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lli;y·ık Oııdcr Atcıtürk'Un, Ba§ueki1, Da1ıUiye ve 
NafiJJ Vekillerimfzlt beraber Gemlik ve Bursa fabrikalannın açılıf t~leri milnasebetiyle yaptıkları seyahatin :UÇ kıymetli t?ıtibaı. 

Merinos 1 

Fabrikas. 
Bursa Merinos 

Fabrikası 
Aiatürk'ün yüksek huzurlar iyle 

Her sene harice l(l 

den birçok milyon-

lar bu milhinı fabri

ka s11yesinde mem

Jekelte kalacaktır 

BUTaa, ! ( BQfmuharririmizden te· 
lef on'la) .....:Bugün Bursalılar iki bay
r&ml birlikte yaptılar. 

Birinci bayram AtatilrkUn ,ehri §e· 

reflendirmcler )nin ikinci günü oldu. i
kinci bayr.am yine bilytik ~in baş
kanlJğı altında alatak Merlıioa fahri· 

~--kRBınrn aç1lına töreni yapılmasıdır. 
Biltün Bursa kı dah-:ı. sab::ı.h erken
.den .olrqıara döllillmil3ttl. BUtllo ~ 
k:ı.klatı dolduran bu kalabalık Meri· 
nos fabrikası etrafında topıanmıetı. 

Dükkanlar, evler bayram gilnlerine 
rnad'ısus. 'ba.yraklarla donatılmıştı. So· 
kaklarıu kalabalığı o derece idi ki 
anba ve otomobil gibi vasıtalarla şeh
rin anacaddclerinde dolaşmak imkan· 
sız bir hale gelmişti. Bu hal ak§ama 
kadar devam etti. Akşam olunca şeh
rin her tarafı elektrikle aydınlatıldı .. 
·Başbakan c.e1aı Bayar açılma tö

reninde söylediği çok canlı nutku ile 
Merinos fabrikasının kıymet ve ma
hiyetini çok güzel teba.riiz ettirmiştir. 

Memleketimiz kantenjantmanJar vt 
diğer gümrük Wıditlerine rağmen 
Yünlü kumaş yapmağa mahsus ilk 
llladdelerin idhali yUzündcn harice her 
l9eııe milyonlar veriyordu. Bu türlü id
haıi.t ancak dövizle ecnebi memleket
lerden ted:ırik edildiği için büyük bi 
fedakru-Jık y.ıpme.k lizımgeliyordu. 
Şimdi Merinos fabrikası bu feda

kAr.Iıklann önünü alacaktır. nk za. 
ltıanlarda tama.men olmasa bile yine 
rneınleket, idhali.tında milyonlar ta
tasarnıf edecektir. Bundan memleke
tin iktısadt muvazenesi kazanacaktır. 
lııııu paramızın kıymetini düşürebi
lecek olan birta'kım a.ınrner ortadan 
~alkacaktır. Fabrikıırun, 3 milyon ki-
0~ rnerinos yünü işlemek kapasitesine 
töre tesis edilmiş olduğu gözönüne 
Cetitiliree bu müesseseden elde edile
~ iktısadl menfaatin ehemmiyeti an-
'tıJ.ır 

h..~akat Bun:a Merinos fabrik~uun 
;"'~a. fabrikalarda olmayan bir hu: · 
n.Ua'Yeti daha :\'ardır ki. o da, M(:rİ· 
cı~ YilnU ile beraber tiftik ve kJvır. 
trı /lhıUnü de işlemek kabHiyetlne 
rn \ 1

k olrnasıdır. İlk zamanlarda işle
ı.r:l'i u~ rr.emlekette kifi derecede 
§eei noa YilnU bulunamıyacağı endi· 
rnanı:lduğundan fabrikıyı iyi randY· 
?\'tin i61etmek imkfinı bu sayede te. 
bot ~1llrıacağı J?ibi mPrıleketimiı.de 
~lert rnevcut olan tiftik ve kıvırcık 
Çılrı;ı için Yeni bir istihlik-sahaaı a;. 

ıs olacaırt 
rfkaarrı ır. Sonra, Merirloe fa~ 
bu ıyn:ı blltUn memlekete ~n olan 
için de f erinden b~ka Bursa halkı 

ayaataıı bulunncak~ır. Bilh8:5-

ASIM US 
(Sonu Sa • .J Si. IJ 

dün açıldı. Başvekil mühim bir nutukla fabrika 
hakkında izahat verdi 

Atatürk 
Köşkünü 

ve otello alt olduğu 
' r etlek blssl slnl 

Bu sa Belediqe-
sıne terketti 

Bursa 2 (A. A.) - Atatürk Bursa 
belediye reisine ıu mektubu göndermiş 
lerdir: 

Bay Ne~et Kiper 
Bursa belediye reiıi 

"Bu defa Bursayı ziyaretim münase
betiyle Buraanrn resmı ve huausi bütün 
teıekkülleri bu güzel ıehriniz:n bütün 
vatandaşları tarafmldan hakkımda izhar 
edilen uvgi ve aaygıldan çok duy
ıulandım. Modern bir zihniyetle ve te· 
mi.ı bir konforla vücuda getirılen Çe • 
likpalaata beni ~onuklayan Bursalıla • 
nn yüksek misafirperverliklerin::lcn çok 
miltehasais oldum. Burada Türic mille· 
t inin ..,..si ve medeni yükseldiğini 

g&teren yüksek deliller gördüm. Bun
dan mütevellit tehaulis ve teJckkürle
rimin sevgili Bursalılara iblağını rica 

ederim. 
Bursa ~apbcalannın büyük v: me • 

deni ihtiyaçlarından birini ka:iJılayan 

Çelikpalaa otelinin Bursa belediyeainin 
de himmet ve muavenet iyle dah~- fazla 
inkitıf edebilmesini temin için bu ote
lin ait olduğu tirketteki 34.830 Türk 
liralık hissemi belediyeye terkr.diyo • 
rum. Ayni zamarida vaktiyle Bursa be
lediyesinin 1923 tarihinde bana hediye 

(Sonu Sn. IS Sii . . 1) -·· o 12 tP !1!"8 

"KVRlJı\1 ,, un 
Bursalılara 
hedıqesi 

Dünkil sayımızda Ulu Önderimiz 
·AtatUrk'iln huzurlariyle bahtiyar kıl
dığı ·Bursalılara KURUN başmuh&r· 

rlri vas~iyle vak! olan ~k ilti
fatlarını neşretmiştik. KURUN bu ilti
fatı teebit eden Uç renkli resimlerle 
ayn bir ayda hazırlayarak bugUn
kU aayısıyle yalnız Bursalı okuyucula
nna sunmUftur. Bursalılar.b~ sayıfa
yı gazeteden ayırarak levha haliııdeı 
asabileceklerdir. 

1==~ 

Atatürk'ün Bursayı te,ri{leri amnda ... 

Dursa 2 (Husust) Memleketin sa· 
nayi ,·e iktısat hayatında yeni bir bU· 
yilk eser olan Bursa Merinos fabri
kası, bugUn Ulu Önderimiz Atatnr
tun yilksek huzurları Te Bqvekll 

B. CelAl Bayar'ın kıymetli nutukla
rlyle açıldı . 

Başvekflln açış nutku şudur: 
Sevgili yurtdaelarım, 

~Sona Sc. '10 Sü.J) 

-
Atatürk 
Bursalılara 

Sevgi duygularını 
bildiriyorlar 

J} * Ank~a 2 (A. A.) - Başbaka."1 Celal 
Bayar tarafından, ajans vasıtls!yle neı 
rolunmak emriyle atideki tebliğ gönde
rilmittir: 

"Reisicumhur Atatürkün Bur:sayı ıe 
re!lendirrncleri münasebetiyle resmi ve 
hususi bütün teşekküller ve Bursarun 
bütün kıymetli vatandaşları ta:afından 
Ulu öndere yapılan minnet ve şükran, 
itaat ve inan gösterileri büyük şefimizi 
pek ziyade mütehassis ctmit ve Türk " 
milletinin siytt3i· yü"kasekliğınin parlak 
delili olan bu sevgi ve saygı gi)ııterileri 
hükumeti de bilhassa müteşekkir bırak 

~mi.z Atatilrk, derin sevgi duygu 
larının Bursalılara iblağına beni me • 
mur buyurdular, bu ıerefli vazifeyi ifa 
ederken kendimin ve hükumet arkadc:ş
lanmın tııkdir ve teşekkürlerini de ila· 
ve ederim, 

Baıvekil: Celil Bayar 
Atatürk valiyi takdir buyurdular 
Bursa 2 (A. A.) - Reisicumhur A· 

tatürk Bursada kendilerine yz,pılan kar 
şılamaı:la ve bugün Merinos fabrikası • 
nın açılış töreninde gördük)eri intizam 
ve mükemmeliyetten memnun kalmış • 
lar ve Bursa valisi Şefik Soyeri takdir 
buyurmuşlardır. 

Keyfiyet, dahiliye vekili Şükrü Kaya 
tarafından bugün valiye resmen tebliğ 
edilmiıtir. 

Güzel mi? 

1938 Fransa, ondan sonra Avrupa, 
daha sonra da dünya gütellik kraliçe· 
liğine namzet çıkacaklardan biri olarak 
Paris güzeli seçildi. M<llmazel Ji.ıel Rua 
ismindeki bu genç k.rz seçimden sonra 
tabii çok memnun 1 

Çine top 
tüfek 
Va para 

veriyorlar mış 
cr .... j~~,.J 
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Biraz da şaka -······· ... ···-·--........................ . 

Büyük ikramiye 
Yazan: Dr. Cemil Süleyman 

Dikkat ediyorum, büyük ikramiye a
lanlara: 

Bu pma ile ne yapaca~sın? .. diye so
ruyorlar. 

Bu da suali mi? ... Ne yaparsa yapar. 
Ortalarından deler, bir sicim geçirir, 
boynuna takar. 

Bir Kürt, <.ırkadaşına sormuı: 
- Padişah olsan ne yersin Haso?. 
- Soğan yerim, soğan .• demiş. 
Bir başkasına dönmüş: 
- Sen ne yersin, tbo? •• 
- Pekmez •. 
UçüncüsU düşünmüş düşünmüş: 
- Behey Allahın zalimleri, demi§, 

yer yüzünde yiyecek şey mi bıraktınız 
ki ben de onu yiyeml •• 

Bu da onun gibi bir şey •. Esmede o 
malUm. Fakat şurası muhakkak l9, her
kes bir upartnnan satın alıyor, bir katın 
da kendi oturuyor, üst tarafını kiraya 
veriyor. Siz asıl bana sorun. Büyük ik
ramiye çı~arsa ne yaparım?. 

Kalbim duru da ölür müyüm?. Yok 
sa sevincimden beyec<.ına gelir, pijama 
ile sokağa fırlar, bir aşağı bir yukarı 
koşmağa başlar, konuya komşuya ke· 
paze mi olurum? 

Herhalde o gece uyku tutmaz. Bu bel 
li bir şey ... Fakat ne Y"Pılır, banknot • 
lar, madam Miloviçin yaptığı gibi, dö· 
şeğe dizilir, üzerine yatılır, yuvarlanı -
lır mı? .•. Yoksa odanın ortasına harman 
edilir, üzerinden takla mı atılır? .. 

Fela~eti sıkıntıyı çok tecrübe ettim. 
Fakat sevinç nasıl yenilir? .• Onu bil
mem. Maamafih, insan ona da alışıyor 
olmalı ki, gazeteler, )ivisi fırlayan, yal 
ruz bir tek vaka kaydetti. Ku!bi durup 
öleni işitmedim .. 

Asıl mühim mesele, bu kucak dolu
su para, sabaha kadar nerede sr•klanır?. 
Dolaba koysam, fare gelir diye korka· 
rım. Yr:ızıhanenin gözüne yerleştirsem, 
hizmetçi ~e§fcder, ~arayjl tamaan bir 
cürüm işler diye vchimlcnirim. Huda 

nekerde ... Para da pilav tenceresinin i
çinde saklanmaz ya. 

Oturduğum ev, ahşap değil ki, insan 
bir tahtayı söksün, kııplamaların ara· 
sına sıkıştırsın. Madeni sikke. nevinden 
bir şey olsa, kanepenin kumaşını söker 
kıtıklann içine gizler. Pamu~u hırka 

giymek adeti eari tleğil ki, dikişleri a • 
çıp arasına dizmek mümkün olabilsin. 
Eskiden, pawyı kemerde saklarlardı. 

Kemeri olmayan uçkuruna düğümler -
idi. Hem bir değil, on değil, yüz değil 
ki ... A~a sakat beş yüz bin 1.. 
, Hem dost var, düşman v:ır. Karşıki 
apartnnanlar odanın içini sinema gibi 
seyrediyor. Benim de onlan her z<cnan 
temaşa ettiğim gibi ••• 

Eskiden perde adeti vardı. Yahut 
pancurları çeker, kafesi in'dirir, dünya 
ile alakayı keserdin. Şimdi komşunun 

kızı send~ı kaçmıyor ki.. Dudağının bo 
yasını karljında sürüyor, lçaşlanru pen 
cerenin önünde yoluyor •• 

Hrlrikaten de korktuğum §ey ba§ı -
ma geldi. Kapının zili, heyecanlı he -
yecanlı üç kere çalındı. Hizmetçiye cm 
niyet edemedim, koştum, kenıdim açtım. 
Koltuğunda maroken bir çanta ile iyi 
giyinmiş nazik bir genç ... Yanında ken
disi gibi üç arkadaşı vardı. Sormadan 
birdenbire içeriye daldılar. Böyle ]sen· 
di evi gibi merasimsiz, müsaadesiz içe
riye girenler kim olabilir? .. Yüreğim oy 
nadı. Sakın haciz memurları olmasın? •• 
Fakat, baktım dördünün de yüzü gü • 
lliyor. !çime emniyet geldi. Hep bir 
ağızdan: 

- Müjde .. dediler. Sizin numaraya 
bin lira çıktı .• 

Hesap ettim. Yüz lira için bu kadar 
külfet neden? .. Doğrusu aklım erme • 
idi. ikincisi : 

- Bey, görmüş geçirmiş bir zata ben 
ziyor. Çocuk değil ki heyecana kapıl· 
sın. Beşbin, on bin daha ne eder?. Ha· 
yır yirmi beş bin .. 

Üçüncüsü: 
- Doğrusunu isterseniz beyefendi, 

sizin numaray21 beş yüz bin lira isabet 
etti. Eğer isterseniz şimdi şurada size 
elli bin lirayı birer birer sayabiliriz .. 

Heyecanmun arasında şöyle bir yüz
lerine ba~tnp. ihtimal de vermedim a· 
ma, gazeteler neler yazıyor?.. İnsanın 

aklına bin türlü fena ıeyler geliyor. Ga 
liba yalan geldi. Maro~en çanta açıl· 

ıdı, masanın üzerine tomarlar yığıldı. 

Muzip çocuk, ellilikleri desteden birer 
birer çekiyor, havada savura savura ma 
sanın üzerine fırlatıyor: 

- Beş, on, yirmi, elli, yüz .. 
- Azizim .. Dedim. Ben;m o kadar 

sürekli heyecana tahammülüm yoktur. 
Ne verecekseniz şuraya koyunuz, ne a
i~caksanız alınız ve gidiniz. 

tiç tane mi aldılar, dört tane mi bil· 
miyorum. Onlar kapıdan çik,tı, ben me· 
calsiz sedirin üstüne yığıldım. Kalbim 
üç yüz mü atıyordu, beş yüz mü? .. Bil 
miyorum. Kend:mden geçmişim. Ha • 
.nımın da bu gece, şansını denemek için 
Nişantaşına g ideceği tuttu. O şimdi beş 
lira on lira için kimbilir, ne heyecan • 
lar geçiriyordur!.. Gelsin de heyecanı 

burada görsün. Nerede ise sahiden kal 
bim .duracak, nefesim tıkanacak, para· 
lar masanın üstünde kalacak .. 

Maamafih, çok geçmedi, sinirlerim 
yatıştı. Mas;:ı nın üstündeki yığına bak
tım, usul usul ~alktım, benden ürke • 
cek bir şeye yaklaşır gibi, ayaklarımın 
ucuna basa basa ilerledim, yavaşça eli· 
mi uzattım. Bir tanesini elektriğin ışığı 

na tutarak bir müddet hayran hayran 
seyrettim. O ne tatlı renk, o ne ince 
nakışdı yarabbi! .. 

Onu bıraktım, başkasını aldım. Bak
tım, tutulabiliyor, insan eli değince tıl· 
sımı bozulup çakıl taşı, kömür parçası 
olmuyor. Birdenbire içim:len bir k,ahka 
ha turanı boşandı, katıla katıla yerlere 
serildim. Çıldırıyor mıydım?.. Hayır 

bilalfis aklım başıma gelmişti, hayatın 
komik çehresi karşıma dikilmişti. Ben, 
ona bakıyor, ona gülüyordum. 

Bir kaç saat sonra sabah olacak, her 
kes gazeteleri ok.uyacak, 1938 senesi -
nin büyük talilisi kimdir? .. Onu öğre· 
necek ..• 

Kapının önünde bir otomobil: 
• ·- ,.,,ı .., - !la· ' - Atm geı ı .. 
- Fahrünnisa hanımefendi .. 
- Bilseniz ne kadar sevindik! .. Ce -

lal, haydi git, tebrik et. Dedi. O bizim 
kıymetli kardeşimizdir .• 

Yalan ha .• Uç sene içinde beni üç de 
fa ya aramışlardır, ya aramamışlardır .. 

Keşfi miydi, Seyfi miydi, adını pek 
iyi hatırlayamadığım b:ri, karşıki ~l • 
dmmdan beri krudınma geçerken, az 
kaldı otomobil çiğniyordu. Koşa koşa 
geldi, ellerime sarıldı: 

- Vallahi Cemilciğim, çok görece • 
ğim geldi. Adresini bir öğrensem de 
gitsem, şöyle doya doya bir dertleş • 
~em, diyordum .. 

Benimle ne dertleşecek ti? .. Mallım !. 
tltifatına ilk defa nail olduğum ea -

zımdan biri, yanındakine benim işitece
ğim tarzda: 

- Eski dostumdur.. Çok sever!m .. 
ldiyordu. 

O da yalan .. Beni baş'kplarının yanın 
da iki kere ya görmüştür ya görmemiş
tir •. 

Kadınlar meclisinde: 
- Beyefendi kendisini ihtiyar zan • 

nediyor ama, yirmi yaşındaki gençlere 

değişmem .• 
Bu belki ıdoğru. Hoşuma gitti .. 
Bir başkası : 
- Maamafih gençliğinde hiç te ih -

mal edilecek bir sima değilmiş .. 

- A ... Şimdi nesi var? .. iş yaşta de
ğil, sen ruha bak ruha ... 
Doğru olmasa bile ne zararı var? .. 

Kadın söyliyor .. 

Suadiyede, deniz kenarında, gülle • 
rin, leylakların süslediği küçük, ve za
rif bir villadayım. lsmi,. Anka lanesi... 
Sabahları kuşlarla beraber uyanıyorum, 
dünyayı ve insanları burad:ın seyredi • 
yorum. Beni karşıdan görenler, bura -
da geçirdiğim bir günlük ömre, erişil· 
mez b;r saadet gibi gözlerini dikmişler, 
gıpta ile tahassürle uzaktan bakıyor • 
lar. Yüzlerle yelken, Çiçeklerin etrafın
da dolaşan beyaz kelebekler gibi, etra· 
fımda uçuşuyorlar, kotraların içinde, 
güneşten kızarmış tunç renkli kızlar, 

yüreklerinde tutuşan aşk ate~iyle ıate
lerden, sünbüllerlden ilham alarak, ne • 
şeli neşeli şarkılar söyliyorlar, ipek 

Sovyet- Fransızr 
paktı -Ucuz et, 

Fransa ta ,ralından k k 
fesih mi edllece", 1 u.cuz. e. me 

tudil mi 'l 
tngili:ce ''The Peopıc,, gazetesi Pa- Df!n ızyolları ıdaresı kasaplık hag-

rıs 1iıulıabiri yazıyor: l i 'l ""'tl b r t • "' 
Fransa, başta lngiltere olmak üze- VQn ara enzl a l lT aTlf e yaptı 

re dostlarının Sovyet - Fransız pak
tından hoşlaıımadıklarına kani oldu· 
ğu için bu paktı ya tadil veya feshet
meğc karar vermiştir. 
Tamaıniyle inanıh:.bilir kaynaklar • 

dan aldığım malfunata göre Fransa, 
bu misakta yazılı taahhütleri soua er
dirmese bile, muhakkak surette tah
dit etmek içi.ı::. derhal harekete geçmek 
üzeredir. 

Hatırlardadır ki Fransa - Sovyet 
misakı, Almanya ile bir ihtilaf çıkma· 
sı mevzuubahs olduğu bir panik fuıın. 
da Laval hükümeti tarafından müza. 
kere ve aktedilmişti. 

BugUnkü Fransa hiikümeti, Rusya 
ile Alman; .ı arasında bir ihtilaf çık • 
tığı zaman Fransanın Rusyaya muza. 
heret için harbe girmesj keyfiyetin
den Fransa halkının hiç hoşlaıunndı
ğını görmektedir. 

Fakat Frar.sa hükumetini bu kara
ra sevkedcn başlıca tesir, Fransız ha
riciye nazırı Delbos'un, lngiiiz na -

~ 

z.ırları, Balkruı memleketleri nazırları 

ve Fransanın müttefikleı i olan Şarki 
Avrupa devletlerinin ricaliyle yaptık
ları görüşmelerdeu sonra verdiği ra
pordur. 

:Delbos'un raporu, Sovyet Rusya ile 
yapılmış misak dolayısiyle Fransa 
bir harbe girerse, Lehistan, Çekoslo
vakya, ve Romanyanın Fransaya yar
dıma gelemiycceğini sarahatle bildiri
yor. 

Fakat asıl itiraz İngiltere tarafın· 
dan gelmektedir: İngiltere, Fransa • 
nm, -mevcut misak dolayısiyle her
hangi bir harbe girmesi takdirinde
tngiltcrcdcn yardım bcklomemesini 
söylenıi§tir. 

Bugünkü Fransız hUkmetinin si • 
yaseti. Rusya ile Fransa. arasındaki 
misakı mümkün olduğu kadar çabuk 
ortadan kaldırmaktır. Fakat, bunun 
yerine, kendisine, bütün Avrupa dev
letlerini ihata edecek olan bir ademi 
tecavüz misakma iştirak etmeyi tek
lif eylemek ve bu suretle Rusyaya, Ja
ponya tarafından gelebilecek her -
hangi bir hücumda yarchm teminatı 
vermek düşünülüyor. 

Böyle bir emniyet misakının ana -
hatları, Fransa hariciye nazırı Del
bos ile İngiltere hariciye nazırı Eden 
arasında görüşülmüştür. Alınan ka
rarı, Fransa hariciye nazırı Cencvre
deki Sovyet mUmessiline bildirmiştir. 

Mll.T sc.nayl blr:lğl top·anbsı 
htanbul Sanayi birliğinden: 
Birlik nizamnamesinin 12 ve 14 ün

cü maddeleri bükm· ne göre umumi he 
yetin 1ubatın 11 inci günü toplanacağı 
bir yanlışlılç eseri olarak yazılmıştı. U
mumiheyet toplantısı şubatın 16 mcı 
çc:ırşamba günü saat 15,30 yapılacaktır. 

Kanape iizerinclo biraz uyuma
ya gidiyorutn. Saat birde beni kaldı
rırsın. 

- Birden sonra M yapacaksınız, 
- Yatağtma gidip yatacağını! 

tüylü kuğullr gibi denize dalıyorlar, 
sahilde kay•rın üstüne çıkarak, güne· 
şe karşı kanatlarını açan martılar gibi, 
kurunuyorlar, cıvıldaşa cıvıldaşa ' gülü
şüyorlar, tabiattan neşe alıyorlar .. 

Bu, b:nim hayalimde erişilmez bir 
alemdi, bu yıl başı gecesi de böyle geç-
ti ..• 

-1 tklncikanun 938 -
Taksim 

Dr. Cemil Süleyman 

Memleketimizde hayatı ucuzlat
mak ~in hük\ımetimizin esaslı su
rette t~şbbüslcre geçtiği r aHimdur. 
11~ adımda ucuzlatılması mevzubahs 
maddeler hcrk~in bildiği üzere, et, 
ekmek, su, süt ve kömUrdür. 

Hükumet bu · ı.ddclerin içinde bil
hassa, kömür ile et meselesini evvela 
ucuzlatmak üzere ele almıştır. 

Haber aldığımıza göre k5mUr fiyat
larını indirmek için bir program ha
zırlanmıştır. Programın tatbikine de 
her.ıen hu yıl geçilecekt:r. Hüküınet 
iptidai bir halde kalmış kömür istih
sal teçhizatımızı yenilemek ve devam
lı istihsal imldinlarm: korumak, 
ve bu tur~tle de maliyet fiyatlarım 

düşürmek kararındadır. Bu program
la matlup netice tamamiyle elde edile
cektir. 

Alın:.ın tedbirler sayesinde 1934 se
nesi sonunda bugünl~ü istihsal yüzde 
55, 1939 da yüzde 75, ve 1941 de yüz
de 120 artmış bulunacal~tır. 

Diğer taraf tan Belediye et meselesi 
ile de alft.kadar olarak bir taraftan e
saslı çah~mal'.ıra başlrunış, denizyol
ln idaresi de bu ayın 15 şinden itiba· 
ren tatbik mevkiine konulmak Uzere 
kasaplık hayvanlara ait tenzilatlı bir 
tarife tcsbit etmiş, dün keyfiyetten 
İstanbul ticaret ve sanayi odasını ve 
diğer iktısacli daireleri ha~rdar et
miştir. 

Bu liste bütUn halkı ve bilhassa 
hayvan ihracatı yapan tüccarları ala. 
kadar ettiğind~n aşağıya aynen alıyo-
ruz: 

M 
I 

100 

250 

25 

15 

N T A K A L A 
1I n1 'lV v 

Dana, Buza!fı 

150 150 150 150 
inek 

250 250 250 250 

35 

20 

Koyun, Keçi 
40 40 

KttZU 

25 25 
Malak 

40 

25 

R 
VI 

150 

250 

40 

25 

250 2r,o 250 250 250 250 
ôküz 

250 250 250 250 250 250 
Dördüncü Vakıf hande Toplanacak 

JJ ffesscsaler 
Şehrimizdeki İktısat Vekaletine 

merbut müesseselerin bir bina dahi • 
linde topl:uıması için bazı tetkiklere 
geçildiğini, bazı kararlar ittihaz. edil
diğini yazmıştık. 

Vekalete merbut kara müessesele
rinin dördüncü Vakıfhanında. toplan.
ması kararı nlakadarlar ar nda bil· 
yük bir memnuniyet uyandırmıştır. 
Ayni vekai.ete merbut müesseselerin 
bir bina içinde toplanmasının çok pra
tik neticeleri doğuracağı şüphesiz gö
rülmektedir. Bir defa, cshabi mesalih, 
bir evrakı !.akip etmek için buı:ıdan ev
vel olduğu gibi muhtelif binalara gi
derek muhtelif daireleri dolaşarak iş 
takip etmiyccektir. Kolaylıkla 40 • 50 
dakika içerisinde bütün ~ini bitirebi
lecektir. 

Bundan başka, munı.am işlerde kul
lanılan memurlardan kısmen lktısat 
yapmak mümkün olacaktır. 

Yalnız bugünkü vaziyeti ile dör -
düncü vakıfhanı bu beklenen neticele
ri elde etmeğe imktın bırakmamakta· 
dır. Vakıflar müdürlüğü yeni müşte
riler kazanırken hanı tamir ettirecek-
tir. 

Ziraat Kongresi Hazırlıkları. 
ilerliyor 

Ankarada toplanması muknrrer o
lan Ziraat kongresi hazırlıklarına e • 
hemmiyctle devam edilmektedir. 

Bir refikimiz kongrenin önümüzde
ki UJ başında. toplanacağını yazınıgsa 
da işin hacmi itibariyle ve alfı.kadar
lara gelen malfunata. göre, kongre 
martın 15 §ine doğru toplanabilecek
tir. 

Diln AnkS!'adan bütün İktısadi dai
relere ve bu aradn Türkofisc, ticaret 
odasına, sanayi müf ettişl}ğine, sana.-

yi birliğine bir tamim gelmi§, kongre 
için bir rapor hazırlnmaları istcnil • 
miştir. 

Diğer taraftan Oda ile Tilrkofis ve 
diğer iktısadi dairelerden kongreye iş. 
tirak etmeleri için murahhas!ar iste
nilmi§tir. Od:ının m~ahhaslan yapı
lacak ilk meclisi idare içtimaında se
çilecektir. Ayrıca, ziraat işlerinde ih
tisası bulunan bazı II].Ütehassısların 

da kongreye dnvet edileceği söylen -
mektedir. Gerek iktısadi mahafilde 
gerekse müsta.hsil arasında kongre
ye karşı §imdiden bllyük bir alaka u-
yanmıştır. ' 

Büyükmenderes 
nehri de taştı 
Bazı tiren yolları 

bozuldu 
İzmir 2 (Hususi) - Su baskını İz

mir ovalarını tehdide devam ediyor. 
Son olarak büyük Menderes nehri 

de Nazilli ile Boz<loğan arasınıda taş • 
mış ve Nazilli ovasını tamı:cniyle kap
lamıştır. Bu civarda mUnakalat dur • 
muştur. 

Hoksunlu ile Burhaniye arasında, su 
tarın taşmasından demir yolu kısmen 

bozulmuştur. izınirlc Nazilli arasında 

trenler işleyememiştir. 
Yol acele tamir edilmektedir. 
ödemişte Bayındır arasında Uladı 

çayı da taşarak Çamlı, Çıplak ve Hacı· 
lar köylerini su bzsmıştır. 

Su hücumundan yıkılan evler varsa 
da nüfusca zayiat yoktur. 

--~cc-
T~ :ctcd.lz c n aulan 

de Dereköy hududunda karaya ı bir ıka· 

yık atmıştır. İçindekilerin ne oldukloırı 
belli ıdeğildir. 

Bankalar altın alış-. 
veı işine başlaaılar 
Ankara 2 (Telefonla) - Altın Zılışve 

rişi için Maliye vekaletince mezun kı
lınan bankalar altın üzerine muam~lcye 
baş tamışl<lrdır. 

Diğer taraftan bazı menfi propagan 
dalar neticesinde ellerinde Osmanlı ziy 
net altını bulunduranlar telaşa düşmüş
lerdir. Bunlar Merkez bankasına ve 
diğer bankalara müracaat ederek bun
ları derhal ellerinlden çıkarmaktadır • 
lar. 
Bank,alı:.r altınları iyi bir bedelle sa

ttn almak suretiyle, ortada gizli bir 
maksat olmadığını isbat etmektedir. 

KURUN 
ABOXE TARlFESl 

'.\Icmlekel Memleket 
içinde dışında 

Aylık 95 155 Krş. 
5 aylık 260 425 • 
6 aylık 475 820 " Yıllık 900 1600 n 

Tnrlfcsioden Il:ılk:ın Birliği için ayda 
otuz kuruş Jüşülür. Posta birliğine gir
meyen yerlere ayda yetmiş beşer kuruş 
zammedilir. 

Abooa kaydını bildiren mektup ve tel
graf ücretini, abone parasının posta ve
ya b:ınka ile 3·01lamn ücretini id:ıre ken• 
di üzerine alır •. 

Yeniden a abone yazan veya 5 nbone 
birden yazılanlara, mekteplerle köy odn" 
larına ayrıca tenzilAt yapılır. 

Türk/yenin her posla merke:lnd• 
KURUN'a abone v~ılır. 

Adres de~iştinne ücreU 25 kuro~tut• 
--o--

Geçmiş Kurun/ar: 

115 sence evvel 
bu g l\11 rn 

Nevvork - Esbak Rclslcumltur l'i15011 

vefat elm1#lr. a· 
Bütün dünya malbnalı l 1ilsonun Jı~e" 

tından ve yaptığı işlerden bahsctm~ ıe 
'dlr. Afadam Vilsona her toraflan, e:cıı~rı
Makdonald, Pıwankare, Milran ve Klcm 

1• mııtır 
so tarafından i:har:ı mııhalcsc ı 
.:ammın blrrok teloraf lar oönderilnıcktt' 
'd/r. 



Şebi1: hab~_rleri 1 

POLiSTE 

Mus.sere o·unan noksan 
ekmekser 

Evvelki gün Eminönünde 28 kişiden 
para cezası alınmıJt yeai '19Io yoğurt, 

on bet kiloya yalan kuru üzüm, hurma 
incir imha edilmiıtir. 
Beyoğlunda 471 kilo noksan ekmek 

musadere olunmuı, 66 kiti cezalaridı

rılmıJtır. 

Kamyon altında kaldı 
Tophanede Çubukçular caddesinde 

oturan Ihsan Galatada Necati bey cad
desinden geçerken ıoför Galibin ildare
sinde~i 3390 numaralı kamyonun altın
da kalnuı, yaralanmıJ, hastahaneye kal 
dmlmııtır. 

öKUZLER URKUNCE - Kadıköy 

de Yeldeğirmen sokağında oturan ha -
mal Hasan, dün Haydarpaıada Rıhtım 
caddosinden geçerken öküzleri ürken 
bir arabanın altında kalmış ve vücudu· 
nun muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralanmııtır. 

Y ANKES1Cl MAHKUM O LDU -
Galatada Kireçkuyuda oturan sabıkalı
lardan Kürld Mehmet evnlki gün is -
t~l.il caddesinde, İbrahim i:ıminde bir 
satıcının cebinden parasını çalarken 
yakalanmıı, cürmümeıhut mahkemesi
ne verilmiıtir. 

Kürt Mehmet üç ay hapee mahküm 
olmuı, hemen tevkif edilmiştir. 

-o
BELEDiYE iŞLERi 

belea.ye var•dall artıyor 
Bina ve arazi vergileri belediyeye geç 

tikten sonra, belediyeye devredilen ma 
liye ıubeleri ile beleidiyenin tahsil ıu
beleri birleıtirilmittir. Tahsilat işi için 
de yeni bir takım esaslar konmuştur. 

Son yılın varidat ve tecrübeleri ile 
937 mali yılının ilk altı ayı zarfınd.:ıki 
varidat nazarı dikkate alınarak 938 

bütçesinde b'.na ver~isi varidatı yüz se
kiz bin lira fazlasiyle 3445000 lıra ola · 
rak konrnuştuı . 

Arazi veq~isinde de ayni derecede 
fazlalık orülmüş, 938 senesi bi.ıtçesine 
52 bin liıa fulasiyle yüz bin lira kon
ınuştur. 

Yol inıaatı devam ed~cek 
938 senesinde yol •aridatı 740,000 

l:ra tahmin edilmektedır. Bu paranın 
Yüz bin lirayı geçen nafia hissesi ay -
rddıktan ıonra geri kalan kısım vila -
Yct yolları inpaına hasrolunaca~tır. 

EvveJce yapılan programa göre in -
Şaat devam edecektir. 

Maltepe - Kartal yolu inpsına 28 
hin. Usküdar • Şile yolunun tamirine, 
~O bin, Bebek - tatinye sahil yolunun 
ın.Jasına 330 bin, Vaküdar - Beykoz şo
ıaaı inıaama 33 bin, Kemerburgaz yo 
lunun tamirine 5000, Kazlıçeıme - Ba
ltrrköy yolunun tamirine 45 bin, Bü -
Y~çekmece • Çatalca yolu inşasına 5 
hin, Yalova - Bursa yoluna 50 bin lira 
il.frrlnuıtır. 

ÇataJca • Sinekli yolunda da toprak 
~Sviyesi için 5 bin lira 'lcıonmuştur. 
OC\ık kamplan için altı bin lira aynldı 
~u ıene yazın çocuk kampları tesis 

;dtlccektir. Adetleri altıdan ona çıkan
ili:a.Jctır. 

~ llunun için altı bin lira ayrılmı,tır. 
lau. •ene ilk defa olmak üzere bu k,amp 
d ta \ilayet hudud içindeki mektepler -
c 0kuyan köy çocuklan alınacaktır. 
'13.~ıtroa mücadeleai devam ediyor 

da. tr 'llii:ldettenberi Bakırköy civa·:ın
d·n.'ıtnıa mücadelesi yapılıyordu. Yeni

'" Sili I\~· vri, Çatalca ve Şileye tabi 1rva 
ba.ı~tai ve civannda da mücadeleye 

nnıııtır. 

~ cam meselesi halledile-
. k . ., Ot mıyece mı. 

Itoıı~l?ıobU ve otobüslere ~mlmaz cam 
"elki ~~ hakkında verilen mühlet ev -
biııcr·&un bitmiıtir. Fakat eski otomo· 

ın ç ~ 
taittıfnla ogu masraf edip bu camları 
''Yriacf ınıtlar, cemiyetleri vasıtası ile 
taca.at er tnlldürlüfüne yenilden mü -
•onra ~de~e~ mecburiyetin hazirandan 
~ıni istemiılerdir. 

Seyrus f ız çalıtan toiörler var 
1clt Yerler~ er memurları dün 1ehrin iş
t0nıobiıı ~de durarak geçen bütün o • 
"- erı çev· . 
"Yttlefi f1 ırnuıler, ıoförlerin eh-
"-Jt•rdır. e ~nıe muayenelerini yap • 

Ona 
"'" Yakın •or· .. .. otiilnılit. s orun karnesiz çalrıtığı 
tür Pltkaıarı hemen ··k·· ı .. · so u muı • 

KOLTOR iŞLERi: 

::;arııeroler blr orta okul 
ısa.yor 

önümüzdeki yılın okul ihtiyacı tet· 
kjk edilmektedir. Kültür Baka.nlığı 

bu yıl Boğaziçine bir erkek lisesi 
açacaktır. Erkek lisesi Em.irganda bu
lunan Ferid Paşa yalısında kurula -
caktır. Bu vaziyete nazaran Emir -
ganda bir orta, bir de lise olacaktır .. 
Sarıyer halkı bir dilekçe ile Kültür 
direktörlüğU ve C. H. P. sine başvu
rarak bunlardan birinin kendi semtle
rinde açılmasını istemişlerdir. Dilekçe 
kabul edildiği takdirde ortaokul Sa
nyere açılacaktır. 

Talebe Kasketiyle Kahtıcde 
Oturanlar 

Son zamanlarda üniversite kasketi 
givmiş bir~ok Univcrsitc talebelerinin 
m~htclif kahvelerde gece, gündüz O· 

turduklan görülmektedir. Bunlardan 
Ç')ğunun kahvelerde oyunla vakıl ge
çirdikleri de tcsbit edilmiştir. 

Direktörlük Üniversite ka.:ıketi ile 
tal(lbe]erin kahvede oturmalarını ya

s:ı.k edecektir. 
Serbest Kurslar n~ladı 

Jlkokul öğretmenleri için tQrtip e
dilen serbest kurslara dünden itiba
ren başlanmıştır. Bu yılki kurslar a
ilebilgisi, beden terbiyesi, resim - iş 
me\•zulan üzerindedir. 

Köy Eğitmenleri için Okuma 
Kitabı 

Kültür Bakanlığı köy eğitmenleri 
için bir okuma kitabı yazınağa ~~ar 
vermiştir. Bu kitabı hazırlama ışıyle 
şehrimizde bir komisyon meşgul ol
maktadır. Komisyonda ilk tedrisat 
ispekterlerinden Süleyman ~ip, 
Nureddin, Cemal ve Killtür yardırek
töril Nurullah bulunmaktadır. 

Komisyon kısa bir zamanda kitabı 
hazırlayarak Bakanlığa gcnderecck
tir. 

Kiiltii r Dircktöril M cktepleri 
Geziyor 

Kültiir d irektörü Bay Tevfik Kut 
d ünden it ibaten ~chrin okul vaziyetini 
tetkik etmek llzere teftl~lcre başla

mıştır. 

Tevfik Kut diin Boğaziçi okullariy
le mcı:;gul olmuıstur. 

Geometri Kitabı lr;in Miisal1aka 
Kültlir Baknnlığı ilkokul öğretmen

leri arasında bir Geometri kitabı mü
sabakası açmı§tır. Bu rnüc::abakada 
bilhassa yeni terimlerin kullanılma

sına e'1emmiyet verilecektir. Hazır
lanacak kitaplar Bakanlığa gönderi • 
lecek, onı.da bir komisyon tarafından 
tetkik edilecektir. 

--0--
Hangi c emiyetler e ne 'ka

dar yardım d .lecek? 
Vilayet bütçesinden bu seneae bir ta 

lnm cemiyet ve müesseselere yardımda 
bulunulacaktır. 

Bu earada Darüşşafakaya on beş bin, 
fakir talebenin iaşesine be§ bin, rr.aarif 
cemiyetine iki b:n, ekalliyet mekteple· 
rine on bin, Şile merkez sıhh~yesine üç 
bin, Eminönü haf~evine otuz bin, spor 
salonu inşasına on beş bin. Kartal ve 
Maltepe sıhhiyesine 7 50, diş tabibleri 

cem:yetine beş ytiz, İdman cemiyetleri 
ittifakına iki bin, Bağcılar teşekkülüne 
beş yüz, yeniden teşekkül edece:: köy
cülük bürosuna on iki bin, mülhakat 
~azaları elektrik tesisatına altı bin lira 
'verilecektir. Bu sene çocuk kütüphane
lerinin ade:li de çoğaltılacaktır. Mcv -
cut kütüphanelerden iyi neticeler alın -
dığı memnuniyetle görülmüştür. Bu -
nun için de beş bin beş yüz lira verile· 

ccktir. 
____.()-

MOTEFERRIK 

B. Lukaçev:ç An~araya { ltt. 
Yugoslavyanın Ankara elçiıiği mat

buat atcşeliğine, yeni tayin ed.len Yu
goslav m<.ttbuat idaı esi mensupların • 
dan B. Lukaçeviç şehrimize gelerek 
dün a1:jam Ankaraya gitmi§tir. 

Reasam Şevket Kahireye gidecek 
Konya Sdylavı ve Güzel Sanatlar 

birliği resim şubesi reisi ressam B. 
Şevket, bu h ı:t!ta Kahireye gidecektir. 

Gür.el sanatlar birliğinin Kahirede 
bir resim sergisi açması tekarrür et -
tiğinden, bu mevzu etrafında tetkik ve 
tcma~tarda bulunacaktır. 

Japon v~ Am~rika donanma
ları karşı karşıya 

iki devletten hangisi 
daha kuvvetli 

Japonlar 1935 yıhnda dört milyon 
dolar sarfederek, en bUyilk deniz 
manevralarından birini yaptılar. Bu 
manevralardan alınacak netice, Ka
rolin ' 'e Marşal adalarını zaptettiği 
farzcdilen düşmana karşı impara
torluğun ne suretle müdafaa oluna
ca~ı fdf.. 

~fanenaları. imparator hiızat 

ldaro ettf ve müdafiler muzaffer çık
tıl:ır. 

Hirkaç ay sonra. Amerika donan
maııırna da büyük bir deniz rnanena
rası yaptırıl<lr. Bu manevralarla A
merikalılar Panama kanalının ııc 

ı-uretlı> mlldafaa ohınacnğını anln
m:ık istediler. 

(Düşmanlar) çok mühim stratejik 
mevkilerden dördünü zaptederek 
Panama. kanalınr terrorlzm Be 
tahrip ettiler ve 28 saat zarfında Uç 
lcaleyl aldılar .. 

Japon donanmasının yaptığı gibi, 
Amerika donanması da büyük bir 
deniz geçltrcsmi yaptı ve bu esnada 
Reisicumhur Ruzvelt tıe bütün kabi
ne Azaları hazır bulundu .. 

l\lanenalarda, kesif bir sis yü

zlin<len Amerika donanması harp 
yerine Uç saat geç geldi. Fakat, düş
man donanması havanın a~ılmasınt 
bekler miydi? Ta bit beklemezdi. A· 
merika donanması bu gecikme yü
zünden manevrayı kaybetti. 

Japon donanması modern bir hal
dedir. Mürettebat ve kumanda he
yeti çok mükemmel ' hazırlanmı ştır. 

SllAhlnrı kullanmak ve teknik ba· 

knndan .JAponlar Amerikalı l ardan 
üstün görUnmU~tUr. Japon deniz 
nıekteplerl müthiş sıkı bir reJlıno 

tAbffllr. 1935 yılında deniz mektep
lerine girmek isteyen 8000 namzet
ten yalnız ~00 talebe imtihanı kaza· 
ııarak deniz okullarına knbul olun· 
muştu. 

Deniz okullaı·ını bitiren Japon 
bahriyelileri Avrupa, Asya ve Amc· 
rika denizlerinde iki yıl talim gemi· 
leriyle dolaşırlar ve nııcak ondan 
sonra subny olabiıtrler. 

)lanevralarda görülen ıııııvaffa

kıyete rağmen. Japonlar Anıcrika

dan ltorlrnyor. Dunun içlıı yeni safı· ı 
ııarp ve tayynre gemileri. kruvazör
ler. tahtclbıılıirler inşasını derpiş c· 
diyorlar. Deniz harp tf\ıgiıhları gc· 
<-eli gilndüzlU çalışıyor. Japonlar. do· 
n nn malarının lrn n ·etli ol maı:;ı na 
rağmen. tayyare taşıyan ve bonılın 

atan harp gemilerinin ıııUstnkil de
niz harplerinde oynayacağ"ı mtihiın 

role karşı gözlerini kapamayorlar. 

Hava kU\'\'Ctleri itibariyle de, A
mcriJ;:a diğer devletlere nazaran bi· 
rinclllğl alıyor. Japon amirnlleı·i ha
,·alardan gelecek tehllk<?nin önüne 
~eçll mesl için faaliyetin şiddetlen· 

rlirllmeslni isteyorlnr. Den• tana 
relerini ı;ü,·ertclcrlnde taşıyarak A
meri ita hnrp ı;:.cmil<'t l ıılıı Japon de
nlzlPrlııe lrndnr sokularak Tokyo
rlnki G mP,·on fnımnı bombalamala
rı ,.n ın e~·c·ut deniz Ü$!\erinl tahrip 
t>tnıelerl. fabrilrnlnrı yakmaları ve 
.JnpoT"""l"n Ü"'"r· .. rı" 1-'l~tr~n yarat· 
malan lhtınıaıı Japon zınıı:ınırtaranı
nı çol\ korlrntuyor. 1 n:-. yılınrln yn
pılan mancvrcılar Japonln.rın hu hn
Hı c;taki :znyıflıklarını glJ terdi. ~i· 

vfl ahrıllri kornmak .Jnııonlar için 
çok zor ol:ıraktır . .Tapon inıparator
lu~u !'.!eniz tayyarelerlyle havadan 
müthiş bir tehlike altında bulunu· 
:ror. Ameriknhlar Japonların bu kor 
kular:nr fazlnlaştırmak için gih·er· 
tes!nd r> 72 tayyflr<'l i taşıya bilecek 
olan Rnrnto~·a. harp gemisini tayya
re tnşımağa mnhsus bir gemi haline 
koydular. Bundan bnşka dünyanın 

~n büylik tayyare gemilerinden ?liri 
olup gü,·erteslnde 88 tayyareyi taşı
yabllf'cek Leksinstan gemisini inşa 
ettiler. Japonlar yirmi altışar bin 

.J n pon harp 

tonlıı k Kag a ve Ag nki harp ge mile· 
rlnl tayynrc ;;cmisi haline soktular. 
.F'nkat bunlarılaıt birisi 30, diğeri 50 
tayyare tnşıynbiliyoı".• 

Japon tayyare gemlleı·iııhı sür'ati 
~S mil, ~\mcrllrnlıların 3~ mildir. 
UuncJnn lınşlrn. Amerika deıtiz tay
yarelcrlııiıı sarısı :l30 yahut 400,. A-

• morllrnlılarııı ise !l!)O <lir .. 1935 )"I· 

Jrndn \'erilen 7 buçuk milyar tahsl·. 
satın 130 deniz tayyaresi daha inşa 
olunmuştur. Amerika hava nezare
tinin 5000 tayyaresi vardır. Japon
larınki ise 2000 dlr. 1936, 1937 yıl
Jarm<la inşa olunan tayyarelerin sa· 
yısı dn 500 den aşağı değildir. Ban· 
dan maada l 938 yılına girerken A
merika Cumhurreisi Ruzveltin silAh 
!anmak için kong eden istediği mu· 
aızam hnrp tahsisatı Japonları mlit· 
hiş bir endişeye sevketnıiştir. l•,akat, 
Amerikalılar. bu harp tahsisatını 

sulhü ve demokr, ı;iyi ve kendi va
tanlarını korumağa sarf'edeceklerl· 
nl söyleyorlar. Amerikayı Ruzvelt 
idare ettiği müddetçe söylenen bu 
sözUn tutulacağı da zannolunabilir. 
Japou amlra.lleıinin fikrine göre, A
mcırikalılar zengindir \"e gün geçtik
çe, terazinin bir yanı Amerikalıla· 

rın tararrnn meyletmektedir. Ve 
Amerika tayyareleri iki sene sonra, 
isterlerse Japon sahillerine kndar 
kadar gelerclt istedil<lerini yapabi
lirler. Bıı lrnrku çok yerindedir. 
Amcırilrnlılnr Ueyk Aylcnd adasın· 

<ln ln$la ottlrcJlklcri tayyarn merkez 
ve üssüniln ar.ılışını dahn ~imdiden 

yapmış hulunuyol'lar. 

Bu ndu Tokyodnıı :!000 kilometre 
uznktadır ve Havay ile Japonya ara· 
sıııdıı ve Koral adalarwdan birkaç 
ker<' daha bUlüktür. Bu· adada A· 
ınerilcnlılnrın yaptılcları hava Ussu, 
Japo11ya ile Amerika ara~ında yapı
lacak bir nıuharebedf! gayet mühim 
vazır~ gt1rc.crıktfr. 

Aıner:ı.:ı hnvn kun·etıeri şefi Uy
laın Mlı:cl hlr ınUıldet evvel "Japon· 
Ya Anıcri'rn.nııı zaten blıyak dtlşma
nırlır. Fal:nt. bize bir miktar daha 
modern •'l•fıhlarln mUcelıhez deniz 
ta\ ynreRi :ıe zepllıı !Azar.dır. Dun· 
!arı ynııtıktan sonra, Japonların en 
ınUhlm endüstriyel merkezleriyle, 
payitahtı yakıp yıkmak işten bile sa
yılmıyncnk'' demişti. 

Diğer taraftan General Arakl, 
vaktllc verdiği bir beyanatta, "A· 
merika ile Jıarp etmek Japonlara 
mlllt bir borç olmuştur" demişti. A

rak! bugün de, vakit kaybetmek Ja
ponynnın ıararınadır. Çünkü, Ame
rika hlnr meydana getirdikleri mo
dern sllft.hlarln Japonların en önde
ki mevzilerine kadar yakınlaşa

c-aktır. Halbuki, Amerika Japonya
yı lktısadcn boğuyor. Amiral Taka
faşl de ayni fikirde idi. Japonyayı 
bugUn idare edenler de gene ayni fi
kirdedir. Fakat, Çin - Japon harbi 
bu fikri bir parça geri bıraktıracafa 
benzeyor. Çünkü, Mareşal Çan Kay 
Şek'ln ~elikten müdafaası Japonları 

şaşırtmıştır. Maamafih, Japonlar, bu 
gün değilse yarın, İngiltere ile bir 
fktısat muharebesi, Amerika ile 4e 

gemileri •• , 

müthiş V1) knt'I neticeli bir deniz 
harbi yapmak mecburiyetinde olduk 
larını söyleyor ve bunun için hazır· 
lanıyorlar. 

Japon imparatorunun amcazade· 
si Prens Fuşlml Kamcatka'dan son
ra son hedefi Alyaeka olan bir de
niz manevrasında 120 Japon harp 
gemisiyle 200 tayyareye kumanda 
etmek için 6.270.000 yen sarfctmlş· 
ti. \ 

Japonları korkutan bir şey daha 
var: Benzin Ye petrol korkusu .. Bu 
korkuyu gidermek için ihtiyat ben
zin ve petrol depolan yapılmıştır. 

Monopol konan bu iki maddenin 
sun'i olarak istihsaline çalışılmış ve 
Dcrguis'in sayesinde buna kısmen 

muvafak olunmuşsa da Amcrikahla 
nn Aleut adasında meydana getir-

dikleri şimal Singapuru (Daç Her
ber) Japonların bu husustaki çalış
oııılarınr da akim bıraktıracak ka
dar muhkem ve modern tesfsatııdır. 
.Tnponya Ue Amerika arasındaki re
kabet her şeye rağmen devam edip 
duruyor •.. 

Be'edlye ve M ebus lntl
habını kolaylaftırmak için 

Her ailenin bir 
kartonu 

bulunacak 
Belediye ve mebus intihabatı yak

laştığı sıralarda mahalle mümessille
ri tarafından defterler hazırlanırdı. 

Bu hazırlık her intihap zamanında 

vakıt alır ve birtakım formaliteleri 
icap ettirirdi. lstanbul vilayeti içinde 
önümüzdeki Belediye ve mebus inti

habında hazırlanan bir talimatnameye 
göre birtakım yeni esaslar tatbik edi
lecektir. 

Şehir meclü;indcn icap eden tahsi
sat alınınca hemen faaliyete gcçile • 
cek, her nahiyede oturan ailelerin soy
adlarına göre birer kartonu buluna • 

caktır. Mahalle mümessilleri §imdi 
mahallelerinde oturanları tamamen 
tcsbit edip b·.ı kaıtonlara yazacaklar
dır. Ölüm, doğum, yer nakli gibi ha
diseler de günügUnüne bu kartonlarda 
i§B.ret edilecektir. 

İntihap zamanı gelince bu karton
lar esas tutularak müntehiblcrin mik
tarı ve isimleri hemen çıkarılacaktır. 

1stanbulda bir tecrübe mahiyetinde 
olacak bu karton esasından iyi netice 
alınırsa gelecek seçimlerde diğer vi
layet ve belediyelerde de bu usul tat
bik edlıecektir. 

B. Cemal Hüsnü 
Mczuncn §Chrimizde bulunan Brük

sel elçimiz B. Cemal Hüsnü, öbür gün 
Ankaraya gidecektir. 

B. Cemal Hüsnü, hariciye vekilimi • 
zin Ccnevrcden An'Jı;araya !döndüğü sı
ralarda da orada bulunduktan ve ken
disi ile temas ettikten sonra vazifesi 
batma dönecektir~ 
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Fırınlar asri ve 
temiz bir hale 

sokulacak 

Merinos 
Fabr·kası 

Cenevrede ekseriyet 
Milletler 
duğu 

Cemiyeti misakının ol
gibi kalması taraftarı 

Çine top 
tüfek 

Gıda maddeleri satan 
yerler i~ln de yeni ta
limatnameye mühim 

(Vstyanı ı inci sayıfail.a) 
sa bu fabrika nsgnri 550, azami 1650 
aileye i§ ve ekmek verecektir. Bu ka
dar ailenin hiç yoktan iyi bir varidat 
vasıtası bulmaları da bütün Bursa .a
halisinin umumi refahı üı.erin.de ba
yırlı 0111.cnktır. 

Paris, 2 (A.A.) - Ccnevrede 16 ncı f ha yet vennişlir:. 
madde ha.klr.ında cereyan eden müza- Malum olduğu üz.ere, Bourquiuin 
kerelcrden bahseden Figaro gazetesi, raporu meselenin tarihçesini yapmak 
yalnız on iki kadar devletin bu mad- ve müzakere zabıtlarını Milletler c.e
de aleyhinde bulunduklarını, ekseriye- miyeti ass:ı.mblesinc göndermeyi ka -
tin statükonun muhafazasını istediği- rarlaştlrm:ı.kla. iktifa. etmektedir. 
ni ve bfitün 28 Jer komitesi az.asının Şili delegesi Valdes Mandeville bu 
ne kadar ehemmiyetsiz olursa olsun raporu bir aciz bcraeti olarak tavsif 
herhangi bir adilin 5imdi muvafık ola etmiş Ye hUkumotinin bu v-csika kar
mıyacağı kanaatinde bulunduğuııu §ısında haya! inkis:ırma. uğradığını 

yazıyor • bildirdikten sonra ayrıca komite içti-
Epoque gazetesi, lspnnya mümessi- malnnnın gn~Timuayyen bir tarihe 

li B. Dclvayo'nun beyanatından balı- talikini protesto eylemiştir. Şili dele
sediyor. B. Delvayo, Milletler Cemiye- gesi, hükfımcti namına, komite faa
tinin ideolojik bir anlasmazlıktan Iiy.ctinin menfi mahiyeti dolayrsiyle, 
doğmu.5 o1duğunu cumhur başkanı Şilinin Mllleller Cemiyeti meselesine 
Wilsonun cemiy ti demokrnsinin bü- karşı derhal' hareket serbestfsini mu
tün dünyada. h im olması için iesis hafazn eylemekte bulunduğunu bildir-
ettiğini söyı~·:.t r. miştir. Şili, Milletler Cemiyetine kar-

Dünkil Topkmtı şı vaziyet ve ;,craitc göre bir hattı ha-
Cenevre, 2 (A.A.) - Millt!tler et- ııcket takip c~·lcyecektir. 

miyeti paktında ıslahat ve değişik!ik İsveç delegesi Undcn c1e komitenin 
yapılmasını tetkika memur 28 ier. ko- mesaisinin tebliğini kabul etmekle 
mit.esi, bugün öğleden sonra yaptığı beraber, hükumetinin 16 ncı madde 
içtimada reis Belçikn. delegesi Bour- hakkındaki hntb hareketini 5imdiden 
quiun (Burkiön) Un h.a.zıı:ln.dığı rapo- bu hususta yaptığı kanaate tetabuk 
ru, kısa bir mliznkcrcdcn sonra tas - ettirmek mecburiyetinde kalacağını 
vip etmi§ ve toplantı da devresine ıll- bildirmi tir. 

Mısır parla entosu 
dağıtıldı 

Yenisi Nisanda toplanacak 1 

-------------} Kahire, 2 (A. A.) - Parlamento l 
Harle.lye Vekilimiz feshedilmiştir. 

Parlli.mentonun feshine. dair kral e-
VIY.8D 8d~ mima.mcsınin n~rini müteakip, der

Viyana 2 (A. A.) - Dr. Tevfik Rüş 
tü Aras Cenevrcden buraya gelmiştir. 

Türkiye hariciye vekili, tam'°1iyle 
hususi m•cbiyette olarak, iki gün bura 
da kalacaktır. 

rH=a=r=lc=T==K=-ıs=a==H=a=b=-erler ~ 
:t- Almanya ile Çekoslovakya müna

sebatındaki gerginliğin izalesi için 
sarf edilegelme.kte olan gayretler art
mıştır. Bundan böyle Alınan tebası, 

muhtelif Çek memleketlerinde ana li
sanlarını kullaru:ıbilcceklerdir. 

* l'mıan Ba.şvekili Metaksas ve Yu,. 
nan l!eyctinin Balkan Antantı konse
yinin toplmırnası için Ankara.ya 13 şu
batta gelmesi muhtemeldir • 

* lzlanda'nın şimalinde bulunan 
Rathline adası halkı aç kalmak tchli
kesindedir. Üç haftndan çok 5iddetli 
fırtınalar yUzllndcn hiç bir gemi bu 
adanın kayalık olan sahillerine yana
şama.makta.dır. Bu adadan gelen bir 
telsir.de son yiyecek istoklannın da 
tükenmek üzere olduğu bildiriliyor. 

(A.A.) 
* l ngiliz deniz makamları mektep 

gemiciliği y:ı.pmak ii7.ere Mısira üç 
torpil tal"ak gemisi vermeğe amade ol
duklarını bildirmişlerdir. 

* Suriye Hariciye nezaretinin bir 
tebliğine göre, Suriye ırak hududu 
bundan böy!c pasnport vizesi olmak
sızın geçilebilecektir. Suriye hariciye 
nazırı yakmd:ı. Bnğdada giderek iki 
memleketi alakadar eden meseleler 
hakkında görülecektir. (A.A.) 

:f. Var§ovcı mahkemesi üç komünisti 
iki seneden alt 1seneye kadar ağır 
hapse m:ıhküm etnıi!rt.ir . 

hal, polis, Parlamento et.rafında vazi
yet almış ve hiç kimsenin mebusan ve 
ayan meclislerine girmesine müsaade 
etmemiştir. 

Yeni parlamentonun ilk toplnntI ta
rihi, 12 nisan olar ak tesbit edilmi§
tir. 

Kral, bu sabah Kahire~-e dönmü§ 
ve Abidin sarayında başvekil Mahmut 
Pa§a ve diğer yüksek rical ile görüş
melerde bulunmuştur. 

Kmıwııı esasiye tamamiylc mu1.:aftlc 
ola;ı bu f csih, biiyilk bir hayretle J..:-ar
§ılamnı.şt ır. Zira, nıebu3an meclisinin 
bugün ak§am ilzcl'i toplanması için 

tertibat alınmış bulunı,yordu. Herhalde 
hükı2met muhtemel kanşıklı.7.Zar se
bebiyle, parlamento huzuruna çıkma
manın da1ıa 1w7..-imane bir hareket o
lacağına karar varmi§tir. 

Nahas Pa§a Kralla Görüştü 

Kahire, 2 (A.A.) - Vefd partisi 
parlfi.mcnto gnıpu, Nahas Pa~anın ri
yasetinde to:ı:lnnnuşt.Ir. Bu toplarıtı 
sonunda Nabns Paşa rncbusan mecli
sinden Abidin sarayına gitmi3 ve kral 
Fanık'a sanıldığına göre seçimden ev
vel yeni kabinenin kurulması talebini 
havi bir muhtıra takdim eylemiştir. 

1Ju1ıalifler Meclisten Çı1carıldı 

Kahire, 2 (A.A.) - Muhalefet me
buslan, mebusan meclisi binasından 

çıkarılmıştır. Bülün mühim mevkilere 
kuvvetli polis milfrezcleri yerleştiril
miştir. BUtün memlekette tam bir sü
kun hüküm sürmektedir • 

-<>-

~ Hollanda Vcliahti preD!'!es Julia
nanın kızına bugün Bcatrix Wilhel
mina Anngard adla.n verilmiştir . 

Ve para 
veriyorlar mış 

Tokyo, 2 (A.A.) - Japonyanın 

Çindeki hnkikl maksatları hakkın
da ecnebi memleketlerde ortaya cık
mış sültefehhümlere mebusan mec
lisinde telmih eden bazı mebuslar, 
B. Jllrota.'yı bu gibi ithamları orta
dan knldırmağa davet etmişlerdir. 

n. Hirota, İngiltere, Sovyet Sus:ra 
,.c diğer bazı devletlerin Ciuc harbe 
de\•am etmesi için silah, mühiwmat 
ve para vermekte olduklarını teyit 
etlen bır gazetenin ismini zikretmiş· 
tir. Mumaileyh, Cinin nıuhtaç oldu
ğu slHHılnrı tedarik etmesi için ec
ncbı bir dt3vletln Çine birgfına te
minat olmnksızın lkrazatta bulunma 
smn. akıl erdiremediğini ve ikrazat
tn bulunan de\•letlcrln yapmış ol
dukları lkrazlara veya yardımlara 

muknbil bazı garantiler ve avz ola
rak bir takım rehinler almalarr ikti
:r.a. edeceğini ila.ve etmiştir. 

Çang - J{ay - Şek idaresi tararm
dan muhasemaltn başlangıcından· 

beri bazı ecnebi devletlere yapılmış 
olan garanti vaatleri hakkında hU
kftmetln hattı hareketi ne olduğu su
retinde sorulan bir suale cevaben D. 
Hirota, üçüncü devletlerin bu suret
le istihsal etmiş oldukları imtiyaz 
,.e rehinleri tanıması hususunun 
hükumete ihtar edllemlyeceğlni söy
lenıiştlr. 

.Tapon Propagnndasmm 
Ile<"erikslzllğl ... 

Tokyo 2 (A.A.) -Amerlkaya yap
tığı bir propaganda seyahatinden 
dönen Şolyukal partfslnln nU
fuzln nzasmdan Hntayama, gazcte-
cııere şu beyanatta bulunmuştur: 

"Seyahatim esnasında Japon pro
pagandasının beceriksizliği nazarı 

dlkkatlml celbettl." Japonya, h!di· 
seyl meYzilleştlrmek arzu etmekte
rlir" veyahut "Jnponyanın Çin ara
zisinde gBzU yoktur" diyecek yerde 
memleketimiz. Japonyanın hakikat
te ne istediğini ecnebi memleketler
de tasrih etmekle daha iyl ıııarket et
miş olur." 

Ccncncfü~ Çin Murahhası ••• 
Cenevre, 2 - 'Konseyin Uent cel

sesinde bir nutuk söylfyen Koo. Ja
pon taarruzunun şiddetlendiğini kay 
dettikten sonra a~ık şehirlerin bom
bardıman edildiğini söylemiş ve Çin· 
de ve bilhassa Şanı;haydaki ecnebi 
<leYletlerln meşru hak ve menfaat
lerine karşı Japonlnrm yaptıkları 

tecn..,.Uzlerl hatırla.tmrştır. 

Londra, 2 (A.A.) - B. Eden. A
Tam Kamarasında bir suale cevaben 
Japon hUkiımetlnfn Şangnayda ölen 
ve yaralanan İngiliz askerleri için 
tazminat olarak 1500 lngillz lirası 

,.~rmeyi lrnbul etmiş bulunduğunu 

hılclirmlştir. 

Atatürk köşkü
nü bağışladı 

(Üsıyanı: 1 incide.) 
etmiş olduğu otel bahçesine muttasıl 

köşkü de bütün müştemilatı ile belediye 
ye hibe ettim. Bu kö§~ otelin bir anek
si olarak kullanılacak ve Bursa beledi
yesi bu köşkün bedelini takdir ettire -
rek ~irketten o mıktar hisse senedi mu 
<bayaa edecektir. 

K.ATATURK 

- Bu hafta SAKARYA sinemasında 
_, 

Bir babanın oğlu için yapabileceği fedakarlıklar nereye ka'tlar varabilir! 

İ§te bu mevzu 
dahilinde H A R R Y B A UR en müessir, en cana dokunan ruhunuzu 

derinlerinden titretecek olan 

VATAN HASRET 
nammda~i POUCHKtNE'in şaheserinde görecek iki saat heyecan içinde yaıayacakaınız. 

Sahne arkadaşları: JEANtNNE KRtSPIN ve GEORGE RtGAUD 
İlaveten: 1937 Par:s ser,gisinin bütün güzelliklerini gösteren film 

• 
ı 

maddeler kondu 
Yeni belediye :zabıtası talimatname

sine furunlar için esaslı h\.Utümler kon 
muştur. 

Talimatnameye göre yenrden yapı -
lacak fınnlar belediyece tesbit edile -
cek ve nümune ve şartlara uygun ol.._ 
rak inşa edilecektir. 

Mevcut fmnlarlda talimatname tatbik 
mevkiine sird~ten altı ay sonra iste -
nen sıhhı şartları yapmış olc:ı:aklardır. 

Ekmek yapılmasına mahsus başka 
ba§'ka işlerin hepsi birbirinden ayn 
yerlerde olacak ve bu yerler bol ışık 
ve hava alabilecek surette yapılmış bu

lunacaktır. 
Fırınların her tarafının zemini her 

vakit 1'o1ayca yıkanabilecek veçhile su 
geçmez bir mc:ı:ldeden kargir olarak in 
şa edilecek ve buralarda mecraya bağlı 
ısgara ve sifonlar bulunacaktır. 

Fmnlann her tarafından içeriye bol 
ışık girmesini temin edecek .Pencereler 
ol.:ı-..aktır. Fınnlann her tarafı senede 
bir defa badana edilecektir. Hamur 
yuğurulan yerlerin duvarları .zeminden 
itibaren bir buçuk metre yüksekliğine 
~a'dar fayansla 4ievrilmiş bulunacaktır. 

Fırm1r.rın İ!iinde yatıp kalkmak, o
turmak, büyük küsük her cinsten hay
van bulundurulması yasaktır. Fırınlar
daki y~ttp kalkma yerleri, hzıyvan a -
hırlan, odun depoları fırından tamamen 
ayrı bir yerde .olaca'l\tır. 

Sinek, hamamböceği, fare ve &air 
böceklerin bulururumıasına !iok dikkat 
edilecek, icabcderse hususi aletler, ka
ğıtlar, ilaçlar kullanılacaktır. 

Mevcut lınnlarlda bu tesisat tamat
name meriyet mevkiine girdik.te.ı altı 
~ sonra 'Yapılmıı olacaktır. 
Ta~narncyc &&da maddeleri satan 

yerler hak,kında da mühim maddeler 

konmuştur. 

Konan yeni hükümlere göre, yenilen 
ve isilen her türlü maddeleri y;.ıpmak 
ve satmak, yahut depo etmek için a -
çılacak yerler, bclddiy.ecc sıhh~ fen
ni YC idari te-ıkikattan sonra verilecek 
müsaadeye tabidir. 

içinde kirli işler çalışılan veyahut 
gıda maddelet.:ıi .kirletecek veya t>o -
ztıbilece~ mahzurları bulunduğu sabit 
olan mliesscseler veyahut bunların 
bulunduğu hanlar içinde g1da ın:ıldde -
leri yapılmasına mahsus yerlerin açıl
masına müsaade edilemez. Çalışılan 
yerin her t;,.rafında yapıcıların ve sa • 
tıcıların üı;tlerinde başlarında, elle -
rinde ,yapılan ve satılan §eylerde, 
bunlara mahsus kaplarda, hasılı her 
yc~de ve her şeyde temizlik ve alı§Ve -
ri§İn her kısmında doğrulu'k şarttır. 
Gıda maddelerinin hazırlandığı veya 
istihsal edildiği her yerde ~n işçiye 
kadar bir lavabo ile her beş işçi için de 
bir apteshane yapılacaktır. 

Kasap, tavukçu, bakkal, balıkçı, gi-
bi satıcıların ıClükkanlannda da la -
vabO bulunması mecburidir. Bu <gibi 
ve sair yağ1ı, 1c,irli, kokulu şeyleıe te -
mas eden esnafın 'bulaşık elleri ile para 
alıp vermeleri ıyasaktır. 

Gıda medÖelerl yapan, 9Gitanların 
dükkanlarında ve müessese1erinde şe -
hir suyu kullamlacaktır. Sarnıç ve ku
yu suyu kullanmak yasaktır. Dükkan 
ve müesseselerde bulunan 'lc,uyu ve 
sarnıçlar da kapatılacaktır. Gıda maıd
delerinin yapılıp muhafaza edildiği yer
lerde ad:ım yatamaz. 

Şüphe yok ki Celfn Ba.yar bir 
hükiımet reisi olmak sıfatiyle bugii
nün en bahtiyr.r bir adamdır. Çün
kü İktısat Vek'ili sıfatı ile ba.5la
dığı bir iş Başvekil sıfatı ile tamam
lanmış bulun;uyor. Vakıa bu işin ta
hakkuku o kadar l·olay olmamıştır. 

Bir defa, ise başlam::ık için birkaç se
nelik hazrrlik yapmak lazxmgelmiş
tir. Bundan soİıra da iki seneden faz
la .inşa de\Tesi devam etmiştir. Bu i
tibarla bugün açılma töreni yapılan 
fabrika en az dôtt beş senelik devamlı 
bir emek, 3,5 mil:ron lira sarfcdilmiş 
biiyük bir ümran sahasmm temeli 
demektir. 

Her muvaffakiyetin mevki ve değ~ 
rinin saıfcdilen emek ve f edtı.karlılt 
ile müten:ı.sip olduğunu da untrbna -
mnk 15.zmıdır. ASIM US 

Yeni Takas 
Kararnamesi dlln 

neşroluodu 
Ankı:ıra 2 (Telefonla) - Dış ticare 

timizdeki takas muamelelerini 'tanzim 
ve kontrol etmek, takas mevzuatını 

birleştirme~ maksadı ile hazırlanan ka
rarname bugün Resmi Gazete ile ilan 
edilmiştır. 

Kararnrune aynen şudur: 
1- Aramızda ticaret ve Klering an

laşması olan memkketlere yapılacak ta 
kas muamelatı lktısat vekaletince ha -
zırlanocak talimatname ve verilecek di 
rektifler dahilinde Merkez bankasınca 
tedvir edilecektir. 

2 - Aramızda yalnız tak.asa müstenit 
ticaret anla§maları bulunan memleket-

-lerlc yapıla.cak muaweJeler -İ.ktı ve-
kaletince "hazır anacalt ayn bir tallinat-
name esaslan dahılinde aşağıda beı ve 
altıncı maddele:de mevzuu bahis ta.~s 
tetkik heyetleri tarafından görülecek -

tir. 
3 - Aramızda ticaret ve Klering an

laşmaları bulunmayan ve kenfülerine 
~rşı pasif vaziyette olduğumuz mem
leketlere yc:ıpılacak muameleler 2 inci 
fıkrada mevzuu bahis muameleler mi • 
silli intaç edilecektir. 

4 - Türkiycde çalışan yerli ve ya -
hancı .§irketlerin hariçte bulunan hisse
dar ve ta)ıvilat hfünı11erine ödeyece1de
ri dividant ve faiz veya bu şirketlerin 
mubayaD:>ı halinde mubayaa bedelleri 
mukabilinde meri hükümlere tcvfi'k.an 
yapılacak mal ihracatına ait r.ıuamele -
ler sevk ve istihlak .memleketi her ne 
olursa olsun 2 inci fıkra:da mevzuu ba
his muameleler estıslar.ı: dahilinde in -
taç olunacaktır. 

5 - Meısin İzmir, İstanbul ve Sam
sunda iktısat vekaleti Tür~ofis şubesi 
müdürünün reisliği altında aşağıda ya
zılı azadan mürekkep bir takııs tetkik 
heyeti teşkil edilmiştir: Kambiyo mü -
dlirü olmayan yerlerde mahallin en bil 
yük maliye amiri T. C. Merkez ban'kp.
sı müdürü veya namına harekete seUi
hiyettar bir mümessil Ticaret ve S2ılla 
yi ~ası umumi veya başkatibi. Bu he• 

•yetlerin göreceği muameler eskiden 
olduğu veçhile vazife bakımından ikt~
sat vekaletine bağlı bir kfitip1e tedvır 

edilecektir. 

Pişirilmeden veya kabuklan soyul -
madan yene<:ek m<ıddelerin açıkta §1 -

tışlan memnulclur. Satılan ve 'teşhir e -
dilen her tUrlü gıda maddesinin Uzeri
ne cins, nevi ve mahiyeti ile beraber 
fiyatını bildirir madeni boyalı birer eti
ket konması mecburidir. 

6 - Iktısat vekaleti beşinci fıkrada 
yazılı şehirler haricinde k•lan yerler -
de mahallin en büyük mülkiye amirinin 
reisliği altında aşağıdaki aza!dan mü: 
rckkep birc.:.r takas tetlc.~ heyeti teşki• 
line sela.hiyettardrr: 'Mahallin en bii .. 
yilk maliye amiri, en büyük gümrük.~
miri Ticaret ve Saru-ıyi odası başk3tıbı, 

' 'iki Türkiye Ziraat bankasının en bUyU 
imiri, Ticaret ve Sanayı odasınca oda· 
dan seçilecek bir aza. 

T;lrana E~çlliğimlz 

Ankara 2 (Telefonla) - Tiran elçi
liğimize tayin olunan 13. Fuat pek ya
kmda memuriyeti başına hareket ede -
cC'lçtir. 

Protokol aairesi memurlanndan Ha-
-san Cevat Tir,,:ıa ikinci 'katipfü!ine ta
yin edilmİJtir. 

7 - Takas tefkik heyetlerine ve ta· 
'kas muamelatına ait bil mum ka~nıı 
' meler mülgadır. d • 

8 - Bu kararın mevkii tatbika kon ~ 
tıerı-ğu tarihe kadar takas tetkik heye rı 

·· · 1 b 1a ...... n:ı ola ne muracaat suretiy e 3.§ ~-s 

muameleler tescil tarihlerinde meri 
0 

"' 
ıuna· h:eı. muameleler \dahilınde ikmal 0 

caktır. 
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P A •'C AL A K 

- Size yazmıştım. dedi: Zehra 
Oımanof çok hasta .• 

:Ve akabinde, ne Karnabat baskı
m Ue, ne de Osmanofların aldıkları 
tedbirlere işaret etmeksizin, bam
başka bir meseleye, Sofyada acmak 
Iİtedlll bir kahvenin plft.nlarına geç-

ti. . 
190' ıonbaharında Osmanoflar 

liaklkaten bir felA.ketten ötekine ge
çl7orlardı1 

Sabahın saat dördünde ilk kur-
111n sesterlyle Karnabat uyandığı 
valdt bUtun bu feIA.ketlere, Osmanof 
larda, sanki blrlblrine merbut bir 
şekilde ve garip bir takım hareket
lerle llerıtyordu. Hiç bir talihin lkl 
Y11Z senedenberl dokunmaya cesaret 
edemedlft Osmanofların içine blr
'denblre bir hayvan ayaklarını uzat
mıttı: 7ahut, kUçUk ve yabancı bir 
~amla, bir yağda olduğu kadar lçer
lerlne doğru yavaş yavaş genlşleyor 
du. Şimdiye kadar talihlerini Jı:endl 
kendilerine yapan Osmanonar, etm
'dl sizin ve benim yahut hepimiz gibi 
dotrudandoğruya kaderin hUk11mlerl 
altma girmişlerdi. Fakat, Omnanof
ların katJyen kendi kendllerlnl tah.._ 
111 edemediklerini de blllyoidÜm. 
Xaldı kl bunu yapmış ols&IÜ:blle, 
nihayet yukarı balkanlan lianttı· 
ran ayni hAdlselerle vaziyetlerini 
bir tutacaklar, daha ileriye giderek, 
Grlgorofun hnklkt hUviyetlni keşfet
seler do belki ses cıkarniıyacaklar
dı. En doj;rusu, Osmanofların şuuru 
birdenbirn durmuş gibiydi. 

Baskının Osmanofları uyan -
dırdığı ilk clnkiknlnr onları ancak 
bu şekilde hatırlayabiliyorum. Cam

ların, ~afcslerf ı;oçC'rek nrka arkaya 

lKTlSAT lŞLERl: 

DenTil; nk umUm mUdilrU 
Deniz bank umum mlidürü Yusur Zi 

ya Öniş deniz milensesclcrindcki tet -
kikler:ne devam etmektedir. 

Umum mü::lür dün de tetkiklerinin 
tanzimi üzerinde me§gul olmuş, İstin
Ye Dok şirketini te!:ellümc memur edi
len banl::ı:un İstanbul şubesi fen mü -
dürü Bay Harundan izahat almıştır. 

Sonra Akay idaresinde çalışmıştır. 
Bir çiçek sergisine davet edilc!ik 
Almanyanın Essen şehrinde önümüz 

deki nisanın birinde biç görülmemiş 
zengin bir çiçe'Js sergisi açılaıcaktır. 

Bu sergiye dünyarun muhtelif mil -
Jetlerinin en me§hur çiçekçileri davet 
Cdilrni§tir. Dün tchrimiz ticaret odası· 
!la da aergi komiteainden bir mektup 
~e~ mcntleketimizden"iıtirak etmek 
.. ~~~~e .azamı kolaJ.hi: .. ,öıterilece
~ı UU<l1r1lmi ti ! r~ ı 

Para bonaamda · 
Oc 1~taııbul borsasında bir kaç g~den 

rı devam eden durgunluk dün 'Jı;ıs • 
~en zail olmuıtnr. Birinci tertip Türk 

.. rcu tahvilleri 19 !dan muamele 
:0roıuş, ikinci tcrtiu Türk borcu 
it orcu tahvilleri üzerine yine muamele 

1 
3Neljilmemiştir. Buna mukabil gün-
cra b . ..., en erı Anadolu demiryolu, Ergani 
h~ Arslan çimento tahvilleri üzerine 

'Ç bir mu,,_ 1 lmazk d" D · }'oı ..... e e o en, un emır-

...,1.1:u tahvilleri 98.50 de~ Ergani tah -
•Cr' 

"ilt ~ 40.10, Anadolu mümessil talı -
...,İll:r~ 40,65 den ve Arslan çimento tah 
lr1,..

1
r.1 10,? 5 den muamele görmüş, bir 

.. ı ı:: r dal'\ ırasına Merkez bankası tarafın 

t 
630 kuruş tesbit edilmiştir. 
Ofld teJg radan İstanbul bors:ı3ına gelen 

f rafta b. t ·ı· . ranıc •r ngı ız lirasının 152.98 
t tan muam 1 .. d" • ·· b. d 1 IJ'\ so e e gor ugu, ır o a -

.... 
0
·775 den satıldığı bildir:lmiştir. 

Şe~~~r~t Odasının bir teşebbüsü 
lerin b"ırnız ticaret odası ilctısadi dairc-

ır ar-,j 1 llolurtt .. 
1 

' a top anması mevzuu bah-
""bb , l daha •vvel . . . - . ' . :r• U .. " gırıstıgı nır te-u Uz . -

liu t erınde ilerlemektedir. 
eşcbbU 

te hors:ı 5 şudur: Ticaret ve zahi-
1 51 tama ·1 · 1 o!dug· . . mı e tıcC"Jrct odasmın ma 
d ' u ıçın b' ... 1a ç k ınanın üzerine bir 'kat 

ı arak b . 
o:ıa b . uraya ti:•}ınmak ! 

b:ı~' u tıusustak' . - . . . "'trnlşti 1 ıstegmı beledıyeye 
fllcu olan r.k Yalnız bina tarihi kıy -
ll es · b' ~~rinde t .,.

1 .r medresedir. Belediye 
o· a .. ıl"t 
· lladığın .:· yapmanın doğru olup 

llıu ı Otu•e' . Jtur. w •Cr ıdaresindcn sor -

kırıldığı dakikalar birdenbire Zehra 
Osmanof hastalanıyordu; ve bu, ta
lih tarafından Osmanoflara vurula
cak herhangi bir darbeden daha acı 
olablllrdi. Fakat, benl içerlerlnde 
buldukları dakika: 

• Frank 
•Dolar 
• Llret 
• l:telı,;lka P'r. 
• l>ra.tımJ 
• lavı1,re l't. 
•Leva 
• li1ortn 

ı:s2 

12\i 
ıu; 

ti4 

~" 
ü7a. 
~J 

W. 

• Mark z!l,Cı\J 

• zıou 
.A 

2J,-
• t>engo 2.:ı.-

'lAY 14-
• Ulllaı !>:l. -
Yeıı 

• Kroo ı.vec; Bı! -
• ::,u:rııı.ı 6S2-

- Kurtulduk, diye dUşUnecekler- •Kron C.:ek. 

dl; Zehra ile meşgul olacnk birisi 1 ~uuı 11.vu. 
ı'ezet.ıı 

!:l;l, • AJUJı 

2.i • Rıı.nKnot - -
var. 

Ve, Osmnnoflar buna inanacak- Ç E. '~ t E f. 

Jardı da.. • Pan. 21 2S • M.adı10 ı:iuJ 

l,Vi'H istasyonun, sadece Grlgorofun a- • flöevyor" 1,ılku 
dımlarlyle dolu bulduğum odasın- • ll.lıa.ocı lJ.C.!ls~ 

• tMrwı 
4,l:>ı~ • v.,.., ... 

dan çıkar çıkmaz bir su başına bir- : ::_ıu. bGi!~~ ... 
den bire gitmek isteyen bir adamın • Cennn ~ -ı :.!J 

• Bud&peıt.e 3.98~0 

• euıu .. tV(i 19 

aı.ur.o 

halini hissediyordum. • Bot)'a G ı.W.!J ·~·~ • fotlOnama ı!.i~GS 

Trende duyduğum bütUn sıkıntıya • Amater.ıanı ı 423 I • SlDll.b • .,lm ll.07..r.! 

rağmen Karnabat ne kadar sakin • Praa ~4.llıw 
bir yUzle önUme çıkıyordu? Belki • Vfyana '· u 

e l.IJD<ln 30 -
' a4cıtıkOY8 :?ıı,1:ı:ıo 

de, trenden lnmlyerek, kasabayı bir ıı----- E S H A M 

seyyah bakışlyle gelip gececek olan- it &tıkıun •• tıo( şır. Hayny _ 
ıar, daha yirmi dört saat evvelki si- · Anadolu 23 7S Çlmeııto ıo;a 
lAh seslerinden sonra onu; hiç bir ReJI l 60 Merllea &nll .7 5U 

vakit böyle göremlyeceklerdl. Fa· •tlkrazlar-. ahvdıer -
• 19a8 T.Hor. ı 1895 
••• n ı8.~ 

kat, Karnabadı merak eden bir 
adam. Osmanonara doğru giden yo
la sapar Japmaz. bozulmaya başla
:ran pana11r kalabalıtmm gtlrtlltil
ttınt!en bqka bir te1 lfltml7ecektl. 

• • •. n ı.95 
• •• m ıu 

• B:rı9ld bWL 981)() 

& l:r.urum 9000 
• l.tUk nebm sı 

ıı:ıuıru 

l'n.mftJ 
R.ı.lıtım 

• AnAdola • 
Anadolu D 
A.nadolu m 
Kame..DA 

40G:ı 

l06.J 
8;)8J 

•o ()j l!'alıııs ne mUtereddlt bir gtlrtll· 
lfL011 ~ Karnal:iat bir t)V& ~asatias14 ı~~~~~~~~~~~~~~~I 
nm ltlklntından C!aıi& tolC insan a• , 
yal! 'Cletmemlt bir memte'tetln BU· 
klüıet C!aklJEaJarmı almıştı, Ba his, 
her kim olursa olsun liepsln'de ICasa
banın en belllbaşh bir hususiyeti gi
bi derhal göze çarpıyordu. HattA 
Burgazdan hareket eden trenin bir 
tUyattan daha başka bir hisle Kar
nabada uğramadığı muhakkaktı. 

Osmanoflara ikinci gelişimden en 
çok kimin memnun olduğunu dilşU
ntiyoru m? Şu kadar var ki bUtün Os
manorıarm beni beklediklerini bill
yorılum. Bilhassa Zehra Osmano

fun hnstnlığı için benden başka. gü
vcncllklerı bir yer yoktu; hiç bir va
kit hlr mndcle halinde dokunmak is
temedikleri hu şey Karnabadm bas
kın gecesinde bir nlcv gibi bir anda 
parladığı zamnn, onunla lrnrşı kar
şıya gelen Osmınıoflar. hnttD. kasn
hnyı saran s!Jah seslerini unutmak 
bile lstC'rnlşlcrdl. Aralarında en bil
yilk bir irade knhlliyetlyle bağlan

dıkhtrı Zehra Osmanof hasta!... 
:Xlteklm, Selimin ağzından bunu 

işiten Halll Osmanor, karablnasını 

ona terkettlğl dakikalarda, Zehra 
Osmanofun odasına doğru merdiven 
Jerden inerken ayni şeyi dUşUnUyor: 
Te kısrak seslerinin kulakla tşltlllr 
hakiki bir facia hallne getirdiği yan
gın kızıllığını umursamayordu bile. 
Onun içindir ki Zehra Osmanofnn 
hastalığında, Osmanoflar baskın da
kikalarını unutmuşlardı. HattA. Kar
nabadın fçlnde bir kontroın bile baş
kasına bırakmışlar; daha dofrusu 
Karnabadı Grlgorofun hareketleri
ne terketmfşlerdl. 

m"n1111 

lllJI 
1111011~ 

Rmrnuı : 

'(Arkası var) 

l.~fnnlml Btltdlye . .t 
Şehir Tiuatroları 

Saat 20,30 ıla 
S{'RTOI\ 

3 perde 
Yn1~ın Mahmut Yes:ıri 

Sn:ıt 20,30 d:ı süz{'~ KJS,\SI komecli 4 
perde. Ynınn: \'oıı Schonlh:ın; Türkçe~i: 
S. Morny. Pnıar 11fınlerl 15,30 dıı nıııtlnc. 

EHTl'<iRl'I. S.\Dİ 
TEK TIYATnosu 

Pıızıırlesi: (Kııdıkiiy -
Siircyy:ıL Sıılı: (lla· 
kırkiiy). ~r~aınh:ı: 

( ('~kiiclıır) ı;inemalıı

rınrl:ı: Çiffr. kr.rrımrl 
Yoch•il 3 perrle 

Çe,·ircn: Oc~at Nuri. -- - --------o-----'J1JR.\:'\ Tl'ı'ATROS . 
Hu nkş:ım: S:ın':ılklir 

~:ışit ve arkada Iıırı: 
Hakkı Hıı~cn hirlikle' 
Okuyucu: l\iiçük Sr
mlha ve l\fişel varye
te~:. (ff llr<ı kıırbcrn
lnrr) Komeıli 3 perde 

• 17.~llH l1>lr.fon şirketi dun, hükiımct 
t:ır:ıhndnn in~ in eılilen ıncnıurl:ıril<> l~e 
başlamış ve bilfiil lıükıimet idaresine geç
miştir. 

Zahire Borsası 
aı-1- eaa 

B~day 'YUmuşak 
B~day sert 
Arpa Anadol 
Arpa '.Yemlik 
Çavdar 
Koh en 
Bulgur 
Mısır sarı 

Peynir bey:ı; 
Zc) tin yağı 

Ge en 
Buğduy 2!1fı 

tıırı 

J20 

Ton 

.. 
t\rp:ı 

.\hsır 

'/.. ynğ 

Sus:ım 

Un 
Pamuk 
P. ynğı 

96,1/2 " 
48,1/4 " 

1552 .. 
49,1/2 ,, 

133 
" 

llr. Pa. 

5 32 
5 22,5 

4 G 
4 12,5 
5-
3 20 

10 30 
4 30 

39 11 
38 

&ıtıı.. 

5•37;5' 

ll 20 

IO -
4i -

Gi :en 
\rp;ı 12110 
Çm ı1ıır :rnn 
Uıımıol 100 
Knıılıcn 80 
r\ohul 30 
le fındık 5 

Posu iye 
Yap:ık 

lrı 

18 

Ton 

· öltlc neşriyatı: Saat 12,30 Plfıkln Türk 
musikisi. 12,50 Jl:ıvndls. 13,0j PlCıkla Türk 
musikisi. 13,30 'luhtelif p!Cık neşriyatı. 

14 Son. 
Akşam neşri1ntı: Snat 18,30 Çocuk ti

yatrosu (Eh·eda Tiltil ,.e Mitil). 19 Yedin 
Rıza ve orkndnşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları. 19,30 Spor mus:ı
habelcri: Eşref Şefik. 19,55 Borsa haber
leri. 20 Cemal Ritmli ve nrkadaşl:ın tn
rnfınrlan Türk mu~ikisi ,.c halk şarkıl:ı
n. 20,30 Ha'-n raporu. 20,33 Onıcr Hıza 
tar:ıfınclan nrapça söylev. 20,4;) Fıısıl saz 
he.reli: Okuyanl:ır: lbrahinı, Ali, J\Qçük 
S:ıfiyc: kanun Mumnmcr, kl:ırinet Hamdi, 
t:ınhur Scllılıollln, ut Cevdet Koz:ın, ke
man Ct•\•cll-1 •• Snııt oyarı). 21,15 Tahsin 
ve arkndıışl:ırı t:ır:ıfınclıın T11rk mıısiki~i 
\'e lııılk ş:ırl,ılurı. 21,50 nl'ılriyr Tüılin: 
Şan stiiılyo orke~troı11 ref:ık:ıliyle. 22,20 
Orkestra: t - l.elıcr : E\'a, Potptıurri. 2 -
Mou'isorgsky: D:ınsc persanııe. 3 - ~lic

lıeli: Sercn:ıtlr. 4 - Hııhınııninorr: No<'
tıırne. 22,15 Aj:ın hıılıerlcri. 23 Plı'lkla 
solol:ır, opern ,.c operet pnrçalnrı. 23,20 
Son lınhr'rler ,.e ertesi güniin pro~r:ımı. 

2a.:ıo Son . 
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• KIZ SANAT OKULLARI sergisi 19 
m:ıyıstn Anknr:ıdn nçılac:ıktır. 

• fıOC.:\tE;'I: iSi.En l'ni görüşmek iizere 
<liin Ank:ır:ıılıı, lsk ıi n umum nıiidürliiğiin
ıle vck:ıletler nıürııcssilleriniıı iştirakile 
lıir toplııntı yııpılmışlır. Yerilen k:ırar 

Sıhhat Yekttlellne bildirilmiştir. 

_, 

Adapazarı Belediyesi 
çahşıyor 

• Yal<ında elektrik işi de 
haHedilecek 

A clapa:amula 

Adap:ızn.rı, (Hususi) - Belediye
miz ve onun faal reisi Bay Ahınct Fa
ik Aba.sıyanık şehri günden güne ima
ra devam etrnekte<lir. Ayrıca son 
günlerde mevsimi geldiği için şehri 
ağaçlandırmak üzere geniş bir f ali
ycte de geçmiştir. Bu faaliyet şiındi
ld halde ~chrin sokaklarından başla
makta ve her on metreye birer ağaç 
dikilmektedir. Bay Abasıyanık yeni 
elektrik işi için yakında Ankarnya 
gidecektir. 

Şehrimizde köy işlerine de fazla e
hemmiyet verilmektedir. Şimdiye ka
dar birçok lcöylerdc yollar, köprüler, 
yeni mekteplerle beraber tamirleri 

de yapılmıştır. Şimdi senebaşı olduğu 
için köy bUtçelcrinin tar.zimine bil -
yiık bir alaka ve dikkati<' devam edil
mektedir. Kaymakam Bay İhsan Kı
lıç bu i~e dört elle sarılmış bir va
ziyettedir. Bütçeler tanzim olunurken 
bilhrss:ı köylUniln mali durumu göz -
önüne alınm:ıkta ve köylüye yük ol
ma.mağa çalışılmaktadır. 

Şubatın sonuna dQğnı lzmitte top
lanacak umumi meclis için hazırlıkla
ra şimdiden başlanacaktır. Bilhassa 
hususi muhasebe ış!crinde g~niş bir 
faaliyet görillmektr...,ir. 

Açıkgöz llir · llırsız Ya1.-almıd1 
Burada Bartınlı Ziya ııdıııda ·Ve 

günleroenberi polisçe aranmakta olan 
bir hırsız yakal:ınmı~tır. Hırsız, nam
lı gece hırsızlarırdan ve sabıkalılar -

<lörüp _ _ _ dii.')ündiikçe: _ ... ,_, ~ ....... 

yeni par1> .. 

dandır. Ziya bir müddet evveı EsRJ

şehirde büyük bir manifatura mağa
zasını soyduklnn sonra polisin taki • 
binden kurtulmak için oradan uzakla
şarak şehrimize gelmişti. İşte bu su
retledir ki hcrgünkü kontrol vazifesi
ni yapan polisimiz hanları, otelleri 
gözden geçirirken akşam karanlığın
da bir köşeye sığınan bir adama te
sadüf etmiştir. Polisin şüphesini u
yandıran bu adnm derhal yakalana. • 
rak sorguya çekilmiş ve Eskişehirle 
daha birçok yerde çaldığı eşyalan 
itiraf etmiştir. 

AdapaZ3.I'I halkı polisin bu canlı 
faaliyetinden dolayı memnun kalnut
lardır. 

On a'll yatında bir çocuk 
arkada91nı öldUrdU 

~lr, (Hususi) - Torbalıda mü
essif bir hadise olmuştur. llçeye bağ
lı Çakallar köyünden Mehmet Ali Can 
ve arkadaşı Muharrem. Doğan, köyün 
iki kilometre mesafesinde bir dere 

' içinde oynamakta. bulundukları sıra-
da, Mehmet Ali Canın çütesi ateş al· 
mış ve çıkan kurşunlar Muharrem 
Doğanın göğsüne saplanmıştır. 

Müessif bir kazadan ibaret olan bu 
hadise, on altı yaşında bulunan ktt· 
~ük katille, on beş yaşında olan yara,. 
hyı ayni derecede teessüre sevketmif
tir. Yaralı, kısa bir zaman içinde ha
yata gözlerini yummuBhJr. Bildirildi
ğine göre, hadise kazadan ibarettir. 

Hileye karşı savaş 
v AZAN: S. Gezgin 

Yasanın, keskin ifadeli, dola91ksız, 
~~'.d1?1•k ol~ası bir kıymeltir. Hem 

ukUm yerınde oturanla.ı ın içlerinde 
§liphedeıı eser bu akmaz; h~m bu ya
sanın emirlerini üstlerinde taşıyan
lara, vazifeleı ini açıkça gösterir. 

Fakat şu da mutlak bir gerçektir: 
Bir kanun ne kadar açık, aydınlık, 
duru, kesKin olursa olsun ker.,ji ken
dine ortalığı düzeltenıf'z. Güzel yasa, 
iyi tatbik ile tamamlanan bir var
lıktır. Ancak bu bütünlükle bir yurda 
düzen, dirlik verir. 

Geçen gün, Balıkp!l.Zal'mdan geçer
ken, göt·dilğünı bir manzara, beni 
böyle düşündürdü. Bu manzara güz.el 
bir ağaçlık, ılık bir deniz kıyısı, se
rin bir koy değildi. Kapalı bir dükkan
dı. İnik kepenklerinin tırtıklı göğ
sünde bir mahkumluğun yaftasını ta

şıyordu. 
Acı bir yafta.... Çünkü bu dükkan 

ayni suçu üç kere üst üste işlemiş. 
Bir günde (3) gün kapanma cezası 

almış; sonuncuda dokuz gün. Oku
dum, şaştım, iğrendim. Son duyguma, 
galiba biraz da kızmaya benzer şeyler 
karışmıştı. 

Bu dükkan, niçin 
saygısızlığı, elalemin 

lıileyi, yasaya 
sağlığına pusu 

kurmağı huy edinmiş? Yaftada sayı. 
lan suçlar arasında nlldeleri bombala.
yan birtakım kirli maddelerin de adı 
geçiyor. Kazanç hırsı, jnsafsızlık gi
bi kötülüklerden sonra bir de sağlığı. 
mızdan çalınağa kalkışanlarla k&l'§ı- • 

!aşmak - hem de hancı ve yolcu - eek
lindc karşılaşmak, kotkunç bir talih
sizliktir. Bereket versin, son aylarda 
Belediyece ııiddetll tedbirlere başvu • 
rulduğunu görerek biraz f erahlayo
ruz. 

Yalnız, bir nokta dikkatime çarpı
yor. Knnun semte göre değişmez. El
bette bütün 1stanbulda ayni madde
ler hüküm sUrmektedir. Fakat bil-

mem niçin bu keskin takibin izlerine 
sade Eminönü mmtakasmda rastla • 
yoruz. Acab:ı. bu göre çarpış, oradaki 
dükkfuı biriki§inin neticesi midir? 
Yoksa Eminönü kaymakamının bir 
gayreti eseri midir? 

Yukarda kanunun kendi ba~ma bir 
iş göremiyeccğini, onun ar.cak bir tat
bilc ile tamaml:ınacağmı söylemiştim. 
Evet gördüklerim, beni böyle dü§iln
dürm üştü. Her yerde ve hep birden 
ayni şiddetli, amansız takibin ba§la
mu~ bekleriz. 
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K 
ingiJi2 kralı ikinci ÇarJz'ın gözde
leri ıLe 'macerası ilci buçuk asır bü
tün halkın merakını mucib olmuş 

zihinleri· meşgul elnıiştir. 

ardinal aza n 
y ğenlerin e • 

1 

Fransa, birini • e 
giltere raliçe 

1 

ICI 

mak istiyordu. a at. 
•• ngiliz tarihinde ikinci Çarlz'ın saı 

tanat devri ve ya§adığı müddetçe 
birb:rini takip eden sevgnileri iki bu -
çuk asırdan fazla bütün halkın merakı 
nı çekmiş ve zihinlerini meşgul etmiş · 
tir. 

Her devirde ve her memlek,ette bazı 
kadınların, etraftan yükselen dedikodu 
lara ve ayıplamalara nasıl aldırış etme
ldiklerine ve çevirdikleri entrikalarda 
devaır. ettiklerine en iyi misali ikinci 
Çarlz 'Zamanında görürüz. 

Yine o devirde bu tarz kadınların 

en bol olduğu görülür. 
Zavallı Çarlz sevgililerine akılların 

almayacağı kadar ço1' para harcamış 

olmakla itham edilir. Fakat şunu hatır
lamak lazımdır ki, Çarlz'ın sevgililerine 
döktüğü paraların beyük bir kısmını 

on dödüncü Lui verirdi. iki kralın bu 
kadınlara harcadik)arı paranın haddi he 
cabı yoktu: 

On döfldüncü Lui <löktügli pr1talar -
la, Ingıliz kadınlarını s~tın almak isti • 
yordu; Çarlzın gayesi de, para ile, sev 
gililerinin aşkını muhafaza etmekti. 

F"akat ıkisi de gayelerine hi!r bir za 
man vasıl olamamışlardır .• 
~ estürasyon çağında ingilterenin 
~ geçirdiği karışık ruhi devreyi işa
ret etme'Js lazımdır. Kromuel'in o pü-
riten istibdadından Çarlz'ın saltanata 
geçen memlekette büyilkbir aksülamel 
görülmüştür. 

Bu iki saltanat arasında geçen yirmi 
ü~ sene zarfında Londralda bir tek ti • 
yatro yoktu. Bu gibi yerlere gitmek a
yıp ve günah sayılıyordu. 

1660 da ikinci Çarlz Londraya dö -
nüp Kenterbari, caddesinden doğru yap 
tıgı o tarihi gezintide halk kenldisini 
büyük ve samimi bir çoş1'unlukla kar -
şılamıştı. 

Restorasyondan sonra İngiltere tek
rar dünyaya ge~1işti. Halk tekrar gö • 
ze çarpan renklerde giyinmeğe başla -
mıştı. Şehirlerde birahaneler tekrar a
çıldı. Tiyatrolar da kapılanru hclka ye· 
niden açtılar. Londrada yeni açılan ti
yatroların arasında bir tanesi bizzat 
kralın, 'diğeri kardeşi York dü'k;U Ceym 
sin himayesi altında i<l. 

O zamana kadar otuz yaşından aşa
ğı olanlar hayatlarmda tiyatro i:Önnc• 
mişlerdi. Bunun için, halkın tiyatrola
ra nasıl hücum ettiği kolayca düşünü • 
le bilir. 

O ::aman kralın himayesi altında o • 
lan Londradaki kral tiyatrosu 8 nisan 
1663 de açılmıştır. Bugün ayni ismi ta 
şıyan tiyatro Sllnradan asıl tiyatronun 
yanında yapılan dördüncü binadır. 

ikinci Çarlz devrinde tiyatrolar kral 
ve diğer saray erkanının inhisarı altın 
da idi: Onlar istedikleri zaman gelir 
ve iste;:!ikleri kadar yeri işgal ederler -
dı. Yalnız, aristokrat sınıf en üst ga
leriyi halka bırakırdı. 

Galeri hın:a hınç dolar ve ahali müt 
hiş gürültü ederdi. Son perde baş· 
ladığı zaman aristokrat sınıfının hizmet 
çilerine de tiyatroya girmek müsaadesi 
verilir ve onlar da esasen ağız ağıza do 
lu olan bu galeriye sokulurlardı. 

Kral tiyatrosunun en bariz hususiye 
ti tiyatroda halka porta~al scıtan kızla
rın bulunması idi. Bunlar. paradiye ka
lar her yerde ayakta durur, sepetinde-

ki portakalları birer birer çıkararak se 
yircilere uzatırdı. Süslü ve cazip lıir 
şekilde ~iyinmiş olan bu kızlar halkın 
her türlü şakasını da kabul ederlerdi.. 

Bu kızlardan biri cazibesi ve güzel -
!iği ve zekası sayesir.de paradiden birin 
ci sınıf koltukların yanına, oradan Io • 
cal.ua, ve nihayet kralın hususi loca -
sına yükseldi. Bura<! ~n da kralın göz -
desi o):iu ve ondan sc.:lra da tarih sa -
hifelerine geçti .• 

Kralın diğer metresleri de tarihe mal 
olmuştur, Fakat hiç birinin ismi Mel 

Guin kadar ağızda dolaşmamış, hiç bi
rinin güzelliği Mel Guin kadar dillere 
destan olmamıştır. 

Kralın ondan evvel~i sevgilisi de 
kaıtieşinin tiyatrosundan kendi sara -
yına yükselen bir dansözdü. 

Mal Devis ismindeki bu kızın saraya 
yükselmesi ctrafdan iyi karşılanmamış 
tr. Aristokrat sınıf, hal~ tabakasından 

gelen bir oyuncu kızın saraya girmesi
ne tahammUI edemiyorlardı. 

Bu işe en fazla sinirlenenlerden al • 
bay Aberkrombay bir gün Mol Davisi 
tah'k,ir edecek bir söz söylemişti. Kra -

lın gözdesi bunu işitince kızdı, fakat 
sinirlenmedi. İstese krala söyler, adamı 
astırabilirdi. Fakat o, kendisini taLkir 
eden bu adamla düeHo etmek istiyor -
du. 

Dansöz bir gün erkek elbisesi giydi 
ve bir vesile ittihaz ederek albayı düel
loya davet etti. 

Mol Davis yalnız mahir bir dansöz 
ıdeğil, cevik bir canbazdı. Erkel\ elbise
si içinde bir §Övalye gibi hareket edi -
yor ve kılıcını albaydan daha iyi kul -
!anıyordu. 

Düelloda albay omuzundan yaralan· 

t 

dı ve yere yuvarlandı. Bu sırada bir a 
ğacın arkasından bir kahkaha işitildi 

Bu, oraya saklanmış ve ıdüelloyu sey • 
reden kraldı .• 

Düello galibi kadın hemen üzerin , 
den cr~ek elb:sesini çrkararak kralın ya 
nına koştu ve aşıkı kendisini büyük biı 
"evinç ve heyecanla tebrik etti. 

•• ki sene geçmeden kral tiyatrosu, 
da, duk tiyatrosu gibi, en güzel 

kızından mahrum kalıyordu. Balk ara· 
sında derhııl şöyle söylenmeğe ba§la 
tlı: 

- Kral, Londradal\İ iki tiyatronun 
da en güzel kızını kaptı .. 

Bir kaç ay sonra kral Çarlzın ik"n 
ci bir oğlu dünyaya geldi. 

Bu prensin genç annesi Mel Guin'di. 

Mol Devisi pek genç çağda dün • 
y~·:lan uzaklaştıran ölilm onun rakibi ile 
karşılaşmasına imkan bırakmamn§tı 

Fakat Mel Guin bir rak.ibi ile kaışılaş
mak hareket;ne uğradı. 

Bu, Barbara Vilyers, idi, ki sonra -
dan Klevland düşesi olmuş[ur. Barba
ra Londranın sa~h güzellerindendi ve 
daha on beş yaşından itibaren bütün 
Londra onun güzelliğine hayrandı. 

Barbara Vilyers Lord Rocer Palmer 
ile evlenmişti. Hayatları mesut ve sa
kin geç:yordu. Halbuki Barbara, yara
dılıştan, ihtirasa ve maceraya düşkün 
b:r kadındı. Saraya girdikten sonra da 

<a c <I 

götleri bütiin bütün ihtiroo ve debdebe 
ışıklan içinde öönmege başlamıştı . 

1661 ae Barbara Vilyers dünyaya bir 
kız çocuk getiriyor. Kocası, ço -
cuğun babası olduğunu hiç teretddüt et· 
meden kabul ediyor. Fakat, kadın ço
cuğun babası diye kralı iHin etmek isti 
vor. 

Kr:•l da Baıbaranın kendisine yaptı· 
ğı bu teklifi hiç tereddüt etmeden ka
bul e<liyor ve çocuğun babası kendisi
nin olduğunu haber veriyor .. 

raka • ]\üçUk kız büyüyilnce babasr

na o kadar benzemi~tir ki, çccu~un lort 
dan olduğunda kimse şüphe etmemiş • 
tir .. 

Kral, Barbaraya türlü eğlencelerle, 

hediyelerle dünyanın pc:ırasını harcadı
ğı halde, kend;sini yine en fazla Mel 
Guin'in yanında mesut hissediyordu. 

Me! Guin de kralın kendisini sevdiği 
ni biliyor ve Barbaranın rekabetine 
rağmen, sarayda bir gürültü koparmak 
istemiyordu. 

Buna mukabil Br:•:bara, kralın sevgi· 
sini }sazanmış olmakla bile iktifa etmi
yor, kendisine başka maceralar anyor
du. Fakat 'başkaları ile oh:m münasebet 
leri kendisinin saraydaki itibarını çok 
gitmeden düşü11dü. Bununla beraber, 
kralın gözdeleri olan bu iki kadından 
diğerini çekemiyen yine Barbara idi. · 

Bı:ı:-bar3 her sabah, altı at koşulu a· 
abasına biner, Haydparkta dolaşırdı. 

Birgün yine böyle parkta tlolaşırken 

karşısına sekiz öküz koşulmuş bir ara
ba çıktı. 

Barbara bu mu~ızzam .:rabanın kime 
ait olduğun'.! merak etti ve arabasını 

ona doğru ilerletti. 
Fakat, iki araba kar§ıla~tığı zaman, 

öküzlerle mlar birbirine girdi ve hay
vanlar çarpışmağa başladılar. 

Her iki arabadaki kadın, başlarını u
zatınca birbirlerile karşıltıştılar ve o 
zaman hayvanlann çarpışmasında tali
lerinin bir mücadelesini görür gibi ol -

dular. 
Arabacıların uzun süren gayreti ne

ticesinde, nihpyet hayvanları birbirin -
den ayırmak mümkün oldu: Fakat Mel 
Guin'in öküzleri bnynuıları ile Barba
nının atlarının göğüsünde epey yara 
açmışlardı .. 

Barbara bu devirtle sarayda'l\i itiba
nnı tamamiyle kaybetmişti. Kral onu 
nihayet Kraliçe Katerinin maiyetine 
verdi. Fakat Barbara maceradan geri 

kı'.ılacak bir kadın değildi: Tesadüfün bir 
vesi olarak Mel Guinin gelmiş olduğu 

tiyatronun tarihir.e o da karıştı: Bar -
hara, kral tiyatrosunun aktörlerinden 
Çarlz Hartle beraber yaşamağa başla
mıştı. 

670 de, kral Çarlz Dovere gitti ve 
on senet!enberi görmemiş olduğu 

kızkardeşi Hcnrietta'ya misafir oluyor. 

Henrietta, bir aralılıj kardeşine yeni 
mücevher kolleksiyonunu göstermek il 
tiyor ve mücevher çekmecesini maiyet 
kadınlarından Luiz ile getirtiyor .. 

Luiz çok güzel bir genç kızdı. Kral 
Çalız de mü.;evherlerden ziyade ona 
bakıyor ve kızkardeşinin bu elmas ha· 
zinesine hiç ehemmiyet vermiyerelc4 

çekmeceyi çabu~ kapatıp Luize uzatı • 
yor. 

Luiz çekmeceyi alıp gideceği sırada, 
kral kızın elini tutuyor ve Hcnricttoya 
d8ncrclC: 

- Ben bu elması beğe.ndirıı, diyor. 
Bana verir misin? 

Henrietta, emsalsiz kıymeti ile ö ., 
vünduğü mücevher kolleksiyonuna kar 
deşinin ehemmiyet vermediğini görün
ce herhalde çok kırılaca'k;tı. Fakat o .. 
nun başka bir mücevher beğenmesi ken 
di hoşuna da gitti ve .• Kralın sevdiği 

bu "elması,, ona verdi. 
1.-uiz de Kiruay Londra sarayında en 

itibarlı gözde olarak bir müddet yap • 
mış ve ondan sonra, Barbaranın akibe
tine uğrayarak, kraliçenin maiyetine 
verilmiştir, 

O tarihten senelerce evvel, Kromvel 
İngiltere tahtında hüküm sürerken, 
Çalzda A vrupada bir mülteci hayatı; 

yaşarken Fransız sarayında iki guzel 
k,adın vardı. 

Bunlar, Kaı:!dinal Mozaren'in yeğen • 
leri Marya ve Hortanz Mançini idi. 

Kardinal bu iki kızı o kadar pahalı• 
ya satmak istiyordu kil Bun1ardan bi• 
rini: Maryayı on dördüncü Lüi beğerı 
mişti. Diğerlerini de Çarlz. Fak.at Kar· 
dinal ikisini de bu kırallara ancak on• 
lan kendilerine resmen kraliçe yap ~ 

tığı ta'k,dirde vereceğini kati olarak sö)' 
lemişti. Kardinal yeğenlerinden birini, 
Fransa, diğerini İngiltere kraliçesi yal' 
mak istiyordu. 

Fakat, arzusuna muvaffak olamadı 
ve kendi ıhtirası yüzünden kızlann oi• 
ran olsun ~arayı görmelerine mani ol " 
du: 

Marya He Hortans evlenmi~ler, fa• 
kat pek pı.rlak Lir hayat ya§amamıj " 
)ardır. 

İki:.i de hayııthrımn sonunu sefalet 

içinde geyı.rm1ş1c~ öir. .. , .. 
Kardina?, zcn._'.n bir adamdı ve o; 

düğü zaman mirası bu iki kı:z:a lqlldı· 
,, r • 

Fakat, bu servet kızlara öyle ugu 
suz olmuştur ki 1 t 

K d. 1" • b" san' ar ına m gayet zengın ır .. , 
kolleksiyonu vardı. Öyle ki, LuYr rrı~se 
zesindek;i bütün eserler bir araya ge ,. 
bu kolleksiyonun kıymetini butanıaı 
dı. ıcsi• 

Kı:.rdinalin bu büyük sanat ko11
1
e. 1'0 

k t de ı 
yonu Hortansa kalmıştı. Fa a • . ;ııi 

.. . hazınes 
cası bu dunyamn en zengın 111ıı 
bir ild ay içinde tahrip etmiş, karısı 

(Scmu 10 ıw.cufil:ı>. 



Kral aileleri : 2 ...................................................... _ .. 
İngiliz gemileri bom
bardıman· edilince ... 

ingiitere Rusgaga harp açmak is
tigor du. Araya iki kadın girdi! 

Vilhelm de, üçüncü Aleksandr gibi, l 
ormanlara gider mantar arar, bağ
rı§tp çağmşarak koşar, ağaçların a
rasından yeğenlerini kovalardı. Kay
n:ıtası ile kaynanasının şenlik araba
l.:ruıa kendisini at gibi koşturur, on
ları sarayın içine kadar çekerdi.... A
rabadaki zavallı Danimarka kral ve 
kraliçesi korku ve heyeca.ndan renk -
ten renge girerlerdi. 

Üçüncü Aleksandr'm da bazı böyle 
şeyler yaptığı olurdu. Bir kere İsveç 
krahnm geldiğini görünce, pencere -
sınden süzgeçli bir bahçe kovası ile 
ba§mdan aşn.ğı su dökmliştU ... 

Yüz milyorJuk bir halkın kendisin
den korktuğu bu hükünıdar Kopen -
hagda geçirdiği günler zarfında bü -
yUk bir inşirah duyardı. Çünkü, nihi
listlerin lıergün için korkulan su • . ast
leri ona memleketinde bir an rahat 
vakıt geçirtmezdi. 

Kopenhag sarayında yapılan bu 
toplantıları o zam:ınlar bütün Avrupa 
büyUk bir alaka ile karşılar ve çok e
hemmiyet verirdi. Fakat, bu bir ara
ya selen hükümdarların ve hükümdar 
oğullarmm, kızlarının orada nelerle 
meşgul olduklarını bilseler herkes son 
derece büyük bir hnyal sukutuna ve 
hayrete düşerdi. 

O tarihte İngiliz kralı Corc ile Yu
nan kralı Konstantin, Çar Nikola, 
Kayzer Vilhelm için siyasi gaileler pek 
Yo'ktu. Danimarka sarayında topla -
nanlar küçük David'in (bugünkii Vin
aor l>Ukünün) istikbalde ne gibi bir 
rol oyn..)'acaimdan ziyade o gün i<;in 
onu eğ endirmek ,gai ·y m :.gulda. 

• Bununla beraber, Koper.hagda kral
ların toplanmalarının Avrupa tarihinı. 
de bazı tesirleri olmamış değildir. Da
nimarkarun güzel m:ınzııralan arasın
da, yazın gUzcl günlerinde. b'.-ı.b:ı. sara· 
Yında yapılan bu hısım akraba görüş
rneleri bugünün tarihine birçok hctır
lanacak şeyler bırakmıştır,. 

Bugünkü tarihin birçok sayfaların

da Danimarka kralının damadları ta
rafmdan büyük roller oynandığını bi
:raz ilerde göreceğiz. 
· İiıgiliz kralı beşinci Corcun cenaze 
nı,erasimi. ve kral Edva.rdın taç giy
ıne ' merasimi münasebetiyle Londi'&

lsveç ve Nor Vt!Ç harbt: gir erl)e Da
nimarkamn da su:-..ıkJenınesi Jfı.zımge
lecekti. Halbukı uanimarkanın böyle 
bir r.iyeti olmadığı gibi. Avrupanın 
dainıa sakin kalmış olnn bu k~~csın
de ahengin bo.zulmas•nı da is:emiyor
kenoisiı~Jen büyUk o!an bu iki tskan-

du. 
Fakat, belki Danimarka tPk başına, 

dinav devletine sözünü dinletemiye -

cekti. 
lşte o zaman, kral Kristiyan lngi -

Jiz kralına. müracaat etti. İki kardeş 
çocukları başbaşa verdiler \'e bilhassa 
kral Corcun bulduğu ikna edici sebep
lerle, İskandinav devletleri harbe gir
mek sevdasından vazgeçirildi. 
İskandinav devletleri arasında har

be girmemek karan kabul edilirken 
Danimarka da bitaraflığı son derece 
büyük bir sadakatle muhafaza edece
ğini vaadetmişti. Fakat Danimarka -
nın bitaraf kalması, Aimanyanm ge
lip Danimarka sularına mayn dökme
sine mani olamamıştır. 

Bugünkü devrimizin tarihinde bü
yük rol oynamış olan hadiselerden bi
ri daha Kopenhagda olmuştur. 

Büyük Harp patlamadan yirmi beş 
sene kaöar evvel Fransız - Rus an
laşması Kopenhagda imza edildi. 
Anlaşma metnini kendi eli ile hazır

lamış olan Kazimir Pclye'nin katibi 
.Moris Paleoloğ çar üçüncü Aleksan
drın yatının birgtin nasıl gelip Kopen
haga yanaştığını anlatır. 

Çar, hazırlanan muahedeyi imZ'lla
ma!\ istemiyordu. B ındnn F ransa hem 
biiviik lıir rı f!ra '·a. hf'm de '!lyni nis
bc>ttc b:.iyiik bir P"11.,ew• dU.,milPti! . 
Danim'l•ka da iki dev!C'tin P.rnsında 

bir l'l'1 1 :ı:,tll'a Yapılmasıru biilün kalbi 
ilr istcyôrdu. 

BirC?ün . Giz iHP•ll iin ka ar i Da -
nimar!rn 1'lreı1~i \·11 • le-nnrııı k:ırıı:tı o
lan pr~eo<'!'I 'M.,ri. k r!ı l•n •·nt·M gidi

\•nr \'e birdcmbire \<ı.r A:eJ~s"ndra ba
ğırıyor : 

- tmıa1ayacak n'rsın , imzalamaya
cak mısın, bakayım! 

Bu kadın emri ve ihtarı karşısında 
kral derhal karar veriyor ve Fran -
sız - Rus anlaşması imzalanıyor. 

rnrı•nmı vnrJ' 
da. toplanan b~k krallarm ve kral 
-Uesinden olanların o görüşmeleri , ... __ KURUN-
Bukingam &arayma ikinci bir Kopen-
hag sarayı halini vermi§t.ir. Ayni şe
kilde, bu toplantı da Avrupa.da. siyast 
haknndan, çok mühim karşılanmıştı. 

1905 de Rus Japon harbi esnumda, 
~~gi!tere ile Rusya arasında bir harp 
~lıkesi başgösterdiği zaman, Alek
landr ile Marya memleketlerini harbe 
rlıisnıekten kurtarmışlardır. 
le İki memleket arasınd:ı.ki gerginliği 

13kil eden hi.dise eu idi: 

~uslar bir lngiliz ticaret gemısı 
l3o ilesJ.ni bombardıman etmişlerdi. 
a ';llbardıınan, emrini veren bir Rus 
;ıraıi idi. Bu hadise her tarafta büh: bir hayret uyandırdı. Fakat der
gı\tı haber verildi ki Rus :ımirali 1n
~ltttı g~rnilerini Rus donanması zan -
llı' ıstı ve bu zanla ateş emrini ver -

1tu 
llı~·· 

Yilltt . ll8sa Londrada heyecan çok bü-
a~ U. Efkanumumiye Ruslara karşı 
harp PUskürüyor, hükumetin derlial 

lşt ll~ etrr.esini isteyor. 
ltıı k e bu gergin vaziyeti ancak iki 
>Jek llrdeş yatıştırabildi. Bir taraftan 
:Y.Uıt sandra, diğer taraftan Marya bil
he" gaYretler sarfı ile lngilteredeki 

.,ecanı tı - ' 
duıar. Ya ştınnaga muvaffak ol-

A.~i Şek' cu kns . ılde kral Corc'la kral onun-
to1 0 Yn tıya.n da 1914 de mühim bir 
~ışlardır. 

~ ~ b&şladığı zaman, ts
gillnek devletlerinde de harbe 
liattt bi&rıu ve tehlikesi görtililyordu. 
~o:V~ hr~~ ?elmişti ki, İsveç ve 
bı idil - ~ gırıneğe niyet etmiş gi-

Ticaret iJAıılannın ~antlm - ııatırı son-
dan itibaren iJAn sayfalarında 40. fç say
falıırda 50 kuruş; dört.üncü sayfada 1, 
ikinci ve Qçüncüde 2. birfnctde 4, baş- ı 
lık yanı '.kesmece 5 liradır. 
BQyQk, çok denmlı, klişf'll, renkli lliın 

Tt'renlere ayrı a)·rı indirmeler \apılır. 
Rcsmt ilanların snntıııı - satırı 30 liuru$-

tur. . 
Ticnrr ı:ınlıiutlft olmı11an J.ııı;iil. ilrinlıır: 

Bır defa 30, iki sJefııs, rıo, ll\' ıtera~ı li5, 
dilrl defası 75 ve on defası 1 oıı kuıuşlur. 
Oç a)lık ilan ,·erenlerın hır dı·luı bedıı
vadır Dört saltrı geçen ilıinların fazla 

58tırları bf'ş kunı,tan he:\:lp edilir. 
ant hlımtl kuponu gelirtnltrt kfl· 

çlik fitin tari{tıi yii:dt 25 indirilir. 

KURUN hem do#'"urtıın doflru~:ı. kcn· 
dl idare yerimle, hem Ankara cnrl·.!~:;!:ı· 
de \'akıt Yurdu altında KE\fAl.EDI>IN 
!HE.'-' illin büro~m eliyle llAn kabul edı;r. 

(Büronun telefonu: ..?0335) 

~ K URUN-, 
~,,, GONDELIX SIYASt GAZETE 

Q&Mteinıu ~tıd6rtte11 yuılıu ıra.ut• 
pe ctrmek l(ln 1118. r.ar1'mm lıl\'811fM 1 ~ 
ıeteı lcetımeııı• ,ll%llmalıdıt 

t<arşıllll uıU,Velı oırurıar, mektuplarına 

!O ıcu""ıaıı pul ııoyn.ıı.lıdırlar 

tl&~ıırnıyan yaY.tl&n ger1 cönd':nnekten 
ıuycrıetilt yollanırut mektuplarm tçlnf 
llonıalan pıaralA:'UI llaybolnla.ıımdan. Ulrı 
olarak çıkaıı yazılardd.11 dOI&)'\. c21relrtftr 

ıı:t, tıstOne llOT'U ıın~ .ımu 

Giinfi qermi:, sayılar 10 k1ır11şt11" 

Casusları nasıl 
imtihandan 
geçiriyorlar. 

Büyük devletler casus teşkillıt~a.
rma çok ehem mi yet vermeğe başla
dılar, cnınıs ve muknbll casııR teşkl
lAtları füwletlerin gizli tarnflnrrnr 
öğrenmeğe çalışıyor . İtHdlter1>dPki 
Entelllcens 8nr\·is gizil rmniyet tcş
'k ilA.tmın idare olu n<t u~u ınerkf'zrlo, 

bütün devletlPre alt ayn. ayrı şııbc· 
ler \'e bu şubelerde belllhaşlt raırns
lara ait karneler vnr•hr. tnı::iliz giz~ 
1i enıniyPt mrmuı·Jarınn <tağıtılıuı 

•allmııtnaınNıin hirincl sııfhasında 

Ş ·\ cümleler yazılı<lır : 

, 'Hiç hir \'akit tC'\'kif Ptınf'k için 
a~·(' l e ("lnıE' .. Ögroneı•Pğ"inl tP.' kif et
lil'•d~n önce öğrenıneğe çalış .. \lln· • 
ku. her şeydPn enel. karşındnkln;ri. 
çal l>'lla Rİfit<'mini , ~izli iı;ıırPt ,." ı;ıif

r<>8i!ıi . arkarlnı:larınr ve hilhaı:ıı-a tf'Ş· 
kilftı irlnrc edPııln şahsiyetini arla
ma lcı l lı öğren!" 

{'n.-us \'0 mukabil cat>US teşkilflt

lan ı; ayı>t sükfınetle iş ı:örüt. Mey
da11:ı ~ıkarılan gizli hlr teşkilı'\tın 

hiitürı t'ı n: aları Uzerlndc tahkikat \ ' C 

ta l<i h ıı ~ yapılır v<~ mi\naıı;ip zamanı 

J.;ollıl<'o . h :! ~iin teşl<llrtt vo casuslara 
blr anda elkonulur ... 

Umıımf harbin ariresinde, o zn · 
mnna. kadar adım, adım bütiln harc
kAtı takip ve tarassut altında bulun
duran 22 Alman casusu bir snat I· 
tinrle tevkif olunmuştu. Bu <'asus 
t.t-şk!l~tında çalışan 23 kişiden yal
nız bir tanesi kendini kurtarabll
mlştf . Almanlar, bu casusların t~"'

kif olunduğunu bilmedikleri fçfn 
aylarca brıber beklemişler; fakat, 
hiç bir hab~r alamayınca, vaziyeti 
anl amışlnrdır. Ilıı casuslarr meyda
na çıkarınağa sebep olan vaka şöy
le ccroy,:ın etmişti: 

~i\'ll giy! nm!ş bir Alman zabiti o
lnn r asuslnrdan biri bir gtin Ernst i
simli bir Alman berbere giderek bir 
kaç mektu p verm işt ir. Berbe r bu 
moktupl:ıra ln~iliz Jln\u yap1şt ı ra
rnk 1n1;fltf1rP.nfn muhtPlif liman, as
keri ve fnhrlkn mPrkf'Zh~rı bulunan 
~l"hlrl ı> rln le kl Alınan casuslara gön
dt-r"rektlr. 

Berbe r mPl.tııpları göndermiştir. 
Faknt. cn susJııs;un ipucu da meyda
na çıkmıştır . Mektuplar eğer fngmz 
pulu ile glinderilmeyip doğrudan 

doğruya Almnnyndan gönderilmiş 

olsaydı casuslar yakalanamayacnk
mış .• İngilizler casusları tevkif et
mek için acele etmemişler ve tA. 4 a
ğustos tarihine, yant Umumt Harp 
arifesine kadar tarassut altında bu
lundurmuşlardır. 

tnglllzler ayni zamanda casusları 
tyl kontrol edebilmek için, sınıflara 
d ayırmışlardır. !çtlmat mevki, kill
tUr derece farkları nazarı ıtibara a
lınmaktadır. Bazı reıımf memurlar
la ihtiyat zabitleri bilytlk devletlerin 
ccsus teşkiH\tlarmda çalışıyor. Bun
lar, tnccar. ticaret firması mUmessl
ıt. turist, mUhcndls srfatiyle muhte
lif devletlere seyahat etmektedir· 

ler. 
Casus teşkilAtlarr. askeri kimya 

!'nnayli etrafında da çnlıştyôr. Mo· 
dern allAhlarm nilmunelerfnl, p!An
lnrını ,.e sureti lstimallnl öğrenmek 
için blrlbirlndcn üstUn olmaya gay
ret nden de•;Jctler müthiş para snrf<ı. 
diyor. 

nu maksatla yilz.lerre, binlerce ca. 
sus <levletlerin tçyüzilnil öğrenmeğe 
çalışıyor. Her de\'let, bu tehlikelt 
eşhasın hareketlerini takip etmı>kle 
bernber mukabi~ teşkillıtı ile diğer 
devletlerin askert ve sannyl terakki· 
yatını da tarnsı:ıut altın<la hnhındur
makta<lırlar. Teşkilfttlarınrla ı;-nlış

tırılnn glz1i memurları yeti~tirmek 

mnksa<llvlP hııırnı;1 enstitüler de nçıl
mıştır. Bu enstltillere ahnan nRmzct 
l<1re ,·erilen dcrRler<lcn hlrlst şi\yle
dir : 

BUyük duvarlarla çe' rlll bir bah
çe içinden geçilerek içine girilen bir 
eYden bir takım evrak çalınacaktır. 
Fakat bu eve girecek bir insan çok 
kolay görUlebfllr. Evin salonu ve 
döşemesl de virandır; tahtalıırı 

gıcırdar. Glzli memur buradan geçip 
odaya girecek, evrakı çalıp görUn
meden dışarı çıkacak olursa derste 
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Bursa ve Giemllkte yeni sanayi 
1FalbrllkaDarımozoın Bl\JJyük C1nderln 
yüksek huzurları ile açuBmaıarı· 

na ant kıymet:OI lıntDbaUar: 

(Yukardan aşciğı) '.Atat'ürk, BaşiıekU Dahiliye 'Ve 11dıd Ve'kalmMllırl 

beraber; 8ümerbankın bir takı; Buraa .Merinos fabriknMnm d~ 

don görtıniL§U; Gemlik Suniğipek fabrik,un w Bursa fabrikasının boa 

~ım. .• 
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Yazan: Jr-~--------=---------------------~ Kaçırılan; öldürüldü, mü sağ mı ? I 
Ferenç Körmedin 

Çeviren: 

Vahdet Gültekin 
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SArF IFDAYAir 

- Rica ederim, Laszlo ! Hele bir 
parmağını dokundur çocuğa, vallahi 
bu evden çıkar giderim. 
Babası annesine gözleri ateş saçarak 

bir baktı. Bwnundan soluyordu. Bir 
durdu, sonra: 

- Olmaz bu artık 1 dedi ve yabancı 
bir dille hlt iki kelime da.ha. ilave et
ti. Sonra tekrar döndil oturdu ama, 
yemek yemedi. 

Biraz geçtikten sonra, Paula'nın 
bulunduğu köşeye doğru döndü: 

- Bu seferlik affediyorum, fakat, 
dikkat et, sondur bu ha! Dua et 'an
nene! 
Babasınm bu attığı adımı gerl çek

mesi her §eyi alt llst etmişti. Paula: 
"- Babam beni dövmedi, çünkü an

nem müsaade etmedi, diye düşünü • 
yordu. Annem biliyor ki ben iyi bir 
çocuk olmak isteyorum ama, olamı
yorum.... Şimden sonra da babam be
ni hiç dövmlyecek, döverse annem ev
den çıkıp gidecelmılş!,, 

Ondan sonra ne babası oğlunu bir 
daha dövdU, ne de annesi evden gitti. 
Giden, bil!kia, Fraulein Tham.m oldu. 
Giderken György ile çok samlmiğ ve
dalaştı, ona uzun bir kalem hediye et.. 
ti, bir de defter: Bu deftere kendi eli
le György için eiirler yazmıutı. Pau
la'ya yalmz: 

- Adam olmaya bak, dedi. 
Bu sözleri ona macarca söylemişti. 

Zira, bu Uç ay zarf mda, meramım an
latacak kadar macarca öğrenmişti. 

Ayrılırken çocuğun annesine de, 
kendini tutamadı: 

- Bayan, dedi, ben bugün aşağı 
yukarı kırk yaşındayım. Yirmi sene
renberi mUrebbiyelik ediyorum. Ya
hudi çocuklarına. bile mürebbiyelik et
tim. sizin kUçUk gfül bir çocUk gör-
medim! 

Lina. Tha.mm gider gitmez o
nunla "beraber geçen o Uç fena ayın 
hatırası da silindi gitti ve • ne garip 
ve anl~ılm.az bir geydi!'! - ertesi sa
bah biltiln ev, çocuklarla anneleri ve 
babaları, bUyUk bir tlmit ve kalblerin
de bir ferahlıl·Ja, ikinci mürebbiye 
Trude Halotnlk'l bekliyorlardı. 

Fakat ne Xrude Halotnik, ne de 
ondan sonra gelenler Hegedilslerde 
çok kala.ma'dılar. Hegedüsün çocuklan 
Alman mUrebbiye ile eaemlyor. 
Iardı, liele Paula.I Bu iki sene zar -
fında, 'bU~ ı;u Grete'ler, , Truae'ler 
ve diğerleri pasaportlannı alıp kimi 
:A.vusturyadald, kimi Alamanya'dald 
köylerine gittikleri zaman, tabii, Bu
Ca.peştede, HegedUslerde kaldıktan 
ıgünleri çok fena hatıralarla anlatmış 
lardır .• , 

Bu Grete'lerln, Trude'lerln, Hilde
lerin hepsi sart§m kadınlardı; hepslnln 
de garip ve gillün_ç bazı huyları var
dı. Fakat hepsinden de Paula bir şey 
öğrenmlştl, --birinden Wilhelm Bus
sch'un eiirlerinl, ötekinden alaınanca~ 
da fiillerin tasrifin!, ttçüncüsUnden ö
IUlerin dirilerden daha fazla. yaşadığı
nı ve br .. ""J kimselerin ruhları çağırma
sını bildiklerini, dördüncüsünden di
nlğ _§arkılar, beşincislnden hayvanlar
la otlarm lnna.nlardan daha güz.el ol
duğunu, çünkü insanların fena şeyler 
olduğunu. 

Hepsinden de bir alay alamanca 
lAkırdı öğrenmişti, Kulağı nlamanca
ya alışını§, alamnncayı anlamağa ve 
meramını anlatacak kadar konuşmağa 
başlamıştı. Bunu kMi gören annesi ile 
babası, Alaman mUrebblyeye verecek
leri yol parasından da tasarruf ede • 
rek, bir Macar kadını tutmağa karar 
verdiler. Bu kadın iyi bir aileden ola
caktı, atamanca bilecekti, Paula'ya 
diğer derslerinde de yardım edecekti. 
Babası hattA bir erkek mUrebbi, bir 

UnUverslte talebesi veya genç bir er -
kek muallim tutmak isteyordu; bu 
muallim hergUn öğleden sonra eve ge
lip iki saat kadar kalacaktı. Fakat 
ann~t bunu hl;: istemedi. Çünkü, bir 
tnraf~an, ka.drn "lir mlircbblye gelir-

! ı ına da. ev f!!ilef inde yardım edecek-
• . t .; sonra, bılhassa gençlere pek 

itimat edilmezdi. 
Haftalarca muvafık oırısını aracfı

lar, nihayet sevimli, terbiyeli ve nazik 
bir kız buldular. Alamancası kulaga 
o Alaınan mUrcbbiyelerinkinden daha 
iyi geliyordu. Sert muamele etmediği 
halde çocukları çok iyi idare ediyordu. 
Eve karşı sadık da görünüyordu. Hu
lasa, ilk Alnrnan mürebbiye ayağını 
kapıdan içeri atar atmnz büyük bir 
gUıi.iltü içine dQşmüş olan Hegedüa.
lerin evine yine eski 8.hengini verdi. 

Bu mUrebbiyenin adı Toth Klara 
idi. Onunla mürebbiyeler faslı ve He
gedils ailesi hayatındaki ilk kısım ka
pandı. 

!lektcp, Tiyatro 
oo diğer gaileler 

Paula ilk mektebe başladığı za -
man ilk Alaman mürebbiye eve geleli 
bir iki gün olmuştu .. 

Mektepteki ilk günler iyi geçti. 
Mektep ayın dokuzunda açıldı. Paula 
mektebe babası ile beraber gitti. Son
ra babası onu oraya bıraktı, kendisi 
diğer çocuk ana ve babalarının arası
na. karıştı • . 

Paula,. lçeri girer girmez, burnuna 
bir koku geldi. Bu koku ile içi birta
haf oldu. Dışarda gilneş vardı; içerde, 
koridorun penceresinden giren ışık -
la.rla karanlık biribirine karışarak ta
haf bir his veriyordu. Bu koridor bo
yunca içeri girerken duyulan o tahaf 
koku devam ediyor ve nihayetteki bü
yük kapıya kadar gidiyordu. 

( Dcvamı 1.?ar.) 

r Kısa Haberler J 
-=======--==-=> 
• lNlllSARI.AH \'EKll.l Ali R:ına Tarhnn, 
diln Ankura:t·:ı ıii!np,1üştür, 

• ONlVI::HSl'fE'nin ııümc.<ıtr tııtlll f) şu-

bat cıımarıcsl günü sona erecektir. 
• Gt ZEI. SA~ATLAR 81RL1Ct men~up 

ları dlln Alnyköşkfinde kongrelerini yap.. 
mışlardır. Toplnntıdn ,•erilen kararlara gö 
re bu sene Anknrada,lsıanbulda,lzmirde ve 
Avnıpada birer sergi acılacaktır. 

• D.D. UMUM MÜDÜRÜ Ali Rıza, Eren 
şehrimize gelmiş ve dokuzuncu işletme 
müdürlüğünde tetkiklere başlamıştır. 

• üNtVEHSlTE rektörlilğü, fakir ta-
lebeye yardım edilmesini temin tein ma
ruf müessese ve şahıslara müracaat edil· 
me..-ılnl knrıırlnştırmı,tır. Bu yardımda bu ' 
Iunacakların isimleri şeref defterine 
yazılacaktır. 

• AYANCIK kaymakamı Kemal göruten 
lll:nım üzerine vekôlet emrine alınmıştır. 

D.D. YOLLARI varidatı seneden seneye 
artmaktadır. Bunda tertip edilen tenzilath 
bilet ııervlslcrin!n büyük rolil \'ardır. 

• BUT.GAR HOKOl\IETl tanınmış gn-
ıetecllerden George l\lntofu Ankarndaki 
Bu'!Jtnr eJçlll~lnln motbu:ıt otnşeliğine ta
yin etmiştir. 

• Holnnda vellahdl prenses Juliananın 
dünyaya bir kız cocuk getirmesi şerefine 
şehrlmh:dekl Holnndn kolonisi bayram 
yapmış ve konsoloc;hnncde bir kabul res
mi tertip edilmiştir. 

• ARKEOl.OJl ENSTlTCSt) mfidilril 
doktor :'ıfartin Schede Alman hükOmetl 
t:ır:ırından Berlindckl Arkeoloji enstilii'iü 
umum mOdürlnlüne tnyln edilmiştir. 
Doktor Schede 30 scnedenbcri memleketi· 
mlzde bulunuyordu. 

• REYOGJ.U ITAI.KE\'l tarafından ter
tip edilmiş olan ses ve ııoı müsabakasının 
elemesi yarın yapılacaktır. 

• BALKAN Antantı ekonomi konseyi 
nisanın yedisinde lstnnbulda toplanacak· 
tır. 

• Altın alım ve satımı ne meşgul olan
lar yeni karar mucibince k:ımblyo mllra
kabe he~·etlnc mfirneaate bnş)amışlardır. 

• lTFAlY'E mensuplarının maaşları bu· 
sene nrttınlocaktır. Ayrıca bu müessest'de 
bir de koruma sondılh teşkil erlilm!ştir. 

• TRAl\I\' AY ,ırkct!nln şehrin muhtelif 
yerJcriıale lhrlaıı eıtliıl fa7.la durak yerleri 
ortndnn knldırılncnktır. 

• CENAZELERi~ sınınarn ayrılchlh ma 
lümdur. Beş ı;rupa ayrılmış olan ölillerin 
son grııpu bundan sonra otomobille dt'ğll, 
ıırahıı ile kalclırılncnktır. 

• YAPI YE VOLT.AR KANU~'U'undn ba
ıı todllM ynpılncaktır. Bu iş icin Ankorn
yn gitmiş olan İstanbul beledi)·e hukuk iş
leri, fmnr ve harita müdOrlerl cuma gfi
nü a' det edeceklerdir. 

• {'Ç YENl ORTA OKUL daha açılması 
kararlaştırılmıştır. Bunlar Üsküdar, Kı
sıklı ,.e Beylerbcvlnce olacaktır. 

• RlYO DÖ JANEYRO'dn rnaslııhatr:n
:r:arlık işlerini görmek üzere Vaşington 
büyük eJcililtimlz bnşktılibl Tnhsln Brezil 
ynyn gönderilmiştir 

Kaybolan General!? 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri Teşkt
JAtı,, reisi Millerin izi üzerinde ...... 

Yazan : Alfred Gerlgk Tefrika Numarası: s1 

Kerenski de mi ka.;ırıl.acaktı? 
Fondamlnsklnln .koouşmalarını glzlfce dlnlemeğe mahsus 

telefon cihazı, bu imkanı hatıra getiriyor! 
Pıırlstc, V ersııy cııddcsin<lc 

oturnn \'O eski Rus bnşvekill A· 
Jcksandcr Kercnskhıln en sıkı
fıkı nıcsnt nrkndaşlnrmdnn 

"Yeni Ru ·ya" adlı mecmua 
naşiri GosıJOdln Fondıuulns

Jdnln 1012 numaralı telefonlyle 
Utlsnklı ve abone harici bir hnt 
ve evinden 11>0 metre uzakta da 
gizli bir clhnz keşfolunuyor. 

lUr aııartnnanm 4 Uncu katın· 
dakl 5 odnh bir dairenin bir 
nıuttnk penceresi altına bu ci
hazı yerleştirmekten, İspanyol 

Itntncl Rcnvenlstc ile mühendis 
Jliknr, sorguya çcldllyorlar: 

İspanyol Benveniste, şunu itiraf 
ediyor: 

- Ben bu daireyi katlyen kendim 
tutmuş değilim; bu apartımanı be
nim tein Mösyö lzidor Ştaynberg, 
kiraladı! 

- Ya gizlice dinleme cihazı? 
- Bu da Mösyö Ştaynbergln tali-

matı üzerine konuldu ve biz sadece 
onun hesabına kullanarak hizmet 
ettik! 

- Gospodtn Fondaminsklnln mU
kdlemelerl ne maksatla dinlenildi? 

- Bunu biz bilmiyoruz; biz sırf 
emir icabınca hareket ettik! 

Dcnveniste ve mühendis Blkar, 
tevkifhanede alıkonuh,ıyorlar. Fa -
kat hldor Şt,aynberg nrır<>de? 

Daha ilk ifşaat üzerine, polis der
hnl kc,ndlslyle meşgul olmuştur. lzt
dor Ştay'nborg, Fransndakl komU-
nfst partisinin mukayyet azasından, 
men'şe noktasından Romen tab'ası. 
ama yıllardanberl Fransada tavat· 
tun etmiş olan bu adam, evinde yok
tur! 

Ştaynbergln karısı. şu yolda iza
hat veriyor. 

- I\:ocam dUn, bir iş seyahati do
layıslyle Lö Havra gitti! 

- Dun _mu? Bu, tam d_a mutfak 
penceresi altında gizli telefon teli
nin keşfolunduğu gUndilr;... ayni 
günde! 

- I<ocamm bu hususta hiç bir şey 
lılhnedlği muhakkaktır; o, böyle şey 
lcrle uğraşmaz! Dilnkü gidişi de hor 
zamanki gibidir; vllAyette işleri o· 
Iunca hep gider böyle! Göreceksiniz, 
buraya dönecek ve size müracaat e
decek! 

Lhkln lzidor Ştaynberg, bir daha 
oralarda görünmüyor! Gerçi kansı 
Lö Havrdan bir mektup alıyor, ko
cası bunda mide sancısından şllcllyct 
ve işlerin yoluna girdiğinden bahse
diyor, amn. polis için lzldor Ştayn· 
berg, gizlice dinleme tesisatı organl
zatöril, bulunamıyan adam vaziye. 
tinde kalıyor! 

- Bu gizlice dinleme tertibatın

dan maksat, nedir? 
- l<"ransado. yaşadığım müddetçe, 

hop tarassut cdlldlm! 
Kerenskinin mesat arkadaşı Fon

daminskl, böyle diyor: 
- Nüfuzumuz, tamamiyle ehem· 

miyett haizdi; bu sebeple GPU bizim 
hangi kimselerle irtibat halinde bu-
1uduğumuzu katlyetle tosblt etmek 
isteyordu! 

Rafael Fondamlnsklnln telefonla 
her cağırılışı, gizlice dinleme cihazı 
yardımiyle otomntik olarak Benve
nfstenln aletinde de akis bırakıyor
du. Bu suretle sadece Fondamins
kinln konuşmalarını dinlemek kabll 
olmakla knlmıyordu; üstelik daha 
fazlası da; Benveniste, Fondamlns· 
kinin evinde kimse bulunmadığı za
man, herhangi bir yere kendisi Fon
damlnstklymlş gibi telefon edeblllr
dl. Rus mUltecller muhitleri, uzun 
zamandanberl bir taktiğe riayet edl· 

yorlnr; nldatılmadrklarından emin 
olmak için, telefonla vaki olan söz· 
leşmclerde parolnmsı bir mukabil 
çağırış tabiyesino riayet gösteriyor
lar. llöyle bir mukabil çağırış, Ben
veniste tarafından düpedüz işitilip 

öğrcnilebllirdl. Ji'ransız posta idare
si telmlsiyenlerl. bu suretle, mP.seıa. 
Alcksander Kerenskiyl bir rande· 
vuya çağırmak ve l<cndlsine bir mu
l<abil çağırışla lıu randevu hususun
da tam bir emniyet telkin etmek gi
bi hlr tasavnırun tatbiki kahil ola.· 
cağını kntlyotle t<:sbit etmektedir-

4.lcT•smulcr Keren'jki, Çarlığı devire

rek bolşevik olmuş, 6 ay satıra da 

bolşcviklcr tarafından kendisi devr~ 

lcrek~ hastabakıcı 1.xıdm J.."1yafetinde 

Fiııl<mdiyaya kaçmıştı .... 

Sndece Kerenski ile mejai arka
daşlaı ı arnsıncla. cereyan eden ko
nuşma mevzuları öğrenilmek ml 
istenlliyord u? 

General :'\Illleı in kaçırılmast bir 
misal teşkil eden daha Deriye varı· 
cı prnnıar mı tstlhdaf edlllyordu ? 
Kerensklnin etrafında toplanan si

yast grupun, dcınokratif ve sosya· 
listik temayülleri dolayısile, Beyaz 
Rus gcnerallerlle hiç bir alış verişi 
yoktu . Bununla hera.ber, bolşevik 

lerin görUşU noktasından bu grup
lardan her biri tehlikeliycU ve Mos· 

kovanın ajanları tarafından pla.n
lı bir şekilde Sovyctıere aksetti· 
rilıııekte olan isnatlar, açıkça göril
IUyor, ki bu tehlikeli Rus mülteci· 
!erini bortnrnr etmek yolunda gös
terllen geyrctlerl, daha ziynde şld· 
detlendtrmiştlr. 

- Denim kanaatimce, telefon m\l 
kalemelerini gizlice dinleme cihazı 
vasıtasile, mesela. Soviyet Rusya
dan gelen kimselerden kimin bl· 
tim slyasfhareketimize iştirak ettl· 
ği tesbit olunmak lstenlllyordu !. 

Alcksander Kerenskf, vaziyeti 
böyle izah ediyor 

- Fakat, bizim şu ve bu ehem
miyetli bir şeyi ha.la. telefonla ko· 
nuştuğumuzu sanıyordu, GPU ken
di kendisini aldatıyor ! Biz bu iti· 
yattan çoktan vazgeçtik! 

Alman ifadelerle, GPU'nun 
Fransa. üzerine bir casusluk ağı çe
kip kapladığı açığa ·vuruyor. Bu 
937 yılının yazmdn, Parlste, 1\'.erens 
kl ile de buluşan ve kendisiyle slya
st vaziyetler Uzerlnde görüşen bir 
Sovyetll. orada bir müddet knlmış~ 

tır. Avruvada. seyahatine devam sı
rasınl\a, bu Sovyet tebaası, pasaport 
mUddeUnl uzattırmağa mecbur ol· 
muştu. Pragtaki Sovyet konsoloslu
ğuna gitmişti. 

- Parlste Kerenski ile ne maksat 
la. buluştunu7.? 

Ona bolşevlk konsolosunun ille 
suali, buydu! Bunun Uzerlne de ken
disine bu sual sorulan, alelAcele ve 
hiç bir cevap vermeksizin, konsolos .. 
luk binasını terketmeği tercih e~ 
ıniştl ! 

Fakat Fransız polisi için bu tele··· 
fon meselesinden, çok daha clddt n~, 

tlceler de kendini gösteriyor. Glzll~ 
ce muhavere dinleme cihazını BeJ. 

- ı venlstenin evindeki mutfak pence-ı 

resi altına sahte telefon ameleleri 
Jcoymuş olabilirlerdi. Lll.kin, eğer 

telefon şubesinde her iki enstalM• 
yon pl{mlı şekilde blribirlne bağla• 
nıtı arada temas husule getirilmiş 

olmasaydı, bu tertibatın az faydası 
ı.lokunurdu! 

Şuhalde bUtUn bu vakada. yn.kayı 
sıyıran başlıca suclu !zidor Ştayn• 
bergin, posta memurları arasında; 

yardımcı yardımcıları tedariklle de 
şahsen uğraştığını varit görmek t • 
cap ediyor. Artık Parlste kim emnl • 
yettedlr; GPU telefon memurları a 11 

rasında, plfmlı usulle telefon esra • 
rının harict kuvetler menfaatine lf• 
~asmda mUştereken çalışan yardım .. 
et kuvvetler tedarikine muvaffak o• 
tursa, GPU için artık vukuf hasıl e• 
dil em iyecek hangi esrar vardır?! 

Benveniste ile Dikara karşı, res· 
mi malı fena şoklldo kullanmak ve 
memurları rUş elle iffn.1 mck maa 
deıorınden aava acıtıyor. Faiat, 
GPU tarafından organize edilen he• 
men bUtun slyast cürümlerde olagel~ 
diğl gibi başlıca milcrim -gene kaca.• 
bildikten sonra, şimdi bu suretle giz 
Ptroefşnnce?b etdy ıyKJJmU s ht 
li organtzasyonlann içyUzünU aydın· 
latıp meydana çıkarması ve berta.• 
raf edilmesi hususunda çok işe ya~ 
rar derecede icraat vukun gelebillr 
mi? 

!zldor Ştnynberg ,;akasında tesblt 

olunanlar, ~1iller vakasının yahut 
daha. doğrusu Pleviçkaya vakasınıııı 
tahklkatınr yUrUtmck yolunda, yeni 
blr harekete getiriş mahlyetindedtrt .. 

- Eğer sizi müdafaa edecekseını 
bnnn bütün hakikati ikrar ctmellsi• 
niz. Ben, sizin işinizde veka.let ka• 
bul etmeğe hazırım. Fakat, evvel~ 
bana suçlu olup olmadığınızı söyle .. 
yinlz! 

Plevickayanm avukatı FloncnkO• 
vektl.letinl kabul ederek yardım rl· 
en. edince, Plevlçkayaya böyle mtt' 
kabclo etmişti. Şimdi l•'ransız te"' 
baası olan Filonenko da, Rus devri· 

minde rolilnU oynamıştır. Çarlığ' 
de,·iren ilk ihtll11 akabinde, o, soJl' 
radan bolşeviklerln devirdikleri bil~ 
vekil Aleksander Kerensklnln, sirıı .. 
st komiser yazifcsne, tevabllndeıı' 
dl! 

Fllonenko, kendisine bu vicdani 
suali sorunca, Plovlçkaya 3 kere ıs• , 
tavroz cıkarıyor. 

- Size yemin ederim, ki ben :ıM 
bir şey bilmiyordum ve bllIJll)'O"' 

rum! 
eli" Bu sözler, onun daima tekrarla 

ğı teminlerldlr: 
rı· 

- Bent kurtarınız, size yall'8 

rım; kurtarınız beni! JQ 
Kadın, avukatını ağhyarak blSf 

temin etm:ştir. bl!' 
Avukat Filonenko, evvelce de cıı. 

defa Skohllnlerin t~ınt vektı.ıct 11• b s:ıco temsll f'ltmiş bulunuyor...... u u'4 
Iln atlm=I bir otomobil kazasına aft 
radıkları vakit, o husustaki dn\ıı.· 
takiple, kendilerine 5000(l tranlt "11A 
dıır btr tazminat ,garanti eden a • 

kattır! 
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Işi~de yo~~ıa~lar ·~~~~~~, ~~~T-ıgg 

ne yapmalıdır? ~ • ~ ·~::.~ 
Sırtüstü yatmak "din~enmek,, ,ili( TL•Rk GAZETE' ı· 
değildir. Canlılık ne suretle '-\ . 

temin edLir? 
Ah bu yorgun· ?.:~~:-:-...,.-:;--~~,.,.--~'7"-~·~~."~'· !'1 

luk hissi! 
Hele senenin Lu 

zanınnla rında. 

Sabahie,> ıu ya· 
taktan knikut,ınız 
zamanlar kendini
zi yorgun IJUlU)or 
musunuz? C:ıinde

lik işlerinizi tam 

tnıınasile yn1ıaını· 

Yacak <lereı·ode 

Yorgun musunuz? 
Akşamları e\·e dön 
düğılnUz ?.aman ço
ou k ıarınız, küçUk 
kardeşlP-rinlzlP oy
nıyanııyar~ k ka
dar \"orgun nıuı-;u· 

nuz? llnyntı. gO· 

zet şoylt>ri ta\\<ltr 
r>tm eğ~ t ı rı•n ı ı nı

k lın htılllltı\,l"'tk 

ve teınıı \'Ü 1 el 11' ııı ı

Yacak karin r htt· 

tin nılsiniı? llos .ar111ıza r.ıılPr yilz· 
1 h1tknmıyn!'nk knılnr .von:un 11111-

aunu:r? 
E'l:lnizde sokakta \P.)a çalıştıi?ı· 

nız yerde, şahsınızı neşe ile L.ıollrte· 

Cek takat bulmayor musunuz kendi· 
nlzde? Boş ,·akltlerlnlzde bile vazl
Yetinlzl daha iyi bir dereceye getir· 
lllek ve hayatın bütün refah ,·nsıta· 

larına nail olmak hevesiyle keneli 
nlzce bir plftn kuramıya!'nk ı,adar 

bttnrı mısınız? 

d'Açı'k konuşunuz. KPndfnlzi tııhiil 
e niz ,.,L , . 1 • ? · •• ıkrıti gızlcme.y nız . 

llemen hemen herkes. bu. •· fazla 
~orgunluk" h issini duyar. Utanıla
cak başlıca f'Py. h"'lt•n -::"hı>hlnl hııl 

lnamaktır. Sebebini bulmamak. der· 
baı müessir hlr şifa aramamak! 

"Yorgunluk hissi" bunu bir yıp· 
~anma veya doğrudan doğruya zihni 
lr takatsizlikten ziyade "iç sıkıntı

sı•• 

1 
dır. Tnbll bir erkek veyn karlın. 

Şten zevkaldığı takdirde hemen he· 
llleıı tlA.nlhnye ~alışır. 

ı,:iii<'l". e[;lrnlr, rtnnse<l~r \'O l<Pııdiııı 
,., pyt>ni lıiı kadın lıuhıbilir. 

Y.\eııdlsiıın hayli <"ğlcnrc>, ze,·I< ti' · 

niıı edPrck bir nı,.. .. ,,.ııtı:·fti r<'ıl<l<'· 
doıı arlnııı gördünüz nıü? Runn has· 
lll•ll nılnm gördUrıj1 nııı? UNlonf has· 
tnlıltlar nıUı;t<.'~trn olmak şartlle, hiç 
".ron~uııluktnn .. bnhseder nıl? 

Bunu krndlnizP tıir ders rnzifesi 
olarak 11 tıu17.. l:örr•l r>l·:slnlz ki, ne 
maıfıll". ıırı de lstikbnlı.Je hakikaten 

llOŞLA:-:JHCINIZ. hakikaten YAP
MAK tSTf'JTJlc":l:-\IZ hir i:;i yapmak 

için lılç bi•· yr.r~nnlııl• hiRsetmE>mlş· 

slplıılir. etnı i ~'P ı>ı' l\!' lnil . Bunu tec· 
rtibo P<l I n iz·: 1' enci hı l:ı:tle R rayı n ı z? 

Arknıinşl:ırııırırn nlıvn ll nl tctldk e

ı1arkf'n bir bnkııııı .... 
Sizin ınlıtC'şşuıınınuz. iki tUrlU rol 

orna,•or. llmn \'itf"s. hem flrf'n rolü. 
\"üructu h 1Şlanmnclığınız bir işe 

se\·ketrniş olılıığ'unıız ,·cya ze\'kinl 
alamadıjtınız hlr işlı> meşc-ul ettiği· 

ni1. zaman. talıtl"Şı;ııur bir firen \'aZi· 
fe!'inl gllılir. Hu firPn rtovnmiı lHl· 

l"f'ltf! k<'ll!lini C.ÖSl<'t"Cliği için. \"ÜC'Ut • 

.. liSnbahları duyulan yorgunluk her 
.,h nku işe avdet etmekten gelen bir o ıııPşgnliyette ilı>ri gllnıf'k ü7.Ct'<' h:ı· 
a1cıı K blrP yorulur. 

r. öylere doğru bir gezintiy<' 
ı;:ıkaca ~ h gınrz sabah duyduklarınız 

'f':~dan başka bir şeydir değil mi? 
,.. \at işten duyduğunuz yorgunluk 
.. atr · 
~ı 0 nunuzun tesadüfi bir cömertli· 

Bııııa m11lrnhli. hoşlandığınız bir 
işlo uğraştr~ınıi' zanuııı. ynhut lll<'Ş· 

~uliyPtlnlzC' korı;:ı zihııT 'azly<'tiniz 
değiştiği \'ıtklt. tnht<>şşıııır otonıatll< 
hlr sıır<1tt<' firrnleri lonrır n• ,·itese 

llel:al'şısında derhal kaybolur. Me· 
"· ö~led n 1 b:rna r '. ta,ı. 6 e sonra s zl serbest bı-11.aca.ı1-. blld ItJ;er. herhangi hir işi ynpnmıra· 

Cak t;•nf lrdl. Gezip hava ala· "lllınız. Nasıl değişirsiniz... cnk kadar kendinizi yorgıııı hıılnr· 
ltt ahut. bir işte senelerclenberi es- sanız. bunun zlhnt sebehlni arnştı-

\·c y 
1 

rınız! Yaptığınız işten şahsan ni<:in 
lıtız naş 1 arkadaşlarla çalışıyorsu· · erk i ze,·knlmayonmnuz? O fRnliy"t ı;;izi 
tı ... ,.." en ş sahibi birkaç tane ""uz t niçin sılil~·or'? 
l"azı ahsllinl bitirmiş genç niıp 
bır haneye ı::Nirdi. Vnziyet hlrcien· Bu suallerin re\'ahını huluıı<'a, 0 

ita.: nasıl değişir. Yorulmadan çr- fanliroıte hlr ô<'rN·Pyr ka<l:lr 1M·l, 
art a~a~ınız tşlE'r ansızın ne kadar bulnrnk yollnrrııı nrıı!':tırma~a hn~la-

arı 

~?'tık b .. u <>ldı.ı~ ut n kudretiniz tükenmiş 
ler :r unu sandığınız dakikada. ne
lltızı.ı ~abflecek kab!llyette olduğu-, 
<la, l'a r anlasanız şaşarsınız. Bu 
llızıa Plığınız işin zevkine Yarma- 1 

ll kabildir. 
t tıtun . 
a, c,.

1 
gün işinde 1:alıştıktau son-

yınız. 

Af,,\ KAJ'\IZI H \ RIDK F.TE (1J4~Tf· 
R!~lZ! O faı:ıliyrıtlfı hlr ne:;.e pınarı 
bnlmnJ;a uğraşınız. O tşi Y.\Pl\1AK 

fSTEY1XIZ! tı;:te bunu yapabildik· 
ten sonra. bütün gUndclll\ nızlff'le
rlnlzl görrC'C'k enerjiyi kendinizde 
bulnc-nksınız ve sabah le;> in . öğleyin. 
akşamleyin. işte. e\'ClP, sosye>te i1:ln· 

Cağı111 ~de birkaç kUçUk iş yapamıya
boı 0ht11ııscdon adam, ylizebtllr. fut- ılf' canlı oınraksınız. 
llretıe Ya bilir ve tUı·lU bedeni fan- Faaliyet. ta hintin ye~ıi ne <'a ıı la tı· 
esnad:e tahammül edebilir. Hem bu !!ırıcı iıassasıdır. FanJl~~tlcn bıkmış 
el ..... o Ü en dnh g nkU işinde sarfettiğin- hir adam bir koltuğı~ ~ Jyılmnk Ye 
<2e ... Ve a razıa enerji sarrettiği bal· ılaimn tıüyltı htırt>kct et~ııek nPtice-
11lk eııert~nundn kilçük bir yorgun- r.ınde adalulF?rlnin kntıiaştıı!ını ve 

lıattt ile kalmaz. -.·acudnnun enerjiden mahrum oldu· 

bıı • lşlnd ~ e, tneşg 
1 

en dönen bir amele f;:ıı ıı ı;ôrUr. Hr.Jbukl bfr~ok k!mse-
ltı 11den <la~ 1Yeti esnasında sarfettl· hır btı hale ya:•lış olarak "dlnlen

lı.ı ilk sı.ıreuy~ fazla bir enerji harca- mek" r .. <lını veriyor 
b..:Yna.şır de tocuklarlle uzun boy- E\·et. Uyumak. tnbil bir ihtiyactır. 

•tııtıa. a. gene bir takatsizlik İnsan uyurnakln. vücudunun C'Ski
lt ~ilde ~ör miş hilcerrelerini ,.e neslclerini ta· 
~ l ıkı:rle gö inesi lttzım ~elen işleri zc)flJ'. Ru bir lü7.nmdur. Fakat ran· 
,,tın Olduıı.u rerneyecek kadar Yor· !ılık ve kudr<'t. lnE;an:ı ancak faall-
~av 6 nu sö · t'l Cdtıctığı Yleycn bir kadın, yet yoluyln gelebilir. 

bir ziyafette l<onuşur, Bir noktnl nnzal'n göre. lnsnnın 

f'!O. 2~ 
l; Jruliı.yur kı Ameril,a, sinem2ya 

.uzıın ola\ı ~adın gtizclııgı itibarı) m 
Jc, bütün dij ·ıyaya laik blr memleket
Lır. Onuıı i~ın l)uracla yapılan filmler 
de Anup.ırlakilerdcn d .. ha çok ;,,rüzel 
;Jahsiyctler göri.inür ve bunlar na
ıara uaha cazip gelir. 

Holivud bulvanndaki bazı dükkan
lardan yulrnrda baluletıniştim. Bura· 
jaki bütün dükkiınlaı rn teshir camc-
k' ~ anları mütchnssıs kin ,scıer laı ı m-
i.lan taıııinı ve lcrt ip uluııuı Malların 
u;.-.erlcnı.e kvııulan tiyntlar ~aşırtıcı 

ı;cyl~ruir. D\)ları büyük. yanına 99 

~ntı ufuk Y~ılır. Amcrikada bu gi
bı satış ışlerinde bir usuı \'ardır. Ba
zı cı_:yayJ 0 kadar ucuz ,.österirler ki 
1 1 •• " d mn.' uz.ı. re. dayanamaz.:;mız. içeri-

ve "il · · ., ~rsınız sız.e vnu :;atarkl!n. ı::;ter 

rstPııı~z başka biı ŞI.!\' dı.ha l.Jcot!ndi-
. 1 b • o 

rır.ı•t: u st.retle bırindt:>ki ooks:ını 

mutıaka ıli~crınucn çıkarırıar. 

Eu raclded~ bir de biiyük z-:!1·1.ernt 
par.ıırları v::tnlır · Pazarlur Hvlivudda 
mahsus orijiııalitdeı·dir. Gaddl."yc bn
kan kısmı açıktır. Diğeı i.iç tarafı ka· 
pahdır. Burada her şey o kadar gür.el 
tc~ı~ır l?dılıniştir kı balmrnkla doya
mar.sınız. Ben yemişlı:rin zerzevatla
rm hiç bır yerde bu kadar gür.el teş
hir cdi!diğ'ini görmedim. 

Kalifon.iyada yemiş '!:ıc.! ve ucuz
dur. Ç\,!• tat!• \"C nefi.:>tir. Ti.iı'kiycoeu 
sonra en iyi yemişi olan memleket 
bu. a:;ıdn. Bw-ada oylc yerr.ış yetişti
rilır kı hay! etten kendlııizi a la.r.ıaz

sın ız. ŞcfL:ıliler, kayısılar, karpuzlar 
gayet o..ıyuklür. Bizden aldıkları to
huinl:ı. y~t :§lırilen kavunlara ''kasa
ba .. derıcr. lz.:rur (..11 geliı ilmiştir. Fa
kat buradc. başka bir kavun daha var
dır; ismi Hat1y Dcw'Jir. Bııl şebnemi 
dl.hıcktir. Bu knvun kbymak gibi yu
nıuşa!t bal gibi tatlıdır. Dünyada eın
salı yoktur. Ameı ik:ılıtar bizden lz
mir kasaba kavununu alaralt burada 
yctiştinn~lerdir. Biz de unlardan bu 
"Hani Diyu,. kavununu alarak mem
leketimızde yetiştirirsek kavun itiba
riyle ikinci mevkic düşmekten kurtu
luruuk. Eu kavunu kaşıkla yerler . 

Amerikad& limonlar, portak2l!ar 
şirketler tarafından yetiştirilerek sa
tılır. Bu !iİl ketler yemiş ziraat ve tıca
rcti yap:ın muazzam sermayeli mües
scsc:cr<lir. ~aş':u:ında "Sunkist,, gelir . 
Bütiin Amcrikıın gazeteleri portakal 
ilan!ariylc doludur. Vapur şimendifer 
otel. lolt:uıtn nereye gitE>Cni1 buı.un 
ilanlarını göt iirsünüz. Amerikada pur
taka!ın mevsimi yoktur. Senenin 365 
güntinde ayııi fiyata uc-uz ve güzel 

portn'ml alırsmız. 
Ameri~ad:ı portakal istihlaki müt

hiş bir miktara varır. Amerikalılar 
sabah uykudnn kalkar kalkmaz mut
laka ya bir bardak portakal yahut 
giiz,~ı hazırlanmış clom~~es suyu içer
ler veyahut kahvaltılarında Grapc 
Fruit denilen biraz acımsı portakalla 
tuı-un~ araı:ıı bir meyvayı şekerle yl'r
ler. Bunlar da çok vitamin ,·armı~. 

Karpuzlar küçük bır çocuk kaaar 
büyüktür. Çok tnUıdır. Pa\'lld ile sa
tılır. üütün Amerikada olduğu gibi 
r.kınek burada da kağıt içindedir. I<~k
mek imalatı bUyllk bir teşk;liıttır. Bü
yük şirketlerin her tara.fnıda reklam
hırJ vardır. Bunlar kendi ekmeklerinin 
nefasetinden çok vitaminli 'llduğun
dan bahS('(lerll'r. 

Holivudda ekmek üzerine Ameri . 

hakllrnten mnhta<; olduğu istirahat, 
tam hir gece uykusiyle temin edilir. 

Diğer bir noktai nazara ıı;öre. in· 
rnnın muhtaç olduğu istirahat, F AA
Ll YETi~ def!.;işnıesiyle. yahut yapıl
makta olan fnnllyete karşı zihni ,·n· 
ziyeti·değiştlrmelı:le temin olunur. 

Fazla enerji eld• etmek sırrı, nın 
IŞf YAPMAK lSTE;\lEK, yahut. yaıı 
ınağ:ı mecbur olduğunuz iş lere bir 

1evk bulma~, sonra o işi YAPMAK· 

~adır. 

YAZAN 
ktt\ 'l fıstığı yağı pean nat brutter sU
reı '1\ 'r. 1<'.stıklar ezılcrcık yag- h ı· d l 
.• "d amel şıŞL IJ.\'r ı~m c satılır. Çok lezzetlidir 

Bu ı :ı ~rlara :ntişt.criler otomobiller~ 
ler gı.'\ ı lcr. Aş:ıgı ınmcksizin istedik· 
leri si~ f. rişlt!!'İ verirler. Hepsi hazırla
nıp hes. \}. ı pusulası ile bcı alıer otomo
bile kad, \l getirilir. 

Bazı pa.uırlarda satıcı yoktur. Müş
teri bir ka.~ ıdan girer; \'e mutlaka 
diğer knpıd, \\ ı çıkar. İstediği şeyleri 
kendi seçer a.t. :-. Kapıdan çıkarken al
dığı eşyayı gö.~'erir. Bunıar paket ya
pılır. hesabını t \!er ve çıkar. Buralar
da birtakım açıl,'f'Özlerin bir şey ç:al
maınaları ve saki. wnamalnrı için hafi

yeler bulunur. 

Bulvar üze.rinde ~ier clU adımda 
bir demir bir koltut,'•a· rastgelirsiniz .• 
Bunlar stüdyolar tart'f.fından konul -
muştur. Her birinin \..\~rinde maruf 
bir nrtistin ismi yazılıdır.. Burada ma
ruf artistlerin el ve aya.it izlerini ta
§ıyan bir de yaya kaldınrnı vardır .• 
Bu kaldırım Holivuddnki 1S sinema-
mn en mükemmel olan "Chfoisc-the
ater,. Çin sincmasındadır. B~na Çin 
tarzı mimarisinde yapılmıştır. Fevka
lade muhteşemdir. En ucuz yı.'ri bir 

· dolard'lr. Maruf yıldızlar çevirmiş ol
dukları filmi ilk defa bu sinCillada 
görmeğe giderler. Bu Premierler bü
tün dünyada meşhurdur, b~ka bir ta
rafta bundan tekrar b:ı.hsedeceğim. 

Çin tiyatrosunun önUndeki yaya 
kaldırımı =~o metre kadar geniştir. 
Bunun üzerinde maruf yıldızların ken
di elleriyle atmış oldukları imzalar, 

iskarpinlerinin ayak izleri, ve avucu 
açık el izleri vardır. Perdede muvaf
fak olup şöhret kazanan bir yıldız, e
serini birinci defa görmeğe gittiği 
zaman mutlaka burada hazırlanan çi
mento ü1.erinc hatırasını tesbit eder. 
Holivuda her gelen mutlaka burala-
rını ziyaret eder. ' 

Bunlardan başka blok gibi yapıl -
mış birtakım büyük binalar görürsü
nüz. Bu binalar 6 - 8 katlıdır. Etraf
ları cam ile çevrilmiştir. Bunlar ça
maşırhanelcrdir. "Laundry House, • 
Şurasını söyliyclim ki Amerikad:ı. hi

1

ç 
kimse, evde çamaşır - oturan 1talyan
lard:.rn maada - yıkamaz. Bütün 
millet çamaşırım dı§arda yıkatır. Ça
maşırhnneler, bunun için çok mühim 
i~~c~. Y~.parl:r. Bunların karları çok 
buyuklur. 'Nevyork ,.e Şikago gibi şe
hirlerde bu çamaşırhaneler "Gangs
ter .. haydutlara büyük bir irad temin 
ederler. Hepsi onlara bir pay ver -
mck mecburiyetindedirler. Yoksa bi
nayı havaya atarlar. Buralara verdi
ğiniz çamaşırlar kırk sekiz saat sonra 
yık~?ıp, ütülenip, kolalanıp size gön
derılıı-. Mendil ve çoraplar hemen he
~en yıkanmaz, atılır. Çünkü bir nıen
dıl 5 scnte ve ipek çorap 10 sente yı
kamr. Halbuki bu fiyatlara yenisini 
nlabilirsinız. Bu çamaşırhanelerde 
yıldız olmak hülyasiyle buraya kadar 
gelip muvaffak olamıyan genç ve gü
zel kızlar çalıı;ıır. 

Holivudda sokaklar hep isimlidir. 
Numaralar da 5 - 6 bine kadar çık -
maktadır. Her "100'' numara bir so
kak yaptığından sokakların uzunluğu 
nu siz tahmin edebilirsiniz. Bütün Ho
livud iki kısma aynlmıı;ıtır: Şimal ve 

cenup. 
Holvudda en manıf şeylerden biri 

de, güzellik salonlarıdır. Bütün Ame
rikada olduğu gibi bu salonlar ba§lı 
başına tetkik edilecek ve Uzerlerine 
bir eser yazılabilecek kadar ehemmi -
yetlidirler. Bir kadını güzelleştirmek 
vücudünil intizama sokmak, erkekle
rin akıllarını başlarından almak için 
düRünülcn şeylerin hepsi bunlarda 
mevcuttur. Güzellik operatörleri bile 
vardır. Vücudünüzün çirkinliklerini 
ameliyatlarla düzeltirler. Holivudun 
çirkin bir insanı bile güzel bir hale 
~okabilcceğine h iç şUphe etmeyiniz. 

Turan Aziz B eler 
Bur~l~rda kullanılan güzellık m 1-

~ınesının bazrlnrı bir sırdır. Çok g z. 
h tutuluyor. Yıldızlarda kullandık -
I~_n tuvalet malzemesini hiç kim-l) e 
soylemezler. Bu, onların en kıyml .h 
esrarıd~r. Hatta stüdyolarda yapılan 
makyaJlar bile gizli tutuiuyor. 

Sinema yıldızlarının tuvalet 'e 
makyaj yüzünden çektikleri azaplar 
daJ>anılacak şeyler değildir. Bu zor -
l~k~r y:ldızlan bile yıldırır. Herhnn
gı :Sr yı.Jd~z. çevirmekte olduğu film
dekı .roJUnU ıyi yapmak hususunda 0 

kadaI' müşkUl:l.t çekmez. Çünkü hata
lı. rolAlr ~ar edilmek suretiyle tas
hıh olu.na.bılır .. Makyaj mesel . . 
b .. 

1 
d -· csı ıse 

oy c *-'gıl~ir. Yıldız bir filme baş-
l~ken yilzfuıe verdiği şekli o film bi
tınccye kadar muhafaza. eylemek 
mecbW:iyetiııdedir. Bunun için yıldız
ların bır ~:>k fotoğrafları alınır. On
dan sonra her zaman yüzün 0 §ekli 
muhafaza etmesi için bunlara müra
caat olunur. Bu yalnız kadınlar için 
~eğildir. Erk.ekler de onlar kadar bu 
ışkenceye dayanmak iztiranndadırlar. 
.~ynn karşısında gUnde iki üç saat 

studyo makyaj miltehassısmın elinde 
bir resim muşambası vaziyetinde kal
mak çekilir belalardan değildir. Ar _ 
t~stleri makyaj yapılırken görürseniz 
sız de hallerine acır kazandıkları pa
rayı helal edersiniz. Ve sinema artist
lerinin en büyUk eziyetlerle para ka
zanan zilmreden olduğuna siz de ım
naat hasıl eylersiniz. 

Holivudun, güzellik ve makyaj mü
tehassısları buranın en mühim ve en 
zengin şahsiyetlerinden sayılırlar. Si
nemanın da.ha kimleri zengin etti
ğini görilyorsunuz. 

. Bu güzellik müesseselerine giren 
bır kadın oradan .çıktığı zaman tama
men başkala§nlıştır. Şoförlerin bile 
hanımlarını tammadıklan çok defa 
vakidir. Oraya giren siyah saçlı es
mer bir hannn kına rengi bir saç ve 
beyaz bir tenle çıkabilir. Keza kum
ral saçlı beyaz tenli bir hanım da ha
zan mısır püskülü bir saç \'e tun.; 
renkte bir çehre ile döner. Zaten bu
radaki §Ik bayanlann asıl renkledni 
bilmek çok büyük bir dikkat, dirayet 
ve biraz da hususiyete mütavakkıftır. 

Holivudun en büyük makyaj müte
hassısı olan Mose Fruchterman bi.itün 
Amerika.da tanınmış bir adamdır. Bu
nun güzellik mamfılfıtı çok meşhnı
dur. Her taraftan gelen siparişlerin 
had ve hesabı yoktur. Kendidsidyle gö 
rüştüğUm zamnn bana biraz malumat 
vermesini ve Türk bayanlarına güzel
lik hakkında bazı tavsiyelerde bulun
masını rica ettim. 

Mister Fruchleman'a göre güzellik 
hem kolay hem çok müşkül bir şey
dir. Bunun f çin güzel tabiat sahibi 
olmak güzelliğin ruhuna vakıf bu -
Junmak ve hiç U§-Onmeden güzellik ka
idelerini muntazaman tatbik eylemek 
lazımdır. Her genç kız kendisine yakı-
şacak tarzı an1amıa olmalıdır. K~la

nnı simasına yakışacak şekilde yol
malıdır. Saçlarını da ona göre kestir
melidir. Kirpikler haftada bir defa 
Hind yağı ile hafif!;.e yağlanmalıdır. 
Hind yağı kirpiklerin büyümesine ve 
knTik durmasına yardnn eder. Ya
naklara her on beş günde bir defa i
yice çalkalanmış yumurta akı siirme
lidir. 

Ve katılaşmaya başalymca va
kıt geçirmeksizin bol su ile yıkamalı
dır. Yüze arasıra sıcak nemli bir bez 
ile pansunnn yapmalı sonra da halis 
zeytinyağı slirmelidir. Saçları kepek
ten kurtarmak için yumurta akı ile 
yıkamak çok faydalıdır. Yaz mevsi -
mindc vücudc sık sık yoğurt runneli 
ve yoğurt kuruduktan 10 dakika son
ra da bol su ile yıkamalıdır. Yücut 
bu sayede lekelerden ve kabarcıklar
dan kurtulur. 'Arkası 'IJar.) 



... 

Bursa Merinos 
Fabrikası 

'{Oııranı: 1 incide.) 1 
Relsfcumhunımuz, Şefimiz Ata-

tUrkUn emlrlerlle size hitap ediyo
rum. Çok yazık ki hepinize sesimi 
işitUremlyeceğim. Dundan dolayı 

hepinizden özUr dllerlm. 
:Merinos fabrikası hilkumetimizin 

beş s~nelik endüstri plflnınde. önem
li yer almış bir mficssescdlr. Hatır
larsınız, bundan iki sene evırel Ata
türk rejiminin kıymetli evlMı ve bü
yük elemanı 1smet 1nönünfin nzlmkllr 
ve kudreUI eliyle bu fnbrikanın te
meli atılmıştı. Bugün hepimizin se
vinclnt mucip derecede mevcudiyet 
gösteren bu mUessese şimdi şahit ol
duğunuz törenle acılıyor. 

Bursalılar, Merinos fabrikası 4 
miJyon liraya mnl oldu. Fabrikanın 
kullanacağı lplldat maddenin ·yekiı

nu 3 milron kilodur. Şimdiye kadar 
hiç bir müessesede kullanılamamış 
olan ipliğimiz bu fabrikada. 150 bin 
kiloluk bir miktarla yer alacaktır. 

Fabrlknnm başlıca f tihlak mad
desi lcrino yapa'°'.."ISIC1Ir. nu da. en 
az iki milyon Jdlo<lur. Fnbrik:ıınm 

2.f. saatf.ö 3 ekiple çnbştırncağı işçi 
ndcdl ıo50'ölr. Bu demektir ki 1650 
aile reisi vatnnflnş iş ve ekmek bn· 
l acaktn-. 

Fabrikamızın endüstri hayatımız
<lald kıymetini tebarüz ettirmek için 
bir noktaya dikkatinizi celbetmek 
isterim. Endüstride fyi mnl crkar· 
mak fçfn h1. iptidat madde Idzım

dır. Ancak bu sayededir kl, nefis eş
ya. imal olunnbHlr. Tilrk teksUl ha· 
yatında şimdiye kadar memnun o 
Junmayncak mallar yapılmış ise bu
nun sebebi ipliklerin fyl olmayışı
dır. 

Merinos fabrikası bu noksanı ik
mal edecektir. Bu fabrikanın ku-

şünmüştük. Çünkü Merinos bizde 
kn.fl miktarda yetişmiyordu. Ve M.-
1! da b~yledlr. Ancak, endüstri po
litikamızda mUstahslle azami yar
dım prensibimizdir. Eğer bu ilk fi
kirde sebat etmiş olsaydık müstah
sıııerlmiz cok ziyan ederlerdi. Biz 
yılmadık, endişe etmedik, fabrikayı 
yerli Merinos esası üzerine kurduk. 

Çünkil Bnrsadan Canakkaleye ka
dar uzanan mmtnkayı Merinos mm
takası olarak kabul etmiş bulunu
yoruz. Bu itibarla, koyunculuğu

muzun, bnytarlnrımızın bu büyUk 
millet milesseseslne ,.e dolayısiyle 

memlekete ve millf endUstriye karşı 
uıUhim bir. vazife ne mükellef olduk
larını burada kendllerJne hatırlat

mak isterim. Bu vazife ayni zaman
da müstahsillerin kendi menfaatle
ri icabıdır. Eğer ümidimiz vechtıc 

Tfirh Merinosu yetiştirirse senevi i
ld milyon liralık mUhlm bir servet, 
barice atmaktan kurtarılm1ş olncak
tır. 

Bunun iş hacmimize lnzimamm
Clan hasıl olacak menfnnt izahatten 
müstağnidir. Birinci beş senelik en
düstri programımızı tatbik sabasına 
koymak Ozere yer yer fabrikalar vü
cuda getirildi. Bunların hesaplan 
yapıldı, fakat Merinos fabrikası bun 
lann en bahtlyarıdır. faddt kıy • 
nıet tubariyle buna yaklaşan ve hat
ta. bunu tccavnz edenler vardır. 

Şu ka.de.r ki, manevi'. bayatın bah· 
şetUği şerefte bu fabrikanın eriı:ıll

mez bir payesi ''ardır. Çilnktı onun a
drnı Atamız vermiştir. Ve açılma tö
renini de huzurlany1a. şereflendir

miştir. Şu halde haklı olarak dlye
billriz kt, emsaline nazaran bu en 
babtlyarıdır. 

Vatandaşlarım, 

Size takip etmekte olduğumuz en· 
düstrl poUpkamızın anahatlarından 
bahsetmek isterdim. Fakat glirilyo
rum ki, vnzlyct Ye hava. bizden lilt
funu ımsnlt etmektedir. Eğer vak
timiz mllsnade etseydi kapalı bir 
yerde sizinle dahn. açık ve daha u
zun konuşabilirdik. 

Bu sefer Dursııyn gelirken Ata-

türklln yanında mevki almak şerefi· ı 
ni ihraz etmiş bulunuyordum. Bah
simiz. milli mUcadelenin karanlık 

devirleri üzerinde dolaşıyordu. O a
ralık BurRa blltlln vatandaşlariyle 

At.ı.tUrkün yoluna çıkmış bulunuyor
du. .\tati!rk bunları göstererek: 
"Bak Bnynr, dedi, bu güzel memle
ket ve bu temiz yUrekll halk müs
tevlllerin ayakla.tı altında bırakrla
bilir miydi?" 

Bu sözü söyleyen BüYük Ha1Ask:a
rıımz memlekete refah getirecek e
serleri ncmnk için yola çıkıtıış bulu
nuyordu. Bizzat o, refnhın maddl 
tzleri tızeri1ıCie idi. Şehre- geldik. 
Sizin candan teznlıürlerlnize şahit 
oldulıl. Sizin bu l'ilks0k duygula
rmızdn.n kurtarıcınıza karşr göster
diğiniz bu minnet \'e Şükran coşıtun
luk1arından aldığım heyecanın te
~rleri altında kalatak hepinizi göz
yn~larımfo. seHimladım. Ye şu neti
ceye vardım: ''-Kalpler birleşmiş
ttr. l\llllet Şefini seviv.or, Şet, mllle
Unt seviyor. nu sevgililer için saa
detler dilerlın.;, 

F BR'tftANIX EKOXOl\nK 

'F.:HEMMllTET1 

Dursa, (Hususi) - Sümerbank ta
rafından Borsada kurulan Merinos 
fabrikası memleketimizin yeg~no 

taranmış yUn lpllği (Kammgarn) 
fabrikası olmak itibarile ytin endüst 
rlsi sahasındn bUyUk bir ehemıpiyo
tl haizdir. Gene Silmeıbank'm kuv
vetli Pnerjisl ile değerli bir muvaf· 
fnkıyet ve cilr'etle tatbik edilen en
dUstrileşme programı btitfin hayat 
damarlarımızı harekete getirmiş bu
lunduğu gibi, bizi endüstrinin do
ğurduğu medeniyete de kavuştur

maktadır. Endilstrt programında 

mühim bir yer alan ve tam kuvvet.ile 
~ it> jjlmtflt 7.l!mnn m emleket 
~Qld lkotv.ı ve dokuma endüstı1sl 

ihtiyacının hemen yUzde 85 kadarı· 
m karşılıyacak olan Merinos fabri
kası tecrUbc işletmesine bir mUddet
tcın beri muvatrnkıyetle devam et
mektedir. T<'erübc işletmesine başla· 
dığmclnnberi Avrupndakl emsaline 
mundll iplikler yapmağn muvaffak 
olmuştur. 

Fabriknmn iktisadi hayatımızda 

yapacnğr tesirden maada yün cinsle
rimizin ısHl.ht üzerinde bu fabrika
nın oynayacağ'J mnhim rol aşiktırdır. 
Taranmrş yun ipltğt endUstrisl her 
memlekette doğuşundanbori yün 

cinslcrln1 ıslfıh etmiştir. 

Şimdiye kadar memleketimizde 
bu sistemde bir fnbrlka kurulmadı· 
ğı için yerli kaba yünlerimiz taran
mamış iplik aisteml üzerine yalnız 

balı iplikleriyle, askeri elbiselik ve 
kaputluk kurunşlarda ve pek az mik
tarda. da dokuma fabrikaları tara
fından piyasaya çıkarılan kaba İs
koç ve kôylU şayağı gibi kumaşlar
da. kullanılmıştı. 

'.Az bir yekQn tutan Merinos ve 
yarımkan yünlerimiz de gene taran
mamış iplik sistemi Uze.rlne işlen

mekte idi. Şimdi ise Bursa :Merinos 
fabrikası taranmış iplik sistemi U
zerlno kurulmakla yeril yUnlorfmiz 
için yeni ve cok değerli bir imalft.t 
sahası olmuştur. 

Memleketimiz için bu gibi büyük 
fabrikaların ikinci bir ehemmiyeti 
de muhite olan sayısız yardımıdır. 

Dursa \1ltıyetl Merinos fabriknsr ku
rulmnğa. başladığmdanberi ve hele 
son zamanlarda el ile tutulacak ka
dar istifadeler görmektedir. Dursa.
da işslzllk azalmıştır. Bursaya. fab· 
rlkanın mevcudiyeti dola.yısiyle hay
li p:mı. girmektedir. Şehrin Mura
diye semti pazar günleri lidetn. bir 
gc.zlnti yerini andırmaktadır. Bir 
kaç sene sonra Bursa, b11 semtte 
kü ilcUk ve moclern bir l\lerlnos şeh
rinin do rmnsrnı dört gözle bekle -
mektedir. 

Dursa küçük btr ,;1a.yet olmakla 
beraber kuvvetll bir 1pek11 endttstrl
ye sahip ve bunun yn.nında da hll! 
el dokumacılığı yürUmektedir. En-

dUstrl erbabı Merinos fa.brlliasının 
Jmalntrndan bilyUk Umitler bekle -
mek.te ve yün dokumacılığına doğru 
mühim bir temayUl göstermektedir
ler. 
Taranmış yün ipliği işi, memle

kette yeni olmasına rağmen Tilrk 
işçisi bu sahada büyük blr zekA. ve 
knv.rnyrş kablllyetL göster..mlŞtlr. En 
fazla. bfr hatta süren öğrenme mild
detinin sonunda cidden randıman 

ıtercccıt kabiliyete yükselen işçile • 
rin yiizde 80 ini kadınlar teşkil et -
mektedir. 

Fabrikada sosyal hareketlere faz· 
la ehemmiyet verilmekte, bllhassa 
işçinin fikir ve beden cihetinden yük 
sGlruesine btiyük bir gayret sarfedll
mektedir. Biigtu işçi meselesi gö
zllnllndc bulundurulmakta, bir mek· 
tep acıtarak burada kendtlerlno a
meli ve nazari dersler gösterilmek 
lştnfn bir an evvel meydana. gelme
sine ~alışılmaktadır. Ayrıca kuru
lan Merinos SDor birliği kadın ve er
kek işçilerin becen terbiyesini Uze
rlne almış oldui;"U gibi temaşa zevk
lerinin arttırılmasına da ehemmi -
yet vermektedir. 

Bursa Merinos fabrikasını mo
dern tekniğin _timsali olarak kabul 
edebiliriz. 

Adlcge tayinleri 
Ankara 2 (Telefonla) - İstanbul 

müddeiumumi muavini Reşad, sullı ha 
kimi Niyazi yerlerinde terfi, Bergama· 
dan Abdurrahman ceza hakimli~ e, 
Tevfik Afyon sulh hakimliğine, Gere

deden Saim Kirşelilr sulh hakiinliği:ıe, 
Gerzed'en Hayri Bergama hukuk hakim 
liğine, teftiş heyeti mümeyyizi !{azım 
Ankm-a sulh hakimliğine, İpşirden Na
im Kemalpaıa müddeiumumiliğine, • Or 
gu ha~imlerindcn Ekrem Seyhan Ka • 
dastro hakimliğine, Dörtyoldan Sıtla 

Adana icra bakim muavinliğine, Sa • 
vurdan Halil Manisa hakimliğine, Kır
§ehirden Hilmi Arda~ ceza hakimliği· 
ne, Serikten Hamdi Gerze hakimliğine, 

Bergamaldan Ruşen Hakkı haklın mu
avinliğine, Keskinden Hasan Kayseri 
aza muavinliğine, Yeni§ehirden Celil 
Mudanya sorgu hakimliğine, Elmalı -
dan Kaı.!tl Boldan müddeiumumiliğine, 
Emetden Abdussamet GemlilÇ sorgu ha 
kimliğine nakil ve tayin edilm~let1dir. 

Kral ve porta
kalcı kız 

(tlstyanı Altıncıda) 

bütün serveti biıidenbire yok olmuıtu. 
Hortans, bunun üzerine, ~eası ile 

kavga edip ayrılıyor ve kendisini ma
ceraya, tşka veriyor .. 

Bu sırada, Mantagü kral Çarlze Hor 
tansı Londraya çağırmasmı söyliyor. 
Kral derhal Kardinalin yeğenini sara
yına davet ediyor. Hortans, yanında bir 

iki hi.ımetçisi ve kendisine kahve pişi
den bir Lenci ile beraber, lsviçrclden Al
manyadan ve Holandadan dol2§arak 
Londraya geliyor. 

Bu İtalyan güzeli saraya geldiği za· 
man, Mel Guin ile Luiz henüz kralın 

gözdeleri arasında idi. 

Hortans kralın kenl:Jisini ayn bir sa
rayda ya§atmasını istedi: Mbksadı Lu
izdcn ve diğer gözdelerden uza'ka bu -
lunmak ve kraJı yalnız kcııdisine çek • 
mekti. 

Hortans Nel Guin'i pek kıskanmı • 
yordu. Ncl Guin de ona karşı bir aev
gi duymuştu: ve bir milddct sonra ilcisi 
nihayet iki arkadll] oldular. 

Kral Çarlım sevgilileri ayni şe19lde, 
bir film gibi, İngifü: sarayından gel • 
miş geçmiştir. 

Kral bunların hepsini vakit vakit sev 
miş ve sonra bıralanıştır. 

Fakat içlerinden yalnız biri onu u • 
zun müddet ve hakikaten sevmiştir: 

Bu da, portakalcı kız Nel Guindir •. 

• 

Akdenizdeki kor
sanlara karşı 

lngilterenin Ngon anlaşması J~i; 
/etleriy le müzakereye gi~işmesi 

kuvvetle muhtemel 
Londra 2 (A. A.) - Röyter bildiri

yor: Fransa ve ltalya büyük elçileri, 
bugün öğleden sonra hariciye nezaretin 
de B . Eden ile bir saat süren bir göcilş
mcde bulunmU§tur. B. Eden iki devlet 
büyük elçilerine, korsanlığa kar§l derin 
bir al.ika ile devriye sisteminin talı-viyc 
sine matuf bazı tekliflerde bulunmuş 

ve iki büyük elsi bu teklifleri hükUınct
lerine bildirmeyi kabul eylemi§lcrdir. 

Tekliflerin mahiyeti gizli tutulmak
tadır. Bu hususta herhan&i bir tcöliğ 
negredilmiyeccktir. 

Lotidra 2 (A. A.). - Röyter bildiri
yor: 

B. Eden, B. Catbin, B. Grandi arzısm
daki görüşmeler neticesinde. Nyon an
laşmasının diğer aJ9.tleri ile de müza -
kerelere giri§ilmesi muhtemeldir. 

B. Edenin tekliflerini, B. Carbin ve 
Grandi derhal hükfunetlcrine bildirmiş 
lendir. Hücumu yapan deni.z::ltı gemi • 
sinin hüviyeti tcsbit edilince, korsanlı
ğa kMJt dCYriyc sistemini idameden me 
sul il~ devletin birlikte bir protc<Jto yap 
malan muhtemeldir. 

Londradaki İtalyan mahafm, İtalya
nın Nyon anlaşmal:ırma stkx surette 
baığlı kaldığını ve Akdenizde horsanh
ğin önüne geçme1~ için elidenn geleni 
yapmağa ::ızmetmiş bulunduğunu bildir 
mektcdir. 

Fransarun noktai nazarı, devriye sis 
teminin mümkün olduğu kadar mües
sir bir hale getirilmesi ve lüzumu tak
dirinde takviye olunması merkezinde
dir. 

İngiliz hükumetine gelince, zaten 
daha şimdiden devriyeyi takviye etmiş 
ve devriye iıini görmekte olan ~emile 
rin mıktarını il1<j gUnlcrdeki haddine çı 

karmııtır. 

Akdeniı:deki aon tıadise 

Londra 2 (A. A.) - Hariciye nazın 
B. Eden bugün öğleden sonra. Avam 
Kamarasında, Endymion İngiliz gemisi 
nin torpillenmesi üzerine İngiliz hüku
metinin, ne gibi bir hattı hareket tik.ip 
eyliyeceği hakkında sorulan muhtelif 
suallere cevap vererek Nyon anlaşması 
akitlerinden Fransa ve ltalya hükumet 
leri mümessilleri ile görüşmeyi hatırlat 
mış ve demi§ tir k~: 

Avam kamcıraıst, bu gibi hadiselerin 
tekerrürünün önüne geçmek üzere ln
ıili.ı: hükumetinin bu toplao.tıda ileri sü 
rülcn telslifler hakkıada izahat verme
nin benim için bugün kabil olmadığını 
herhalde kabul edecektir. Batma hadi 
sesi hakkında tam ve mufassal bir ra • 
por alınmaS.t için bütün teibirler itti
haz olunmuştur. Bu rapor üzerin~ 
bükUınc.t, bir İngiliz ticaret gemisine 
tamamiyle haksız ve sebep&iz o:arak ya 
pılan hücumun mesulü bulun<ın ma • 
karolara karşı yapılan harc:~eti karar .. 
la§tıra 2ktır. 

Bir çok mebuslar, İspanyol asilerine 
ait gemilerin müsaderesi gibi bir ta
kım mukabelebilmisil hareketleri teklif 
eylemişlerdir. Bunlara karst, B. Eden, 
bu~ün öğleden 8onraki konferans için 
bazı teklifler hazırlamış olduğunu ve 
bunlar hakkında şındilik bir şey söyle· 
memeği tercih eylediğini tekrar etmiş 
tir. 

Muhaılefet mebuslanndan bir çoğu, 

İtalyan hilkumetinin mesuliyeti keyfi
yetini de ileri sürmüşlerdir. Mebus 
Marrison, berkesin bildiği veçhile ital 
yan hilkumetinin gen~ral Frankoya pa 
rasrz olarak sattığı denizaltı gemilerini 
takip etmek ve batırma~ keyfiyetlerinin 
mevzuu bahis olacağı bir konferansa 1-
talyan hUkumetinin davet edilmesi ka· 
dar acı ve gülünç bir şey mevcut olma
ldığmı bildirmlş ve bu sözler, muhale
fet tarafından şiddetle alkışlanmıştır. 

B. Eden, yalnız sabık amiralli't birin 
ci lordu işçi p::ırt.isindcn Alexandrin sa 
rih bir sualine cevap vermekle iktifa et 
miJtir. Alexandcr önümüzdek görüş -
meler e::ıasmda B. Edenin İtalyan hü
kftmeti tarafından Fran'k;oya torpito 
muhribi ve deniıaltı gemileri verildiği 

hakkındaki haberlerin doğruluğu hali"' 
kında mallimat alıp almayacağmr sor J 
muıtur. B. Eden, buna cevaben dcmiı 
tir ki: 

Bunun önümlizdcJ9 mesele ile c:id ı!I 

den hiç bir alakası yoktur. Ben bir l:ic 
nizaltı gemisinin mevzuu bahis oldu~ 
muayyen bi .. hadiseyi müzakere edece-! 
ğim. Bugün ögleden sonraki toplantx 
bu hadse ile alnkndtır olarak yapılma!C 
tadır. 

İngiltere zarar 'Ziyan !isteyecek 

Paris 2 (A. A.), - Endymion h8ı~ 
sesinden ve isp:ınyada açık şehirleri%1 

bombarhmanınuan bahseden Epogu~ 

gazetesi, ingilterenin İspanya sulorın-c 
da\i filoswıu ku~ıetlendirmesi ve za .. 
rar ve ziyan istemesi muhtemel bul~ 
dugunu yazıyor. f 

Echo de Pars gazetesi, harbin insa1 
ni bir şekle sokulması hakkında Fran4 
sa ve İngiltere tar::ıfmdan sarfeldileı1 
gayretleri kaydettikten sonra Henha ~ 
yede büyük elçiler arasında 1936 da ya 
ptlan görüşmelerin bu maksatla tekraı: 
başlayc.ı:ağmr bildirmektedir. 

Fransada endişe 

Paris 2 (A, A.) - B. Ohautem~ 
matbuat mümessillerine beyanatta bu .. 
lunarcik lspanyada'J? hava seferle~ 
uyandırmakta ollduğu heyecandan bah-ı 
setmiştir. Mumaileyh demiştir ki: 

1 
'Bu hava seferleri yalnız askeri he• 

dcflere müteveccih bulunmuyor, müda; 
foa vasıtalarından mahrum bulunan si .. 
vil İspanyol halkını da istihdaf ediyor,. 
Barcelona hükOmeti, bundanevvel Sa .. 
lamanka hükQmeti y i veçhilc ha• 
reket ettiği takdirtde her türlü intikam 
hava seferlerinden vazgeçmeğe hazrr. 
olduğunu beyan etmiştir. Fransa hü .. 
'Jsfuneti, bu gibi mezalime nihayet ve.. 
recek bir itilaf vücuda getirilmesi için, 
elinden geleni yapma~ bir vazife ad • 
deder. · 

B. Delbos, diğer devletlerin bu bap.. 

da meLai birliğin:de bulunmalarını tc " 
J 

min için şimdiden müzakerata g_iri§ ~ 
miş bulunmaktadır. 

Cebclüttankta İngiliz "emileri 

Ccbclüttank 2 (A. A.) - ikinci ı&u1 

vazör filosu kumandam Kontr amiral 

Calvertin bindiği tımiral gemisi olan İn. 
giliz Southampton kruvazörü ile N e"I 
Castle kruvazörü dün .Valanciyay:a ha
reket etmişlerdir. 

Program mucibince bu gemiler bu • 

gün Palma Mallor~yı ziyaret edecek· 

lerdi. Gemilerin Val.:;nciyayı ziyaretle· 

ri hakkında resmi bir sebep gösterilıne 
miştir. 

Röyter ajansının öğrcn!diğine göre, 
ValaQ.cia, ikinci kruvazör filosunun 
nezaret ounta.kası dahilinde bulunına1' 
tadır. 

"Ilnrp İki Sc.ne Dabş Silrccek" 

Barcelonn, 2 - l\leclisin açıımnsı 
mfinasebetlylo Başvekil B. Ner;rlll 
bir nutuk söyleyerek demiştir ki: 

Harbin daha bir iki sene devnıJ) 
edeceğini tahmin ediyorum . .Asllef• 
bizi açıklıkla ra.metmeğe muyaffıı1' 
olamıyac.nklardır. Madrit bizim ııc· 
lcr yapmağn kacliı; olduğumuzuxı. bJr 
delllidır." 

-·----------------------------------~--------__,,~~ 
Bitler isveç kı alile 

görüştü 
Bed\n 2 (A. A.) - B. Hitler, eqfe 

d'azura gitmek üzere buraya g~~: 
lan İsveç Kralı Güst;vı, isv~ clçilili 
ôe ziyaret etı.ni§tir. 

Alman hariciye nazırı 65 yaşında 
J3erlin 2 (A. A.) - Führer, dı~ b; 

kanı B. Von Nöywtın evine gider ci 
~cndisini altmış beşinci yas ve 40 ~ _ 
hizmet yıldönümü münasebetiyle te 

rik ctmigtir. 
' 



MAADIN YE CEVAHIH VE MEYADDI 
MADENiYE T CRK AXOXl~I ŞİRKETi 

Ticnret knnununun 361 inci maddesiyle 
nlı.amn:ımci d:ıhilınin olbnptnki ohkümı 

mucibince şi rkclimi:r: hfssed:.ırl:ırı, heyeti 
umumiyesi me,·:ıddı aliyenin nıfiz:ıkeresi 

ı.ımnındn 10 'Mart 1938 Perşenhe gfinü 
11n:ıt on bir bucukln şirketin Gal:ıtado Kn
rnköy Pnl:ızı.o hanının üçüncü katında 5 
nurnnr:ılı merkt'ı.inrle odiyen içlinıa:ı ıla

\'Cl olunur. 

.--;~~ . ~-"" ..... ~ ~· ., , .. "'; ~.~ 

RUZNAMEI MÜZAKERAT I 1938 
1 - l\Ieclisi idare ve mürakip rnporln

rının kıraati; 

2 - 1937 senesi hes:ıbatının kabul ,.c 
tasdiki : meclisi idare heyelinin telıriyci 

zimmeti ve 1937 senesi hcs:ıbntı neticesi 
hakkında meclisi idare tarafından ,·nkl o
lan teklif Jcin kıırnr itası; 

Küçü~ Cari He&aplar 

ikrami e pl&nt=== 3 - Meclisi idareye Cızn inllhalıı Ye oh
~oıı iktisadiye sebebiyle 1938 senesi için
de dahi meclisi idare ılzalarının hakkı 
huzurlarının kal'I; 

4 - 1938 senesi için bir mürakip tııyi
nl ve kendisine Yerilecek ücret miktarının 
tayini; 

5 - Ticaret kanununun 323 ,.e 324 ün
cü maddeleri mucibince meclisi idare tızıı· 
lıırınn scl5.hlyct ve meı.unlyet ilosı. 

4adet1000 Jiralık-1000 lira 
Aknlli beş hisseye sahip olup ta ictlm::ı

Cln hazır bulunmak isleyen hissedarlar 
malik oldukları sencllcri içliınn sününrlcn 
en azı bir hnrtn evvel şirketin merkezi 
idaresine veya herhııngi bir b:ınkayn Yeyn 
mficssescyc lcsllm eylemeleri lıizımdır. 
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Kuralar: ı IVlar., 1 tlaz,ran, 1 EylOJ, 1 
SirJncl ka:ıu 11 tarih leri nde 

çelu!e ::ekUr 
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Kütüpnıınenizin en güzel eseridir. 

1937 yılının tarihi en meşhur mu· 

harrirlerin makal~lr.ri - Gü ndelik, 

h :ıftalrk, avl.k gaz~te ve mccmualaı da 

İsimlerini ~ördü;;ünuz l.ütün mulıanir· 

!e rin re1imlcri, iıt:ıt:1ti1.ler, - faydalı 
hil1;ilcr, 

En Az 50 l ira Mevduatı 
Bulunan Hesaplar Kura

la ı a Dahil Edilecektir 

Büttin kitaw;ılardn ııray':lll z 
Toptan utış yeri : hlanbul BA SI N 

l<URU.VIU - Tokııinı . 

r.ao WW w 1 -- -
Ankara caddesinde 

kirahk dükkan 

1 

Vakit yurdunun altmda (ölen Fran11z kitapçısının) yeri ve arkadaki 

depolan kiralıktır. 
Birleştirilmek suretiyle 150 metre murabbalık b ir mesaha elde edilebi

lir. İsteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna müracaatleri. 

Göz heklm l 

/Jı .Muıat Rami Aydın 
~uayenehruıesiııl rakstm. Talımaııe 
rarlabaşı Cad. UHFA Apt. oına 

nakletmiştir. reı: 4155~ 
tl 
aıardan maad:ı hergün: Oğleden 

•unrn saat ikiden altıya kadar 

OOKTO~ 
Necaettln Atasagun 
Her giln sabahla n C' kiz buçuğa 

akşamlan ı 7 den 20 ve kadar Lale 
li ·ayyarc apaı tmı:n lan ikiııcı daire 

ı 7 numarada hastalarını kabul cdcı. 
Cumartcsı gunlerı 14 den ıo ve :.a 
dar hastalarını para•·ı . Kurur •. Ha 

bcr okuyucularını da kupon muka· 
btlınrle muayene eder. ft•lef: 23~5~ 

1'ıl Uh ____ ..,::::;;;;:::=======;;,;;;,;;;---------
?:erne hl•raııuueu b('clellerl ile mıktaı· n 1 e .,: safı aşağıda yazılı ı gurup mal· 
lO , :ıcr gurup ayrı arrr ihale edilmek şartile 16/!!/1 n:ıs Salı günü saat 
l d:ı. H c <ıtı n<'ı!c ,..~.Y~nrp:ışnda Onr binası içi ndekl sntınalma komisyonu tarafın· 

n,
1 1 

' "' 1 ltııı c> llc> satın nlrnncaktır. 
~. "•lı 

11 
" ı:lrmek lstoyenlnrln kanunun tnvln ettiği ,·csaik ve hizalarında 

)oııa n '.'Hnkkat tenılnatJnrlvle birlikte cksiİtme ... unu saatine kaılnr komis· 
ıurn<" • c 

nnt1ar1 11\zrnHlır. 
il 1 i 1 oıı ı ~" nlt "'n t k · l • sl onlı 

1 
' r n a meler llnydarpaş:ıdn Gar binası içinde ı satına mn 

ı _ GQ r tfındnıı ııarasız olarak dağıtılnınktndır. J 
:ı ~ ıooo ,_ rn m et.ı'ndrnda 50 ruetre ye takriben 1250 kilo pi r inç çubuk ' 
I" } "'- 2Q1) Q / • •ll ınınrn nı ın eh ndrndn 10 arlet ,.o taluiben 500 kilo pirine levha 

en hr·d1>l :: ı. 2 - .,
00 

1 lG.ıO lirn murnklrnt t1>minntı l!!:l lira 75 lrnruştur. 
"-nt t " O kilo ı . · 0ınınatı 

7
., ta~nnrnış ince bezir muhammen bedell 9CO lırıı. muvak· 
"liradır. (547) 

il - KURUN 3 Ş U BAT - 193S 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Baokcası 

291111938 vaziyeti 
AKTiF 

Altı.il ..a 1c1tosnm 19 G46 ~27 ~ 27 .634.t ı ı .64 
S&nluıot.. • • • :.!0.912.809.-
Ufaklık, • • • 

l>&a1.ldekl llu.lı.abb1cr 1 --·~·2~"-2-.2~7--4~. ·~ö 
660,:';,'if).:;o rtır.ıı ııruı: • 

llarl~ı.kJ OUIJaabUlvı 

.o\.Jtuı safi kUograı ti 482 W9 
Al Uca taı:ıTUI ka bO Krbut 
d0vt%1er. 

Dtter CU\vl&Jer Ye bOrtlu 

tllrtnı baldyelert . • , • 

Baııtae &allvWerl 1 

o.ı ıs.;20.56 

25.225.81 

23.857.161.i>{) 

Oerutıte edlla eTl'&Jo naktfyt ~ 
UreıJrtL l 58.7 48.563. -

Lira l 
1 

W.'i'H0.4U l.7tı 

fi()O .Silfl .50 

:l!l.001.11<1.U' 

PASıF 

krlllBJ!, , ı ı ı 

lhtly•t ıalt~·eaı: 

Adl ve te~kıı.IAd~ • 

HuSWJ1 
• • • . . 

1 e<.laYUlı:lCIU ti&llkllOtlRr: 

Uerublo !dilen • vraxı oakttye 
Kanunun 6 ır ~ IDCI ınıı.Ucl& 

erine ı.evtlkan o.ı:tnr t.arul ın 
ııuı vaki le<b7aL 

.xırutıtf' <!ilen •VT•lu .ıaıcuyt> 

Dnkl,lie.tl 

r :!.to:>.172.10 
L:> Hl.OO'i .70 

tnS.7-IH 5H3.-

ı l.37!!.277.-

tJ 1.370,280.-

J 0.000.000.-

Lira 

J :>.000.000.-

o.02ı.rno.10 

Kanunun & •• fı IDct mad. 
delerine teYftku BulDe ıa.n. 
tmdu •akJ tedlyat. 14.372.277 .-

Kıı"'ılığ• tanııınıerı altın ıl&rar 

IUh·eten tcdn vllle vazertllcn 

ltl!f'sknnı nukal'Jlh tlA•ı.:lrn tea 

caucı ı:uıoo 110.>.- 176.3-:'G.286.-

.._.., etbdıuuı 

llaaSD• bonotan, • • • ncarr eımet!er , • , • , , 

...._ n Talırillt elk4aaı: 

JDendlte edfl111 enaJa a&L 
~q..,.._ brplıfı eabm -. 

Jtab'f!W ltfbaı1 IDJmetıe ~ 

144 .370.280.-

1.000.000.-
36.542.12:>. ı o 37 .5.ı2. ı 2:;.1 

38.82ı .486.02 

5.200.862.60 4 l.028.2U8.'i'I 
• Bel-beat esham .. taımllt ~ 

aw 
1 

" ------

.......... Ttza..ISM 
~~ 

o ...... ... S'. 
67.863.-

7.891.725.78 7 .Dö0.588. 71 

ı Urk l..fr~ı Me•durıt> 

uov11 1 auhhtııt:uı. 

"ltınıı Utbvlll kabl! <1Ö\'l7'Pı 

l~Pr ı:tllvt·•or v• 11lııcı.k• 

< 'lrlrr hllkl) eler! 

ıu .uı l.eUJ • • • • • 

1 ı ,:;;m. ;;;;;.<.ı.'l 

:::o.o:.: ı .rns.os 
. R. ;o::.o ı o.o ı 

np~= ............................................ .. 

3 günde 
Yeni ve cazip 

güzel· e 
Bir 

Buruşukluklardan kurtulmağı ve daha genç ve gU.zel 
göriuımeği seversiniz değil mi? Açık beyaz taze ve 
bir genç kız terunc malik olmak istersiniz değil 
mi? Evet dersinız, bu basit güzellik tedbirini tec.. 
rübe ediniz. Her akşam, yatmazdan evvel pembe 
reı.gindeki TOKALON kremini kullanınız. Bu kre.. 
min terkibinde Vıyana Universite Profesörü Dr. Ste. 
jskalin cazib kc8fi olan ve bUyilk bir itina ile fntl. 
hap edilmiş genç hayvnnlardan istihsal ve "BlO. 
CEı./ tabır edileıı mücc.}Teleri canlandıran yeni cev • 
her, mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cildinlz.i 
besler ve gençleştirir. llk tatbikından itibaren erte. 
si sabah, cildinizın ne kadar tazeleşmiş ve gençleş.. 
miş olt'uğunu göreceksiniz. 
Hastanelerde 60 • 70 yaşlarındaki kadmlara yapı.. 
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruşuklukla. 
nn tamamen zail olduğu görülmüştür. 
Gündüz için (yağsız) beyaz rengindeki TOKAL.ON 
kremini kullanınız. Terkibinde tnze krema ve tasfi. 

4.500.000.
l5 •• 421.8W.8J 
337 .270.31 IJ.77 

>37.!!W.:";lD.77 ye edilmiş zeytinyağı mevcut olup bu UDBurlarla, 

2 Kart ım tarlhlni!en lubaren: lskonto lıaddl yüzde il 1.2 - Altm Uzeri:ı\l avnmı yUzrle 4 1.2 

2IR [ 

mesamata nUfttz ile derinliklerde gizlenmiş ve hiç 
bir sabunun ihraç edemediği gayri saf maddeleri 
harice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyazlatıcı kıymet. 

il unsurlar e, açık mesamatı kapatır ve üç gün zarfında en çirkin ve 
en sert bir cildi beyazlatıp yumuşatır. 45 • 50 yaşlarındaki kadınlara 

bile bir genç kızın tazeliğini ve yumuşaklığını verdiği teminatlıdır. He. 
me:ı bu günden bir tub veya bir vazo T01{ALON kremı alınız ve tarif 
edildiği veçhile kullanınız. Neticesinden son derece memnun kalacaksınız 

~!CJll ........................................ .. 

T~DAVLJLD~N Ç[~il[N PAQANIZ WiÇQiQ 
Cf~~TLE: SiZi iltD.Lf:TMEZ~--

ONU BANk'AYA YATf~INIZ 
M~Q TOl2LO ıZA~ATI GıŞEL.E~IMıZO~N ALiNiZ 

urumu 
Büyük Pi a gosu 

4. ncü keşide 11 Şubat 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan ba~ka: ıs.~. 12.000, 10.000 lıralık ıkramiyelcrle (20.000 ve ıo.OOo1 

ıiralık iki adet mükafat vardır. 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyankoya iştirak ediniz. 

JJllşJJ 
Vesaltlnakliye resminden olnn borcundan dolayı haciz altına a ı 

Akh.isar C. H. P. Başkanhğından: 
Eskls maı\kalı ..,.e 2486 tnkse otomobl ll Samatyada İşğırlak sokağında ıJ 
numaralı evin önUndeki nrsada 7 - 2 - 938 pazartesi günü saat 14 de aÇ 

Birinci sınıf Operatör - arttırma tıo satılacağı flAn olunur. ( D.) (654) _____.-/ 

ı>r. CAFER TA YVAH 
Bedeli keşfi ( 45,000) lira olan .ı\ khisar Parti \'e Hnlke\l binasının 

yapılması işi kapalı zarf usulile eksilt meye konulmuştur. 

lhnle 28 - 2 - 1938 Pnznrtesl gUnü saat (10) da. Parti binasında mtitc· 
şekkll kornls) onda yapılacaktır. Taliplerin şartname, muka\'elename suret

leriyle prolclerl 7,5 lira mukabilinde l'arti başknnlığından nlnbilcceklcrl 
11!1.n olunur. ( 64 2) 

Sahibi: ASIM US Neşriyat mUdürü Hcfik A. Sevcngil 

l'muınl ccrralıl \"C sinir, dimııg estetik 
ccrrııhisl mfitchnssı~ı 

P:ırls Tıb Fııküllesl S. ııslstıını, erkek, 
knd ın nmcli)'oll:ırı, dlmo~ esi etik 
">uz, meme, karın buruşukluğu ve 
l{cnclik nmcllyntı''. (Nosaiyc ve doğum 

mlltehnssısı.) 

\lutı) ene snlJ:ıhlan 
X den JO n kndor Mecconen 
rııucclr.n sonra Ucrctlidir. Tel. 44088 
Oc\'olllıı, Pnrmnkkopı, Rumeli han. 

ilanlannız için yalnız 

20335 N o. t:~;!~: 


