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TESLiHAT PROGRAMIMIZ 
A.tatürk'ün direktiflerinin ve Başvekilin nutkun-! 

daki esasların tatbiki cümlesinden olarak 
Yeni bir beş senelik program 

. tespit ed.ildi 
l\a. Ankara, 24 (A.A.) - Büyük Şefiı ı 
tı" :nutayı açış nutkunda "Türk birliği 
'Vırı 1'ürk kudret ve kabiliyetiniı., Türk 
,ttarıseverl:ğinin çelikleşmiş bir ifades 

··<>lan ord ı ........ ı 'c"l;h;ıt ve techi -..____ . 

zat programını tamamlamak, harp aa
nayininin daha ziyade inkişaf ve tevaü 
için alınan tcdb.rlere devam edilmek ve 
endüstrileşme mesaimizde ordu ihtiya
cını aynca göz önünde tutmak.. bütün 

tayyare ve motlSrlerimfztn memleketi • 
mizde yapılması imkaruannı hazrrla -
ma~ hava kuvvetlerinin aldı&ı ehem • 
miyeti iÖZ önünde tutarak bu mesaiyi 

(Bc:mu: Scı. 6 sa. 5) 

Balkan. Ant ahlı R.onseyi 
8ugün A~k·-~r:aCla .toplanlyor 

. . . 

~'=llnaını ve Vugcsoav . BaşvekDUDeırı ile Romanya 
Harncnve mtilşteŞaıır.o . dlUılnl .akşam geDcJJIDer · 

ve · ankaırava glttnıer 

General . Metaksasın beyanah: 
"B..1. sefer de hakka: ·mil-ste"lid olan sulh idealine . ' .. . 

"" 
ayni ser}fıka_t _:;~~ toplanıyoruz n 

'~ --~--~~~-------~---
.,.,, - u,:ıgan anıaş~ 

'11ası bakımından 

Beynelmilel° 
vaziyet. 

1rııuı · lifn. iz Hariciye Nazırı E<lcn'ln Is· 
.. , llltı • 

liltlrt nascbctlylc n,·am knuıara-
%1 ~~eı·<'yau eden ınünakn~alar hü
lle 1( nn cfk4rıumumlyc~lncle a1ıika 
~•ktı.,~l"şıJnnmı':'hr. Bunun sebebi a
>"Uı tn~ıllcş kıta üzerine yayılmış hcş 
totı 1111 Yon nllfusln koca bir lmıınrn· 
ba?1C'i'1t l<!rnsu eden bir hllkunıcı hı 
lal'ttJc h1Ytl8cU konuşuluyor. Tabii o
~ası er memleket te hu siyasette 
~'tıı 1 htı- de~rfsikllk olup olım''ft('ft· 

lltıl . ., 
On nrnağn ~alışıyor. · 

l Uq iç• 
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l~ılcn•~Ydnsrz ~nyılnmnz. • 
1<ııll'ıf' l •n hnrktyo nczn rctln<fen çc· 
~bctı nnc;ıı İnı:till:ı • ftnh·nn mlina· 
ı~ l'ı1 . 
""-"Şltıı nın hey<'carılı hlr safhasını 
:eıll'ıt> 1cttı l c ilk dctn bu makama 
C3·~ıı.nıı:1e ~ene hu mUnncı~hctlerln 

111
•1\ l~tn ~ hlr hl\cll<ı<-~I olmuştu. 0-

~hıırıı.<'k ;'~lhıktı ,-nzlyctl i)·tcc anln-

l ClLo; .. J... ~in Bclf'nf lshasma ... ctlren 
1\ " "l' il . . ... 

ı:ı "ltı tnıcı 0 0 nclftn ~onrn hn tınflbıe-
'"· Şaflnrını (JUşUnmck 11\zrm-
lf nt 

~~t1~Glthlnr-rtnılır ki ltnh·a. Hnhe!i' c;;o-
,,o cnu . . 
1 l'~ıı. lrı z l°<'lll ha"lnmı" hulunn-
"tı ~llt • • 

'l <lo~ 
1 

Crc> ,.c Frnm:a hlr fal'nf· 

ıı~ 1~t>ıır~~n '10~ı-ıı,·n ~nrki A trlkn· 
>la "tl<'r C olan. dl!tcr tnrııftan 
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l>t tide 1ttzıı" oHnı ile Hnhc5lstnn ü-

ııt(l- • hlr 1 
tıc~ · ,.tıcııııcu h an ıı~mn ynpmı~ jti-
1\A "ettrıı nlclc o l 'nktt harfcl,,·e 
-,,~.,.. Rlr R • ı 
ıllt... t.,..,.111 nnuıeı Hor ile t~msfl 

1 "l\t- t ,. t.111 (\ 
t\(l l\ f\'l'tt ' "1<'tt Rfthf'st"tnn ı 

et htt sı . Raıı~ Sc>lftsfy(•')·l hf.mnyf' 
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ASIM US 
(8o,uı: Sa. 6 Sil. U 

Balkanlı misafirlerimi::: dün aX·şam istasyonda 1:ar.rılaııdı1c"ları esnada .. 

Bir \'ugoslav gazetesine göre 

İspanyol nasyonalistleri ile mü
nasebala girişmek işinin de 
görüşülmesi muhtemeldir. 

BugUıı hükümet merkezimizde top
lanacak olan Balkan Antantı konseyi
ne iştirak e(Jnek üzere dost ve miit
tefik Yunanistan, Yugoslavya \'e Ro-

Şüşnig 
Nutkunu söyledi 

A iman ve ifalyu11 
{/osııuğunaan eıni11 
Londra, 24 (Busust) - Avusturya 

Başvekili B. Şuşnig bugün fl'vustur
ya meclisinde, beklenen nutkunu 
1:10yle>nılştlr. B. Şuşnlg slizlcrlne A· 
vusturyanın f.stfkta.Unden bnhscdc-

(Sonu: Sa. 6 SU !) 

manyanın sayın milmessilleri diln ı.,eh
rimize gelmişler ve Ankaraya gitmi§
lcrdir. 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 1) 
--o--

Ankara · 
toplantısının 
efıemmiyeti 

Ankara, 24 (A.A.) - "Ulus gazete· 
s:nin yarınk,i sayısı, Falih Rıfkı Atay -
ın aşağıdaki başbet!<esini neşrediyor: 

Senede iki defa içtima eden Balkan 
Antantı konseyinin altıncı toplantısın
da hazır bulunmak üzere, Yugoslavya 
Başvekili ve Dış Bakanı Doktor Milan 

[Sonu scı. ~ sa.. 3) 

:A.tator'k dlln ~e1irtmf:u1en ay:nlll'lark<'n k<'ndlstnl u~rlayanlu ~nsmda 

Büyük Önder Atatürk 
Dün akşam şehrimizden Ankaraqa 

lıareket ettiler ' 
Cümhurreiaimiz Atatilrk dün a"kjam 

Ankaraya te}rü buyurmuşlardır. 
Büyük Onder aaat 4,S te Dolmabah-

çe sarayına yaklaşan Heybeli vapuruna 
beraberlerinde İsmet İnönü, Salih Bo%· 

(}fonu: sa. 6 ttÜ .5) 

Edenin isi/fasından sonıa 
lıansanın Protestosu .•• 

Fransız hariciye naZı
is ifa edecek! 

Kendisile beraber Başvekilinde 
kabineden çe~Ailmesini istiyor 
Londra, 24 (Hususi) - Fransız 

kabinesinde de değişiklikler olaca· 
ğından Londra siyasi mahafllind~ 

bnhsolunmağa başlanmıştır. 

"Deyll Telcgraf" gazetesinin yaz
dığına göre, Fransada milli birlik 
kabinesi teşktl edilecektir. Fransız 

hariciye nazırı Delbos. Ilaşvekll Şo
tanı blrlll<te kabineden ~ekilmek 
hususunt.Ia lknaa çalışıyor. 

Bu çeklliş, İngiliz Başvekili Çeh
berlayn'in siyasetine karşı bir pro
testo olacaktır. Bu suretle lnglliz 
umumt cfkArına tesir icra edilecek
tir. Eski Fransız Başvekili Filanden 
nyın 25 iıide (bugün) Framnz kanıa
rnsındn söyleyeceği nutukla Çember
lnyn'ln siyasetini methedecekt1r. 
"lvnlnğ Sjnndart" gazetesi bu ak

şamki sayısında, Fransanın da bir 
~ol ağzında olduğunu yazıyor. 

K - 1 ar yagıyor ••• 

Şehrimizde bir kapalı, bir 
sıcak bir soğuk giden hava ewelisi 
günkü kar serpiotinden sonra' dün gU
neşli fakat, son derece soğuk geçmişti. 
Suhunct derecesi sıfırdan a~ağı ~ de -
rcceye kadar düJmÜ§tU. Sabahleyin ya-
lan '-u cs·ıeden sonra e · 

gece tekrar V<. bol bir kar başlamıı • 
tır. Kar bu sabaha kadar durmad:.n do
vam etmiş, şehir tamamen beyaza bu· 
lanmıştır. 

Yukarıdaki resim dün gece, kar ıo -
ka!yan kaplamaia baaJacbp aman bir 
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Veni kamutay binası 
350,000 metre murabbaı üze
rind ~ muhteşem bir saray o~uyor 

Yeni Kamnta1 blnıt~ının <·eph"den gl\rUnllştı ••• 

Ankarada Yenfşebfrde .bUkQmet 
matııılleı;inln arka tarafında 350.000 
mt'tromurabbaı arsa ıızerlnde kurul
masına karar verilen yeni Kamutay 
binası projesi seçllml~, plln musaba· 
k~rn<h blı inciliği Mimar Holzme
ttJmr kaıaT'nııştır. 

1937 yılı flkkl.nununıın onuncu 
gtlnU nihayet bulan müsabaka, o ta· 
rlbten sonra, 'öhret ve Ballhlyetlert 
dllnyaca tasdik edilmiş bulunan tı 
ve~ll Profesör lvar Tengbom, Jngll 
tPrell Hovard Robetaon F. R. t. B. 
A.: S. A. O. G.; ve Hollandalı mimar 
w. M. Dudok B. N. A. tarafından 

tetkik edtlmlştlr. 
Kamutay Reis Vekili Bay FfkrP.t 

Sllay, yen\ kamutay blnnsı hnkkındR 
lilusn verdiği rnaırımatta ezcümle 
şunları söylemektedir: 

ri 200 klştıiktJr. Bunlarda loca yok-
tur. 

Riyaset, başvekAlet. reis veki11erl, 
"'ncllmenler lc;:ln bUrolar ve salonlar
dan bahse blle lUzum yoktur. 

Asıl blnndnn başka bir de servis 
kısımları mevcuttur: Kalorifer dal-
resi, vanttlAsvon IRtasyonu, ele'ktrlk 
•u\ntrah. mnthaa, hnhı:rvan ve bade· 
me koğuşları. poltR yatakhanPlert. 
muhafız ktcrlnsı, evrak mahzeni, su 
ttazlnf'fll gibi... 

SRray ve mUştemllfltr hakkında 

htr fikir eilfnllehllmesl için şu ra
kamları g6zHnüne getirmek kAfidlr · 
HOkQmet mahnllPslnde ve bunnn rlr· • ~mda yapılmış olan blnalar<'lan Tc: na 
kanlık, T P.m;rfz Mnhkem~!d, Mnll 
MUrlnfna. CTenr•l Kurmay, Harp oku
lu, Raymı'hrhk Rakanh~ı. lktısat 
VP.kfl!P.tl hlnnlRrrnrn hn~lmlerl. 3fi7 
hin metra mtk~hrrlrr. Tifrln<'f mıır~

tatı karnnan proje 297.000 metre 
mfkft hri! ır. 

- Saray, Ankarada, Yt:nlşehlrde, 

JTtil,(tnıet mnhı:ılloslnln arka tarafın . 

dnkl tl)p~ Uzerlnde yapıhcaktır. Ar
Ramn hulıınduğu yerden f>Skl ve ye
ni Ankarayı heyeti umumtyeslyle 
seyreclebfllrslnlz. Pek tablfrtlr kt sa-
ray da eski ve yeni Ankaradan iyice 1 Romalllar devı ine ail 
görUlebllecl'ktlr. Saraya tahsis olu- s•ır ço•• mi ~k altın 
nan arazi 350.000 metrP.murabbaı- .._ 
dır: ancak mUsal:iıklar, plAnda görU-

len ve arsanın hUkfımet mahallesinin b U 1 Un d U 
tam arkasına tesadüf P.den kısımla-
rında I<amutay snraylyle beraber ve 
- fakat bu mURabakaya dRhil olma
yıp sonradan inşa edilecek olan -
Daşhnknnlık ve T>rşhakanhk hlnala
rı içln ı1P. yer ayıracaklnrdı. Mimar 
da bttyle hareket etmiştir. 

Sarayın n ele r fht l\'& edeceğini an
latmak imktınsız gibidir. Zira inşaat 
programı heme n hem en yUz sayfalık 
bir kitaptır. Yalnız size bazı kısım
lar hakkında kısa mnl<ımat vereyim: 
Sarayda dört toplantı salllnu bu 11a
lonlarda n birincisinde Aza için 600, 
dinl eyiciler için 1000 kişilik yer 
'Vardır. Uç kısımdan mllrekkep bir 
şeref locası, sP.flrler için 100 kl~lllk, 
bUyUk memurlar için 100 kişilik . 

gazeteciler için 100 klşlltk lOf'alar 
bulnnmnktadır. Salonun ıışık tPrtl
batı istenildiği zaman fotoğraf alına 
cak surette hesap edilmiştir. hin
ci snlon 300 Aza, 300 dinleyici için
dir. Localar diğer salondaki gthldlr. 
tJ'çUncU ve dördUncU salonların behe-

ı·-·-·--.. -·--·---· ... ·----
1 <Hinin in 11PşindPn: 

Anşlus? 
Almanya A vuaturya f abriT.-alan

na sipari.§te bulunmuf. Fakat bu 
sipar~lerin bedelini döviz ile değil, 

1 

ancak kemli memleketinde geçen 
bir mark ile iSdeye:cekmiş: 

- Bil marklar ile Almanyada a-
1 razi alır, fabril•a yaparsınız, ondan 

Kayseri, 24 (Hususi) - Kayserinin 
Bünyan kazasının Sarıoğlan nahiyesine 
bağlı Yılrlırım köyünde yapılmakta o -
lan bir evin temeli kazılırken bir çöm
lek altın bulunduğu ve bu altınların ka
zıcıl~r tarafu~dan aaklanıl ıiı haber a
lrnmı~tır. 

EJe geçen dört altının Roma1rlar dev 
rine ait i~i yüzü kabartmalı meskukat
tan olduğu anlaşılmııtır. 

Saklandığı haber alınan altınlann 

meydana ç:karılması için Bünyan kay
makamı mahalline gönder.lm'.~tir. 

Fransada kadın hllr· 
rlyellne kavuştu! 
Hürriyetin doğduğu memleket ola -

rak tanınan Fransada §imdiye kadar 

kadın, serbestliğini el:ne almamıştı. 

Evli bir Fransız kadını, her hususta ko 

casına tabiydi. Bankaya kendi hesabı • 

na para yatıramaz, bir yere gitmek is

tese kend: başına pasaport alamazdı. 

Bugün, yeni bir kanun neşredilmiş, 

ve her Fransız kadınına hürriyet veril

miştir. Artı~ Frantada da evli kadın, 
kocasına ancak kanunların bazı madde 

teriyle bağlr olacak, diğer sahalarda 

hürriyetini eline alacaktır, 

it IJ 11 t /\ 11 ll h "n" o ı u
nuz ııt abont edinin 

-·- -- -

lstanbulve 
Bursa 

iki büyük seyyah 
Şf'hı i olat·ah 

Ankara, 24 (Telefonla) - Hükumet 
tarafından yeni bir Turizm kanunu ha
zırlanmaktadır. 

Bilhassa Istanhulun imarını hedef e· 
dinen bu Turizm kanun projesine göre, 
Bursa ve tstanbulun imarına 60 milyon 
lira harcanacaktır. Bu para sekiz sene
de ödenecektir. 

İstanbul ve Bursada yapılaca~ yeni 
tesisat arasında yeni Turizm ırJ.:esse • 
selcri, turistik yollar, lünaparklar, plaj
lar, kış sporlan, otomobil sporlan için 
yerler vardır. 

Diğer taraftan, tur:zm işleri bir u • 
mum müdürlük halinde iktisat Veka • 
Jetine bağlanacaktır. 

Veni büdçe projesi 
Ankara, 24 (Telefonla) - Vekiller 

heyeti ön:.:.müzdeki Pazartesi günü ya
pa:ağı top1antıda, Meclise veı(lccek o
lan bütçe projesini tetk:K, ederek son 
şek:'ni vereceklerdir, 

Biltçe projesi Salı günü Büyük Mil
let Meclisine ver le.:ektir. 

iCRA MOTEHASSISI 

Ankara, 24 (Telefonla) - icra iıle
rinin ıslahı için İsviçrcıden getirilmesi 
kararlaştırılmış olan mütehassıs Mart 
ortalarında gelecektir. 

Mütehassıs, evveli Ankarada, sonra 
İstanbul, İzmir gibi muamelesi çok o • 
lan yerlerde tetk:kıer yapacak,tır. 

YENi TA YINLER 

Ankara, 24 (Telefonla) - Başvek1-

let Arkiv dairesi müdürlüğüne Naf a 
Vekaleti İzmir §irket ve müesseseleri 
komiseri bay Halit Altan tayin edilmiı
tir. 

İstanbul Telefon müdürlüğü muha -
sebeciliğine de muavinlikte bulunan 
Bay Burhanett:n tay·n edilmiştir. 

GALA TASARA YULAR 
AN KARADA 

Ank!llJ,. 2~ (Telefonla) - Galat. -
saray klübil futbolcuları bugün ;ehri • 
mize geldiler. 

Sarı • ~ırmızıltlar Ankara garında 

sporcular ve halk taratınidan alkışlarla 
· karıılanmııtır. 

REt .EDIYE iSLERi 

BEBEK - ISTINYE SAHiL 
YOLU 

Bebek • lstinye s&.hil yolunun as • 
falt olarak in~n.sı için hazırlıklara baş 
lanmıştır. İstikamet haritası alaka • 
darlara tebliğ edilmiş ,Rumeli Hisan 
mezarlığının yola dilecn kısmının kal
dırılmasına bacıl:ınrİııştır. 

fnş:ıat yaza dom yapılacaktır. 
Belediye bundan bn~ka evvelce a!I • 

falt o1srak inealanna karar verdiği 

yollara ne kadar para gidece~ini tet
kl t edivordu. Yarım milyon liraya ih
tiyaç oldu~ anlaş1lmıştır. Bu para 
kısmen 937 ve kısmen 938 seneleri 
bUtçelerinden verilecektir • 

Ş.qhfr Plclnına Ait Maketler 

İstanbul ve Beyo3lu şehir pH\mna 
ait prnie ve maketleri tetkik tc~in Da
hiliye Ve'raletine gönderilmişti. Pro - 1 
je ve maketleır Bclediveye iar!e edil • ı 
miştir. Ya!nnda müzakere edilmek U-
zere Şehir Meclisine verilecektir. 1 

• 

Gördes kasabası 
Kasabanıo, bulunduğu yeıden karşı taıa/8 

nahli işindeki lf'reaaiilıü oazihefe aıtıll 
biı nihayet Oi'ı iım~li 

ğıtmak meselesi gelir. Aksi tak~r~: Cördesin esk: bir derdi var: Merkez } 
~sabaıun bir türlü yerini t~sb:t edeme 
mek, merkez kasabası öteden beri 
Kumçayın sağ kıyısındadır. 

Halbuki çayın sol taratmdak,i sırt • 
lar daha havadar, açık ve ferah olduğu 
için kasabanın inşa vaziyetini ilk gö • 
rcnler neden dolayı vakt:yle Gördes!. -
ler evlerini k::ırşı tarafa yapmamışlar 

diye hayret eder. 
Onun için bundan otuz, otuz be~ se

ne evvel çayın sol sahiline yeni bir hü
kümet konağı yapılmıştı. 

Kasabanın karşı tarafa geçmesi için 
bir başlangıç olması düşünülmü~tü. Fa 
kat aradan seneler geçti. Görde.;liler • 
den tek kimse bahçe ve tarla:ardaki 
kulübelerden başka karşı tarafa bir ev 
yaptırmadı. Merkez kataba öylece eak. 
yer.nde kaldı. 

Mütarekeden sonra garbi Anadolu 
ile beraber Gördes kazası da işgal altı
na geçti. İşgal ~uvvetleri ile çeteler a
rasındaki mücadeleler arasında kasaba 
yandığı için tahlısten sonra yenı yapı
ıacak evlerin yine Kumçayının r.ol ta • 
rafın:laki Eırtlar üstüne yaı-ılması ar • 
zuları canlandı. Fakat fiiliyat yine bu 
arzuları tahakkuk ettiremedi. 

Z.ra bu defa yangından ve işgalden 
kurtulup ta alelacele kend.lerinc ev 
yaptırmak istiyenler yangın yerlerine 
inıaata başladı. Bir de kasabanın toplu 
bir şekilde naldi için karşı tarafta içe· 
cek ve kullanacak su bulunmadığı, son
ra bu tarafta kurulacak yeni bir kasa -
banın lağımlan ve su yolları da ayrı bir 
mesele olduğu ve bu meselenin derhal 
halli iç n belediyenin maddi imkansız
lık:ar karşısında bulunduğu anlaşıldı. 

Şimdi Gördesten aldığımız hususi 
mektuplardan öğreniyoruz ki bugün • 
lerde yine merkez ~asabas:run karşı ta
rafa nakli işi zihinleri yine meşgul et
mekteJir; zira eski kasaba yerinin bü
yük b r kısmında heyelan =yer kaçığı ·-· ... ·· '-···-'- ~- ,_.. ...................... . 
vermek tazım gelince tereddütler hisse

dilmektedir. 

Bizim fikrimizde Gördes kasabasının 
bulunduğu yerden karşı tarafa nakli iti. 
yukarıda iıaret ettiğimi% gibi, her ıey
<len evvel b r su ve lağım tea~tı me
selesidir; bundan sonra da yeni kasa • 
banın kurulması için icap eden ı.raziyi 
satın ahp arsalara taksim etmek ve da-

A ksaraydukl hadise 
Aksaray orta okul taleb~sinuen Ka

mil oğlu Mehmodin kırık numara aldığı 
için r yaziye öğretmenine mektep için· 
de tabanca ile ate§ ettiği geçen ay ya • 
zılmıştı. 

Bu talebeden bir mektup aldık. Bu
na bir de mahkeme ilanıt sureti bağlı • 
dır. Bu ilama göre mahk,emenin ilk 
hükmü temyizce bozulmu§, yeni muha
kemede atılan tabancanın mantarlı ta • 
banca olduğu iddiası kabul olunmamıı
aa da öğretmenine kar§ı atıldığını sabit 
görmemi§ ve zaruret olmauan ailih at
mak cezası ver"p bunu da müteessiren 
yaptığı noktasından cezayı hafifletmiş· 

tir. 
Öğretmene silfih atmak g:b: ağır ma

hiyette bir suçun bir mahkeme i1amiyle 
silinmiş olmasından işitenler elbette 
memnun olurlar. 

f ·kriP"' kasabayı karşıya na~Jetmek 1 

1
' t 

··be e sadece nazariyatta kaldığı tecru 
ile anlaşılm:1tır. 

- QÖt" 
Şu halde eğer bu urtlara gore ı. 

r- · 'st ı
des kas:ıbasının karşı tarata naklı 1 

d .. · ki · mek det" zam e ı .ıyorsa va t geçırme • daıt 
hal kati bir karar vermek, bu karar 
sonra da rm:yata geçmek lbımdır. 

Yolıi eğer nakil fikdn:len vazgeçi~~ • 
cck ise bunu da yine bir karara ı,Jg; 
yıp ilan etmek doğrudur. Bu yolda rı: dl 

bet veya menfi bir karar verır.ernelc .~ 
beled yen:n, hem de Ş!hir balkının ı 

te; ebbüs'crine engel olur. Bugünk1İ ı; 
red·.lütlü vaziyete bir nihayet verı:ıc 
dir. 

A.~ 

Borsacılar 
l>ün bir toplantı 

yaptılar 
·r

tstanbul para borsası acentaları ~. 
liği dün saat ı 7 de fevkaUide b.r içU 
ma akdetmiştir. 
' B · · b"t·· b enta1't1 u ıçtımaa, u un orsa ac: ·ği 

iştirak etmiJ, bor:a acentaları birlı • 
reisi Fuat Çelti!: ve umumt katip ?Je 
dim Akçer hazır bulunmuştur. 

Bir saattan fazla devam eıden but&0~ 
lantıda İstanbul borsasının Ank~~~ 
nakli etrafında uzun uzadıya görU~ ,. 
müş, acental::ırın tamamen Ankatll) 
nakli tekarrür etm !l:t:r. . ~ ~ 

Bu hususta birlik ikinci bir toplat'li, 
• 3~ 

d:ıha yaparak borsanın Ankaraya " , 
ile İatanbulun bir çok yerlerinde " 
b: Jhass;ı Dördüncü Vı:kıf hanının kJf • 

tısında bulunan sarraf dükl:inlatı~ 
kapana:ağı söylenmektedir. Çün~u_:. 
dükkanların İstanbul borsası ile 1'11 bit 
deten olmasa bile manen çok yakı11 • 
alakası vardır. Böyle de olm;ısa J..ı:.,sı.• 
Uuu"-u v aıuı ucıuuu.u n.ı.ugııou'u",., t 
kanlara borsanın teıeklçülü ile bt'ta.t~ 
yüıde yirmi zam yapılmıştı. Bo::~:ıt 
Ankaraya taşınmas"yle bu dük1'll1 ..... 
bir hayli kıymet kaybedecektir. 

DUNKO BOa5A 
_ • • • tet" 

İstanbul borsasında dun bınneı i. 
tip Türk borcu tahvilleri 19,20 ceıt ı$ 
kinci tertip Türk borcu tahvilleri 19• 
ten muamele görmüştlir. tıJl' 

Bun:ian başka Sivas • Erzurutn .,
1
,. 

villeri 95 ten, Arslan C'mento tah~1·.,. 
ri 13,l 5 ten sattlmı§, bir İngiliz lir'~ 
na Merkez bank,ası tarafından 630 

ruş tesbit edilmiştir. ııS 

Dün Londra borsasından ısu"bıı-
·Ji• borsa!rna gelen telgrafta bir tngı oı~1 

rasının 15432 franktan, :doların .~ ~ 
den muamele gördüğü ve UnUtıJr 
348 e satıldığı b:tdirilmişt:r. ~ 

--------
KURUN 

Avlık 

:, u' lık 

.ADO~E TAR1FES1 

Memlrket r.terntr1:el 
Jçın ıle d ışınıl• 

95 1rıa 1'11' 
21i0 425 • 

6 11\'lık 4;5 
\' ıllık • 900 11i110 ,, "' 

1 
'" -~ Tıırıfeı;lnıl!'n Rnlkıın llirliA• C .,1r-

I . !'ı!ir.r ,. f otuz kıtrıı') ılıt ))iılür. f>oo;tn Hr 1 ııur&I 
mr\rn vrrlcrl! ıı)· ılıı )'el;niş beşer 
ı:ı 111 rıırı li it r. C't' ıtl-l 

"onra me yeni yeni mparişler veri
rim. Siz de bu fabriloo.lıırda A vua· 
turva amelesi kullanırsınız. Bu .!U- ı 
retle Almanya toprağında. Alman

İ ya "CıtJ?inde, A vMturyanın yükael
I me.!i için ça1t§ıraını.ı.,, 

Çapraz Kelime Bulmacası 
A lıonn kn\ı)ını hll ılirrh mekltı~o;lll ,,. 

Rrıır fkrrlinl, nlınnf' pnrnc:ının fi a;tll' 
)'O hnn!rn ilr: ~·oll:ımo ürrctini ıdort' 
clı fİ7.l'ri Of' nltr. • 

5 
,.IJ"ıı' 

'' cmiılrn !t 11hnne yn1nn •rv• ll>" oJll 
hlrılı•n \•n11 'ıınl:ırn. mrkll'Jllrrle lı 

1 
Divormı~ •• 

, Bir Franmz gazeten bu sl>zlerl 
ı naklettikten sonra fU auali soru

yor: 
- A n~lıı,, aleyhtarları buna ttt> 

bu111mırla r 1,, 
Hitler bugi.ln A mı.!tttrya nahili-

i ye /\'azınnı tayin et ti. Bu ""·~'ı·~ rıl
m.ı:ıdı. Rimdi mera1e-mız ~'nıır· Yn 1 
nn be.11:i Şı•.ttnf,, cek:lfr. °'""' "mi
ne T1"t1N' bir B,.., ek'1 frurn ,.r1e.bi
lir. ITrıttd b:r nlln nP-llr. ,,,,,. ,...,rm 
m'" ... ''lnnı d" Perli ,.r1t>tt nfı"!!,1,. .. ,._ 

ccqim.,, di,,~mr. AO<'ba o vakıt 
bu vaziyet an.llı<.! olur mu 1 

HASA\' KTJMCAYI 

Yeni bulmacamız 

t 2 :l 4 5 6 7 R 9 10 tı 
t wı_ı_ı:ı_ı_ı_ ı.r:ı_ı 
2 ı_ı_ı_ı. 1 ili 1 ı _ ı_ 
3 1 1 ı_ ı ı _ı_ı_ı_ı_ı 
4 -,- ,- , 1 1 1 1 1 1 1 

5 -!•ı.= ı=, ı-:=r:= ı•ı= ı: ı 
6 • ı 1 1 llJI l_ l_l _l _I 
7 1 , - , 1 , - , 1 1 1 1 

R 1 1 !il 1 1 I~ 1 1 
9 -' 1 1 1 1 , - , 1 ı_ı_ 

to ,- ,- , 1 , - , - ,-, ı _ ı 
11 -, 1 1 -- - - - ,- , 1 

SOLDAN SAGA: 

1 - Şiddetli k111 bir değil 2 - Yan 

açık, almaktan emir. 3 - Bir cins ağaç, 
tarağın vazi!esi. 4 - Sesin tekrar çın
laması, onun dileği. 5 - Süs. 6 - Çok 
iyi, pusu. 7 - Soy, knrsız. ~ - hayret 
nidasr, söyler. 9 - !lct, :nal, UT.aklık 

ifade eder. 10 - Çobanl.nın paltosu, 
y;tzın, borunun sesi. 11 - Lüzumsuz, 
bir hayvan. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - F rari, ins1n. 2 - Ön de~il. tu
haf. 3 - Jstanbulda bir semtte otwan, 
arılar yapar. 4 - Almah.~an emir. bil· 
gt S - Bol değil, sineğin çıkardığı ses . 
6 - Oturma~ bir oyun. 7 - Islak, 
8 - Kışın yağar, çiftçilik. 9 - Man
danm yavruıu. 10 - Uatilne yur ya-

Dünkü bulmacanın balle.dilmit teldi 

zılır, kağıdın üstünıde. 

onun. 
11 - Birinci, 

lıırınn A\'rırn trn1 i liıl \'tı pıltr. ~, 
ı.,..fnn 

Tıirldrıf'nin hu rın~fn ""'" • • 
1\1'/lf ' \ " n nl•Ml f' rm:ı1ır. ctllf') 

. .,5 ııurıı,. Actre!\ tlc~lşlirme ikrrtı w 

o -
GPc""l.ft Rurunl'!!.J_ 1 

1 s ssne ev"S 
b u ;J dl ın "'~~ n·n'' ,,, 

ATl'NA. - Tiirl:l11e mndnhnfff dt1rl• 
hf'lf dı1n nhnm nn~ı•t'l•ll Knfofl "'"'"' 

' Hnhtr r" 
n:un bir miiMlml 11orımııtır. ~ ld '(16' 

1• nl~tannn 
mr:n qlirt, miiM1:nl 11nn yunaW' 
ltrle, Tllrklrıeddl Rıımlor. ve 

affı m~ıeltılne dair olmaıtıır• 
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1 Şehir haberleri 1 
----------~ ~ 

Kahvehane, çayhane, 
birahane e 

• z no ve 
Okullarda bu seneki randman 

da i~i deği;mi? ırabn onaca~Baro lf9lUJ~li'JlmO<eır tes~nıt e©IDD©'I~ 

Bakanlık öğretmenler arasında bir 
ankf taçtı Bilhassa temizliğe f evkaJa de dikkat ol nacak 

madd~:len yapılmış buluna.ak tezgahın 
üzeri de mermer cam veya mozayik 
kaplı bulunacaktır. 

I\UJttır Bakanlığı tarafmda.n son 
Ylllarda ortaokullarla. lise~erin ıslihı r01

unda atılan adımlara rağmen okuJ
darcıau iste:ı.ilen randımanın alınama
~ görU!mU~tUr. Bakanlık bu vaziyet 

1 rsında lise ve ortaokul öğretmen::l ~ra.!mda bir anket açmağa karar 
l'!lıı§tf r. Ankette öğretmenelere eo 

~lan sorguıann en mühimmi talebe
n Yeti.,tirilmesi mevzuunu te~kil et

lllekteoir • 

ıta3e?cyi kökünden hal yolunu ara
~~ Blkanlrğın ikazı ilz"rine bUtün o
l'a lar fa1liyete gcç:erek toplantılar 
Pnıaya başlamışlardır. 

Ö3'ratmen'cr sorulan bUtun sualle
~ a"th ve sarih olarak fikirlerini va-
~a . tn ~kludrr. Heztrlanacak ccvanlar kUl 

r direlttörlUğil yo1iyle Bakanlığa 
:anderiJe::ekt!r. Tatil aylarında An • 

1 arada to !anaca 1t bir heyet bu cevap
~l'J inceleyecek ve netice tesbit edi -

C"ktlr. 

Öğrendiğimize göre Bakanhk bu 

cevapların neticelerinden edineceği 
kanaatle kültür muhitine yeni bir 
cephe vermek arzusundadır. 

EhaUiyet Okullarına Ait 
Müfredat Progrcımt 

Kültür direktörlüğü bi\tUn Ekallt
yet okullarının müşterek talimatname
lerinden sonra yine bu o!mll:ırda. tat
bik edilecek mıifrcd:ıt programını da 
bastırmıştır. Ek:ıl?iyct oku1Iarının ye
ni programlan resmi okulhrm mti.f • 
rcdat rrogra.mrna göre yazılmıştır. 

Okullarda Ceza Hakkında 
Bir Toplantı 

önUmt\zdeki pazar gilnU Şl~li Halk
evlnde öğretmen ve ped:ı~o~lann iş -
tirakivle mihıaka~a1 ı bir to::>lanh ya
pılaca1ttır. Bu toTllant,da (Olrnllarda 
inzibat ve ceza meseleleri) görü~Ule -
cektlr. 

Toplantıya birçok öğretmenler da
vet edilmiştir. 

Kahvehane, çayhane, gazino ve bi • ı 
rahanelerin tabi olacakları h:lkünıler 

tesb:t edilerek yeni belediye zabıta&ı 

talimatnamesine konmu§tur. 
Buna göre, bu dü~kAnlar k~rgir ve 

zeminleri parke, mozay.k veya Kailoit 
gibi bir madde .le dö§eli olacak ve ze -
minin münasip b:r yerinde bir ucu la
ğıma bağlı sifonlu :c ıskaraJı bir del:k 
bulun3caktır. 

Dükkfoın her tarafı aydrnlatılrruş o
lacak ve hava temizlenmesine mahsus 
kafi teı tibatı bulunacaktır. 

Masa. iskemleler, kanapeler daimi bir 
temiz:l k içinde ve mas:ılann Üzerleri 
mermer, mozayik veyahut temiz örtü
lerle örtülmüş olacaktır. Peyke, kanape 
ve sandalycler:n düz cilalı tahtadan ol
ması, U:ı:eri rnaıüken veya marliken tak 
lidi kolay temizlenir bir madde ile ör
tülmüş bulunma:.ı §arttır. 

Lüks kahve ve çayhanelerle pastaha
ne ve birahaneler ve gazino~ar mefru -
şata ait kayıtlara tabi değildirler. 

Yağsız kirli kaplar §ehir suyuna ve 
bu suyun bulunmadığı yerlerde temiz: 
olduğu sıhhiye heyetince tas;:ik edilm'§ 
sularla doldurulan su depolarına bağlı 
bulunan akar su ile yıkanaca"k, ve bütün 
yıkantr su!arı l!ğıma gitmek ilzere si
fonlu deliklerle mecraya vtrileccktir. 

Yağlı k2p!ann i1kın sıcak ve 50:lab 
ve sabunlu sularla temizlendikttn son
ra kaynar tem!% sulardan geçirilmesi 
§arttır. 

Çatlak, ~rnk fincan, bardaJ-C, tabak 
vesa're l:ullanılması yasaktır. Bu dük· 
k!nların içinde berber bulundurmak ya 
saktır. Barlarda 2yakkabr boyatmaya 
müsaade etmek yas;ıktır. 

Birahane ve meyhanelerde artık me
zeler ile içkiler mü~terilerin önünden 
k.atdınhnca hemen bunlara mahsuı ka
paklı kutuya bo~altılacaktır. 

Valde anı 

Beit:diye ile Evtaf 
at4 laştı 

On Marlda yıkılmaya 
bEşlanacak 

EminönUndekl Valde hanı etrafın. 
da Bel<:dlye ile Evkaf arasında geçen 
mUta.ke..renln nelice!endiği bildirilmek· 
tedir. Fiyat üzerinde tam bir mutaba,. 
kat olmu~. keyfiyet Belediyece Dahi
liye Vck~!ctlne Evkaf mUdürlUğünce 
de Evka.t umum mUdürlilğüne bildi. 
rilmiştir. 

AlD.kadar makamlann anlaşmayı 

tasdiklerini mUteakf p l::e ba~Janacak
tır. Belediye namma handakl mUste
cfrlere on marta kndar çıkmalan bil· 
dirilmiştir. Martın on birinci gUnU 
han bo~ olarak be!ediyeye teslim olu
nacak. yıktır.iması bir mUteahhide ve
rilecektir • 

l:rvey kızını öldüren 
adam 

Kahve ve çay pişir.len veya içki ve 
meze hazırlanan yerlerin zemini ve bir 
buçuk metreye kadar duvarları her va
kit yıkanabilecek vcçhile ıu geçmez bir 

İçkileri su ves:ıire ile kan~tırmak, is
tenilenden başka cins ve nevide içki 
vermek, tar~f eden fazla para almak ya
saktır. 

Esnaf cemiyetlerinde 

Yıktrnlma esnasmda bir kaza olma· 
ması kin Emfn.önU tramvayları Sirw 
kecide~ döneceklerdir. ( • 

o 

F'11c:anı:ı muhakemesine başlandı 
'tu Uı; ay kadar evvel KadıköyUnde 
t kubuıan bir nlle taclnsının du
'~•rnasına dilo ağır ceza mahkeme-

llcto bnş,Janmıştır. 
hu Cinayet şöyle işlenmişti: 

tl1. l\adıkiiyUnde Cnnan ıokağrnda 
~tan eski manrır memurlarından 
8 "ıı.t ÖVO)' kızı 20 yaşında Reyhanı 
<ı~~lı ç ln ı ne muhtelif yerlerin· 

~ururaK oıaurmuştu. 

~I Ce,•at, mahlteme salonuna glrdf
lUk tarnan yıkılacak glbly idi. Gilc· 
eııı 'e nynkta durabiliyordu. 38 ya-

da Oldu!11unu söyledi ve: 
ka,- };Jskı knrrmdnn bir çocu~um . 
nı: tını Sablhnnm da eski kocasından 
~tı ~°Cuğu vardı. Bu Reyhan benim 
te<l'tn de~ııdt. Reyhanın hakkında ö
du~ bı>rlde dedikodular duyuyor
lnııı;. Nihayet bir gün mUdrlehımu
tlltı •0 rnurar.aat etttm, dışarıda bir 
llıı ttı rnunascbctlerde bulıındue;u-

ll'hı dl 11.! hı c m. Tahkikat Ronnnda böy-
n l' tey olmadığı tesblt edildi. 

. - ~111 nPfllt Omıı.y, kntll Cevada: 
Otas n.PYhRnr nasıl öldUrdUn, anlat 

ınıı dedi. 
Ce,·at: -() lllte b nnı hattrlayamıyorum, fakat 
··n oşınngrcını anlatayım: 

le.il u \'akn neyhanın bana kar~ı 0-

lllişt~llllı halcaretlerlnden ileri gel
lı::etıe~~ :Sır takım mUnasebetslz hare
fllthnı vardı. Mani olmak istedim, o 
llotdıt Rene bu mesele mevzuu bab
)oııı. C!" nc:vhana bu hareketinin fena 
lecıltn ilFJrnesı tle netlcolenecetını söy 

- 13 ll.e:vban buna cevaben: 
F!!ır en tııenı annmctnn ayırayım da 

• ann 
ll:ıtt\':ıtt em seni seviyor nma, buna 
)11.ntı"I- nlt 0Jacn~1m. dedi. Sonra ne 

nu;~nıı hllıntyorum. 
ltll.t sır nn sonra Cevadın tl'f tahkf
~'traıı~~n(Ja alınan ifadesi okundu. 
tt•• <Uy karırn Snblha bana kUfret
(\ere\: ordu. Cevnt burasına itiraz e-

.... n 
~e111, u kUtUrlerı Reyhan ıartettt. 
l\ Ce\"at b 
U111tır htı u tııırnda sıraya vaRhı.ndı ve 

lt htaııke ngnr at;ıamağa .başladı. 
11llrtıag1 llle Tıbbıadıt raporunun o-

~I $ Odan 8 t ahına onrn, Reyhanrn nnne-
1' 
1 tarna.nl'r d!ntertl. Sabiha da geldf-
<ı.aıııdıı. e llı"tlayordtt. Hıçkırıltlnr a-
' l\ urııarı anınttı: 

1\~ 17.ırn 
b · btr ısı İ 0 altşarn gelln<•e k~ndisl-
1.-::ıltay, ltıı.r tette iştirak ettMI mtlım-
"°""' '-:trırh~ · .. rn on a · ' mOi<l,,slnf vPrdlın . 
llıra Ydnnberl boşta fdt. 

~aı t l'lonr• 
oı. ite e\"e t:ınıdr rmız Sudi 

~at YoJt.: beraber :rernôk yedik. Co
Ut-ette s~r~lraı tııonra geldi. MUthtş 

OIJtu. Yemek Jstedl. Jn-

tııanhk hali ya, kalmamıştı. Sudtden 
25 kuruş istedi. Sudi verdi, gldlp 
bir yirmi birlik dahn aldı. 

Reyhanın işini Ccvadıı açmamış

tık. Cevat, evin lrnnturatı bittlğJ 

için çıkacağımızı söyledi. 
Ueyhan: 
- Biz c;ılcmryacağız, tı~n git, dedt. 

Bu sırada ikisi munakaşa yaparak, 
antreye ('Tktııar. Antre karanuKtr, 
bir şey göremedim, yalnız Cevat kı
nınm saclarını yakalamıştı. Ben dı
şarıya koşunca, Cevat çıktı, kUçUk 
~ocuğunu da almı~tr. 

Sc-nra yerde deh~etle şu halt gör
dUm: zayallr ltızrm Reyhan kanlar 1-
;:tndto serilmiş, cnnsrz yatıyordu. 

Mnhker.ıe, dVil'r şnhltlerln f'Alhl 1-
·:ln rturuçmnyr bnşka bir gUne bırn.k-
u. 

-no--

Bir vapur 

Dört moloru 
parça!adı 

Diln sabah liman:mrzda feci bir de • 

Dün ayakkabıcılar ve bahçuvanlar otomobil altınj3 
cemiyeti toplanarak bazı ı2 yaşında bir çocu-

k l d. gun ayağı kırıldı 
arar Qr ver l Pangaltlda Ölçek sokağından oturan 

Esnaf cemiyetleri umumt heyetleri gösterilml§, 938 yılı içinde yapılması 55 yaşında Alfz Aslanyan isminde 
top'.antılarına devam olunmaktadır. dlişilnülen işler ayrıca rapora eklen - bir kırdın e\'VCJkl gece Gazi HalAsklr 
Dün de Eminönü Halkevinde aabah a- miştir. caddesinden karşıya geçerken Şi§ll ta.-
ya'kkabıcılar cemiyeti, öğleden sonra Heyeti id renin bU çalışması umumt rafından gelen 1844 numaralı otomo· 
bah;ıvanlar cemiyeti toplanmııtır. heyet tarafınclan memnuniyetle kartı - bilin altında knlmış, ağır surette ya.-

Bu toplantıların her ikisinde de çok lanmı§, alkışlar arasında =dare heyeti rnlanmı~. hastahaneye kaldmlmıı:ıtır. 
§ayanı dikkat konuşmalar olmuştur. ibra edilmiştir. Bundan başka Ağahamam cadde -
Ayakakbıerlar cemiyeti idare heyeti u- Ayakkabıcılar bundan başk,a, İ§çinln elnden geçen 12 yaşında Vasile 2056 
mumt heyetine arzetmek ilzere gayet sıhhi bir §erait ile çalışmadığını ileri numaralı otomobil c;arpmı,, sol a;s.'ll.~· 
mufassal ve dolgun bir rapor hazırla- sürerek bunun temini için alakadar ma nı kırmı~tır; Vaeil hasta.haneye kal· 
mılJ bulunuyordu. kam:ara tekrar ba~ vurmak üzere bir drrılmıştır. 

Bu raporda 937 yılı içinde cemiyetin karar ittihaz etmişlerdir. },,f.A~A lLE KAFASINI AYIRDI -
yaptığı bütün tıler uzun uzadiya anla- Okuma salonunun da ihtiyaca kafi Kumk~pıda oturan daktilo İsmail s:ır-
tılmıı, gelir ve masraflarmın beyanı gelmed'ği ileri silrülmü~. bu arac.la An- ho., olmuş, Mehmedin dUkld\nına ta • 

Veni postahane 
1' apıları 

karadaki radyo istasyonu bitirilerek arruz ederek camları kırmı~rr. Meh· - ı neşrirrtına b::~ladığı zaman i§çinin ~ül met buna krzmış, !smailin ma§a ile 
türünü artıracak neşriyat yaptığı tak - kafasını yarmıştır. 

dirde cemiyet binasına memnuniyetle ztNDANI{APIDAKİ YANGIN -
bir radyo alınabileceği söylenmi§tir. Evvelki gece Zinda.nkapıda bir dükkA... 

Gerek b'.rinci gerekse ikinci teklif he nm vandı~ı yazmıı;tık. Zindanknnı-
yeti umumiye tarafından kabul otun - d!. c:~valcı Bayrama ait olan bu dilk • 
mu§tur. klnda bulunan cuva1lan iki bin lira .. 

niz kazası olmu~, "lkbal., adında bir Yeni postnhaneııin kapılarından Bahçıvanlar cemiyeti idare heyeti va alırorblı otdu<{u anlasılmrı;trr. Za-
de ayni suretle heyeti umumiyeye geniıJ bıt& tahkikata devam etmektedir. Bl-vapur dört motoru parçalamıştır. Hi • girenlere dikkat edilirse birer cam· 

dise töyle olmu;tur: baz gibi sağa sola koştukları görU-
Dün sabah KöprU snat altıda açıl • lilr. Bir kapıdan diğerine, bir UçUn-

nuı, ve her glin olduğu g"bi motorlar cilsUnden, bir dördtincWıUne koşan. 
birer sırayla 1-~al~çten dr;anya çıkmağa lar en nihayet birinden içeri dıılar-
ba~lamı~lardır. lar. Sebebi gayet basit. Mimarın Jü-

Bu sıralarda Earzilay l~umpanyasına ı zumlu görerek yar.yana yaptırdığı 
ait tkbal vapuru da köprünUn açıl: bu- kapıl:ınn hepsi ya içerden veya dı-
lun1n kısmına doğru ilerlemeğe başla- eard:m bt.:?lıı.nmı~. yalnız bir kapı 
mı§tır. Fakat şiddetli bir poyraz esmek açık bırn.kılmıştrr. Post.nhaneye gir- , 
te olduğun.:an vzpur köprUye yakla~tı- mek ihtiyacını duyanlar neden~ I ' 

• b • çok aceleci kimselerdir. Yahut iş!e-ğı srraı:la rü:ı:gar gemıyi ıs:ı0 tarara at-
1 mış, k:ıptan ı.:Jpr::ye çarpmamak :çın rinin çokluğundan acele etmek mcc ~ 

geminin sUr:- .. ini kesmiş, fa'l\at pek az ıı b!.lrlyetind<'dirter. Fa1int bu açık 
aonra y . -r.işe doğru gelmiştir. 1 kapıyı bulmnk işi hnyll güç oluyor. 

nsan bir defa bUtUn kapılara b:ış-
Bu sırııda Harç idaresinin ilk posta- vurı.:yor, !onunda. en kenardaki ka-1 I 

ıını yapan vapura rampa etmiş, ve sa- . 

bir rapor bazırlamı§tr. Bu raporda da tl!Jlkte!d eabuncu Andona ait dükk!n-
herkesin tııkdirini toplıyan mühim mad mn da tavanı yanmıı:ıtır. ' 
deler vardı. ÇARPI~AN TRAMVAYLAR -

Konserve i§inin arttınlması, tohum- !=!iAU .. TUnel hattında i~leven vatman 
Jarrn ııslohı v: cemiyet yarılım te~k:J.i • ~~er L{ıtflrln ldaresincekl tramvay 
t;nın gcniş:etilmcsi bu arada idi. nrnb'!.SI dün Pnn.,.altı ırıakasmdan r.e. 

Toplantr, sonuna k<ıdar samimt bir 
hnva içerisi,ııdc gcç:ni~ ve umumi he -
yet idaıe heyetin~ ibrı:ı etmişt:r. 

Bugiln kilçUlc deniz na~liye esnafı ce 
mlyeti ile diğer bir cemiyetin umumi 
heyeti toplnna:aktır, 

Pazartesi günil de balıkçılar cemiye· 
ti toplanarak bütün esnaf cem:yetlerl 
umumi toplantıları b:tmi§ olacaktır. 

l'erltf"n m:ı1tasr:rnm yR.nh3 bir n":ınev. 
rası vlizTl":.:ıen kl\nııı'!an ~elen "'ac: • 
ka. F.mlnönU hntt1nda i~le~·en ı78 rıu. 
maralı tratTlvıw1a rarntJ;mn:_rhr. Her iki 
trp.mvaym ön k1sımları hafif suretle 

1 

h:ıı.sara u"ramıotır. 

pıyı açık bulabihyor. I 
hile doğru ııkı§tırmıştır. lkb:d vapuru Söylendi~ine göre lca.n_ ılarm bu ı MOTEFERRlK 
daha ıonra Balıkhanenin önUne kadar ı - ı 

ışe!tilde kapatılmas~nm sebebi, kapı ' 
1 
------

-o-

Bı\LYE ntt~TO - ~ mandrttda 
btt;;ı, ,hııra ismindeki Alman vanu • 
runun bir r111Maralı anıbart'tfa <'alı • 
ıııan ame'e ~U1evman o~ln Tnhlrin a• 
va.lPtn,'\ P'""!!."d::ı.n kı,rtulan bir h lye 
di\t::Mfiş T:ı~lrln ıwrı~ km1mrı;. Bey .. 
oğlu hastah:ın~slne krı.!dırılmı.stır. ~ 

ılirilklenmi,, orada bulunan kilçilk san 1 ön!erinln hergün te!ntz'eme,ı;e ihti· I r ZONGUIJDAK AÇUU.ıARINDA 
daJlara bin:iirmi§tlr. Bu arada "En se- , yaç hissettirecek r.ekilde kirlenme-, ntR MAYİN GOUUl.ıDU 
vimli, "lhsan'.ye,. ''Hüsniye., motorları 1ıı · i ı. ' • i p t h 

-n-
l<ONF~~ANSJAAR: sın n l"l'''"e ""C'"M" < ım ~· :>! a ıı.- DUn Zonguldak limanından tatan-

ezilmi,, Sal'h adında bir kayıkçının san ı nenin bel!d he~\n temiz'ik yap- bul Deniz Ticaret MUdUrlU~üne bir 
dalı batmı.,tır. İçinde bulur.an Sclih yü 

1 

1 d ı t F 1 h d 1 
'$ tıraca c a nmı yo c ur. az n n e-- telgraf gelmiş, Zonı;uldaktnn 7 mil 

zcrek kurtu·muıtur. ' l ıı 1 Ev bö ı · 1 

ABIJASIL'RR DEVRl'f'."DE 
TVRI1.LER 

1 

me :uı nm mııvor. '{er y.e ıse ı mesafecle ve Karayel cihetinde 41 
tlô:ıl vapuru d:ı ort.,l·m bönl::::e alt- d'l ı t .ı·ı 1 b ' k~A A · 

b" J ı t t'l Ci.tl ece c ır no t.a vnr: ~ derece 30 ilnkikn ı 1 saniye gnrhlşt-
Cum~rt~~i 1!.k'"'Ml' saat 21 de Bey. 

n~lu Halkevlnln Nurzfy:ı eokağındakl 
Parti merkezinde bir toplantı yapıla.

niye tnlUsarklde cesim bir maynln cıı,·t'?'. 

ür.t ettikt!"n tonra Bahl:hane önünde ,. ' b ı d ,,., ' n k3-ınm lı' •erJne 
- - d~ ·ı un ı~.1a ;• "' rnnllde,·e31derece42daklka53sa-

durmu§, ve kaz:ıd3n hcıberdar o!nn de- "Bı1rnd1n P'iri'ir .. vev~hut "Bı•<ıi!n 
nh: ticaret mfr:für 'ycti bir ro~örkör bu k"Tıı n•"1tbr . <1h·e bir Je\•ha kon- ı 
göndererek vapuru kıç taraftan çeke • sun. Eu surct'e ic;ıi ~cU olıın ln-
rck köprü:1en dı~lnya ç-karmıştır. J ""'1

""" '·nm ,_.,p.,.,rlo rı.,..l-n?. "'lhi bir 
3"~ tıı .. "'"'" lı''l"~ ,,.,,,n"!!<;'!\! .. 

Denis Tlcaret müdürlüğU tahkikat SililiiliF.:::!!!!~~~~~~!!!~B•I 
yapmaktadrr. İnsanca .zarar yo'J\tur. 

yUzdU~U bildirilmiştir. . Muhrı.rrir ~rkıu!a§lıırımııdan B. Ömer 
l{eytlyet derhal acentelere ve yot-ı Rıza Do-7nıl te.r:ıfmdan "Abbeiler 

dn hnlunnn \'11.purlara tf'blzle htlcU- devrinde Türkler •. meV%U1o bir konfe
rllmlştlr. Bu detakl maynln dolu ol- ran." verlte~k bunu Evfn Ar ~·besi 
duğu sanılmaktadır. tarafmclan bir konaer takip edecektir. 
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SAIF IHIAVAT 
Tahta.perdenin arkas.nda tepe dikle

mesine yola iniyordu. Ta uzakta da, 
orda hurda ye3il yeşil, sarı san par
çalar görünUyordu: Sanki koskoca bir 
balı gibi. Nefesini tutarak aşağı bak
tı: Zzzzz. .. zzzz. O uğultu tekrar işiti
liyor: Şimdi tiz, şimdi pes sesler dal
galanıp duruyor. Çocuk orda duruyor 
hareketsiz, aşağı bakıyor, her ~e -
yi birer birer gözden geçirinceye ka
dar dakikalar geçiyor. Sanlar yeşil -
lerden ayrılıyor: sonra yeşiller daha 

oyu yeşillcrc.len. Ya. şu papatya to -
h1.1muna benzeyen ufak ufnk noktalar 
ne? .. Bunlar, duran veya bereket eden 
insanlar: şurda biraz. ötede bir alay. 1 
Daha ilerde birtakım acalp kutular ı 
var, içinde de san san sinekler. Zzzz.. 
Harman makineleri mi acaba? Bir ta
ne, Uç tane, dört tane ... Şu çabuk c;a
buk giden kUçUk kUçfik şeyler ne: A
raba mı? Nereye de baksak hep adam
lar. adamla,r, ve o hareket eden küc;ük 
küçilk şeyler.. Göz alabildiğine ka • 
dar, san, ye3il. san, ye~ll; sonra, her 
şevin llzermi örten masmavi gökyU -
T.Ü ... 

Elleri tahtaperdenin ilzerinde, a -
vakları tahtaperdenin ortasmdan boy
lamasına geren direkte. kendinden geç 
mlş bir halde. öyle duruvor, etr:ıfa 

baktvor. lçinde ~arin bir his var. Bu 
yeni d!inva ne bövle? Bu dün va da es
ki dUnvava ~k benzercvor: bu dakf -
kada k~ndini o eski diinvadan ayrıl -
mış e-ibi l?ıssedivor: o kadar ki. alnın
da heı üz bu a\'l'ılmırnm kopma acısı· 
m hisr"~ivor \·e btındıın biiviik bir tat
lı haz duyuyor... Bu hazza davana -
mazdt ıma bereltet versin. bu diinvada 
dnh:l ilE'rislnc Ridilemlven hudut1aT 
\·nr. Yn şu ses ne. lil' birdenbire tepe
nin alt başmda duvu1an sec;? Şu uzak
tan f!<'lcn. falrnt yine işitilen şu ~es 

ne? Ti - 11 - li - 100 .... ti - la - la - Jlli 
Bu EK!S ins:ınm kul::ıamn, bevnine, ru
huna inr"' ince ve plirilzffiiz bir ~ekitıie 
işlevot'. Ti - li - la - 1i - 100 .... ti - la -
ln - liii . Hcvecanla titrevor ve havada 
'17.tın \17.tın, sarı san yılanıarm belirdi 
!ini görüvor. Bunlar belki yilz taraf
tan. ı:ı:ırkt söyliyE'rck, ona doğru sü
zülüyorlar ... 

-- B•ı ne bu Allnhım? Ben burıları 
nr>rrle P,örmUştiim, ncrde işitmiştim?. 
!Allrhım! .... 

Uzn •ta, tepelerin eteğinde, kara bfr 
göl~e gidiyor: Sanki dalgalanıyormuş 
gibi, gario bir seklide öne do~ iğill
yor, pel: fazl:-ı. t~:ıallavor; a~zmda çı
f;ırtmnva benzcven ci\diilt f'ibi bir şev, 
ki bilklüm olmuş ... lQte bu ti - la - li-

Ioo ordan g-elivor ... Simdi .. ~f mdi ayak-
larının altındaki di ek kınlacak ve ... 
tahtaperdeden a~a;n dür:1ı:ırek. Onun i
çin, ya ile:·i atılmalı. yahut da asa~ 
inmeli ve ucmo.lı - ~u sesin ari<asm
dan, o uçsuz bııra1<s1z ver1erclP.n, şu e
ri~ilmez m:ıyfüae domt uı:malı ... uç -
malı ve sanki hiç h;r Qev. hir kimse 
yol<muş ~bl her ı:ıeyi bmıkmah: şur
da bulunan ve n2ima. orda bulunar.a.k 
ve ord-ı kalıH"ı'lc ohnıfan başka bfr 
f)ev volt: RU bin bir sı:mlt ..... ----:11 i dil~ 

B!\hıtdan. fJU zzzzz. .. cive !!C1cn ll:;.,,1tu
dan. şurdaki, o tonaJlıwan şevin arka
sından do~ gelen n~lar ''e titrek !i
li - la - Uil... seslerinden başka hiç bir 
§ey vok .. 

Asa~ı mı atladı. yol{sa sa1Iand1 mı" 
diic:ıtü mli. yoksl'I lr('fıdinl vrre mi 11ttı? 
Her nevse, flimdi en vakmdıı.lti a:Ya -
cın nltma. yatmış, s;n011erini !?Ökvfüii
ne dikmiq dunıvnr: Ne hir şev !ı'i'lril· 
yor. ne b'r ~ev jQjti,,or. 1fpqııt f'"f ve 
bomboş nebatlar diinva~mın tnm haz
zını duvuvor: havntm blr:ız öt"sirıdcki 
\•e ölümden biraz evvel ti bir hudutta 
bulunuvor: bu hududa havatta nek 
rıadir erişilir: bövle bfr hnd11t oınıı~ı
na inanmavız: lnsıın bu hudnrla eriş
me~cn CVVPl ona iru111mqz: lv>lt.i hh". 
de bir hııı1ı•r1a f>rf<-emh•e"°;;iz. f2 l•at 
onlardan birtUrlU de avnlmıtk kabil 
değil: onun esrarı. bUtUnlUğü içind" 
herhangt bir arkadaşlıktan, herhangi 

bir yalnızlıktan daha faz.la bir şey 
\·ar; onun içindeki her küçük şey, her 
büyük §ey bize §Uurlu geliyor ve aynı 
zamanda 5uursuzluk içinde kaybolup 
gidiyor .... 

Ordn ağacın altında yatıyor. Ne ya
şamaktadır, ne ölmüş. Hiç bir şey 
yapmayor; yalnız, saf hayatta haz 
duyuyor. Üzerinden dakikaların, çey
rek saatlerin, yarrmsaatlerin nasıl geç 
tiğini bilmr.yor, hissetmiyor. Hiç bir 
~ey düı:Jilncüğll yok, çilnkU bu son -
suzluk içinde her şeyin bozduğu his
lerini saklayacak bir şey yok ... Ötede, 
küçük dünyada zaman uçuyor, onun 
içindeki sonsuz dünyasında ise her şey 
duruyor • 
Güneşin ışıklan yavaş yavaş alça -

hyor, uz.ıyor; havadaki mavilik ko- ' 
yula~ıyor; vadilerdeki sanlar, yeşiller 
daha koyu bir sise bürünüvor. Uğultu 
kesildi; şimdi yalnız tektük acı acı kuş 
sesleri işitlliyor. yahut da u:r.aktan ge
!en bir iki vızıltı ... Sonra, birdenbire, 
her şey bitiyor. Nerden getdiğ'i belli ol
mayan bir ses .•. U~lu değil, çığırt.. 
ma sesi de değil. İnsan sesi bu: An -
nesinin telao;:lı sesi: 

- Paula! Paula.n!... Pa - u - la! 
Nerdesln? Pa - uu - laa! 

O zaman birdenbire kalkıp olduğu 
yere oturuyor. Hafifçe başı dönüyor; 
~öz!erinin önUnde kara kara gölgeler 
dolaşıyor. O anda. J·cncJimlzi terkedin 
tekrar dUnyaya dönmenin ne demek 
olduğunu anlayor, veya hissediyor. 
Bir müddet daha oturuvor, derin derin 
nefes alıyor; sonıa. kalkıyor ve müte
reddid adımlarla.. gözleri yere dikili. 
sessiz ve mnhznn mrılızun, annesinin 

.si geldiği t::ı.rn.fn domı 2\divor. 
( Ark<r.n var) . . ~ 

( Yeni !Vt1sriyat ) ---
PEDAGOJi ~ 

Doktor Harı Fikret Kanad, talim ve 
tertiye heyetinin çok değerli eserler 
vermiş bir uzvi, t:ılim ve tedris alemin
de temayüz etmiş bir simadır. Kıymet
li terbiyecimizin büyük b:r sc:.lahiyetle 
yazdığı (Pcdagof) nin ilk ci1C:i Gazi 
Terbi. e Enstitüc;ü neşriyatınm Beşin
cisi olarak h:ı::.ılmıştır. 

Bunu yalnız kendileri için hazırlan
mış olan ilk öğretmen okulları talebesi
ne değil, terbiy-: menuu ile atak.alı bü
tün kültür adamlarına, bütün ana ba -
halara haber verip tavsiye etmeyi bir 
vazife biliyoruz. 

Mü::llif, bu c'ltte yıllardanberi terbi
ye ve tedris işleriyle uğraşanların ihti
mam ile kar~ılıya:akları mevzular il -
zerinde duruyor. Eserin, göre:eğinde 

şüphe etmediğimiz umumi alakadan 
terbiye yollarımızı aydınlatacak fayda
lar bt'kler ve doktoru bu gUzel hizme
tinden dolayı tebrik ederiz. 

TURK TIB TARiHi 
ARKlVl 

Doktor Bay A. Süheyl Unver
0

le arka
daştan Doktor Bay Feridun Naf z ve 
Doktor Metine Belgerin kıymetli idare
si ile çil~aa bu güzel mecmuanm 2 inci 
yıl 6 ıncı sayısını da sevinerek okuduk. 

(Hüziln) ün mahiyeti ve sebepleri 
hakkında !bni Sinadan bir tercüme ile 
başlıyarak Türk aliminin tıb sahasın -
daki yer yer mesais ne temas edip ve
sikalar ve resi.-nlerle dolmuştur. Hem 
verilen emeği to;.kd;r, bcın okurlarımıza 

tav~iye ederiz. 

Gala1asaı ay hulübü
nUn le!Jehküı teı i 

Galatasaray Spor klübü Genel Sekre
terliğ nden: 

Klübümilz ve milli takım güreşçile -
rinden Çoban M ehmede bir yuva mak
&e:!ı ile yapılan mUsamerede yapmış ol
duktan kıymetli yardımdan dolayı Şe
hir ve Turan tiyatrosu artistlerile sair 
sayın zevata klübümilz idare heyeti ale
nen tctelcıkilr c<ı.r. 

-Ankara 
toplantısının 
ehemmiyeti 

(Ü:..ıyanı: 1 ıncidf;.) 
Stoyad:noviç. Yunanistan Başvekili ve 
Dıı Bakam General Jan Metaksas, Ro
manya Dış Bakanlığı müstefUI orta el
çi M. Comnen bu aabahtanheri m:aafir
lerimizdirler. Kendilerine büy~ me • 
memurlarla dost ve müttefik devletler 
basm ve ajanslarını temsil eden güzi
de şahsiyetler refakat etmektedir. Hep
sjni sayğı ve sevgi ile aelamlıyalım. 

Sayın M. Metaksasın reislik edeccği
bu defaki toplantının, Romanya hü
kCımet buhranından dolayı, b~r kaç gün 
geçikmektcn ve antant devletleri ara -
sındaki sarsılmaz ditfanışmayı teyit et
meye yeni bir vesile olmaktan gayri 
fevka15.deliği yo1f.tur. 

Fakat toplantı, bütün cihan kamoyla 
nmn sulh ve emniyet üzerine t!trediği 
nazik bir zamana tesadüf ettiği ve Bal
k:ın antantı, Avruparun pek ehemmi -
yetti bir bölgesinde sulh ve emniyet i
nancası olduğu için, her tarafta, aJJka 
ile ta'lı;ip olunacaktır. 1938 Şubat 

toplantısının ikinci bir hususi -
yeti Balkan Antantı devletlerinin §U 

veya bu sebeplerden gelen iç hadisele
rinden onun devam ve istikrarı hak -
kında şüpheler uyandırmak istiyen ban 
dedikoduları tekzip edecek olması!dır. 

MnlCimdur ki, Balkan memleket ve mil
letleri arasında hususi temaslar, konfe
ranslar ve fikir birliklerinden sonra, en 
tabit şartlar içinde teessüs eden ve en 
tabii ihtiyzçlara cevap veren antant, 
milletlerimizin mali olmuştur ve inki -
şaf selabetinden hiç bir §ey eksilmiye -
rek, muhtelif hükQmetler hatta rejim -
ter tecrübesinden geçmiştir. 

Kendini teş~·ı eden devletlerin re • 
jim ve iç hfidiselerine hürmet etmek, 
her birinin diğerlerile haberleşerek, 

kendi emniyetini takdir hususundaki 
gayret ve teşebbüslerini memnuniyetle 
karşılamak antantın devam ve ist:krar 
hassasına vücud veren sebeplerdendir. 

Memleketlerimizde, bölgemizde ve 

kan devletlerinin bunu söylerken an -
tanta takaddüm eden ilk temas ve ha
re~etlere iştirak etmiş olan ve c.ostça 
münasebette bulunup kendisini de bir 
gün aramızda görmek üm~~ini muhafa
za ettiğ:m:z: Bulgaristam da kastedi -
yoruz. 

Hiç şUphesiz hiç birinin menfaati 
bu gayenin aleyhinde değildir. Balkan 
sulhü, asla Balkanlılar lehine, bozul -
maz. Bu devletlerin tarihleri tecavüz 
ve istila pl5an1arımn alet olunan facia
Iar' yle doludur. 

Tahrikçi politikalardan hiç biri i
çin:ie sürüklenmek ihtimalini nezetmek 
dahi, bugünkü şartlar iç~nde, Balkan 
ant2ntını kıymetlendirmeye kJi.fi bir se

beptir. 
Devletlerimizin tecrübe ve basiretli 

hükCimet adamları Ankaranm !amimi -
yet havası iç:.nde en iyi görüşme mu -
biti bulacaklardır. 

1938 yılının ikinei ayında, burada 
Balkanlar bölgesinin sulh ve emniyeti 
namına yapılacak olan yeni bir tezahü
rün cihanşümül bir değeri olacağını 

toplantıyı herr.en tak'p eden akislcrt:len 
anlıyacağız. Bizim iç:n iyi geçecek o -
lan ~ 938 senesinln, başkaları için de bir 
huzur devri hazırlamasını temenni e
delim. 

[ Kısa Haberler , 
'~~======--~=1 
• Onh·crslte Edr.hiy:ıt Fakültesi Dekan 

k6lipliğine Yiiksl'k ö~retml'n Okulu \'nrJl
rckı;;rlerlnd('n noy Ekrem Re~lt tayin 
edilmiştir. 

• Lil üniversitesinde tahsil eden S:ıfvet 
ile Sorbon üni\'er~ilcsinde okuyan Mnclt 
!~imli i!d Türk s~ncl, nıemlckctiınize av
detle rnsııthancyc tay:n cdilm!şl<'rdir. 

• 'J'icnrct Oclnsı meclisi oün toplan:ırnk. 
verdiği hıızı k:ırnrlnr ~r:ısındn, Oda aida
tını ''crmcmrktc israr cıtcn 25 m:ırnnl{o1un 
pnr:ı cezası ile ll'CZİY<!'iini de kornrlaştır
ınıştır. 

• Oeniıbıınk Umum Müdürü Yuo;uf Ziya 
Onlş Ankaraclnn Izmirc gitmiştir. 

• Bir müddettir şehrimizde bulunan 
Brftksrl elçimiz Cemal Hiisnil Belçlkaya 
gllmi->llr. 

• Kiiçlik s:ınııt erhnhı. geçen sene C\l<lu
ıtu ı::ıbl bu srne de bir kllı:iik sıınııtlıır scr-
1ıisi oçmıı~n kornr ,·crmişlcr<!ir. Bu sene, 
serginin daha biiyiik bir binada l'&pılmnsı 
~çln iştirak e<leeek esnaflan kücOk bir ile-

~· -----=--

Otobüs dava ında 
merakh bir safha · 

Dün • 
yenı şahitler in 

dinlendi 
ifadeleıi 

OtobUs meselesi etrafında açılan 
13 davanın t..:vnit edilmış şekilde gö
rillmesine dün asliye birinci ceza mah
kemesinde devam olunmuştur. 

Mahkeme tam saat ikide açıldığı 
zaman Sabur Saminin vekili Sadi Rı
za, Ahmet Emin, vekili Nazmi Nuri, 
Recai Nüzhet, Avni Bayer vekili Nu
ri ve Avni Bayeı yerlerini aldılar. 
Mahkeme, şahitlerin dinlenmesine geç- l 
tl ve 5ahit Zühtü çağrıldı. Recai'yi 
tanıdığını ve inşaat mliteabbitliği yap
tığını söyledikten sonra: 

- K~unuevvelin 11 inci cumarte
si gilnU idi. İhsan, Mehmet ve Musta
fa isminde Uç arkadaşım ile beraber 
Vakıfhanmın altındaki Borsa kahve -
sinde oturuyordum; Recai Nüzhet 
geldi; bana hitaben: 

- Sabri Cel!ll gördün mü? dedi. 
Hayır cevabını verdim. Ve sonra biraz 
gelir misin, diye sorarak beni başka 
bir masaya götUrdü: orada: Paraka
zanmak ister misin, diye sordu; elbet
te kim kazanmak istemez dedim. Öyle 
ise güya sen, Belediyeye otobüs ruhsa
tiyesi almak Uzere milracaat etmişsin, 
fakat alam:ımış ve Ahmet Emine bu 
işi yapması l~ln bin lira vermişsin, fa
kat o da muvaffak olıunamış ve a
leyhte neeriyat yapmağa başlamış, 
sen de bunun Uzcrine bir protesto cek
miş olacaksın. protestoyu çelctikten 
sonra sa.na 500 lira para ve ı 50 lira
lık da bir memuriyet verilecektir. 
Korkma, dedi. 

Ben, kati yen yapamam; karakterim 
buna milsait değildir; diye cevao ver
dim: fakat arkadaşım İhsanla bir ke
re konuş: dedim, belki o yanar! Sonra 
İhsanla konuştu: o da kendisine böyle 
bir adam bulac:trnnı sövlcdi. P:ızarteı:ıi 
f;um• ıı,rtn"l!aın B cra ranaevu verip gıt-
ti, pazartesi günü gelmedi. Biz sa!1 
gilnU Jm7.etede protestoyu görilnce he
men ~!dfo Ahmet El'l'linf aradık, yok
ht. Sonra tekrar matbaaya ~ttik. Ha
lil LUtfivi ~ördlik: ona anlattık, o da 
Ahmet Emini <'avrrdr. 

Şahit söziinUn bur:ı.sma gelince Ba
yer vckl1i Nuri: 

- Acaba, (5ahit, Recai Niizhetin mü
ekkilim Avni Baveri te~k ettiğini 
görmU~ mUdilr? dive sordu. 

Zühtii, h:ıyır, dedi. 
Bund:ın sonra kuru yemi~i thsan 

dinlendi. O dıı. ZühtiinUn söyledikleri
ni tekrar ettiMen sonra: 

- Renim bıı l!':İ \•anıırıık bir bakkal 
bulacai?ımı sövlemekteki maksadım. 

Ahmet Emine haber vP.rin bu i!5i tes
bit ettirmek lstemekliifimdi, dedi. 

Recai Nilzhet bu şahirlin ifadelerini 
ltabul E'tmedl. Buııu mt\tPaldn altm"ı 
Noter Gntip Bin~öl dinlendi. Bin~öl: 

- Ben dairede yoktum. Avni Baver 
Recai ile ge1miş, protestoyu çekmişler. 
Protesto ovrakmı ba;;1dl.tibim kabul et
miş: ben olsaydım. böyle usum daire
sinde y:ızdmıımış bir protestoyu al -
mazdtm, Protesto masrafmm bir kıs· 
mmı Recai bir kısmını da Avni Baver 
vermiQ1er diye p-azefede ok11dum. Re -
cal NUzhet o gün öğleden sonra şah
sıma ait iki dosyavr bana getirdi. 

Avni Bayer vekili: 
- BUUln mesele noterin vazifesinde 

ret de nlınncal:tır. 
• Sıhhiye \'ckrıtctl ht:ınbul hastnhnne

leri lcln ayırıtıltı tnhsisntı iki milyon li
raya çıkarnt'nkhr. Ru meyanda hn~taha
ntler<!eki yatak ~ayılan nrtırılacaktır. 

• Şimcfİ)'e kncfar şeker ~lrketl tarııfın
dnn 25 paraya nhnma!,ta olan pancar, zur
rat teşvik için bundan sonra .(0 p:ırayo 

alınac:ıklır. 
• TÜl't':ırlnrınm:ın lspnnyııcl:'lkl alacak

l:ırını ta'iriye için önümiizılcki hnfla An
knrado hir komisyon toplıınocnktır:. Tür.
rarlıırıınıı lspon\'aılnn 150 bin lira; hpan
yollarındn bizde .(00 bin lira p:ır:ılıırı 

blokcdir. 
• lş Tiankosmın Londnıda açılacak şu

bcst hakkm<laki karar, bankanın mart o
yın<!a yapılacak hcvetl umumiye toplnntı
ınnrfa ,·erllrrl'k, knı!ro o ınmnn tnvln ertl
fe<"~ktlr. Sö)lendllıine ı:ınre. l .onılrn şuhe
slnln hlrlnrl miiıHlrlni!üne Ocım:ınlı Rnn
ko~ı mıidürlerinılcıı Rlç, ikinci mücliirlü
Ae Merkez Bankasından Cnhlr getirile
cektir. 

bulllll!llamasmdan ne~j'et etmiştir; hl~ 
böyle protestu çekilir mi? 

Müddeiumumi: . 
- Suçlu vekilinin çnhide vazifesirJ 

hntırlatmnsı sal8.hiyeti dahilinde de'.>' 
ğildir, dedi. 

,Bundan sonra avukat Nurinin yıı • 
mnda. ç:ılı§an 19 yaşlarında şahit .AJI• 
don §U ifadede bulundu : .. i 

- Bir pazar günü Nurinin katibiJl 
gördiim. Avukat Nurinin benl gQC1l
paşa harnnmının bahçesinde bekledi· 
ğini söyledi: yazıhanesi orası idi; gft· 
tim. Avni Bayer de vardı. Her üçU • 
miiz bir otomobile binerek VefaY~ 
gittik. Nuri bir eve uğradı ve Şeyh ~Jı 
isminde birisini çağırdı. Sonra bCP be'" 
raber Avni Bayerin kabinesine dön -
dUk. Avukat Nuri Şeyh AJiye; s:' 
dişlerini yeni yaptırmışsın, işirnııe 
yararsın. :Müddeiumwnilikte şöyle di
yeceksin: 

- Avni Bayere dişlerimi yaptrrJJl~ 
ğa gitmiştim. bu sırada Ahmet EJJ111' 
geldi; Avni Bayer kendisine bfn Jir& 
verdi. Fakat niçin verdiı7ini bilmeYO • 
rum. Şeyh Ali peki, dedi ve s nzıhıı • 
neden çıktı. Sonra Avni Baverle Ntı • 
ri konuF]tular. Avni Baver Bu nrııd& 
Ahmet Emini tanrmafüğım: Nuri t:ı· 
nrtacağmı söyledi. Sonra vekalet ucre
tini istedi. Avni Bayer: 

- Yann Recai Nüzhetten alıp ,·e • 
ririm. cevabını verdi. Sonrasını bil • 
meyorum. 

Avukat Nuri söz aldı: 
\ 

- Efendim bu· çocuk adalet bıt • 
zurunda ynlan söyleyor. Bir defa be • 
nim yaz1hanem hamamda değil o SO • 
kakta iki odalıdır. Daha sonra be11 

Şevh Aliye her zam::ın giderim: dedi· 
~ u mUtea.kio ahit Andoo jfııde--
ııı" ~uumn nuve ı::~u. 

-A mi Bav.er yazthanede Ahmet :Ei
mine bövle bir para vermediğine ds• 
ir bir istida vazdırdr. Miiddeiıımuııd • 
li:;e yollatırkCJt Nuri geldi elinden ıı· 
lıp yırttı. 

Avukat Nuri: 
- Bu da yalan. dedi. dava acan bit 

ndsım bu sekilde bir iş yapar mı? 
Şahit Tevffü gelmemiş ve şahit A~~ 

nan da s;ıhtekiirlık suGundan doln) 
tevkif odildiı'H için mahkeme diğer dıı• 
vaya P."~miQtir. 

Sa.bur Sami - Ahmet Emin 
Drwası 

Sahur Sami - Ahmet Emin davııst• 
nın ~eçen celsesinde s~di Rızanın s6J; 
ledi~i sözlere Nazmi Nuri bu ceıse . 
cevabını vazılı olarak verdi ve lnsııell' 

- Neı:ırivabmızda. hakaret msksB' 
~ - ~ 

dı yoktur~ ortaya koyduıfumuz yotstı cı• 
luklar hakkında da tf'tkikat fiilen b~ 
lanuı:ıtır, Sabur Snmive isnad oıur. st 
otobüs, Ermeni mezarlı~. hams11

1 
volsuzlu,l{u mcsc1e1eri etrnfmd:ı idd;. 
!arımızı i~bn.tn kanun mUsaittir. deı.ııe 

Sadi Rıza, Na.zmi Nurinin s<>zter 
şöylece mukabele etti: , 

- Ahmet Emin bir otobtis denikO 
}(eıı· 

dusu mcvdana çılrrrmıı:tır: hatta ~ 
disf de bunnn SThhatine ina~a:nnd~ıv 
iGln Radece •'dedikodu .. demı~ır. ,,.tıl 
bur Saminin bir şirket tesis ett!"'~u
vc belc1ivede isfüm:ıt mı amele J?Or ıı· 
ıfünU sövlemis. doeinıdan do~Y11 tce , 
dlsine tecavü~de bulnnmu~tur. )"aP 1• 
tt~ı tenkit n<>"'ildir. E"er t~nkit o1

:
11
"e 

dı, Ahmet Eline bir kalem nlsfll; ııe 
S sa:vıfahk j!azctesinde önUne ~~~r! 
hilcum etsin: bu hak kime verilnt1 r • 
tstevorlar ki knfilelerce pahit cıl<flt, - e 
smlar ve mesele senelerce devanı tıııl<• 
~in. 'Miiekkillm rrı<'mur deiYildir ve ..tıt· 
kınıia hfo bir takibat başlam~ıJ;~ 

Nazmi Nuri: tııı.· 

Ot • .. E · arlı~ ve - o o us. ,,rmem mez ,... · 1 tci· 
mallar il'Ji hakkında tetkikat ,.e tıı ~sı· 
kat vanıhp yapılmadığının sorulfll 
nı istedi. 11it 

Mahkeme de bundan sonra ş:ıe.ğ· 
Adnanın tevkifi olundn~ında~· r ,,ıı.· 
nlmıunna ve ı::ahit Tevfi"'i:-ı 1 11~.,11it 
ra r.ezası ilP ihzarP11 cP1bine ve j rıııc 
I<cnnn, Gafur ve Ba.srir.in celp " U· 
karar VPrerek durur:ımayI nıartul 
çtlncU gUD,11 saat ıa.3Ö'a. ı,aaJr;U' 
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lllzal&rmcb JlldD lf,aretll ola.o.lu, ... 
n.ııe oıwuude ıonmıenUı. ISM"•rn'a• 
eaa• U «Ilı kapaulf -ut ll)'•U.-ın ur 

YAZAN; Kenan Hulası 

selerl blr anda kavramak için ileri l 
atılan benliğimin ya.nıbnşında ve ge

PAteALAH 

el. Canıkoru seyahatinin gece yarısın-, 
an sonra saat Uçllnde, Zehra Osma

~ofu, en bUyUk sUkCmetlerlnden biri 
Cinde bulmuştum. Daha bir hafta 

eVveu, trcm yolculuklarında, uyu
~ak hnktınını elde edemediğini söy
~Yon Zehra, sanki, ondan başka bir 

evzu konuşuyormuşuz gibi: 
ııı.- l\:arnabadı marak ediyorum, de-

• acaba Osmanoflar ne yapıyor? .• 
it Osın:ınoflar!. .. ve hlc bir vakit, bu 
l·~~lrneyt, dudaklarında gelişi güzel 
ku lannıayacnğını blllyordum; çUn • 
tl ' Osnıanofları kendi kendisine ne 
ıı~rece lznb etmiş olursa olsun, i;l -
gllt Yahut fannlıklnrı, fazlalık ve ek -
lll ilkleriyle onları dalmt bir değiş -

e lı;lnde düşUnürdll: 
llt - Hnkhsınız. dedim: Osmanoflar, 

1 
1 s:-ne evvol aralarına sl~i aldık-

arı z . t anıandan çok daha başka türlO 
,.aşaYorlnr. tkl sa.ne evvel diyorum: 
h: hakJı;nm. Herhangi lıir tabiat sul
I lı;:tn çalıŞmamakla beraber, ara-
arınd . bt a konuş ukları şeyl~r onları 

11 r dlişrnnnlığn se\'ke<lerck kadar de 
erı Cltm\yordu. 

llıı;,nır dilşmanlığn mı? dlyorsu-

tt·llt'Hnı htrdr.nhlre bana çevtrmtş
ftİn !\kat Osmanorınrm yent hayatı 
tir "Ptdiğlm hUkmil katiyen değlş-

tlı!:!k lU1um11nu du~·muyordum: 
rııı~ ~\'f'l, diye tekrarladım; arala
<lU a ~onuştukları şeyler onları bir 

Şına:ıJığa sevkctmlyordu. 
li' 'Ya, bugün?. 

~a. 1ttı·ıerlmi dudaklarımdan Adeta 
be:~Cak gibiydi; ne söyllyeceğiml 
~~rı e~·or: ve ister Yusuf, yahut dt
a1111 ~tlndı>n herhangi biri olursa ol
ı\ıı ·;emen dUzeltmeğe bazırlamyor 
l\a.: ltoklm, bir sanlyeıtk susuşum-

~I () 1'11nu tıtnn tmlyorum, dedi; bel 
le bttrıanotla!f şu ve bu hareketlerty
':ır. tlbirlerlnin aleyhine gidiyorlar, 

'\• rl.Uşmanlığa gelince ... 

ba; ~u halde, dlyo sordum, Karna
te .. 

1 l'llçtn merak ediyorsunuz? .. İkf 
... fi (\\ 

lle 'ol bir takım meselelerde ge-
hatı ;nıaşn madıklnrı muhakkaktı; 
<la.r; bu tn<>seleler bugün oldui;u'ka
'' bıtnrıeık ta gldl\"Ordu. Fakat hep-, rı • 
tarnr birini affetmenin kolay bir 
battı 1111 bulml:ştu; bngUn bunu ra
lı~1 .. ırorıar: niçin? .. Öğrenme;~*' çn-

,, Orll lll 
~ll·ett\·l · Ve siz, Karnabadı bn va-
~arı:ı ~ merak etmekte haklısınız: 
'lııtno~bıı,ıı. ayni zamanda Büyük Os-

z uda ... 
"br 

•ı ıı;1ı1 n Osrnnnof tlklrlcrinln ?'Uya-
.... ; Sirmış bir hareketle: 
v eııı:ı, dedi; belki. .. 

e Eıonra· ...... l\: . 
l'()t'lttn arnabadı bir su altında görü-
llıııııl\st' diye ilfl\'e etti: bUtiln sular 
~ ırı:ı 1 0"11ını o du~u yerden taşıyor: 
<ltııııı.r arıyorum: Halil Osmanorıa 
lh 1()-t k 
~\e~~ a 1 odanın ortasında yüz-

.... ·,_c:nı111ıyor? 
ac ~ehr rlsorof? .. 

lları bu a Osınanof, Osnııınofları ba-

~.rıı;0r0;~ tutnnında har ned<>nse 
~tıceıerı Sliylemlyor<lu: takat dü-

"e ~ ndo Grigorofun bütün sula-
>o arnnb t "ıluttı. • adı yuttuğunu hissed1-
l' r:ı(!tı. h' Meta bir eJder gibi önüne 
()f'.. or Şeyi silip geçiyordu Grlgo
(; 

~o. ll~ıerıırı . . 
l'Q llpı\tlıın de bunu hisseder etmez 

ılti: b anıo kapısına doğru . yil-
bı\., \1 ha" 

· · a"t aya lhtlya<'r vardı: ka-
tı ,. , ıru. t 
n~"<lh:ıtin•' ren, Knrnahnt - I"llibe 
ı llttcı.ı 1. ·n SC!co yarısınclnn sonra 
'~ın • •nran1 k 

i' a ~e ' 1 ta sabahın tık aydın 
a~ t Çnıok u t-n abıau zereydt; \'f' bu, be-

~i ll.tıı:tn b tı 0rtnsınrla nlara hlr ka-. ~tı. b lr fr>cl " · u r ayctınJıV-rn·ı ge-"11. b l'r> k .,. • 
~()>= Cllkı d n tahn\'\·UlünUa orta!-1ın-
'"' o Osm 11• bı te~rıı nnoflar :rUzlert bize 
. ' ınış dı b 1l'lu <lU a:rnl<trı rluruyorlar-

bı il.t('lt ŞUntiyord•ını: <:ünkti ken-
~'rtı etıerınd 

l'ııa "<''.\'ah •'n <:o!< 1oıfRlarınrla 
b.... tıorıar llthntzı tnktn ı-dı:ın Os
-~~ n..~ nraıarı d 
~" -.a'°'1a n nkl :ınlaı:;mnyı 
~\!~ lıll'ıtlr.1'nr 

1 
997abattnln n!~ıtSP· 

%ııt1 hıt"flda ~ nt<1r: \'O h<>lkl ılP, so-
ra Oarn unu benden daha cok 

ıınN hhı1ıedlyor; Te hAdl· 1 

ride duruyordu.· 
Bununla beraber, Osmanotlar hak 

kında, yeni bir takım dUşUnceler bu
lup çıkardığım bir dakika, bir adım ı 
geri attım: ve Zebra Osmano! önUm-

' 

Frank 
• Ool&r 

' Uret 
• Belçika P'r 
' ürabıllt 
• ll\ı<;rl' F ı 

. Le•• 
FlorUı 

KroD \;eJL 
~UUl AVU. 

ıs' 
lı!6 

lC6 
lH 
<12 

.:ı8 !, 
;!;) 

;o, 
::i2, 
,3 

• Mark l:>, -
'ZloU ~.ı.-
·p~ 2ô -
'lAJ l• -
• ülnu :r.ı . -

\'en 
•Kron lsYeç 3ı! -
'~WrlW 63;?-
• Alt.at 

'fhını<not 

de, ilk fecir nydınlığma doğru blr 
statü gtbl ince bir bıçakla alınmış I•---- ı; t:. " "' f fi ____ ... 
yüzü ve uzun \ilcuduyla orada öyle • PU1I ı?' . .ı.lö 

reuta 

kaldı. , Nuyur• v,iW.ı • berua ı.~uSJ 

( A. r Jcası var) 

Günlük , 

O!~!?.!~ 
Öğle ncşrlyotı: Sani 12,30 Plakla Türk 

musıkisi. 12,50 Jla\'ndis. 13,0:> Plakla Türk 
rnusıklsl. 13,30 Muhlclif plak neşriyatı. 

U Son. 

• Mllbe 16 lSG~ • \' ..,....,.. 4 2~ 3 

• BrUJLMf 4,6Jl0 • Bud&ı>efUı a,9S7j 
•.uma ::ı6 7 60 • Bllkret 106 l:J 
•Ceııen" S~ı!7.ı •HetgTaO 3l,l88l 
• eoıya 63.4:.l"JI) • fokoıı&ma :.!.7~63 

• A.m11urd&rtı 1 (233 • ~tollb.>IJD 3.08Lü 
•Pral ~U.6ıi6 •ı..oocn 30.-

1

• V::L,k1·~~ Hl '::.:y:~·OOll-
Uadolu ı!S 73 Ç'Lrııento l3 U 
R.eJI l 60 lılerlfu ~ 100 

- atlkrazlar- 4·ahvlller -

• lllSll T .Hor. 1 CleınrtJı 

• •• 
,, ıo ta t'nuDYaJ -o 

• • • • o ttılıtım 

• • • m 1000 'A~lo 1 4060 

• 1trıtenl bUk ~;,() Anadolu O .06 J 

a. ıı:rrurum ~- .\n...Johı m 86 

• laUkDahW ~ WUmuall A 40 J( 

Akşam neşriyatı: S:ınt 18,30 Çocuk 11-
)nlrosu: Serçecik ıınıııcının c\·inde. 19 
!'\ihal ve :ırkndnşlnrı tarnfınılnn Türk mu
sikisi \'C halk şarkılıırı. 19,30 Spor musa
hııhelcri: Hşrel Şefik. 19,55 Borsıı haber
leri. 20 Cenınl Kamil ve nrkaıln'jlnn tara
fınıl.ııı Türk musikisi Ye hnlk şarkıları. 

20,:JO Hıırn raporu. 20,33 Ömer Rıza tara
fından nr:ıpçn söylev, 20,45 Rimen Şen 
ve :ırk:ula~lnrı tımıfmrlnn Türk musikisi t•--··-----------~ 
\'C hnlk şıırkılnrı. S:ınt ny:ırı). 21,15 Tnh
ı;in ve nrkaıinşlıırı lurarındnn Türk mu~i
kisl ,.e halk şnrkıl:ırı. 21 150 Berlriye Tüziln 
Şnn: Orlıe<ılra rt'fokıılilc 22,20 Orkestra: 
1 - Auher: J.a Nuctıc '11' Portici, ou\'er
ture. 2 - Lulııinl: Bnllct eAyptien. 3 -
Holm~': Tokn5nl. 4 - Culnlla: Korcha. 22, 
45 AJan<ı h:ıhcrlcrl. 23 PBkln ~ololar. ope
ra ve operet p:ırçnları. 23,20 Son haberler 
ve erle"i 1tünOn proftr:ımı. 23,30 S()n. 

HA~IA ~ICITıAR CJ<}~ltYETlNt~ 

ı;ıı.;sntXDEN VAZ ~n GEÇİLİYOR 

Blr mUddet evvel hamamcılar ce
miyetinin iki dofa da\·et edildiği hal
de heyett umumlyesinln toplanma
dı mı yazmış, ve cemiyetin fesbedll
meslne doğru bir cereyan basıl oldu
ğunu bildirmiştik. Bundan haber
dar olan hamamcılar cemiyeti idare 
heyeti bir heyct •ballnde fstnnhul ti
caret oda~lna bnşvurarak bu husus
taki kusurlnr:nm affedilmesini lrte
mişler, tekrar umumt heyeti tçıpla
nıağa karar \'erdiklerini, geçen defa 
lm esna rı bu davetten halıcrdar et
meğe tmkfin olmadıibnt bildirmişler
dir. Ticaret odası bu mliracaatı ye
n iden tetkike bnşlnmrştır. Esnar ce
miyetleri talimatnamesine göre lkf 
dera umum! heyet davet edildiği hal
de toplanmıyan cemiyetlerin feııhe
dllmeı:;I lı'\.zım gelmekte ise do hlr de
fa dahn toplanmaları için odaya sald 
blyct ,·erlldlğlnden cemiyetin fes-
binden \·azgc~Uecektlr. 

-o--
DOGON MERASiMi 

Değerli muharrir Peyami Safa ile 
Bayan Ncb<:!latin düğün mer:ıs!mi dün 
gece Tokatliyan salonlarmöa, bir çok 
guzide davetlilerin huzuriylc, kutlan • 
mış, iki tarafın davetlileri geç vakte 
kadar, neşeli ve samimi bir hava içinde, 
eğlenmişlerdir. 

Yeni evl'lerc saadetler temenni ede -
riz. 

BiR TAVZiH 
Dün lst:ınbul Altıncı Noteri Eay Ga 

tip Bingölden §U mektubu aldık: 

23 Şubat 938 taıihli gazetenizin Ü • 

çüncü sahifesinde Mahkemelerde ser • 
levhası altında münteş:r ve iki sahte • 
karın tev~f edildiği vak'asını hikiye e
den yazılarda bu işin Altıncı Notetıde 

· yapıldığı yazılmaktadır. 
Dairemde bu şekilde hiçbir muame· 

le cereyan etmemiş ve bahsi geçen ev
rak da d~iremde hazırlartmamıştır. 

llCC;('N KALKAC.\I\ \' \Pl"Rl.AR 
'!ant 
8.:.o 

19 

12 
1 li.l~ı 
6.30 
e 

l'tıpurun ndı 

Kocıırli 

Scyyıır 

Konyn 

(;ittiği yol 
Mudanya 
Knrnbiırn 

Mersin 
\'APL'Hl.AH r.f:I.ECEt.\ 

"nrtıtlt>nll 
1 '.jlur 
Bu~a 

· Senar 

K:ırndcnlz 

İ?:mit 
Bandırma 
Knablp 

Zahire Borsası 
24·2· 938 

&r. Pa. &.r ... 

Buğday yumuşak 5 28 s 33 
Buğday sert 5 20 5 30 
Arpa yemlik ' 17 ' 22,5 
Arpa Anadol ' 9 
Çavdar ' 3a 
l\lı!ıır sarı 4 30 ' 3.l 
Nohut kalburlu 7 20 
Afyon ince 550 -
Afyon knba 428 30 
Tiftik mal 122 -
Yapak Anadol 50 -
Yapak Trakya 70 -

aeen Giden 
Bulda7 
Arpa 
Çavdar 
Yulaf 
Fasulye 
Kepek 
Xohut 

330 Ton ,iç fındık U Ton 
75 ,. fc cevls 4 .. 
30 ,. Kıl 9,1/4 ,. 
15 .. 
40,1/2 ,. Un 93 • 
15 .. tç fındık 22,1/2 " 
30 ., Yapak 1İ2 ,. 

KOMEDİ : 

lstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatroları 

Saat 20,30 da 
'/lir Adam Yaratmak) 

Drum 3 perde 
Yazan': Necip Fazıl 
· Kısakilrek 

Saat 20,30 da (SÖZÜ~ KISASI) Komedi 
' perde. Yar.ın: Yon Srhönthan; Türkçe
si: S. ~loray. Pnıar günleri tS,30 da mati
ne. 

2a Şubat cuma akşamı 
9 da ve 26 Şubat cu
mart~oı;I matine Şehza
ılcba,ı Turan Tiyatro
oı;unda, 28 Şubat pa. 
7.artesi Beşiklnş • Sual 
Parkta, 1 Mart snlı 
Pnngııltı Tnn Kurtuluş 
Tiy:ılrosunıfa: Enaller 

Bilyük Operet 
Orkestra - Rale 

EHTUt.ntır. S·\Dİ 
TCK TlYATHOSU 

l'qınrtecıi: (K:ıılıköy -
Süreyya). S:ılı: (On. 
kırköy). Çarşamba: 

(C'skOclnr) sincmnl:ı
nnda: SEFIU 1-;R 

8 pcrıie 
\"nzan: \'iklor Hiigo 

TUHAN TiYATROSU 
t.;nn'nİkiir Nnşlt v.! ar
r..·ıclnşlnrı Cıımnrtcsi 

4'1iııii okş:ımı 8 kişilik 
\hıtınazcl l\fiçe' • Pen
'· cf va ryel esi Ye Mn
· ıı r varyetesi hirlikıc. 
oormım· KAn ,·n 

\'och'il 3 perde 

2 Mart Fevkah\f!e . 
fle(•edir 

Sinemalar 
SAl\AR'' \ 
\lEf.EI\ 
SAUA'ı' 

SÜMER 
iPEK 

: Ynk:ın pu~rler 
: norıı 
: Aşk melodısi 
: Aşk manevraları 
: Ali Baba 

:5' - KURUN 25 - ŞUB.~T - 1938 

Hitlerin nutkundaki 

Tehditler 
Söyledikleri ve sükütla geçtikleri... 

Frnnsızra (Pari.sunr) gazetesinin 
Berlin muhal>iti llitlcrln nutlmnda-. 
ki "tchrlitlcrl" şöyle hülii.ı.a ediyor: 

1 - Bitler, orduyu daha km·vct
lendfreceğinl haber veriyor. Diyor 
ki: "t ç ordunun da kumandasını ve 
kara ordusunun idaresini kendi eli
me almakla Umlt ettiğim şey, bu su
retle. en kısa zamnn zarfında bu ı::il n

kU zarurotlorln icap ettirdiği şe

kilde orduyu konetlendlrmektir." 

2 - Bitler, diğer tarafüır sulhe 
oJan arzusundan bahsederken. diğer 
taraftan mUstemlekelerlnin geri ve
rilmesini lsteyor. 

3 - Ayni zamanda. mildahale için 
de kendisine bak verilmesini iste
mektedir. İspanya hakkında şöyle 

diyor: 

"Bu memleket bolşevlkleşecek o
lursa Moskova merkezinin bir şubesi 
olacaktır. Bu tahrip edici ve öldUıil
cU cUznm hastalığının yayılması teh
likesi öyle neticeler ortaya çıkara

caktır ki bunlara karşı biz hiç bir 
takdirde aUkasız kalamayız." 

Başka yerde de: "Biz her tarafta 
bolşevtkllğln düşmanıyız., diyor. 

A1manyamn müdahale etmek is
tediği diğer btr hat de Avustı.ırya ve 
Sildctlcr meselesidir. Filhrer diyor 
ki: 

"Dostça bir anlaşma yapılacağını 
göstermiş bulunuyoruz. Fa'kat, Av
rupadakt bir gerginliğin dostça hal
line mani olmak isteyen olursa mil
letler arnınnda bir gün şiddet devre
si açacaktır." 

HfTJ,ERtN DEDtKLERt Y::ll 

DEMEDİKLERİ 

A7nt ~nfn .t7~f lçmalJndc 
Hltlerfn dcdJklerf "e demcdJklcrf 
~yle hUlı\~a cdlltyor: 

IIltlcr dedi ki: 
1 - Alman ordusunu knvvetlcn

dlrmeğe karar verdim ve bu "kuv
vetlendirme" lşf başlamıştır. 

2 - Borc; parara ihtiyacım yok. 
Bana yar Hl.um. Bundan da, memle
ketim için , eski mUstemlekelerlnl al
mak zarur~tl hnstl oluyor: 

3 - Blr'dnha Milletler Cemiyetine 
glrec~k değ'llfm. Fakat. Rusya müs-· 
tesna'olmak UzerC', bUtnn milletlerle 
fş birliği etme~e hazırım. 

4 - tspnnyaua cumhuriyetçiler za
fer ka.zart:rcak olu~ıı ben bunu Av
rupadaki mlh·nzene için bir t~hllke 
sayarım. · 

/şarellt>r: 

5 - Almanynnın yanı başındaki 

hudutlardan ötede yaşayan on mll
yon Almanın bence himaye edllme
ğe haltları vardır. ldamln.rına müsa
ade edemem. 

Bitler şunları da silkfitla gectf: 
l - Alman ordusunu kuYvatlen

dirmeğe kendisini sevkeden sebep
ler kat'f olnrnk nelardlr? Hudutlar
da.ki karışık ba\'adan ve Almanya
ynya karşı olan tehlikelerden pek 
mUphcm şekilde bahsattl. 

2 - A Jman azlıklarından bahse
derk"n knllanchğı "himaye" kelime
sinden tam manastyle ne kastedi
yor? Himaye dediği şey, Al"usturya 
mesolcslnde oldu~u gibi, ilhak mı 
demektir? Bu mana farkı bllhassa 
Çekoslovakya fle Sildet Almanlarını 
alft'kadar eder bir noktadır. 

8 - Yarınki İspanya hakkında)cl 
"mlllt" kelimesinin manası ve şu

mtıın nedir? Mllll İspanya yalnız 
Franko İspanyası mıdır? Öyleyse, 
mutedil tcmayUllerle anlaşma Omldt 
ortadan kalkıyor. 

4 - Hltler, nthayet, Avuısturyanın 
"istfkH\W' meseleıılnde kasten stlkfıt 
etmiştir. Ynlnız Şuşnfg'le kendisi a
rasında hasıl olan anlaşmadan bah
setmeyi kAff görmOştUr. 

Almariyada Kadın_
lara mecburi bf zmet 

Berlin, 22 - Dört senelik fktısad! 
plA.nın tatbikine memur olan Mare
şal Göring yent bir kararname ka· 
bul etmfştlr. 

Bu kararnameye göre, dört sene
ltk pl~nın tatblltlnde kadınlar birer 
sene mecburi hizmet alacaklardır. 

FRANSADA EVLiLiK 
YEMiNi DEC'tŞTt 

Fransız Parlamentosu evlil~ yemi • 
nine ait kanunda tadilat yapmııtır. 
(Kadın, kocasma itaate me<:burour) 
cümlesi değiıtirilmiı ve ''Koca, ailenin 
reisidir. Ailenin meklnmı intilıap ed~n 
ve ktdın bu mekanda ya~ğa mec -
burdur. Bunun ;;.ksi, aynlığr int.aç ede
bilir,~ şekline konmu!tur. 

Bul)dan başka, "Evli bir kadm Uni -
versiteye devam eder, muhtelif serbest 
meslekler isi~ imtihana ldahil. C?l~r. Ken 
dine mahsus ba11ka h~sabı açtırabilir; 
kendi namın:ı çelç verebilir, hibe ve mi
ras 'atabilir, vaziyet edebilir, ticaret .ya~ 
par. ve imalathane işletir, fakat ,koea
aının muvafakatini alır. 

ilim için ilim 
YAZAN: Sadri Ertem 

Papanfn 274 gi1n buz Usti,inde kal
dıktan ~nra suya kavuştu. Papanirı 
ve arkadaşlarının buz dağları ve . buz 
ufukları, buz o\•alan iç:inde geçen 
glinlcri harikulade sayılacak macera
lardandır. Gerçi macera insanların ha
yatında pek bUY,ilk yer işgal eder. Ve 
tarih çok defa bunları hatırlatır, ede· 
biyat insan ruhuna destanları bu ha
rikulMenin hiMyclerini anlatmak 
sureti!·le yaratır. 

Bu ma<'crala.rın, bu harikuladclikle
:-in ardında·~ok z:ıman bir insanın ka
vuşacağı h:ı.ı.lar, şiirleri dolduracak 
altın yığınları, . yahut işletilecek bir 
toprağın sırlan saklaıur. Fakat bir 
kutup macerasının arkasında nasıl bir 
menfaat ve bjr haz gizli olabilir? Ora
da ,ne medarlnrm harikulade orman
ları, kanatlan güneşe kar§ı en keskin 
renklerle panldavan kuşlar, dallann
da. insanların ir;:tihalarmı dindirecek 
yemişler, tarlalarında bere.ket, topra
ğında insan zeMsına göre imkftnm en 
güzel ~eklini alacak şeytani madenler 
ve duran dinamoya kuvvet, zayıflar 
JaD& hareket veıeeet hlo bir eey yok· 

tur. Ne pamuk, ne ipek, ne buhar, ne 
kauçuk! .. 

Bu sadece kendi kendine patlayan, 
hazan birle~n; zaman za.man · söımıs 
kıt'alar yapan, zaman .zaman çatlak
larla bir ltar dünyasıdfr. 'Haliki ve 
mahlfıku sadece bembeyaz külçelerdir. 
Sessiz beyaz yığriılarilan başka ne
fes nlan, ve nefes veren yoktur.' 

Sis, fırtına, kar, 'tipi, ve Arini" ei- · 
mal noktası, 'kara hasreti, insan h~ 
reti, gtineş hasreti ... Bu maceranm de
konınu saran ancak bu manzaradır. 

Bu mace.ranm hedefi · dü.5ilnüldfiğil · 
zaman azameti meydana çıkar. Hedef 
sadece ilimdir. İlme yapılan hizmet, 
ilim uğruna seieröcr edilen ve ·öllimn 
hiçe sayan enerji kutup nokta.Sının 

keşfinden 'da!ııı. mühimdir. Ve medeni
yet ilim dünvası · içinde bilyUk bir 
riisd alametidir. 

timin rtıştnnU, medent dilnvanm ha.
yet ilim dünyası için büyilk bir 
niyet son z.ı.fcrini kutup ve buz lle.
minde kazanmıştır. Maceranın orijf
nalli~ buradadır. Buıwıı adı .-. 
mm Jtbndlr. 
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İngiltere italyadan 
neler istiyecek? 

iltalga Süveqş kanalını kontrol 
etmek arzusunda 

Paris, 24 (Hususi) - "Pöti Parizi
yen,, gazetesi Londradan ıu haberi al
maktadır: 

İngilterenin Roma Büyük. elçisi Lord 
Perth, radyo propagandaları, Habeşis
tanın İtalya tarafından zaptının tanın -
ması, Trablusta 80 bin Italyan askeri
nin bulunması ve Akdenizdeki İtalyan 
ve lngil z menfaatleri meselelerini hal
lctmeğe memur edilmiştir. 

İspanya meselesi esas itibariyle ade
mi müdahale komitesine bırakılmıştır. 

''övr,, gazetesi de tunlan yazıyor: 

Haber alındığına göre, İtalya Alode
nizde İngiltere ile müsavi deniz silahla
rına malik olmak hakkını istemekted r. 
Bundan başka İtalya Süvey§ kanalını 

kontrol etmek ve Baleare adalc.rında 

da bir kaç sene daha kalmak istıyor. 
Vakıa İtalya Baleares'de <ligerleri -

nin de bulunabileceğini söyliyecektir. 
Fakat ne de olsa oralardan uzakla§ -
mak fikrinde bulunmıyor. 

Nihayet Mussolini tngiltereden 30 
milyon lng'Iiz liralık bir de borç iste -
mektedir. Binaenaleyh İngiliz - İtalyan 

müzakereleri pek çetin olacağa benzi
yor. 

Londra, 24 (A.A.) - Siyasi mehafıl, 
Avusturyanın mülki tamam!yetinin hi -
mayesi hususunda İtalyanın mesai b!r
liği temin ed ldiği takdirde İtalyan • 
İngiliz müzakerelerinin iyi bir neticeye 
varacağını beyan etmektedir. 

Ayni mehafil, İtalyanın yalnız bu nok 
tada müsaadatı ile metalebatmrn müte
nasip olabileceği mütaleasında bulun • 
maktadır. 

Şuşnig 
( O,tHmt: I ınrirlr.) 

rek başlamış, Alman ve Avusturya 
mtııetlerinln ırk bernbcrllğfnl işaret 

etmiştir. A\'usturya Başvekili, bu tkl 
mfllet arMında anlaşma olması lfl
zım geldiğini, B. Bitlerle yapmış ol
duğu son müH\katın dn bu ~ayeyt ta
hakkuk ettlre~cğlnl söylemiştir. 

Doktor Şuşnlg, Avusturyanın da
hili işlerine Almnnyanın mUctahale 
temlyerPğlnl f'h~mmt.retıe işaret et
miştir. Avusturya ile İtalya araRm
dıı.kt mUnnsebatn geçen TiaşvekJl B 
1\fnsollni'nln Viyana:va karşı mevcut 
protokollarm ahltrtmına rtavet f'fü~

ccğlnrten emin olchı~unu slSylemiştlr. 

Balkan An ~antı Konseyi 
(fJsttarafı t incide) 

Kendilerini getiren hususi tren saat 
tam 20 de Sirkeci garına girdi. İstas
yon Türk, Yunan, Yugoslav ve Romen 
bayraklariyle donatılm1ştı. Askeri 
mızıka ve ihtiram kıt'aıııı yer almıştı. 
lstanbul vali ve belediye reisi Bay 
Muhittin Üstündağ, İstanbul kuman -
dan vekili general Cemil Cahit Toy -
demir, Merkez kumandam general 
lhs<ı.n llg-az, Emniyet direktörü Bay 
Salih Kılıç, Yunanistan ba~konsolcsu 
B. Gq,fos Yuı;-oslavya konsolosu B. 
Vukotiç, Romanya konsolosu, Çe -
koslovakya başkonsolosu B. Gregor, 
§ehrimizc sureti mahsusarla gelmiş ~ 
lan Yunan ,Yugoslav ve Romen gnr.e
tecileri istasyona gelmMerdlr. 

Bel!;rnd elçimf7. B. H:ıvdar Oktay, 
Bükre~ elrimiz B. Subhi Tannöver 
karşılama~a gelmiş bulur.uyorlardı. 

Trenden evvela Yunanistan Ba~ve -
ktli ~eneral Meta'<sıs. eonra Yugoslav
ya BaşvekiH Dr. ~toyadinovic: ve Ro
manya harictve mflste'5an B. Petresko 
Romnen indiler. Askerl m1z1ka Yu · 
nan, Yıı<Yn!=ılav, Romen ma~lannı, 

sonra lstikl~t ma~ınt ça." :ı. Marr1ar 
ihtiramla dlnlı>nr!ikten !WUT8 savın mi
safirler hıılkm 111ku~1an arasmda m"'
r.ısim salonundan J!e"erek otomobil· 
lere bindiler ve veni Sirkeci vo!,..u SA

lonundan. kenclllerine tahsis edilen A
kay vapuriyle Hnydarpaşaya geçtiler 

Haydarpa~ada aynı hararetle te-wi 
edilen d st mi~afirlf~rimizin her birinP 
bir husnsf vnı:on tahe!s edilmfc:ti. A
tinıı elcimiz B. RuC!{'n F.~~ef ve YuııR 

ni3 a.nm Ankara elr.isi B. R .. f el J?ene
ral fotn'lc~asm va.,.onuna, B->1!!Ttl.d el
çimiz B . Havda?' Akt v Ue Yugoos1av. 
ynnm Ankara ekisi B. A"'""'""vi<: Dr. 
S nvarHnnvir.in va~onuna; Bil~ el -
çimi:r. B. ı:::u!'hi Tannöver ile Romanva.
nm Ank ra elrlsi B. Te1emak B. Kom
n"nin \"t\O'Ontrrıa bhu•ıtela,.~l'I"'. µ.,,.f,..iue 

prntol{ol hevetfmiz. R B. Rtfkt R("fik. 
SPVf11llnh, Ker.ııı.1. Nefa.t ve Ve"· de 
mic:ıı.firlere refakat etmektevdi. 

Tn!n tam sı:ıat 21 ~P Hav~"'"'"'"ctR ftıı
bısvonınıdan hııı-ekP.tlı> rnlRaffrlerlml -

zi Anknraya götUnnUştUr. 

-nr etaksmnn Beyanatı 

Balkan Antantmm bu defa.ki kons!-
yine riyaset edecek olan Yunanistan 
B<ıcıvekil ve Harfcive na?:T!'T ~ntral 
Metak!'lM, .A-ıkarava hareketindt>n ev
vel kendis!vle J?örllı:en muharrirlmiz:e 
eu bey·nııı.tta bulunmuştu?': 

" - Flepfmize "17ct ~-urette ba5lı lm
lunan d03t ve müttefik Tarkiyede tek
rar topl<ınriığımızdan do?ayı çok mem
nunuz. Bı:ıl7o!lt1 .Antantı koMeyi, her tl'I'. CUG-

sının, Balkan Antantına doğuran hak
ka milstenit sulh idealine aynı sada
kati ile topW.nmaT~tadır.,, 

General Met:ı.ksas, Yunanistana da
ir bir suale karşı ua ~yle demiştir: 

,. - Yıınmıistanda tam hir süT::ii.net 
haldm<lir. Ra1ktmız, hüldimete kar • 
fı tam bir itimat beslemektedir.,, 

Dr. Stoyadinoviç'in SlSzleri 

YU"'CS avv:ı Başvekil ve Hariciye 
Nazrrt Dr. Stoyadinoviç demiştir ki: 

" - Reisimiz, çok iyi söyleyor. His
lerine ve fikirlerinP. tamamen iştirak 
ederim. Onun söy1cdiklerinl benim söy 
!OO'klerim gibi teHlkkl ediniz.,, 

Rommuıa !fiimes,'1.linin Slfa7eri 

Romen hari,..iye mils•eşan B. Kom
nen, evvelce bir defa dahe Tiirkiyeye 
~eldiğlnden bahsettil..-ten sonra =ıunu 
sö~·letrıi«itir : 

"-Bu defa Balltan Antantı kon~e
vl gibi haV?rh bir vesile ile memleke
tinizi tekrar zh·aret etmekliğim beni 
rn1< mesut edivor.11 

Roman,·a mHme~m. Romanva ah
, • ., linin diizelr1iErini, VP."!t,·etin bmami
le normal olrltı<?ımu il~ve etm;~tir. 

Armmut Rrı.!1:on~n1mnı Ankaro~.tı 

Ankara. 24 <Telefonla) - Yann 
şehrimizde toplan:ı.cak '()lan Balkan 
antantı konncvi dolayısfyle istasyon 
car:lde!li dört Balkan devletinin bay • 
raklarfyle don:ı.tıimıştrr. 
Diğer taraftan, Eaikan Konseyi mU-

1.akerelerin! takip etmek Uzere, Arn:ı
vudluğun tstanbul başkonsolosu B. A
saf bugtin ı:!'hri,,,ı7.e rre'mişti?' • 

Be'ı?rnt, 24 (Hususi) - Bugl1n Çt· 
kan ''P..,li ika,, ~~,...etesi B~1Jrnn Arıtan
tmm Arıkar:ı tontanttsı mtinasebetiy
le mUhfm bir mnkale neŞl'etmiştir. 

"Polit;ka .• bu makale~inde diyor. ki: 
''Balkan anla~mru>mm bu defö!d 

to,,'anhsı <;ok büvük bir e1'emmiyetle 
ta1<ip edilmPkfMir. Avnıpada <'ereyan 
eden ~on hAd!!'~ler ii"..erine alAka, bu
gün daha btlvt1mUştUr. 
Toplantıda ilk görfü~ülerek rrıeeoele 

B".\lkan anla~macıı dev1('t1eri nrnııımda
ki mllnn!'lt>bet1Prdir. Snnra, bu nnl~
maya dahil olan devletlerin Ba1knn 
tr'·•ma girm"miş di;;er kom!i\) devlet
lerle ohn mliıı~e:ebetl e:örllcılile<.'e'rtlr. 

Bu görUşmelerde an!-ı,rlacaktrr, ki bu 
milnas{'hetle normal ve dost::ırıcdir. 
Bul~rfstarun vilrildü"11 ,·ot. B !lrnn 
sınlacıme~ma dP'ıJl devle•Terfn 'riirii~i\

!!il yola cn1< v:ıkrnchl'. R""'' jcılı"t et -
mPl( frfn. p,,.,,,. .. ,.f,.+;!.,m Ninn,.,Aa. nn-

d~n ~nn ela Cr'ne''T'~~e n'-"•<Tt va~l

yett J?füstercbllmek mllmkttndDr. 
Anlt•ra knnfrransmda tebarllz ede

cektir kf B:ı.lknn ynrnnadasmdan mQ 
nazaalar kalkmıı onun yerine lktı -

ispirto 
ucuzladı 

Ankara, 24 (Hususi) - Hükumetin 
yıllık programında, inh sarlara taallük 
eden kısmında sıhhate ve temizliğe ta
aliük eden ispirtoların fiatlerinde ten -
zJat yapılması mu'krurer olduğu beyan 
edil:n:şti. 

İcra vekilleri 2-8183 sayılı 16 • 2 
1938 tarihli karan ile bu çe~it isp rtola 
nn fiatinıde mühim tenzilat yapılması
nı kabul etmiştir. 

Bugünkü hayat şartlan içinde mil • 
him ihtiyaçlar arasında bulunan ispir
to fiatlerinde yapılan bu tenz:latla bil • 
kiimet programında yer alan vaitler • 
den birisi daha yerine getirilmiş ol -
maktadır. 

Eski fiatleri, kolonya ispirtosunun 
140. saf ispirtonun 130, mugayyer is • 
pirtonun 130 ve 120 kuruş olmasına 

mukabil yeni fiatler hepsi için 90 ku

ruştur. 

Tuvalet ispirtosu yarım litrelik şişe 
içinc!e 70 yef:ne 50 kuruşa satılacak. -
tır. 

Yapıla:ak "boyalı,, ispirto litresi 68 
yerine 45 k~ruş olacaktır. 

Kaminato, gaz ocak:armda, lüks lam 
balarını yakmakta kullanılan boyalı is
pirtonun fiati de 68 kuruştan 45 kuru
şa ind rilmiştir. 

Samsun Belediııe 
Meclisınae ilıtılaf 

Samsun, 24 (Hususi) - Oğrendiği

mize göre, Samsun belediyesi son 
zamanlarda şehrin medeni ve içt ·mai 
iht:yaçlarını layik yle karşılıyam;;.mak
tadır. Bu yüzden de belediye meclisi i
le azalar arasında tiddetli ihtilaflar çık-
mıştır. • 

İhtilaf, b:r buçuk yıl evvel belediye 
başkanlığına, on ay cvve! de t:hir mec 
tisi başkanlığına resmen bild;rilen yol
sukluz ve su istimallerin henüz rıeticc
lenmemiş iddiasından ibri gelm.ştir. 

Mesele, mülkiye müfettişlerintlen Bay 
Şemsettin Yazıcı tarafınidan tahkikat 
başlanmıştır. 

sadi anlaşma ve birlik kaim olmuştur. 
Bulgar - Yugoslav dostluk paktınm 
Bal mtnnnnnsebatr llzerlne yardımı Ol-

duğu şüphesizdir. Türkiye ve Roman
ya ile Bulgaristan arasmdaki bütün 
meselelerin halli l~in <;ok iyi niyetler 
olduğu şüphesizdir. Bunun içindir, ki 
Ankara konferansı, Balkan devletleri 
arasında halledilecek bir mesele ile 
me~"!'lıl olmayacaktır • 

Balkan devll!tlerlnl at~kndar eden 
mese'e'er arasında, Ti\rkiyenin aktet
ti-?i Şark paktı ile. Yugoslav İtalya 
mUna~ebatmm dil:ı:eltilmesi vardır .. 
Görüslilecek t>n mUhinı tr.e"0 1e: bev -
nelmilel deği~lkliklcrdfr. HenUz likf 
de edilmemiş olan Akdeniz vaziyeti en 
milhim meseleyi teşkil eder. Görüşme
lere lspanya meselesi de zemin teşkil 
edecektir. tsnl'nva nas~''lrıa listlPrl ile 
mUnast"bata giri~mek işinin görUşUl 

mest de ihtimal haricinde değildir. 
Dört bUyUk devletin dahil bulunduifu 
Milletler Cem!vPtl meselt>cıin!n de ~öz
den geçirileceği zannedilebfllr. Av • 
nıpada cereyan eden en son hadiseler 
de konuı,ılacaktır.,, 

Balkan neminıoTTan A'1Ül.~M . -
Şehrimizde toplanan Balkan birliği 

demiryollan konfernn~ı cahşmatannı 
bitirmfş ve murahhaslar Ankaraya git 

mlı-letdir. 
Yaptıktan son toplanttda. Balkan 

Demlryollan nsıklivat ni:ı:ıı.ml"nmPSf i
çin umumt bir ~as tesbit edilmiş bu 
esaqta itt•fak ol11nmtı~t11r. 
Bıılkan ~im~nrlifer nıurı..ı.-ıcıtan Anka 
ra.da ba~ tem:ıslaı-da buhıduktan ve 
ııehri gördilkten sonra bu~n tekrar 
lstanbu1a S?c1erPk, mevcut anlaşmayı 

imza edece'clerdir. 
Anln~anm tef'emt~tma dair bir 

di~er anla,ma da Bükreşte imza edl • 
lecektir. 

Delegeler 'Nrıf~n Vekili 116 
Gnrii~tmer 

Ankan. 24 ,,.,.,pfmıl:ı) - Jh1knn 

tl"miryollan koııf'eran!'II delE'"'t>' 0 ri lıu 
f?{in qehriml1.e r.-elmiııler ve Nafia Ve· 
kili B. Ali r.efüıl~ava t~rnfr"ıi"'n k2h11l 
ptiif...,1o1p.,r'llr. np•e .. f''P'l', f df'l"hnl~a 
tpor,htt prlf1 .. n ~pft'\l,.,mltftr tft,.4f'e~i -.,., ~

kmıiıı l11fia Vekaletine malnmat ver
miolerdlr • 

Bu gece. Orman Ciftlf&iıırfe Br>lkan
tr misaflrlerimiz Eerefine bir 7.ivaf et 
verilmiş, ziyafetten sonra delegeler 

lstanbula hareket etmfllerdir • • 

in,qili2 - İtalyan anla.~
ması bakımından 

Beynglm:ı~ı 

vazlyet 
(fJst tarafı 1 inci sayfada) 

sırada Fransız Ilaş\·eklll ı..ıı,·al lle 
eski İngiliz Hııriciye Nazırı Sir Sa.
mııel Hor Habcşistanda Jtalya için 
bir nevi kondominyon esa!Jma mlls· 
tenlt bir ozlıışma toı·mülU teklif et
mcğl knrarlaştırmışlardı. Bu kararı 
vermezden e,·,·el de ~lu~ollni'nln 

muvafakatini almışlıırdı. 

Eğer o zaman hn tormUl tnı;iltere 
tnrntmdnn kııbul cdllnıl' olsaydı, İ
talya Ha hcşistnn scfel'lnl durdura.
<'aktı. ~1111C'tler Cemiyetinde sonra.
<1nn snnksf~·on tcdhtrlcrlne varan 
<fa ~()z<le mllstnkH bir dcdct ola
netlcclr.r ı:ıkmıyarnktır. Hııhcşl"'tan 

ı·ak lmlnraktı; yani ltnl~·:ımn bn~ün 
olıJnr.u gibi tnm mUstemlckesl dC'~ll, 
YRM mllsff'mlf'kest hnllno gelcrcktl. 
l\fillrtler Cemiyeti de bn )"U7.rl<'n ıto

ı:irıli/:::l hnhrnnları J;törmı,·e(·ektl. Bu 
müc«c;!?~cnln A \'rnpn lşlcrlnıl<'kl knv· 
\'etsl711~ bn~UnkU r1erC'rf'slnde orta.
ya ı:ıkmaını, bnhmncnktı. İtalya, 

l\ffllrtlcr Cemiyeti lc;erl~lnılc kalnra
!rı lc;ln flrrtln • Roma rnflwerf \'ÜCU• 

dn 1tchnlyecclttf: hrrhnn~ bir şcldl
de \"Ul'nrln ~el~e hile ho mlh\"er bu
giln oMnltu glhf l\1111etlf'r Cemlyf>tl· 
nfn ~(iJ:rsUne nplanmış bir hnn~er 

mRn7ara•mn nlmıyaC'nktı. Nthayct 
tn~lltero ile ttn l3·ft armnmln dn Ak
dcntz mllrn1elesi buglinkU şckllne 

~rmlyecektl. 

Iln T.d\yaJ • Hnr formlllU tngfllz il· 
\"am knmnrnsınrla şhlıletll mUnnlca
şnlı\ra ~chep olı1n. Bn nıllnnkn~nlnr 
ıııırcıc;nıdR bn drfa istifa erl'm Eden. 
Harfl'lye Xn7.ırı Hor•un knr<;ııcıına «>n 
~fılrl~tll hlr trn•dtı:I olarnlc c;ıkmrc;;h. 
Kor mUnn'"'"'ntarıla ma~Hip olein. 
Mecliste <-knlllyctfo knMı: c;~ldlme
l!;e m('chnr olıln. Fa•uıt ('f'kllfrfcen 
111ehchlnl 17:nh için sö:vler11r1 ıııözlPJ'o 

flnn ziYtıd<" lh·nm knmnrncıı kil~U!'llln· 
a n n"!!'!Rmn"'' nana manalı oJ<ln. Zi
ra Ilôr o znmnn: 

- Ben ne yapaynn? Ne diyeyim? 
Öyle şeyler var kJ a~ımı a~ıp bun· 
ları slze anlatamam." 

Dedi \'C bu sözünü gözyaşlan lle 
lkmnl etti. 

Ilor gitti. Eden geldi. Habeşistan 
meselesi gcno hıılledilcnıcdi. Fakat 
bu yilzdcn l\IiHetlcr Cemiyeti ile 1-
talya ara,.mrla hlr nçurum a<:ılını~ 

olrln. Faz.in oltunk devletler arasuı
rla şhlılctlonen slldhlanma yarışı 

ha.rı> gcmflcrlnin lınC'mlnl 35.000 ton
dan 02.000 tona kadar çıkardı. ~i· 

baret lnglltercniu bcynclnıllol sulh 
slyııscti: 

- Hele bir kere şu ıııtlnhlnnmıı 

pro~rnmunızı tnmamlnynlmı." 

Stizll llo lıülll.sa. edilir bir ~ekil al
dı. 

Şu kndnr ,·ar ki hl\dlscterln bu ln
ldşatlnı·ı arasınt1a en·elce hnrlciye 
ncznrctlnılcn mııliim ~ekll<le ayrll
mış olap Sir SnmUcl Hor'un çol< gct
mcrfon gcno kabineye ııhndığı ,.e 
~mılikt Çemherlayn knb\ncslnclc de 
milli mlirlnfnn ncznrctlne gcçlrlldl;'::.ıi 
gi)rHlrlU ve hu tarzı munmolc cn·ctce 
F.:rlcnl hnri<'lye nezaretine getirmek 
fçln kC'nrllsfnfn hu mevkiden 117:nk· 
laşhrılınış olmn~ına knrşı verilmiş 

hlr ta,·lzc \'eyn tarLlyeye bcnzoyor
dn. 

Hl~ şllpho yok ki şimdi tngtlfz mll
lf müı1afnn nazın olıın Rlr Snmttel 
Hor kendisini hariciye nezaretinden 
dUı::Grnn FMcnln oılyıısctlnl t'=ln l(fn 
hmlrlt «>tmekte dernm etmiştir. nu
ı?fin de ö,·ıe<llr. Onun tı:ln Rntm ka
ınnra'ltnrla Edenin slync;etlnt tenkit 
eden Çcmhorln~·n•ın arkn~1nda blr-
c;ok klmselc-r Slr Snmttel Hor'bn ha
ynllnt de ı;:i)rmilşlorcllr. 

tm~llfz nnşvckflt Çcmhcrlayn'ln 
TMeu'ln t<"nklllerlno karşı verdiği 
<'Cntııtn şn glhl !llİ)zler l'archr: 

- Avrupa oınlhUnU ger~ektc-n kn .... 
mnk vn knrnmnk f!'lfeyor<ıak bir ta.
kmt nm•1mi nrrncıfplere ta'nlıp knl
mnk kl\fl 1?cJmez. nıraz da nmeli 
olmak ltlzımıhr. nen A\·rupa snJhUnn 
hl~ olmnzsn hlr nesil d<wnm edecek 
snrotte temin etmek lstcyornm. tn
glltere, Fransa, İtalya Ye Almanra 

• 

Atatürk Ankara
ya harej(et 

etti~er 
(Vsttarafı 1 incide) 

•• fr{ıJ 
ok, Kılıç Ali, vali ve beled ye ıe.sı 
bittin tlstüntlağ ve diğer zevat bulun· 
duğu halde rakip olmu§!ar ve ora<WS 

Haydarpaşaya gelmişlerdir. 

Heybeli vapuru Haydarpaşa rıhtımı• 
na yanaşırken, Büyük Şefi bir daha ya· 

· · gel• kından görmek ve uğurlamak ıçııı 
m:§ bulunan halk co~kun bir sevinçle, 

h .. a· 
a~ı~lamış, Atatürk bu içten teıa üt 

ta iltifatla mukabele etm · şlerd r. ııl 

Haydarp:ışa ista:;yonunıda btanb 
komutanı General Halis, Merkez ku : 

·sı mutanı İhsan İlgaz, Harp akadeJJ11 
komutanı General Fuat Erdem, Biikref 
elçimiz Ham:Iullah Suphi, Prağ elçi• 
miz Yakup Kedri, şehr'mizde bu]urı~ıı 
mebuslar Ve emniyet direktörü SafiJs 
Kılıç, Büyük önd:ri klrşılamışlardır: 

Atatürk ken:li:ıini ka~ıhyan!ara .il~ 
tifatta bulunmuşlar, hepsinin cllerill 
sıkm:ş!ardır. 

Atatürk k:nd"sini teşyie gelenlerle 
gara doğru ilerlemişler, ve halkın ıe • 
vinç tezahüratı arasında hususi trenle

rine binmişl:rdir. 
Tren saat beıi beş geçe alk,ı§?ar art" 

sında hareket etmiştir. l 
İsmet İnönü, S:ılih Borok, Kılıç Al 

Atatürkün refakatlerinde Ankaraya git 
mişlerdir. 

--------------------------~-
Teslihat 
proğramımız 

( Vstyanı 1 inci say:/cda) 
plan!aştırmak hususunda vermiş oldı.1• 
ğu yüksek d rcl:tifler hatırlardadır. 

Başb::kan Cel51 Eay:ırın Kamuts>" 
arzettiği hükumet programlarında bı.1 
meseleye te:nas eden ve Kamutayın al
kışlarla ta ·ısip ettiği fıkra!ar dl şunla~ 
dı: .. Teçhizat ve teslihat orogramırn1ı• 
dı.:vam edeceğiz. En son s:stem harp "' 
sıtalarından henilz ihtiyacımız ol:ırılaı1 
da temin için ayrı bir program yapac•• 

·rııd• ıfız. Bu program memle~et d:ıhı ı .. 
yapılması kabi1 olanları vıemleket lıt. 
hilinde imal r-ttirmelt esasını :h-tiva e ~ 

ıedecek ve kara, dtniz ve hJva kuvVet 
rimizin bu kabil bütün ihtiyaçıarııı• 
ıam11 o'acaktır . ., 

Vekil!er heyeti 22 • 2 • 9::!8 tarihİ~ 
de Genel Kunnay Ea~kanı Mare~ 
Fe'.vzi Çakmağın huzuru ile tor.Jnnaralt' 
salAhiycttar mal<ambnn bu direktif ~ 
esular ~a'1il"nd::ki hazırlık ve tch:iffe
rini t~tk'.k etmiştir. 

Dün de Ba~ba!t."tn Ce!B.I l!ayard'I r' 
isliği altında .~.~aliye ve Mi!li Müdııf-' 
Vekillerimizden mürckk~ bususf e"; 
cümen toplanarak beş senelik yeni ~ 
milli müdafaa programı tesbit edi~r 
tir. ~ 

ıııt 
tlo ıll'nnıız<la konııı;·ncar•ız. E~cr ~ 

antnşmn rotu bulur ak yeni suJll cft! 
snsfnrmı l\llllC'tlcr CemlrctJne 
ta~ı~ik cttlrccc~lz." ı<t1• 

tstc nns\'ekil ÇcmhcrlnTn'fn fJ1,. . • • ı,ıt" 

tere ~i3·nc;ctfne \'cı·dlğl ycnJ Jst1 

met hııclut'. rt't 
Eılcn, ttnl:ra ile A lmnnHıyt tele .. 

• • rll~ 
~llll<'tler Cernı,·ett l~erisine "'""ti' 
Avn1pıı sulhiinün yeni şartların' t;ıt" 
rar1nştlrmak fsteyorclu; buna rrı•' 1" 
hll tta.t~·a "D()rtler ctlktatörlilC.rli" t~l· 
llf erllyordn. ı,ımdl tn~lllz Jlt1~"~ ,.. 
linin formülU ıle lptlcla clört dc,·IC " 

C""" rnsm<ln. konnşmRk, hlr tt7.fa~rrııt rnııttl 
hntmn!t, onı'tnn ~ıonra hu fot ttft' 
l\111Jetler C'cmlyt"tlne tasrtlk " .. .a. 

• .ı:l)f1"p 

mektlr. Ynni "Mn~ollni'nln dil·, ı~ct• 
~U (Dörtler rllktn.törtU~U) 11<' (~fi ı.ı#" 
lcr eCmlyctl Paktı) ara!'>mdıı bir 

ln~ma. ynpmnktrr. ..dl 
rıı"1 '' Çcmherlnyn nmm kınnıı ~tdıtf 

.. J\In~oltnl fn!!lltercnln ttı1dlf ,-ot• 
~t\rtlıırı knhnl ediyor. Grıınıll b~." 
dn Mmıollnh1<"n tnllmnt tllr11'• Ctl' 
dedi. Rn ~l\zUn mana!llı "l\fill~tıcr "!1"' 
mlycti ~er~cvesl lçlnclo d(\rttcrttf'1r 
tntörllP'.rtl prenslhi ft,;crfnrlc 

1 
cıct 

h"" ı; tnk." dr'mf'k mfrUr? nnnn rf111J 
~öst.,re<'ektfr. Vnlnız nnnt11lr11" 11" 

f 11·1' 
11\zrmı:Pt<"n noktn şnrtnr ki fil ce' 

nn'ncımnlc IC'fn h"rlrtvf" nn?:trrfl' , ... ·ıt 
. hr.r•· 

kilm ... ~o m<"rhnr <"rl!'n C<'r11 flll"" 
f'l\'V<'l<'c hn<1lnmı~ o1r1n1tn hUJillc; ırftl 
1ıınmn. rro"'rlUn;m tnmnmlıır11" dt!' 
gene 1"ark11\"V<"tiyle çalrş11uıkf.J' 
vana ctmcktedlr. • 

ASIM IJi7 



J\!Q 45 
!ıldı bo zın eski kansı Natacba Ram-

gu va ile annesi Misis Richard Hudnut 
Ba~a Valentino'nun ruhunun her ak
rtş buraya ge!erek eskJ hatıralarını 
itli ~dığını ispritlzmacılardan öğren
evrer. lşte bu şayıa, evi değil, 
nıa;acivarını bile tek ve tenha bırak
lar sebep olmu~. Oste binlerce do
... dverse!er kim.se buraya girmeğe ra· 
""' e~ı. 

n· ır Uğursuz Bina D~1ıa Mt' 

rıe~USırran iddia edildiğine göre ai
d-. a ftleminin en kıymettar incilerin 
~ıı sa l h Yr an Barb:ıra La Marr'ın gen~ 

ile Şında İ('lnde göz'erinl kanadım \'iş. 
eıı Ç~rü!:U rcnginde'd ~"t>l vi'lası ca 
~ilı:gursuz b"nahrdiln biri imiş. Bu 
.._ Va her kim J?irmi~se mtıtlRka ba--·qa b" . 
ııa ır felAket r.-elmi-. veya hastaıa. 
~~k bu'"'ldan çı!<mı~tır. 

~U>ı.vnr:-ı 4 "> Strc0 t'de bir ev varcl•r. 
!lıi da \'fili nı Desrnnnıt T:ıvlor is
~e~:le bfrl öldllrii'Ml''!tilr. Bu cina
tıı•~!• faııı bP';{ine kııdar bultıt·arna
~diı 'r. ~ir Rra"'< 7.ın Rltmfia t!'vk!f 
ın~ll Roscoe A rbuckle - ki bizim 
bır lelre~imizde Fati ismiyle kol""'ik 
tt artist olar:ık tenTT'""·rtrr. - San 
"l'aTI" 1 • 
b~ı. sı~ {Odo. cercvan eden uzun mu. 
ili ""'"'"1"r ıı ... ~; ...... ;.,-le bUtiln rer•:e-ti· 
~ti t tarı e mhtir. Fati vnkıa beraet ka· 

~a.v~ı, fakat Holivuddt'lki mevkiini 
~l'tlevıemı .. tır. Bu bilyUk fe'~ketin ve 
bıtd 1e l~ledi~ t'l.,,ıı.vetfn t"slrl l'e bir 
t!\'l d1~t sonra vefat eden bu artıstfn 
~td e ~e-amet <'"~rr.,s•nı ta'!!,•an binft
~~ 111 biridir. Hiç bir kim!le bu uğur-• , .. f 
~' hıt .... ~k f Pf PT'l"livnr. 
~ t:irca f'. ven ut?' den FevE>r!ev 'RiJl~e 
'•ı~ "'"'~ .... t"'·!n edersek burada 
~a a:n bir şa~oyu and•ran be,•n
~0~1 bir vil'a ~öri~rllz. Hurma, li 
)}ıt, \te nort"'""I nı!a"'ari,,le aUs'en. 
ba1,;1:ııı bfiyilk bı:ı h':esl r,ok n:ızıtr ril
bu e·: 1918 de Doug'1ts Fa!rbanks 
d-:.ıı ·d~ otur~·ı~. Buradn ilk karı"ın
tıu 1C.'1tı•:ı.rak d~'rnz ''3"''1"~ .. ,d o-Tlu-

~ ~ ~ 

~"'e lı";ll{ evi t<>r'lrP.•mıcıtlr. 8'lnra \'-·· 
n•t "!)'· ~ ... ~ ed Artist stüdyosunun, bir-

ter J '"1
"r ın11vo.,,.r ol!ın, ~.,'-:hi ~fis

':-ı",.,oııenh Sehenk taernır. O da birnz I 
'ttı:tfe•d"r>k eevditi t:rır;sı :!ot'?'" Tal- 1 

ton. 1 •• en boş:tn•r. evi • -·-... ~e:. Evin 
}\ "'ır .. cı • 
··~d· tı .. sı oıan Emil Je-nrı'T!P,' Avru-
leıı·; ~e'dVii zumıın bu evi tutar yer
lıotı~Sesu filmin <'Ikması Je?'ln~s'in 
bı"ara1dd:ık1 l~lerinl altUst ettiğinden 
he.,.,, e.rtlst de PÖ:z ya~la':'l ar:ısındn 
L~e~ -
"Ur lt • hern de Holivucu terke ll'ec-
la,. a~l!t. ~nrası da .. u!ursuz,. bin:ı-

" '\tnd.,d'l' 
ucu"'ı • 

tıı-1,tı., as Fnlrh:ı.nk'm birinci kan-
l>cıı.~ 

1 
aYrıldıktan sonra y:ı.,...t·: d1ğı 

~:ı r. 
lla~ı 1!!.""in::leld vil'A da u?hınıuz 
\a 11-'or z· L' 
<rl11,I'\> ()· • ıra Dogı11a-. ikinci kaneı 
~ '>ibı 1"1tford'd:uı rt~ ı,,.,. .. ~11 ,wrıldı. 
lı~ l)\t 0~hı da Joan Crowford'dan yi· 
au~1a boşı:ınm··trr. 

~lr hık: bu U'n.ırsuz f'Vlerin lıenelnfn 
"C'l!antn Yest vnrrhr. fntih"r. kavga,, 
lerı:lerı :· cln.a\'et t?ibl birrok ee'-P~ 
'-'eı,.a bı~'"'ta, bir de evlerin cfn, r.eri , 
tı)"°'aı.t alnm ruhlnnn rivarttn~h13r1 
tılıı'l'ı~~e bııTtt!!\nn C'r"1., .. 1., ~!!ima PÖ· 

)~ kı~ ~'bl lti 1t"'~'ar t'ı hirrClk r.fü•pl 
~ "ııe 1· • ıhı ı rn~u1.~,.,..,,,_; beş para et-

~ı", r hale l!!olnnu .. tur 
~lı '" Ve • ı. ~,~ ,.1 t'\lhlnr tar!lfrnrb.n lı:l!lll t· 
11lı-ı ......... . 

•ı \ta nlıı.,.,., hh,.,,.,,. • .,.., •• ,.A'I 

!tıe "d'r ki h tıı~ıt b ' ııradı. orıdan bı-l-.. f>t-

~ı:l autv~;tık blr rı.o!rııal1 olur. H<'lf-

l il, 11'r-a Ur.ertnc'!e ve Meksika, Jıı· 
tı., nı·is 1 1 ıt "!'! hu h rı t~':ltıı1an ara!'lmda bu-
~· Q, ~ arn'I'.> ve btl,,ı'H'f b'"'" pcıkr 

1 .. lıt·~ t .. 8t.Ud:vosudur. StUdvo Cıılver 
"r b "'!l""'ıı" hıı lırıııı ''Ut f'VVPl biltlln fih'1-
lt "'"it nr~.,;; tlllrmıq. EcıkMen bUtiir• 
aıı, .. , .... , .. ...,. .. . 

.:ı " a- ·· " '"''""'l'l en IY''""' 'l'trı. ' •T\ı'l 1 • 
ll°'llıtı ını..,7.lnl<>ri bu !!Ok:>;::., rlnJ-

ı-ı., "· aı•r ,:ı 
•• ~'oıt P il v1ı.,10rre vılnrtJ!'lr 
'il!~! "r v 
ııı '~en hl sRrı"1(1 ..- 1 er~lr. Bu ar. 

~.... r,.,..,., 
l "ıın\U}, arı r'N-dfven gfü:lf>rf. 

bı •• Natachlt'I'. ltod"Jf v~ıe~•tnc, UV• 
~· L aile llk ' ' "~a .. defa burada. tanış-

ısevtımıtgler. Barba.rra 

YAZAN. Turan Aziz Beler 
Şimdi otlar bamnıı olan bahçesi, 

metruk binanm harabe yUz tutan 
manz2rası insana ka.svet veriyor. Es
ki ~öhret sarnyzndn da timdi nisyan 
baykuşl:ırı ötüyor. 

Holivud halkı buradan g~tikçe a
deU hayaletleri görür gibi oluyor. A
yak seslerini işitiyor. Buraya şimdi 
"Binbir h:ı.ya 1ct bintl!ı,, ismini tak· 
mı~1nrdır. nme sorarsanız burada ge
celeri birçok nıh'ar ve cinler gezindi
ğini, bir sürU ölülerin daima burayı 
ziyarete geldiklerini söyler • 

Binada bUtUn eski dekorlar sahneler 
olduğu gibi bırııkılmt§tır. M. G. M. 
her nedense, diğer ~irketlerln yaptığı 
~ibi burasını satmamış. Binamn yı

kılmas•n:ı k3rar verilmiş olmakla be
raber elan bir s!nema milz.esl gibi 
!'!aklanmalttııd r. Hollvudda arazi fi
vatlnrmm birdenbire çok yUkselmesf 
l{uvvetli terakkilerfn bOyUk teefsııt

lı-ra 1\i::tlm ~österrnest vfüo:{tnden terk
edilen b11 fki atlldvo flfmdl tlç ihtiyar 
kndınm bekçllf ~ altmdadır • 

Terliltlerinl sürte ıUrte yUrtıyen bu 
lhtiyarl3r lnsanll holdknten bfr haya
let hissini veriyor ve Holivudlularla 
ber~ber insanın bu hura.f elere inana-
ca'rt gcliyoı:. Stil1vomm eski Ra..~anlı 
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HAZ iMSiZLiK 
Hayatta &evkindca insanı mahrum eder 

\ 

PERTEV Karbonat komprimeleri 

1 
Çok temiz bi · KatbonattaD "e toz karbonat almaktaki müıkül&t 

--•••••••• a~~:n:n;;~~~:;:k 5:;:·:~·----•••• 

Mubamman bedeli ve muvakkat rnmlnatlnrı \"0 miktarları aşağıda ya,. 
zılt yağlar ayrı ayrı ihale edilmek şarıııe tt - 3 • ın~ cuma gilnll sant 15 
den itibaren sıra ile Ankarada İdare blnasındn. ve kapalı zarrıa eatın alına
cnktır. 

Bu işe ~irmek it;teyenlerfn a~n~ı da gösterilen muvakkat temtnat1nrfy • 
le kanun•ın tnyln ettiği v~sikaları \'e Nafrıı mUteahhltllk vesikası ve tekllt
lerlnl ayni ı;Un annt on dörde kadar ltomlsyon Helsllğlne vermeleri ll-
11mdrr. 

Ş:ırtnameler pnrasız olRrnk Anlt:>. rnda Malzeme dairesinde Te Haydar
pnşaı1a Tcscıınm ve SoYk Şeflı~lnde C.a~ıtılmnktadır. (953) 

Cins ve miktarı - · Muhammen Muvakkat 

bedel temlna~ ... 
Lira \ Lira ' 

250 Ton ~ıı~of ya~ 62.000 3.850 
1100 ,, RezldU yağı 114.500 1 

6 .976 . 
260 .. Mazot 17.126 1 1 .284,31 

Kabili mesaha şekilde ve Km. 14 4 de bat kenarında teslimi şartlyle 

m3. yUz on beş (115) kuruş mubam men bedelle Edirneden 1600 m3. Ba
last açık ekıslltme usullyle 10 - 3 • 19 38 perşenbe gUnll saat 15,30 da Edlr• 
ne istasyon binasında 9 uncu işletme satınnlma kom!eyonunca mUbaya.& 
edilecektir. Bu tşe girmek tsteyenle rln 129,38 lira muvakkat teminat ve 
kanuni veslknlariyle komisyona mora caatlarr Jlzımdrr. 

Şartnameler pnrasız olarak Sir kecl işletmesinden ve Edirne lstas10. 
nundan nrilmektedlr. (975) 

zaManmı pek iyi bi'en ve elan btlyilk Muhammen bodell 955 lira olnn ı 500 kllo (muhtelif ambalAjh) mavt 
yıld,zlar fllr"'Hndıı bulıınmak mazha- rn kırmızı mUrcltkcp 7 - 3 - 1938 pa zartcsl gtlnU enat 10.30 on bucukt& 
rive•tne malik olan dostum Ramon 1 Hayüarpaşada gar binası dahuindekl komisyon tarafından açık ekslltme 
Movarro da bur.ısının hayal ve n•h- ueuıııe satın alınacaktır. 
lar tarafmd:ın her ~ece zlvaret edil- Bu işe girmek isteyenlerin 7163 kuruşluk mol"akkat teminat vermele· 
ıtP+hıe il'cn1arm b~•1ndft ~ellr. Hntta rt ve kanunun tnyln ettlğl ve~alkle bir ilkte eksiltme gUnU eaatıne kadar ko
blr ak!!am bu civardan geçerken bina- misyona müracaatları 10.7.ımdır • 
nm Ust katmda bcvazlııra bUrllnmUş Bu ışe alt ş:ırtnameler komisyon <!an parasız olarak dağıtılmal:.:..rhr. 
iki ruha tesndUf etti~lne kendisi de -( 933 )' ' 
knnMir. Bu Y.ördU~ ı;eylerin Jhtly.:tr 
bckrl'erden bn~kn~n o'"mıt•"nca~ yo
Iıın ..,.,ld s~:r.'erfme o J<qchr kıznrıiı ki lslanbul (j ümrüklerJ Başmüdürlüğünden: 

FratUJızTrırm yemi yı?dızlarııubn 
k--~ı .. ;"-"' """ t, ..... ..tnfte ~9-,'a't't }ıilı-l- 3067 Kilo muhtelif demli eı,ya 1185 K pamuk mensucat 
yeslnl tazelemekten Vl!,."'C'"e!"~1d!m. 139 J( yUn mensucat 3Gl9 K. sargılık kAğıt ve k!ğıt eşya 1008 K maden! 

Marr burada dilnyanm en çok sevilen ( Ar1:~.'1 <tıar) yağ 12000 K demir kUlçe ,.e kUtUk U K alllmlnyUm varak 105 K lft.stlk eş. 
Artisti payesine ermiş ve bur:ıda öl- ..... - .... --... • ... -·-·-·----· ......... ya 5987 K demir çivi 740 K yün ve pıı muk ipliği 44 K kol dültmesl 272 K 

- ...................................... - .............. ~ telA ~50 K Glikoz 99-, K kimyevi mURtabzar 115 l{ •·un hstüpll 27 K dantel& 
mllş. June Mnlhias burada eserlerini g ff u ., ~ 
vUcude getirmiş. Velhasıl bu bi!ı:.ı ff fl.eccanı muayene ı: 663 K snnn;,·l mustnhzar 341 K nikel ve pirinç e~y:ı 1'78 J< demir Te pirinç 

.. ö b' · t• n Perş~nırı. cıını~,.. Q.llt ' ıı~n e • uııaı i \'lda 134 K sun t ipek ipliği 41 J{ asan sör kapısı 679 K aspestoıs levha 712 K 
boyle yar:ıyan ve len ın.ıerce ar ıs- ı• 0 l • .. r h k p ı et" 2."' •• 
tin muv-;_finkiuetlerine yUk~e'n.ele- :i r a:<ny ıış ıt!'Rm" ":uıJt~. f: cam eşya 2380 K boyalı teneke levha hakkında ntış 110.nımız Son Telgraf 

" ' :· numarada Ooktıır Mlhnt:u (,hl'"$ı) .. l ı t o 2 938 u lU n h d 1 .;a t t klll 1 b ı--rine, sC:nmcleriııe ve nisyanlarına şa- •1 . . . ft gıı.zctes n n • - g n n s asın a yazı ıurr. s e er n u gaıe ..-
hit olmuş. lf::~~~;;~~'::~~~::~;::.~~:~~:~::::;:1.;.~~UIYI ol<uynrak satışa gelmeleri !Un olu nur. Ti. 23219 (924) 

öLt:m pr .. OV .ASI 

- S'ze yardım ed:mcdi~im için, artcdiniz, dedi. 

Coni Doglas yatağına girdiği uman gen doğmu§tU. 
Harr"gan o zamana kadar istediği gibi tahkikat yapmı~tı. 
Tıyatronun bütiln aktörlcdni, hizmetçiler:ni, te:.,nisiyen • 
terini "ıra 'le siyğaya çekim·~ hepsinin, söylediklerini din· 
lem;şti Fakat netice h:çti. Herkes, çelik ka\>anın etıen .. 
diği gece, evine dönmUt bulunduğunu. eşya od:mnm ~J" 
ka b ' r anô\htan bulnnmadı~rnı ıannettiM:rini söylüyordu. 
Söylüyordu am~a. Hıırrigan §U üç ıeyc ihtimal vcrme'lıi
ten kendini alamıyordu: 

(1) - Ya e~va odasının muhakkak surette bir ba~ 
ka anahtan daha vardı. 

(2) - Yahut, Hanson, o gece odayı iyi kapatma • 
mı~tı. 

(3) - Yahut d1, Les Hanson, kendi eliyle bpıyı 

ar.mııtı. Zira, hali bir tuhaf göriinilyordu. Evet .. Kendi e
livll" açmı,, bir ba~kasınr içeriye alııuf, o itleri yaptırmı§tı• 
Veya, bizzat kendisi kati:ll 1 

Coni, Hanson'un katil olmHı ihtima11ni aaU ~?bul 
et..,·vordu. Fakat Panson'un, bir ba~kasrru himave ett: "' 
~:.,i ...,.,h'lk1<ak ~8riivordu. F.~va o:!as•nın bir ba~ka an?h

tarı daha yoksa, diğer bir adamı içeriye ılm1k için kendi
sini kandırmağa muvaffak olmuşlardı. Hiç ııüphesiz, bu 
müsamahasm:!an ne gib. bir netice çıkaı:agıru tahm'n ec!c
memişti. Coni, T.es Hamo:ı'un. knpıyı ka:ara açık bırak, 
mış olml\s•na daha çok ihtimal veriyordu, Fakat Hanson. 
kınıVt muhal·kak 11urette ka"''dr~mı ı,dr1iıı etmekle, bu ibf 
timaH dahi çürütüyor ve ~ıteri daha ço~ kan;tırıyordu. 

-40-

ltarrigan; · Hanson•un sinirlerin! yatııtmnak fçlıı 
do!l~Sa konuşarak: 

- Ben de gözden geçirdiğim zaman, vaziyeti öyle 
gfüdüm .. O kocaman a!ametten, o çengelleri çıkarabl • 
mek için çekiçle, tornavida ile çalr~mak lanın. 

H::tnson, •Evet,. makamında başını salladı. YUzUndı 

küçilk bir asabiyet izi dola~tı. Harrigan devam ediyordu: 
- Kolaylıkla b1~anlabileeek bir it değil. Katil, hiç 

bfr :nlt'.taa u~rama1an en a~ağr bir saat onun Uzerinde 
uğra,mı~ ot:ıcak ... Son defa bu çelik kolu, buraya ne za

man t:!lcmışttnız? 
- Dünkü provada ~ullandık. O .ıamaıı his bir 1e.Y.1 

yoktu. 

1 

Bu sırada Març söze atılarak: 

ı - Dün değil, dedi. Daha evvelki gQn .•• (Sonra Conf.' 
ye dönerek) öyle değil mi Coni ... Kobrov&ki'nin bize kı· 
lıç çektiğ; ve onu ıonra burada yapayalnı.ı bıraktığımız 

gece .• 
Harrlgan, bu sözler Uzerinc b'.ru diltUnUr gibi otdu.ı 

Sonra sordu: 

- Prova bitti~l zaman ~elik kol, nereye konuluy~r~ 
du? 

Hanson cevap verdi: 
\ 

- Buraya, e~ya odasına ~a\,ıanıyordu,.' 
- Kilitliyor muydunuz? 
- Evet. 
- Acaba kilitle biri oymımış olmasın? 
Ilanson, sesi titrer bir halde: 
- Hayır. Siz de gelip bakabil'r!Unlz. B~n t!yatr~ 

rılma.L~ı~ za~ar orası dalına kilitlid_ir. 



8-KURUN 25 - ŞUD • .\.T - 1038 

il 

T.I BANKA~I 
-- ""'", ............. ·I. I .. ··:. \ ~ - ....,,. .............. . 

1938 
KöÇôk Cari Hesaplar' 

i kra~i9e .Pl&nt== 

4 adet1000 liralık-4000 lrai 
8 ,, 500 " -4000 " 

16 " 250 " -4000 ,, 
76 " 100 ,, -7600 " 
80 " 50 ,, -4000 ,, 

200 " 2~5 ,, -5( 00 " 
384 ,, 286UO 

A.ura.ar; ı .~ar. , t ttaz.ran, 1 E ylOI, 1 

B lr 1ncl kil:ıu 11 ıarih lerlnde 
çek tf eı:e,dlr 

" 

En Az 50 Lira Mevduatı 
Bulunan Hesaplar Kura

lara Dahil Edilecek tir 

i lanlarınız için yalnız 

20335 N o. ~!~!~: 

- Birinci sınıl operatöı ~ 
lJr. CAFER TAV VAii 

11 estetik 
llmumf cerrahi \'e sınır, "ımaD 

cerrahisi mütehassısı 
. . ı nı er kek. 

Parfs Tıb 1-'akulıcsı s. asıs :ı • 111 
d 

11 esıeı 
kadın nmclıynllnrı, ımue e 
"yuı, meme, karın buruşuklc~u ~ 
senelik nmellyaıı". CNnsnıye ve duRU 

müteha!Sısı.) 

\luayene sabahlan M e c & H n ~ ~ 
~ den 1 O a kudıır 86 O~leılen <ı:onrıı ücrcllidir. Tel. 440, 
11evo~lu, Pnrmakknpı, Huıneh lı~ 

sm tw=·e•** ·~ 
~uoğlu S ıinC'Ü Sıılh llııkıık Jldkfmliğl~ 

d1:n: 1 d 11siY 0 
Mıthakemenin 938/858 sayılı os~ rod· 

Cialatada Lavazımntı Bahriye tliccarı p Ok• 
romo'l Polyenidıs \ekili A\·ukal Macil (!e 

tar ıanıfınd:ın Be)·o(;lunda Oo;m:ın~e> 111 
Şafak sokuSında Foskolo ,\pt. ~ l\Oı eÇ· 
cluircl>intl.: IJuluııon halen iknınetgabı _rn 8 • ..: kır 
hul olduğu anloşılan, Ağa zııde .,..a 1110 
lcyltine ııçılan (300) lira alacak da,·nsı c~· 

' tilC " 
ıluruşmasınd:ı davacı \'ekili dc~terı . 0111 
riyesl ile davasını isb:ıl eıiece(;ını btı~:·pe 
(•hll\'lıkur murifctiyle dertcrl<!rin tctlo 

1 
1 . • 11~· 

ve tetkikatın t 5 - 3 - 038 saaı !l da ) at 
mosına \'C muhakemenin 21 - 3 • 93S ~ıı· 
ıo Lıuçu!ıa talikine karar verilmiş 0 ·tın 
~undan sclmiyen davo edllcnede cere~IA· 
muameleden bahi<.le gıyap karı:ırın~n, dno 
nen ıehliAıne karar verılmiş olduı;uo 11• 
itirazın yevm ıctkıkte \'C ta) in kıtınaıt ıt: 1 gc. 
lıak~me slinü ve soalle mulıakcme>"e. 59• 
medi~i takdirde vakalnrı kabul etmış .._ 

1 ıeı.r 
yılnca~ından munmclcli gıyap karar 111• 
ili; maknmın:ı kıılm olmak üzere i11ln ° 
nur. fV. P. 2015) ___....-::::; - ,... 

= 
UZEiR GARlH 

SABIK DEVLET DEMlRYOL~J 
DIŞTABJBI 

Diş muayenehanesinde sabahtan 
5ğleye 2 den 8 e kadar kabul eder. 
Beyoğlu İstiklal caddesi Tokatlıy11fl 
sırasında. Kapısı Mektep eoka1' 1 

a 
Hamdi Bey han birinci kat. 
Tel: 21721 ~ 

W& :::> 
. lstnnbul Asliye 1 inci llulwk !JahktJ11t' 

sinden: . . '11' 
lsmall Edip ve mahdumları vekılı ıı bl• 

kat Cevdet Ferit tarofından Jek Basııl ~ 
raderk. şirketi aleyhine açılan da\'11 {l~d· 
rinc usulen lııpılan tcbliEı:ıta rağmen ıfl 1"' 
~lo.vh m"hkcntCl'e galmcdiğindeP lıPnıı 
~!ondaki muhakemenin gıyaben ,erıı:51 de 

\'e muh:.ıkcnıı!nin de 11 - 4 - 938 saat 1' 11• 

tnlikino kar:ır vcrılıııt, olduğundan °15

11~ 
retle yazılan ve mahkeme divanhanesı ~ 
talik edilen gı~·ap kararının müddeıı.l"{ıı• 
şirkete tebliğ t>dilmiş s:ıyılncoğı ilAıt 0 

nur. (24722) 

Deledlyo bina proje mUsabakası 15-2-938 tarihinden itibaren bir ay -------------~ 
m~lddctle temdit edilcllği ırn.n olunur. (1017) ~-•m•m•••••ır......-

A khisar Belediyeslnden: 

Z A Y I 
Emniyet 4'üncü şubeden aldı~ım 31-2007 Neşriyat mUdürü Refik A. Sevengil 

ı-ayılı ikametim! kn~·bettim. \ 'l•nisini ala
cağııııclan eskisinin hükmü voktur. 24720 

l\nlrım '1ndon 
Sahibi : ASIM US 

[Q) (Ô) ~ ii ©) IR< 
Necaettln Atasagun 
Heı gün S3bahlan bekiz buçuğ• 

ikşamlan 17 den 20 ye kadaı ıJlt 
U tayyare apartmımlan ikıııcı daırt 

17 numarada nastahuını kabul edeı · 
öLt:.:-.1 . PROVASI Cumartcsı gunlen 14 aen ıo ye ,., 

dar hastalarını parac: ı. Kurun. t-1
11 

oer okuyucularım dakupoo ıııu"': 
oılinde muayene eder. Telef: 2~ 

- Şu baldt Kobrovski'yi burada b"ıra~tığinız gece 

dahi, kilitli idi?. 
_ - Evet. (Hanson burada Coni ile Mar~'m yilzlcrine 

bakarak:) Bu vaziyete göre Kobrovski'den boşuna şüphe 
edilivor demek, ded:. 

Coni cevap verdi : 

- Kobrovski'yi hemen masum telakki etmek doğru 
olamaz. Çelik kolu tutan çengeller, gündüz vakti, çıkarıl
mış olabilir. O zaman kilitli değildi ki... 

Harrigan bu nazar:yeye pek itimat edemiyordu: 
- Nasıl olur, dedi. Çengeller çıkarılırken miltl.i§ bir 

gürültü ~lacağı muhakkaktr. Bunu lömse işitınez mı?. Si
z:nıe her hangi şey üzenne inada girebilirim. Bu çelik ka
panm $engelleri bura.da yalnız başına bulunan b:r.si tara

fından çrkarılınıştır. 

Hanson, heyecana düşerek: 

- Fakat, dedi. Benden ba§ka burada yalnız kim bu
lunabilir. Hem yalnız, hem de eşya odasının kapısını aç- · 
mağa muktedir kim var? .. Ben ise, bu işi yapmadrm. 

- Bu odanın anahtarı yalnız sende rniıdir? Bir baş .. 

~asında yok mu?. 
- Hayır. Benden başka biç kimsede yok. 
Hanson, cebinden bir anahtar halkası çıkardı. Bir t• 

nesini seçerek gösterdi: 

- İşte bu! 
Harrigan anahtarı muayene ettikten sonra sordu:
- Her zaman bu anahtarı, bu halkada takılı olaraJ. 

ııu. ta§ırs:ıuz? 

- E vet. 
- Bir de unutmu~ olmanız ihtimali yok mudur?. 

: - Hayır, hayır .. H iç bir yer~e unutmama ihtimal 

yoktur. Gayet dikkat ederim. 
- Sakın birisi bu anahtarın kalıbını çıkarmış olma ı 

&ın? Anahtarın bir diğer eşi yok mudur? 
Bu sualin cevabını Terans Març verdi: 

- Bizim \iıdiğimize göre, bu anahtarın bir diğer eşi 
yoktur ... Mister Harrigan 1 Siz de biliyorsunuz ki ben bu 
tiyatroyu kira ile tuttum. B!ze yalnız b:.r anahtar verdiler. 
Belki başka bir anahtar daha vardır ve ba~ka yerdodir. 
Orasını katiyyetle bilemeyiz. (Hanson'a, dönerek,:) Sen 
biliyor musun? Başka bir anahtar daha varını imiş? 

Hanson'un nlmndan nohut tanesi gibi terler akıyor, 

du. Güçlükte : 

- Hayır, dt-di. Hayır ... Ben b!lm:yorum. 

Coni hayret içindeydi. Çünkü Lcs Hanson'un bu h ali, 
onun yalan ı;öylediğini gösteriyordu. Harrigan'ın gözlerin 
deki manfl.ya bakılırsa, o dahi, böyle bir şiiphe duymağ~ 
b~~laımştı. Fakat açığa vurmadı. Sadece eıya oda11ına git• 
ti. Tekrar gerl geldiği zaman avucunda b.r kaç küçük çc. 
l~ parçasr bulunuyordu. 

- Çelik kapanın çengelleri, şu odanın içerisinde çı
karılmıştır, dedi. Bana öyle geliyor ki. buradaki adamla
nn hcpı;ini birer birer sorguya çekmemiz Ulzım gelecek. 
Halbuki ben Hanson'un vereceği ifade ile iş!rnizin daha 
kolaylaşncağını sanıyordum. 

Polis müfettişinin. kurşuni gözleri Hanson'un yüzU .. 
nil l.ıir daha dolaştı. Hanson bozuldu. Ve: ) ' 
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