RlJRlJ!Va abone olu
nuz ve abone ediniz 
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Bu kış ta böyle geçti 
Yazan: Osman Cemal Kaygılı 

- Dur bakalım, yahu 1 ıdiyeceksiniz. 
Daha kışın tam ortasındayız 1 

Hangi ortasında? Kaç gündür birte. 
viye esmekte olan ılık lod~&tan tıpk,ı 
lodos palamutları gibi alayımız pelte. 
leştik 1 Hele evvelsi giın, öğleden biraz 
sonra, Fatihten Harbiyeye gitmekte 
olan bir tramvayda herkes buram bu
ram ter döküyor,· bir iki tıknazca ba. 
yan da el çantalarile hafif hafif yclpa. 
.zeleniyorlardı. 

Biliyorum, kış ortasındaki bu ılı~ 
bahar havalarına pek güvenm\!ğc gel
mez. Bakarsınız, benim bu yazım, ga. 
zetede çıktığı gün, belki de o canım 
yıldız karayel İstanbulda tozu dumana 
katıyor. Ne kadar kataa siz yine me. 
rak etmeyin 1 Çünkü, kış mevsiminin, 
adına (erbain) denilen tehlikeli kırk 

basamağını atladı ve §imdi adına 

(Hamseyn) denilen tehlikesiz elli basa 
mağı, çıkmaya başlakJık. Biraz sonra, 
bunun da yirmisini, yinni beşini atlat. 
tık mıydı tamamdır artık keyfimiz r 

Yani diyecı=ğ'im şu: Bu kış da böyle 
geçti! Ama doğrusunu isterseniz bizim 
canımıza geçti. Vakıa bu yıl ne pek 
çok kar, ne pek çok bora, ne pek çok 
soğuk görmedik. Fakat bu kış bizim 
canımıza geçen ne karın şiddeti, ne 
boranın hiddeti, ne ide souğun 

keyfiyet veya kcmmiycti idi. :Su 
yıl bizim canımıza itleycn şey salt 
çamuru hem de balis muhlis ça • 
mur oğlu çamur ve salt bataklık, salt 
karanlıktı. 

Bizim gibi şehir dışında oturmayan
lar . .tstanbulda çamurun, bataklığın, 

karanlığın nasıl birer ömür törpüsü 
şeyler olduklarını pek bilmezler. Geçen 
gün sabah gazetelerinin birinde "bir 
mahalle halkı ı ık istiyor 1,, başlıklı bir 
ik!iyet ve dilek :yazısı vaıldı. 

Adına (Derviş Ali mahallesi) deni. 
len o mahalleyi de ben karıı karış bili.. 
rim. Fakat o semtte ve o mahallede 
oturanlar otursunlar da oturduktan 
yerlerde, hallerine bin şükür etsinler 
ve sonra karanlığı, bataklığı, çamuru 
ve hem de halis muhlis çamur oğlu ça
muru bizim taraflarda görsünler. 

Kışın yağışlı günlerinde, aqamları 
biraz karanlı~ta evimize döndük müy. 
dü sokak kapılarınuzm arkasında yal
nız lastiklerimizi papuçlarımıu değil, 

onlarla birlikte çoraplarımızı ve pan
talonlarımızı da çıkarmadan içeriye gi
remeyiz. 

Ve ertesi sabahları da mutlak başka 
pantalon ve başka papuçlarla sokağa çı 
kıp bir gün evvel'J9leri de tıpkı çamaşır 
yıkar gibi baştan a~ğı yıkanırız. 

Şimdi diyeceksiniz ki: 
- Adam sen de, orası lda semt mi, 

sen de orada neye oturuyorsun, kosko
ca istanbulda ba~a oturacak semt mi 
yok? 

O da doğru, fakat dua edin, inşallah 
yakında, lstanbulun uygunca bir ye. 
rinde en de kendime (Yazı palas) 
(Mizah palas) (Edebiyat palas) isimli 
~Uçük bir apartıman yaptırayuru o za.. 
man o sizin dediğiniz de olur. 

İşte onun için §imdi daha kışın orta
sında, yalancıktan üç bet günlük ılık 

bir havayı görünce kendi k,endimc di
yorum ki: 

Ooh 1 Bu kış da böyle geçti. '-, 
Geçti ama camınıza geçti. Hem dahJ 

durun bakalım, önümüzde, ~sik do~· 
mu§ çocuklara benziyen yirmi seJtiı 
günlük bir şubatla, hazan insana kat· 
ma kürek yaktıran bir mart var ki eğe: 
bunlar ikincitcşrin ve birincikanun gibi 

. ana 
şırıltılı, zırıltılı geçerse gelecek nıs 
kadar vay halimize l 

Burada lastilıj işleri yapan müessese• 

lcre bir tav iyem var: 1 
Şimdi ne de olsa önümüz yazdır. :Lİ· 

kin gelecek kış için sırf bizim scıntıer 
gibi şeylerde oturanlara mahsus oıınal' 
üzere bir zamanlar balıkçtlann, kuyıı· 
culann filan giymiş oldukları Jas : 
tik çizmeler boyunda ortaya yepye~ 
birer şoson çıkarsalar hem kendile~ 
bir hayli kar, hem cie bize bir hayli iY"' 
lik etmiş olurlar. 
Adına (Surharici) denilen biziııl 

semtlerin o pek yaman k,aranlığı ıııe
selesine gelince: Onun için de şurıııtı 
şurasında yine çok çok iki buçuk, ilY 
aylık bir sıkıntımız kaldı. 1ki buçıılcı 
üç ay sonra ateş böcekleri ortaya ç~· 
tılar mıydı, seyrcidin siz, bizim tara ' 
]ardaki gece şehir ayinlerini r 

Osman Cemal KA yGJLI 

---------------------------------'.-"' 
Palamutçulaı ın 

şikayeti 
İmı\r, (Hususi) - Izmir palaııtıı: 

ihracatçıları 1ktısat Vekaletine bi.r ra. 
por göndermişler ve bu rapor balt1'll1 
da vilayete de izahat vermişlerdir· 

Palamut ihracatı-darının iddiaıarıı:ı' 
;ıı •• 

göre; yeni palamut istandaı:!d nizaırıı1U· 
mcsinin meriyete girmesi, paıaınut ııt· 
zerinde yapılan i~leri durdurın~Ş.:,,, 
1hraeatçılaı-, bu nll:amname }i~UD" 

rinin tatbikine imkan göremedikJe~ 
den yeni taahhütlere de giremerııeıct 
dirler. ıtJ 

lhrai:atçıların üzerinde durd~~w 
en mühim mesele; ihraç edilecek :~ 
mutlarda taş nisbctinin yüzde r-'~ 

kabul edilmit olmasıdır. Teıniı1 ?' 
makineleri bulunmadığından ve b\J sır • 
kineler getirilirse de yapılacak ta d~ 
rufun altından kalkılamayacağı;,, ; 
bu maddenin tatbikine imkan ° 
dığım söylcme~edirlcr. rlJ 

Vilayet, ayrıca tetkikat yaptf~ıJ 
palamutçulann taleblerini ve ·~dire' 
mutaleasını 1ktısat V ckaletine bı 
ccktir. / _______ __,_, 

KURUN 
ADO~E TARiFESİ • 

eı:e• 
Memleket bleıılldll 
içinde dışın ~tt 

Aylık 95 155 
5 aylı' 260 425 " 
G nylıl 475 820 " 
Yıllık 900 1600 " ·d' 

• fil t) 
TnrHesinden Bnlkan Birllğı 1'

1110 
si~ 

otuz kuruş llüşfilllr. Po tn birlill )'ı,ır111 
meycn yerlere ayda yetmiş bcŞcr cJ• 
%nmmedillr. fe 1 

Abonn knydmı blldireh rnektUP ııı ~ 
srnf 'ücretini, abone pnrnsının :a:e ı:eıı 
yn banka ile yollama ficrctinl f 

11 
• 

dl üzerine alır. • ı; .tı"~ 

~~ den haMcderkcn §6y1e demiş: h 
i~ - Her ~tc olduğu gibi taksiler. il 
:: de de :aman zaman moda dcği§i.- i1 H yor. Bir zaman sanya boyanmıg h 
fE tak8i moda olmU§tu. Blltlln mfl.şte- i! 
g nler bu renkteki arabalara koşu. n 
n yordu. Bir ı:aman .sonra göreceği::- H 
:: Td tak.si istiyen mll§teri ayağını içe. 1: 
i~ riye atma~n evvel sakın radyo li 
~:.=:=. 0Zma8tn!dıyecck •• ,, :: 

Çapras Kelime Bulmacası 
Yeniden 5 abone yazan '\'CY11 Jcti1od 

birden yazılanlara, mekteplerle 
!arına ayrıca tcnz.ildt ynpıhr· . .. ırıd' 

TürkiI1enin her posta merkt~ 
KURUN'a abone ya:ılıT· f'llştıı'' 

Adres değiştirme ficreU 25 J>U 

KadınZann bu. esvap, yahut şı.ı i! 
~~ 7.."Umaş modadır bak filan bayan H 
;: dcı bu rnuxla esvap, yahut kttmcı§ :; 
:: oor.. dedirtmek için oordiklcri pa- I! 

lı .. :.: ralcır yanında erkeklerin vcrdik1cri i! 
1llOdG oeremeai a..,'fağı ](almıyor •• g 

:
•• Moda, moda, rmoda •. insanlar ka.- :~ 
ii =nç7ann n yarımnı moda 1tralif(J. ii 
':·=. -sine 11ergı olarak veriyor! :: 
İi Hasan Kumçayı ~ 

lft!!!!l!E!!!e~ı •11ıı;m=19;nm::::=ı1:::-.:mrm:::=J 

Okuyucularımız bugünden itibaren bu 
sütunlarda, kendilerini ihergün eğlendi 
rebilccek güzel bir oyun bulacaklardır. 
Çapraz l<cüme bulmacası halletmcğe 

çalıtlıkca hem merakınızı tahrik ede • 
cek, hem fikir gcni§letneni:ıc haberiniz 
olmaksızın yardım edecek güzel ibir 
oyundur. Bugünden itibaren takip e
diniz. 

SOLDAN SACA: 

1 - Bir su şehrimizin yeni oteli. 
2 - Bir hayvan ismi, tren yolu. 3 -
Eiilmiş, §eklini kaybetmiş. 4 - Gör
meyen, işaret. 5 - Bir mcyva, istek, 
Arapca su. 6 - Ekmek yapılır, güzel-

lik, Arabistanda bir yer adı. 7 - Et
rafı su, Ekmek yapılır. 8 - Değnek. 

9 - Eski devrin filozof ve hekimlerin
fden biri, denizde ölçü. 10 - Bulama
yan, yazılann üstüne veya altına ko
nur. 11 - Ağlama, bir peygamber is
mi. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

l - Büyülıj deniz, ins:ını yaşatan. 

2 - lfü isim, denizin aksi. 3 - Meş
hur bir Amerika muharririnin ilk ismi, 
dilsiz. 4 - Eski bir çalgı, adalet adı. 
5 - Doğuran, işte manasına. 6 -
Fransızca okuma, bitiş. 7 - Bir mil
let, ince ~abuk. 8 - Bütün, duman 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
10000000000• 
2 aaoo .. o•aoa 
3 DDIJODOODD•a 
4CJoa .. o•oıaa 
s ooo•oooo oa 
6 oo•ooıooLJaa 
1 o• ao ıoa• s •omomo aaa 
9 OIJOODOD oaa 

ıo aoaac:ıo11aoaa 
ıı CJODO .. IJDCJBD 

kiri. 9 - llcri kuman1dası, bilinme
yen. 10 - Nota, dinsiz. 11 - Zorlu, 
füetler. 

Geçmiş Kurun~ 
1 

11Ssenee~8 
...... •. iri ~ 
Y U g lUI ıuısl&"JJ. 

Vaşington - Sabık Amerika ceJıPr 1 

hııru l rilsonun ahvali sıhhlllesl l_ 
l<csbetmlştlr. k es~µ '{1-

ityan d:asından JIJark korml ffldf6"f 
slcumhnrun ikametgı!1ıın't!tJJI 'k rıet"~ 
dtiği sırada Vllsonu J."Urtarm~eıtd Ş'. 
men tmkdnsı: olduOıınıı ve dt.15ı.ıt111 
ve/ at etmesi mııh,emel bıtlıııt 
lcmiştlr. 
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Ucuz ekmek 
Belediye hududu içindeki de· 
değirmen1er satın ahnıyor 

Gelen h b 

ql'adt.ın~k için tetkik).erde bulunan An-
cuııa a erlere ekmek fiyatını u - ı 

lerıern:kı. komisyonun mesaisi hayli i
~cs· h ştır. Yakında İstanbul Bele'di -

1 Udud · · t~cr u ıçınde bulunan değirmen-
tad v~ fırıncılann i;tirak ile Anka

a gor .. 
ta r . uşmeler yapılacak, ondan son-

aaııyet ·1 • 
:Seı . e geçı ecektır. 

ltr ediye hududu içindeki 'Cleğirmen-
liatın al . 

ııa ınacak ve Beledıye hesabı -
l'a'ltFlıştırılacaktır. Adetleri iki yüze 
~il· ;§an fırınlara dokunulmuyacaktır. 
dan ırı~Jarın önleri belediye tarafın -
taf \>erılecektir. Bilfilıara belediye ta-

rtıdan bnc yaptırılacak asri fırınlar açı-

a eski fırınlar kapanacaktır. 
Şehir ıı.. l' . B .. T •nec ısı ugun oplanıyor 

nakli için icap eden tertibatı almak ve 
lazun gelen hazırlıkları yapmak üzere 
a;>nlmış heyetler çalışmalarma devam 
etmektedir. Teknik heyt mesaisini bir 
hayli kolaylaşmıştır. 

Öğrendiğimize göre bu ayın 15 §İne 
kadar her iki heyet raporlarını hazır. 
!ayarak Maliye Vekaletine göndermiş 
bulunacaktır. 

Dün birinci tertip Türk borcu ta h
vileri 19 dan, ikinci tertip Türk borcu 
tahvilleri de 19 dan muamele görmüş, 
başka hiçbir tahvil ii7.erine muamele 
olmamış, bir İngiliz lirasma Merkez 
bankası tarafından 630 kuruş tesbit 
edilmi§tir. 
l"El\'/ YIL YUMURTA MAHSULtl 

GELMEGE BAŞLADI , Şehir M 1• . bu .. .. 
tııb ec ısı gun saat on dortte 
talt:t devresi toplantılarına başlaya • Bu yılın yeni mahsul taı.e yumurla-
dı'lc ı~. :Ruzname hazırlanmıştır. Bele- sı İstanbul piyasasına gclmeğe başla. 

nın 938 b"" · ·1 B · !';tır ı.s1 t . utçesı ı e eledıye zabı- mı~ . 
tc(r alırnatnamesi bu arada görüşüle- Bilhassa Adapauırından, Samsun-

ır. dan, Çarşamba. kazasından Marmara 

Denile Dökülecek Çöpler 

ııu~dos havalarda çöplerin Saraybur
llııt-, ~ Kızkulesi arasında dökülmesi 
tiJı il 

1~ görülmüş, bu takdirde çöple-
.4.~ıllcre gelmıyeceği anlaşılmıştır. 

ıı11 ':1k Belediye Daimi Encümeni bu 
lllut ........ h. 

Qıtıhaı, ...... 1 ıtle mevcut muk.aveleyc 
tin ıf bulmuş. lodos havalarda çöple
~tr.....~vnalarda bekletilmesine karar 

-.. ıı .. r ti ı ı. 

\irij llkavele yenilenirken karar değiş
Ctckr 
~· ır. 

ır)j Gazlardan Şehiri Koruma 

l için Dert 

1~ ~lik amelelerinden teşkil edi -
"-!er~e~irli gaz ekipleri için vilayet 

tır thk dairesi hazırlıklara başla • 
'le • lier kazada seçilecek 20 şer lçi

lo~la gruplar Eminönü Halkevinde 
~ıı nacak, kendilerine zehirli g:ular -
lıt §chri temizleme dersleri verilecek-

tlllin ·· .. 0 nu Meydanında Yapılacak 
htimliık 

h.~llıinönu·· d . . l"k .. 
~ıı: 'lak mey anının ıstım a ışıne 

"tl~di 1nda başlanacaktır. Evvelce 
1~ı 

11 
Ye tarafından hazırlanan bir ve 

ııta llıtıara1ı mazbatalad~ binalann 
1ıı-ıı:"rrıfları tcsbit edilmektedir. Bu 

~t. ~ t Nafia Vekaletine gömierilecek
ıltrı ill~dan başka Dahiliye Vekaletin-
tııi Slıtnl"k " ;>c k a hakkmda menahı umu-
~ti b· ararı alınacaktır. Formalite is -
~ıı /r ay zarfında bitirilecek. H; -
~Stirnlake ba§lanacai<tır. ilk. ah -
~ttıı kısım arasında Bahçekaprya 
~~t olan kısımdan İzmir sokağına 
"lllla1t olan sahadaki binalar vardır. 
~ biıahbankasına ka':iar olan kısım 

ara alınacaktır. 

ı~l'ıs -o-

~ cu salonu Pazara 
~ır~ açıhyor 

\<i ecideki 1 1 ö .. .. 
~a yo cu sa onu numuz-

ta_~lonZartesi günU açılacaktır. 
~~ı:n ufakt.efek noksanları da 
~eler~~ıştır. Aynı gfin deniz mU
~ ı>ıı~~nın rnüdürlerinin iştirakile 
t~ ~l'IUn hu?usi bir merasime salo. 
~~ dekı sundurma da açılacak-

~'41" 
li'~ l/[;!l' 0EMIYETI.1ERI UMUMi 
~~a; ET/ TOPDANTILARI 

,~ltı~?lliyetleri umumi heyeti 
~~ktır. na bugünden itibaren baş. 

't l O)ataıt 
~ O !la b Eminönü Halkevinde sa-
~~ ~~etakkaUar, 11 de kahveciler, 
lıı-. 1l'etı id eller, 16 da dokumacılar, 
~ ~oıııa are heyetleri toplanacak
tır. 1~ıı ntılarda ekseriyet olması 

' eQen bUtün tertibat almmış. 
S:ı ~lıt l_ır 
ltı- t- h qalkevinde de saat 15 de 

. eyeti ı.:m . . t 1 k 
umıycsı op anaca -

il A~.-t 

havzasından muntazam surette yumur 
ta gelmektedir. • 
Diğer taraf tan geçen seneden buz. 

haneye konan mallar bir hayli azal
mıştır. Bunların bir kısmı piy~ada 
satılml!'h diğer mühim kısmı ihraç e
dilmiştir. 

Şubatın 15 §İne kadar da konserve 
yumurtalarının arkası ahnacaktrr. Bu 
hafta zarfında ltalyaya. Yunanistana 
ve Almanyaya ihracat yapılmıştır. 

ESNAF CEMiYETLERiNiN KATI 
HESAP CETVELLER/ TA.l!AMLANDI 

Esnaf cemiyetleri bir müddettenbe
ri hazırladıklan kati hesap cetvelleri. 
ni ikmal etmişler, dün tasdik edilmek 
üzere Oda umumi katipliğine gönder
mişlerdir. 

Aldığımız malfunata göre, esnaf ce
miyetlerinin bu yıl varidatı 104.826.59 
lira, sarfiyatı da 8.219.91 liradır. Ba. 
kiye olarak kalan 23606 lira 938 yı
lma de\Tedilmir;.tir. Ayrıca cemiyet 
kasalarında da emanet olarak 236536 
lira bulunmaktadır. Bu iki bakiyenin 
yekunu olan 259722.3 liranın 1722942 
lirası muhtelif bankalar, mtitebald~i 
de cemiyet kasalarına aynen dcvrolun 
muştur. 

-o-
PO LiSTE 

Dinaınitten yaralandı 
Göztepede Rasim paşa kö.~künde 

oturan Rahmi ve iskele caddesinde 
sakin Seyfi evelki gün Gazipa§a köş. 
kü bahçesinde dolaşırlarken çamlar 
altında bir dinamit bulmuşlard:r. Sey
fi merakınt yenememiş, dinamiti yere 
vurup patlatmıştır. Bu yüzden vücu
dunun muhtelif yerleri yaralanmış, 

Haydarpaşa hastahanesine kaldırıl -
mı§ltr. 

SU TE.ı.~CERESİNDEN YANDI -
Beşiktaşta Paşa mnhallesi:"ıde 27 

numaralı evde oturan saatçi Mehmet 
Alinin dört yaşındaki kızı Nurten 
mangal üzerindeki su tenceresini dc
virmiı;. vücudunun muhtelif yerleri 
yanmış. hastahaneye kaldrr1lm1ştır. 

ÇAKI İLE Y ARAI..ADILAR -
Haydıırdn Aştkpaşa mahallesinde otu 
ran amele 64 yaşında Kamil oğlu 18 
yaşında Hikmet aynı evde otuı an 41 
yaşında Emine ile oğlu 18 yaşında 
Necatiyi dövmüşler, çakı ile yarala
mışlardır. 

SUR ÜZERİNDEN DÜŞTÜ -
Karagürnrükte Karabulut sokağın ~ 

da oturan :Mehmet Lütfi evve:ki gün 
namazdan çıkmış. evine gitmek üzere 
Topkapı surları üzerinde yürü:-ken 
aşağıya dü§r.lÜ§, ağır surette yarala
narak hastahaneye kaldırrlm1ştır. 

SUARABASINA ÇARPTI - Şoför 

Hayrinin idaresindeki 2690 numaralı 
taksi otomobili .Bebekten Karaköyc 
gelirken deniz ticaret mektebi önün
do Hasanm su arabasına çarpmış, 

-<l.l~:u.x..L...U~&.uM!!JW.WLr~Otomobilin de 
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Avusturya üzerinde 
Yine kara bulutlar dolaşıyor! 

Almanya Berlinle Bükreş Viyana yolu 
ile bağlamak istiyor 

Avusturya Başvekili
nin mevkii tehlikeli? 
Saklanaınıyacak bir hakikat "ar: 

Pragrla. Budapeştede. Londra "e Pa
riste. A\'usturyanm pek yakın istik· 
baLi hakkında vahim endişeler du
yuluyor. 

Nlcin ·? 

l'J·nel:i şunun için ki, yeni bir nU
fuı Jrnzanmağa çalışan Berlin Baş
\'ekUI Şuşnlg"i mevkiinden indirmek 
için mümkün olan her vnsrtaya baş
vurmak isteyor. 

Bn~üne kadar, Almanyanın müte
ınR.dl tazyiklerine mukavemet etmiş 
olan hu cesur devlet adamının dfiş
mcsi de, hiç şüpho rok, r;u Teya bu 
tarzda, Avusturya hUkümetlnin Nazi 
pnrtiı;i eline geçmesine yol açar. 

Bu suretle, Anşlus kendiliğinden 
tahakkuk etmiş olur ve bu, dünya 
efkAnumumiyesinin ses çıkaramı

yacağı bir şekildo meydana gelir. 

Milletler kendi kendilerini idare
de serbest değlller mi? 

Dlt!'er taraftan. B. Goga'mn slya
sctfyJc fevkaUtde alA.kadar olan AI· 
manyanın Romanyadakl petrolleri 
ve buğdayı eline geçirmek lsteyeC'e
ği de aşlkt\rdır. 

Halbuki, Adolf Hitler Bükreşi 
kontrolü altına koymak isteyon:a 
bundan evvel Vfyanaya sağlam bir 1 
r:;ekllrle :\'P.rleşmesi lA:ıımHhr. 

• A ntsturya i.izcrindo bulutlar doJn .. 
ı;:ıyor ... 
~EliOSJ,OYAK\"1\ İ l\.İ Xl'lI Afü\ LI 

DÜŞ".\IAX 

Demek ki, Bcrlinden bakılınca, 

vaziyet "değişiyor". Dün, 1 numara
lı dilşman olan Çekoslovakya bugün 
Alman Dirliği emellerinde ikinci 
plilna düşüyor. 

1 

Jlltlerin ı;örilşlcrindeki böyle bir 
değişikli~ln asıl sebebini biraz evvel 
söyledik: Haritnda 'Macaristan ol· 
masma rağmen. Berlinle Bükreşi 
Viyana yoluyla bağlamak. 

Çok milhlm olnn bu izaha şunu da. 
iltıxc edebiliriz: Pra~·a karşı yap1· 
la~ak btr darbe derhal bir tecavüz 
mahiyeti alrr ve nsker se\•ketmek !s
ter. Bundan sonra da bir alay mUş

kül!t çıkar. 
O halde, Avusturyada ı:ıessiz ses· 

siz iş görmek kabilken bütün Avru
payı karıştırmaya ne lüıum var? 
Doğrmrnnu söylemek lflzım gelir· 

sc, Ö~rl'nmek istediğimiz yalnız bir 
şey var: Acaba İtalya Orta Avrupa.
daki nüfuzundan kolay kolay vaz.. 
sececek mi? 

Bazılarının dediğine göre, bu hu
susta tfedakc\rlık yapmağa hazır· 

mrş. Fakat bu, suali doğrudan doğ· 
ruya kendisine sorm;ık daha iyi ol· 
maz mı? (Pnrf!';tulr) 

Kadın sefir 
Bayan Kolontay . Çine gidiyor 

Sovyetlerde idam edilen siyasilerin 
J nldbetine uğrayacağı söylenmişti. 

~ 
Son verilen malfımata göre, bayan 

. . Kolontay bilakis, So")'et hükumeti 
tarafından, daha büyük bir vaztfeye 
tayin edilecektir. 

Bayan Kolunlay 

Sovyetler birliğinin Stokholm sefiri 
bayan Kolontay bundan bir mUddet 
evvel hükumeti tarafından Moskova.. 
ya çağrılmıştı. 

Dünyada tek kadın sefir olan bayan 
Aleksandra Kolontayın bu tevkifi 
hakkında şayialar çıkartlmı~. onun da 

- Nihayet saçlanmı sarıya boy3ma
ya karar verdim •... 

- Geç kalmı,sınrz!. Bu aabah mo-

Bugüne kadar siya.si sahada büyük 
4 muvaffakiyetler göstermiş olan bu 
,ı kadın sefir, Sovyetler birliği tara!ın-

dan Çine gönderilecektir. Rusyanm 
bugünkü harici siyasetinde mühim 
bir yer işgal eden Çine,, bayan Kolon
tayın gönderilmesi Avrupa gazeteleri 
tarafından büyük ehemmiyetle karşı .. 
lann!ıştır. 

Aleksandra Kolontay eski Rus ce
miyetinde yüksek mevkili bir aileye 
mensuptur: Bir general kızıdır. Daha. 
gençken ihtilal hareketine iştirak et
m~ıı. Leninle beraber çalışmış ve Lenin 
siirgüne gittiği zaman o da yanında 
bulunmu§tur. 

Ba.yan Kolontay general olan baba. 
sı tarafından bir albayla evlendirilmi§ 
ti. Fakat, Rusya.da serbest izdivaç fik. 
rinin şiddetle müda!aacılarmdan olan 
Aleksandra albay kocasından ayrılmış 
ve bir gemici ile evlenmiştir .• 

Bugün, Rusya.da açılan ilk rtrıyat 

fabrikası Aleksandra Kolontaym is -
mini taşımaktadır. 

Aleksandra. Kolontay, ihtilalden son 
ra. evvela din işleri halle komiseri ol
muştur. Kiliselerin din aleyhtarı mü .. 
ze haline konulduğu bu sırada. Alek
sandra kadınların izdivaçta. serbest 
olacağını da ilan etmiştir. 

Ondan sonra diplomatlık salıasına 

goçen bayan Kolontay Oalo'da, Mek· 
sikada ve nihayet Stokholmde sefir 
lik etmiştir. 

J(ONTROLôR KURSU ANKARA· 
DA AÇI LIYOR 

Hububat. portakal ve emsali ibra. 
catı için yeniden yetiştirilecek kon
trolörler kursu görülen lüzum ili:erine 
lstanbulda değil Ankarada ac;ılacak
trr. Kurs 15 şubatta açıla.cağı için 
flimdiden icap eden hazırlıklara geçil. 
miştir. Kursun Ankarada. Ziraat ~ 
titiisünde açılması mUnaaip görülmüş. 

Başookil Şu§11ig 

iyi süt 
Mubteltf yerlerde 

takim haneler 
yapılacak 

Süt işi et.rafında tetkikler yapan 
lktısa.t Vek8.leti dahili ticaret müdürü 
Mümtazın reisliğindeki komisyon An
karanm süt meselesini incelemektedir. 
Ankara.da. süt işi hallolununca aynı 

esaslar diğer. vilayetlere de tc§lnil 
edilecektir. 

Evveloo de yaı.dığnnız gibi İstanbul 
belediyesi süt meselesi etrafm<la tet
kiltler yapmış, bir rapor hazırlayarak 
Ankaraya göndermişti, Belediyenin 
raporuna. göre tatbikata. geçilince ls.. 
ta.nbulun muhtelif yerlerinde süt t~ 
klmhaneleri vücuda. getirilecektir. HaY, 
vanlardan alman sütler buralarda ta
~im olunacak ve bilfilıare halka dağı
tılacaktır. Süt işinde belediye vesaiti 
ça.ltştırılacaktır. 

Toplanan sütlerin takimi bir gün 
eüre<:ek, bu yUzden halk bir gün son· 
raki sUtü içecektir. Yalnız meme emen 
çocuklarla hastalara taze süt verilc
lbilecektir. 

~ --on---
Pazar fiyatları 
Her vllAyet t espit 
edip aydan aya 

Vekiilete gönderecek 
Her vilayet, hudutları dahilinde 

yetişen belli başlı maddelerin her gün 
maliyet ve pazar fiyatlarını tesbit et
tirip listelerini ayda bir D2.lliliye Ve
kaletine gönderecektir. 

İstanbul belediyesi bu §ekli 934 den 
beri kendi hudutları içinde tatbik et.. 
mektedir. Diğer vilayetler de yakında 
bu husustaki çalışmalara ba.slayacak
lardır. Dahiliye Veka.Ieti bir tamimle 
usulün tatbikini belediyelerden iste
mi~. 

İstanbul belediyesi şimdiye kadar 
hazırladığr listeleri derhal göndere .. 
cek ve bundan sonra çalışmiılarına 

devam edecektir. 
-o-

iKTiSADi MAHAFILDE 

Denlzbank'la 
Denizbank umum müdürü Yusuf 

Ziya ön.iş şehrimimeki deniz müesse
selerindeki gezisini bitirmiştir. Yusuf 
Ziya. öniş yaptığı tetkiklerin raporu
nu hazırla.mağa. başlamıştır. 

Rapor ikmal edildikten sonra Ve .. 
ki.Jete bu hususta imhat vermek üze
re Yusuf Ziya. Öniş bizzat Ankaraya 
gidecektir. Diğer taraftan haber aldı
ğmum göre Dl'UiWP1!.),?~e medisi 
reisi ve nzalıklarma tayin-olunanların 
tayinleri yüksek tasdikten çıkmıştır, 

-0-

MOTEFERRIK 

latanbul hakkında iki 
mUhlm konf ~rnas 

Her hafta. salı günleri saat (20,30) 
da Eminönü Halkevi merkez salonun.. 
da verilmekte olan İstanbul hakkında
ki konferanslara dev:ım edilmektedir. 

Bugün aynı saatte ünh·crsitc tarih 
doçenti Mükremin Halil üçüncü kon
f eransmı verecek, saat (21,30) da da 
tarih doçenti Arif Müfit tar:ıf ındaıı 

(tstanbulda Bizanıl abideleri) mevzu. 
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Gürcistanı ~o~vetıer- Japonlar 
den ayırmak ıstıyenıer ilerlemekte bü-

aeş kişi idama mahkOm oldu ""k 1 k 
Mos ova 31 (A.A.) - Reute:r ajan- kast hazırlamak ve Gürcistanın Gov- yu ZQ r u 

81 bildiriyor; yctlcr birliğinden ayrılması için çalış çek iyo rla r 
Tifliste bir mukabil ihtiial tcşek- maktan suçludurlar. 

külünün beş §efi ölüm cezasına mah- Diğ r iki suçlu yirmi sene haı)se 
kfun edilmiştir. mahkü:n edilmislcrdir. 

Bunlar Sovyet rejimine kar§I sui-

Hava kurunıuna yar
dım eden vatandaşlar 

İzmir, (Hususi) - Köylülerimizin 
Hava kurumuna yardnnda gösterdik -
leri alic:enabanc hareket, Türk ulusu
nun yüksek vatanperverliğine bir nü
mune teşkil cyleme~tedir. Bugün bu
na iki misal daha kaydediyoruz:: 

Değinnenderenin Kesre köyünden 
~stan kı.u yetmiş yaşında Bn. Razi
ye, hayata gözlerini yumarken, bir kö
şede sakladığı otuz liranın yurd mü
dafaası için Türk Hava kurumuna ve
rilmesini vasiyet etmiştir. 

EJme kazasının Sirke köyünden B. 
:Ati de iki giln evvel köyünden şehrimi
ze gelmiş ve hava kurumu şubesine gide 
rck, biriktirdiği iki yüz lirayı: 

''Şu uçan çelik kartalJarda benim <le 
bir çivim bulunsun!,, ijiye hediye et -
miştir. 

--o--

Türk - Afgan 
muahedesi 

On sene daha 
uzatlldı 

Ankara, 31 (Hususi) - Türkiye ve 
Efgınistan arasındaki 25 mayıs 928 
ta~.hinde ektedilrniş olan muhadenet 
ve teşrikimesai muahcdenamesinin 
mcrbutlariylc birlikte daha on eene 
müddetle temdi!dine dair protokol, bir 
taraftan hadic:iye vekilimiz Dr. Tevfik 
Rliştü Aras, diğer taraftan Efganiatan 
hükumeti namına Ankara büyü~ elçisi 
B. Sultan Ahmet tarafından imzalan
mıştır. 

lzmirde bir 
su: istimal 

75 kuruşluk mak
buzla 1850 lira 

almışı 
İzmir, 31 (Hususi) - İzmir güm

rüğünde 1929 senesine aid bir suiiş
BugUn Bafrada memur bulunan eski 
Bugün Bafrada memurb ulunan eski 

gümrük komisyonculannt::lan Cemal 7 S 
kuruşluk bir makbuzu tahrif ederek 
1850 lira almış ve bazı memurlarla an
la~arak, tUc:c:ann bu parasını vezneye 
yatmlmış gibi göstenniştir. ' 

Hadise meydana çıkar çıkmaz der· 
hal sıkı ve etraflı tahlQkate girişilmiş
tir, 

Fazla alınan vergiler 
Ankara, 31 (Telefonla) - Fazla a

lman vergiler hakkında maliye vekaleit 
yeni bir karar vermiştir: 

Her ne şekilde olursa olsun mükel
leflerden fazla olarak tahsil edilen bina 
ve arazi cergileri sahiplerine iade 
edilecektir. Bu karar hususi muhasebe
lere bildirilmiştir. 

=:-.:::::::=::::::::: ::.-: ::::: ::: :: : ::: ::: ::: :::::: ::: :: : 

1 
Meccanl muayene ~ 

Prroembe gu.nıen sa.at :ı den 6 e ucıar ji 
Ortaköy ~basamak Pala.cgada 2.'l r 

:: numarada Doktor MUmt.az Gürsoy J 
Ü fakirleri parasız m udyene eder. :: 
•c::::u w11::mam:r.=s=:::::::::::=:::-.. -:-.::: 

KlJRUNa abone olu
nuz ve abone ediniz 

Franko 
Kabinesini 

kuruyor 
Paris, 31 (Husu.si} - San Sebasti. 

andan bildirildiğine göre, Salamanka 
hükmeti kabinesi yakında teşekkül 
edecektir. 

Daha resmen teyit olunma.makıa 

beraber, kabinede: 
Başvekil general Franko, Hariciye 

nazırı general Jordana, harbiye nazırı 
general Argaz, bahriye nazırı amiral 
Cervera1 hava nazırı general Kindilan 
olacaktır. 

General Primo de Riveranm -dikta 
törlüğü devrinde Jordana, Fas fevka
lade komiseri, idi 

YENiDEN SiLAH ALTINA 
San Sebastian•31 (A.A.) - Reuter: 
Franko, 1919 yılının ilk üç ayında 

doğaruarı silah altına çağırmıştır. 
BARSELON A BOMBARDI!tUı.NI 
Barseloııa. 31 (A.A.) - Resmen bil.. 

dirildiğine göre, dünkü bombardıman 
neticesinde kırk yedisi çocuk olmak 
üzere 155 kişi ölmU.5tilt. 

Dün Teruel mmtakasmda üç dü§
man tayyarıtli dil§ilrUlmUşt.Ur. 

-o-

Erazi yazımında yol
suzluklar 

izmir,(Hususi) - Çe§.Jlle tahriri a
r:ızi komisyonunda bazı yolsuzlu!<lar 
v;ıayete ihbar edilmiş, yapılan tahki • 
kat netic:esinde bir uaya işten el çek· 
tirilmiıtir. 

Söylendiğine göre komisyon azalan, 
yazdıkları arazi par~alannı ayn ayn 
dolaynak zahmetini ihtiyar etmekten· 
&e işin kolay tarafını bulmuılar ve 
yüksekçe tepelere çıkarak tahrir itle
rini görmÜ§leıldir. Bu yüzden eski ka· 
yıtlar bozulmuş, ayni arazi bir'lçaç par· 
ça olarak ve baJka başka §ahıılar üze· 
rine geçirilmi§tir. 

Vilayet; Çc meye gönderdiği mü
fettişlerle tahkikate devam edilmesini 
bildirmit ve yapılan hataların tashihi
ne ba lanmıştır, 

1 ehi/heli bir kaza 
İzmir, (Hususi) - Göztepe tram -

vay caddesinde, bu semt halkını fela
kete ışürükleycbilecek bir tramvay ·
kamyon çarpışması olmuştur. Patlayı· 
cı maddelerle dolu bulunan bir kam· 
yon, köprüde bir tramvay arabasına 

~arpmı~. camlarını parçalamıQ, aral;ayı 

hattan çıkarmıştır. Müsademenin şid· 
t'etinc rağmen, b:r tcsajüf eseri ola -
rak kc>myondaki patlayıcı maddeler in
~ıaf.k etmemiştir. 

-tı.--.--

üçüzler 
İzmir, (Hususı) - Tepecikte Şaban 

kansı Bn. Enise, bir batında üç erkek 
çoc:uk dünyaya getirmiıtir. Çocukların 
üçü de gürbüz ve sıhhatlıdır. Kadının 
durumu iyi':lir. 

Akdenlzde fırlıoa 
İzmir, 31 (Husuıi) - Akdenizde 

fırtına ba§lamı§tır. 

Midilliden Sakıza giderken fırtınaya 
tutulan bir Yunan gümrük motörü Ka· 
raburun iskelesine sığınmıştır. Motör 
de yedi kişi varchr. 

Şanghay 31 (A.A.) - Buraya ge. 
len Çin haberlerinde, Japonlann Ming 
kuangdakf hücumlarmın, bi~ok ~id

detli sUngU muharebelerinden sonra 
durduğu bildirilmektedir. Japonların 
bir ölü verdikleri bildiriliyor. Bunun.. 
la. beraber Çinliler kendi zayiatlarının 
da ağır olduğunu itiraf etmektedir
ler. 

Demiryolunun cenup bölgesindeki 
mevzilerine karşı Çin bWmlan Ja
pon kıtaatma büyük zorluklar vermek 
tedir. 
BiR JAPON AMERiKAN KONSO· 

LOSUNU TOKATLADI 
Paris 31 <Hususi) - Amerikanın 

nnkindeki konsolosluğunu yapan B. 
Con Alisonun bir Japon nöbetçisi ta
rafından tokatlanması Amerikan ma.. 
hafilinde büyük bir akis uyandırmış
tır. 

Alınan son malfl.mata göre hadise 
şöyle olmustur: 

Konsolos, Japonların işgal ettiği 

bina.dan çıkmak istememiş ve şiddetli 
itirazda bulunmuştur: Bunun Ur.erine, 
Japon askerlerinden biri kendisine bir 
tokat atmıştır. 

Amerika hilkumeü derhal bir tah· 
kikat yapılamsmı istemiştir. Japon 
askeri .rücsnsmdan hlr zat, hadisede 
suçlu olan makam tarafından Ameri
ya tarziye verildiğini ve hadisenin bu 
suretle kapanacağını ümit ettiğini söy 
lem iştir. 
Vaşington 31 (A. .)' - Reuter: 
Hariciye bakanlığı, Allison hA.dise-. 

si hakkında Japonynnm teessür ''c t.e
essijf beyan etmesini ka.bul etmi§tir. 

Hariciye bakanlığı aynr zam.anda 
Allisonun bir raporunu da ne§retmiş.. 
tir ki, bu raporda Ja.ponlarm. bldise
den mesul krtanm kumandanile yinni 
neferlni harp di\·anmi. sevketmek ni
yetinde oldukları b!Jdirllmektedfr. 

Maliyede tayinler 
Ankara, 31 (Aele:fonla) - İıtanbul 

matize kontrolleriıiden ~e~f.eddin E -
dimc, Rept Buna, Eminönünden Nu
ri de Antalya varidat memurluklarına: 
Merc:andan Mahmut Edime, Kaaımpa
pdan Rahmi Manisa, Anuradan mü· 
eyyed bmir, lzmirden Kadri ide An .. 
'kara tahsilat müdilrlüklerlne; Koeae
ıindcn Ahmet cef erbcrlik JUbeıaine; 
Keskinden Saim Gerede, Ayaftan Hay 
dar Keskin, Tavpnlıdan Necmeddin 
Şerika. Maraıtan Hüseyin ide Ilgın 
mılmUdUrlüklerine tayin edilmiılerdir. 

lzmirin imarı 
(lJ~t)wtı: ı incide.) 

Bu toplantda verilen kararlara gö
re; Atatürkün valdesi merhum Bn. 
Zübeydenin mcdfun bulunduğu kar~ı 

Yakada'k~ O&manpa~a camisi avlusu, 
c:anıie bitisik arsa üzerinde genişletile
cek, büyük bir park . vücude getirile • 
cektir. 

Parka, Bn. ZUbcydenin Türk sanat. 
karları tarafından yapılacak bir hc}-1• 

kcll dlkilecek ve burası gen~li in ıi· 
yaret c':feceği bir mlbed ot.ca'ktır. 

Belediye ve Vi16yct blltçtlcrinden 
ayrılacak yUı bin liralık tıltıisat ile 
§ehrlmlzdc yeni bir Halkcvi inJı r d 
verilen kırarlar ar11mda bu1:.ınmakta• 

dır. Mevcut bina, ihtlya.cı karıılaya • 
madığı için yeni bir Hılkevi binası dıı 

yapılıc:ıktır • 
Diger taraftan, öğrcndifimiıe &öre, 

Iı:mlrde yeni bir parti blnaıı inıaaı lda 
kararla§tırılmJJtır. Yeni parti bin111 
ve Halkevi, sergi yerine giden Vuıf· 
sinar caddeıl Uıcrinde, kıı cn,titUeii· 
nün karıııında geni; bir bahçe içinde 
'kurulac:aktır. 

Şimdiki halkevi binası d3, Ç''~~k ti· 
nema ve tiyatro!lıı olarak kullanıla • 
cak, Beyler ıokaiındaki parti binası 
ea tılacalrtır, 

Sun'i ipek 
fabrikası 

'(Oııyanı: 1 incide.) 
Atatilrk bugün Başvekil CeUI Ba

yar ,.e diğer zevatla Gemliği teşrif 
etmiş olacaklar ve fabrika parlak 
merasimle açılacaktır. 

Atatürk merasimden sonra Bursa
ya hareket buyuracaklar ve geceyi 
Bursada geçireceklerdir. Büyük On
dcrln Bursaya giriolerl halkın coe· 
kun tezahüratı ile karşılanacaktır. 

Bursa. ı;ünlerdenberi bu şercm 
güne hazırlanmış bulunmaktadır. A
tatUrkün ,eçeceği yollarda taklar 
kurulmuştur. 

Kamgarn !abrlkast da yarın bti
tün halk, mektepliler, sporcular ve 
köy heyetlerinin iştiraki ne açıla

caktır. Gece bir fener alayı yapıla
cak, sündnz atır köyIUier geçit resmi 
tertip edeceklerdir. 

:'\Jl~IttNOS FABRİKASI 
Morlnos fibrikasr, çok modern ve 

büyük bir müessesedir. Biltlin fabri
ka için 4.039. 722 lira harcanmrştrr. 
Bu paranın •0.•29 lirası arazi için, 
1.S46.224 lirası binalar için, 1 mil
yon 7ı.soo lirası makineler için, 
!19.17!1 lirası umum! t esisat icln, 
170.383 Jfrasr rutubetlendirme ve 
havalandırma için, 180. 705 lirası e
lektrik tesisat ve motörlerl icfn, 
311.802 lirası kazan ve muharrik 
kuvvet için harcanmış ve tesisat 
masrafları olarak ta 320.000 lira 
tahııifı olunmuştu!". 

Fabrikada. l 7.000 fğ nrdır. lki e
kfp çaJrşmak şartfle senede üç buçuk 
milyon kilo ham Mnlnos yUnU işll· 
ycbileccktir ki bundan 1.200.000 ki
lo yün fpll#f fsUhsa.I olunacaktır. Ve 
bu miktar memleketin bugUnkn yUn 
fplfğf Jhtlyacınm yüzde seksen beşi
ni karşrlıyacaktzr. 

Fabrikada. günde 1200 işet calışa. 
caktır. FabrJka iptidai maddelerinin 
bir kısmı dahilden tedarik edilecek, 
bir kısmı da haricten ham olarak 
getirilecektir. 

Fabrikada lşı:ilcr lçin her türuı o.G

r tesisat vardır. HattA kadın işçile
rin çocuklarr da barındrrrlacaktır. 
Amele için şimdiden spor sahaları, 
tenis yerleri, dnşlar, banyolar, park 
"f'e~ntre yapılmıştır. 

Dok Şirketi 
(Üstyanı: 1 incide.) 

Şirket 280 bin liraya satın alınını§, 
bu paranın 100 bin lirasının pc§in ola
rak ~en°mesi takarrür etmiştir. Müte
baki 180 bin Jira bir yıl vade ile öde • 
nec:ektir. 

Şirket bugünden itibaren Denizbank 
hesabına salt~ma~a başlayacaktxr. Şir
ketin te3ellilm muamelesi için Deniz -
bankın htanbul te§~l!tı fen heyetine 
tayin cdilmi~ olan Bay Harun memur 
cdilmittir. Bay Harun dün beraberin
deki heyet ile birlikte btinyeye gitmi~, 
tesellüm İ.§İne ba}larru§tır. 

Dok tirketinin teai~tı ile kadrosu 
hakkında yapılmakta olan tetkikler 
henUt bitirilememiıtir. 

Yalnıa tstinye dok ~irketi müdürlü-
• ğüne mühcn·:fülerden Mehmet Şadanın 
gctirilmeıi takarrUr etmittir. Öğrendi
ğimize göre ıir1c,etin kadrosunda he • 
men hemen hiç rnemur açığa çıkanlmı· 
yacak, bilakis baıı teknisyenlor alına· 
rak kadro tak-viye edilec:ektir • 

Holanda prensesi 
(Üstyom: 1 incide.) 

cu'Jc.lar ne§e ile bağırarak sokaklara-;;: 
yılnıışlardır. 

Punscs Juliananın teklifi ü;crine 
bu ay ı:arfında Hollanda. toprak1ınnda 
do~an bütün çocuklara çama§ır hed.lye 
edilecektir. 

(Malumdur ki• Hollanda prensesi • 
nin doğacak ~oeuğu l»r mesele olmu§· 
hı: bugün kraliçe Vıilhelmina tanııfm -
cian idare edilen memleketin bekledi
ği erkek bir çocuktu. ÇüJtkü, hanecla .. 
nında tahta geçecek ene* bir prens 
yoktur. Şimdi hCT' he.ide Hollandalılar 
prenMaİn ikinci çC>CUğ\mu Wderlert. 

Prenıes Juliananın ÇoÇUCU kız oluh 
a 51, ericek oluraa 101 top abJacaiJ 

karerlaatırrlmıttJ. Ya ikiz ol~ "'°' 
yahud 4"' ~adadaki meılnır bqider 
eibi be! ~c;ulc birc!ım ôoiuM kaç tOP, 
at&b\cü di;r.e mwr. ~. 

Türk-Irak 
demiryolları 

(Vstyanı 1 inci sayıfada). 

Demiştir. 

lral.:: nafıa nazırının bu sözleri 
şimdi Mnsuldn.n Suriye demieyolları 
Ho birleştirilmek üzere şimnle doğru 
uzntılmaktA olan hnttın cenup bu· 
dudumuzdnki ·rnz.iyeti tctldk edilin· 
ce ~a suretle tefsir ve iznh olunnbl· 
lir: 

- Jrnk dcmiryollıırını Nnscybin· 
den Tel ır~ek'c kadar gelen Surl· 
ye <lcmiryollnrı ilo bu noktada bir-
JeşUrmck için evvelce başlamış olan 
fnsnnt i)nUınüuleki llkteşrln içinde 

~ 

tnmnrnlnnınış olacaktır. Ôndan son• 
ra nnı.,"flnttn.n fskendcnın ' or:ı.dnn 

ll~y<lnrpa.şn.ya lö:ndar do!,rruca bu 
clemiryoln ile giclilebilecektlr. Şu 

halrle Irak demlryolla.rı ile Türkiye
nin I>iyarbnkır'dnn nznnııcnk demir• 
yoltı hnttmı blrJcştirmeğo fle hacet 
kalmıyacnkbr." 

Diz Irak nnfm. nazırının yukarıya 
kaydettif,ri.mlz k 1 a. sözünü bu şekil· 
ele n.nlayoruz. Dost vo komşu Iraıt 

devlet adnmmı bn yolda düşünme e 
vo öz söylemcğe scvkcden csbııp e 
fivamlli şu tn.rz<ln tahlll cdiyoıuz: 

Bu yazımızın bir köşesine oydu• 
~nnnız hn.ritnyn. dikknt edilirse g(). 
rülUr ki Musnl - Bici hattı Tel Ko
<;ck'te Suriye dcmir)·oluııa baj;j;lım• 

dıl tnn ~onrn Irnk ile Suriye oldu· 
dn~'l bribi Iraı~ ilo Türkiye de 
ı:ıyni uınınncln bağlanmış olur. Fa
kat bn hat Türkf~·c ile Iı'ttk arasın• 
c'Jıı her iki memleketin iktısnd· inld• 
şnfınr tcnıfn e<lcmcz. Türkiye Uo I· 
rn.k nra ındn. iktisadi münasebotl&o 
rin canlnnınnsı i<,i.ıt Dlynrbnkırdnn 

~nrkn TC cenuba do~TU n7..ıınacak o
Jnn Türk <temiryollnrı kolunun Fiş
hahur - Oizrc yo1n ile Tel Kotek'e 
lJaglanmnsı Jltzımdll'. Hiç şüphe 

~·ok ki Iraklılar bunu dn candnn is
terler. Ancnk taluıılnlere göro Dl· 
ynrhııkıı· tnrnfmclıı.n denıtryolları· 

nızm Jı·ıık 'le.mır 'Olln lnnıt• 

l>ilmc<.ıf içJu Iraklıların 35 • 40 kilöe 
metre cln.lın fazın inşnnt yapmaları 

lktizn cı<lcccktlr. İhtlmnl ki bu fn.z· 
1tı lnŞJ1at kendllerfne bir Ud milyon 
Jirnya mal oln~nktrr. 

Irnk nnfııı nazırının Bici - l\Iu ol 
hnttı Surlycyc bnrrıanclıh~n sonra 
nyrıca Ti.rldyc tnrnfma bir kol ile 
bnğlnnmnsı için bir karar yoktur 
tarzm(ln. ~öz "öylcmiş olmnsınm se
bebi bıı fl\zln ınnsrnf ml' clcsl ola.
bllir. 

Ytıhn lrnk dcmi11ollnrınm Tel 
Jfoı;ck - Nuseybfn dhetlmlcn Snrt
~ cyo bnğlnnmnsı Türklycdeu Irıık'a, 
Jrak'tan Till'kiyo;r" gldfp ı;clmck 18· 
toyen yolcular :i~ln kolnylık temin 
edcbtılr. l"nknt 'I.'ürldyo ile lrnk n
rnsın<'ln. tknri münnsebctlcrl kolııy

1nştırnmıız. t 

Eğer l>lynr'bnkırdnn şıı. ·ka ve c:e
nubn doi;,rrıı m:mınctık olnıı Tijrl· ('lo

mil'yollm'l Tel l\oçek - Fişlıabur • 
Cizre fstiknnıctin<len Irnk'a bn~lo..ı • 
nnrak olursa o ,·nkit Türkiye İrn • 
fon petrol ve hnrmn. nlabllir; bnnl,.. 
rn ınuknbll Iraklılnnı ela şimdi Ro
mnnl ndım nldı lnrı keresteyi, Ja• 
l>onyn<lan getirdikleri ~lmentoyn, İn· 
glltcrcdon alclıJ-lnn clcmlr ve demir 
mnnwlUtım ,·crollilir. llnnlnı·dnD 

haşka ~UrL.;yQ lrnklılnrıı fn~, 1."11· 
l'll YO yaş DlC)""\':ı, J)CStil, fa Ul}Cı DO" 

Jınt, zücnrJyo cşyn ı snUı.bilir. 

Tiirkiye ile lrnk siyasi sohndn bl• 
tföfrlcrino -nrşı cıı samimi knrdQŞ
Jik sO\gilcrfylc bnğh ofon iki meın· 
lokcttin bnnunla. borabeı·, ne lrodaı' 
l nzıJ- ki tlrAlnrmcla mndrli ve manc· 
,.i ~ akmhğm hinde biri derecesinde 
ikhc:n<'li miinns~trot mevcut dej;rilölf'• 
Dunun y~g!'tno sebebi de arnlarınil• 
11nklf;rnt balnmındnn ''n~ıtn ,.o kO" 
ln>'lJJr hulqnmnmn!';ıdır. 

.Demek istiyQrnz ki Türkiye "c trıı1' 
domlryolhırmın birlblrlcrJnQ bnJt
lı\nmn r z rul'i olıeplcr ilo belki g<t' 
<'ikcbflir. Fnkat Jrnk clcmiryollııı".1-
nm Suriye dhctinden bağlnnJlltlSI 
Tiir1dfo no Irnk nrnsını, dolfn\d"" 
cloğrııyn bağlnmnk. pre>Jestnm bire:; 
rnfn nhlmnsma asla. scbe~ teŞ'" 
edemez. r 
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Şu kadar var ki Karnabat baskı
nını tertip eden Grlgorof. ayni gece 
benimle yUzyUze gclmckteıı neden 
kaçınıyordu? Grigorofun daha son
raları bana anlnttıklarına inanmak 
1lzrmgel1rse, bunu yaptığı takdirde, 
kendisinin blle limit ctmlyeceği bir 
yerinden avlnnarak Karnabat baskı
nını Osmanorıara karşı lnkllr ede
rolyeccktl. Halbuki, Grigoro! bu ın
kdrı yapmak 1steyor ve muvaffak o
lacağını dn biliyordu. Nitekim Zeh
ra Osmanofun hastalık haberini ge
tirmekle hem Osmanoflara karşı sö
zUnU tutuyor, hem de bana karşı he· 
sap vornıe~e mecbur olmadığı ıcın 

yüzyüze gelip gelmemekte kendisini 
serbest tolftkkl ediyordu. 

Onun içindir ki Burgnza geldiği
min hemen ertesi günU, bUtUn işleri
mi yUzUstil bırakarak Osmanoflara 
dönmek mecburiyetini duyuyor
dum! 

Dlraz e\rvel "do at\yledl~lm gibi, sa
bahleyin uyanır uyanmaz, Burgazı, 
askerler tarafından teslim alınan 

sokak başlarJyle garip bir manzara 
!cinde bulmuştum. Hemen giyin
dim; ve rahat bir emniyetten birden 
bire bnekına uğrayıverecek bir ı,eh
r!n ıstırnplr ve didişken vaziyetine 
dönmek üzere olan Burgazı bırakn
rak istasyona doğru yUrudum: 

Sokağa çıktığım bu ilk dakikalar
da, Burgnzın ellik ve suratsız vazi
yetini hatırlayorum: Her sokak başı 
askeri mUfrezeler tarafından teslim 
alındıkta b•vaya ııkılnn l!llllh ıııea

lerl l~ftlllyor \"e bu Besler bl r nevi 
haber gibi Burgazın dış tarafındaki 
asker! karargt\ha vnzlyetl haber ,·e
riyordu. Her allllh sesi, sol<ak başla· 
rında muayyen fasılalarla devam e
diyor, Burgazın flk sabah aydınlığı· 
nı alan sokaklar bir kurşun Yızıltı-

Jıındn birer işaret gibi konuşuyorlar
dı. 

Dununın beraber Burgazın kon· 
troltlndeki bu bilyük intizama. rağ

men, ahalinin birdenbire toprak alt
larına kacn·ermlş bir halt vardı; dilk 
klnlar kapalıydı; ye biç bir '·akit a
çılacağa da benzemiyordu. Sıhhiye 

dairesinin hemen baş tarafındaki 

hlr sokak karakolundan ,·azlyetl der 
hal öğrenmeliydim: 

- Karnnbada kalkacak ilk tren, 
dediler .• 

I\:üçük bir znlıit: 

- Bu vaziyeti almaya mecburuz, 
diye 11Ave etti; her şey, Karnabadın 
kontrolsUz hareketlerinde meydana 
gelmiştir. 

Ve derhal, treni kacırmamaya ka
r:ır verdim. 

Hakikaten Karnabatta karşılaşa
cağım arkı kontrolU, daha Burgazda 
duymaya başlamıştım. 

Saat Reklze doğru hcrşey değişmiş 
ti: Evler birer birer, bUyUk bir sl
lAb muayenesinden geçiriliyor, ke
l>enkler kırılıyor; dUkkdnlar zorla 
aı;:tırılmaya çalışıyordu. Burgaza 
"erilecek olan bu sUkfın iadesi ga
ripti: fakat yapılıyordu; yollar, blr· 
denblre umumi karargAha sevkedl
lecok adamlarla dolmuştu; sllA.hlar 
:rabıılarıa yUklU gidiyordu; ve bir 

llklka içinde, Burgazın bu gizli sl
llb d ht epolarlyle, !}imdiye kadar nasıl 

filA.k edlvermedlğlne şaşmıştım. 
bı:904 sonbaharının yavaş yavaş 

1 
kışa yaklaşan ilk sabah daklka

s~~nda, Burgaz kontrolUndekl bu 
n:ı 'Vaziyetin boğaza geçirilen de-

l 
lr bir halka gibi .mUtemadt:vcn dar-

aıt ğ • tr 1 ını duyuyordum. Ve Burgazm 

d
en istasyonunda bövle bir his var-
ı a . 

,.,._·~ lletıer doğrudan doğruya lne-
""6lnı rıu ·o 2 herhangi bir kasnba için Ye· 
Yol) rdu. Fili beye bilet alan bir 

'\
. cunun, diğer herhangi bir lstas-

. Ond · :n a inmesi yasak edilmişti. Bu-
1 

1 .. Unla beraber yolcuların sevlndik-
.... rını ıu r ı· 

11 ra edorlm. 1904 sonbaba-
l'e~da aşağı balkanlar. meraklı ziya
n <:ilerden daha ziyade iş adamları- l 
ç~:a:•Yordu: ve trenin herhand kil· \ 
Sibt lr rfttannı en bUyUk bir felAket l 

karl}ıhyorlardı. 

Daha yirmi dört saat eYvel bilyUk • Dolar l:ll> •Zloti 
bir sükünet içinde geldiğim konı - • Uret 

partımnna yeniden adım attığım va- •Belçika rr. 
klt vaziyeti daha iyi anlamaya çalı- • Dr&bmJ 

bu U k l "' • lavıc;re li'?. 

lOj • PtOIO 

~7ö. 

1 
ı..ı 

Şı'-·ordum: Trenin t n apı arı nv· 
J •Leva 

betçiler tnrafrndan tutulmuştur: ve 
S2 -
Ci82-•Florin 

• Kroa <,;ek. 
~Lll.o Avu. 

70. • ti&.etUD 

ısı. • A.ltmı 
:.!J • RJınıuıot 

belki do onların vaziyetinde elem 
verebilecek herhangi blr ala.me~ I 
yoktu. Sadece oradaki mevcudiyet ı'e%eta 

Ç E " ı. E f\ ----ıı ıeri insanı birdenbire değiştiriyor; 

furgonların kapıları arasında mUtc- • l'arv 
madiyen gidip gelen nöbetçiler her • Nevyur' 1,7!1-iu • BerUll L1ı71' ! 242i • MadrtO ısı>:ı 

şeyden daha zlynde sinirlere doku- • a.uıAoc l.> ıt9• • VU'f098 '.um; 
• HrtlJl.ı ~ i vlj • BudaPlfta 8,9880 

nuvordu. 6 " •Atına tıG.HGO • Btı.lu.. lU .19 
Karna bat, panayırın hemen so- • Cene~ 3 i .:!.> • eeıgno Sl,:Hılo 

n unda birdenbire yaklaşılamıyarak • 8or79 G'J W.?J • Tolrob&ma 2.7:G3 

l<adar tebllkcll ve inCllAkll bir ınan- • A.<nat.erdaa ı 4231 • suıllMIDt S.07.t' 
• Pral :u.G l :.ıo • l.ODıınt 30. -zara almıştı . 
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Kasabaya ayak basar basmaz, 

Karnabadın bu tehlikeli manzarası
nı bir haftalık bUyUk hassasiyeti 1-
çlnde derhal anlamıştım: Kasaba 
bir yaprak gibi A.deta titriyordu. 

' 
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İstasyon bUyUk bir karakolun a. -
raştırrcı ,·azıyetlnl almıştı. Ve her 
dakika tçin yeni bir baskını bek -
)lyor gibiydi. Belki de, bu sefer ka · 
sabanın dış tarafında değil de, her 

$e)• btr nnlbnnt dUkk~mnın iç tara - ı====:==========:! 
fmıta oluverecekti. 

Kasabaya çıkacakların istasyon -
dakl yaziyetleri de dikkati çeken 
başka bir manzaraydı. Hlc kimse -
nln yanında kUçUk bir bağaj, lıntt~ 
lcUcUk bir çanta bile yoktu. Fakat 
istasyona her inen yolcu, bir sıra 

neferlerin arasında. büyük slyast 
mUcrlmler gibi başları önünde Uer
leyorlardı. Herhangi basit bir sua
le cevap veremlyecck kadar dilleri 
t·ıtnlmuş, yahut asıl hüviyetlerini 
meydana vorccek kndar tehlikcll 
gfjzilkilyorl ardı. 

Zahire Borsası 
31-1J 938 
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Ben, kendim, Karnabat istasyo- Çn\oc\ar !fı ' Y:ıpnk 3 
nunun bu ilk daldkalannd& ne dU
şUnUyordum '/.. Belki de benim fçfn 
her vakit olduğundan daha fazla <;a
lışmak fırsau gelmişti. Karnabadın 

lıu sıkı kontrolde haklı olduğunu bi
liyordum. Fakat, diyordum; Karna- _ 
bat baskınını yapanlar acaba mey-
dana çıkarıldılar mı'! Dimltri Alek
siye,·iç manastırda olduğu kadar 
Petro Grigorof ta ortada dolaşıyor! 

İstasyonun yoklama odasına doğ
ru yUrUdUğUm sıralarda ne garip bir 
yazlyetlm vardı. Benim için her
hangi bir tehllke olmadı~ını biliyor
dum. IIUkflmetin resmi vesikası ya
nımda idi. Belkt de buraya gelme
den evvel trende bile serbest kala
bilirdim. 1'"'akat her $CYi araştırmak 
tan kendimi alamıyordum. Onun t
clndir ki kendi kendime garip bir 
vaziyet diyorum. 

Jstasyonun yoklama odasına açı
lan dar bir methal, bir nevi bek· 
leme salonu gibi ayrılmıştı. Yolcu
lar kalabalık de~lldller; belki yirmi 
kl~fyl geçmtyorlardı bile. Sadere t
çerdekl hıtlntakın uzun suren daki
kalarında yorulmuşlardı: 

- Karnabat mahYoldu, diyorlar
dı; gelecek panayırda tek bir kişi 
bile bulamryacaksmız! .. 

Doiru söylemek lA.zımgelirse icer
dckl araştırma dakikaları uzundu. 
Yolcular, ya odanın arka kapısın

dan serbest bırakılıyorlar; yahut ta 
dnr methalden iki sUngUlü arasında, 
ayni trenle Filibe umuml karargA.
hrna gönderilmek üzere muhafaza 
altına alınıyorlardı. nu dakikaları 
hiç unutamıyorum: Zannaıtına alı· 
nanlar: 

- .Netice. diyorlardı: Fili bede ne· 

tice ne olabilir!.. 
Çok sonraları Fllibede bu zaval-

lı suçsuzların kurşuna dizildiklerini 

öğrenmiştim. 

• * • 
!çeri girdiğim dakikalar odanın 

karanlık ,·azlyetıne gözlerim henUz 
alışamamı,tı, birisi: 

- Slz, diye atıldı; affedersiniz, 
karışık günlerde böyle vaziyetler o
lablllr ! ... 

Bu hakikaten tanıdığım birisi 

1 - Şubat - !J3S Salı 
Öğle ııeşriy:ıtı: Saat 12,30 PHıkla Türk 

musikisi. 12,50 lfo,·ndb. 13,0:i Plakl:ı Türk 
mu~iklsi. 13.30 l\luhteıır plilk neşrlr:ıtı. 

1-1 Son. 
Akşam nc~rl)'Ptı: ka:ıl 18 lstaııbul kon-

scr\'otu\"ıırı talebesi konseri: Fransız ti· 
vntrosunılnn naklen. 19 Ekonomi \'C ar
~rtırm:ı kurumu nıımm:ı konferam;: t~ ifan 
knsınıl:ın Nclııt. 19.:10 Konrcr:ıns: Beyoğlu 
Hnlke,•l namına 7.lngal Orman Şirketinin 
Unıuınt .Mlldürll Tevfik Ali CA!tac sevgisi). 
19.55 Borsa lıal>erleri. 20 Klasik Tilrk mu
sikisi: Okuyan Nuri Halil, keman Reşat, 
J;cmcnı;c KC'm:ıl ~iy:ızl, tnnbur Dilrrü Tu
ran, k:ımın \'eclhc, nısfı~·e Sel!'ıhattln Can· 
elan, ut Sedat. 20,30 Ha,·a raporu. 20,33 
ömer Rıza tarafından arap('a sôylev. 20, 
45 Rndife ,.e orkad:ışları tarafınıJ:ın Türk 
muııikisi ve halk şarkıları. (5ant a:rarı). 
21,15 Bay ~fuz:ırrer llknr ,.c arkndaşlnrı 
tnrnfınrlnn Türk muslkhl ,.e halk şarkı
Jım. 21.50 Orl<eslra: 1 - Ro~slnl: Seml
r:ımis, Oıı\'erlure. 2 - Delihe~: J.nkme, 
fanta~lc. 3 - Rrntıms: Prol~ danses hon
ı:ıroiı;c,. 4 - Glinkn: \'al~e fontnste. 22,45 
Ajonıı haberleri. 23 J>IAkla sololar, opera 
ve operet pnrçııl:ın. 23,20 Son haberler 
'°e ertesi ı:ıilnnn programı. 23,30 Son. 

Sinemalar 
l\U:f.EK: Bir kad ının talihi 
iPEK: Esirler gemisi 
SARAY: Cesur kan ta o 
SAKARYA: Casus Mnrt Berşnrd 
SOMER: Atef. 

idi. Bu, Petro Grigoroftu. 
- Nasıl, diye konuşmaya bn~la

dım; siz burada mısınız? .. 
Karnabadı kontrol eden bUyUk 

rUtbell bir yUzbaşı: 
- E\•et, dedi. Petro Grlgorofla ye

ni tanışıyoruz. Osmanoflar tanıttı

lar! .. 
Sonraları öğrendiğime göre, Pet

ro Grlgorofu, Karnabadın en nüfuz
lu ailesi olan Osmanoflar, Halil Os
manofun yerine bir mUşavtr olarak 
göndermtşlerdt. Ve küçUk Bulgar 
prensliği de Osmanofların bu hare
ketinden çok m~mnun gözUkmUştO. 

Petro Grlgoror: 
,(J>eTam edly01') 
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Tarihte l}ahudi düşmanlığı 
_.... . ........................................... -················-•••a.••·······-

vııı 
1,300,000 Yahudi öldürülerek 

Yahudi hakimiyeti-
ne nasıl son verildi 

YAZAN: Niyazi Ahmet 

KmlUs 

Başka mezhepten bir yalıudinin di
ni bayramda il.zerine çiçek .attığı için 
hldise çıkaran ve 50,000 ya.hudinin 
gene yahudiler tarafmdan öldürülme
sine sebep olan yahudi hükümdarı 1s
ke.nder öldi.iğü vakit iki oğlu kalmış.. 
tı: Hertan ve Arista.bol. 

İskenderin karısı hükümdarlığı ço
cuklarma bırakmak istemeden ve do
kuz sene yalıudileri idarede devam 
etti. Fakat ya.hudiler mezhep kavgala. 
rını bırakmışlardı. Rabbaniyun takı
mı, Hcrkanı, Ka.rainlerde Ariat.obolu 
hükümet reisi yapmakla. uğraşıyor

lardı. 

Hcrkanın taraftarları oldukça kuv. 
veUi idi. Annesini ikna etmeğe mu. 
vaffak oldu: 

- Ba.bamrn hayatında. en çok sev· 
diği fırka onun öJümünden sonra. 
böyle himayesiz mi kalmalıdır. Onları 
başa çıkarmak benim ve senin vicda
ni borcumuzdur; dedi. Bu suretle Her. 
kan hüklımet reisi Olm\litu. 

Diğer taraftan Karainler de Aristo
bolu teşvik ediyor, harekete tahrik 
ediyorlardı. En nihayet Arist.obol an
nesinin hasta, ölüm döşeğinde bulun
duğu bir sırada Kudüse hücum ederek 
surtarı yıktı, şehri harabeye çevir
di. Kardeşini hal'ederek kendisini re
is ilan etti. Kuvvetleri dağıblan hfı.kt 
rniyctini kaybeden Herkan Arap hU
kUmdarı Haristen yardım istedi. Ha
riste elli bin kişilik bir kuvvetle yar
dıma geldi \'e Arist.obolle harbe giriş
ti. Fakat bu esnada Roma orduları baş 
kumandanı Pompc mi\dahale etti. Ha
risin askerlerini ged çekmesini biL 
dirdi. Ari!ltobolun da Kudüste hlkim 
olmasını istedi. 

Pompenin müdahalesi ile vaziyeti 
kurtaran Aristobol, bir müddet sonra 
Pompeye de aldırmamağa başladı. 

Kudüse gelmesine razı olmadı. 
Bunun Uze'rine Pompe bUtün kuv

vetleri ile KudUse yUrUdü. üç ay mu· 
hua.radna sonra bir cumartesi gUnU 
Aristobolun kuvvetleri perişan edile. 
rek Kudils alındı. Harpte on binden 
fazla. yahudi öldürülmüş. 
Hahamların başları kesilmiş, insan 

kanları, kesilen kurban kanları ile ka
rışarak akmıatı. 

Yahudilik Roma. hakimiyeti altına 
girdikten sonra da yahudi kaynaşma
ları devam etmedi. Birbirine dtŞnan 
fırkalar binbir entrika çeviriyorlardı. 
Bu sefer zehir rol oynuyordu. 

Arist.obol Herkanın adamları tara
mdan zehirlenerek öldürülmU§, vezir 

Antipatra da zehir içlrilmiş, yahudi 
\'alisi Mabhos öldUrüldU. 

Bu entrikalar devam ederken Arls
tobolun oğlu Antigon lşklniyan hü
kümdarı HUrmüse iltica etmiş, kendi
sinin tekrar yahudi hUkUmdarlığma 
getirilmesini rica etmişti. 

Antigon, hükümdara senede sekiz 
ibin altın vereceğini, bundan başka en 
gU.zel ya.hudi kızlarından sekiz yUz 
tanesini esir olarak kendisine verece
ğini vaadediyordu. 

HtikUmdar vaadleri çok parlak bu-

1 ıarak KudüsU genç Antlgona teslim 
etmek istedi ve bir miktar askerle ku. J 
:mandanını gönderdi. Fakat yahudiler, 
lbunlart mağlQ.p ve bütün askerlerini 
kılıçtan ~irmeğe muvaffak oldular. 

Yalnız yahudi hilkümdarı Herkana bu 
muzafferiyet çok bahalıya maloldu. 
Bir oyunla şaha götürülerek kulakları 
kesilmek suretilo bir daha hükUmdar 
olamayacak hale getirildi. 

Bundan sonra Romnnın müdahalesi 
He Kudü.stc yapılan harpler de kati bir 
netice vermedi. Herkanm Kudüste 
bıraktığı Herdos, etraftan gördüğü 

yardmılarla Kudüso hakim oldu. Her
kanın güzel kızı Meryem ile evlendi, 
fakat kayın pederinin mevcudiyetin
den korkarak aleyhinde mektuplar 
tasnih ederek idama mahkfun etti. 

Bu suretle Heşmenay sülalesinden 
yalnız Aristobolosun torunu kalmıştı. 
Herdos onu da ilk önce bir memuriye
te tayin etti, sonra kölelerine suda 
yUzerken boğdurdu. 

Herdos Kleopatra ile de hukukunu 
artırarak hakimiyetini büyülttü. Fa
kat kendisi en koyu bir yalıudi düş
manı olmuştu. Kudüste yahudilerin 
mukaddes evlerinde arslanlarla insMl
lan gilreştirip eğJenmeğe, z.evk ve se
f ahate daldı. 

Kudüste yahudi katliamının en kor 
kuncu Roma generallerinden Titüs 
tarafından yapılmıştır. Titüs Kudüsü 
tam yedi ny muhasara. etmişti. Aç ve 
susuz kalan yahudiler ot yemek için 
bile kaleden dısarı ~ıkamıyorlardt. 
Tarihin kaydına göre anneler çocuk
larım yemeğe başlamışlardı. Titüs 
her ~eye rağmen mukavemet eden ya
hudileri bir gün istediği gibi ezeceğini 
biliyordu. Yedinci ayın sonunda şehir 
duvarları mancınıklarla yıkılmı§, ya
hudilcr parçalaillllağa başlanmıştı. 

Rakamları if nde eden tarihten bir 

knç satır: 
.. Yedi ay uz.{yan muhasaradan son-

ra KudUs fethinde 600,000 yalıudi ka
til ve harbin başlangıcından nihn.ye
tine kadar 1,300,000 mtiscvl telef ve 
bir rivayete göre 97,000 bir rivayete 
göre de yUz binden fazlası esir edildi. 
Bu esirlerin bir takımını Titüs yolda 
vah§i hayvanların önUne koyarak 
parçalattı. Geri kalanları da. Romada 
sattırdı.,. 

TitUs. Kudils hakimiyetine kati ola
rak &0n vermie, ölümden kurtulnn 
yahudiler, dilnyanm dört bir tarafına 
dağıldılar. 

lstanbul Bdcdlucs' 
Şehir Tiyatroları 

Snat 20,30 da 
SÜHTÜK 

3 perde 
Y:ıznn : l\l:ıhmut Ycs:ırl 

--------------
ERTUr.RUI. SADi 1 
TEK TiYATROSU 

Bu gece: (Dukırköy • 
Miltiyoıli). Yarın scı·e 

(Csküdnr - H:ılc) si
nC'm:ılnrında: (Otello), 

4 perde. 1 tablo 

TURAN' TtY ATROSU 
Bu nkşnm: San'atkar 
Nıı.şit 'e nrkadnşlan. 
Hakkı Ruşen gecesi 
Naşi!, Ertu~rul Sadi 
Tek birlikte, (Naşit 
rnth o 24 taklitli) ko
medi 3 perde. Artist-
ler renısu 1 perde,... 



Dünyayı kadın
lar idare edecek 

olsalar 
lnsan.larıo bayatı da

ha müreffeh mi 
olacak'! .• 

Par:ste çıkan bir kadın mecmuası, dün 
yada ben: başlı muharrirler arasında 
bir anket açarak, (Dünyayı kadınlar 

idare edecek olsa insanlar daha mii
reffeh olur mu?) diye bir sual sormı;ş 
ve ankete verilen cevaplar herkesi a
lakadar- etmiştir. Birkaç büyük mu • 
harririn vetdiği cevaplan aşağıya ya
zıyoruz: 

Fransa ilimler a}sademisi aza!:ından, 
§air ve muharrir Pol Valeri şöyle bir 
cevap vermiştir: 

"Benim kanaatimce, kadınlarla er • 
kekler arasında duygu ve ruh itibariyle 
hiç bir fark yoktur. Kanunlar nazarın· 
daki fark yalnız fizik noktai nazarın -
dandır. Kadının yaratılııı e .. keğinkine 
uymadığı için, aosyal hayatta \'e ya -
p.mak ıartlan araımda aynlıklar ol -
maaı mecburidir. Uıı:un ıenelerdir de
vam eden ve kadınların dünyayı idare 
edebileceğine dair olıın bir kanaat var· 
dır. Kim bilir, bu bnaa.t birgiın belki 
hal:ikat olabilir. Ve bu hakikat dün
yayı müreffeh bir hale de koyabilir •... 
Çünkü, erkekler ıimdiye kadarki tec
rübeleriyle dünyayı iyi idare edeme -
diklerini gösterdiler. BinaenaleYb, ~ 
dınların hakimiyeti altına gireceklerin
den dolayı erkekler korkmamalır.br. ,, 

Andrc Moroa da şu cevabı vermiştir. 

"- Hiç §Üphcsiz. Erkeklerle kadın· 
Jar arasında bir münevverlik farkı var· 
dır. Bu fark, 5nsnnlarm takdiri ile ol .. 
mayıp, tabiatın kanunlarından ileti 
gclmiıtir. Edebiyat, resim, güzel sanat
lar ve dif:er ilimlerde !kadınlar erkek· 
lerdtn çok daha üstün bir kabiliyette· 
dir. K~ciındaki ruh inceliğini inkar et
nıek büyük halmzlık olur. Mamafi, 
bütün bu üstünlüklere rağmen, ben ka· 
dmın yalanda dünyaya hiıkim olacaiı
na inanamam •..• Aım, iki, üç asır son· 
ı·a kültür ve aoıyal Nhada kadınların 
bütün dünyayı avuçlan içine alac.aimı 
zannederim. 

Prenses Dö La Roçfuko §Öyle bir 
cevap vermiş: , 

" - Kadınlar, dünyaya tıakiuı ola • 
caiclardır. Daha timciden kadmlann 
içtimaı hayabn her ıubeıindeki faali· 
yelleri göze çarpmağa baıJıamııtır. Bu 
faaliyet ilerledikçe bütün beıeriyet çok 
faydalanacaktır. Çünkü, kadmlar her 
feyden önce harp tehlike.ini azaltma
aa ç•lıııyor. Benim fikrimce, kadınla
nn erkeklerle müaavi bir hale &'elme

lerine erkekler mani olmak değil, yardnn 
etmelidir. Beıeriyetin güzellik ideali, 
yalnız, kadına layık olduğu mevkii 
vermekle tahakkuk edebilir. Bu ideal: 
Ebedi sulh ve kat'i bir terakkidir. 

Amer~ romancılarından Teodor 
Drayzer şöyle bir cevap vermittir: 

"Kadınla erkek aruında münevver
lik farkı olduğunu timdiye kadar hiç 
bir paikoloğ iıbat eaememiıtir. Filhaki
ka, mazide lbeıeriyete erkeklerin ver· 
diğini bdm vennemiıtir. Fakat, i&tik
balde kadınlann medeniyete ve beteri· 
yete erkeklerden daha çok hizmet et
n:.iyeceiine; bu bir delil addedilemez. 

"Kadınlar çocuk doğuruyor. Bunun 
i!iin daima 'himaye edilmelidir. Kadının 
annelik rolü, yalnız ehemmiyetli obna· 
la kalmaz. Onu hakiki bir çileket va· 
ziyctine kor. Umumi hayatla kadınm 

vazifeleri erkeğinkinden daha zor olduğu 
için ona verilecek hakların geniıletil -
meıi, hatta erkeklerden daha üıtün bir 
hale getirilmesi İcap eder. 

"Kadın, batarabileceğine kanut ge
tirip iradeıini kuvvetli bulduğu her 
i~in baıına getirilebilir ve getirilmeli • 
clir. Çünkü, kadın, erkekle her sahada 
boy ölçüımeğe muktedirdir. Fakat, 
c1 :.inyıının bütün idareıini kadınların 

dine teslim edecek oluna.il, yalnız 

bundan dolayı, insanlığın müreffeh 
bir hale geleceğini de zannetmem.,, 

/il_JRUNa abone olu
nuz ve abone ediniz 

Ru.::vclfüı 1xmgcr 

bir aileyl-0 cvleııcn 

oğlu. iki aile arasuı 
da'ki siyasi anla§ • 

mamazltğın bıt su -
retle halledileceği 

temin olunuyordu. 

l_!V~~ ~.~ '] 
Miıalag Bek ile Ede
nın pantatonları 

Lehistan hariciye nazın miralay Bek 
geçenlerıde Bcrline gittiği zaman Hit
lerle görüşürken jaket ve (Raye) çiz
gili pantalon giymiştir. Pa.1talonun bir 

, parça ütüsüzlüğünü gören gazete -
ciler, En şık giyinen bir füplomat ol· 
masına rağmen Bekin ütüsünü ihmal 
ed!şini şa~aya almışlardır. Miralay 
Bek, verdiği cevapta diplomatlar ara
sında en güzel bir erkek olan İngiliz 
hariciye nazırının pantalonuna dikkat 
etmelerini, çünkü Edenin pantalonla· 
rmın büsbütün ütüsüz olduğunu, ken
disinin Edeni taklid etmek niyetinde 
bulunduğunu söyliyerek, diplomat_ça 

Dünya ticareti kimlerin elinde 
bir cevap vermiştir. 

ALMANLAR KAHVE , 
'fELVELERtNt :TOPLAMA~ 
BAŞLADILAR. 

Amerikada bir1 banger aile ile RuzveLt arasında 

Siyasi düello devam ediyor 
Fransızların "iki yüz ailesine , mu

kabil Amerikalıların da "altmıŞ aile.. 
si,, vardır. Memleketin bütün serveti, 
hiç olmazsa bu servetin üçte ikisi bu 
altmış ailenin murakabesi altında oL 
duğu iddia ediliyor Son günlerde A
merika Dahiliye nazırı Harold İks de 
böyle bir beyanatta bulundu. 

Binaenaleyh 360 milyar dolara ya
ni 10 trilyon franga baliğ olan Birleşik 
Amerika hükfunetleri bütiln serveti
nin vasati olarak 100 milyar frangı 
bu altmış aileden herbirinin muraka
besi altındadır. Fakat bu murakabe 
bunların bu kadar servete bizzat sa
hip olduklarına delalet etmez. Bazı 

defa bir azlık hisse sahipleri büyük 
bir şirketin veyahut bir büyük şirket 
gnıpunun hakiki idaresini ellerinde 
tutmağa kfı.f i gelebilir. Amerika ve 
Avrupanın büyük ferastlerini idare 
edenlerden. bezılannm 1'fQhst nUfuzla.. 
rmın da tesiri ink8.ı edilemez. 

Amerika milyonerlerinin servetleri 
umumiyetle artmaktadır. Fakat şiın
diye kadar hiçbir Amerikalı dolar 
milyar devri olarak ölmüş değildir. 

En büyük miras bırakan ve 927 de 
ölen petrol sanayii sahibi Peyn Vit. 
neydir. Bıraktığı servet 186 milyon 
dolardı. Milyaderlerin en çoğu belki 
de vergi sebeplerinden dolayı sağlık. 
lannda servetlerini taksim ediyorlar. 
Bunwı için Rokfeller öldüğü zaman 
ancak 25 milyon dolar bırakmıştı. A· 
ilesinin serveti bir milyar dolar tak
dir edilmişti. 

Hele refah senelerinde bu servetin 
yekünu 2,5 milyon dolara yani 75 mil
yar franga baliğ olmuştu. Rokfeller 
müessesesati hayriye ve ilmiyeye yir
mi milyar ve akrabasına da on milyar 
frank tahsis ve tevü etmişti. 

Bugün Rokfeller ailesi 21 kişiden 
mürekkeptir. Hepsi de milyonerdir. 
Rokfellerin servetinin membaı petrol. 
du. Amerika.da yine servet membala

rını petrol teşkil eden ve Avrupaca 
daha az maruf birçok zenginler var
dır. Bu petrol krallan arasında 13 
milyar frank servetle Hanckesler, 10 

milyar ile Vitneyler veyine aynı mik
tarda servet ile "Standard Oyl Com-

bany,, nin diğer ba.~hca şerikleri sayı
labilir. Dolar kralları "Code,, nde 
Rokfeller birinci mevkii haizdir. İkin 
ci mevki münazaahdır. 

Buhrandan evvel Hanri Ford ve 
oğlu Edsel dolar milyaderi sayılıyor
du. Zayıf inekler devrinde servetleri 
hissedilecek derecede azaldı. Bunların 
servetleri birçok nesillerdenberi zen- \ 
ginlikleri de\·am eden aileler arasında 
en dağınığıdır. 

Milyadcrler içinde Nelson ile Di Pon 
ikinci mevki için Fordun en ciddi ra.
kipleri bulunuyor. 

Birkaç sene evvel ölen Andrion Me. 
lonun pek büyilk teberrülerde bulun
masına rağmen ailesinin bugün on 
milyar franktan ziyade serveti var
dır. Bu müthiş servet Napolyon mu. 
harebclerı zamanında başlamış ve 
bUyUk muharebede tamamile esaslan
mıştrr. Bugün Di Fonların serveti 15 
milyardır. Fakat bu büyük servet bu 

eski ailenin yirmi kişilik aza.sı ara
sında taksim edilmiştir. Amerikalı 
maruf ekonomist Lindberg bu altmış 
ailenin servet ve kudretlerine dair 
neşrettiği son bir csernide Morgan ai. 
lesini ikinci dereceye tabi tutma.ktar 
dır. On beş kişiden ibaret bulunan 
Morganları bir aile hesap ederek ser
vetlerinin 728 milyon dolar yani 22 
milyar frank olduğunu yazıyor. Filba.. 
kika Morgan ailesi efradı arasındaki 
sağlam ve sıkı bağ hiçbir şirkette gö
rülmemektedir. 

Herbiri milyarder olan bu adamlar 
sanki küçük bir memur imiş gibi mek 
tep dershanelerine benzer sade bir 
salonda sabahtan akşama kadar otu
rup çalışmakta ve ticaret bakımından 
olduğu gibi içtimai bakımdan da ha.. 
kiki bir birlik g~;stermektedirler. Nev. 
york piyasasının diğer bangerleri ile 
Morganlar arasında bUyük bir fark 
vardır. 

Fros National Bankın Bekersleri, 
National Siti Bankın Stilmanlarının 

servetleri 3-6 milyar frank arasında. 
dır. Vanbrug bangerlerinin serveti 3 
milyar frank hesap edilmektedir. 

Şayanı hayret olan şey Birleşik 

Amerikalıların bUtün büyük servetle
rinin umum dünya muharebc~nden 
evvel iktisap edilmiş bulunmasıdır. 

928.929 borsa ihtikarcıları yeni um
ginlerin hepsi hemen hiçbir eser bı
rakmadan iktısadi ve içtimai hayat. 
tan silinip gitmişlerdir. Bunlardan 
yegane ortada kalanlar FFluldoldum
dur. Bu da 924 de kırk bir dolar ser
maye ile bir oorsa şirketi kurmuşt•ı. 
Buhran esnasında uç milyar frank ka
zanmış ve o vakittenberi servetini iki 
kat daha artırmıştır. Fakat bu bir 
istisnai haldfr; Amerikanın büyük 
servetlerinin eşkalini değiştirmemek
tedir. 

''Altını§ aile,, baronun hakiki ha
nedanıdır. Ve bunlar bir asrrdanberi 
memleketin umumi hayatmda bazan 

Genç planöı ciiler için 
11eni bir dershane 

ilk Alm~n tayyarecilerir..dcn Otto 
Liliental'in 1896 da dÜ§Üp öldüğü Ri
nov civannda genç planörcüler için ıbir 
dershane açılmııtır. Burada çocuklar 
plan~rcül44c derslerini üç h:afta devam 
eden bir kurıta görmektedirler. 

kuvvetli tesirler yapmaktadırlar. Pek 
fazla. muhafazakB.rdırlar. Cumhurrci
si Ruzvelt ile tabanta.bana zıddırlar. 

Bu "altmIŞ aile,, nin kati karakteri 
bilhassa evlenmelerde görülür. En çok 
arzu edilen şey asalet unvanı bulunan 
bir Avrupai! ile evlenmektir. Dolar 
prenseslerinin eski dünyanın prensle
ri, kontları, baronları ile evlenmeleri • 
on dokuzuncu asrın son on senesinde 
başlamış ve zamanımıza kadar devam 
etmiştir. Bunun zıddı hadiselere de 
birçok defalar tesadüf edilmiştir. Pa
ra krallarının oğullarından, kızların
dan bazıları büyük skandallar ile aş.. 
çılarmın kızları, yahut siyahi şoför
leri veya hafif musiki bestek8.rlarile 
evlenmişlerdir. Maamafih büyük ek
seriyet kendi içtimai sınıflarının dr. 
şmda sevda maceralarına atılrnamak
tadırlar. İyi ananelerini takip ederler 
de zengin bir evlenme ile aile servet-
lerini artmnağa çabalarlar. 

Ticari münasebetler evlenmeleri ve 
hısımlıklar da ticari ittüaklan ilti. 
zam ve tesahüp etmektedir. Böylece 
"altmııt aile,, gitgide birbirine daha 
ziyade yaklaşıp tesirleri de o nisbette 
büyüyor. Bugün ancak dört ibeş soya 
kadar inmi~tir. Bunların içinde en ü
yade dikkate değen Rokfcller ailesinin 
vaziyetidir. Petrol kralları ailesinin 
büyük ziraat fabrikatörleri Mak Kor
nikler, Birle.5ik Amerikanın iki büyük 
bankasını idare eden Stilman ve Ald
rih, büyük bakır sanayii sahipleri Doç 
çelik kralı müteveffa Karnaçi ve Di 
Pon ile hısımlıkları vardır. Eskiden 
Roçilaicr de o1duğu gibi bunlar da 
aralarında evlenmcktedirler. 

Etel di Pon Cumhurreisi Ruzveltin 
oğlu ile evlendi. Bu pek istisnrJ bir 
haldir. Bu düğün Ruzvelt ile Di Pon
ların arasında zuhur eden pek hızlı 
bir çarpışmadan birkaç ay sonra bü
yük bir debdebe ile y~pılmıştı. Di Pon 
lar Ruzvcltin tekrar reis seçilmemesi 
için tam 25 milyon dolar sarf etmiş.. 
lerdi. Çocııklannın birleşmesi aileleri 
arasında bir uzlaşma husule getire
memiştir. 

Di Ponlar hôla Vaşington hükfune
tinin en korkunç bir düşmanıdırlar 

Ruzvelt de bu "altmış aile,, ye hiç 
bir tavizde bulunmamıştır. Hükfımet. 
le "altmış aile,, arasındaki ihtilfı.f ve 
zıddiyet günden güne artmakta.dır. 
Dahillye nazırından sonra Ruzvelt da.. 
hi "küçük bir ekalliyetin idaredeki 
suiistimallerine artık nihayet verece
ğini,. geçenlerde söylemiştir. 

Bu zıddiyet A vrup:ı. memleketleri
nin asırlarca geçirdiği zıddiyetin ay. 
nıdır. Devlet otorite.sile büyük ban
gcrler arasında katı yüre!<li bir dtiel
lodur. 

BlR DALGlÇ OÇ MiL YON 
DOLAR ı~RAS BIRAKTI 

Amerikada Detroit şehrinde vaktile 
dalgıçlık eden Çals Haus isminde orta 
halli bir adam ölmüş. Bir bavul içinde 
karyolasının altında tuttuğu üç milyon 
tdolarlık bir serveti miras bıralanıştır. 

Bavulun içinden çıkan vasiyetname 
ile mirasın yarısını ~arısına, diğer ya
rısını da ço:uklarına terketmektedir. 

Gençliğinde dalgıç iken, deniz dibin-

Almanyayı idare elden nasyonal IOS• 

yalistler Alman milletini tasarrufa alıı
tınnak ve milli e~onomiyi kuvvetlen
dirmek için, başka milletlerin ehemmi· 
yet vermeden çöplüğe attıklan, ke .. 
mik, boş kutu, paçavra, cam parçasx 
ve daha bunlara benzer birçok lüzum
suz şeyleri toplamağa ba§lamı~lardır-. 

Toplanan bu lüzumsuz şeyler, kimya
hanelere doldurulmakta ve kazanlara 
konular~ lüzumlu maddeler haline 
getirilmektedir. 

Gazetelerin yazldığına gör-e, pislik 
diye bizim kanallara döktüğümüz kah
ve tortularını (telve) Almanlar topla
mağa başlamışlardır. Kahve fincanla • 
rınm dibinde artıp kalan tortularda 
yağ vat'T'"'ış, Alman kimyagerleri çıka
cak yağların, sabun, aelilos vesair yer
lerde istimal edilebile«ğini meydana 
koymuşlardır. H~ emriyle, o
tellerle, bütün büyük kahve ve lokan
talarda birikecek telvelerin atılmaya • 
rak bir yere toplanması emrolunmut .. 
tur. Berlin ve daha birkaç büyiik ıe· 
birlerde günde dokuz ton telve birike· 
ceği heeaplanmakt.adır. 

YOZ KtŞILIK DENiZ I 
TAYYARESt 

Te'k}ıik direktörlüğünü meıhur tay
yareci Lindbergin idare ettiği bir A· 
merikan tayyare ~rketi, yüz kifilik 
deniz tayyaresi inşa ettirmek üzere fa
aliyete geçmiştir. Rus tayyarcilerin .. 
iden i. Sikorski'nin de dahil bulunduğu 
sekiz tayyare mütehassm bu proje Ü· 

zerinde çalışıyor. Amerikadan Avru -
paya yolcu taşıyacak olan bu tayyare .. 
ler, saatte vasati 300 den 450 kilomet
reye kadar yol alacalı;. Bir uçuşta 9000 
kilometre yapacaktır. Yolculara mah -
aus olarak tayyarenin içinde küçük ka
bineler, mutbah, kütüphane, jimnas
tik salonu bulunacaktır ve bir milyon 
dolardan daha pahalıya mal olmaya • 
caktır. 

Bu sekiz mütehassıs bu şartlara uy
gun olarak projeyi tahalıjkuk ettimıe
ğe muvaffak olabilirlerse, mühim bir 
para mükafatından başka, bu tayyare • 
lerden üç tane tde sipari!} alabilecek • 
terdir. 

Yeni bir moda 

Boşanma 
Vüzügü 

Evlenenlerin parmaklarına taktılda· 
rı gibi boşananların da neye bir yüzü
ğü olmasın? 

Galiba bu düşünceyi haklı bul.mut o
lacaklar ki, Paristc şimdi yeni bir mıO" 

da çıktı. Yalnız, bu modayx henüz ka• 
dınlar tatbik eldiyor. 

Kocasından boşanan kadın, parma
ğından nişan yüzüğünü çıkarıp attık

tan sonra yerine başka bir yüzük talıit" 

yor. Bu, ince bir platin yüzüktür vı 
sağ elin küçük parmağına takılıyor. 

Bu suretle, kocasından bo§anılllf 
olan bir kadın eline bakılınca anlafl • 
lıyor .... ı 

den inci çıkaran Çalsin o zaman zdl" 
ginlediği zannefülmektedir. çijnkll, 
bıraktığı servetin iki milyon dolar kıY'" 
metinde olanı, incidir. Bundan ı,a,ıta 
1birkaç çubu'kj altın da vardır. 
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~ır Resimli 

Becerikli erkek?! 
Yazan: Pcas'tl:<e>ır JJose1F 

- Macar h kayecl -

Timar, genç kadına canh, zeki ba. 
kı§h gözlert parlay • .uak, nezaketle 
yer goster<li \·e şöyle söylcdı: 

- Evimiz bir parça dağımktır, ku
sura bakmaymız. Nelli, henüz bir çey
rek saat önce geldı de! 

Linynn, şu mukabelede bulundu: 
- Biliyorum. Nelli, bana lıepsinı, 

hatta geleceği saati de bildirdi. Kork
mayınız, uzun müddet rahatsız ctmi
ycccğim. Biliyorum; 4 hafta!ık bit ay
rılıktan sonra biribirinize anlatacağı
nız çok şey vardır. Doğrusunu söyle
yin bana, aziz Timnr; siz Nelli ı~in 

bir parça endişeye kapılmamış mıydı
nız? 

Timar, isteksizce gülümsedi: 
- Üzüntüye kapıldım tabii' Bizim 

sosyeteden birçok kişinin o dağ ba
şında bulunduğunu biliyordunı. Nelli, 
bana her gün orada kinıe rastgeldiği
ni yazıyordu. Kansına tam biı itimat 
beslese bile, bazı bazı düşünceye dal
mayan hiçbir evli ad:ım yo!;:tur yer 
yüzünde, sanırım! Ne ilinin dışarıda 

etrafında çok dolaşıldığından malu
matını var. O bunu bana kendisi yaz.. 
dı. Sarlay oradaydı. gerö ve Barta 
oradaydı! Her üçlinün de karıma da
ha kızhğınöa h:ıyranhlc gösterdikle
rini bilmiyor değilim. Ve her üçU de 
benim dostumdurlar; dolayısilc de, 
kur yapmak hususunda rucharı hakkı 
nı haizdirler! Ben Nelliye bütün ~fer
ruatı soracağım; fakat siz de bana 
bu erkeklerden hangisine kapıyı gös.. 
termem icap ettiğine işaret edeceksi
niz. Peki mi? 

Ertesi sabah, Timar karısma gü· 
lümsiycrck: 

- Ey, dedi, minik çocuk ne türlü • 
maceralar geçirdin, bakalım? 
Kadın, biraz kızardı: 
- Ah, maalesef hiçbir tnne! Oraya 

varalı ela.ha ancak iki gün olmı..ştu, ki 
Sarlay, bana kocaman bir buket gön. 
derdi. Öğlcndr:n so:ır::ı. da ziyart:ti.me 
geldi. 

- Eve n•i?. 
- Öyle ya: fakat annem d" cvdey· 

di: :akin ertesi gUn ~fariye.ı tepesine 
çıkılan yolda da birıbirimize rastla
dık. Buna refakate koyuldu. 

Kocası. Nellinin elini tuttu: 
- Zaleıı Sarlayın favkaladc k:ı.dm 

dostu olduğu bence malum! 
- Doğru! 

Karısı, lakayit bir halde güldü: 
- Seni,: birlikte olmayışına sevi. 

niyordu, bana sevgısinden bahrettı. 
- Ya sen? 
- Tabii kahkaha atıp kencisile 

alay ettim. Bunun üzerine hır müC:det 
yanıma uğramadı, sor.ra da daiına 

derin hürmetle seliimlad&. 
- Ya Gerö? 
Kadın, birdenbire kaslarını kaldır-

dı: 

- Fakat kızma sakın! 
-Neden? 
- Sana her ~eyi dosdoğru anlatın. 

ca .. Aranızın açılmru>ını arzu etmem .. 
Gerö, gayet kestirme hareketle beni 
ensemden öptü .. Otur oturduğun yer
de sükWıctle .. Teheyyüç yok .. Ben dü
tüst dnvrcnmak istiy.,rum.. Bütün 
hır hnfta peıii111deıı ayr.lmad., takın 
bir daha yaklaşma fırsatını bulamnc1ı. 
tir ak§arn satıma gelen yeri hayli 
a~ık yırtn açlı emp'"ımc cs\·abımı, bu 
Parıltılı esvabımı giymiş o!ıırak, ote. 
lin tenha ko:-idorunJan ge<,;ıycırdurr .. 
Ansızın ensemde bir öpüş hi&settim. 
Öpen, Geröydü. Bilm uk:ı.bele benden 
hissesine düşeni aldı! 

Koca bağırdı: 
- Ne utanmazlık! 
l<adın onun hiddetle yanaıı pnakla 

tını hafifçe okşadı. 
- Teheyyüç yok! O bir kerc. böyle 

Çapkın bir mahlllk i§tc .. Benim mı..ka
~leın üzerine pek şaşırdı ve o vaktE> 
~a.r asla bu kaddr güzel bir ense 

~rtnediğinden dayanamadığım söyle- ı 
ek SUretile, mazur göriilmeeini rica 

etti: ve herhalde biı daha asla böyle 
bir şey vuirna ge:miyeceğini sözlerine 
kattı. 

- Anlatmaya devam et! Ya Bar. 

la? 
- Bu kendisile, zoraki olmay~rak 

vakit geçırebilcHğim biricik erkektir. 
Bar~a. cidden namuslu biz adam'lır. 
Bu centilmen hesabına, cana yaklaş
mak hususund& pek çok fırsat zuhur 
ettiği halde, ouun cephesinden derin 
hürmet ve alakadan başka hiçbir şey
le karşılaşmadım. O, sana da çok kıy
met ,·eriyor. Senden sık 8Jk bahsettik. 
Ve ne kadar d:ı. nazikti. Annemi se
vimli teyzt-.sile buluşluı uyoı.-du. Yaşlı 
iki kadr.ı. biribirlEır!le mükemmel 
sohbat ediyorlardı. Bize kit&plar geti
riyordu. Gezintiler için kılavuzlar te
min etti, r!önüşi.lmüzden önce biletle
rimizi tedarik etti ve eşyayı yt!rleştir 
di. Dikkatli, kusur3UZ bir kavalye! 
Bizi burada da ziyart!te gelecek! 
Timar, başmı salladı: 

- Bu Gerö, bir türlü aklımdan çık
mıyor. Yaptığı öyle bir terbiyesizlik 

ki.. 
Kadın, kocasını candan bir tavırla 

öperek, sokulganlıkla: 
- Yeter artık bu bahis, dedi, bırak 

şu budalayı! Sana neden doğruyu söy
ledim sanki? 

Öğlenden sonra Linyangeldi. Nelli, 
o sırada tuvalet yaptığından, kendi
sini Timar kabul etti. 

- Nelli dedi, bana hepsini anlat-
' 

tı! 
Liyan, merakal sordu: 
- Sahi mi? Ey, netice? 
- Ah, şu Gerö yok mu! Ne dersi-

niz buna? 
Her üç erkeğin Fimar, vaziyetlerini 

de anlatarak, hiddetle bağırdı. 
Misafir kadın, gülümsiyerek, şu ce. 

vabı verdi: 
- Hiç! 
- Fakat rica ederim! .. Ya şu Sar· 

lay .. Ya ona nt\ dersiniz? 
- Hiç! 
- Hiç mi? Gu iki kişi, artık daha 

fazla berİim dostlarım ara.3ında yer 
tutamazlar.. Söyleyin bana; siz olsa
nız benim y~rimde ne yapardır.ız? 

- Ben, bilakis B:ırtayla dos~Iuğu 
keserdim! 

- Nad? Bartayla mı? Lakin ka. 
nm, onun .. 

- Nazik, dikkatli, terbiyeli ve hür
mctka:- olduğunu anlattı! 

- Evet! O, cidden namuslu bir 
adam, hakiki bir centilmen gibi h:ıre
ket etmiş .. Liyan, müstehzi bir gülüm. 
seyişle: 

- Evet! F:ıkat. ta..., 4 h:ıfta cazip 
güzel. genç bir kadının yanı sıra do
bşıp nazik, dikkatli bir kııvalye kalan 

(Sonu Onuııcu sayı/ada) 

t 938 güzeli seçımı için hazırlıklar 
!::a§lamıştu. Ptris güt.elini scsm(.k ç:r 
ilk adım atılm•ş bulunuyor; Bu mak • 
ı;atla, evveli bac~kla•ı güzel olanlar 

' 

1 Dünya 
-~=====~ 

Meşhur tenor Riş::ırd Tavberin ka
rısı, yine meşhurlardan sinema artisti 
Diana Napier geçen gün, Fransada 
kış sporları memleketi olan Sen Mo
ritz'de . kayak yaparken, dÜiJnÜŞ ve a· 
ğır surette yaralanmıştır. 

Artist hemen bir tayyareye konula
rak Londraya götürülmüştür. Ora.fa 
tedavi edilecektir. Dığer taraftan, ko
cası da bir tayyareye atlayarak Lon -
draya gitmi§tir. 

Kadın modaları tarihten ilham al -
makta devam ediyor. Son günlerde 
Londrada çıkarılan i11'bahar kadın mo· 
dalarında şapkalar on dokuzuncu asır 
şapkalarını çok andırmaktadır. Yalnız, 
biçimler ve şekiller biraz "asrileştiril

nıiştır. 

seçilmiş, sonra bunlar bir Je göz mü -
:.ıbak::ısına 'ıiı 1 :::ı. ılmıştır Burada göz -
lcri güzel olara~ seçilenler görülüyor. 

1940 Deniz Harbi : 4 

Italya Süveyş yolu
nu kapatmıştı 

• 

Fransız donanması Akdenizde 
yalnız kalmıştı, ingiltere 

edemiyordu gardım 

Tam manasilc uçan bir gemi: 12(; tonluk, 11 mitralyözlü, 2 tovZu. bir aeniz 
tayyare~i ... 

SAM AMCA UY ANDI! 
Evet, bizim muhterem Sam amca 

nihayet uyanmıştı. Kendisile kardeş 
çocuğu olan Con Bul da paslanmış 
adalelerini işletmeye çalışıyordu. 

Yukohama, Kobc ve Nagasa.ki ser. 
gerdeleri kendilerini takını adaların
da pek emniyette zannediyorlardı. 

Bunun için de, Kuril adalarından 
doğru bombardıman filoları çıkıver~ 

ceğinl hiç akıllarına getirmiyorlardı. 
Amiral geminin arkasında bıraktığı 

köpükler üzerinde göze daha fazla çar 
pan yıldızlı ba;Tağa baktı. 

Amerika Birleşik devletlerinin bü. 
tün askeri kuvveti, bütün sınai serve
ti bu bayrağln arka$mda top\anıy.9r
du. Amerikan m~clieinin itimadı, he
yecanı, halkın alkışları Japonlara ilk 
darbeyi vurmağn onu memur ctmitı
ti .. 

Düvey Filipin adalarında zafer ka
zanırken de diğer "Olimpiya,, nın ar. 
kasında aynı ba;Tak dalgalanıyordu. 

Ne gü7..el bir misal ve ne güzel bir 
müjdeci! 

• :[. * 
- Saat beş buçuk, kumandanım! 
"Argonot,, tahtelbahirinin ikinci 

kaptanı mülazim Benard, zırhlı kule
den, bir yaylı oyuncak gibi, birdenbi
re fırlamıştı. Kumandan," ona, "saat 
beş buçukta yanıma gel,, demişti. 
Akşam olup şiddetle lodosun biraz 

hafiflemesine rağmen, periskopun 
camı her dakika sisleniyordu. 

Kumandan, gözünü teleskoptan ayır 
maks1zın genç muavinine sordu: 

- İyi uyudun mu, çocuğum? 
Fakat, zihni ufku araştıran gözle

rile beraberdi. Kaynaşan dalgaların 

üzerinde hiçbir şey görülmüyordu .. 
Her akşam, saat beş buçuktan altı

ya. kadar Tulonla Bizert arasında göz 
ler teleskopta bekliyorlardı. Bu, filo 
vazifeye çıktığmdanberi aynı şekilde 
devam ediyordu. Verilen emirler şid
detliydi. 

Kurnandan Ralik de bu emirlerin 
harfi harfine tatbik edilmesi ıazmı gel 
diğini bilen bir adamdı. Bilhassa b~ 
gUn değilse yarın düşm:ın kuvvetlcrı
le karşılaşac:ık olan bir filonun ku
mandanı bulunuyordu. 

AK DENiZDE TEK BAŞINA 

Son n'-·larda, Uzak Şarktaki hadise-
" . r·· had ]erden doğan siyasi ger.gın ıgın 

. ld ~ man ""-"nsız donan devreyı bu ugu za r 1 ~ 
· diy deniz 'kuvvcL 

denizde yardım edemiyordu. 
Esasen, lngilterenin ımavatan filo .. 

sundan en kuvvetli birlikler Singapu· 
ra gitmişti. Anavatan filosunun yeni 
Alman deniz kuvvetlerinin karşısında 
bile mukavemet edeceği şüpheli idi. 
Çünkü, Alman filosu, yepyeni ve mU
kemmel gemilerden mürekkep olduğu 
gibi, büyük bir intikam hırsından da. 
kuvvet alıyordu. 

Alman gemilerinin teclıizat, iyi 
idare bakımından kral Corcun bilhas. 
sa sayı cihetinden fazla olan kuvvet
lerine galebe çalacağı şüphesizdi .. 

Fransız donanmasının vaziyeti de 
pek iyi değildi. Esasen Akdenizdcki 
başlıca vazifesi, şimali Afrikadan ge.
len asker, erzak ve ham madde sevki. 
yatını müdafaa. etmekti. Banlar ol· 
mazsa memleket aç kalır ve harp ~ar· 
pışmadan kaybedilirdi. Evvelcede de, 
"DunkeI'k,, ve "Strazburg,, zırhlıları 
buralarını, Kanarya adalarına "do~ 
ziyarete,, gelmesi muhtemel Uç eski 
"Doyçland,, a karşı müdafaa etmiş
ti. 

Sanki bir çölde imi§ gibi, seslerini 
kimseye dinletcmedcn bağıra bağıra 
göğüsleri parçalananlar bir netice el
de edememişlerdi. Siyasi iç kavgala
rına dalmış olan havai halk, fa§izmin 
gücünü, ltalyan imparatorluğunun 
yayılma arLUsunu bir nevi ş~irme ba... 
1on sanmakta devam ebni~til 1 

Fransa, harp bütçesine fazla para 
ayırmakta da geç kalmış, esasen ya-
vaş giden istihsalfıtı azalmıştı. l 

Şimdi, Fransız bahriyelilerinin 
kahramanhğT bUtün bu eksikleri ka· 
pata bilecek miydi? 1 

(Sonu tyaruı) 

ması, Avrupadakı ger .. 
Ierine na7.arnn çok za~~ıf ~ir ha~~e ı~ı. .. 

U7.ak Şark harbi şı~dı, . muttefık 
olan İngiltere ''e Amerıka ıle Ja~on
ya arasında bir çarpışmayı zarurı kı-
llvordu. 
·İtalyan filosunun derhal toplanmı:ı51 

Süveyş kanalından istifadeyi imkan. 
sız bir hale getiriyordu. İtalyan harp 
gemileri "Ut in denizi,. nin şark sahil 
Icrine giden bUtUn yolları tutmuştu. 

Diğer taraftan, İngiltere Kap,daki 
hayati yollanm müdafaa etmek zaru. 
rctinde idi. Bu suretleJ Fransaya Ak-

Yugoslavy.ı Başvekili Stoyadinovt • 
çin Bcrlin ziyareti esnasında Prusya 
Başvekili ve Almanya hava nazın Ge
neral Göring misafir nazın bir av par
tisine davet etmiştir. Resifi.de iki nazır 
ava çıkmazdan biraz evvel görülmek
tedir. 
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Kaçırılan; öldürüldü mü, sağ mı ?/ 
Ferenç Körmedin 

Çeviren: 

Vahdet Gültekin 
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- OD-. 
SAF HAYAT 

Bunları soylerken elindeki mcktu. 
bu cebine koydu. O zaman, anneleri, 
birdenbire bir karar vermi5 gibi: 

- Paula, yavrum, dedi, bu sonba
hara sizin için bir kadın getirtiyoruz. 
György biliyor ya .. Bir Alınan müreb
biye .. Hoşuna gitti değil mi? 

Ta.bil bir annesinin bunu aöylemesi 
hOftlll& gitmişti: Olup bitenleri yan 
yarıya anlamaktansa böyle açıkça öğ. 
renmek elbette iyi bir şeydi. Alınan 

mUrObbiye.. fra.ulein.. yalnız ho§Ulla 
gitmiyen bir şey vardı: Niçin Györgye 
daha evvel söylemi§lerdi de ona söy
lememi§lerdl? Sonra, madem ki Györ
l'Y biliyordu, neye ona söylememişti? 

György bUyUk bir çocuktu, büyük 
çocuklardan arkadaşları vardı, karde 
ıi ile az ve kısa kon~urdu, bazı şey
leri ona. hiç söylememi. Mesela, Györ
-gy Evanın gideceğini ve eve yeni bir 
kadın geleceğini de biliyormll§ işte .. 

O andan sonra dakikalar daha kısa 
gelmeğe başladı. GUnler birbiri arka
mndan çabuk çabuk geliyordu. 

Arasıra hava kararıyor, günler da
lla kısalıyordu. Fa.kat, yazın sonu gel
mesine çok seviniyorlardı. Akşa.ınları 
lacivert ceket seve seve giyiliyor, in. 
ea.n artık sa.balı olmasını eskisi gibi 
öyle pek büyük bir arzu ile bcldem.i
yordu. 

Bütün bunlar, yazın bitmek üzere 
olduğunu gösteriyordu. Etraftaki 
renkler değişiyor ve insana yabancı 

gelmeye başlıyordu. Belli belirsiz his
sedilen bütün bu değişiklikler dünyayı 
karartıyordu. 

Eva Peşteye onlardan ibirkaç gün 
e\•vel gitti, biraz evi düzeltecekti. 
Halbaki bundan evevlki senelerde hiç 
böyle gitmezdi. Fakat, evi düzeltece. 
ğim diye gitmek ka.buP"'~ebileeek 
bir mazeretti. 

Bir ak§am, Paula.yı alıp yatağına. 
yatırdıktan sonra, yanı başında dur
du; çocuğun, annC!3ine ''Allah rahat
lık versin,. demesini, her zamanki dıı
umı okumasını, sonra sağ tarafına 
dönmesini bekledi. Bundan sonra 
durdu biraz baktı, nihayet: 

- Paula yavrum! dedi. 
Çocuk: 
"- Ne bekliyorswı böyle, Eva? 

Neye gidip yemek yemiyorsun? Neye 
böyle bakıyonun bana?,, diye sormak 
istiyordu, fakat o kadar uykusu vardı 
1d! 

Evn mahzun bir sesle: . 
-· Paula, diye tekrar etti. 
Çocuk uykulu uykulu gözlerini aç

tı: 

- Ne var, Eva? Ne istiyorsun? 
Tekrar odaya sessiZlik doldu, büyük 

bir sessizlik. Sonra birdenbire dadı, 

i§itilir işitilmez bir sesle: 
- Hiç, dedi .• Hadi Allah rahatlık 

verein .. İyi uyu,, ve 18.mbayı söndürdü. 
Çocuk tekrar uyudu. Dadı karanlık

ta, yatağın yanında. yine kaldı, bir 
çeyrek kadar sessiz ve hareketsiz dur. 
du, aonra, ees çıkarmadı, elleri ile 
yoklaya yoi.laya, kapıya doğru ilerle
aı. 

l'BAULEIN LINA THAMM VE 
Dl(JERLERI 

Hegedilsler eylülün başında Pe3teye 
döndüler. Evde ne yenilikler olmuş, 

ne yenllikler! Evveli, JuliSka yok ar
tık. Yerine Margit isminde başka bir 
hizmetçi kız gelıni§, başının te~inde 
bUyük bir fiyango bulunan, yüzü ka
fıt gibi beyaz bir kız bu. 

Bekleme odasının duva"ları yeni 
!boyanmış ve odaya. gıcır gıcır yeni 
ye§il koltuklar konmuş. Ya çocukların 
odası! Görseniz tanıyamazsınız! O 
perdeli karyola ortada yok. Onun ye. 
rine iki köeeye iki parlak pirinç kar
yola konmuş. Oyuncak dola.hını kal
dırmışlar sobanın yanına atmışlar, do. 
ltı.bm eski yerine de Györgyün kütüp. 
hanesi konmuş. Györgyiln çalışma 
masası ve elbise dolabı da bu odaya 
getirilmiş,: yalnız, eskiden kahve ren
gi olan bu dolap da beynza. boyanmış 

Eskiden Györgyün oturduğu odada, 
Uz.erhie 1'111 bir kumaş kaplanarak 

( _ Y.!.....,e_n_l_N ....... e_ş-:-r_iy-:-a..:.-:t-) 
Banka ve hukuk 

Mllll MUdafaa hukuku 
\nknrnda hukuk ilmi )·ayım J,:unımu. 

nun tanınmış zatlarla ,·erdirdiği del!er'Ji 

konfcranslan kitap halinde bastırmak su

retlle i:lc hizmet etıliıini yazınışlık. 
Bunlardan nskerl temyiz l>aşmüddci. 

umumisi hny Zihni Ta~kının vercliAi 

(mllll müdafaa hukuku) un'"3nlı konfe

rnnsln Merkez hankn~ı mnlt müşaviri bay 

Namık Zeki Aralın verdlfii ~lıanka ,.e hu. 
kuk) adlı konferanslarda serinin 29 ,.c 

30 uncu s..-ıyısı olmak fiıcre tıkmıştır. 
Kunımun takdir okurlarımızın istifade

sine arzederlz. 

Radyo amatör 
Memleketin ihtiyacı olan rnd)O maltı. 

matı ile dünya programını )Üklü olan bu 

güzel Jll('CmUanın ikinci snyısı bugün çık. 

ınıştır. Tnvslye ederfz. Fiyatı her yerde 

5 kuruştur. 

Çıftır 
Beş yıldır Ankarnda muntazaman ncşr. 

olunan Çı~ır mecmuası son sn),sile 6 ın. 
cı )'aşına girdi. Bu suretle yeni hnrrıer 

devrinin en eski mecmuası olmak şerefini 

Çıf,!ır k:ızanmış bulunuyor. 
Fıklr h~yntımızın ayılı orsıınlanndan 

biri olan Çı~ır mecmuası, kültür snhasın

dnkl çnlışmalnnna ciddiyetle de,·:ım et. 

mr.J<ledlr. Nitekim altıncı yaşına slnnesl 

rnOnnscbelile bir nrnd:ı çıkan 61.62 inci 

sayısı buna güzel bir örnektir. T:ı\'siye 

ederiz. 

• Dün Polon)'tldan Ankara Türkofls ka· 
nallyle Ticaret Odnsınn bir mektup sel
miş, Polonyada klcring muamelelerini ynp 
ma,kla olan tnkas ticaret şirketinin yerine 
bu muameleleri badema resmi Polonya 
takas enstilOsilnlln yapacağı blldirlımiş
tlr. 

• Ulusal ı:konomi ve Artırma Kurumu 
halka ekonomi fikrini aşılamak ve Kunı
mun umdelcrini anlatmak üzere geniş bir 
Caali)·et programı hazırlamıştır. Du prog
roma göre, her ııy başında tanınmış bir 
zat tarafından İstanbul radyosunda kon
ferans verilecektir. 

• Dlr harın evvel Anknrayn giden Jstan
hul liman işl~tmo direktörü Raufi hlan· 
yas dün İslanbula dönmüştür. 

• 0Nl\'E1\SlTE killüphancsi, talebenin 
i s t ı f a ö e s l lcln secey:ırısına ka· 
dar acık bulundunılacaktır. ' 

• TAŞKASAPTA kaYgn eden Emine Ye 
AlşC isminde iki kadın cürmümeşhut 
mnhkemesl tnrafından beşer lirn pnra cc· 
zasına mahkOm edilmlştirlcrl. 

• ONl\0ERSlTE'de bu sene on bine )·a· 
kın 1alebe ''ardır. Son sınıflarda bulunan 
,.c mezun olacak talebe adedi de 7·0 dür. 

• ECl\'1ml MEMLEKl:."TLERLE telefon 
mükfilemelerl ucuzlatılmıştır. Yeni reh· 
lıerlcr şubat içinde tcnJ edilecektir. 

• T.H.K. Başkanı Fuat Bulca dün Parise 
hnrckct etmişlir. Kendisi Parisle ted:ı,·l 
olncaktır. 

• AESf{ERl.tGtNl YAPMAYAN mektep 
mezunlıırının rnemurlyele alınabileccRi 
alôkadarlarn bildirilmiştir. Ancak bu gibi 
ler namzet ol:ırak çalışacaklar ve oskcr
Jiklcrlni bitirdikten sonra eski işlerine 
d:ıir bir hak iddia edemlyeceklerdir. 

• HA.KiMLERİN şubattan itibaren ay· 
lıklnrınd:ın birer lira keııilecektlr. Bu parn 
tok çocuklu hdkimlere yardım için ay
rılacaktır. 

• CAKJR MEHMET ismindeki sabıknh 
diin Karnköydo tram"nl·a binen Sabntay Is 
minde bir gencltı cebinden para çarpar
ken yakalanmış ve cOnnOmeşhut mnhke
mcsl tnrnrından 7 ay 23 gün hapse mah· 
küm olmuştur. 

• GIRESUNDA dükkfınların knpanmn
sııatlerl tahdit edilmiştir. 

• İKTiSAT VEKlLl Şakir Keseblr dün 
şehrimize gelmişti. Kendisi lstanbula sec· 
tikten sonrn Ynlo\'ayn gitmiştir. 

• SIHKECI ME\'DANl'nın açılması için 
Nafia vcklilcll tarafından bu ı,c memur 
('dilen Prost bazı esaslar hazırlamışlar
dır. 

• 17 SUDATTA bir şahap yal!murıı gl>r
memh: muhtemeldir. Jllldise küremiz cl
\0tmndnn seçecek olan bir ku)TUklu yıldız 
dan mUtcullillit. 

• IBBA \'o ıı Derell ö)'(indea Jlurl o 

isimli bir kodın 15 yn~ndaki fivc3• -0sıunu 
dö,·crek öldürmüştür. 

• HA YDAJlPAŞA GARI'nıı trenlerin hıı· 
reketlerini lıildlren bir opnrlör konmuş
tur. 

• KASTAMO:-.ru mebusu Tahsin Coşkun, 
devlet ziraat işletmeleri kurumu idare 
meclisi reisll~inc seçilmiş ve işine bnşla
mıştır. 

• ORDU'nun Selimiyc mahallesinde bir 
ynnııın olmuş \'C ynnnn eYde beşikteki Qç 

aylık bir çocuk kül haline gelmiştir. 
• FlNIKE'dc "Tilrklye cumhuriyeti U· 

mum gazeteler muharriri Hasan Yazar,, 
isminde bir sahtekar te\•kif edilmiştir. Suç 
hı, lıliklml de dolıınıhr<lığı için davası 
başka yerde f::ürülcr.ektir. 

• HARiCiYE vekölcti protokol umum 
milclilrfi Şevket Fuat Receci ile daire mll
dürQ umumtlerinden Mehmet Cel•al Acık 
:ılının orta elçilik payesine terfileri yük
ısck tasdike lklıran etmiştir. 

Cç Alnıan 
tayfası 

Bogazda korkulu bir 
macera geçirdi 

Evvelki gün limanımıza gelip giden 
llelunnz ismindeki seyyah vapuru
nun tayifasındau üçü korkulu bir -
macera geçirmişlerdir. 

Kral Şnrldo, lrş Hayven, Ohan is
minde Uç tayifa Beyoğlunda gezmek 
Uzere vapurdan cıkmışlardır bunlar 
gece yarısı Galataya inmişler. Ge
miye gitmek Uzere vesaylt aramış
lar, bulamamışlardır. 

Bunun üzerine Deniz yolları rıh

tımında bağlı duran boş bir sanda
la atlayıp vapura doğru açılmışlar

dır. Sandal akıntıya kapılmış, Boğa
zın sularını bilmeyen üç taylfayı 

Kızkulesl önUnde duran vapura de -
ğll, Ahırkapı açıklarına doğru gö -
tUrmUştUr. 

Uç tayıtanın münavebe ile gürek 
~ekmelerine rağmen sandal uzaklaş 
maya ,.e içine sular dolunca Alman 
tayıfalar feryada başlamışlardır. 

Seslerini o sırada. Bandırmadan 

gelen Coşkun motorunun kaptanı 
Ahmet işitmiş, UçUnU de motoruna 
alıp deniz polisine teslim etmiş. 

Sabaha karşı Ucu de vapurlarına. 
gidebilmişlerdir. 

Kaybolan General!? 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri T qki
lib,, reisi Millerin izi f.izerinde ...... 

Yazan: Alfred Gerlgk ---Tefrika numarası: 49 

Yeşil Ineil? 
Yobanna incilinin ilk sayıfasında; şifre 

anahtarı bulunuyor! 
Ozuvnrda; Skoblln ailesinin 

kır elinde, 2 ncl bir arama ra· 
pılıyor. Bu aramanın sebebi, 
gilnUn birlndo ı>Oll!'O "Yeşil tn
cildo Skoblinln gizli yazı mm 

hıı.tlerl,, nln bnhsl gecen şifreli mek
tupları Plevlckayanın gözleri önUne 
koyuyor. 

- Bunlar ne gibi "konser seyahat 
lerl,, olsa. gerek böyle? Ben, bu hu. 
susta hiçbir şey bilmiyorum! 

Tamnmilo hnyret göstererek iszandn bil' ihbar vaki olmnsı<lır. 
tintak bakimlııe böyle soran, PleYiC 

Plc\'ltkayanın da ı~rarla bah· 

anahtnrmı arayınız; Yohanna· 
nm lnclllnc dikknt ediniz!" tar-

ı kaya•? 
ettiği l{udiis tab'ı yeşil ndl · · 

tckrnr arnnırkcn, Plcvlçkayn, - Fakat, Madam, kocanızın c;a,.. 
bıı fnallyctl dikkat kesilmiş, tn- hşına odasında, yazı maklneslle ya. 
J..lp ccllyor. nır nrnlık, tğblrnra zılmış btrknç 100 vesika ellmlzde
Jrnpıhyor, htızır bnhtnanJnrdnn 1 dlr. J(ocnnız, sizin yattığınız yerin 
kim :lc:ln öylcdiğini tn rih et- ta da yanı bnşında kilelik bir çnlış.. 

-~ ma odasında oturuyordu. Sahiden, mcuen: 

- Burnda, diyor, kendisine itfmat 
etmediğim birisi var. Du l\lösyönUn 
benim mektuplarımı okumasını ar-
zu etmiyorum! 

Bu sefer de, Skô'bllnlerin harca
dığı paranın ne kadar kUlliyetll ol. 
duğunu gösteren hesaplarla karşı

laşıyor. Polis milfottlşlerinden biri, 
yerden tomar şeklinde sarılmış kır
mızı • siyah bir bez parçası knldırı
yor. Bu, kurşunlarla delik deşik ol
muş bir Kornilor alayı bayrağıdır! 

Pleviçkayn, bu bayrağa bakıldığı 
sırada, şöyle bnsırıyor: 

- Denim kocam, bir kahraman
dır! O, suclu değil masum, o kendisi 
bir kurbandır! 
Öğlen vakti bir paydos, evdeki 

aramayı lnkıtaa uğratıyor.. Öğlen 
vakti snat ı de her Fransızın hazır 
sofra başmda otuQAaaı icap eder. 
Avukatlnr ve gazeteciler, yakmdakl 
lokantaya yollnnıyorlar ve mevkuf 
fctn de yemok odasındaki masanın 
bir ucu bir peçeteyle örtillilyor, vaz_ 
geçilemlyen yarım şişe kırmızışarap 
la beraber kahvaltı, lokantadan 
oraya getiriliyor. Plevlçkaya bir ke
re daha kendi evinde kahvaltı edi
yor! 

Fasıladan sonra işe devnm edllln. 
ce, paketler, ' 'e mektuplar altında 
cildi sarımsılaşınış bir kitaba 
rastgeliniyor. 

- Denim yeşil lncllim işte budur! 
Plevlçkaya. böyle haykırıyor ve 

rahat bir nefes aldığı bariz surette 
görUIUyor. Fakat, kendisine veril
mesini istediği yeşil lncil de, tetkik 
için mUtehassıslnra verllmek üzere, 
evin bu 2 inci aranmasında derlenip 
toplanarak oradan gôtUrUlen şeyle

rin yerleştirildiği !l O paketten birisi 
icerlstnc sokuluyor? 

Yeşil tnclll saran esrar, öğlenden 
sonra çözUlmilştUr. Yohannanın 1n. 
clllnln ilk sayfasında sempatetik 
mürekkep izleri beliriyor. Ye yapra
ğın ısıtılması suretiyle yazı. göze gö
rUnUr haline gcUrllince, tam bir şif. 
re anahtnrı ve .kullanma. tarifi mey
danda; Hyle, ki Skobllnln bütün şlf
rell mektuplarını okumak işine gl. 
rlşllebntr!. 

İstintak hAkimi, PleYlçkayaya so
ruyor: 

- Yeşil tncillnlz içerisindeki bu 

gizli yazıya ne dersiniz? 
o, tekrar tekrar temine calışıyor: 
- Benim bundan hiç haberim 

yok! 

- Ya o halde neden o kadar isti
cal ve ısrarla yeşil tncfll istlyorsu. 
nuz? 

- Yalnız tesem bulmam fçln! 
- Peki; ya o halde evinizde bulu-

nan öteki 1nc1li almağı, neden red
dettiniz? 

- Ben, bu baskıya alışkınım; bu 
yeştı İncili, bana btrç;ok seyahatte 
refakat etmiştir! 

lstfntak htıklmf, içerisinde şüphe. 
ll bir irtibatla dalma "konser seya-

onun orada ne mevzu yzerlnde çalış 
tığını bilmedlğtntzt iddia etmek mi 
istiyorsunuz? 

Plevicknya, göz yaşlarını saııvcrl .. 
yor. 

- Den biltUn bunlardan hiçbir şeY, 
anlamıyorum. Benden ne tstenlldtğl
nl do bilmiyorum! 

- Bu, bir parca acaip; sız, gizil 
yazıya alt hiçbir şey bilmiyorsunuz, 
müsadere olunan mektuplara dair 
htcblr şey bilmiyorsunuz, ve koca
nızla kendinizin sarfettiğlniz kU111. 

yctli mcbH'ığı nereden tedarik ettiği
nizi de, bllmlyorsunuz! Aleddevam 
kocanızla beraber bulunduğunuz 

halde, bütUn bunlnrdan hiçbirini! 
lfndeler alınır ve müsadere edllen 

vesikalar tetkik olunurken, garip 
bir hakikat meydana çıkıyor; komü
nist kızıl ordu zabitleri, münferit 
Beyaz Hus znbitleriylo aH\knlarını 

muhafaza etmtoler yahut ta böyle a

ltl.kalar teminine çalışmışlardır. 

Bir vakitki Çarlık zabitleri, bol
şevlk ihtlldllnden sonra kızıllara ge
çen ve onlara. hizmet eden bu zabit· 
ler, dahili harbin sonunda eski Çar~ 
Irk devrine aft şahst tanışıklık alA
kalarını bUsbütün kesmemek ıcın, 

uğraşmışlardır. Parise yahut ta Av

rupnımı bnşka payitahtlarmdan bi
rine gelen kızıl ordu zabitlerinin, 
zaman zaman mazide tanıdıklarlyle 
buluştukları tcsblt ediliyor. Bu hu

susta buluşma yesllt?sini daima, vak
tile nynl ~abltler kütlesinde birlikte 
bulunmuş olmak, beraber dünya har 
bine gitmiş bulunmak teşkil ediyor-
du. ı 

}{endisine bu mevzuda sual sorJI
lanlardan biri, bu \•aziyetl şlSyle izah 
ediyor: 

- Deyaz Rus hareketine dahil bu
lunan clddt dUşünUşlU kimseler, ser
ci bu kızıl zabitlerin Moskovanm ta
lim atı dairesinde hareket ettikleri 

ve bizim tasarladıklarımızr iskandil 
edip öğrenmek emrini aldıkları hu
susunda dalına tam bir kanaat snhi
blydller; ama, buna rağmen saflık 
göstererek böyle konuşmalara giri
şen bazı Beyaz Rus zabitler! do yolc 
değildi; bunlar, bu konuşmalardn 

bizim kendi hnrokctfmlze faydası 

doRunabllecek yeni şeyler hakkında 
malumat edineceklerini sanıyorlar· 
dı. lhtlmal bazılarının, gene böyle 
saflıkla bir \'akltki arkadaşlarının 

düşünce cereyanlarına kapıldıkları 

da olmuştur! 

Fakat başka bir mühim hakikat 
te ortaya lrnnuluyor. Mosko;adald 
Sovyetlcr, kendi adamlarına da gU· 

venmiyorlardı. Harice giden kızıl 
zabitlere Boyaz Ruslarla temas 
olunması cmrcdilmekle beraber. 
Moskovada gene de itimatsızlık bes· 
lenfyord.p; bu temas sırasında, SO""' 
yet idaresinin düşilnccslne uymayaıı 
konuşmalar yapılamaz mıydı? J31.l 
endişeyle, ecnebi memleketlere yol
lanan casuslar, başka casuslar vaııı· 
taslyle Moskovaca göz hapsinde tı.J• 
tuıarak takip cdflfyordu. 

'(Arkası tJflfh 
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~!eğer nasılsa hesaba katılmıyan a. 
kmtı ,·npuru fazla açmış .. Otomot>ilın 
içinde bulunan bu kazadbn bir soğuk 
banyo ile kurtuldular. Dcni1.e giden 
otomobilin bir ayni model ve tip bu
lununcuya kndar sahne geri bırakrldı 
ve otomobıl gelince tekrar cdildı. 

Bu bahsi bitirmeden CV\'Cl bir nok
tayı daha işaret edeyim: 

Slijdyoda neler olduğunu söyle
dim. Burası bı.ışlı başına bir akm
dir. I3ununla beraber mesela kum
panya yıldızlarının büyük resimlt'ri
ni burada bulmak knbil değildir. Ben 
bir stüdyoda böyle resimle;le doimuş 
bir dnire olacağını tahmin ederdim. 
Bunda aldanmışım. Sebebini sordu
ğum zaman da burasının bir fa b:-ika 
olmadığını ve bir sanat müessesesi 
mamulatının fabrikada değil hariçte 
dükkanlarda bulunması icap edeceği
ni söylediler. Vakıa bunları Nevyork
ta. bulunan merkezi idarede görmi.:ş
tüm. Fakat burada daha iyilerini bu
lacağnnı zannelmiı;tim. Hata etmi
§im. Malın iyisi fabrikaca değii vit
rinde bulunurmuş. 

Stüdyolar arasmda müthiş bir ra
kabct \'ardır. Daima harp halindedir. 

Harpte olduğu gibi stüdyolnr:ın da 
casusları ve casuslara k~ı hafiye 
teşkilatları vardır. Her stüdyoda bir 
takım sırlar bulunur. Mühendisler ge. 
ce \'C gündüz yeni keşiflerle uğraşır
lar. Bir filmin muvaffakiyeti yalnız 
artistlerin glizel ve mahir rejisörlerin 
mukt~dir olmasından ileri gelmez.. 
Gizli tutulan bir takım formüllcriin bu 
ı uva fnkiyctlerde dahli vardır. Bu 

formiille:ri herkes elde \?tmek ve onu 
k<'ndisi de kullanmak ister. Yukarıda 
töylediğim gibi bu sebeple de stüdyo. 
lar polis teşkilntlarına çok ehemmiyet 
\·erirler. 

Sunkek ile La Brea Avenuenin yer
leştiği yerde hususi bir stüdyo vardır 
ki bir şirkete dl'ğil tek bir §ahsa nit
tir. n:ıyük binası Şckspir zamanında· 
ki eski İngiliz evlerine benzer. Bu da 
dünyanın en zengin nrtistinc yani 
Charlie Chaplinc aittir. 

Rirulı7; hayvanat çiftlikleri birer 
'Ylıcktcptir. Bir yılan kaça ldr.olanırY 

Gelmiş ve gecmi§ arabalar mü::esi. KL 
>·aıı1~ c§Ya mağa::alan Bir smokin ka· 
r-ı kiralcr.nır. Amerika filmleri niçin 
dUı;ya f ı1mlcrino tefevvuk ediyor. 
lıu.ftada yü:; milyon kişi si nıaya gi
dcıı bir memleket. AmcriT~dald gü. 
~elliğiıı scbc111.eri. I?n müterakki di§· 
~lik 11crcde. 1Jastalı1clarm çoğu nere· 
~n. gelir. Dişi çcl:ilincc gözü açılau 
bır h<ıııtnı. 

1 
Sayın okuyucu: Bir stüdyoda bu

llnan §eylerin cins Ye rnikt.armı ve 
tereı:-ruatı yukarıda okuduğunuz z.a_ 
?nan şüphesiz havretler içinde kaldı-
br • b ı. Bu:ıunla beraber yıne aklınızdan 

1 aıı ~eyler geçti. w•Peki ama, sinema
~itrda biz daha ne kadar şeyler görü. 
ticıruı ki stüdyolarda bulunmasına ih
~ fllaı Yok. Bunlar nereden bulunu
..ı 0~?,, ı:ıuaEni kendi kendine sordunuz 
"CrP' otl nti? 

clutrt\di ~nlann da ne.relerde bulun
t nu aize anlatayım: 

buı \>\Tela eunu biliniz ki Holivutta 
:Baı ~'ltnayan yegane şey utanmaktır. 
~ a ne isterseniz bulabilirsiniz. 

seıa. enıi~ düşünilrken akhnızchn me
~a /hlı V..ıhşi h:ıy,·anlnr geçti. Öyle 
lal'Q ınenıada köpekten deYeden yılan
"arı an tutunuz da kuşlara. balıklara 
gö8/1c:1Ya kadar her nevi mahlukat 

erıırnekted· l3u 1 ır. 
lar lI n tr nasıl tedarU. olunuyor? Bun 
Çiftıi:ı 1''Ut ~ivarında hususi bir takım 
haYva erdedır. Üzerlerinde "kiralık 

nat A . 1 . . 
Yaııtıd " -. nımn s de rente - ıbaresı 
kllrt kı~. Fıl. :ırslnn, kaplan, yıian, 

YAZA~ Turan A ziz Beler · 

Siman SSim.oıı 

hepsi hastalığa kazay~. ve ölüme kar
şı sigortalıdır. Hayv:m ınütchassrnları 
bunları ga;yet dikkat ve itina ile bes
lerler. Hayvanlardan biri kaza netice
sinde yaralanır veya ölürse kiralayan 
stüdyo hemen Laz.minat verir. 

Paramount stüdyosunda işittim. 

''Murde>.rs ir. Zoo .. "Hayvanat bahs;e
si canileri,, isimli film ÇC\Tilirken sah 
ne icabı hayvanlar bahçedeki kafesle
rinden çıkacak ve bir'Jirine hücum 
edeceklermiş. Film makineleri hazır. 

!andıktan sonra hayvanlar salıveril

miş. Bir kaplan bir aslanın üzerine hü. 
cum ederek onu ç.ok f cci bir surette par 
çalanuş. K:ıplamn bundan soll!"a di. 
ğerlerine de hilcum ~ttiği görülünce 
daha büyUk felaketlerin önüne geç
mek için o güzel kuvvetli hayvanı 

acıya acıya vurmağa mecbur kalmış
lar. Bu vaka Paramount kumpanya. 
sına 15000 dolara malolmuş. Fakat 
film de çok muvaffakiyet kazanmış. 

Bu hayvanlar içinde pek zekileri 
vardır. Mütchnssrslar tarafından ga
yet itina. ile yetiştirilir talim ve ter -
biye edilirler. Onların adeta mektep
leri vardır . 

Bir terbiye görmüş farenin ı;ünde
lik kirası 5 dolar, atın 20, arslanın 
100. devenin. 150 dolardır. En bahalı
ları büyük yılanlardır. Bunlar 400 do-

Bııgiüıl:ü Ka1iforııiyalılar (yani arti<ıt 
lcr) yalm: oy11ayaca7'1arı rollerle al<i
l;,acfar olw l<ır. 1.~tr. bir tanc<Ji roWnii 

c:bcrlcmel:lc 111c§gııl .• 

lardan aşağı kiralanmaz. Fiyatları 
uzunluklarına ve tıüyüklüklerine bağ
hdtr. 

Holivut civarındaki en büyük hay
\'anat çiftliklerinden biri Elmont!dC· 
dir. Burada 200 arslan vardır. Allıga
tur firm ismindeki çiftlikte de 750 
timsah bulunur. Bu büyük hayvan
lardan başka her nevi kuşlar balıklar 
da mevcuttur. Köpek bahklf...rının en· 
vaı \'ardır. Bunlar umumi olarak ~n 

mi.ikemmel bir hayvanat bahçesi teş
kil edebi!ır. 

Sonra aı:ıba ve otomobil kiralayan 
şirketler gelir. Büyük garajlar içinde 
tarihi her nevi arabalardan tutun da 
son senelerin en lüks otomobillerine 
kadar her şey bulunur. Her milletin 
fabrikasından çıkmış makinelerden 
mutlaka birer tane olsun vardır. 

ltalyada geçen bir filmde latıyan 
arabaları. Fransada geçen filmde 
Fransız, tngilterede geçen bir hikaye 
de İngiliz otomobilleri bulunur. HaL 
ta daha garibi var. Bu otomobillerle 
beraber hl'r sene kürciarz üzerinde 
bulunan bütün memleketlerden oto
mobil plakaları da (otomobil numa
raları) getirilir. Mesela Viyanada ge. 
~en bir vakada Avusturyadaki plaka
lar kullanılarak gülünç noksanlara 
meydan verilmez. 

Bu garajlaı-da Yunanlılardan, Ro
malrlardan tutun da İranlılara van11-
caya kadar her devirde muhtelif mem- • 
Ieket1erde kullamlan arabaların mev
cut olduğımu söylemek bunların ne 
büyük müese..cı,eler olduklanm anlat. 
mağa k8.fidir sanınm. 

Ekserisi Vestcrn A\'enue de olmak 
üzere küçük pencereli bir takım büyük 
binalar vardır ki bunlar da eşya rca
ğazalarıdır. 

Storage Honse denilen bu muazzam 
binalardan birine girdiğim zaman 
hayretler içinde kaldım. Burada ne 
ararsanız vardır. İstediğiniz mobilya
ları, eşyaları eski \'C yeni devirlere 
ait elbiseleri her şeyi burada bulur 
ve kiralarsınız. 

(Deı•amı t•ar ) 

"' Greta Garbo ~imdi istikholmdek,i 
malikancsin:ie 1 İ\navatamna gezmeğe 
gelen büyük artist, yalnız iki, üç yakın 
dostundan başka hiç kimse ile t emas 
etmiyor. 1937 yılında büyük mükafat 
alan ( Zola) filminden dolayı radyoda 
söz sövlemesi artiste teklif edilmiş e 
de bir . cevap bile alınamamıştır. Artis
tin Holivtida ne .zaman döneceği de 
belli değildir . 

* Emil Yanings ile birlikte Ufa :sine
ma kumpanyasının çevirdiği Faust fil
minde mühim roller alan ve dünya 
dram 2rtistleri arasında birinci mevk,i
de tutulan artist Gösta Ekman istokho

lüm de ölmüştür. 

Bütün fsvcç ve İskandinavya milletle 
ri bu büytik artisti kaybettikleri için 
müteessir olmuşlardır. 

Oliııııı IJt<tııila 7ıa1,·ikatcıı cskt Yımmı efsatre1crinde7d 
biı"İ.ıır. benzemiyor rmut 

Devlet reisleri 

Hangi 
yıldızları 

daha ~ok 
• 

sevıyor 
Pariste çıkan Sincmond mccmuasr, 

muhtelif devlet reisi ve ba~vckillcrin 

filmlerle. artistlere kar§ı olan merak
lannr şöyle tasnif ediyor: 

"İsveç kralı Güstav, haftada en az 
dört kere sinemaya gidiyor. Komcldya 
filmlerini seviyor. İngiltere kralı Corç, 
entrikalı Amerikan filmlerini beğeni -
yor. Kardeşi Kent Artidükü Cincers 
Rocers ile Fred Astorla rol aldığı film
lerden hiç birini kaçırmayor. Vindsor 
Arşidükü ve es~i İngiliz kralı, Gre
ta Gorbi ile Bcnes dö Visi beğeniyor. 
Karısının bcğen'diği artist Robert Tay
lordur. Mussolini, vesikalara müstenit 
ciddi filmleri seviyor. Hitler, Marks 
kardeşleri seviyorsa da, bu artistler 
ari kanı taşımadıklan için rol aldıkları 
filmler Almanyada yasak edilmi§tir. 
Onun için Hitler bu iki arti&ti göremi
yor. Fransız cumhurreisi Lcbrun, si • 
nemaya sık sık gidiyor. Elisey sa
raym:la ailesi i!jin bususı bir sinema sa· 
lonu da vardır. Fransrz narın Del
bos Şirley T empli çok seviyor. ~riyo 
Çarl Çaplini yorulmadan ıeyredıyorı 
Stalinin beğendiği artist de, Çaplindir. 

* Fransız kadın artistlerinder. Rina 
Diniyi bir otomobil çiğnemi~ti. Paris 
mahkemesi, artistle otomobil sahibi a
rasındaki davayı neticelendirmiş ve 
yüzü sakatlanıp çirkinleştiği için artis
te 200.000 frank verilmesine karar ver
miştir. 

Yine Pari~te bir büyü"k; mağazada 

mankenlik eden Aedre Lcgen isminde 
güzel bir kızı otomobil çiğnemiş. zor 
halle canım kurtarabilen kız mahl:e
meye müracaatla 60.000 frank tazmi • 
nat istemişti. Mankenlik yapamayacak 
derecede çirkinleşen kmn iddiasını 

mahkeme yerinde bularak ot~mobil "'a
hibini mahkGm miıir ... 

tıiz ki~~~k, keui kuş. balık ne isterse 
tıiz. ~ir; e bu Çiftliklerden nlnbilirsL R v RUNa abone o /u -
dilerjne ahlr maktudur. Stüdyolar ken nuz Ve abone ediniz 
Çıftıiklerd~~ n . lazım olursa işt.e_wb;u~Jtd::1~L...:. ............................ .....:::=====~===.;~~~.:..::...::..:..:::..:..:..:....:~=::=:=:~~~~~::::=:..:::=::..:..::::.=::::::.:::::=:~:_-----------------~ kıralarlar. Hay_van 
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Suriye zle tekrar iyi komşuluk 
muahe . " 

esı \.qapacagız 
(Vıttyanı :ı. inci sayıjad.a.) 

Mmetıcr CoınJ7ctJ Cim ne o 
göndcı11cn b1tnr t mU.,nhltlcıin ha
zırladı ı çim nlznnınıım i proje· 

Türk menf ti rlnrı uygun bfr 
urcttc l cnld n t m~ımı tcknrrUr ct

mfştJ:r. 

Bu soıı vaıl~ et btr mnddot en·el 
hUkClmetımlz tarııfındnn feshedllml$ 
olan TUrklrc - Surty iyi komşuluk 
mu hedcslnln ycntd n örUşUimcsl 

fçln mUSaJt bir zemin bnzırlllmış bu
Junmaktndır. 

Verilen malf.lmnta göro, Tilrkl)'o 
flc Suriye nrn1ıında ynpılncnk pnk· 
tın esasları, martın ille baftnsı ıcın
do Ankaraya ı;olmcsl boklcncn Frnn 
sız Hariciye Nazırı D. l)clbos'un si
yasi temulnrı tnlhvcrlnl tcşkH edc
c tir. 

MQıakcrel rdo Fransanın Suriye 
yUce komls rı Kont l\lartcl'ln de hn
zır bulunncnftı nnlnşılmttl<tadır. 

rom - I".R J sız ıuAnmu~ı ·E 
DOGnt1 

P rls, 31 (A.A.) - Anadolu nJn.n· 
ının hususi mub biri bildiriyor: 

"Temp '' (Tan) nzcteslnln Cc
ne re muhabiri, Türkiye HnrJcJy 
Veklll Dol tor Tevfik RQştU tns'la 
Dclbo 'un Hnt.ay tntihnbrı.tı Uzerln
dokl fUlAfı son bir defa claha gözden 
geçlrdlklerlnl, TQrk ve Frnnsız mU
tehassıslarla komisyon toplantııın

·an yapılacak tndlllltm teknik mahl· 
yetto olduğunu, siyasi bakımdan i
ki tarafın meseleyi tnmnmon hallo
dllmiş saydıklnnnı yazıyor. 

"J(lrnal" gazetesi, komisyona 
Tilrk ve Fransız mUtehnssıılan ro· 
rıne başkalarının ikamesi yolanda
lct teklif yUzUnden lştn pazartesiye 
bırakıldığını, tnkat '.rurklcrln mu
h lefctl Uzcr1ne ilk tarzı hallc> dô
nUldUğUnU bildirmektedir. 

"Ön·•• gnzctc~ı. bu defo bUtlln gn· 
l RntUerlrl bn sU'ncln. bü)·U • bir 
c-hcmmlyct Alan Türk - FrnnSTz nn
r m:ı ırua. git'Uldlt,rfni ve Dclbo un 
m rt lptJd lnrınıfo. Ankamy:ı ztynre· 
ti nasmdn. dostluk munhcdcslnt 
imza. etmcst muhtemel olduğunu 

]'azıyor. 

OE1'9EVREDE DU~,n 

TOPLANTI 
Cenevre, 31 (A.A.) - Anadolu a· 

'ansınm hususi muhabiri bildiriyor: 
Konsey bugiln 8ğleden sonm top

lanarak Hatay meselesini müznkere 
etti. Konseyde Tilrklycyi delegemiz 
B. NecmeddJn Sndnk temsil etti. 

Bu meselenin raportörü otan lsveç 
C!eJegesl B. Unden, son günlerde ce
reyan eden husust temasların neti· 
c l olan raporunu okudu. Rapor şu
~ur: 

"Konseyin 28 Ktmunusani 1938 
toplantrsmda yapılan noktal nazar 
teatisi tlzerine ve mevcut zorlnklnn 
hal maksadfylc, eı..velemlrde konse
yin, Türkiye ve Fransa mUme.ssme
rlnln mnzakerest ve secim komlsyo
ntt reisinin yardımiylc bu komisyon 
tarafmdan hazırlanan nizamname· 
do yapılması lilzumlu gllrUlecek ta.
dfllt:ı yapma.ya memur edeceği Oc 
raport6rlll bir kollej teşkilini tasav
\"Ur ettim. Bu usul fayda vermedi· 
ğlnden, TUrldyc ve Fransn mnmes
sillertyle mutabık olarak, konseye 
aşağıdaki teklifleri yapmaya mec
bur kal<tım. 

Konsey tarafından 29 Mayıs 1937 
larthlnde ittihaz ve Türkiye ile Fran 
ı:a tarafındap kabul edilmiş olan hU· 
kllm ve metinlerin hududu dahilin: 
Cle, konseyin Bel~lka, lngtltere, 
Fransa, İsveç ve Türkiye mümesstı
lerlnclcn mlltcş kkil bir komitesi, se
cim komisyonu tarnfındnn hazırln

nnn nlznmnamcde lüzumlu görUle
cek tadiltıtı yapn.caktır. 

Secim komisyonunun reisi bu mil· 
messfllere ynrdım edecektir. Komi
te ittifakla karar Yerecektir. Bu me
sai muhtcmilcn konseyin gelecek 
devresinden evvel bittiği takdirde. 
komite knt'I eurette tesblt edeceği 

bu ntzamnameyt, Sancak dahilinde 
neşredllmck uzcre, konsey adına er 

1 r k, derhal mandater dovletc tob
Jlğ dcccktlr. 

Diğol' taraftan, komite, kons y ta-
rnfından 20 M yıs 1987 tarihinde 
kabul edilmiş oıı.ın· r porun bir ta
raftan njnnlnrrn v memurların t .. 
ylnlne. dlğor tarıı.• .rn ilk seçlm t • 

rlblnc dair bulunan 8 v O numaralı 
fıkrcı.larmda munacrıo kar rl rı ıttt

hu cd coktlr. Zira, l 6 Nisan l 088 
tarihini ıuzumu kadar t<ıhlr edec k• 
Ur. 

Kol klerlm, kondll rlno yaptığım 
bu teklifleri kabule ınül mayll ol· 
<luklnrı t kdlrdo. kcndUCTlno tcv
dln musnrcnt dccek oldu um k r r 
suretini knbul cıeblloc klor<ılr." 

B. Undon'dcn aonra söz lan D. 
Nocmcddln Sadak d ml Ur, ki: 

"I\:onseyln lsvcç dele orılnln ra
porunu knbulo <1 v t edildi t çu sı
rndn, cvvclcmlrdo T portör B, Undc
no fkl tuat nr gında. bir anı ema. 
husule r;cıtlrm k için s rf<ıttlğt tak
(llrc değer ı;ayretl rlnd n dolnyt t -

şokkUr ederim. Ayni ıamanaa hUkfl
mctım namınn, Delcik v tngtlt r 
hükCıınoUcrlnc de t vdl odcc iniz 
mUhtm v zır yt l«>l yl tırm k l• 
Ç1n bu komtlo mes lBlno lşUrakl ka
bul ctllklcrlndon dolayı tcşckktır e
derim. 

Gecen cuma günü konsey huzu
rundaki beyanatırndn, hatırınızda 

Jmldtğı gibi, Sancak mese1cslnln 
muhtt•tlf snfhalarınıı. ntt ileri ıurme
yl lüzumlu • öreceğfmlz hor tUrlU ta· 
Jepleri bu mUzakcrclcrdo dermeyan 
etmek hakkını mahfuz tuttu umuzu 
sliylemitıtim. nu son Uç gUn tctndo 
raptı~ımız hnsnsi konuşmalard hU· 
kümetimln bu nokta Uz<ırfno bUytık 
ve haklı bir ehemmiyet ntfcttl tnl 
tokrnr otmekton ve naıarı (Ukk tt 
c"\b tm ım b i\ lt lm ım. 

V'mit ederim Jd, bu sahada. bflA
harn. memnuniyete şayan ve nmelt 
hal suretleri lrnyit etmek mumkün 
olacaktır. 

BugUn şunu kaydetmekle fktlfa O· 

diyorum ki. lllzumunda meseley1 
konsey huzurunda tekrar açacağım. 

Mubtcı-cm lsveç delegesinin ra
poruna gelince, bu raporan konsey 
tarnf'ındnn lrnbulOndc mutabıkım." 

n. Kecmoddln Sadaktan sonra 
Fransız delegesi B. de Tessan söz al· 
mış ve gerel· rapC1rtöre ve gerek tn
glltcrc 'V'c Fransa hUkCımetlerlne tc
~eklctir f"ttiktcn sonra demiştir kl: 

Şimdi yapılacak olnn müzakere
lerden cıka.cnk karnrlnr bu suretle 
ihtiva edecekleri otoriteden ~yle 

parlnk bir hakkaniyet mahiyeti ts
tlare edecektir ki, bundnn sonra bun 
lnra itirnz etmek kimsenin aklından 
geçemiyeccktlr. 

AnlJ\Şmanm Milletler Cemiyeti sa
yesinde mUmkün olduğunu mnşahe
de ,.e tesbtt etmekle seviniyoruz. 
Bu ciheti kayıt 'Ve işaret etmek bil· 
bassa memnuniyet verici bir cihet· 
tir. Zira, cemiyetin aleyhinde bulu· 
nanlar onun muvaffnkıyetslzlll\lerl
ni yegil.n ycg!l.n saymak tein hfç bir 
fırsatı kn.yhctmemektcdirler. Tilrkt
ye. mesı>leyl konseye "ermekle, Ce· 
nevre rnüsseseslne olıın bütnn inanı
nı muhafnım ettiğini tsbat ctmtştır. 
Kendisine bizim tarafım1zdnn da se
çim nizamnamesi hakkında yaptığı 
siltAyetlerln tectkiklnde. bizden bek 
lcmekte haklı olduğu anlayış ruh ve 
fikrini isbat etmeyi blleceğlmlzt 

memnııniyetle temin ederim. 

Da battıhnrekeil ittihaz ederken. 
~nrktn yalnız Fransa • Türkiye mU· 
nasebetlerlnln değil, ayni zamanda 
ve bilhassa Surfyenln bizzat tsUk
bnllnln merbut olduğu politik lsttk· 
rnr lc;:ln çahştrfımtza kntfyen kani 
bulunuyoruz." 

11"\GtUz l>l~T,EGJ-; INtN SÖZIJERt 
İngiltere delegesi Lord Kranborn 

l nglltcre hUkumotinln meselede ta· 
kip edilecek hnttihare et hakkında 

bir anlıtşmn. hasıl olduğunu memnu
niyetle 6 renmiş bulunduğunu e6y
lcmiş ve r portOr hnkkında. y l)ıJnn 

ıncthüsenaya iştirtı.k ettikten Eonr 
raportör uırarındtın lhtlIAfı bal ıoın 
teklif dilen usul p k to kullanıl n 
bir usul olmamakla bornber, bilhas
sa tılAkadnr iki Aza ttı.raCından ka· 
bul edilmiş olduğuna tôre, mesele· 
deki nl kası daha ziyade btlvaaıla 
olnn bir mfllctin mümessili sıfatfylo, 
müştereken knbul edilmiş olan bu 
proscdur hakkında tcfcrrüata. dair 
ınUUıhazalıır serdinc lüzum · ıarmo
diğinl bJldlrmiş ve dcmi~Ur ki: 

"Buna binaen, hükumetlmin hem 
Mlllctlcr Cemiyeti l\zası sıratiyle ve 
hem do Fransa ve Türkiye hükQ.ı. 

metlerino karşı sıkı ve samimt dost
luğu seuoblyle, meselenin ha111nl 
kolaylaştırmak ıcın tamamen müza
heret edeccı;ıne konseye temin ile 
f ktifa <'dcccği m. 
Teklif edilen usulun, meselenin ev 

'eıce l\lllletıer Cemiyeti tarafından 
mesut bir surette kabul edilmiş olan 
nnla~mnnrn ruh vo munderecatınn. 

uygun olarak hallfnc lınktm verece· 
ğlnt samımı surette Umlt ederim." 

DugUnkU konsey ruznames!n~c 
yalnız Hatl\Y meaelosl otdu~u için 
müzakerenin hitamın<ta Celse nlha.
yetc ermiştir. 

~ 'l-' 
ltOMJ. YON TOPJıJ\i DI \:. 

Raport5rfin talebi üz rlne. bu su
retle intlhnbat nizamnamesinde ln• 
zımgelen tn<'lll!tı yapmaya memur 
komieyon beş dcvletfn delegoleri n 
'hemen ilk lçtlmıunı yaptı. 

Relsllge, tsvec dclegest 1nUhap O• 

lunarak Fransa delogeslnln teklifi 
'\'O TUrklycnin mu'\"nfakaU Uzcrine 
komisyonun 23 şuballn çalışmaya 

başlamnsına karar verBdl. 

ROMANYA YAHlTDİJil•~Rt 
1 t ~l) • 

Bükrcş, 31 (A.A.) - BUtUn gaze
teler, Yahudi istldalnrının mUstaco· 
Jlyet kararlylo muıakereslnln Mil
letler Cemiyeti U>.rafından reddedil· 
miş olmasrm derin bir memnuniyet
le kaydetmekte ve Romanya tezinin 
muvaffakıyctini uzun uzadıya izah 
eden Cenc\·re muhabirlerinin tel -
graflarını neşrcylemektcdlr. 

"Unl"'ersul" diyor kt: 
"Romnnya, hariciye nazırı Mlçes- , 

ko'nun fnn.Ilyetl sayesinde büyük bir 
zafer kazanmıştır. Bu zafer, ekalll
yetler meselesinde Romanyanm hn
l:Umrnnltk hakkını teyit cylemeltte· , 
dir." 

"Cuvontul" gazetesi do şöyle Yn

zıyor: 

"DUnya Yahudi teşkflAtı artık 

mazide olduğu gtbl Fransnnın ve ln· 
&lltercnln kayıtsrz ve şartsız mnıa
hcretlne güvenemez." 

MtLI.J.JJ,1Llm, CE)UYETİ 
:'\rtsA lHXIN nEr.tşTtRtJı'MF.Sl 

UZERtNDE 

Cenevre, 31 (A.A.) - Paktın tn· 
dili komitesi bugün öğleden sonra 
müzakerelerine devam etmiştir. 

28'ler komitesinde temsil edllml
yen l"lnlendiyanm murahhası B. 
Y6mkila kısa bir beyanatta bulun
mak f çln meıuniyct istemiş Ye Sin 
lcndi~tanm 16 ncı maddedeki emni
yet garantilerinden kayıtsız şartsız 

'"azgeçilmcsini kabul edemeycceğlnt 
bildirmiştir. 

Lehistan delegesi B. Komcrntcki, 
MiJletler Cemiyeti ünlversel olma
dıkça, Aza olan devletlerin Aza olmı· 
yanların beynelmilel teahhütleriyle 
hemabcnk olm"lyan mecburiyet ve 
mesullyeUer deruhte etmesinin doğ
ru ve mnnttki olmayacağını bildir • 
mtştir. 

Arjantin delegesi B. Cantilo, 111-
letler Cemiyeti bllnyestnde fslaha.t 
zamanının gelmemiş olduğunu GÖY· 
lemlştlr. 

Çeko lovakya delegesi B. Osuc y 
Jsveçln hnttıhareketfnt tenkit t
mlşUr. 

Komite yann sabah tekrar topln· 
nacaktır. 

KurtufUŞ 
son 

• 
cına 

safh 
1arlalar arasında öldürülen Saidin 

katili ele geçmek Üzere 
Cinayeti on Uç yasında bir çocugun 

yaptığı iddia ediliyorsa da ••• 
Bundan bir hafta evvel Kurtuluşta 

ta.rlalar arasında Sait isminlde bir ada
mın cesedi bulunmuştu. Saidin arkadan 
başına sıkılan bir kur§unla öldürüldü-

Fikir meseleleri 
(2 nd~ayfadarı devam) 

Bir başka mitil: 
"Bir hocamız bb:e tehirlerden, ya

bancı memleketlerden bahaelderdi. O
nun bu bahiılcri y ptı r, nlattığı ta
rihlerde incmalara giderdik ve kendi· 
sinden faıla coaraiya btlgiıine hib
tik. Halbu'l\i bizim hoca, hocasından 
öğrendi i ıcylerle biı co raf ya öğre- ı 
tirdi. Bir kere bile tenezaül c!dip sine
maya gitmcmlgti. 

Sinemaya gidenler ve yabud eya
hat ctmig olanlar bizim cofra!ya hoca
sından daha bil l1i ldilc-r. Bu hocada 
tahtından inme c mahkUnı oldu . ., 

"Bir fizik hoc ırun anlatatnadı •ı si
nema makin lni biz incma operatö
rüd:len öğrendik." 

''Mekteplerde arapca hocalannın bir 
eski devir tnüstchaıeıi 1ayılmAsı tabiı 
bir aruıne idi. Fakat bize bir giln bir 
arapca hocası geldi ve kcndislni en can· 
lı otorite haline koydu. Lise hayatmida 
hatikullide saymald:&n asla çekinıniye
ğim bu vakanın kahratn nını da burada 
hürmetle ve güktanla zikretmek isterim. 
Bu arapca hocaar, imdiki l.itap earay
lan umum müdUrU H an Fehmidir. 

Onun muvaffaldyet aırnnı da asla u
nutmiyorum. ÇUnkU o bize Balkan 
harbinin sonunda memlekette başliyan 
yeni hnyatm mümcsalli olarak geldi. 
Türk ~ltürünü seviyordu. Türkçülük, 
o raman devrin en ileri •osyal kUltilr 
kademesini teşkil ediyordu. Bize Türk
ler hakkında Araplar tarafından yazıl· 
sebetlerini izah etti. Ve arabea ders bi
zim için birinci plina geçti." 

Bu misaller hoca ile talebenin ınüna 
sebetini izah edecek kadar vazıhtır. Gün 
ler değişebilir, fakat ııra ilctsi ve geri
siarasındaki mUnaııebet ol\:luğugibi dur 
maktadır. 

ıs ıenelik bir tecrübe bana şu neticeyi 
ilham etmektedir: Hoca impuatorluk· 
suz bir imparator tavrını takındıkça, 

sıra ilerisi ile gcrislar asında hükUm
dar ve tebaa münasebeti tasaV'lur et
tikçe muvaffakiycti sıfır olmağa maJı .. 
kurrdur. Hocayı tale~, talebeyi hoca 
tamamlar. Bunları bir kül halinde ta
savvur etmedikçe iki taraflı tezadlar 
tenakUsler ba}lar, cevri yerini 'k,ine ter
keder. 

Kinin hüküm sürdüğü yerde ilim de· 
ğil cehil, fazilet değU, adilik hUküm 

sürmeğe başlar. 

Y~lınm nazariye kliye söylediği fa. 
kat hayata tatbik etmediğini çocuk na 
zariye diye değil, biı:zat hayat diye 
tatbik ediyor. Ve hayatına mal oluyor. 
Bugünün çocuğu iyilikleriyle, kötülük 
lcriylc, nasıl babasının mahsulü ise 
fikir itibariyle de telkin ve ter • 
biye mlicssesclerinin mahsu1üdilr. Bu 
mahsulün hasta olan tarafları olabilir. 
Fakat bunu erbabma muayene ve te
davi ettirmek gerektir. 

Bana k,altraa me ele o kadar korkunç 
değildir. Çünkü bir cemiyet en hassas 
devresini ya§ıyor ve derisini değiştiri
yor. Ve bu deri değiştirme anında te
zadlar her iki taraf için bariz §Ckilde 
hissedilir bir hal alıyor. Bu tezadın ba
riz noktaları ıun1ardır: 

Çocuk ~mimi ideal arıyor. Bu idea
le kendisini feda etmek arzuıundadır. 
Oportünist ~eğildir. Hürriyet telkini 
kendisinde tesirini yapmıştır. HUr ola
rak yapmak istiyor. 

Çocuk kitaba kar§ı hayat bilgisi tel-
k.ini ile çıkiyor. 

Bunlar senelerdir ektiğimi% tohum
lann filizlcridir. Bu filizler içinde a
normaller varsa onla.nn devasını vere
cek iıkence değil, hastahanedir. Ç<>
ctiklarımızın biı:e benzememelerini blr 
maraz !değil, bir tcral:ki merhalesi ola
ralç kabul ctmeliyiı:. 

. 
ğü anlaşılmıştı. O zamandanberi mlid .. 
tlciumumi muavini Bay Feridun Bağa
na tarafından tah'l9katc ehemmiyetle 
klevam ediliyordu. Saidin bir düşır.an. 
lık neticesi öldUrüldüğü zannı kuvvet
li idi. Bu arada bir!jok kimselenn ifa-
desi alınmıştı. ç 

Tahkikat dün sabah yepyeni bir saf
ha arzetmiş Saidin kan gütme dava
tit yüzünden cinayete kurban gittigi 
anlaşılnuştır. 

Tahkikat sırasında Saidin hiraızlık 

suçundan hapishanede yatöğı anla§ıl
mıştır. 

MUd'dciumumi muavini Bay Feridun 
hari!jtckilerden maada hapishanede 
bulunan Rizeli Halim ve Safer ismin
de iki gencin de malumatına müracaat 
ctinl§tir. Mali'.'im olduğu üzere Halim 
ile Safer Rizeden lstanbula gl:inderilcn 
bir 'kptili Galata nht.ımı üzerinde ta • 
banca ile vumn:ıtar.dı, 

Bu iki gen~. ölen Saidin hcmıerisi• 
dir. Bunlar sorguya &ekilince Said 
hakkında etraflı malOmat vcrmi§lerdir4 

llatt' Said birgün §Öyle demiştir: 

. "- ,lJcn, Sekmen oğullanndan ih : 
san isminde birisinin babasını öldUr • 
mliıtüm. Hapkte yattım, çıktını. Fa .. 
kat bunlaı:l:ian korkuyorum. lhsan pe· 
şimdc dolaııyor; beni öldilreccklcr !,, 

ihsan da sağlam bir adartı de!ildir, 
O da adam öldürmekten 1zmir'de dört 
setıe yatını§, çıkmıı, İstanbula gel • 
mi§tir. 

Müddciumumi muavini aldığı bu i
zahat Üzerine ihsanı ve yanında bulu
nan Knradere köyünden 13 ya ında bir 
s<><:u u za ıtaya y kalattırmı u 

çekmiştir. Mehmet isminde olan ı 
yaşındaki çocuk cinayeti kendisinin 
yaptığını itiraf etmiştir. Bunun üzerine 
mliddeiumumi, zabıta mcmurlan ile 
birlikte dün sabah emniyet müdürlü - ü
nün ı>eyyar karakolu ile Kurtulu§a git
miştir. Cinayeti İJlediğini söyleyen 
~cuk cesedin bulunduğu yeri göster .. 

miştir. Fakat ora'da ifadesini dcği§tir
miş, cinayeti bozrcnktc paltolu bir ada
mın uzaktan sıktığı kurşunla i§lediği· 

ni söylemiştir. Halbuki ~urşun w;aktan 
değ , pek yakından sıkılmı tır. Tabibi 
adlinin raporu bunu isbat ediyordu~ 

Çocuk bir müddet sonra cinayeti ihsa
nın işlediğini söylemi§, bunun üzerine 
ihsanın ifadesi alınmıştır. ihsan cina
yeti tamamen ink!r etmiştir. 

Fakat bütün deliller İhsanın aleyhin
dedir. Ortaya 13 yaşında bir çocuk 
sürmekten .naksadın çocuğun yaş nok
tasmdan ceza gönniyeceğidir. 

Tahkikat ehemmiyetle devam ctme~
tedir . 

(Vsttarafı 7 incide) 
bir erkek, acaba ne istiyordu ki .. Ba
na inanınız; bu üç erkek nras111dn en 
beceriklisi, Bartadır! 

Koca, sinirlenerek: 
- Yoksa, dodi, daha fazla bir şe1 

mi biliyorsunuz siz'? 
- Yook, katiyen .. Lfı.kln, meseleyi 

kadın göz.lerile tetkiş ederek hülanU.. 
mlı veriyorum.. Eğer Barta gclirsCt 
kendisine krıpıyı gösteriniz.. Size bu
nu tavsiye ederim. öteki iki kişi, zn
ten gelmi~kler! 

DUGUN KALKACAK VAPURLAR 

Saat 
12 

9.30 
8.30 

20.30 
1 !) 
10 

11 
14.30 
6.30 

Vapurıııı adı cillilii uol 
Karadeniz J\nradenit 
Roc:ıcli tıınit 
nurs:ı ıudnn)·n 
Anafnrl D:ındırıt111 

Sa'Y)·nr Karnbi.P 
Ronya 'Mersin 

GELECEK VAPCRLAR 
"' Ese Karadcnlı 

Mer&in Bartın 
Anafartıı :Bandırtı14 



1938 
Matbuat 
Almanağı 

Ç'JK1 /! 
Kütüpıı:ın:?nizin en güzel eıeridiı-. 

1937 yılının tarihi, en meıhur m•u

harrirlet·in maka.leleri - Gündelik, 

haftalık, eyi k ı;azete ve mccmuafaufa 

İaiınlerini gördüğüm.iz bütün muhan-ir· 

lerin resimlt'rİ, istatistilder, - faydalı 
bilgiler. _, 

1='.!,,vatı so K u ruş1:u r 

Bütu··n kltapçı'aı da aJaınyız 
1'o.,tan sıııh~ yc~İ· lstanbul BASIN 

1( • 
~U'\ıtU - Taluinı. 

~~~~~----~-

z ,1 r / 
. Sahilıi lıııhıııtluğum kııınyunclleriıne 

llıt 3!l3 t ,. .,n-n ,.. . . · l' ·'" ı .• ~o. plaknl:ırın lıircr :ııle-
ıfınj z " . - -CıJ . :ı)ı etıım. Hııknıu olmııclığını il:in 

erını. (244ifı) 

Sirkeci .'.\!iilıiird:ırznılc lı:ın Xo. 21 
Ha\:ın II:ıyri 

• :f. * 
l\ıırftki.),, ,. L () 't ' - -tııaı.; • n"ı ar ·' ııdurluğünden al-

hiirta -~lrlıı.!lum ııı:ı:ı~ diııl:ınımı ve rnü
•lıırılıtnu zııri etıiın. Ycni'lini çık:ır:ıca~ım-

<::ski~inin hiil;ınti )oklıır. 

liıiriik Sclimi11c miie::ini Mlirıir 

• 
Dohlrn 

l!a/ız l't> aı 
t.OK:ll \ 'I llY.K l\1 

o h'/' a 1 •ve MütehaHuı 
f>a1u • ~ rııan hfl 

"ııt ,.. • Şkıı ı:tHnterdt ötlttıt'rı ~"nr• ..... ~n 8 . 
l'oıUtııtıt 

1 
Vll 1 1<11rı111 ll'Uuı'1ul'111 ı ıtvı.• 

ı.~ 104 ı . 
-ataıll!ınJ rııuıı11r1tlı rııuuld kıthl!!t'.ıind• i 
••11 ll&lıatı .. kabuı e<ler 8'llı, cumattl!llt R1lr 
llıab 9.~ ı 2" "Ustu ıuuııtı .. n tıııkl ı fukRrR\'> 
1~3&1l 'l(ıt hJr lfıııty"nPhl\n,. te ev teıetcırı 

1 t.ıeton; ııou. 

lstanbııl Beşinci i cra Memurlııfjundan: 

Bir borcun öclenmcsi için mahcuz olup 
acık arttırmo. ile p:ır:ıya te\Tilmesine ka
rar verilen \'e tamamına 6000 lira kıymet 
takdir edilen htanbul limanına kayıtlı ve 
Türk s:ıncağını hamil ve kaydcn uzunlu
ğu 100,0~ genişliği 20,D \'e derinliği 8,05 
ve 176,iO ga~·ri sari hacmi istinbisinde 
89 33 safi rü~um toııiltıtosunda olduğu 
gö~terilcn ,.e 190i tarihinde Tin·ested: 1n
şa cdilnı iş olup 100 lH'ygir kun-etınde 
Jo\:ımpavunt markalı makineyi havi bir n:
del isk.ovatı kazanı olaıı ayrıca lıir adet 
tarama demiri bir adet domuz tırnaAı bir 
o.det kanca bir metre zincirle beraber bir 
atlet zinrir merdanesi i.lc ııtlet köhne göz 
tlenıiri zincirli iki parı;ıı bir adet iyi ziıı-
cir l>ir kilit demirle bir ~imens demiri bir 
somun anahtar merdane için sekiz can 
kurtaran yeleği, iki zincir kilidi, bir ras
pa çekl.c, bir eski yorgan, l>ir yarım rota 
halııt, bir ambar kapağı muşambası, bir 
tahta yemek masası, bir ağaç çift dilli ma
hra, bir direk ı;enbcri, Lir balla! büyük 

analc, bir :wlraCor:ı kancası, iki metre 
k:ıd::ır boru parça!lı, iki kın·a matafora· 
:sı, J>lr direk, iki ııbris U)'dırma üç \'inç 
iki kilit, bir ul(ac makara, dörl filika ma: 
tafora.~ı. üç bnllul makara, lıir küçük 1kı 
bü\'lık bastika i.iç nıanivelult puntal demi
ri, -bir lınrnp kuzi na, Jıir s\ı ı;:ırnıcı bir 1:0-
m:ı.sır teknesi, bir borda feneri, bir silyom 
bir. liman rl'ııeri, bir l'1 dümen dolabı, bir 
ufak nyırn, bir rao;p:ı çeki~·, iki el çekiçi, 
bir uf:ık zincir killı.li, bir kumanda tl'l
~raf, lıir çaydanlık, hi r tenrcrC', bir fiH
ka s<'n is pat:ılyası, bir bnskul matafor:ısı, 
bir kazan önünde mika bfr tek küllıanlı 
kazan, bir ı.nrriş kondenser, bir goznik 
fon tulumb:ı~ı, hir döğüş fereJJji, iki paf
ta bir in~iliz annhtarı on hir tiftc :ın:ıb
tar, on M:kiz tekli :ın:ıht:ır, bir cırcır fir:ı
zı, bir mnili pusuln, hir ıııasavlo parak:
ıe saati, lıit• milli s:ınc:ık, tlört işaret fı· 
J;ım:ısı, bir ıniist:ıını:l deniı haritası, bir 
eski baroınctredcn ibaret :ıYnnlnrı mevcut 
"GEYYE" :ıtlıncl:ıki al$(arirıah geminin ta
mamı n~·ık nrttırnınytı cık;;ırılrnış olup 
1 - 2 - 938 tarihinden ilib:ıren şartnamesi 
herkesin siircbilmesi için daire divanlıa
ııesincle asılı hulun:ıcak \·e 3 - 3 - 938 ta
rihine tesadüf eılen perşembe giinU saat 
H den 16 y rı kad:ır lstıınbul Beşinci lcra 
dairesinde satıl:ıcaktır. Satış peşin para 

ilcıJir. Arllırnı:ıya işlirak için mc1klır 
ı;ıemi)C' l:ıkllil' olun:ın liOOO liranın yüzde 
7,5 ni~belinc1e pey akçe<;i \'eya milli bir 
bıınk:ının tcmin:ıt mektubu alınır. MezkQr 
geminin nefsin<IC'n <loğ:ın SC'miye muzaf 
ol:ın hikiinıle ıniilt"rnkim vergi ''<' riisum 
ile ıclltiliyc reı;mi borçluya :ı.it olup satı~ 
bl'd<•linden öclencccktlr. Yı:ılnız intikal-

Bcyo{jlıt ı 3 ilnrii Sulh l/uk11fr Hdkimli
oindcn: 

~fRhkemenin !)38/858 sayılı dosyasiyle 
Galalada lcvazım:ılı bahriye tüccarı Prod
romos Polyenidi\ Yel.ili A'·ukat Maeit Ok
tar tarafından Dc:yoğlunda Osmanbeyde, 
ğaf:ık sokdında Foskolo Apt. 5 No. lu dai· 

. 

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Susı ğrrlık, Gediz Ye Büyilk Menderes haT· 

zalarmda tesis edilecek sulama şebe kelerine ait haritaların fotogrametrl 
usuliyle alınması işi. Muhammen bedeli (l, 702,400} liradır. 

2 - Ekslltme 31 Mart 1938 tarihine rnstlayan perşenbe günü saat on 
beşte Nafıa VekA.letl Sular Umum Mü dilrlilğU Su eksiltme komisyonu oda· 
smda kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 

3 - lsteklller eksiltme şartnamesini, mukavele projesini, Bayındırlık 

işleri genel şartnamesini ve fennt şartnameyi 50 lira mukabilinde Sular U· 
mum MüdUrli.lğUnden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin. ( 64,822) liralıl\'. mm·ak
kat teminat '·ermesi ve (20,000) hektardan aşağı olmamak ilzere havai 
fotogrametri usuliyle harita işi yaparak muvaffakıyetle başarmış olduğu
na dair ehliyetini tevsik etmesi ve Kafra VekAletinden almış olduğu mü· 
teahhltlik vesikasını göstermesi ıa.zrmdır. Yedinde mUteahhitlik vesikası ol· 
mıyanJar eksiltmeden on gün cnel YekAlete müracaatla müteahhitlik '\"e
.sikasr alabilirler. 

G - lsteklilerln teklif mektupla rmı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline ka<ıar Sular Umum Müclürlilğüno makbuz mukabiltnde ver
meleri rn.zımdır. Postada vuku bulan gecikmeler kabul edilmez. 

(225) (496) 

, · ı~taı1bul -Belediyesi Iliiı.İarı < 
> . ·, .. ' ) • . ' • • ,, 

"" -- T. ' -.. 

Yolların tamiratında kullanılmak üzere lilzumu olan taş, kum, çakıl 

vesaire kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 14707 
lira bedel tahmin edilmiştir. Eksiltme ~ - 2 - 938 perşembe gUnü saat 15 de 
Daimi Encümende yaprlacaktır. Ltste~iylc şartnamesi levazım müdürltiğün· 
de görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı '"esikadan başka Fen 
tşleri :Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet '"esikasile 1103 lira 3 kuruş
luk ilk teminat makbuz veya mektu biyle berab6r teklif mektuplarını ha
Yl kapalı zarflarını yukarda yazılı gUndc saat 14 de kadar Daimi Encil
mene vermelidirler. Bu saatten sonra Yerilecek zarflar kabul olunmaz. 

(353) 

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Adanada tesis edilecek sulama şebekele

rine alt haritaların totogrametri usu liyle alınması işi. Muhammen bedeli 

(980,000) ıtradır. 
2 - Eksiltme 1 Nisan 1938 tarihi ne rastı ayan cuma günü saat 15 de 

?\afıa VekA.leti Sular Umum ::MüdUrlU ğü Su eksiltme komisyonu odasında 
lrnpalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartname sini, mukavele projesini, Bayındırlık 
işleri genel şartnamesini ve fennt şartnameyi 49 lira mukabilinde Sular 
T.ım um :M:üdürlilğlinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ir.teklilerin ( 42,950) liralık muvak
kat teminat vermesi ve (20,000) hektardan aşağı olmamak üzere havai fo
togrametri usullyle harita işi yaparak muvaUakıyetle başarmış olduğuna 
dair ehliyetini tevsik etmesi· ve Nafıa Vekaletinden almış olduğu mütcah
b.itıik nslkasınr göstermesf rnzımdır. Yedinde milteahhitlilt esikasr olmr
yan lar eksiltmeden on gün evvel Vekil. !oto müracaatla mUtealıhftlik ycsikas 
alabil i rlor. 

5 - lsteklilerin teklif mektupla tını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Sular Umum MUdilrlilğUne makbuz mlılkabillnde ver
meleri lAzrmdır. Postada vuku bulan gecikmeler kabul edilmez. 

(226) '( 497) 

resinde bulunan Ala zade Şakir ~eyhinc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

açılan (300) lira alacak davasından dola- ı 
yı cl:ıva edilmesine gönderilen davetiyede 

ıneıkür mahalli lerk ile bir semti med111le 
gittiği bildirilmiş, olduğundan davacı ve
klli nin isleğiyle Ye (20) gün fasıla ile i!A
ncn tebligat il"r:ısına karar \•erilerek mu
hakemesi, 21-2-838 pazartesi saat 11 e 
t:ılik kılınmış olduğundan, İ'jbu gün ve 
saatle muhakemeye gelmediği veya tara· 
fıncl:ın mus:ıdd::ık bir vekil göndermediği 
takdirde gıyabında, muhakemeye devam 
olun:ıc::ığı davetiye tebliğ makamına kaim 
olmak iiıcrc ilan olunur. (\'. P. 2099) 

Z AY 1 

Dün akşnm nüfus tezkeresi, yedek su
b:ıy okulu ş:ıh:ıdctnamcsi, yarsubay terhis 
tezkeresi, lise şnlıadetnarncsini zayi ettim. 
Yenisini çıkar:ırağımdan hükmü yoktur. 

Falih Scnili medrc~e 12 numaralı oda-
da Miinir. (V. P. 2100) 

den sonraki bekci Ye masraflar ile badel 
ilınle mulınf:ıza masrafları müşteriye ait· 
tir. Arttırma bedeli muh:ımıneıı kıyme
tin y!izde 75 ini bulduğu takdirde en çok 
arlır:.ına ihale edilecek, aksi hrude en çok 
nrtırnnın t:ınlıhüdü bakı kalmak üzere ar
tırma on beş gün daha temdit edilerek 
18 - 3 - 938 tarihine tesadüf eden cuma 
günü s:ı:ıt 1 i <len 1G ya kadar yine daire
miztle nrttırınny:ı devam olunacak ve en 
çok artırana ih:ılc edilecektir. 

2001 numaralı lem ve !nas kanunun 
120 nrı maclıJcsine tcYfikan ipotek sahi
bi alacııklıl:ır ile bilcümle diğer ruacaklı
Jnrın dahi işbu gemi üzcrindekı hakları
nı ve hususiyle faiz ''C masrafa dahiJ olan 
iıldinl:ırını evrakı ıniisbiteleriyle birlikte 
20 giin iı;incle dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi takdirde hakları deniz si
dlli ile snbit olmadıkça satış bedelinin 
paylnştırılmnsından hnric kalırlar. AIA
k:ıdarlıırın işbu moddei k:ınuniycyc göre 
h:ırekcl Plnll•leri \'C ıJahn faı)a m:ıJumnt 
almak isleyenlerin dairemizin 937/4i07 
sayılı dosy:ısınıı mür:ıcaatıarı ve alacak· 
lıl:ırın işlın gemiye ait bilcümle marnmatı 
öğrenmiş ve o suretle arttırmaya iştirak 
cim i5 nddohınacoklnrı il!ın olunur. 

(24477) 

- . . 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Kiralık 
Pangaltı Çayır sokak 89 No. lı ev 
Pangaltt Cedidlye sokak 100 No. lI ev 

EmJAk 

Pnngalu Fransız kllisesl sokak 21 No. lı ev 
Yukarda yazılı Vakıf malların 31 - 5 • 938 giinü sonuna kadar kira-

ya verilmek Uzere açık arttırmaya konulmuştur. 
tsteklllerln 7 - 2 ·- 938 pazartesi gilnU saat 14,30 da Beyoğlu Vakıf· 

lar Müdürl!lğü Akar at Kalemine gel mel eri. ( 548) 

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Yeş!lrrmak havzasında tesis edilecek su

lama şebekelerine ait haritaların fotogrametrl usuliyle alınması işi mu-

hammen bedeli (529,900) liradır. 
3 - :ınksiltme 4 Nisan 938 tarihine rastlayan pazartesi günil saat on 

beşte Nafıa Vekaleti Sular umumi MU dtirJüğU Su eksiltme komisyonu oda 

smda kapalı zarf usuıne yapılacakUr. 
3 _ tsteklller eksiltme şartnamesini, mukavele projesini, Bayındırlı!<: 

işleri genel şartnamesini ve fennl şartnameyi 26 lira 50 kuruş mukabilin

de Sular Umum MUdilrlilğUnden alabilirler. 
4 _Eksiltmeye girebH~ek için isteklilerin (24946) liralık muvakkat 

teminat vermesi ve (20.000) hektardan aşağı olmamak üzere havai fotog 
raınetri usullle lıarita. işi yaparak mu vaftakıyetle başarmış olduğuna dai 
E:hliyetiui tevsik etmesi ve Nafıa Ve ka.Ietl~den ~lı~uş ol~uğu müteahhitlik 
vesikasını göstermesi ıa.zımdır. Yedin de mliteabhıtlık Yesıkasr olmryanla 
f!kısiltmeden on gUn evvel VekAlete milrac:ıatla müteahhitlik Yesikası ala 

bilirler. 
5 _ tsteklilerln teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bi 

saat evYellne kadar Sular Umum Mü clürlüğüne makbuz mukabilinde Ye 
nıelerl ı~zrmdır. Postada vuku bulan gectltmoler kabul edilmez. (4!l8) 

. ' : 
,... : .~/ ~..:· ~ ' 

Jl~nlarınız için yaln ız 

20335 N o. 1:~~!~: 
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Çü-;;kü-ASPiRIN seneler
denberi her türlü soğukal-
~ 

. gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz 'bir ilaç olduğunu 

} ı1i isbat etmiştir. 
• ı 

' A S P.. 1 R 1 N in tesirinden 

emin oima~içJn lütfen E}Y 1 markaj 

sana dikkat ediniz. 
~ ...... ---~_...... 

Kapalı Zarf Usullyle Eksiltme ilanı 

G·resun Nafıa Direktörlüğünden: 
2 Şubat 1D88 tnrlhlne rastlayan tarşnnba gilnfi saat 15 de Giresun vt

l~yeti hususi muhasebe binası içerisinde toplanacnk olan vUAyct encUme
nlnco (48,835) lira muhammen bedelli hastahane binasının yalnız kAglr ve 
IJetonarmo kısımlarının foşası vahldlfiatlar Uzerlnden kapalı zart usullyle 
eksiltmeye kon lmuştur. Tekllflerdekl tenziltlt vahidi flatların umumu 11· 
zerinden yapılacaktır. Şartname, plAn ve buna mUtcfcrrl diğer evrak 240 

kuruş mukabilinde Na.tın dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat 
(3662) lira (61) kuruştur. Teklif mektuplarını mahalll ticaret odasında 
ayıtlı olduğuna lle.tr esllca ve 1938 yJ11 tctn cart Nafta Velt&lettnden alın• 

mış en aşağı 26.000 liralık yapı işleri tnUtenbhltllğl veslkasirle birlikte 2 
Şubat 1938 carşanba gUnll saat H,30 a kadar Giresun "ll!yetl daJmt encU
nıen relstlğinc vermeleri ldzımdır. ( 4 60) 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıkbr 

•• m:ı ...................................... .. 

Ankara caddesinde 
kira[ık dükkan 

Vakit yurdunun altmda (ölen Fransız kitapçısının) yeri -ve arkadaki 
depolan kiralıktır. 

Birle1tirilmck suretiyle lSO metre murabbalık bir mesaha elde edilebi
lir. isteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna müracaatleri. 

................................................. 

Sahibi: ASllııl US Negıiyat mUdUrU Refik A. Sevengil 

Bakırköy Bez ve Pamuklu 

( 

e s cat Fahri ası T.A. 
i R KET ş • 

1 N O E ·N: 

Kartal marka 85 santim enindeki kaput be
zimizin 36 me relik topunun, u hafta için, 
fiatı 7 32 kuruştur. 
Bu fiat Fabrikamızda ambalajs z ola ak tes
lim ve peşin tediye şartıyle mu e erdir. Bir 
balyeye kadar satış yapıhr. 

VADELi 

DOKTOR. Türk Hava Kurumu 
Necaettln Atasagun B . . . . k p. a 
Her &iln sabahlan aekb buçufa uyu 1 y n g osu 

ak1amlan 17 den 20 ye kadar Llle 4 •• k • J 77 Ş b t 938 J d • u tayyare ıpartmanlan ikiuci daire • ncu eşıae u a ae ır. 
17 numarada hutalannı kabul ede.r. B •• •• k •k • 50 OQO L• d 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye~ UYU 1 f3ffitye • )f3 Jr • 
dar hastılarrru parasız, Kurun. Ha , 

Bundan ba~ a: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle l(20.000 ve ıo.()00), 
ber okuyuculanru dakupon muka· 
bilinde muayene eder. Telef: 23953 liralık iki adet mük~fat vardır • 

• 
___________ .. Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin e den bu piyankoya iştirak ediniz. 

Göz hakimi 

Or.Muıat RamiAydın 
Muayenebaneslnl Taksim. Tallmane 

l'arlabaşı Cad. URFA Apt. nma 
o.a.kletmietir. reı: 41553 

'azardan maadB hergün: Oğleden 

ıonra saat ikiden altıya kadar 

----------------------------------------------------
P. T. T. Levazım MUdUrlOğUlıden: 

ı - ldare ihtiyacı için 6 tane yüzlUk, 4 tane elllllk maa paratöner tel .. 
fon santırnlı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

ııt-
2 - Muhammen bedel (9600) mu vakknt teminat 720 lira olup ek• 1• 

mcsi 8 Mart 938 salı günü saat 16 de Ankarada P.T.T. umum mlldtırlilk b 
nasındaki satın alma komJsyonunda yapılacaktır. 'l'l-

3 - lsteklller mu,·akkat teminat makbuzu veya banka mektuboD0 
0., 

carct Odası veslkasından başka mUtcahhttllk vesikasını ve teklif uıelrt11!r 
nu muhtevi kapalı zarflarını o glln saat 14 e kadar mezktr komls10D• 
receklerdir. ~ 

4 - Şartnameler, Anknrndn P.T.T. Levazım, !stanbulda Beyoğlu F/f· 
ayniyat şube mlldUrtnğünden parasız verlllr • . (341) 


