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Atatürk dün gece şehrimizi şereflendirdi 

Bahtiyar 
BURSA 

lstanbuldan Mudanya yolu ile Gem
liğe.. Gemlikten Bw-saya gidiş .. Son
ra Bursadan Yalova yolu ile dönüş ... 
İki gün devam eden bir scyahattan 
sonra bugiin Bursadan dönüyorum. 
Dönerken de bu güzel Türk şehrinde 
geçiroiğim iki tarihi güniln hatırala
rını hayalen tekrar yaşayorum. Bil -
ha.asa Atatark'Un Buı-saya gelişini, 
Buı-aa gençlerinin yaptıkları fener-

t ı UuU Mt:ıluuo t'ob 

rika mm milli bir bayram halini a
lan &Çtb§ törenini dQşUnUyorum. 

Fakat bu levhaları kağıt üstüne 
nakletmek için aklıma gelen sözlerde 
aradığım ifade kuvvetini asla bula
mayonım ve bundan sıkılıyorum. 

Hakikaten bir milletle millet reisi
ni bir arada adeta cancana kayn~ş -
mı§ bir halde görmek, fakat bu man
zarayı basit bir kağıt üstünde canlı 
bir şekilde tesbit edememek, işi gücü 
Yazıcılık olan bir insan için çok acı 
bir mahrumiyet oluyor. 

Bursaya girerken halkın gösterdi
ği f ev kala de sevgi ve saygı gösterisi 
kal'§ısrnda Ataturk'ü otomobilinden 
Yere indiren, adeta sarmaş dolaş ta
biri ile üade edilebilecek bir surette 
halkla kendisini kucak kucağa geti
tenJ millet ve millet rcisini biribirine 
'kaynaştıran, nihayet, Büyük Cumhur
?'eisimize: "Bursalılar bana ilk kurtu
l~§ günlerini bir daha yaşattılar.,, de
dırten bir heyecanlı sahneyi sözle ve 
Y.~ Jle ifade etmek kabil olmadığı 
gıbı fırça ile tasvir etmek de mümkün 
de~'ld" gt ır. Hele bu heyecanlı sahne 
Bievekil Cc.lal Ba~·ar gibi bir hükiı· 
~et r eisine bile g-özyaşları döktüreq 
ır karşıla§ma le\•hası olursa .... 
Bu karşılaşma levhasından sonra 

.... Ce1eyin Çclikpal:ıs otelinin önünden 
g~ feneralaylan gözlerimin önU
tıq geliyor. 

1 Yağmur altmda elektrikli meş'ale~ 
t>Ctlc .sokakla.n dolaşarak bayram ya;n Bursalı gençler Atatürk'ü gör
l>a~ isteyorlar. Büyük Önder Çelik -
E!Q· sın balkonuna çıkıyor. Te~ekkür 
llı~or. ~~~t hnvarun yağmurlu ol
r~h Ilıı duşunerek bu binlerce kişinin 
taıu~~~~ olmamalarııH da isteyor. A
ile un başyaver Celfıl Üner vasıtası 

Ve ..,;:1._ 
:lı.~ ., .. ıusek sesle tebliğ edilen bu ar-
')'4GU ·bu I"k ~dcletr ~en,ç ı ordus11 içinde derhal 

.. 1 hır akis yaptı .... "-ta; ltahatsız olmak ne demek! Biz 
rk için ölU .. ' l . ''k l" Yor ruz . ., ses erı yu ·se ı-

• 1 

ita~~ gençlerinin hiç düşünmedoı 
l:eıak~nde ~an bu sözler asla bir 
~lı eıs~ri de~ildi. Denilebilir ki 

gençler bu sözleri ile ayni za-

ASIM US 
(Sonrı: sa. 6 sii .')) 

nnrsa Mcrfnos fııbrlka!lmtn açılr~ma a lt iki kıymetli intiba: 

Büyük Önder fabrika def terin e lhti a larını k a ydediyorlar ve 

(sn.ğ<la) Ba.~vek.11 m Uhim n utkunu söylüyor ••• 

Bir Alman 
tahtelbahiri 

lspanya sularında sık sık seferler 
yapıyormuş 

loglllere kara suları ha r icinde gDrUleeek 
8 

derhal 
cajını 

lö 
batırıla
blldlrdl 

Büyük önder _..,-~
Atatürk, Gemlik 
Suniğipek ve Bur
sa Merinos f abri
kaları gibi, memle
ketimizin yenl iki 
büyi.ik fa.brikasmr, 
yüksek huzurlarile 
açtıktan sonra, dün 
saat 15 buçukta 
Bursadan ayrılmış 

ve saat 16 da Mu
danyadan Sait kap
tan kumandasında
ki "Ege,, vapurile 
tstanbula hareket 
buyurmuşlardır. 

AtatUrk'ün re-
fakatlarmda Baş.. 

vekil B. CelM Ba
yar, Dahiliye Ve
kili ve Parti Genel 
Sekreteri B. ŞUli

ril Kaya, tktrsat 
Vekili B. Şakir Ke
sebir, Saylavle.r· 
dan BB. Salih Bo-; 

ZOK, fmnall M.üş
taJi, aoktor Ziya 
ve doktor Şakir 

Ahmet bulunma1C
ta fdflcr. 

Nafia Vekilimiz 
n. Atl Çetinkaya, 

., 

tetkiklerde bulun- lıııiıiiliMl!IL....,.:,~gu_w 

mak U7.ere, B ursada kalmıştır. l 
Atatilrk'ün Bursada ikamet buyur

dukları Çelikpalastan Mudanyaya ka
dar bütün güzergfilı boyunca köylü
ler, yolda Ulu Önder'e tazimlerini 
sunma için be iyorlardı. udanya
da :iakele meydanı resmt istikbal he
yetinden m aada büyük bir halle kala
balığı i le dolmuştu. Atatürk'ün oto
mobili görününce bütUn bu kafile bir 
alkış tufanı içinde çalkanmıştır .. 

11Y~a Atatürk!,, sesleri afakı çınla
tıyordu. 

Saat 16 da "Ege,. vapuru alkışlar 
ve "Uğurlar olsun! Sağol Atatürk!,, 
sesleri arasında iskeleden ayrılmıştır. 

Geec yarısı Kalamış bnünde demir
leyen vapura İstanbul Valisi Muhit
tin Üstündağ ve İstanbul Komutan 
vekili General Cemil Cahit gelerek 
tazimlerini arzetmi§lerdir. 

İzmir ovalarındaki 

Su baskını 
Ekili araziye çok zarar verdi 

Sular yükselmekte devam ediyor. Kti~Uk 
Menderes geçen seferkinden daha fazla taştı 

Son tahtelbah ir h ltd iscsi üzer ine k denizde <lohanma toplarının patla· 
m ak tchllketoii bir kere daha haşgösterdl.. 

l~ir, 3 (Hu.su.si) - Suların kap
ladıgı ovalarda bilhassa ekili arazi mü r 
him zararlar görmüştür. 
. Bayındnın Uladı çayı Çıplak, Elif -

li, Furunlar köylerini karanlıkta bas
tırmı§tır. Halk telaşa dü§lllüş ve köy
lüler derhal yü~k yerlere iltica et
miş ve :zorlukla kurtulmuştur. 

ilk Tilrl• • Fra>UHZ grıt]ntnu k uran 
Fransız lıfeclis Reisi B. Herriot 

TCRK 
.FRANSIZ 
Dostluğunu kuvvet

lendirmek için 
Fransız m ecl s·ndekl es ki 
sıurup tekrar kuruldu 

(Yazısı altmcı sayı/ada) 

Londra 3 (Hususi) - Barselonada 
çıkan ''İspanya haber servisi,, Lonldra
dan alınm., olarak şu h<•ber neşredi

yor: 
"Ccbelüttarıktan bildirildiğine göre, 

Almanların "U 34,, tahtelbahiri Tanca 
(Sonu: Sa. 6 Sü. 4) 

Bayındırdan gelen yardımcı jan • 
darına müfrezeleri tarafından civar 
köylere yerle.ştirilmiştir. 

İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ•;:- Taşan kil çilk Menderes nehri, Ba-
' yındır hududunda Has ve Çırpı köy-K U R U lerini, Tire hududu içinde de Mahmut

lar köyünü ve Hüseyinler köprüsü ci-
İ 1a v e 5 i vanndaki araziyi kaplamıştır. Bur

gaz, Delikli ve Subaşı köylerini de su-
Va rı n k I sayımızda lar basmıştır. 

0 k Uya C 9 g""' 101 Z Sular yUkselmeğe hala de\'am edi-
yor. Küçük Menderes Menemenin Be-

y 8zı 1 ar ğendi mevkii civarındaki sedleri kıs
men tahrip etmiş, Kesiköy, Tuzsuyu, 

Garı t> hayvanlar cam- Yanık, Seyrek ve Musabey köyleri a-
bazhanesl razisini kaplamıştır. 

Cadaloz kaynanalar 8 • Menmenden gelen bir heyetin yar-
aer kıskanırlarsa.. dımı ile halk civar köylere nakledil

miştir. 

IHI o il v u d da Neluin bu seferki yükselişi geçen 

G<Srillmemiş bir hadise seferkine nisbetıe yüme otuz fazla 
tahmin ediliyor. 

A Y R 1 C A : Kadın, moda Manisanm Mahmudiye, Haİnzabey-
ve diğer yazılar li, Eski Harmandalı köyleri de su al. 

tında kalmıştır. 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 'J) 

.trapaf11.an pasta1ıa.n~ 

Eroin lnübtela
larına yatakhk 
eden pastahane 
Eski Petrograt polis 
marlf etlle kapatıldı 



ATATCRK Bursa inglliz 
. Alman müzake-

F a b rı kasında releri 

..,. O.eter Atatlrk'ln, BapekD ;J vckill<>rlmlzle beraber, Bnrsa Mert· 

.. '*1ku181 slrantı.tae, fabrl kadaki tetJdklerlııe alt kıJJDetll 

baaralar ••• 

Loodra Berllne bir 
tebligat hazırladı 
Londra 3 (A. A.) - Öğrenildiğine 

"göre, halihazı1:1da burada bulunmalı;tu 

o.lan tng )terenin Berlin aefiri B. Hen • 
de-rson, Lord Halifax'ın ziyareti ile in 
gili'..t:lerle Almanlar arasında Londrada 
aktedilecek konferınaa müteallik ola • 
rak lııcilterenin Berllne yapacağı teb
ligat hakkında B. Çemberlain, mcıen, 

Halifax, Simon ve Hoare ile ıörütmUf 
tür. 

Berlinin bu teblilin yapıtnuııında vu 
kua getirilmit olan teeıthUr sebebiyle 
sabırsızlık göetenniı olduğu ı:annedil • 
melı;tedir. Maamafih bu tebliiin bugün 
lerde yapılması, beklenilmektedir, zira 
Alman müstemlekeleri hakkında Do • 
minyonlarla ve Frt.ınsa ile yapılmakta 

olan mütavereler henilz bitmit delil • 
dir. 

Lonclra 3 (A. A.) - lncilterenin 
Bedin aefırinin Londrayı ziyaretinden 
maksat, umumi bir miltavere oldup 
ve B. Hendenonun bir kaç gilıı sonra 
Berline dönmeden evvel B. Eden ile 
görilteceği haberi teyid edilmektedir. 

Yunan isi anda 

Nefi edilen 
siyasiler 

İngilizce "Deyli Expres,. gazetesi • 
nin Atina muhabiri, Yunanistaıldaki 

muhalefet liderlerinin lyoniyen ve Ege 
denizindeki Yunan adalarına nefyedil 
diğini yazarken tunları diyor: 

Gece va]sti liberc.ıller lideri Sofilis e
vinden tevkif edilerek İyoniyen deni • 
zinde ltake adasına nefyedilmittir. 

Halk partisi lideri Teutokis de, 1t -
ge denizinde Paros adasına gönderil -
mittir. 

+--.flwlftlilaitillllt'ıınnr."'1- waı •y~ 

suçlusu ya menfi veya mahpustur. 
Tevkif ve nefyedilen siyut liderler, 

general Metakaaı hükQmetini devir • 
mek istiyorlardı. Fakat plinları iki 
hafta önceden ~etf edildi. 

Parlamento intihabı artık yapılma • 
yacaktır. Parlamento binur, !imdiden 
polia karargllu halindedir. 

Mareşal 
Blomberg 

latl/11 edecelı 
Berlin. 3 (A.A.) - iyi malfımat al

makta olan bir menbadan bildirildi
giDe göre, lılarepl Von Blomberg, be.
layı seyahati yapmak tlzere ltaıyaya 
gitmeden evvel istifa edecektir. Resmi 
mahafll, bu haberi tekzip etmektedir. 

Bu mahafil, mareşalin yakında talı· 
didi sinne uğrayacağını beyan etmek
tedirler. Yakında bu bapta bir tebliğ 
nefl'edilmesine intizar olunmaktadır. 

• Eyfip kazasında belediye teşkilatı ta· 
mamlanmnmıştı. Bu sene belediye bütçe
sine konacak tahsisatla kadro tamam ola
caktır. 

ilkokullarda 

15,000 çocuğa yar
dım edildi 

İki yıldanıberi İstanbulda ilk okul 

1 
ycksul çocuklarına yardım için kuru • 
lan himaye heyetlerinin verdiği randı
m:ın takdirle karşrlanmaktaidır. 

İlk okulda okuyan ve yardıma muh
taç olduğu halde yardım gömeyen hiç 
bir okul talebeıi kalmamııtır. 

Her kaHda yapılan ywdımlar tea • 
bit edilmektedir. Emin&lildde 18 okul 
da 325, çocuia yırdım edllmit ve son 
U~ ıyda bunları (14.101) CWün yemek 
verllmittir. 

Fatihte 38 okulda 1538, Bttlktqta 
da 14 okulda 631, Yalonda 16 çocuıa 
bakılmııtır. 'u heeaba nuaraıı bu yd 
ytırtimı ıöreıı talebenin tayıtı 15 Wn! 
bulacaktır 

DUn bu mevıu etrafmda ıör\ltmlk 
Ulere Partide bir toplana yapılmı,ur. 

Yeniden~ ıı.. ••orta ....... 
KUltilr baJcanlıiJ ?37 • 938 dere yılı 

okul ihtiyacı etrııfmda tetkiklere bat
Jamıttır. Bu ltle orta tedrisat direkta· 
rü Bay Avni meıgul olmaktadır. Ko • 
misyon muhtelif vilayetlerin ihtiyaanı 
tcsbi tederck bu hususta bir rapor ri
cuda getirmektddir. 

lstanbulda &nümüzdeki sene yeniden 
8 orta okul ve üç lise açılacaktır. 

Mevcut liselerin orta kısımlarına ta
lebe alınmayacak, liselerde yalruz 9, 
10, 11 inci lmıflar bulunacaktır. 

lstanbuld<.ıld orta okullanıı ikisi Bo 
ğazda diğerleri de Bakırköy, Aksaray, 
Sarıyer, Beyoğlu Ye Haydarpaşa • Pen 
tıik battı illerinde olacaktır. 

Bakoolık orta tedrilat ağretmcn ilı • 
tiyacını da karşılamak üzere önümüz • 
deki yıl dört ve bet altı yıllık ilk olrul 
öğretmen mezunları arısında biri yazılı 
biri sözlü olmak üzere iki imtihan aça 
calctır. Her iki imtihanda kazatıanlar 

yeni açılacak orta okul öğretmenlikleri 
ne tayin edileceklerdir. 

---ı-.~1 • . - ...... ----· - --..--
dan olacaktır. 

Çifte tedrbıat kalkıyor 

tık okul durumu ela yine tetkik edile 
cek mevzulardandır. Bu yıl şehrimbJde 
hemen hemen bütUıı okullar çifte ted -
rilat yapımılardır. Çifte tedrisatın a • 
normal neticeler verdip &arilldüğü i • 
çln ne ilkokullarda ne de orta okullarda 
bu nevi tedrisat yapılma~. 

ilk tlllatil lllikWeti aatılaelk • 7 

ilk tahıilin Hlm yıla çıkanlarak 
bundan sonra muhtelif meslek okullKı 
açılması etrafında netriyat yapümııtı. 
Şimdi kWtilr bakanlıtı talim ve teıbl
ye heyetinden bir ıurup bu itle mq • 
p1 olmaktadır. 

Yeni ıeklin 939 den yılı bapda 
meriyete konmaıı muhtemeldir. 

Orta cıbllanla neim • it denim 
Orta okul ve liaeleıtde resim • it den 

lerinin ilk okullarda olduğu gibi te•hit 
edilerek "'atelye itleri,, iıtnri altında 

okutulması kararlqmıttır. 

Bu derste çocuğa muhtelif el &iıOat 

itleri de gösterilecektir. 

Meslek lmrtlan ı.liyete ceçti 
htanbul ldlltGr direktBrltıp tarafın· 

dan açılan 8lretmealere ihti1an mahi
yetteki meslek kun1an bir .. ttaa ki 

haren faaliyete başlamıştır. Bu kuralar 
muhtelif mevzular üzerine terti.P olun
muştur. 

Aile bilgisi kursunda doktor Zühtü 
Tinci ve okul yaşına kal:lar çocuk ter • 
biyesi üzerinde de Muvaffak Uyanık 
derı vtreceklerdir. 

Rektör c.n....,.,. si1ti 
Univcraite rektöıü Cenevrede topl4-

nan beynelmilel hu~ukudUvel konırni 
ile ittirak etmelr üzere dtııı tehrimb • 
.. eme.reye hareket etmiftir. 

um..wte.t. taJinler 
!itila edeıt Edebiyat fakilltni deb· 

na Bay tbrahhn Haklanm yerine ••ki· 
ı.ten tlı;tısat faJrWte.ı delram •e hu • 
lnık fakUlteai dekan •eldli ömer C.W 
ılthllmlttir. 

YJne Univer9itede • baJUllaD W 
da ltlerl dlrektarlUIUnc de EdftıiJat 
falrWtetl dekan katibi Bay lflyui ta. 
)'in oJunmuftUr. • 
Profnörlerin ......_ eldldlri ....._ 

Den yılı bqında muhtelif cfm.r_,. 
Uııi•eraite bilgllttt ile aJAk.Sır .....ı. 
rin tercüme itini tlzerine alan prolalr 
•• doçmtJer UniYenite r~ Bay 
Cani! Bllıelin hltbııhp ıa~ bir 
toplantı yaparak nziyetl görUtmiltltr• 
dir. 

Eaerlerden te:cümesi bitenler 'etk:k 
ten sonra hemen basılacaklardır. Ter • 
cüme için verilen mühlet mayıs sonu
na kadardır. 

B.bnhiaıeçecek Univeraite talebeleri 
Pedagoji enstitüsü talimatnamesine 

glSre Edebiyat fakültesi ile fen fakülte 
sinde okuyan talebeler fakülteden me • 
%Un oldu~lan vakit kültür bakanlığı em 
rinde çalışmak isteyenleri için b~; şart 
tar konmuştur. 

Bu talebeler kendi derslerinden im· 
tihan verdikten sonra pedagoji enstitü 
sU derslerinden de ;m+a-~- - 1

---
1
•

1
-

GıT. 

Sömestrler sonunda imtihan verile • 
cek derslerin çok olmasından ıdolayı 

alika&ı:-lar bir kolaylık olmak üzere 
betinci ıömeatri ikmal eden her talebe 
mütea\ip sömestrlerin herhangi birin • 
de pedagoji imtihanı verebilecektir. So 
rulacak pedagoji dersleri de, umumi pe 
dagoji, pisikoloji, Türkiyede okut mef· 
bumu ye tefekkürdür. 

Sime.tr tatili busün '-itiyor 
Universiteide sömestr tatili bugün bl 

tecek, derslere yanndaıı itibaren bat • 
lanacaktır. Muhtelif gezilere çıkan pro 
fesörler Ye talebeler ıehrimize dönmUı 

terdir. 

--~--~--~----------------
KURUN 

Aylık 

i •>·hk 
G ayhk 
Yıllık 

ABONE TARlFE.~I 

Memleket 
içinde 

9S 
260 
47& 
900 

Memleket 
dışında 
lSi K'lo 
42a • 
820 ,, 

1600 " 
Tartreslnden Balkan Birlill için 11da 

otuz kuruş '1üşillür. Posta birliline ıir
meyea yerlere ayda yetmlf beşer hraş 
llllllmedillr. 

Abona ka7dını bUdlreıı mektup n tet
araf llcreUni, abone paraıımn posta v. 
ya banka ile J'Ollama ticrethü idare keıa
cli flzeri ne alır •• 

ofgada bir cehennemi 
malılne•I Çapraz Kelime Balmacaıı Yeniden ı; abone yaıan Teya 5 abone 

blrden· yazılanlara, mekteplerle k~ od .. 
larına aynca tenztltt yapılır. 

'l'ltltlgenln laer poda merltnlntle 
KURUN'a abon• UtUrlır. lalJa, 3 (AA.) - Bu labalı RUI 

pmtecUerlnc1ea komthıimı aleyhta

n "Golm Rusya,, guetem bqmuhar
rlrl Kolonntçla lkametgthı yatmm.. 
da bir cehennem maldwi lnfilAk et
ml§tfr. Gazeteci, karısı ve otıu yara
lanmışlardır. lıf.ihalovlç adındaki bir 
Rus tevkif olunınU§tur. 

o • 

Vapur limana uğra-
• 

mayınca: 
lzmir, 3 (Hususi) - Meraiıı hat. 

tmdlllt geteıı .. Aksu,, vapunı kalkan, 
Fenike Alanya limanlarına uğrama • 
dan gelmlttir. 

Bu llmanlarda bekleyen mallar, bil
haaa portakallar yUztLcrtft kalm!fbt. 
Tilcearlar llk&yet etmektedirler. 

Yeni bulmacamız 

1 2 3 4 5 6 7 8 91011 
ı aaaaaaaac[Jfl 
2 aaaa••aaao• 
saaa•aa•a•aa 
4 aaaoaooar:ı•a 
5 a•a•aa•o•oa 
s aa•a•aı•L.. .. 
1 aa•aaa oocıa 
s •aaaaaaor:ı•a 
9 aaa•aaacB-.ıa 
ıo aaa•aaaoL •!"] 
ıı a•aaa••aae:• 
SOLDAN SACA: 

1 - Sevinç içinde bulunan bir vili
yetimiz. 2 - Ço'kokumuş, uyuyan, 3-
Bir sual, numaranın kısaltılmış şekli, 

yemek. 4 - Ta&ttan indirilmiş bir kral 
tıt:Clbula gelmişti. 5 - Sporcuların o
yundan aonra sayledikleri, boyldeğil. 
6 - Hırsızların bırakpı.ak istemedik • 
leri. 7 - Akın tersi, bir şey kaybeden 
lere söylenir, ülkü. 8 - Tahta işinde 
şahşan. 9 - Yüzümüzde bulunan bir 
aza, kasapta bulunur, bir nota. 10 -
Beklenmeden, kap<ımak için kullanılır. 
11 - ttıütür, kırmızı su. 

YUKARDAN AŞACI: 

1 - iatanbulda bir aemt, evin bir 
tasını 2- Acı, dikkatin yerine kullanı
hr. 3 - Dört semtten biri, çok seven. 
4 -tpret, kıp görülür. s-tçmek, aa 
atin bir aleti. 6 - Bap gelen itler için 
13ylenir. 7 - Ekmelr. yapılır, çağırıhr· 
ken söylenir 8-Sıkıntının tersi. 10 -

ı 
2 
s 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Kör, ıı - Zaferle elde edilir, tarlada . . 
bulunur. 

Adn1 delitUrme ticretl 20 lnmqlal'. 

Gec111lş Kuranlar: 
15 sene evvel 

bugün 
Jlenlmfiıklrat kanununun tatlTlldntlttl 

»onra mQıkiratı hal'lce ihraç etmek iP 
ı'1ıabına ontleıı flQade hitam balln•I "' 
banların lmluuına baılanmııtrr. 

Düyunu Umumiye idaresi ahiren .,,,,.. 
vete maraı.-aat edtrelt miJıldralm ıtdtJJlr
lenme.ı. poliı oe ııhhi11• aıemarlatlllJJI 
ne:ıarell altında cereuan etUlf ade• bllbll 
amelluatının "da ayni ıuretle yapılnlOIJ. 
ldnm11eldlğlnt blldlrmlıtlr. 

Vllduetce bu lıııırı!la aldkadar devafl'C 

maldmat Hrlladf.tlr• 
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Eroin müptelalarına 
Yatakhk eden pastane 

Esttl Petrogral polis marifetlle kapatıldı 
Bcyoğlunda İstiklal crddesinde eski 

adı Petrograd yeni i:.mi Ankara pas -
tahanesi olan pastacı emniyet müdür-
)"'~ .. 
ugu tarafından k:ı;>atılmıştır. 
Buranın eski sahibi Rus geçen sene 

Vergi borcundan dolayı Yun~istana 

knçmıı, pastahane maliye memurları 
~rafından mühürlenmi!ti. Bilahare bu 
rasını .M ::hm et Kınm isminde birisi 
tutın~tu. Son zamanlarda za.bıta me
lllurları tarafından yapılan tarassutıda 

burada morfin müptelaJannın toplanıp 
Xlllııa ba mda ızdıkları göri;lmüş, 

&cçen ayın on dördüncü günü bir kaç 
memur tarafından bir morfin müptcla-
81 tutulmuıtur. 

Yugoslav tebaasından Kolya oğlu 
\' osif Yuvanoviç ismindeki bu genc:n 
rna~a ba ında sızmı olduğu görülmüş, 
teb.nde bir mendil içinde morfin bula-
§ıkı bi . ks' • ı r cnıe ıyon bulunmuş, ayrıca 

~·•Jtahanenin hcHismda, pencere camı 
tnarında da morfin bula§ıklı bir bar • 

:ak ve bazı boş Ptketler meydana çı -
.arılmıştır. 

~ ~~murlar ertesi günü yani 15. ı. 938 
rıhınde pastahanede yine tar&ıJsutda 

bulunmuşlar ve masa baılarında sız -
lliış bir kaç kişi görmiişlerdir. 
. Bunlar.d.ım Nahamya oğlu Moiz üze-
~ ar - ~ · .ııacagı sıra ... a morfın bulaşıklı şı 
rıng ayı yere tıtmıştır. 

Yere attığı şırınga ahıuruş, üzeri a-
ranm ı....: k . · uır pa et eroın bulunmuştur. 

Ayni zamanda arkadaşı Bchzadın da 
heı~ • .. aya gırerek burnun<ı eroin çektiği 

g~rülmüş, yakalanmış, üzerinden bir 
rnıktar eroin çıkarılmıştır. 

Behzat avucu içinde sakladığı eroini 
a!zına atııro~ yutmuş, bu arada ellerini 
nı nırmıct B . • ı.· • ,. ır. ehzat bunun üzerıne oto 
n,,.. "- ı:ı .. ,. -, • h . .• - · · ı rnu . . .... ··."~..ta ancsıne goturu 
t 

1 
ş, rnıdesı temızTenerek eroinler ~ıka 

1 nnştır. 

• Pastahane apdcsthanesinde bulunan 
0.ulaşık b •: dJk:ar tahlilhaneye gönde -
rıırn· b t ış, unların morfin olduğu raporla 
f evsik edilince pastahane polisin vazi • 
de ve selahiyet kanununa ist:naden sed 
,.. edilmiştir. Pastahane muhahme to -
·•un k ta adar kapalı bulunacaktır. 
:-a _,undan başka dGn sabah Küçükpa • 

tua s• . }'i _ .rsem v:• !ıyette ıdolaşan Hüse-
l"fl rı oglu Arif isminde birisi yakalan • 
Ilı 11• eroin sektiği anla~tlmr~. mahke • 

eye ver'! • . A f ~roırı 1 .m. ~~ır.. rl Uç seneden beri 
çel:tığını Itıraf etmiştir. 

~E -o-

l:: '" l>"r clnaye·ın kall:i 
~a alan:Jı 

emniyet "k" . h:t 1 ın .ı şube memurları eski 
cinay f f ... a e ın aılını yakalamışltırdır. 

~9 ursaıı Piç Halil adındaki bu katil 
sene • d llind sın e Bursada bir J~adın yü • 

Cildu en Ahmet Nuri isminde birisini 
:auı:rnüş, fstanbula gelmiş buradan 
~ .. arist • aç ıUn ana k •,;mıştır, Pi~ Halilin b'.r 
l;ı, geld" evvel Bulgaristandan tstanbu· 
l;ı,ıır1t ığt görUimUş, dün Sirkecide do

liı.ı c~ Yakalanmıştır. 
'ttl~}~uin Bursaya gönderilmek üzere 

e Ulliu ·1· a k mı ığe teslim edilecektir. 
~ a ır fabrikasında yangın 

r ,_ \'velk" 
tıı;tc S 1 gece sabaha karşı Yeşildi! 

11e IUre~?Ylı cadde,.inde İsmail Ha'19tı 
l'•tıg111 asına ait bakır fabrikasmdan 
lllı Çıknıı F b . Itır. ,. §. a rıka tamamen yan -
an .ı:ang 

1
. a!ılalll ının neden çıktığı henüz 
ıraYa &i aınıştır. Fabrika yetmiş bin 
thelllnıh~ortalı olduğundan tahkikata 

bo ,,ette d b S'I'tı evam olunmaktadır. 
t - l{ 1'.JU JiLETLE YARALA • 

Ot arag'" . 
b
. Utan Ad umrilkte Şe~ercih<am~da 
ıt ,. alet e lk" ·ncnı vve ı gece Sirkecide 

l'IU ada ot 
tt- :Yanına ururken eski dostu Hüs 
~it gelmi • • et teklir • ş: 7ıne beraber yaşa _ 

,, lll~:Yince ~tnııştır. Adalet bunu kabul 
"Cn , nasa .. J Yaraız.- n Jl etle kadını ellerin 

···.ıştır. 

8t1.Et>t --o~uıyE tsı r~ı 
Q~ 
:.~ kaf uöp , sandı• l 1rı 
•'l.ııaıı ırı ıyor 

e aralannda 
bulunan daimi 

çöp sandıklarının ~:.·dırılmasına karar 
verilmiştir. Yüz kiloya yakın çöp ala
bilecek şekilde seyyar kutular yaptmla 
ra~ söpçiller buraytı topladıkları çöple
ri sık sık geçecek olan araba ve k<t.-n -

yonl~ra boşaltacaklardır. 
Bu suretle daimi çöp sanldıklarmın 

taaffün yapmaları ve fena moozara gös 
termeleri ortadan kaldırılmış olacak -

tır. 

Hayvan sergileri çoğaltılacak 
Vilayet tarafından her sene Edirne

k••?I haricinde belediye temizlik ahır
larında bir hayvan sergisi açılmakta i
di. Bu serg"den iyi netice alındığı için 
bundan sonra hayvtın sergilerinin mık
tarı çoğaltılacaktır. 

Bu sergilerde tavuk, hindi, kaz, ve 
sair h:ıyvanları da iyi yetiştirenlere mü 

kafat verilece'k,tir. 
Atpa:ıan §ehir dı§ln& alınıyor 

Fatihte evler arasında bulunan atpa 
zarının şehir dışına çıkarılmasına karM 

verilmiştir. 
Şehir mUtehasHsı Prost geldikten 

sonra yer hakkında kati bir karar ve-

rilecektir. 
Seyyahlara broıür 

Seyyah mevsimi olduğundan muhte 
Jif Avrupa memleketlerinden 1sttınbu -
la ait broşürler istenmekte:lir. 

Belediyenin evvelce bastırdığı bro -
şürler b:tmiş olduğundan yeni bütçeye 
konaca~ tahsisatla bu sene daha fazla 
mıktarda broşür basılmasına kt1:-ar ve
rilmiştir. İlk mıktar fransızca olrı:ak el 
li bin adet basılacaktır. 

--<>-

MOTEFERRlK 

Ş rket. Hayrlyenln yeni 
vapurları 

~ırk.cllnayrıyen.n ?1askOy<1e in gn et

tiği 74 numatalı vapurun tekne a·~sa -
mı bu ay içinde bitirilecektir. 

Martın birin.::e de vapur denize in • 
dirilmiş olacaktır. 

Yine ş:rketihayriye fabrikasında y< .. 
pılan araba vapuru da bir iki ay sonra 
denize indirilecektir. Bu vapur diğerle 
rinden daha küiüktür. Kabataş ile tls
kudar <• a ında işleyecektir. 

Şir~et:lıayriye bundan başka birkaç 
büyük vapur daha yapmağa karar ver
miştir. Bu vapuriarın tekneleri ve di • 
ğer aksamı fabrik . ı:ln yapılarak, yalnız 

makineleri Avrupadan getirtile::ektir. 
Bu maksatla şirketin mütehassısı B. 

Dik Avrupaya gitm:ştir. 
Prağ sergisine ıidccek mallarımız 

önümüzdeki nisanın 15 inde Çekos
lovakyanın Prağ şehrinde tı;ılacak o -
lan beynelmilel sergiye bizim de davet 
edi'diğimiz mallımdur. Bunu:l için mem 
leketimizden sergiye iştirak edec.ek tüc 
car1ar nümuneleri hazırlarnağa ve bir 
kısmını göndermeğe başlamıştır. 

Bu nümuneler sergide memleketimi 
zi tem1il e<lrn bir tüccara gönder!lmek 
teı:lir. Buradan gönderilen nümuneler, 
son z<ı!llanlarda bi'hassa ihracatımız a
rasında ehemmiyet ~aı:anan hububat, 
tütün ve üzüm, incirdir. 
inhisarlar Avrupada satıı şubesi açacak 

İnhisarlar umum müdürü Mithat 
Günel dün Avrupa}a hrıreket etmiştir. 
Genel direktör Avrupanın muhtelif 
merkezlerinde ku•ulacak inhisa::farın 
sattş şubeleri ile meşgul olacaktır. 

Mithat Genel, seyahat!nde Viyana, 
Bertin, Paris, ve Londraya uğrayzı:-ak 
bir buçuk ay ka;:iar ~alacaktır. , 

--4)--

MAHKEMELERDE 

Kaçak hah satanlar 
mahkOm oldu 

Geçenlerde gi.imrük muhafaza teş
kilatı memurları tarafından Kapalı -
çarşıda yapılan bir araştırmada Şerif 
ve Hasan isminde iki kişinin meml~ • 
ketimi1..e kaçak soktukları dört kıy
metli tran halısını satarken yakalan
dıklarını yazmıştık. 

Dün beşinci asliye ceza mahkeme -
sinde bu iki kaçakçının duru~ası ya
pılmış. her ikisinin suçlan sabit gö-

ç·n-Ja n ha 
yenı safh 

Çinliler, Ja onları 
kendi topraklarında 
yıprallp perişan ede 

bılecekler mi? 
• 

İngiliz hariciye nezaretinin resmi 
bUltenindc .Valter H. Moreli Çin - Ja
J>?n muharebelerine ait çok entercs:ın 
bır makale neşretmiştir. Açlıkla mü
cadele beynelmilel teşkilatında sekre
ter olarak bulunan Moreli Japonlara 
karşı Çinlilerin mukavemetini met -
hettiktcn sonra hulasa olarak şöyle 
demektedir: 
. :'Çi~de iyi talim ve terbiye görmüş 
ikı mılyon asker vardır. Fdkat, bu 
harpte c b"" ··k n uyu rolü askerin sayısın-
dan fazla. diğer mühiın bir mesele 
oynayor. Bu iki milyon askerin mer
k • h"k"·-ezı u wuete olan bağlılık ve sada-
kat derecesi ne merkezdedir? ... Bu 
mesele, şimdiye kadar bütün zihinleri 

işgal ediyordu. Fakat, günler geçtik
çe anlaşılıyor ki, Mareşal Çan - kay _ 
Şek hUtün Çin asker ve zabitlerinin 
muhabbet ve itimadını haizdir. 

Çın komünistleri bile Mareşalin u
mum kumanclanhğı altına girerek 
Japonlara kar§ı harp etmeğe başla

mıştır. 

Oı'Clu, fırka ve alay kumandanları
nın Mareşal Çan - :Kay - Şek'e gös
terdikleri itaat çol) üstündür. 180 Çin 
askeri fırka kumandanından yinnısi 
fevkalade bilgili ve tam askerdir. Çan 
Kay Şek son seneler zıırlında zabitle
rin kültür ve askeri bilgilerinin fa.z.
lalaştırılması için çok çşlıı.mıştı. Al· 
manyadıın getirilen 80 mütehassıs 

M·ııetler Cemiyet• 
nin 16 ncı maddes· 
Sovyet Hariciye komiseri diyor ki: 

KoUektif emniyeti muhafaza 
etmemiz, hatta imkan olursa 
kuvvetlendirmemiz [azımdır 

Moskova 3 (Tass ajansından) -
Mıllctler Cemiyeti kıyafetinin ıslahını 

müzakere için toplanan 28 ler komite
sinin toplantısında Sovyetler Birliği 

haric 'ye halk komiseri B. Litvinof, söy 
le::ligi nutukta, zecri tedbirlere dair o -
lan 16 ıncı mıı:lde üzerine demiııtir ki: 

Zecri tcdb:rler maalesef bazı vaziyet 
lerde tatbik edilmemi§ ve diğer bazı hal 
!erde de noksan b:r şekilde tatbik edil
mişse veya tatbikı durmuşsa, bu Mi • 
1etler Cemiyeti rızasının ekseriyeti tara 
fından itilaflı:• böyle yapılmış ve daima 
da şimc1i 16 ncı maddenin mecburi ma
hiyetini ilga için sebep olarak gösteri· 
len reaı:teler vesile olarak gösterilmİ§• 
tir. Bana karlırsa ezeli realiteler ve 
ahvrJ ve şerait vesilelerine kar
şr mUcadecl ederek on altıncı 
mad:Jenin mekanizmasının bütün ta••r
ruz hallerine tatbikinde ısrar edilmesi 
daha mantıkı olacaktır. Realite vesile 
olarak ileri sürülüyor. Zira zecri tedbir 
}erin muvaffakıyetinden şüphe edili • 

yor. 
F.ıkat, 16 ncı maddenin, bütün aza 

tarafından olamazsa. kahir bir ekseri • 
yet tarafından tatbiki bu muvaffakıye· 
ti teminat altına alır. Bugün~ü vaziye
tinde dahi cemiyet azasının birleşmiş 
kuvvetine karşı durabilecek devlet ve
ya devletler bloku mevcut değildir. U· 
nutmamahdır ki, 16 ncı maddeden ga
ye, yalnız başlanmış bir taarruzu dur
durmak değil, ayni zamtında mütear • 
rıza bir ihtar te§kil etmek ve onu ta· 
arruzunda durdurmaktır. 

16 ncı mnddenin bazı hallerde tat • 
bik edilmemesi, hiç şüphesiz bu husus 
ta cemiyeti zayıflatmaktc:dır. Bununla 
beraber ş~mdik,i mahiyetini veyahut 
otomatikliğini muhafaza ettikçe, mü _ 
tearrız memleketlerin bunu nazarı iti
bara almtmaları mümkün değildir ve 
alıyorlar da. 

Farzedelim ki, buraıda yapılan teklif 
lerc uygun o!arak, 16 ncı maddeyi şu 

veya bu vaziyetlerde tatbik edilebilir 
bir h<ı~de ihtiyari şekle koyduk. Mad • 
de, mütearnza kar ı 1'orkutucu mahi • 
yetini derhal kaybedecek ve mütearnz 

rüldüğünden Şerif 8, Hasan da 6 ay 
hapse ve lSO er lira ağır para cezası- I 
na mahkfun edilmişlerdir, 

Litvinof 

ı:er hususi vaziyette, zecri teldbiı lerc iş 
t..ırakt en a!akoymak ir:n cc · t• :r• mıye ın en 
zayıf azasını korkutabileceg· ı·n .. . e guvene 
cektır. Bazı devletlerin 16 d • ncı mu de -
nın otomatikliği esnasında dahi 1 

th
. d' . nası 

te _11 e ıldıklerini gördük. Halbuk,i bu 
vazıyettcn her aza, zecri tedb" l . k d" . ır erı en 
~s ne karşı infialinden veyahut kemli-

sıyle münaseı.ctl · f w 
• •• ı.; erı ena oldugundan 

d~ğıl, m~~hasırz.n imzalamış olduğu 
hır teahhut mucibince tatbik ttı'ğ" • .. c ını 

mutearrıza söyliyebilirdi. Milletler Ce· 
m"yeti azası, bu vazifeden bahsedcmc
dikleri ve zecri tedbirlerin lelıinde ve· 
ya aleyhinde rey vermekte serbest ol • 
d~~la.ı:z zaman vaziyetleri çok daha 
mu kul olz.:aktır. O zaman kendilerini 
tethiş etmek çok daha kolay olacaktır •. 

B. Litvinof sözlerini bitirirken, bu • 
günkü harp tehlikesini ve "taarruz sal 
gınını., işaret etmiş ve demiştir ki; 

Taarruzun kollektif mahiyetinin, dev 
Jetleri sakınması imkansız bir şekilde 
kollektif emniyet tarafına scvketmesi 
zaruridir. l'o,lektif emniyet ise 16 ncı 
maıdde demektir ve bunu muhafaza et· 
mekliğimiz ve hatta, imkan hasıl olun
ca, kuvvctlendirmekliğimiz icabeder. 

Litvinof Pariste 

Paris 3 (A. A.) - Litvinof, Paul 
Boncour ve de Tessen, bu sabu."ı Ce -
nevrdtlen buraya gelmi lerdir. 

B. Litvinof, bu akşam Moskovaya 
gidecektir. Sovyet m!!lhafili, mumai • 
leyhin Paristeki ikameti esnasında ~i _ 
yasi hiç bir görüşme yapmay<:ı::ağını be 
yan etmektedirler. 

Şan • I<ay - Şek 1·c 7wrısı 

dn b1.ı iete büyük rol oynamıştır. 
Düne kadar iki milyonluk bir ordu

yu idare edecek zabit yetiştirilome _ 
mi~ de, vaziyet, on sene evvelki gi
bi de değildir. 

Çin ordularının teknik mukave • 
meti t.ayıftır. Piyade ile süvnri ara
sında rabıta iyi değildir. Son zaman
da Çan Kay Şek'in elinde 1900 sahra 
topu bulunuyordu. Fakat, bunların 

bin tanesi kullanışa elverişlidir. Ha
va kuvvetleri krui derecede değildir. 
Piyadenin silahları eski sistemdir. 
Her asker kendi yükünü kendi tasır 
en kısa bir zamanda, Çan Kay Şek'i~ 
iki buçuk mil)'On askeri seferber bir 
hale koyabilirse de bunlardan ancak 
bir milyonuna silah buluna.bilir. Harp 
ba.']ladığı zaman Çin4e 500 tayyare 

vardı. Japonlnrm dört yüzü deniz tay
ytırcsi olmak Uır.erc bin tayyareleri 
bt1lunuyorou. Aşikardır ki, bu vnzlyet 
karşısında Çinliler, yardım edilmek
sizin uzun bir mukavemete muvaffak 
olamazlar. Mnmafi, hariçten satın al
dıkları, tayyare, cephane, silah, tank 
\'CSaire küJliyetlidir. Japonlar, donan. 
malım vasıtasiyle deni?.lerden Çine 
gönderilecek silah yüklü gemileri ta
rassut!arı altına almışlardır. Fakat, 
Rusyadan yapılacak yardım Jn.ponla. 
rı cnn evlerinden vurmağa kafi gele
cektir. Tarihler gösteriyor, ki Çin 
toprakları Rimdiye kadar pek çok ke
re!er işgal edilmişse de, Çin toprak
lnnnın uçsuz, bucaksız genLsliği için
de dağılan düsman askerleri en niha
yet perişan bir halde geri çekilmek 
m('cburiyetinde kalmı~lardrr. Bu harp 

te de, Çinliler, en birinci kuvvetleri· 
ni birinci planda öne sürerek kırdır
mazlarsa muvaffnkiyet kendilerinin • 
dir. Ve Çan Kay Şek bu tabye)i 
kullanmıştır. lnsanca. zayiat verdiği 
halde. muntazam bir şekilde geri çe
kilmiş ve ordularını yıpratmadan mü
kemmel bir müdafaa hattı tesis ede
rek baglinkU halde, Japonların karşı
sına kuvvetli olarnk çıkmıştır. 

Fakat Çinlilerin maneviyatı çok 
kuvvetlidir. Bu kuvvet günden gü
ne fa~lalaşıyor ve Japonları kendi 
topraklan içinde boğacakları kanaa
ti. biitün Çinlilerin kafasında yer e
dıyor. Şimdi Çinliler müdafaa vazi
yetine geçmislerdir .. Japonlar ya hü
cum, yahut perişan bir halde geri fi
rar etmek mecburiyetindedir. Hücum 
ederlerse milyonlarla si15.hlı Çin or • 
dusunun mukavemeti ile kaI'§ılaşa • 
caklnrdır. Bütiin Çinliler bu hakikati 
anlamıştır. 

Yukanki satırları ya.zan Morali bir 
Çin amirnli ile görüşmüş ve Çin mu
kavemetinin ne kadar devam edebile
ceğini sormuş.. Amiralin verdiği ce
vap §Udur: 

"Çok uzun bir zııman değil. Belki de 
yilz sene .. Yüz sene Çin için hiç bir 
§ey değil.,, 

Çinliler Japonlara karşı işte bu su 
retle hazrrlanmı~ ve hazırlanıyorlar. 
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Bu kapı clmnastikhanenin kapısı 
idi. Ora:ıı hem sıcaktı, hem serin; ha
\•ası da rutubetli idi. Döşemesi daha 
yeni yıkanmı§tı. Duvarlarda "birta -
kım destekler vardı ; bu desteklerin 
üzerine, boydanboya, kahve rengi di
rekler uzatılnııştı. Odanın obur başnı
da bir sıra iı.ce ince çubuklar, tavana 
kadar yükseliyordu. Bu uzunlamasına 
konmuş çubukların ıki tarafında da 
yukardan aşağıya inen çubuklar vardı 
ve tavandan aşağı bir alay halka sar
kıyordu. 

Bunlar hep yeni 5cylcrdi, insana a
laka '·eriyordu. Şu siyah elbiseli, dik 
yakalı, bıyıklı adam da insana ala
ka verıyordu. Bu adam çocuklara e
liyle; 

- Burdan çacukl&rım, hurdan, di
ye büyük bir masaya doğru giden yo
lu gösteriyordu. 

Çocukların ana ve babalarını da 
salonun nihayetine götürüyordu. Ço -
cuklar da, çocukların anaları ile ba
balan da bu bıyıklı adamın dediğini 
dinleyorlnr ve onun dediği gibi sağa 
veya sola gidiyorlardı. Paula o ma
saya doğnı gitti, babası da cimnastik
haııede aletlerin bulunduğu tarafa 
doğru. 

Paula birdenbire kendini bir alay 
ta.nnnadığı çocuk karşısında buldu. 
Ne kadar çok çocuk bu! Hem de ne 
başka başka çocuklar! Bahriye elbi
sesi giymiş, yahut kurşuni veya kah
ve rengi elbise giyinmiş güzel çocuk
lar vardı, uzun pantalonlu çocuklar 
vardı; bunların pantalonu topukla
rına kadar geliyordu. Bu koca bebek
ler ne de şişman çocuklardı öyle! Kı
sa pantalonlu çocuklar da vardı; bun
ların pantalonu dizkapakla.'"llldan çok 
aşağı iniyordu. Terteıais kolalı yaka
lı çocuklar da vardı, san çoraplı. bi-

çimsiz siyah iskarpinlilcri de; saçlan 
güz.el taranmışları da vardı, saçı ba
§I karma karı~ıklar da; yiizü gözü 
temizpakları da vardı, suratından 

nerdeyse ot bitecekleri de. 
Paula'nm sol tara!mda, mis gibi 

sabun kokan, temiz, lacivert elbh!eli 
kUçilk bir çocuk vardı; sağında da 
açık kurşuni elbiseli bir cocuk du • 
nıyordu; elbisesinin il.zerinde siyah 
siyah yağ lekeleri vardı etrafta müt-

' hiş bir koku sac:ıyordu. raula çocu-
ğun morarmış göz.lerine, soluk yüzü
ne, knnsız dud:ıklarına, çürük dişle
rine bakarken korkar gibi oldu ve, 
sanki kendini himaye edecek birisini 
arar gibi, ba mı obUr tarafa çevirdi. 

O zaman, ta nihayette baba.smı 

gördü. Çocuk anababalarmın ortasın
da başmm yansı görünüyor, anında

ki adamlarla gülerek konumıyordu. 
Çocukların beklediği yer artık ta

mamiyle dolmuştu. Biraz sonra, ka
pmm üzerindeki pirinç çan Uç kere 
acı acı çaldı. Kapılar kapandı: tören 
ba3layordu. 

BUytik masanın arkasında birçok 
adamlar, kadınlar sıralanmıştı. İçle
rinden bir adam ellerini biriblrine 
vurarak tempo tutınağa başladı. Bu
nun üzerine koro b~la1ı. Şarkı söy
leyenler yalnız büyüklerdi; ilk sıra

da oturmuş olan kUçUkler ne şarkısı 
söyliyeceklerini bilmeyorlardı. Koro 
gil7..eldi. Sesler bir alçalıyor bir yük
seliyordu. Musiki ve çocukların ber
rak sesleri ile t*kkUI eden bu ren -
gfırenk kubbe altında, Paula kalakal
mıBb. Yalnız, sihre tutulmus gibi, 
o da yava.5 yavaş dudaklarını oyna -
tıyordu. 

"-Ne güzel şey şarkı! Bu da mu
siki! Eğer mektep buysa ,güzel r:ey 
doğrusu!,. 

Şarkı bitince, büyük masanın arka-

sındakilerin hepei yerlerine oturdular, 
yalnız biri ayakta kaldı. Bu, siyah el
biseli, eişman bir adamdı. Bir şeyler 

.söylemeye ba§ladı. Ağzını burnunu 
oynata oynata lakırdı söylüyor, kol
larını havada döndürüp duruyordu. 
Fakat en ön sıradakiler bile adamın 
ne söylediğini işit.emiyorlardı. Yalnız, 
ya\aş ve boğuk bir iki kelimesi du -
yuluyordu. 

İkide bir: "vazife,, diye tekrar e
diyordu. Bunu, işiUncseler bile, du -
daklannın açılıp kapanışından nnln
yorlardı. "İrfan ordusu .. sözünü de sık 
sık tekrar ediyordu. ArkadaşJıktan 

bahsetti, vatandan bahı:ıetti Allahtan 
bahsetti. ' 

Bu sözler Paula'nm içinde müphem 
bir meşgale hissi uyandırdı ve çocu
ğun ümitleri biraz kırıldı. Mektebin 
bu tarafı daha §imdiden hiç hcşuna 
gitmeyordu onun. Tekrar arkasına 
döndü baktı ve yine babasını gördil. 
Babası şimdi kapıya daha yakın bir 
yerde duruyordu. 

Bu sırada ikinci bir adam ayağa 

kalktı, yUksck seslr, fakat kısaca bir 
iki şey söyledi: 

- Sağlam dimağ sağlam vüdudde 
bulunur! dedi. 

Fakat Paula bu sözlere dikkat et. 
medi, tekrar arkasına dönüp bakmak 
ihtiyacım duydu. Nihayetteki kapı
ya doğru baktı: Babası kaybolmuştu. 
O zaman, içinin burkulduğunu his
setti. 

Söz söyleyen adamın sesi duyulu
yordu: 

- Vatan için canınızı fedaya ha
zır, cesur, akıllı vatandaşlar olacak
sınız! 

Çocuk, korku itinde: 
"-. Dlba.m yokt Babam Kitmiı! 

beni yalnız bırakt.J da. gitti!,, dıye 

düşünüyordu. 

Söz söyleyen adımı, yuımıığunu 
sallayarak: 

- ÇünkU i:manı insan yapan ilim 
ve inzibattır! diye bağırıyordu. 

Paula: 
- Yalnız mı kaldım? diye düşünü

yordu. Ha.yır, burada yüzlerce çocuk 
var ... Şu up uzun masanın önünde 
muallimler var..... Şurada bUyük • 
ler var.... Bunlar yabancı adamlar a
ma, biz.e bakarlar. Öyleyse, yalnız de
ğilim .. Ama .... ne babam var, ııe an
nem, ne de Gyorgy; yalnız kaldım!,, 

Sesi çın çın öten adam: 
- Bu suretle, bizim bu küçük ce

miyetin çalışkan azalan olacaksınız! 
diye bağırdı ve, güzel bir selam vere
rek, yerine oturdu. 

Onun üzerine nihayette bulunan 
bUyüklerin arasından yav~ça bir al
kış koptu; alkı~, sıradıı n sıraya ge
çerek en k"l~Uk çocuklara kadar gel
di ve nihayet kulakları sağır eden bir 
bağrışma halini aldı. Bu herkesin co
şuşu Paula'yı heyecana getirdi, o da 
herkes gibi: 
-Yaşa! Yaşa! diye bağırdı . 
Böyle bağırmak, alkışlamak o ka

dar hoşuna gitmi§ti ki! Sol tarafın
daki o temiz pak giyimli çocuk, yüzü 
kıpkırmızı olmuş, avazı çıkt1ğı kadar: 

- Yaşasın mektep! diye bağırıyor
du. 

Bu sırada şarkı tekrar başladı. tık 
söylediklerinden başka türlUydü bu; 
ama daha güzel ve heyecanlı idi. 
Sonra, bUyük bir gürültü koptu. Bü
tUn orda bulunanlar, masadakiler ha
rekete geldiler, herkes biribirine gir
di. Herkes yüksek sesle konuşuyordu. 
Kapıların önünde duran bazı erkek
lerle kadınlar bu karııııklığı düzeltme
ye çalışıyorlardı. Bir taraftan 

( A rkcısı var.) 

1 
imza maktnesl icat 

olundu 

imza atmak belki herkes için pek 
yorucu değildir. Fakat, günde yüzlerce 
~ek imzalamağa mecbur olan büyük iş 
adamları ve milyonerler bundan bık -
mışlar, yorulmuşlardır, hatta. belki im
za atacak vakitleri bile yoktur. 

Şimdi yeni bir icat onların imda:lına 
yetişiyor: 

lmza makinesi icat olundu ... Bu ma
kine, herk.esin imzasına göre z.yar edi
liyor ve bir düğmeye basınca, makine 
harekete gelerek, ucundaki kalemi, san 
ki sahibi eliyle uynatıyonnuş gibi, ki 
ğıdın üzerinde yürütüyor ve tıpkı o 
adamın imzasının ayni tekilde bir imza 
atılıyor .. 

r Kı.. Haberler 1 
L--------' 

• Bina ve arazi vergilerinin tahsilCUı 
fazlalaşmış, yeni bütce:re bina vergisi 
için 3445000 lira muhammen varidat kon 
muştur. Ar:ızi vergisi de yüz bin lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

* Deniz ticaret mektebi mezunları dlln 
bir toplantı yapmışlar, Hisar vapuru kur 

banlRrının allUerine yardım için biltün 
denizcllcrden nakdi munl'enette bulunul. 
masına karar verilmiştir. 
* Yeni posla vapurlarımızdan ikinci 

on m!Jyonluk ııipnriş üzerinde yakında 

müzakerelere bnşlnnncnktır. 
Arir' , ...... Dalla l~An.•nAG n---.-6 

Fcridln e ki yalısında bir Jı c açılacak. 
tır. * Bu sene ilk mektep cocuklnrına m:ıh 
sus kampların adedi allıd:ın ona çık:ırı
lacak, buraya köy çocukları da :ılınacak. 
tır. 

• Valde hanında bazı odaların kapatıl 
masına knrar Tcrilmişti. \'ilı\yet hıfııso:ıh 
ha meclisi yakında kntt kararı Yerecek
tir. 

• Bir müddellenberi şchrimizd~ bulu

,nan de' Jel demlryolları umum müdürü 
Ali Rıza diln Ankar:ıya dönmüştür. 

• Konsen·atı var orkestrası, cumartesi 
günü snnt on yedide Jo'ransız tiy:ıtrosunda 
bir konser verecektir. 

• Takas sulistim:ıli davasına düıı üciin 
eü ceza mahkemesinde h:ıkılmış, sayılan 

kırkı gecen suclulann ar kanunundan is. 
tHadc cdemiyeecklcrine karar verilmiş. 
tir. 

• Çatalca, Silivri, Şile \'e Irva cİ\'arın. 
da sıtma mücadelesine başlanmıştır. 

'f. Berberler, hamamcılar, kapıcıl:ır ce
miyeti kongreleri ekserh·et otmnm:ısı yü .. 
zünden dün y:ıpıl:ımnmışlır. 

• Yakında Biıkr~ ünlver ilesine men
sup bir talebe karnesi şehrimize gelecek
tir. 

• lktısnl Yckfıleli, iş dairelerinin kndro 
!arını önümüzdeki h:ızinındnn itibaren 
genişletmeye knrnr '"ermiştir. 

:t- Milli emllik müdürlügü, hapishane 
binasının yıkılma işini bir müteahhide 
\"cnnc~ l kararl:ışlırmıştır. 

• Dün ağır cezada lsmaii isminde bir 
genci tab:ınca ile yaralayan pchlhan Mch 
met üc buçuk sene. Ahmcdi yaralayan 
Hüseyin oAlu lchmct de iki buçuk sene 
h:ıpse mnhkQm olmuşlardır. 

lf. Kohircdc toplanan bc:rnclmilel birin 
el ccz:ı kongre ine giden profesör Talu. 
rin rh oselinclekl heyet dün şehrimize 
dönmüştür. 

• fkinr.lkanunun son h:ıft:ıı;ındn, lstnn. 
bul limıınından harice cık:ırılnn m:ıllarm 
d<'i{cri 232940 liradır. 

il- Gümrük komiı;yonculıırının her sene 
Ycrıncleri mutat olan 1000 liralık kefalet 
!cin on beş şuh:ıta kııdar miıhlet veril. 
miştir. 

Kaçırılan; öldürüldü mü, sağ mı ?/ 

Kaybolan General!~ 

1 
Pariıteki "Beyaz Rus Askeri T eıki 
lab,, reisi Millerin izi üzerinde ..... 

Yazan: Altred Gerlgk --- Tefrika numarası : t 

Kaçan, nerede? 
"Sıhhatte kalını z ; Umld ediniz. Biz 

sizin için ..... ,, 
Skoblinin karı ı nıugnnnJyo 

Plc\·içknya, a' ukntı Filoncnko 
ile bnşbaşa, .. karşı knrşıyn .• A. 
'ukatı, "Hana uçlu olup olma. 
<hğmızr öyle) iniz!" <lfyfncc, 
l'ledçkaya, 3 kere lsta\'roz çı. 
knrıp, "Size ) emin ederim, ki 
ho.n hiç bir çcy hilmi,J·ordum ,.e 
bilmiyorum. Beni knrtnrmız, 

ize ynhnrnm; kurtarınız be. 
ni !" diyerek, ağlıyor: 

.\ vulı:at, sormağa de,·am ediyor: 
- Kocanızın suçsuzluğuna inanı

yor lilVSunuz ki? 
- Bfr an geldi, ki ben de tered

dUtlo şüpheye dUştUm t 
PJcvlçkaya, boğazı düğümlenerek 

ve gözleri yaşlr, cevap veriyor: 
- Bu an, bana General Millerin 

kocamı itham eden mektubunu gös
terdikleri andı . LA.kin sonradan ko
camın beni, yaşlanan bir kadını böy
le korkunç bir işe bulaştırmıyacağı
nı dUşUndUm ! 

Ve yeni bir hıçkırığı müteakıp: 
- Benim için en kötUsQ, onun be

ni böyle yUzUstn ortada. bırakabil

mesi ve kaçmış olması dUşilncesldlr! 
Rana. telefonla haber vereblllr ya
hut ta bir mektup gönderebillz:dl. O, 
bent seviyordu. Biz, 17 sene candan 
birlikte yaşadık. Blrlblrlmlzden bu 
suretle ayrrlamazdık, .. hayır, hayır. 
O, suçlu olamaz! Onu öldilrmllşler
dir! 

P leviçkaya namına istintak tevkif 
hlU~aine.r-hl rl(S.r. dAf.şı 1'\l\S.t.a....2'J\1iV01' 
Bu arada lslm gUnn ..,·eslJeslyie, u-
goslavyadan, gönderenin sarih hUvl
yetl herhangi bir şüpheyi muclp ol
mıyan bir kartpostal, ...... Kopenhag
tan GrandUşes Olganın bir mektu
ba ..... "Biz, uğradığınız felA.keti ga
zetelerde tcdehhllşle okuduk.. Ko
camla ben, Rab bin size metanet ver
mesini ve hakikatin zafere erişme
sine )'ardımcı olmasına dua ediyo
ruz." mealinde.. En son, postadan, 
sadece "Sıhhatte kalınız. Ümit edi
niz. Hiz, sizin için dua ediyoruz!" 
keltmelerini ıtlva eden Finlandiya
dan yollanmış bir kartpostal da ele 
alınıyor! 

Skoblln, Flnlandlyada mı? Pleviç
kayanın bilhassa bu anonim kart
postalın gelmesine ne kadar sevindi
ği herkesin gözlerine çarpıyor. Bu 
kartpostaldaki ibarelerde, kayıplara 
karışan Skoblinden bir haber glzll 
bulunabileceği hususunda uyanan 
şüphe, biraz sonra Estonyadan, Va· 
laam manastırından Plevlçkaya için 
bir salip değince, kun-etlcnlyor. 
Skobllnln Daltın sahasında alA.kala
rı bulunduğu, daha evvel tahkikatla 
tebeyyün etmiştir. Bu Baltık hUkfı

metlerl üzerinden, kendisinin orta· 
ya attığı teşebbüsleri Sovyet Rusya
ya karşı buralardan tatbike giriş

mek istiyordu. Konser seyahatleri 
denilen seyahatler, Baltık hUkumet
lerl arasında. yapılıyordu. Şu halde, 
Skobllnln oraya kaçmış olduğu şüp
hesi, hakikate yakındır! 

Ancak, avukat Filonenko, ,·aziyc· 
ti şiıyle tefsir ediyor: 

- Finlandiya ve Estonyadan ge
len haberler, Skoblinden gelmiyor. 
Haça gelince. bunu da baddlzatlnde 
mevcut olan Malakof isimli bir Ma
dam, Plevlc;kayaya bir dostluk lşa

rett olarak yollamıştır! 

meğe teşebbüs etmişlerdir: t 
sırada da mutfak kapısını kırn 
dır. Filonenko görününce, mUtE 
ler kaçıyorlar! 

' Avukat F'ilonenko, polisçe it 
alınırken , şöyle diyor: 

- E\·lmden hiç bir şey kaybc 
değildir. LO.kin bu vesileyle b 
mck arzusunda bulunduğum 1 
bir nokta vardır, ki o da evveli 
<ıe de mutat harici bir ha.disenl 
k:ıtlml celbettlğldlr. Telefonu 
zulmuştu ve mükerrer tecrübel 
rağmen, bir iltisak teminine iı 

bulamadım! 

DUtUn bu esrar dolu olup hl 
rln arkasında saklanan ka 
kuvvetler, PJevlckayanın mü 
veklllntn ellnde kendilerini 
mevkle sokup rezil edecek veBI 
bulunduğunu mu tahmin edly 
Bu detnlerl ele geçirmek tec 
ne ml girişildi? 

Avukat Fllonenko, gazete 
Skoblln vakasına dair mnmhal 
tafsllcn anlatıyor: 

- MUteaddlt ve etraflı kon 
larda, Plevfçka.yanın masum o 
ve kendisini, kocasının ba"ın• 

gelmiş olabileceği dUşUnceslnl 

UzdUğü lntibaını edlnd.Jm. 
- Peki, ya kocasının kaç 

Plel1çkaya nasıl izah ediyor? 
- O, kocasının bolşevlkler 

bına çalışmış olduğuna inan 
MUvekkllcm, kocasının herhan 
!IT"'""uft ---•1-J 1'1 J.'1111\:.11 ,&1J7&a.U 

mu o mı ve sonra a 1ı 

dan gittiğini daha ziyade muh 
görüyor! 

- Siz kendiniz Skobllntn k 
sını ve onun akıbetlnl nasıl 
ve tahmin ediyorsunuz? 

Avukat Fllonenkonun çe 
pek ciddileşiyor: 

- Ben de Skobllnln öldll 
olmasından korkuyorum ve h 
ltendlslnl bu meseleye sUrUkle 
lan şahıslar tarafından! 

kınız, Skoblln, o gece, Millerin 
rılmasından sonra, sabahın saa 
dlıno doğru para elde edebil 
Eğer ondan sonra, meselA. bir 
otomobiline bfnmış olsaydı, 
şimdiye kadar çoktan ortaya 
müracaatla kondislnl blldlrmi 
mak Ibımgellrdl; çünkU bu 
müşteri seyrektir. Diğer ta 
Skoblin eğer daha uzun mUdde 
lemfş olsaydı, artık Fransayı 

dobllmesl imkli.nsızlaşırdı; çü 
ha sabnhm saat se>kizlnde bUt 
dutlar kapatılmıştı! 

- Demek bu vaziyet Skoblf 
rar tein bir taksi otomobili k 
mış olması ihtimalini ortadan 
rıyor. Fakat ya demlryolunda 
fade ettiyse, kendisinin daha 
lara. gitmesine yardım,etmele 
eden dostların yanına gittiyse 

- Mesele de burada ya, işte! 
temeldir, ki SkoUlln, suikast 
<;ılığına iştirakçi tııfaUyle ta 
şahıslara başvurmuştur ve be 
dl hesabıma, onun orada öl 
muş olduğunu zannediyorum! 

Biıyiı"lc. Fransız edibi 
ALEXANDR DU\\AS'nın 
dünyanın her diline çevrilmiı 

olan fAheseri: 
üç SİLAHŞ .. tRI~AR'ı 

Derken, bu avukat Filonenkonun 
evinde cidden acalp bir hAdlse geçi
yor. Bir gece, sabahın saat 3 Une 
doğru, avukat, evindeki bir çift kU
çUk k6peğin hlddetll hiddetli havla
malarlyle uyanıyor. Avukat, mut
fak kapısında bir gUrUltU lşltlyor, 

rovelverlnl kaptığı gibi, mutfağa ko-

Pleviçkaya ve avukatı, Sko 
öldUrUlmUş olduğunu söyleme 
sabet gösterJyorlar mı, haklı 
lnr? Muhakkak ...... Skoblinlrı 
mat vericileri, artık işlerine 1 
yan bir ajanı hemen hiç mU 
mezler, gözetmezlerdl. Skobll 
lar fçln değerslzleştJyse. k 
yoltlnn onu bertaraf ettırmete 
kabildir! Fakat diğer taraftall 
nun Skobllne Fransadan )[aÇ 

cin bir firar yolu gösterdiği ~e 
gUnUn birinde Sovyet Rusyad 
hangi bir mevkide ortaya çı 
yolundaki diğer mUlAhaza 4•· 

1 TURKÇE SOZLU ola rak, hayret ve helecanla pörrne~a hJJz•r anınız ! • şuyor. MUtecavizler, arka merdl
,·enden çıkarak evinin lçerlllne sır-

derecede varlddlr! 



Edebi roman : 2 e 

OSMAN OFLAR 
YAZAN : Kenan HulOsi 

HikA.yemin burasında, yavaş ya
ıaş Zehra Osnıanofla olan dostluğu
muza doğru yaklaştığımı hissediyo
rum: Osruanonarm kendisine ayır-J 
dıkları ve yan ~araftan arka bahçey
le beraber benim odama bakan kü- j 
çük daireye girdiğim zaman, beyaz ı 

bir yatağın içerisinde. arkasrnı yas- 'ı' 
trklara d:ışamış bir kitabın yaprak
larını çevirirken buldum. Beni gö-' 
rür görmez konuşmasından çok da-1 
ha evvel ~özlerinin içerisini hatırlı
yorum. Ayak ucunda bütün işlerini 
bir tarafa bırakan Ahmet Osmanof 
oturuyor; fakat yalnız oturuyor ve 
tuhaf bir şekilde kendi kc>ndinı> dü
şünüyordu. 

Ahmet Osmanofun neler dilşündü
ğ'ilnil bir h:lkışta tahlil etmekten çok. 
benim için karısının mühim olduğu
nu biliyordum ve biraz evvel de söy
lediğim gibi sesini işitmekten zfyade 
söylediğim gl bi 

gözleriyle karşılaşmıştım, onların i
çerisinde Karnabat baskınından ev
vel istasyonun kalabalığı arasında 

kulaklarıma ı:ıöyledlği cümleleri işi
tiyordum: 

- Eğer hastalanarak olursam der 
hal gelebilir misiniz? 

- Grlgorofla haber gönderecek o
lursanız derhal. 

- Grigorof benim için ölebilir! 
Belki de kapıdan içeri girdiğim 

dakik al arda Zch ra 0Rm an of da ay
ni şeyleri hatırlıyordu; gözlerimizin 
bir su Ye oraya vuran akisler gibi 
karşılaştığım hissediyordum, şu ka
dar var ki Zehra Osmanof bilhassa 
Karnabat baskınından sonra bende 
n"eter ümit ediyordu. Böyle bir su
ale hemen cevap ,·ererniJ·ecC'ğlm $ÜP

heslzdt. Fakat tabif. Osmanorıarm 

ümit ettikleri gibi benim yanımda 
ve sıhhatini koruyacak bir adam te-
~Ut ettiğini biliyordu; daha son

ra .... Daha sonro. belki söylemek, 
hattA. dUşiinmek bile istemiyordu. 

Fakat Grigorofla kendini o kadar 
dolu hissettiği halde her nedense 
yalnızdı. Grigorofla dolu .. Tuhaf bir 
cümle işte ... Tuhaf, fakat doğru .. 
Çünkü Osmanofların içerisinde şu

nun \'e bunun yahut Halil ile Yusuf. 
tan herhangi birisinin bozduğu bir 
saat. daha başka türlü söylemek 
lbımgelirse, herhangi bir makineyi 
tamire çalışan Zehra Osmanof koca
sının sanmdn bile Osmanoflardan 
hariç bir takım şeyleri konuşacak 
ve onlara fiklrlerlnl söyliyecek biri
sini arıyordu. ~tiphesiz kt, aradığı 
Şeyi ilk zamanlarda dlnlcyeblleceR 
biri~i varsa o da Grlgoroftan başka 
~üınse değlldi; hnl bu ki G rigorofun 
Panayır hazırlıklarında birdenbire 
tabiatinin değiştiğini hissediyor; 
Osmanofların söyledikleri gibi, Grl
gorof 19-04 sonbaharından krşa gi-

rerken bir nevi deri değiştiriyordu. 
F'akat Osmanoflar bu deriyi haki
katen Grigorofun Uzcrinde hiRsedi
Yorle.r mı?. Delk! de bu, Osmanoflar 
dokunduğu zaman garip bir sihirle 

k~ndllerinl, hatta_ zehirlevecek bir 
det'i. .. Halil Osmanof böyie bir derl
~·ı Yalnız kesfedl'-'Or· Ye her nedense b • J • 

u derinin rengini ortaya koymak i-
tin kafasını yormuyordu bile .. 

1 
. ~nun içindir ki Zehra Osmanof 

'Utün kala.balığa rağmen, yavaş 
~avaş Osmanoflarda yalnızlığını his
~.~trneğe haşlamıştı. llu yalnızlığı en 
~.:kın bir ağrı gibi içinde duyuyor 

Osmaııoflardnki bütün mcşguli
l'etı ~ 

erıne rağmen tıpkı Grigorofun 
Yent d erisi gibi bir madde halinde 
ortal·a k 
~rn oyamryordu. Beni görtir 
ı;u rınez, hel ki de bütün bunları dü
re lldUğu için olacak kt, kendisini ye
"e Yıkııacak bir biblo kadar ayakta 

"or bir~ 'k gun huldıığu dakika, birden-
nıb nrşısrna çıktığ'm1 zaman. ya

a!'lında 
başk~ b ' ve kollarını dayayarak 
nı bl iç bir yere tutunmaksrzm ye

,, r ~uvvnt duvmava başlamıştı 
· "'ehra 0 · · · · 
hım h ı:ıtnanorun herhangi va -

lr h 
~unıukt nstnlıktan daha çok yor -
~attı& nn gelen bir baş ağrısı ile 

ını hlliyordum. YUzil, her va-

kit gördüğümden daha fazla süzül
mUstti. Ellerini bana uzattığı daki
kalarda, en iyi bir dost gibi anlaşan 
yözlerimizin ayni düşüncelerle titre~ 

dJğl şüphesizdi. 

- fkl e;ündür slzi bekliyorum:·de
di: Grigoror geç gelmiş olacak? .. 

Grigorofun Zehra Osmanofa ilk 
hıraktığr iyi tesirlerin hiç bir ,·akit 
benim tarafımdan giderilmesini is-

temPzdim: 
- Hayır. dC'llim; hil:1kis. tam vak

tinde geldi Grigorof. sadcPe yollar ... 

Gözlerimin içine daha fazla bir 
dikkatle baktığını görüyordum. Ve 

0 zamana kadar, iki üç saniye için
de bile olsa, Karnabadın yeni vazt
vetini düşünmemiş olan Zehra Osma
~of bir baskın gecesini, göz ve ku
laldannda yeni baştan yaşıyor gibi 

oldn. 

Zehra Osmnnofla hakiki dostlu
ğum hiç bir vakit şu ve bu şekilde 
başlamamıştır. Ilastalrğrnın bir iki 
hafta içinde iyiliğe yilztuttuğu gün-

. Jerde Karnabat 1904 sonbaharının 
en iyi ,.e bir ~tin birdenbire kaybo· 
luverecek kadar en gilzel mevsim 
dakikalarını yaşıyordu. 

Zehra Osmanofla, söylediğim ha
kikt dostluğumuzun bu mevsim ge
zintllerinde inkfşaf ettiğini söyleme
ğ-e mocbnrum. Burada dostluğu
muz, diyorum; fakat hiç bir Yakit 

bu kelimeleri ayni hecelerle ben 
söylememişimdir; Osmanoflarm t
çincle iyi, fena herhangi bir hakika
te dokunmaktan daha çekingen bir 
ta.biatim vardr, her şeyi Osrnanofla
rın lisanından dinlemek benim tçin 
daima zevkli ve hiç değilse daha ye
rinde blr hareket geliyordu. 

(Devamı var) 

8 .. • rta • 
yare kazası 

On kişi öldü 
San Diego 3 (A. A.) - Deniz ma • 

nevralarına iştirak etmiş olan iki bü -
yük deniz tayyaresi, tam uçma esnasın 
da vukua gelen bir müsademe netice -
sinde harap olmuştur. İçinde bulunan· 
lardah hayatta kalmış olan 4 kişi Ten
nesse zırhlısı tarafından alınmıştır. 

Mürettebatt;""..-ı diğer on kişi ölmüş
tür. Kaza gece yarısından bir~ sonra 
vukua gelmiştir. Harap olmuş olan tay 
yareler en yeni tip bombardıman tay -

yareleriydi. 19 i~incikanun~a Honolu~ 

luya doğru yapılmış olc:ın toplantı ha
lindeki uçmaya ştirak etmiş olan tay
yarelere benzemekteydi. 

Tayyarelerden biri alevler içinde dü§ 
müş, diğeri de deniz sathı ile temasa 
girince parçalanmıştır. Bu t~yareler, 

Kaliforniya sahilleri açıklarında şim -
diye kadar icra edilmiş manevralann 
en büyüğü olan manevwlara iştirak et 
mek üzere San Diegoyu terketmiş o -
lan ve 100 kadar harp gcmisinder. mü 
rekkep bulunan kuvvetli deniz filosu -
nun eczasındandı. 

--o--
Hariciye vekilimiz 

neliyor 
Bu hafta sonund<• hariciye ve'J9li Dr. 

Rüştü Arasın şehrimize gelmesi bek -
lenmcktedir. Şimci Viyanada bulunan 
Dr. Aras, orada hususı surette ik~ gün 
kr.ı1dıktan sonra şehrimize doğru yola 

çıkacaktır. 

Niklh 
Ş \°llC'I tin Allınbny kızı Sııziye AJtıııhay 

e. l d . 1 D vlet Demiryoll:ırı memur arın nı. 
ı e e '" . T'. k R " Hiıstcm Kapkııı 'ın oğlu ve • cnı ur 
N':kli rııt A nbarı muhıısebccisi Bay Hilmi 
Kapk;n·ın nikahları <Hin Eminönü evlen
me dairesinde birçok dost ve akrabaları
nın hurnrlnriylc icrıı kılınmı5tır. Genç ev 
lilcrc snndcllcr dileriz. 

Konser 
Yarın saat 17 de Fransız Tiyatro

sunda Konservatuvarın ilk büyük ar
kestra konseri verilecektir. 
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Zahire Borsası 
3-2- 938 

Buğcl:ıy YtımU)ak 
Buğday sert 
Arpa Anadol 
Bakla 
Çavdar 
Mısır ~arı 
Yulaf 
Susam 
lç fındık 
Tiftik oğlak 
Sansar D. çifti 
Varşak 

Ge"en 
Buğday 90 
Arpa 77 

Ton .. 
Mısır 62,112 .. 
K.tohumu 103 .. 
Un 65 .. 
Fasulye 30,1/4 .. 

f<O.MEDİ: 

Kr. l'a. 

5 35 
5 20 

• 5 
4 25 
5 

• 30 
• 3,5 

16 30 
33 -

130 -
2000 -
1300 -

Kr Pa 

5 37,5 
5 32 
4 7,5 

33 20 
134 -

2900 -

Giden 
K.tohumu 66 
Razmol 100 

Ton 
,, 

Z. yajf 14 •• 
Razmol 15 ,, 
Tiftik 14,1/2 ,. 
Mercimek 14 .. 

/.tfanbul Bdedluesi 
Şehir Tiyatroları 

Saat 20,30 da 
SÜRTÜK 

3 perde 
Yazan :!\fahmut Yesari 

Saat 20,30 cl:ı SÖZÜN KJSASJ komedi 4 
perde. Yazan: Von Sclıonlhan; Türkçesi: 
S. Morny. Pıızar 1ıünleri 15,30 da matine. 

--o--
Bu akşam: San'atktır 

~aşit ve arkadaşları 

1938 senesi komikler 
müsabakası san'atkl'ır 

:\":ışit, Dümbüllü 1s
rnail, Şevki, Rıfkı, 

Hakkı Ruşen, büyük 
program, tafsilAt el 

ilanlarında 
--o-

F.:RTl.Jr.RUL SADt 
TEK T!Y A TROSU 

Pazartesi: (l\ocfıköy -
Siireyya). Salı: (Ba
kırköy). Çarşamba: 

(Üsküı'lar) sinem:ıln-
rında (Çifte kernmet) 

Yod\'il 3 prrde 
Çeviren: Reşat Nuri 

-0--

Sinemalar 
S\K \RYA: Yatan Hasreti 

sC~IER: !\e,·york rl:ımlarında 

~IEJ.EK: ~rcıropol Bar 
iPEK: Lnbohem 

SAR\ Y: Korkusuz kaplan. 

l:9fi~ 
Rl"GÜ~ KALKAC.\K VAPURLAR 

Sani \'apıırun adı Gi iliği yol 
8.30 Ana farta Mudıınya 
9 Seyyar Kıırabiga 

10 Erzurum 1\ferı;in 

GELECEK VAPURLAR 
12 Güneysu Karadeniz 
16.15 Kocaeli İzmit 

4 ~ Ş U B 'K T - 193& 

Kral aileleri : 3 

Avrupanın kaynanası 
ve .. dayısı 

Danimarka Avrupa saraylarına gelin ye
tlşdlreo yerse, Avusturya sn rayı da en çok 

gelin alan saraydır ... 
Danimarka kra

lı "Avrupanın kay
natası,, olunca, kra 
liçe de tabii "Av· 
rupanm kaynana
sı,, ismini alacak
tır. 

Geçenlerde kral
lar Londrada to~ 

landıklar1 zaman, 
Danimarka kraliçe
si de Londraya git
mek üzere yola çık
mıştı. Fakat, daha 
Pariste kızlan, to
runları olan birçok 
kraliçe ve prenses
lerle buluştu. 
Londrada resmi ha va içinde top1a
lanıp konuı;madan evvel Pariste baş
başa görüşmeyi daha muvafık bul
muştu. Kraliçe kendilerine bir yer 
bulması için yanındaki adamına emir 
vermiştL 

Kraliçenin adamı, Pariste büyük ve 
kibar bir gazinoya gitmiş ve garson
dan, "kabine,. istemişti. Garsonun 
Danimarkalıyı alıp götürdüğü yer, 
hiç de onun murat ettiği yer değildi. 
Fakat fransızcayı pek iyi bilmeyen 
bu Danimarkalı o hadise ile, Fransı;o;. 
tarın "kabine,. kelimesi ile başka bir 
yeri de kasdettiklerini öğret11Iliş ol
du. 

Gazinonun başgarsonu Danimarka 

işaretler: 

kraliçesi için husus! bir yer istendi
ğini anlayınca herhalde bu hataya. 
çok üzülmüştür ... 

Dü~an HtS1m .Akraba 
Harpler, manen kardeş olan millet

leri birıibirine düşürdüğü gibi haki • 
katen kardeş veya yakın. akr~ba olan 
kralları da biribirine düşman etmek
tedir .. 

Mesela, Büyük Harpte, iki kardeş 
çocukları olan Alman imparatoru 
Vilhelm ile Rus Çan Nikola, evvelce 
bir arada geçirmiş oldukları güz~l 
günleri hatrrlanna bile getirmeden 
biribiriyle harp ediyorlardı. 

Kayı.erin karşısında, diğer düşman 
(Arkası yPdincicle) 

iş ahl8.kı 
v AZAN: Sadri Ertem 

Peyami Safa bir yazısında haklı bir 
surette cumhuriyet devrinin forme ede
ceği ahlak etrafında arc:.ştırmalar yapıl 
masını istiyor. 

Ahlak davası ıdaima iki koldan yü -
rüyerck hayatı kavramaya çalışmıştır. 

Nazariye yolu ile filosoflar ahlakın 

prensiplerini aramışlardır. Hayat yolu 
nu sosyetenin arzularım, iştiy-•. udarını 
şahıslarında temsil edenler ahlakın pra 
tik temellerini kurriıı\ışlardır. Her ha
reket bir felsefe kaidesine, her felsefe 
kaidesi hayat ve hareket tezahürüne 
ircr• edilebilir. Yerle gök gibi birbirine 
uzaktan bakan nazariye ve hayat haki
katte birbirinden pek farklı şeyler !de
ğildir. Hayatla nazzıriye arasında gör
düğümüz tezatlar düşüncelerimizle ha 
reketlerimiz arasındaki aykırılıklardan 
doğmaktadır. 

Bu aykırılık bazan bir yanlış izahtan 
düpedüz cehayetten, yahut insan arzu 
~u ile sosyal muhiti arasındaki intıbak 
sızlıkt:.n ileri gelir. 

Nazan ahlak prensipleri ile hayat 
şartlan arasında daima irtibat mevcut 
olmuştur. 

Sitoik, Sinik ahlak eski Yunanda fa
kir halkı, Romada plebi sardığı gibi 
Epikürcü ahlak da yaşanan anın hazzı
m tatmak isteyen zengin ve müreffeh 
zümrenin hayat telakkisini ifalde etti. 
Romanın Epikürcüleri günü gün et
mek isteyen ve ferdi hayatın merkez 
sikleti yapmak isteyen, insanlardı. 

Hiristiyanlık kendine göre bir ahlak 
halk etti. Tarihin seyrini birer, birer 
saymağa lüzum yok. Bizim bugünkü 
hay<•tımızm ahlak prensibi ne olacak -

tır? 

• • • 

de yüz senedir. Belki biraz daha fazla 
bir zamandanberi Avrupai manada fel
sefe tezleri üzerinde çalışan münevver 
lerimiz olduğu halde ortadan sağlam 

bir eserin mevcut bulunma:nasıdır. 
Nazariyenin bir cemiyet içinlde altla 

bırakm::ısı, onun, hayatın bazı ihtiyaç 
larına cevc.ıp vermesi ile mümkündür. 

O halde bugünkü ahlakın temelleri· 
ni bir taraftan hayattan bir taraftan da 
o hayc.ıta intıbak eden onu doğru bir şe 
kilde kavrayan fikirden almak zarureti 
vardır. 

Bugünkü hayatımızın yegane değil • 
se bile kenJdisine çok kıymet verdiği • 
miz mevzuu "iş,, dir. 

Vatan ahlaknnız ona daycınıyor 
Aile ahlakı ona dayanıyor. 
Ferdi ahlakımız ona dayanıyor. 
Beşeri ahlakımız ona dayanıyor. 

Bugünkü Türkiye işin vatanıdır. 

Yeni Türkiyenin bütün manası ile 
işin kudretile inşa faaliyetini tamamla
yacak, mesut, müreffeh Türkiye ancıık 
böylece doğacaktır. 

İşi hor gören, işi kayıtsızlıkla karşı
layan insan sosyete içinlde itibara ka • 
vuşmamı:.ktadır. 

iş ahlakı aileyi müsavi haklı ve me
sut olmaya namzet insanlar haline ko
yuyor. 

Kadın erkek müsavatı, iş kudretinin 
iki cins ar<ıSındaki hakimiyetine daya
nıyor. Ve bu hal bizim bugünkü me • 
deni kanunlarımızla teyit ediliyor. 

Aile ahlakının totemik unsurları git
gide kaybolmaktadır. 

Eski ceza hukukunıdan yeni ceza hu 
kukuna geçiş yalnız bir hukuk telakki
sinin değil, bir ahlak seviyesinin de iw 
şaretidir . 

Ferdi ahlakımızın esasını iş teşk:ı et 
mektedir. işini hakkı ile yapan adam 
itibarh insandır. 

fl.30 Ülgen 
6 Seyyar 

Bandırma 
Karabiga 

Bugünkü hayatımız için nazari ah -
lak ile pratik ahlakı birbirinden ayır -
mağa imkan yoktur. Biz bu tecrübeyi 
yapmak istesek, filosoflarımız olsa, on 
l<rr da bu işle uğraşsalar da onlann ile 
ri sürecekleri nazariyeler eğer hayata 
inti!>ak kabiliyetinde değilse mutlaka 
kaybolmaya biç olmazsa cemiyet için
de akis bırakmamağa mahkUm olacak
tır. 

j Mahkum or.duğunun en güzel misali 

Türk sosyetesi ferdi kıymetlendirir
ken işi .zaviyesinden bakarak ona paha 
biçecek kadar tolerans sahibidir. Bu ile 
ri hamleli ya~yan cemiyet içinde pro 
tik ahlak esasen mevcuttur. Bizim vazi 
femiz ya§ayanı şuurlandrnnaktır, 



Fransada şark 
ve Akdeniz 

meselesi 
Paris 3 {A.A.) - Himaye ve man

da altındaki toprakların umumt po
litikasını da kontrolle mUkellef olan 
senato dış işleri komisyonu Şimal 

Afrlkası meselelerinin telif ve tan
zimine memur bulunan B. Sarraut· 
nun. Fransanın dış politikası ve em
nlyeU ile mllnasebattar olarak Af
rika ve Akdeniz vaziyeU hakkındaki 
izahatını dinlemiştir. 

B. Sarraut. Avrupa ve Asyadan 
daha umumi mahiyette diğer zorluk 
larla münasebattar Akdeniz mUşki
lAtını çok derin bir surette izah et
miş ve Fransa Ue lngllterenln kıta
lar araaındakt mUnakalelerinl alft.ka 
dar eden bu mesele hakkında ay
dınlanmamış hiç bir nokta bırakma
mıştır. 

B. Sarraut. Yakın Doğudan Batı 

:Afrlkasına kadar Arap ve Milsltıman 
ahali arasında yapılan yabancı tah
rlkAtı hkkrnda tnm malümat vermiş 
ve Fransız hükumeti tarafından bu 
hususta alınan tedbirleri blldirmiş
tır. 

B. Sarraut'nun izahatı dört saat 
enrmilş ve komisyon üzerinde derin 
bir intiba bırakmıştır. 

t~timada, Ceznlrde bazt yerlJlere 
politik haklar verllmesine dair olan 
Blum • VIolette propesi meeslesl 
mevzuu bahsolmamıştır. 

Kutuptaki/erin vazi
. yeti tehlikede 

Moskova. 3 (A.A.) - Tass ajansı 
şimal denlz yolları idaresinden a~a
ğıdakl malümatr almıştır: 

Papanın ve arkadaşlarının buz n
zerindeki vaziyeti son 24 saat için
de vahimleşmlştir. üzerinde bulun
dukları buz kUtlest parçalanıp da#tl 
makta devam etm1ştır. Dört fedakar 
ft.lim bu en tehllkeU anlarda da ce
saretıı:~rını kaybetmlyerek d!ğer bir 
buz parçasının nzerlne atlamıştır. 

Yalnız kendileri geçmekle kalma • 
mışlar. beraberlerinde yiyecek ve 
sekiı ayhk llmt tetkikatın neticele
rini de tıletlerle birlikte taşımışlar
dır. 

Irak, Filistin ve Er
düo arasıona 

Bağdat, 3 (A.A.) - Irak slyast li
deri N'url paşa Saldin Kahire ve Lon 
drada Filistin meselesinin hant 1 -
çin yaptığı müzakereler hakkında 

mecliste beyanatta bulunan harlcl
'1e nazırı Te' flk Sueydl, Nuri paşa
nın tnglllz hükumetiyle müzakere i
çin resmi hiç bir sıfatı olmadığını 

söyliycrek dcDıiştlr ki: 
Irak hlikümetl, Filistin meselesi

nin Filistinle UrdUnU Irak'a ilhak 
suretiyle halline matur herhangi bir 
projeyi I..ondra ile muzakere etme
miştir. Bu Uç memleketin herhan
gi bir şekilde birleştirilmesi projesi 
hakkında hiç bir maHimat ta mevcut 
değildir. 

Su baskını 
(Üsıyanı: l incide.) 

Karadere suyundaıı geçmekte olan 
Batiplar köyü muhtarı Ahmet, hay
vanile sulara kapılmış ve boğulmuş
tur. Cesedi Sığırköyü yakınlarında 

bulurunuştur. 

Büyük Menderesin Aydın ve Çine 
ovalarındaki tahribatı da mühimd.ır •• 
Arazinin büyük bir kısmı sular altın
dadır. 

Feslek çayının demiryolu etrafın

da teşkil ettiği tehlike alınan tedbir
lerle kaldırılmış, tren seferleri yeni
den başlamıştır. 

Suların bastığı ve basmak tehlike- l 
sini gösterdiği yerlere en acil tedbir- ( 
ler ve yardımcı kuvvetler gönderil
mekte, icap eden bUtiln tedbirler a- ı 

lmmaktadır. l 
Nehirlerin da.ha fazla taşmayacağı 

ve seldlmeye başlayacağı talımin olu- l 
nuyor .. 

Çin de 
" Harp hali ,, varmış 

Vaşington 3 (A. A.) - Ayan azasın 
dan B. Ney ayan meclisinlde B. Ruzvel 
tin vakit ge!jirmeksizin bitaraflık ~a

nununu ileri sürmesi lüzumunda ısrar 
etmiş ve şöyle demiştir: Çünkü bizzat 
B. Hirota Japon diyetindeki beyanatın
da Çin - Japon münasebatını "hali • 
haı:'p,, tiiye tavsif etmiştir. 

Malilm olduğu veçhile bitaraflık ka 
nununun. Amerika reisicumhurunun 
baliharein mevcut olduğuna kail olması 
halinde. muhariplere tatbik edilmesi i
cabetmektedir. Maamafih mesul mıılıa
fıl, bu kanunun tatb~ edilebilmesi için 
resmi bir harp ilam yapılması lazım gel 
diği mütaleasmdadrrlar. 

Japonyaya Bir Te§cbbils 
Vaşington, 3 (A.A.) - Salahiyet

tar bir menbadan öğrenildiğine göre 
Amerika, İngiltere ve Fransa, Japon
ya hükilınetindcn Japonyanın deniz 
i~aatı hakkında sarih malfunat ve i
zahat almak üzere yakmda Tokyoda 
ayn ayrı teşebbüslerde bulunacaklar
dır. 

Hiik"'ltrnct7c Partiler Arasında 

Tokyo, 3 (A.A.} - Beynelmilel va
ziyetin nazik olmasına binaen hükfı
met erkanı ile siyasi fırkalar reisle
rinin bundan böyle diyette hüklımeti 
müşkül mevkie sokacak istizahlarm 
önüne geçilmek Ü7.ere hususi görüş -
meler yapmaları teklifi ileri sürül -
mü.ştür. 

Kan Dökmeden 
Şanghay, 3 (A.A.) - Tsingtao'da

ki Japo~ kıtaatı bu sabah, kan dökül
meksizin, Çefuyu işgal etmişlerdir. 

Japon tayyareleri sehre birtaknn ri -
saleler atarak halkı mukavemet gös
termemeğe davet etmişlerdir • 

Şimali Çine
0

Dört Milyon 
Tokyo, 3 (A. A.) - Asahi Shinbun 

guetesine göre Şimali Çinin inkişaf 
ettirilmesi laine Japonya. tarafından 
400 milyon yen ta,hsis edilecektir. 

Şelıir Nası l 'Alındı 

Şanghay, 3 (A.A.) - Tsingtaoda
ki Japon kıtaatı tarafından Çefu'nun 
işgali hakkında aşağıdaki mütemmim 
malfımat ve tafsilat verilmektedir: 

Harp gemileri limana gelmişler ve 
Japon kıtaatı ile teşriki mesaide bu
lunmak üzere karaya asker çıkarmış
lardır. Ayni zamanda deniz tayyare -
leri, bütün gün §ehrin üzerinden uç
muşlardır. Çinlilerin bütün wnuıni 
binaları Japon b"1'ağı çekmişler ve 
her tarafta. şimali Çinin muvakkat 
hüldlınetin beş çizgili bayrağı mey
dana çıkmıştır. 

Çin kıta.atının birkaç hafta evvel 
Çefuyu terketmiş oldukları hatırla • 
tılmaktadır. 

Paris, 3 (A.A.) - Havas Ajan.sr 
bildiriyor: 1932 de B. Berriot (Er
yo )nun teşebbüsü Ü?.erine mecliste 
ihdas edilmiş olan Fransa • Türkiye 
grupu tekrar teşkil edilmiştir. 

B. Bossoutro (Bosutro) nun baş.. 

kanlığmda 220 aZ3;dan mürekkep o
lan grup, idare komitesini, Türkiye 
ile Fransa arasında asırlara dayanan 
dostluğu kuvvetlendirmek çarelerini 
birlikte tetkik etmek üzere Paristeki 
Türkiye büyük elçisini ziyarete me -
mur etmiştir. 

--0-

Aydındaki alaya 
Sancak verildi 

Aydın, 3 (A. A.) - Bugün Reisi
cumhur Atatürk namına orgeneral 
İzzettin Çalışlar tarafından buradaki 
alaya merasimle sancak verildi. 

Merasimin yapıldığı Cumhuriyet 
meydanı çok kalabalıktı. Bu münase
betle asker ve mektepliler bir geçit 
resmi yaptılar. 

Orgeneral İzzettin Çalışlar şerefi
ne akşam belediye tarafından halke
vinde, bugün de alay tarafından Or
duevinde ziyafet verildi. 

Ziraat enstitiileri 
rektörü 

Mukavelesinin feshini 
istedi 

Ankara 3 (Telefonla) - Yüksek zi 
raat enstitüleri rektörü profesor Fal • 
ge v:kaıetten mukavelesinin feshini ri
ca etmıştir. 

Profesör Falge sıhhi vaziyetinin ça
lışmaya imkan vermediğini ileri süre
re~ Almanyaya dönmek kararındadır. 

Profesör, memleketimizden ayrıl • 
mak mecburiyetirlde olmasından çok 
müteessir bulunduğunu söylemektedir. 

Vekalet profesörün bu isteğine kara 
ruu önü-U.d.ıü &iinler~~~" 

Mukavele feshedildiği takdirde pro-
fesör ayırt artasına 1doğru vazifesinden 
ayrılabilecektir. 

Bağ, bahçe sulama 
işleri 

Beledlyel. r çok az Ucret 
alacaklar 

An~ra 3. (Telefonla) - Bazı yer • 
lerde belediyelerin bağ, bahçe ve fidan 
lıkları sulamağa mahsus sulardan iktı· 
sadi vaziyeti sarsacak derecede ücret 
almakta oldukları öğrenilmiştir. 

Memleketin ihraç mcl:idelerini müte
essir edecek ve balkın buiıları yeti§tir
mek hususundaki rağbetini kıracak şe
'J91 alan bu vaziyetin önüne gcçilmeai 
belediyelere bildirilmiştir. 

Yozgatta Atatürk giinü 
Yapılan tebliğe göre, ıu verilen yer· 

lerden ancak masrafa tekabül edecek 
derecede gayet az bir ücret alınması Yozgat 3 (Hususi) - Büyük kurta 

ncı Atatürkün Yozgadı şereflendirme· 
lerinin dördilncü yıldönümü bugün he 
yecanlı bir hayra molzırak k,utladı. 

Bu münasebetle Halkevinde topla -
nan binlerce vatandaş Büyü'kj öndere 
olan derin sevgi ve saygıları ile minnet 
ve §Ükranlarmı arzettiler. 

Bu büyük gün heyecanlı bir bayram 
olarak tekrar yaşandı. 

Ankara beled'yeslnde 
asfalt mütehassıs.ığı 

Ankara 3 (Telefonla) - Ankara be 
Jediyesi ı 938 bütçesinde teknik teşkila 
tını kuvvetlendirmeye ve genişletme
ye karar vermiştir. Bu ~ı;a,1da, 'k.adroya 
b:r de asfalt yollar mütehassısı ilave 
edilmektedir. 

-0-

lsvlçre ile flcaret mUza
kereıerl başladı 

Ankara, 3 (Hususi) - İsviçre ile 
Türkiye arasındaki yeni ticaret anlaş
ması müzakerelerine bugün hariciye 
vekiletinde başlanmıştır. 

Türk heyetine Faik Kurdoğlu, İs
viçre heyetine federal konsey delege
si. B. H. Ebrard reislik etmektedir. 

Bu anlaşmaya ait Wep ve temenni-

lazımdır. · 
Bu esasa dayanarak, yapılacak tari

felerin tetkik edilerek derhal Dahiliye 
vekaletine gönderilmesi de tebliğ edil-

mittir. .. 

Kaı şıgalıada bir vapur 
karaya otuıdu 

İzmir, 3 (Hususi) - 1.zmirle Kar
şıyaka arasında işleyen "Suvak,, va
puru dün gece karaya oturmuştur. 

Vapurun karaya oturması yolcula,.. 
rı büyük bir teHlşa düşürmüştür. Kar
şıyaka halkı da sahile topla.n.mış, va,.. 
purda olan tanıdıklarını merak ve en
dişe eylemiı;ıtir. 

Vapurun kurtanlması da epey u
zun sürmilş, bir buçuk saat çalışıldık
tan sonra kurtarılmı§tır. 

....;,.._.,,o._ 

Tirana elçlmlz 
• 

Ankara 3 (Telefonla) - Tirana el
çiliğine tayin edilen B. Fuat Hulusi 
Tuğ''Y üçüncü dereceye terfi etmiştir. 

leri olup henüz vekalete bildirilme
miş olan ticaret odaları ve tüccanmı
zm dileklerini süratle Ankarada TUr· 
kof ise göndermeleri 11zımdır. 

Bir Alrilan 
tahtelbahiri 

(Vstyanı 1 inci aa'!J'fada) 
ile Kadiz arasında sılıj sık gidip gelmek 
tc ve tspı.ınya sahillerinden geçmekte· 
dir. Bu seferler bilhassa gece yapıl • 
makta ve tahtelbahir 40 metre kadar 
derinlikten gitmektedir. 

İngiliz gemilerindeki bir çok zabit
lerin zannettiğine göre, tahtelbahirin 
bu seferleri müstı.ıkbel bir harp için ta 
lim mahiyetindedir. 

"Tahtelbahir geçenlerde Kadize gel· 
miş. bu limanda bulunan "5 - N ep -
tun,, dan mazut almıştır. Kaidizden kal 
kan trotelbahir Huelvaya gitmiı, iki 
gün sonra Sevillaya doğru hareket et
miştir. 

"Sevillada Alman tahtelbahirinin ge
lişi merasimle ~arıılanmııtır. 

Bu merc:ı:simde Alman kurmayı ve 
İtalyan mümessilleri bulunmuştur. 

''Tahtelbahir bundan sonra tekrar 
Tancaya dönmüştür. 

''U 34,, te, bir harp hali taüe teşkila 
tı v<ırdır. Yani, gemide, her zamanki 
19 kışi yerine 34 kişi bulunmaktadır,, 

Siyasi mahafil bu haber kar§ısıdda 

pek katibir kanaatta bulunmuyorlarsa 
da haberin doğru olabileceği ihtimal -
den uzak görülmemelı;tedir. 

Bununla beraber, batırılan İngiliz 
gemisine bu Alman tahtelbahiri tarafın 
.dan taarruz edildiği pek zannedilmc -
mektc.dir. 

lngiltere imr muhtıra venli 
Londra 3 (A. A.) - "Deyli Tel· 

graf,, gazetesinin istihbaratına atfen 
yazıldığına göre diplomıısi muhabiri, 
B. Eden Fransız veİtalyan sefirlerine, 
kara suları haricinde ya.kalanae<.tk olan 
tahtelbahirlere taarruz edilebileceğine, 
hatta bunların batmlabileceğine ve bu 
yüzden hiç bir mesele mevzuubahis ol
maya.:ağma müteallik bir muhtıra ver 
miştir. 

Derhal lbatmlacak.. 
Londra 3 (A. A.) - İyi maliimat al 

makta olan mehafil, Akdenizin İngilte 
re tarafı11dan kontrol edilmekte olan 
mmtakasında korsanlığa karşı himaye 
tedbirlerini takviyeye matuf olan İn • 
giliz planının bu mıntakada ~gt~l}2ahir 
1 nn: '8 tm!tlfi.I Uhi;:m1 yle üi!'"nemeı«e 
olduğunu söylemektedir. İngiliz torpi
tomuhripleri tarafından kara suları ha 
ricinde meydana çıkarılacak olan bu 
tahtelbahirler, lderhal peşine düşülerek 
batmlacaktır. lngiltere hükUnıeti, bun 
dan başkD, İtalyan ve Fransız kontrol 
gemilerinin kendi mıntakalannda bu 
veçhile hareket etmelerii de istemi§tlr. 

Bahriye mahafili, Fransa ile lt<iya
nm İngiltere tarafından ittihaz e~ilmi§ 
olan kararı toovip edecekleri, ancak 
kendi kontrol mıntakasınlcla mümasil 
tedbirleri yalnız Fransarun tatbik ede 
ceği miltaleoomda bulunmaktadır. 

lngiliz semiıi nasıl batb? 
Barcelona 3 (A. A.) - öğrenildiğine 
iki İngiliz torpito muhribi Emdymin 
vapuruna Almar!aya kadar refokat et· 
mi§ti, fa~at gemi kaptanı gece olmak 
'dokıyisiyle Carthagene limanına gir • 
meyi geciktirmiştir. Torpil, gemının 

baş tarafına isabet etmiştir. Bunun ü
zerine bütün mürettebat derhal güver 
teye çıkmıştır. Kaptanla kansı esasen 
güvertede bulunm<ıktaydılar. Kaptan, 
denize bir sandal indirmeğe te§ebbüs 
etmiıse de gemi bir kaç dakika içinde 
batmı§tır. 

Kazadan canlarını kurtarmış olan 4 
kişi geminin ortadan kalbolmasmdan 
45 dakika sonra sahil muhafızları ge • 
linceye ~dar kendilerini ıu yü.ıilıide 

tutmağa muvaffak olmuşlardır. 

lta)ya ademi müdahaleden çekiliyOl" mu 
• 

Pm-is 3 - Övr gazetesinde Bn Tabui 
İtalyanın Roma elçisi Romaya çağırı • 
lacağını ve ltalyanın bunu vesile itti -
haz ederek ispanyaya harp malzemesi 
gönderecezini yazmaktadır. 

Gazete, B. Grandini nademi müdaha 
le komitesini terketmek için Romadan 
emir almak üzere bulunduğu ha.kkınlda
ki haberlerin İngiliz parlamento maha
fillerinde heyecan uyııındırdığını ve B. 
Grandinin bunu yapmak için İıpanyaya 
silah verilmiş olduğunu behane edeceği 
ni ve Almanyanın şüphesiz İtalyayı 

ta~ip edeceğini yazıyor. 

Sala.mankııya Bir Teşebbüs 
Parls, 3 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre Fr:-~sa hükQmetf, başlıca dev
letlere açık şehirlerin bombardıman 
edilmesine nihayet vermesi tein Sa-

Bahtiyar 
B URSA 

(Üsıyanı: 1 incide.)· 
manda bütün 'Pürk milletinin de sa- · 
mimi hisleriııi ifade ediyorlardı. 

İşte bu Bursa gençlerinin bu §ekil
deki gösterilerinden sonradır ki, A
tatürk Bursalılar hakkındaki yük
sek takdir ve memnwıiyet hislerini 
ifade etti. 

Bu hislerini "KURUN,, sütunların
da. kendi ağzından neşri için ba.n.a. 
müsaade etmek lütfunda bulundu. 
Ertesi günü de altın bir anahtarla. 
Merinos f abrikasınm kapısını bizzat 
açarak Bursalıların kendi hakkındaki 
sevgi ve tıaygılarmı maddi bir müka
fatla kallSıladı. 

Fakat Atatürk Bursalılara hediye 
ettiği bu milyonlarca değer kıyµıe

tindeki müesseseyi onların gösterdik
leri samimi sevgi ve saygı için kati 
bulmamış olacak ki geceleyin Bursa 
belediye salonlarında verilen balo da 
ona yeni hediyeler ilave etti. Çe
likpalastaki hisseleri ile yanındaki 

köşklerini de Bursa belediyesine ver
di. 

Ancak, dikkat etmek lazımdır ki 
bu ikinci hediyen.in asıl ehemmiyeti 
maddi kıymetinden ziyade manevi 
kıymetindedir. Bu manevi kıymet ise 
Atatürk'Un kalbini Bursalıların ger-
çekten ka.7.a.nmış olduğıpıun ifadesi 
demektir. Bu itibarla, yeşil Bursaya 
bundan sonra ikinci bir ad olaralt 
bahtiyar Bursa da denebilir. 

ASIM US 

lamanka hükQmeU nezdinde müşte
rek bir teşebbiiste bulunmalarını 

teklif edecektir. Barselona hUkCk .. 
mett, daha eyvelce bu hususta mu .. 
sait temayülleri göstermiştir. 

Fransanm İspanyaya Yardımı 
Roma, 3 {A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Massagero gaz.etesinde intişar e -

den ve Ylyanadan gönderilmiş olan 
imzasız bir• makale, Fransa bükü -
metinin cumhuriyetçi İspanyaya tek 
nlk müzaheretlerde bulunmakta ol
duğuna dnlr menşei Paris olan bir 
--·- ... u,..,a .. ~uen~all'Be~ektedlr. 

Bu makale, Tribuna TC Lavoro 
Faclsta gazeteleri tarafından lktl -
bas edilmiştir. 

Diğer taraftan Tribuna gazetesi 
Endymic"l gemisinin batmasını, "Ak 
denizde ademi mUdahale esasına 

karşı yapılacak vahim muhalefetle
ri" setretmeğe matuf bir şaşırtma 
hareketi olarak göstermektedir. 

Ölümden Sonra Nişan 
General Franko, geçen llkkft.nun 

nymm UçlincU gJ.inU Teruel cephesin
de maktul düşmüş olan Reuter ajan
sı muhabiri Rlchard Sbecpshanks•a 
Franklst ispanyanın öIUmden sonra 
verilen büyük nişanı asker! salip ver 
mlştlr. 

Amerikanın Tutulan Gemiıııl 
Vaşington, 3 (A.A.) - Hariciye 

nezareti, 17 sonkft.nundanbcrl Pal
mada mevkuf tutulmakta olan "Nan 
tucket - chlef,. adındaki gaz gemisi· 
nln serbest bırakılması için Fran· 
kist hilkfımet nezdinde blr teşebblls 
yapılmış olduğunu bildirmektedir. 

Hariciye, geminin ve mürettebatI
nın serbest bırakılması halinde hA.
dleenln kapanmış olacağr mütalea
sındadır. 

Karara Fransa Da İştirak Ettl 
Parla, 3 (A.A.) - Hariciye neza.· 

retlnln ~ ~şrettlği bir tebllğe göre 
Fransa hilkümeti. lngillz amirallik 
dairesiyle mutabakat halinde olarak 
Nyon anlaşması mucibince Akdeniz· 
de kontrol vazifesini gören Fransız 
gemilerine, İspanya suları haricinde 
göreceği her hangi bir denizaltı ge· 
misini takip etmek ve mümkün oldu
ğu k:ı.dar derhal batırmak emrini 
vermiştir. 

Franko Yardımcılıırıru Unutmıyacak 
Burgos, 3 (t\,.A.) - Franko hUktl· 

mett neşrettiği bir beyannamede ha· 
rlct siyaset hakkında diyor ki: 

"Beynelmilel siyasetimiz harblD 
ehemmiyetini tatmış olan bir mnte
tfn sulh azmine istinat etmektedir· 
Ancak mmetımiz diğer mllletıer a· 
rasmdakl mUstakll vaziyetine riayet 
edilmesini istemektedir. 

Nasyonalist İspanya, komUnlstli· 
ğe karşı yaptığı miicadele esnasında 
kendisine yardım eden miUetlerl as· 
la unutmıyacaktır~ 

• 
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Ucu td Yeni Dün
Yaya kadar uza
llan bir zabıta va
kasının tahklk1 l
!:hı, 1 ngiltcreclen 
J\.nıerJlrnnııı Ne\•· 
York şeb rlı~e gidl
Yorum. Jlarcketl
lllizin ikinci gU
nundeyiz. Oldukça 
fırtınalı bir hava .• 
nen, kadın kama
rot kıyafetinde, bl
tlııci mevki kama
ralardan bir lrnçı
na bakıyorum. Po
lis hafiyeliği ynıı
ll:ınğa başladığını 
2arnandanbcrl muh 
telif kıya retle re 
girdim, m uhtcllf işler gördüm ama, 1 
kamar otluk cidden zor geliyordu. 
Kamaralarına baktığım yolcular

da, denize pek dayanamıyorlardı. 
lieıe Madam Yorting isimli bir ka· 
dın, beni fazla uğraştırclı. Bu mnna
Sebeple kendisiyle ahbap olduk. 

GUz.el hoş bir kadındı. lyi glytnl
l"ordu. Zengin olduğu do. halinden 
belliydi. Nevyorka yeğenini görmek 
ilıere senede iki defa gittiğini söy
ledi. Fakat şu sıralarda yeğenini 
l>ek fazın dUşUnUyormuş. Onun ba
~ının bir dertte olduğunu ıııssedl
Yormuş. li'nkat ne olduğu IıenUz pek 
anla. ılaınanı ış. 

:\fadam Vcrt.io ' in kocası kırsa"'-l • 1ı; 

ı bir centilmendi. Zamanının to-
~uııu, kapıkomşu kamarada otur an 
lıır albayla gecirlyor, onunla oyun 
0Ynayor, sohbet ediyordu. 

Bir sabah bana kocası şöyle bir 
haber ·verdi: 

1 
l{amaraclan karısının bir inci ger

~ an1ı~ı kaybolmuş. Gerçi gerdanlık, 
'l O lirndnn fazla etmezmiş ama, 

~arnarnaa daha başka kıymetli şey
iler \'arm ıı;;. Onlarin da <:alınmasın-
an korkuyormuş. 

,,. f)<.'rhal Mnclam Verthıg'in yanına 
'>lll' 
~ ıın. O da ayni '\'akayı anlattı ve 

~diı;Men Yapur komiserini habcr
<lar 

etınokllğimi sByledl. 
d llu Sırada haklkt lıUvlyetfml mey
llııa koyınağı muvafık buldum. 

ll'l - ~1ndnm, dedim. Den zabıta rne
Uruy 

t.ıı um. lHtdls('yf bana terkedi-

~ :nen iclnden cıkarım. 
iten ll.dın razı oldu. Bunun Uzerlne 
<:a clısıne Lıazr sualler sordum. Ko
sına 

)c.,h sordum. Kabineye girip çı-
"·• <ll ~ 

tıC\. ger iki hizmetçiyi ustalıkla IA· 
~a~t> etUm. Ayni ihtiyatla diğer 
li'aıt nrot kadınları sıgaya. çektim. 
" nt onı 'll!lt arın hnrektitı, hiç te şüp-
bıı.tn:lJrunınlyordu. Yaptığım diğer 
~'~Ilı tahkikat ta boşuna ~ıktı. Bir 
~;z 1cerlsiııde bulunuyordum. 

ba, . ., l'ı;t u'rşam, gUYcrtede dolaşıp 
t .. ı\I<} -lllg•ı ıgım sıralarda, Mndam Yer-
laralt n. l>::.rmaklıklara dayanmış o
<laıtıl\:lenııe bnktığıoı gördUm. On 
dQI\ kncıar kendisini dikkatle göz 
gı ı:"~lrdı btY<li m. Bir şt>y dUşUnUyor 

t'nk! ehemmiyetli bir şey ... 
8Uaı 13 a tım. I\:ornsına dair birkaç 
ll'l ordurn 

Qsıııt · Aıılaclıfıma göre pek 
61lt gnruıar. Gerçi biribirlerlni pek 
~('<:lııt _<ııııtyortarsn dn, gene pek iyi 

l\ lorıarclı. 
arnaraıa 

1$iırıc1ı • rıııı nrnştırınışt1m.Fakat 
?.u leııtdc 1l'llıı1 ,1 1 n gözden geçirmek lü-
tıı 1 ıissecıı . SlQ<Jf :>ordum. MUsaarlesl· 

~a. nı. Verc1ı. 
il nıaracıa b 
)'(!tl('('sfııdC\ ll dt>fakl araştırmam 
enı lt )enı bir şey keşfettim 

)· onuırn · 
llh1rı bl uş kurutma kflğıdr, 

tı 0 r der 
n · zcrınd k a olnrak kullanıln11ş-

U3·or<lu ,,0 1 ) nzılar az "Ok oku-

ı:ılarr okuın:ı.kla uğrnı;tıktan sonra 
Madam Ycı ling'ucn sordum: 

- Jak kim oluyor:' 
Madam Vortlng benim bu sualim 

karşısında irkilerek: 
- Nereden biliyorsunuz onun is

mini?. Jak benim Novyorktaki ye· 
ğenimdir; dedi. Yoksa, Jnırutma ki\
ğıdınrn Uzerlni mi okudunuz. 

_ E vet, dedim. LUtlcn söyler mi-
siniz, bu yazı masasında son defa 

kim yazı yazdı! 
- Ben yazmadım. Zaten mektup 

yazmaldan hoşlanmam. Diğer her
hangi bir yazı yazmntlım. 

Kendisine, kurutma k~ğıdını uza
tarak: 

- O halde l>u ynzı kimindir ? Siiy

lcr misiniz? dl yo sordum. 
l\Jadam Vertlng dl kkntlo baktık-

tan sonra: 
- Kocamın yazısı ... 
- Kocanızın, yeğeniniz 

nıektuplaşmaktn olduğunu 

muydunuz? 

- Hayır. 

Jak'la 
blliyor. 

- Moktuplnşsn, size söyler miy-
di? Sizden bi r şey saltlnmaz mı? 

- Benden bir şey saldanıaz. ::\tek
tuplaşsa her halde söylerdi. 

-Ya ..... 
Bu sıracla Maclnrn Yerttng'ten Jnk 

denen deliknnlının fotoğrafmı iste

dim. TesadU!en )•nn ı odo. btr tane 
varmış, verdi. 1şto o zaman. meslek 
hayatınım en mutlu hAdlselerinden 
biri cereyan etti. Den bu adamı ta
nıyordum! 

Bu delikanlı. bann Nevyorkun 

barlnrınclan birinde göstcrilmi:;;tl. 
Şantajcıların elinde oyuncak olmuş 

bir adam. 
Bu hakikati Madnnı Yeıting'e ne· 

maksızın şunu sordum: 
- Kocanız. yeğeninize pek dUşlcün 

mUdür? 
_ E,·et, onu pek Sc\·er. 
- Affedcrshılz. bir sual daha so· 

racnğım. nu, biraz sizin hususlyeti
nize mUdnbale etmel: gibi bir şey O· 

lacak ama, artık mazur görilnilz. 

0 •ınızııı E;:ıhı;I sen·ctl var mıdır? 

l\taclaın Ycrtlns bir pnrca durala

dı. Sonrn: 
_ ırnyır, eledi. Fnknt hu hususi-

yeti kimsenin tıilmesini istemem. 

Kocam da istemez. onun için lütfen .. 
JI cnıen eözünii 1<9stim: 
_ Madn'TI. ı.ı.na tnmnmiyle P'·nat 

edebilirsiniz. 

0 gece, Madam Yerting'den şunu 
rica ottim. Onların ktı.mnrasında giz
lenmek istiyordum. Onu da kabul 
etti. F: · "l.t lıl'n. bu tedbirlmden bir 
netice aln::nndım. 

ı ·"•'t in polis hafiyeliği iiyle bir şey
dir ki. çolc defa mUphem görünen 
bazı izleri takip eder, gayet mühira 
netlrclcr C>!de edersiniz. Diğer ta-

Sahte nufus tez
keresi veren 

1 Mllhlm bir sahtekar
lık şebekesi meydana 

çıkarıldı 
~!üddeiumumilik evvelki gün, geni§ 

bir teşkilaUa çalışan mühim bir sah
tekarlık §cbckesini meydana çıkarmış 
ve işi ehemmiyetle tahkik& ba§lamış
tır. 

Birçok kimselerden müteşekkil bir 
şirket olduğu ve şehrimizde uzun za
mandan beri çalıştığı anlaşılan bu şe
bekenin halen tahkikat altında bulu
nan muhtelif i§lcri vardır : Bunlar, 
sahte senet tanz.imi, sahte nilfus tez
kereleriyle birtakım evrak uydurarak 
ötekine berikine ait arazi ve emlakin 
satılması, bazı kimselerin tehdit edil
mesi, resmi dairelerde gayri kanuni 
iıılerin hnlledilcceği vaadiyle birçok 
kimselerin dolandırılmaları vesaire 
gibi türlli tiirlil sahtekarlık işleriyle 
alakadardır. 

Snhtekfu lar hakkında uzun müd -

dcttenberi tahkikat yapan müddeiu -
mumilik nihayet bu işin içyüzünü 
meydana çıkarmış ve dördüncü Va • 
kıfhanda 35 numarada ... Hosep adında 
birisinin kiraladığı yazıila~de bir -
denbire araştırma yapmıştır. 1 

Bu yazıhanede muhtelif şahıslara 
ait 25 kadar nüfus tezkeresi, birta -
kım senetler vesair evrak bulmuş

tur. Arama sonunda yazıhane mühür-
lenmiş, evrak müddeiumumiliğe geti
rilmiııtir. 

Bu sahtekarlık işinin tahkikatı 
Sultanahmet birinci sulh ceza haki
mi f>. Reşide verilmJş ve evrak ken
disine teslim olunmuştur. 
Yazıhane sa'aibi Hosep ile arkada§

lan sorguya çekileceklerdir. Tahkikat 
derinleştirilince daha birçok kimsele
rin meydana çıkacağı anlaşılmakta -
dır. 

Hakim B. Reşit dünden itibaren 
müddeiumumi muavinlerinden B. Sab
ri ile evrak üzerindeki tetkikat \'e tah
kikatına başlnmı§tır. 

Bir kısım evrakın tamamen şahsi 
old w örülmüş ve sahiplerine iade 
edilmiştir. Hakim D. Reşit evrak ti
zerinıdc tetkikatta bulunmak üzere bir 
ehlivukufun vUcudUnc ihtiyaç görmüş 
ve evrak rnUhUrlcnerek muhafaza al
tına alınmıştır. 

ler, hiç bir neticeye varmaz. 
Bununla beraber, ben yese düş

medim. S:ıbahleyin Madam Vertin
gin kocnsını gUvertede bularak eli
ne bir telgraf sureti uzattım . 

- Bu tegraf size geleli. • 
Adam, telgrafı actı. lçcrdo yazılı 

olanları zaten btılyordum: 
uı\ rtık nıcrıık etmeyin . Her şeyi 

yohınn !koydımı. - ,Jnk '' 
Diye yazıyorcl u. 
Bundan sonra artık talih bana 

yardım ctmcğo başJndı. Çünkü, erte
si gilnil Madam Yertingin kaybolan 
inci gcrdanllft tekrar geri gelmiç 
ve glzl) bit· el tarafından masası U
zerinc ıconulmuştu. 

Hltdlseyl, kocasından hnber al -

tlı:ıh. Dirlikto kamaraya gittik. Ma • 
<lnm Vertlııg birden şöyle söyledi: 

- Garip değil mi? tnener bulun
du. tşte şurada masamın üzerinde 

duruyor. 
Den Uyatrovnri şeyler sevmem. 

Onun için dcrhnl hakikati söyledim: 
- Hiç tc garip dcğll madam, de-

clinı, bu inci ı; • dan lığın sizin masa
nız uzerlne bundan bir saat eyvel na
sıl konul"luğunu gözlerimle gör
düm. (lcocnsınn dönerek) Sizin bu 
gerdanlığı geri gctinncnizc cidden 
memnunum .. . 

Kocasının rengi birdenbire sol -
du: 

- Ne demek istiyorsunuz. Anla
ynnıayorum, der gibi bir şeyler söy
lemek istedi. Sonra sustu. 

Her ikisine do oturmalarını söyle
dim. Sonra, yeğenlerine Xevyorkta 
ııasıl tesa<liif ettiğimi Ye kendisin
den para kopartmak Uzero gangster
ler tarnfındnn nnsıl tehditlere uğra
dığını anlnttım. Ve hUlrum olarak 
Vertlnge dedim ki : 

. uel) el " 
nklkn kndnr bu ya- raftan çok manidar glirUncn bazı iz-

- Ben kurutma kflğıdı Uzcrlndeki 
~·nzılnrı okuyunca sizin ona. karşı 

bir yardırnrtn. bulunmak istediğinizi 
hissettim. Bu suretle Jnk'ı kurtara-

A vrupaoıo kayna
nası ve dayısı. 

daha vardı ki bu da. onunla iki kardeş l 
çocuğu olan !ngiliz kralı Corc idi. 

Almanya ile Belçika, İngiltere ile 
Bulgaristan da sarayları arasında 

ya.km akrabalar bulunan birer düş
mandılar. Vittelsbah prenseslerinden 
biri Belçika kraliçesi bulunuyordu. 
Diğeri de Bavyera veliahti ve Alman 
mareşali olan Huppercth'in karısı i
di. Rus imparatoriçesinin kard~i bU
yük Dük Hessc, Alman generali üni
forması altında çalışıyordu. İki Mek
lenburg prensi ayrı ayrı iki dilşman 
ordusunda bulunuyorlardı. Burbonlnr
dan Sikot Belçika tarafında. harp e
derken kız kardeşi Avusturya krali
çesi oluyordu. 

Ekserisi Alman olan bUtün bu prens 
ler, kendilerine vatan edindikleri yer
lere hıırp esnasında bilyük bir bağlı -
Iık gösteriyorlardı. Harpten sonra, 
milletler barışırken krallar da, prens 
ler de barıPmıştır. Çünkü, !ngıltercye 
yerleşerek Battenberg ismini Ma\'nt
bettcn, Koburg ismini Vindsor; Tek is 
mini Kembriç yapmaları onlara Al -
man asıllarını unutturmı:ştur; nasıl 
ki, Pctersburg ve Petrograd isimleri
nin Lcningrad olması Deli Petronun 
ismini unutturmuş değildir. 

Gelin Alan Saroyla:r 

Danimarka sarayı Avrupadaki kral
lıklara. gelin yetiştirmekte nasıl re
kor kırdıyse, geJin almak işinde de en 
başta Avusturya sarayı gelmektedir. 

Büyük harp başladı~ı zaman, A -
vusturya imparatoru ihtiyar Franz 
Jozcf Avrupanın dayısı sayılabilecek 
vaziyette idi. 
İmparator o zaman 84 yaşında bu

luoıtyordu. Kendisine : 
- Harp başladı! dedikleri zaman 

§U cevabı vermişti: 

- Kahrolsun Prusyalılar. 
Çünkil, Franz Yozcf 1866 da Prus

yalıla.rn karşı harp etmişti. 
lmparatorun bir gün kartal avına 

çıkmak istediğini anlatırlar. 
Artık gözleri pek zayıflamıştı ve u

zağı değil, yakını bile pek iyi seçe -
miyordu. Fakat, imparatorun arzusu 
yerine gelsin diye adamları onun bu 
arzusunu kabul ediyorlar ve .... kendi
sine bir oyun oynnyorlar! 

Bir kayanın üzerine, içi doldurul
muş, ölii bir kartal koyuyorlar. Arka
sından bir ip bağ!ayorlar ,.e ipin u
cunu, kayaların arasına saklanmış o
lan hizmetçilere veriyorlar. !mpara.tor 
ate.s eder etmez, hizmetçiler ipi çeke
cekler ve kartalı düşürecekler ... 

Plan güzelce tatbik olunuyor: 1m
pnrator, tüfeği omuzunda, aıkasmtla 
bir alay maiyeti, av için tesbit edilen 
kayalıklara geliyor. Adamlardan biri, 
birdenbire: 

- !ete bir kartal, ::\te.jcste ! diye ba-

hal arkasına yuvarlanıyor. 
Fakat, işin nazik tarafı bundan 

sonra başla yor: 
Yalancı kartalı kayanın üzerine o

turtanlar ihtiyatlı davrarup kayala
rın arasına bir de yaralanmı§ canlı 

kartal saklnmağı akıl edememişler

di. lU-al: 
- Getirin, vurulan kartalı! dedi

ği zaman hepsi tel~ a düşüyorlar. 
Şimdi ne yapacaklar? 
- Aradık bulamadık, deseler im

parator kızar. Civarda başka kartal 
yok ki, kral görımeden \'urSunlar da 
getirsinler ... 
Başka çare yok: İmparatorun "vur

duğu,, kartalı alıp getirmek 18.zı.m. 

Fakat, uzaktan göstermeli ve eline 
vermemeli .... 

Etrafındakiler bunu böyle karar -
laştırdıktan sonra hizmetçilere gizli
ce bu şekilde emir veriyorlar. Fakat, 
kartalı alıp getirmek vazifesi verilen 
hizmetçi bi.r dikkatsizlik yapıyor ve 
biltUn iş meydana çıkıyor: 

Hizmetçi, muhte3em hayvanı, aza
metli bir tavırla yakalayıp, impara -
torun karşısına getirdiği zaman öyle 
bir yerinden tutmuştur ki, hayı.•anm 

derisi yırtılıp içine saman doldurduk
tan sonra dikilen tarafı tam krala 
karaı gelmiştir ... Kral, oradan sarkan 
samanları görüyor ve derhnl elini u
zatıp hayvanı alıyor ... 

Et.rafındakil<'rin hepsi ecel teri dök
meğe başlayorlar. İmparator, kendi -
siyle eğleniyorlarmış gibi yapılan bu 
oyuna herhalde müthiş kızacak ve i
şin mes'ullerini §iddetlc cez.alandıra
caktır .... 

Fakat, yalancı kartal bu seksen 
dörtlük ihtiyarın çok hoşuna gidiyor. 
Kendisine yapılan bu oyunu güzel bir 
şakn olnrak karşılayor ve gülümse
yerek: 

- Benimle alay mı ediyorsunuz? 
diyor. Bu kartal değil ki! bunun bir 
tek başı var! 

lmparator Franz Yozef bu sözleri
lc, Alman devletinin arması olan çift 
başlı knrtalr kasdctmis vo asıl onu 
vurmak istediğini anlntmak istemiŞ
tl! 

(Deımm eclivor) 

( Yeni Neşriyat ) 
AR MECMUASI 

nu biricik snn'at mecmunsı birinci cil
dini tnmnmlndt. ikinci cildinin birinci 
s:ıym dnh:ı. nefis ve mükemmel bir şekil
de intlşnr etti. Oku:rucul:ıra tavsiye ede
rl7~ 

VARI.IK 
Anknrndn neşredilen im küllilr ''c ede

biyat mecmuasının son s:ıyısı d:ı. okunn
cnk birçok yazılnrla intişnr etmiştir. Tav
siye cdrriz. 

---------------------~---~ 

ğırıyor. ·==·-G u·· n 1 u·· k -
Gösterdiği, içi saman dolu, yapma 1 

kartaldır. I<~ranz Yozcf bunu tabii far- RA y o 
ketmiyor ve tüfeğini omuzlayıp, ni-
şan alıyor ... Ateş ediyor. -~ Programı 

İmparator hazretlerinin kurşunu 4 _ Şulıat _ 938 Cuma 
hayvana isabet etmiştir! Kartal, dc.r-

cnğıııızı vo bUlün lıfldlsenin do :\fa.

dam Vertiııg'in kulağına gitmeden 
halledileceğhıi sanıyordunuz. Fakat 
şahsan paranız yoktu. Karınızın in· 
el ~erdanlığını satmak suretiyle ye
ğeninize ·ı.rchm etıncği düşündünüz. 

Fakat yeğeninizin sıkıntıdan kur
tulduğun:ı bildiren bir telgraf elini
ze geldiği zaman, artık inci ger
<lnnlığı muhafaza etmekte bir mnnn 
görmediniz >e gizlice yerine koydu
nuz. Öyle değil mi? 

. . . . . .. . 
IH.dlsctlen allt ay eonrn ben Nm·

yorl{takl işlerimi bitirmiş. Londraya 
dönmüştüm. l\laclnın Verıfng'den bir 
mektup geldi. Yeğeninin clüştUğU 
bütün sıkıntılı '\'nziyotlcrl düzeltti
ğini, onu fell\h yolunn çılrnrdığını 
yazıyordu. Bu mUnnsobetle bana 
l>ü,·Uk borr.u olduğunu ve bir lkl gU
ne~lrndar kUçUk btr hediyesini alaca-
ğımı d:ı Ulı.vo ediyordu. · 

Ji'llhnklka bir ikl gUn sonra bir 
hediyesini aldım. Bu hediye ne ol
sa bC'ğenirslnlz. Madam Verting'in 
tnlınıp bir ger.o içinde tekrar yerine 1 
g"len inci gerdanhi!ı!.. .

1 ÇEV1 REN : J lilmwt 1\lünil' 

O~lc neşrl~:ııı: S:ı:ıt 12,30 P!iıl,la ·1 ilrk 
mu-;iklsl. 12,50 H:ı.rndio;. 13,05 PJnkl:ı Turk 
musikM. lS,30 :Muhlcllt plilk ncşriyoıı. 
H Son. 
Akşam neşriynlı: Sn:ıt 18,30 Nebil oğlu 

lsmnll Hakkı rcfak:ıtılc Türk musikisi Ye 
tı:ılk şnrkılar. 19 (Çocuk ıcrbi:)esi) Ali 
KCımil Akyllz .19,30 Bcyo;::,hı Halkcvi gös
teril kolu tornfındon bir temsil. 19,55 Bor
ı;:ı h:ı.cbrlcri. 20 Necmettin füzıı ve nrkn· 
daşlorı tnrnfındnn Türk musikisi ve halk 
ş:ırkıl:ırı. 20,30 Hnva raporu. 20,33 Omcr 
nı:r:n tnrnfındnn nropçn sö~ lev. 20,45 Bn
~on Muznfrcr Güler \'C nrkada~l:ırı t:ırnfın
d:ın Türk musikıc:i ve lı:ılk ş:ırkılnn. (Sa
at :ıynrı). 21,15 tünOr Nurctlin ve arkn
dnşlnrı tarnfınclnn Türk muo;ikisi 'e h:ılk 
şnrkıl"rı. 2 ı ,50 Orkestra: 1 - Moznrl: 
J.n Nocc ele Fiı-;nro. 2 - J~:ım.o;:ık: \'fenne 
n minmt fnnlao;ic. 3 - Tc:rlınikovsky: Ro· 
mnncc. 4 - RublnslC'ln: Torc:ıılor et An
d::ılouse. 5 - Ponrlıil'lll: Giocondc. 22,.t5 
Aj:ıns h:ıbcrleri. 23 Pl:ıkl:ı sololar, opern 
'c opcrd rıorçalnrı. 23,20 Son ha herler 
\'C ertesi RÜniln programı 23,30 Son. 

!111-- • D r. Ihsan Sami aı:mım~ 

öksürük şurubu 
OksUrUk ve nefes darlığı toıtmnca 
ve kızamık ökslirüklcri için pek tc· 
~irli il~çnr. Ucı eczanede 'e *'C7.a 

- depolarında bulunur. -



. lJe~let . Dem!T!JOlları ve Li;,,onları iş/Ptme ~ 
_. , : . :· · Umum idaresi ilô.nları " 

1 q. . - . 

15/2/ 1938 tarihinden itllıaren; 15 gUnlUk, blr ve iki aylık halk tlca_ 
ret biletleri, Eilrat trenlerinde mun znm ücret verilmek şartiyle, meriyet 
müddetleri dnhillnde, Devlet Demiryollarının idaresinde bulunan bilü.. 
mum hatlarda "e trenlerde yapılacak seyahatler için muteber tutulacaktır. 
Avrupa, Erzurum, Samsun • Çarşan ba ,.e Mudan)a. Bursa hatlarımızdan 
dn halk ticaret bileti satılır. (311) ( 669) 

Ağac kömürü nakil ücretleri, ton başına. olmak üzere, yeniden tesblt 
edilmiştir. Yeni tarife 20 _ 2 • 1938 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (310) (670) 

16/2/1938 tarihinden itibaren, nakliyat sahiplerine ait sarnıçlı n. 
gonlarla yapılacak Mellis nakliyatın da asgari ücret vagon başına 15 ton 
üzerinden hesap edilecektir. (312) ( 671) 

fstaobul P. T. T. Müdllrlilğünden: 
lstanbul Büyük postahane binası bahçesindekı mevcut sundurmalardan lstl
tade etmek suretlle bir an bar binasının keşlfnamesl dahilinde yaptırılması 

aı;ık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 8-2-938 salı günü saat 15 de 
Büyük postahane blnas~ birinci katta İstanbul P.T.T. MUdürlUğUnde mUte· 

şckkfl alım satım komisyonunda yapılacaktır. Keşit bedeli 4089 lira 72 
kuruş, muvakkat teminatı 306 lira 73 kuruştur. 'T'aliplerin mukavele, 

eksiltme bayındırlık işleri umumi, hu sust ve fenni şartnamesi ve proje ke
şif bült\.sasiyle buna lllşik dlğer evrakı görmek ve muvakkat teminatlarını 

yatırmak üzere ~alışma saatinden bir hafta ev"el İstanbul Nafıa MüdUrlU
ğüne müracaatla en az 3000 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair ala
cakları fenni ehliyet ve ticaret odası veslkaslyle birlikte komisyona mUra· 
caatları. (415) 

T~DAVOLOtN Ç[Kil[N PAQANfZ 8iÇBiD 
Cl~~TL~ SiZi iLb:D.Lf;:TMt:Z. -

ONU BANl<AYA YATID.INIZ 
MEQ TOl21XJ iZA~ATl. GiŞ~LE~IMIZD[N ALtNIZ 

Istanbul GUmrtıklerl BaşmüdUrlUğilodeo: 
Mezat Kaime :No. sı 912C {VK) mnrl.a 817 No. lı kanuni safi sikletl 

244 kilo 3103 lira 73 kuruş değerin de araşl pamuk yUn mensucat tela 
MKN 1200 LRV marka 8639/2 No. K S 12 K 500 G 4G LD transformatilr 
MKN 750 N. P. C. K 80 / 81 M VEN KS 284 K 318 L 70 KD (Radyolln) 
adresli kurşundan boyalı boş tüp MKN 699 bllft. M. VEN KS 700 K 216 L 
65 KD ciıtilı topralt şişe yukarda mezat kaime numaraları yazılı 4 kalem 
eşya a-;1k arttırma. ile dahile satılacağı ve MKN 8310 AS 28 M VE N KS 
141 K 951 LD müstamel yün elbise MKN 1200 LRV 8609, 8639/3 M VE 
N KS 61 K 200 G 651 L 72 KD 7 adet ahize makinesi Radyo MKN 8528 
HS 71 / 2 M VE N KS 322 K li70 L 11 KD pamuk ürme mensucat :\1KN 
9062 SF 1\1 2337 kilo 200 L 46 KD mükelles manyazıti MKN 9854 MA 
3318/19 KS 140 K 2899 L 70 KD deri taklidi muşamba MKN 7580 GIINF 
30 M VE N KS 30 KD 89 I..ı 07 KD mUstamel cilrılı pirinç karyola. MK~ 
8580 BSN 1640/4 .l\I VE N KS 101 K 835 LD Alıcı radyo MKN 6456 EA 
3/7 M VE N KS 123 K 53 L 20 KD çerçeveli demir rekltlm. Bu eşyalar 
1549 sayılı kanun mucibince !l / 2 / 938 gününde ve saat on üç buçukta 2490 
sayılı kaiıun hUkUmlerl dairesinde Sir kecido Reşadiye Cd. Glimruk satış sa. 
lonunda aktarmaya satılacnktır. İste klilC'rden % 7 buçuk pey akçesi ve 
Maliye Unvan teskeresi istenir. Pey akçelerinin saat 12 ye kadar yatırı!._ 
mnsı mecburidir. (622) 

... ------·- DÜ1'"YA1''1N MESHUR ŞEKERCİSİ ------·-. 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 
~r:ırnıılıitını teşhir cltigi Avrupa Ye Amerika !>crgiJerJnde daima birinciliği kazanmıştır. Güzel İslanbulu gçzmeye gelen 

:seyyahlar nefaseti cihanın dört köşesine nam salan 

Haco Beknır DoklYlm ve şekeırDeırnının aDırDar 
Bir buçuk asırdan fazla bir tarihi olan bu meıhur Türk ticarethanesi lokum ve tekerleri kadar nefiı kare

meliı imaline baıladı. Hacı Bekir karemelası gayet lükı ambalajlı ve kilosu perakende fiatı 80 kuruıtur. 

/stanbul Asliye Mahktmesi Altıncı Hu. 
kuk Dairesindrn: 

1stanbulda Aksar:ıyda Sülüklü cadde
sinde Tomrukçu llok:ığında 11 numarada 
oturm3kta iken hal<'n ikametgahı meçhul 
Selfıhattine. 

Karınız Şefika tarafından aleyhinize 
açılan boşanma da>asından dolayı tahki
kat için 22 - 3 - 1938 :o;:ılı günü saat 14,30 
olarak ~ün tayin edilmiş ve bu baptaki da 
Yeliyenin bir nüshası da ikametgiH11nızın 
meçhuliyetine mebni mahkeme divanha
nesine talik kılınmış ve bu davetiyenin 

Ankara Merkez Hıfzıssıha Müessesesi 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

ı - Milessesemiz kütüphanesine sattn alınacak muhammen bede~ 
{3997) Ura olan eski senelere alt TIB Bl MECMUALAR 19. 2. 1938 cuuı-'' 
tesi günü saat (11) de açık eksiltme ye konmuştur. 

2 - tstekJiler her gün Mllessese Muhasip :Mutemetliğinden listesini " 
Iabilirler. 

3 - İstekli Ticaret Odasına kayıtlı olmakla beraber ayrıca % 7,6 tl• 

minat parasını hudut "ezneslne yatıracaktır. (288) (667) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---_/ _..... 

on beş 1tün müddetle ilanen tebliğine kıı- !••••••••-••••••••••••••••••~ 
rnr verilmiş olduğundan tayin olunan yu. 
karıda ynzılı giin ve s:ı:ıttc İstanbul asli
ye mnhkemesi altıncı hukuk dairesinde 
bizzat 'hazır bulunmanız veya tasdikli bir 
vekil göndermeniz "sekiz kelime silindi" 
tehllğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (24526), 

Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ !!im ............ 1111111~--... I 
lstaııbul Defterdarlığından: o O K T O A 1 

Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri ve arliadald 

E ski Ahıcelebl yeni Zındankapı mahallesinin ikinci lrnntnr 
ocağı sokağında eski lG yeni 3 sayılı dükkllnm 2/4 payı. 

(lklncl t ertip tasfiye veslknslle) 

Iloğnzic;:imlc: Yenlköydo A~ anikoll\. rnahallesinin köybaşı caddC'. 
sinde eski 12i yeni 145, 151 numarataj sarılı 504 mf'tre murab. 
bar hane ve sahllhano arsasının 't/7 payr. 

Lira 

700 

864 

!}0 

Necaettln Atasagun 
Her gUn sabahlan ıek:iz buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ye kadar Llle 
li tayyare apartmanlan ikinci daire 

ı 7 numarada baıtalannı kabul edcz. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye :Ca 
dar bastalamu parasız, Kurun, Ha 
ber okuyuculanru dakupon muka· 
bılinde ınuayene eder. Telef: 23953 

depoları kiralıktır. • 
B!rleştirilmek suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde cdileb'· 

lir. tsteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna müracaatleri. 

~~~--~~~~~~~___;,'~~~~~--~~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu Süleyınnnlycdc: Kn.tip Şemsettin mahallesinin Dökmeciler soka. 

ğmda eski " e yeni 93 _ 95 sayılı odnlı dilkkdnın tamamı. 
Sülcymaniycdc: KAtlp Şemsettin mahallesinin Dökmeciler solrn_ 

ğında yeni 97 sayılı dükktı.nın tamnmı. 60 ı ===ı :;;;..:~===:~~;~=~~::::::::~: 4. ncÜ keşide 11 Şubat 938 dedir. 
Yuka!'ıde. ynzılı mallar 1/3/!l3S Salı günü s:ı.ııt 14 de pazarlıkla satı- Perşe.mbe günlert l&at 2 den 8. llad&r ı, Bu·· yu·· k ı·kramı·ye 50 000 Lı·radır. ·' 

ıacsktJr. Ratış bedcHne istikrazı dn blıt ve % :; faizli hazine tahvilleri de 1 • ..,,ııı. 
d

d Ortaköy Taşbasamak Palangada 2.'5 I• o.f}l"r 
kabul olunur. Taliplerin CO 7•5 pey akçelcrinl yatırarak bu mu et zar. 

1 
numarada Doktor Milmta2 Gürsoy n Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyclerle (20.000 ve l 

fmdn hattanın sah ve cuma günleri saat 14 de kadar defterdarlık mtm Ilı f ki ed 
.. a rleri parasız mu:ıyene er. •ı-H liralık iki adet mükftfat vardır. emH\.k mUdUrlüğUndo mUtcşekkll satış komisyonuna mürncaatları. H ==: = 11 : __ .. :: :: . . . . . . . .• 

(M.) (678) Şımdiye kadar binlerce ki~yı zengın eden bu pıyankoya ıştirak ediniSı 


