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Alman General ve za- Eğedeki Seylap 

1 koyu hash 
tekaüde sevkedildi Aydın ovası deniz haline geldi 

Mareşal Gorink Alman Ekonomi
sinin hakiki diktarı oldu 

Sedler yıkıld ı. Kana lla r tıkandı. Kaza
zede ler kurtarılıyor 

Izmir, (Hususi) - Seylaptan Tor
balı havalisinde açılan Cellat gölünün 

kurutma kanallarından çoğu kum toP
rakla dolmuş, bozulmuştur. Foça ka· 
za.sı dahilinde mecrasından taşan Ge

diz nehri sulan Maltepe Te~ergeren 
köy ve Armutalanı köylerini kesmiş 

Tuzluburundan denize kadar ova. de
n.iz halini almı§tır. Sular arasında 

tehlikede kalan beş çoban kayıklarla. 
kurtarılmıştır. Kurt.arına devnmlıyor. 

yıknıı§ Mahmutlar ovasıru su basmıt
tır. 

Aydın ovası deniz halindedir. Tren· 
ler aktannalı devam ediyor. Aydm Ci .. 
ne §OSeSi tamamen bozulmuştur. 

1 

iktısat nezaretinde ~e ıslahat 
lzınir, 5 (A.A.) - Gece Menen.en 

ha valisine yağmur yağdığı için Ge • 
diz sulan kabarmakta devam etr.ıiı 
ve bUyük Gediz köprüsü Ur.erIOOen aş.. 
maya başlamıştır. Sular Menemen -
Bergama. şosesi üzerinden de qmakta 
olduğu için dün bu iki şehir arasında 
mtinakalft.t kesilmiştir. Bütün Mene • 
men ovası su altındadır. 

~Vrupa büyük hadi
seler karşısında 

Almanyadaki son hadiseler Av
rupanın yeni bir dönüm nokta
sında bu lunduğunu gösteriyor 

Bir iki gün içinde Almanyanın si. 
l'astd ~ Ve askeri manzarası birdenbire 
egişt' la ı. lptida Harbiye Nazırı !.fare-

\> 
1 .Pon Blomberg sonra Ceneral Fri_ç 
~elerinden çekildi. 

f lık haberler fon Blomberg'in isti-
~~ altmış ya{lmda olan Mareşal ile 
~· Yirmi sekiz ya§larında genç bir 
b tilonun evlenmesi üzerine orduda 
~~:ın fena tesirlere atfediyordu. 
!be aradan yirmi dört saat geç. 
~ den gelen haberler Alman Harbiye 
•i~~nın ~~lif ası ile başlayan deği
itııııgı~ nıunferit bir hadise olmadı
Nö gosterdi: Hariciye Nazırı fon 
~at dahi istifa etti. 

bu 
1 
llra deği§ikliklerin mühim tarafı 

)etustifalar da değildi. Asıl chemmi
tnan ~et bu istifalar ile birlikte Al
ler 01 evlet teşkilatında yeni tayin
ediliy uyor, Yeni organizmalar icdas 
rıurı bordu: Askeri noktadan ordu
tı, liara:~na bizzat Hitler kendisi geç
~Yu ıye Nezaretindeki asl~eri bir 
dogr~ene~ Kurmay mahiyeti ile 
aldı ~ dof{ruya kendi emri altına 
başkanı .. Unıandanlık Genel Kurmay 
ordu ~gına Alman Devlet Nazırı ve 
lle ord kuınandanhk daire şefi sıfatı 
1'ıı~= '4\1 dairesi r . . . . d" Baş-
ı..~ cısını geçır ı. 

' lf&rbl~ daire şefinJn kendi r.a-
'iıu ıye Na9T- if . ö 

eıınretu. ~' vaz esı g rrr.e. 
'eeı kencu Başkumandanlığın vazi. 
lkılUt lrıUd eptri altında her sahada 
tunu blld~aai Yl organize etmek oldu. 
~. 

~ Hariciye Nea -

retine Almanyamn Londra büyük el· 
çisi fon Ribbeııtropu tayin etti. Ha
rici siyaset işlerinde müşavere için de 
kabine içinde bir hususi meclis ihdas 
etti. Bu meclisin reisliğine Hariciye 
Nazırlığından çekilen fon Nöyıatı dev
let nazın sif atı ile getirdi. Meclis a
zahklarma da. Hariciye Nazırı fon 
Ribbentrop'u, Prusy:ı. Başvekili ve Ha. 
va Nazın Mareşal Göringi Alınan dev. 
Jet nazırı Doktor Hess'i, propağanda 
nazın doktOr Göbles' i, Başvekalet da
iresi şefi doktor Han'3 Larnmers'i, or
dudan fon Branşiç'i, Bahriye başku
mandanı Amiral Rider'i, BB{lkuman • 
danlık dairesi şefi General Keytel'i ta
yin etti. 

Sonra yine Hitler ordu merkez da
iresi şefliğiııe General Keytler'i getir
di Aslteri Hava kuvvetleri şefi Ge-

• w 

neral pöring'in rütbesini Mareşal!ıga 
yükseltti. General fon Bravşiç Gene
ral fon Friç'in yerine kara ordusu şef- \ 
Jiğine tayin olundu. 

Bu yeni teşkilatlar kurulduktan, ye-
ni tayinler .ya!Jıldıktan sonra !w·en
lerde geriye bırakılan Rayştag mec
lisinin iQtimaı için ayın 20 nci gunu 
tesbit olundu. Alırianyada olan deği. 
17ilı::liklerln ehemmiyeti ve istikameti 
hakkmtla. bir fikir" edirunek için yal
nız bu vaziyeti gözönüne getirmek 
'kafidir: Deııeb!lir ki Almanvada Hit
aer ile Arkadaşları be:Vnelmilel hadi
seler arasında mühim' bir karar ver-

ASIM US 
( Smtu: Sa. 6 sa . .fJ 

yapıldı 
Fon Friç tevkif 

mi edildi 
Berlln, 6 (A.A.) - Havas ajansı

nuı muhabirinden 
Berlln geniş bir nefes almıştır. 

Burada yeni bir "30 haziran" hfidise
slnden korkulmakta ldl. 

Bunu.nla beraber yapılan değişik
llkler o zamanki kadar derin, fakat 
daha az hoyrat~adır. Parti bu dcğf. 
şlkliklerle ordu, harici siyaset ve e
konomi Uzerlnde daha bUyUk bir pü-
ru ıs Uü~k 19 

lfo tebeddOJltın hareket noktası 
dört senelik pJAnın tahakkukudur. 
Du plı\n blltUn millete Ye memleke
tin teşekküllerine gittJkce ağırlaşan 
fedakArhklar tahmil etmektedir. 

Hakiki bir muhtariyet elde etmiş 
olan ordu, gizliden gizliye veya a~rk
tan açığa muhalefet edenler için bir 
merkez haline gelebilirdi. J ktısa• ! 

sa.hada pek cilretkArane yapılan ye
niliklere itiraz eden ordu harici si
yaseti, olduğu kadar din, yahudi a
leyhtar! ı A-ı ve mektep meseleleri hak 
kında takip edilen siyasetleri de ten
kit edecek hale gelmişti. 

Bununla beraber ordunun lsl4hı 
işi henüz halledilmemiştir. Ordu, fil. 
hakika, yalnız partiye sadık olan bir 
harbiye nazırı ile şefler kabul ettir
mek lmkfinı hasıl olamamıştır. Bu
nunla beraber görilnüşe göre Göring 
yakında. Von Blumbergin yerine geç 
meğe davet edilecektir. 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 1) 

B. M. M. reisi 
Bay Renda dUo şeh

rimize geldi 
Büyük Millet Meclisi Reisi B. Ab

dülhalik Renda, dün sabahki <:kspres
le Ankaradan şehrimi1.e gelmiştir. 

Meclis Reisi istasyonda Vali ve Be
lediye Reisi B. Muhittin Üstünd:ağ, 
emniyet direktörü B. Salih l{ılıç, şch. 
rimizdekl saylavlar \'e diğer zev •. t 
karşılamışlar ve B. Abdülhali1c Rt!n- · 
da Akay vapuriyle lstantu!a geçerek 
doğruca Perapalas oteline inmiş, öğ
le yemeğini Başvekil ve Dahiliye Ve
kili ile birlikte yemiştir. 

Büyük Millet Meclisi Reisi, öğleden 
sonra Baııvekil Celal Bıı.yarl:ı. birlikte 
J?<>lmabr.hçe sarayın'l. giderek Büytik 
Önder Atatürk'e saygılannı sunmuş
~ardır. 

Tire kazası dahilinde Menderes sulan 
Mahmutlar köyü yakınında sedleri 

Yugoslavyahlar Pera
hları 1-3 yendiler 

Diinı~·u maçtan bir görünil.ş ... 
(Yazısı üçüncü aayı/amızdodır., 

Amerika, Japonyaya 
şiddetli bir nota verdi 

(YaZ'lsı 6 ncı aayıfada) 

Ankara Hukuk talebelerinden 
bir gurup avrupaya gitti 

RUştU Aras galtyor Avrupaya giden Atıkara Hııkııktalebelerl ... 
Budapeşte, 5 (A.A.) - Doktor Ankara Hukuk Fakültesi talebelerinden müte§ekkil kırk kişilil: bir ka-

RüştU Atas ~~evre v~ Viyar-adan file diln sabahki treni~ An.karadan şeb rimize gelıni§lerdir. Talebeler öğleden 
b~·aya.. gelmıştı.~ .. ~ekıl bu ak§am l eonra ~many~w v:ı.purıle Orta A

0

\TUpa seyahatine çıkmışlardır. Talebeler Peş. 
~Bcışvekil Daranyı yı zıyaret ed~k ,ve te, Prag, LaY.Pzı~ ~urz. Berlın. Vareova hapialıanelerini tetkik: edıec.tk.ler .. 
yarın akpm lstanbul'a ~Cinecelttir. dir, · 



-- - -- ··-·-- - --·· - --

Büyük müjdeler karşısında 
..... 

r --·-•.-w·•··········--················· .. ·-·-····-·· ···· ···· ··· ·············•·· ····· ....... -.... l ~~anat aleminde: 

başın 

a tan bir zenginlik! ıi tih ~:;~u::~::;=;1.~~1!1:~dı 
Yazan: Hakkı Süha Gezgin H §oförlcrindCJı bir kısmı i§lcrini bı-ffl 

Türk toprakları üstün:ie, bayatı u- f nı duyuyorlar. Uzaklaşan şeyler, pü- fİ rakmı§lar. Zircı otobiis sahipleri li 
cuzlatmak, yaşayış ağırlığını hafiflet- rüzlerini, çatlaklarını, renklerindeki M kazançlarımız azaldı, ya7ıut ::ara1 :; 
mek uğrunda yeni bir irade akışı baş- bozukluğu gözlerden s~larlar. Geçmi- :ı ed'yoruz df~c g~nde ~_<Jrat. ~lar~ı7.: İi 
ladı. ·Gazeteler, ümit dolu. Okuywıla- şin süslü, güzel, cana yakın olu)U bun. h aldılclan dört lırayı ıtçc mdtrmış- :: 
nn 'YÜzletinde müjdeli bir aydınlık se- dandır. Fakat bize yaklaşan, daha doğ- ii ler.... !f I 
ziliyor. rusu bugün kendisine bizim yaklaştı- ıH ·~~eme~~ EOrörlcr 1~ lira gilndC· U 

Ucuzluğu ve buna dayanan refahı, ğımız, gelecek, geçmişten daha zengin fi lıoı az gorıtyorlar, Meseleyi bu nok· ff 
artık tarihi bir hadise gibi ıµak şey- ve ldaha parl:ı!t bir dekorla doğuyor. ;j tadan muhakeme edince Trend.ile- h 
lerden saymağa alıştığımız için, bu Geçmişteki refah, dişten artma bir fi rini ha~:: çı.ktırmaT;, fa7'1<.1.t işi bi- fi 
sevinçli haberle ne kadc:ır sarsılsak ye- §eydi. Geleceğin bolluğu, işten artan ii raz tetkik cdınce böyle fr hilldim :: 
ridir. bir zenginlik olacak, ki gerçek servet ii vermel.te acele etmemek W::ımgeli- ii 

Gerçi bol, cömert yaşayış örnekleri, te işte budur. ii yor. ~-
\dünyadan kalkmadı. Hala bu tiirlü Hayat, ilci türlü ucuzlar. Biri, mal lg Meğer otobüslerde iı}wycn §O/ÖT· a 
bahtiyarlara vakit vakit rastlıyoruz. piyasasındaki düşüklük netice:>i, öte'k,i g Zerin aldı7.:ları diirt lira ücret sc'ldz, ! 
Fc.1!-tat bunlar, kaideyi bozmıyan müs• kör bir k:ızancın verimidir. Perhize g yahut do7rn:: saatlik bir çalışma li 
tesnalardandır. benzer darlıklar içinde artan para, ya- ·ii mukabili değilmiş. 15 

Büyük savaş, yalnız siyaset ufuk- kın bir gelecekte yıkılan sağlığın ona- ii fX9=18 saat çalışıyorlar da an- !i 
lanru, cihan haritalannı darmadağın rılmasına harcanır. !j oak o suretle günde 4 lira alıyorlar· ı·ı 
etmekle kaim:ı:iı. İnsan toplulukları- - i: mı§. Bu iWrt lira S liraya indiği i- i 
nın iliklerine kadar yayılan derın izle- [ Kısa Haberler J fi çin i§lerini bırak"mışlar!.... fi 
rini de yeni bir kanun zincirile ruhla- == U Biz otobüs §Oförlcrinin do7:u.z sa- i 

• VAU 11.l \'E \ EKAI.ETl umumi nıüfet- •• ! 
ra perçimledi. öyle, ki dikkatlice ba- :: at çalışma mukabili olarak 1 5 lira .. 

tiş \'e \'alilere gönderdiği bir tamimde me- •• , ... 
kar:ak, büyük savaştan önce bir dün- mur ,.e fımlrlerln olur olıqnz sclıcblerle i: iiC'I et az mıdır, değil midir mesele- "S 
ya, sonrrı yeni bir -dünya görürüz. ~erlerinin değiştlrilcmiyeceğl hissi bıızı U sini burada m!ünaka§a edecek de· 

iri çaplı gülleler, dış alemini yakıp lnfiııHer dolnyısile de meumr hakkındıı ·i: ğiliz. Yalnız lnt ilcreti az gören §O· 

yıkarken, bir takım yeni inanı§lar, baş fcnn sicil ,·erilemiyecc~i bildirilmiştir. ıl förlerden birinin bir gazeteciye: 1: 
• ATATCRKCN nursııyı zly:ırctleri CS· ·: l. 

ka anlayışlar, ayrı görüş~erde iç dün- 1 1 1 r d 1. b' r·ı k ·:·.·. - Uykusuzluktan ccktig~imizi ... ı·:::- •• •:.' n:ısınc :ı pıırı nro ın on ses ı ır ı m çe · • u -
yamızı yıkıntılar, çökiıntüler içinde tirilmiş ve dün nursnlılarn gösterilmiştir. g biliyoruz. ôylc zamaıılar oluyor ki ii 
bıraktı. Bütün bu d<•rmadağınıklığın • YEŞlT.DlREK YA~GT~I •tı:ıkkınt1nki g direksiyon başında uyuyoruz.,, g 
neticesi olarak hayatın rengi, tadı, tahkikat devam etmektedir. Fnbrik:ıda sl- Ü Diye yaptığı §ikôyet ;lzcrine hem ;~ 
§artları deği§ti. Yakın geçmiş, ansızın gorta bedelinden çok d:ılı:ı fozl:ı mol bu- ii Belediyenin, hem de hükümetin !i 
··1 ··ı k k lunduE!u ıınlnşılmıştır. •• •• 
o çu mez uza lı Lıra büründü. Dün, • FASUJ.YE FiYATI.ARI ~on günlerde :: dikkat etmelerini iste11eceğiz. :: 
esatir kadar eskidi. Bu karışıklık için- düşmüştür. nıınn scbeb ııiyasnya lüzumun fi Vakıa iş kanunu henüz 9<J.lt§ma g 
de biribirimizi tanımaz o}duk. Böyle dıın fazl:ı mnl gelmiş olmasıdır. U saatlerinin azami haddini tayin et. H 
engin bir sarsıntı, iktisadi hayatı da • KATIADENfZ'de gene sert h:ı"ıılar boş- :i mediği içiıı gUnde on selci::: saat ça- H 
elbette kökünden değiştire<:ekti. Nite- lamıştır. nu yfü:clen y:ıpur screrlerinıle :ık· .. l la ••7 At d . :: 

saldıklnr vuku buluyor. Eı::e denizinde de H t§Cln m sıtıcu C ebilır. Fakat iki :: 
kim öyle oldu. oynl hnl vardır. Mersine giden nksu vnpu- ii misli giindelik alma7;, için günde on ~i 

Bütçeler dalgalandı. Mutbak, evin ru yoluna devam edememiştir. g sekiz saat çalışan, fa7.-at ııyk"U8'1.1.Z· ~~ 
bir köşesinde cehennemi <ındırmağa • ITAT.KEVJ.Ent•ınden bu yıl :ıçılncak- g luğa rağmen dayanamayarak di- ~i 
başladı. insan çalışmasını yakıp kül e• !arın nrtedi 39 don 42 ye çıkarılmıştır. g rcksiyonda uyuyan -<>oförler kendi· ii 
iden bı'r ceh e J G" · k · · • ANKAn \DA kız enstitüleri ve snnııt "" • enn m · ıyım, uşam ışı fi kendilerine acımayorlarsa hallı.in !~ 
de ondan geri kalmadı. Her şey ateş mektepleri sergisi mayıs içinde ve sergi •• 1 :: 

evinde açılncnktır. :; ıayatını bunlaruı eline bırakmak :: 
bahasına çıJctı. Para etrniyen biricik • ADT.lYE YEKlı.I.ETf meşhut suçlıır kıı· Iİ gibi bir tehlikeye karşı na.nl mü.sa- i! 
ıey yalnız '"emek,, dcdiğimi.z ıeydi. nu.nunft"' ...... 6"' .ı--..--....--ıa.u-1,.._;L._'ı..- \\. .... ...,. __ ..... '"' •••• __... ';i 
Bun kı'tapla över hutipler göklere siyct ve muvaffaklyellen dolayı cumlıurl- :: :·1 u r , ' t"i ·HASAN KUM{JAYI ci: 
çıkarır, kanunlar 1'orumağa çalışır; fa- yet müddciuınumfliklerlle hfıkim ve mah· .t ........................................................ . 

kemelere teşekkür etmiştir. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
kat hayat aldırmazdı. • MEl\HJRl.AR KANUNU'undn bazı de-
Emeği, layık olduğu değere kavuı- ğişlklikler yaptlncnktır. Bu kanunun, ser-

turm:ık, onu bir ihtiyaç haline getir- mııyesindc devlet hissesi olnn şirketlerde 
mekle kabildir. Emeğin ihtiytJi olması ki memurlar hnkkında olan maddelerine 
ise, ancak iş alanlarının genişlemesin- ll{ıvelcr ynpılııcnktır. 

den doğar. Alın terini r.ltın damlası ya· 
• ZiRAAT \'F.KAr.ETİ Sakarya mınlııka

smda yetiştirilen pnmukların defier fi:rnt 
pan tıhsımlı kimyager, budur. Başka in sntılmıısı için tedbirler almıştır. 
türlü tedbirler ve ba§ka çarelerle bol- • 1ZMIRDE. Demirci - Snlihli yolunda 
luğa kz.vuşulamaz. bir otobüs yıırd:ın yu\'orlanmış, bir kişi 

lstiklal savaşının kanlı buğusu, top- ölmüş ve bir kişi o~ır surette yar:ılanımş-

raklarımı:: üstiinden kalkar kalkmaz, tır; AXKAR \ HUKUK fnküllesi talehele· 
lbaşlıyan hareketleri tahlil edersek, d.,_ 
ha o günlerde bile keskin bir teleslrn
pun ileriye çevrilişini görürüz. 

Memlekette o günlerden sonra baş
lıyan gergin çalışma, zamanla lıem hı
zını, hem geniştiğir.i arttırdı. Yurdu 
~ayalıklarda yeni bir tarla açar gibi 
harabelerden temizledik. Gelişi güzel 
gibi görünen hamlelerimizde, ~k sür
meden, bir sağlamlık belirmeğe başla
dı. Zaten bütün büyük işler böyleldir. 
Başlangıçta ne rengini, ne şeklini ve
rir. Bu, başlıyanlann çok yuk<ırıda o
luşlarmdandır. 

Yüksek dağlar, gün doğuşlarını na
sıl ovalardan önce görürlerse, büyük 
doğmuş adamlar da geleceği öylece 
evvelden kestirirler. Başkalan için lrp. 
ranlık olan hadiseler, onların zeka pro 
jektörleri altında ansızın ayijmlanır. 

Bu görünüs aydınğıdır ki, yıllardan 
beri yurdun her yanında "sai,, yi ve
rimli yapacak, "Emek., in terli alnına 
altın bir uç koyacak vasıtalan hazır
ladı. Yeryer yükselen fabrikalar, ufuk, 
lan kaplıyan baca dumtnlan, toprak
lan sarsan turbin zelzeleleri, kıraç 
bayırlarda fışkıran yeşil çiftlikler, 
b:ığrı deşilerek kurutulan bataklıklar 
hep bu ülkünün birer b:.samağından 

baş'k,a bir §ey değildi. 
Emek, dolgun ve olgun bir hale ge

lince, artık onun mükafatlandırılması
na yol açılmış oldu. Salahiyetli ağız
lar fırsatlann kürsüsünden konuştu

lar. Müjde verdiler. Hayatı ucuzlato

rindcn 40 kişilik bir grup sömestr t:ıtilin
den lıilistlfocte lıir ortıı Avrupa scyah:ıli 
tertip etmişlerdir. 

• S(;~!ERBANK umum müdürü Nurullah 
Es:ıt Siiıncr Burs:ıt1ıın şehrimize gclınlşlir. 

• SOMERBANK tıırnfınd:ın bir s:ın:ıyl 
mü:ı:esl kurulmnsı knrorlaştırıfmıştır. 

• C:\l\"ERSITE t:ılclıclerindcrı yoksu 
ol:ınlnr ve rektörlükçe ynpıl:ıc:ık ynrdıın
l:ırclan istiroılc şeraitini h:ıiz lıulunınıynn

l:ırdnn on beş kişi K:uhrgn tıılche yurdun
ıl:ı lsk5n eılilcrt•klcrılir. Bu gibi t:ılebelcrl 
de dck:ınlıır seçeceklerdir. 

• Gg<.,:E:\' BiR hatta içinde gümrük mu
h:ıfnz:ı teşkilütı elli allı kııç:ıkçı, 959 kilo, 
gümrük knçnlh, 13 kilo inhisar k:ıç:ığı, 
4 kilo uyuşturucu mnrlıil', 10000 defter el· 
garn knğıdı, GO Türk lirnsı, 1 tüfek, 20 mer 
mi ile 11 kaçnkçı hnn·nnı ele geçirmiş· 
tir. 

• BU AYIN 15 inde Teklrd:ığındn bir 
arıcılık kongresi toplnnnc:ıktır. Kongreye 
Trnky:ı umumi müfelll~i Kilzım Dirik, böl 
ge valileri ve Zira:ıt müdürleri iştirnk e
decektir. 

• YEŞlLKOY lıavn mcydnnı beton - ns· 
fail olarak yapılacaktır. Bu husustaki pro· 
Jcler Nafin vekfiletince tasdik edilmiş ,.e 
nlakadarlnra yoll:ınrnıştır. 

• ERZURUM vlliıyet umumt meclisi diln, 
1500 kişilik bir hıılk kütlesinin seyirci o
lıırıık katılmnsilc nçılrnıştır. 

• MOFETTlŞJ.Im dün de otobüs mese
lesi tnhkikııtile meşgul olnıuşl:ır ve bazı 
olobföı snhlplerlni dinlemişlerdir. 

• EMİNÖNÜ halkevl nr şühesinin salon 
orkestrası 1938 yılı ikinci konserini p:ıznr 
lesi nkşıımı sıınt 20 de lıalke\·inln Cağnlo~ 
)undaki merkez salonunda vere<'ektir. llu 
konsere gelmek lstiyenlerin dnvellyelerinl 
ev bürosundan almıılıırı rlcıı olunnınktıı

dır. 

cağızl Bolluğu, yalnız imtiyazlarla z,raal en st tlI su rehtörU 
kavuşulan bir varlık olmaktan çıkara
rak, her kesin malı yz,pacağız, dediler. 

Düne kadar, müreffeh, rah~t &eç
miş tatlı bir ruya gibi düşünenler, şlın
di yeni blr hayatın eşiğinde oldu~lan-

Ankara 5 (Teelfonla) - Ziraat ens
titüsünde rektör Falkenin aynlmak ar
zusu dolayısile bazı zanııi tebeddfüler 
olacaktır. Bunlar bayramdan sonra tes.. 
bit edilecektir. 

Ankaı ada - Güneş Mu 
hajız gücü berabere 

kaldılar 
Ankara 5 (Telefonla) - Bugün mu

hafızgücü sahasında şild maçları basla
dı. Güneşliler ilk oyunlarını Muhafıza 

k~ oynadılar. Binlerce seyircinin kar
şısında iki takım iki~r gol yaparak be
rabere kaldılar. l\laçın müddeti uzatıl
dığı halde bri netice alınamadı. 

0

Güneşli. 
ler çok enerjik bir oyun oynadılar. 

Postd umum müdiirii 
değiŞİ!JOr mu ? 

Ankara 5 (Telefonla) _ Posta ve 
telgraf umum müdürü bay .Nazif in bir 
valiliğe nakledileceği söyleniyor. Yerine 
Seyhan ,·alisi bay Tevfik Hadinin geti
rileceği şayiidr. 

Katil bir ana 
İzmir 5 (Hususi) _ Limanda bir 

ananın denize atarak boğduğu bir bu
çuk aylık kızının cesedi satlar arasın. 
dan denizden çıkarıldı. Katil ana ara-
nıyor. 

Haı iciyede teı/ller 
Ankara 5 (Telefonla) - Merkeze 

nakledilen Brüksel maslahatgüzarı Emin 

Ali Sipahi üçüncü derece orta elçiliğe 
Izzet Albay yedinci dereceye emniyet 

işleri memurlarından Celtıl Tevfik Kara 
sapan hraiciyeye nakil, terfilerunişler
dir. 

Motoı lu Ru.ç vapuıu 
limanıınızda 

Svanelya ismindeki moförlü yeni yol. 
cu vapuru Yak"ll şark hattnda i~lemeye 

başlamıştır. Limanımıza gelen vapurda 
bu akşam Sovyet konsolosu taraf mdan 
bir ziyafet verilecektir. 

Mısırda bir çaı pışma 
Paris 5 (Hususi) - Jurnal gazete

sinin yazdığına göre, Kahire ünh ersi

tesinde, iki muhalif partiye mensup ta

lebeler arasında bir çarpışma olmus ve 
her iki taraftan da onar kic;i kadar ya
ağırdır. Yaralananlar derhal hastahane
ye kaldırılmıştır. 

·····························································---
n u ra n 
y • 

1 eşriy h 
lstanbul radyosu programında Türk ı 

musikisinin artırılması dolayısile, halk 
arasında uyanan memnuniyetten hare
kete gelerek dün, sanat muhitimizi yok
ladım. Acaba sanat muhitimizde uyanan 
intiba ne idi? .. Bu vesile ile mcmleke.. 
timizde radyo neşriyatına dair yeni 
bazı fikirler kardetmek de mümkün ola 
caktr. 

Konservatuvara gittim. Müdüıii zi
yaret etmek istemiştim. Tesadüfe bakı
nız. Müdür Yusuf Ziya Dcmirciöğlunun 
odasında değerli musiki üstatlarımızdan 
Seyfeddin Asal, Muhiddin Sadak, kıy. 
metli sanatkfu- Münir Nureddin Gür-

ses bulunuyordu. Memleketimizin calıe 
kan münevverlerinden Beyoğlu Halke\i 
bac:kam Ekrem Tur ve vilayet seferber. 
lik müdürü Cemal Gü\'enç oradaydılar. 
Az sonra Seyfeddin Asal ve Muhiddin 
Sadak, derse ginnek suretile bizi soh
betlerinden mahrum bıraktılarsa da ge
ride kalanlar bu mahnımiyeti sezdinni. 
yecek kadar özlü idiler. Konuştukla
rımızı topyekun anlatayım: 

Memleketimizin güzel bir musikisi 
var. Zengin, asil bir musiki Söyliycni, 
dinleyip zevk duyanı olan bir mu~iki.. 
Radyomızda Türk musiklsine fazla 

ihtimam gösterildiği ve tedricen daha 

ziyade yer verilmeğe başladığı günler 
denbcri, evlerinde radyo bulunduran· 
lar da çoğaldı. Öyle insanlar var ki, 
radyo alırken, İstanbul radyosunun, 
kendi zevkine hitap edecek neşriyatını 
hesaba katıyor : 

"Benim hoşlanacağım şeyler ne nis.. 
bette olacaktır acaba?,. diye dü~ünü
yor. 

Başka istasyonlardan kendi milli zev
~ni tam kifayetle tatmin edemiyeceğini 

bildiği için yerli radyo programına lraI]I 
fazla hassasiyet gösteri) or. Arsıulusal J 
musiki için ise, herhangi istasyonu açıp 
dini cb' ·r •• 

at u,oıt a6i, a us musiki. 
yi terkedip, kendimizi tamamen mahalli 
zevke bırakmak manasına gelmiyor. O 
zaman, bizzat içerisinde bulunduğumuz 
konservatuvarı da ~ çalıştırmış ol
maz mıyız? 

* Bahrey adaları üzerinde ha.kimi- } 
yet meselesinden dolayı İngiltere ile 
lran arasında ihtilaf çıkmıştır. lran 
hükumeti bu meseleden dolayı Millet
ler Cemiyetine bir nota ile müracaat
ta bulunmuştur. 

• Niyon anlaşması mucibince İngil
tere, Fransa ve !talyaya İspanyanın 
kara suları hududu haricinde suya 
dalmış olarak tesadüf edi!ecek her 
denizaltı gemisinin sorgusuz, işaretsiz 
batınlmasmı teklif etmiştir. 

Fransa bu teklifi derhal kabul etti
ğinden İngiliz ve Fransız filo kuman
danlarına bu yolda emir verilmi§tir. 
Son gelen haberler arnı;mda ltalyanm 
da bu teklife iştirak ettiğini gösteren 
malfımat vardır. 

"' İtalyanlar İspanyaya General 
Franko kuvvetlerine yardım olmak ü
zere elli bin gönüllü asker gönderecek
lerine dair çıkan şayiaları tekzip et
tiler. 

* Fransa Devlet bankasının umumi 
içtimaı yapılmıştır. Blflnçoya göre 937 
senesinde bankanın altın stoki 424 ton 
eksilmiştir. Senebaşında bankanın al
tın mevcudu 2.958 milyon ton iken bu 
miktar sene sonunda 2.534 milyon to
na dü.smüştür. 

* Fransızlar son kabine teşekkülü 
ile tek kumandanlık meselesini de hal
letmek yoluna girmiRlcrdir. Muhtemel 
bir istikbal harbi bakımından her 
memleketin en büyük emniyet mese
lesi tahrip vasıtalarının fevkalade 
dehşetli ve süratli olması dolayısiyle 
düşmanlar tarafından ilk glinlerdc ya
pılacak taarruzlara karşı ayni sürat 
ve §iddetle müdaf ::ıa sistemi hazırla
maktu-. Bunun için Fra.nısızlar bilhas
sa harbin ilk safhasında deniz, hava, 
lcara. kuvvetlerinin bir tek ba.şkuman
oanlık emrinde olarak toplanmasına 

Fakat konservatuvar, Türk halk şar- 1 

kılarım ne güzel toplamıştır. Carnekfin.. 
lar içerisine itina ile yerleştirilmi olan 
yüzlerce plakta, yüzlerce orijinal Türk 
halk türküsü var. Bir Macar musiki rui. 
mi buraya gelip Anadoluda tetkikler 
yaptık-tan sonra, ufak bir hesapla mem
leketimizde 20,000 halk türküsü bulun
duğunu sörlemiş: "Aman bunları top
layıp tesbit etmetri asla gcciktinneyiniz 
demiş. Bunlar, yalnız sizin için değil: 
ba~lıbaşına musiki ilmi için birer kıy
mettir, tetkik mevıuudur. 

Hem_ bugün fenni vasıtalarm ilerledi. 
i:ri bir devfrde de yaşıyoruz. Plak var; 
sesli film var. Şarkılarınızı bunlar saye
sinde kolayca tesbit ve muhafaza edebi
lirsiniz.,. 

Bu Macar alimi, keAdi memleketinde 
yalnız, 10,000 halk: türküsü bulunduğu. 
nu söylemis. Onlara nisbetle daha cos-,. 
kurı ve ilhamr bol bir cemiyetiz. Işte 
radyo programımızın Türk musikisi na
mına yapacaf:rı neşriyat için bereketli bir 
kaynak. 

Şimdi bunları isabetle seçmek ve dai. 
ma en iyilere çitldırtıp söyletmek için 

. radyo istasyonlanmızcla birer musiki 
başkam bulundurduf,rurnuzu düşünelim. 
Radyo adile her yere giren bu kuvvetli 
dilin muzikal tarafı kim bilir ne kadar 
daha tatlı ve tesirli olacaktır. 

H. M. 

Galip Halıkı'nın 
vasiyeti 

Topkapı Fıkaraperver müessesesi 
reisliğinden: Müessisimiz Sinop say .. 
lfıvı merhum doktor Galip Hakkı üS.. 
tiln vefatından evvel cenazesine çe .. 
lenk gönderilmeme5in,i, çelenk gönde .. 
receklerin bunların paralarını müesse
seye teberrü temelerini vasiyet et .. 
mişti. Sinop saylaavlan Yusuf Kemal, 

HUsamsdj xc l!q]Jı~.aç~ .. ~ 
göndermişlerdir. Arzı teşekkür olu • 

abone olu
nuz ve abone ediniz 

karar vermişlerdir. Bu kararın tatbi
ki istikbal harbinin ilk safhasında en 
mühim bir milli müdafaa meselesi ola
rak telakki edilmektedir. 

Aylık 

:; :ı~ lık 

6 D) lık 

Yıllık 

N 
ABONE TARiFESi 

Memleket Memleket 
içinde 

200 
475 
900 

dışında 

155 Krş. 
425 .. 
820 n 

1600 .. 

Tarifesinden B:ılk:ın Birliği için &)·da 
otuz kuruş ı.lüıjulür. Postu lıirliğir.e gir
meyen yerlere oydn yetmiş beşer kuruş 
zammedilir. 

Abona kaydını bildlreh mektup ve teJ.. 
graf ücretini, nbone parasının posta '\'C• 

ya bonko ile yollama ilerelini idare ken• 
di üzerine nlır .. 

Yeniden !i abone l'aznn veya 5 r.bone 
birden ynzılnnl:ır:ı, mekteplerle köy oda• 
larınn ayrıca lcnziHit yapılır. 

Türkiyenln her posta mtrkt:lnde 
KUIWN'a abone ua:ılır. 

Adres değiştirme ilcreti 25 kuruştur. 
-0-

Geçmiş Kurun/ar: 

115 $Slfil ~ e'9''9'® D 
~ lYJ ~ tUı ını 

Bu ayın on beşinde !zmirde Reisi ' 
cumhur ve Ba.~kumandan Gazi :Mustıl' 
fa Kemal Paşa Hazretlerin.in riyn.seti 
altında icra edilecek olan harp oytıll"' 
larına iştirak etmek üzere kunıı:ıJl -
danlar salı günü !zmire hareket edC
ceklerdir. 

Harp oyunlarına iştirak edecek ; 
lan Hamidiye gemimizi Baf:kuınan~ i 
..ziyaret cde~k hu münasebetle fılrı'I 
alınacaktır • 
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İKTiSADi MAHAFİLDE 

rs~anhul limanında ma
vuna buhranı 

İstanbul limanında is hacminin art
mr~ olması dolnyısile ma\11a buhranı
nın şiddetle bas gösterdiği malumdur. 
Liman işletme direktörlüğii bu yüzden 
işlerin aksadığını göz önünde tutarak 
Pireye en son sistem 25 mama ve du
ba ısmarlamıştı. 

Bunlar bir haftaya kadar limanımıza 
birer ikişer gelmeğe başlayacaktır. DL 
ğer taraftan bu mavnalarla da ihtiyaca 
tam bir surette cevap vermek imkfuu 
bulunmayacağı düşünülerek a~nca Ka
radeniz limanlarındaki tezgahlara 25 ah
şap mavna ısmarlanmıştır. Bunlar da 
p$: yakında limanımıza gelrneğe basla
yacaktır. 

Si RKECI YOLCU SA!.Oı\TU YARIN 
AÇILIYOR 

Sirkecıde eski gümrük binasında ya
pılan bazı tadilat ile meydana konulan 
yolcu salonu, yann merasimle açılacak
tır. 

Bu merasimde, liman işletme direk. 
törü Raufi Manyas. ikinci müdür H:ı
mid Saraçollu ve diğer deniz müessese. 
leri müdürleri hazır bulunacaktır. 

Aynı gün. salonun önüne yapılmış 
olan sunduıma da açılacaktır. 
SEKER NAKLiYAT TARIFESINnE 

TENZllA1 YAPILDI 
lktısat Yckfileti tarafından görülen 

lüzum üzerine yabancı memleketlerden 
Ziraat bankası hesabuıa getirilecek .,e. 
kerlerin navlunlan üzerinde yüzde do
kuz tenzilat yapılmış. keyfiyet dün Ik· 
tısat Vekaletinden deniz yollan işletme.. 
sine bildirilmiştir. 

Denizyollan idaresi, mu:ıyyen bir 
devre için bankanın şekerlerini muayyen 
tarifeden yüzde otuz eksiğine taşıya
caktır. 

DORSANIN NAKLi 

İstanbul borsac:ının Ankaraya nakli 
için icap eden hazırlıldan yapmak üze
re borsa acentaları ve borsa meclis aza • . 
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tar mesa11erini ikmal etmek üzeredir. 
Mesai sonunda bir rapor hazırlana

rak Maliye Vekaletine gönderilecek, Ve.. 
katet bunları tetkik ettikten sonra def
terdarlara l!zım gelen talimatı verecek
tir. 
Diğer taraftan öğrenildiğine göre; bu 

komir:;yonlar bu arada Maliye VekfiletL 
ne bazı tekliflerde de buluna~trr. 

ALTIN ALIM SATIMINDA HAL
KIN ALDANMAMASI iÇiN 

Altın alım ve satımının murakabesi 
ha!{kmdaki kararnamenin bu ayın ba. 
5ınr!an itibaren meriret mevkiine girdi
ği malQmdur. Bu kararnameye göre sik
ke halinde bulunan altınlar, Iş. Ziraat, 
Türk ticaret, Emlfık ve Osmanlı banka
ları tarafından alınıp satılmakta, hurda 
ve rr."'"nu şekildeki altınlann alım satı
rnı serbest bulunmaktadır. Ancak, disçi 
ve kuyumcu gibi altın üzerinde uğara
Şanlar alım satımlannı behemehal hir 
deftere kaydedeceklerdir. 

Diğer taraftan alım satımlarda halkın 
aldanmamaı::ınr temin etmek maksadile 
Vekruet, gerek işlenmiş, gerekse hurda 
Veya külçe halinde ~atı~ çık<ı~lacak al
~ınlarm ayar derecelerini tesbit etmeğe 

arar vermiştir. 
nı1nun için bir kanun lfıyihası dahi hazır 
lanmıştır. L~yiha tasdik edilip meriyet 
llltvkiine girdikten sonra hem halkın 
aldanmaması. hem de piyasada satılan 
altınJann kontorl imkanını verecektir. 
G!Mt KURTARMA ŞiRKETiNiN 

TOPLA,l\lTISI 
~ü?t gemi kurtarma şirketi umumi 
a. etı bu ayın 28 inde toplanacaktır. 
~~oplantıda şirketin Deniztanka geç-

1 llleselesi konu~ulacaktır. 

-··--81"Ukseı e'çl n!z b'rkaç 
D!Jna kadar g?dlyor 

a Sehıirnizde bulunan Brüksel elçimiz 

g~;eına1 ~~snü dün Perapalas oteline 
hUs l'tk Dabılıye Vekili B. Şükrü Kayayı 

nust surette ziyaret etmistir. 
~~ ~l Hüsnü. iki üç güne kadar 
l:>r. ;ıııe .1telecek olan Hariciye Vekili 
Riııt..-_ ~ ıle IÖf'Üitükten sonra, Brüksele 
~t. 

Bet~··~·~ gitti 
tl"Ond \•kanın Ankara elçisi B. Dö Rey-
' y kada lllezunen Brüksele gitmiştir. Bir 

r sonra dönecektir. 

POLiSTE 

Gizi ı bir rand vU evi 
baslldı 

En·elki gece zabıta memurları Bey_ 
oğlunda gizli bir randevü evi basmışlar
dır. Arap Şetaret isminde bir kadının 
işlettiği bu evde beş kadın bulunmuş, 
muayeneye sevkolunmuşlardır. 

Bundan başka 16 yaşında bir de kız 
bulunmuş. hizmetçilikten buraya düşen 
bu kızın dört aylık çocuğunu düşürüp 
apte;thaneye attığı anlaşılmıştır. Bu hu
susta da tahkikata başlanmıştır. 
MVSADERE OLUNAN EKMEKLER 

Evvelki gün Fatih mıntakasmda 14 
kişi hakkında zabıt tutul.mu~, .459 nok. 
san ekmek müsadere edılmıstır. 

Eminönü mıntakasmda 20 kişi ceza~ 
landırılmış, 351 simit, dört kilo sucuk, 
müsad~re olunmuştur. 

Bundan başka Yemişte Hasırcılar is
kelesi civarında bir ticarethanede beledi. 
ye zabıtac:ı talimatnamesine aykırı ola
rak açıkta bulundurulan 2600 kilo mazot 
da müsadere olunmuş, Çubuklu gaz de
polarına gönderilmi=-tir. 
ALIŞ VERiŞ 1'0ZUNDEN KAVGA 

Bevkozda cami sokağında oturan sey
yar ):oğurtçu Osman ile kundura fabri
kasında amele İhsan alıs Yeriş yüzünden 
k:wga etmi~Jerdir. Ka\'gaya lhsanıııı ka
rrst Feride de girmiş, ko:ası ile birlik 
olup satıcıyı sefertası ile başından ya
ralamışlardır. 
BiR DOLANDTRTCl YAKALANnI 
Zahıta memurlan Şibinkarahisarlı Os

man isminde bir dolandıncr yakalamış
lardır. Sabıkasız bir insan olan Osma.n 
kendisine dairelerde iş takip eden bır 
kimse süsO vermiş. bu suretle ~ı. P.r
kekleri dolandırmıştır. Osman ızdıvaç 
... -aadile de birkaç kadının parasını almış-
tır. 

AYACI KIRILDI 
Ege vapurunun bir numaralı anbann 

da çalışan deniz yollan amelesinden ls
mailin ayağına sapandan kurtulan keres 
telcr dü~müş, amelenin sol ayağı kml-

İsmail biygm tiir hatde Beyöilu J:fas
tahanesine kaldmJmrştrr. 

iSKAMBiL YUZUNDEN 
YARALAMA 

Galatada Karaköy tak.sisi şoförlerin
den Ahmet Bekir arkadaşlarile iskambil 
oynarken lhsan isminde birisi oyuna 
karı~mış, bu yüzden aralarında kavga 

Çtkmıştır. 

lhsan oyunculardan Fikretin üzerine 
atılmış, bicr.kla sol kolundan yarala
mı§tır. Fikret hastahaneye kaldırıl -
mıştır. 

BELEDiYE iŞLERi 

Et arabaları numunesi 
Belediye Iktısat müdürlüğü el araba

ları için bir nümune hazırlamıştı. Bu 
nümuneye göre şehir dahilinde kullanı
lacak el arabaları iki tekerlekli, demirden 
frenli olacaktır. Bir araba yirmi beş li
raya çıkmaktadır. Bu nümune dairT'J 
encümence verilmiştir. Buradan bir ka
rar alındıktan sonra şehirde işliyen el 
arabaları aynı tipte olacaktır. 

Bu arabalarla elli kiloya kadar eşya 

taşma bilecektir. 
KARAKOYDE BiR KALDIRIM 

GENiŞLETiLiYOR 
Karaköyde Ziraat bankasının öntinde

ki yaya kalcimmının genişletilmesine ka. 
rar verilmişti. Dün bu sahanın etrafı 
parmaklıklarla çe,Tiecek inşaata başlan 

mıştır. 
Yaya kaldırmıın genişliği karşı kaldı-

mn kadar olacaktır. 
ŞiŞHANE l'OKVŞUNDAKI TRAM • 

VAY KAViSi l'ENILENIYOR 
Şişhane yokuşunda Beyoğl~ ~~yma

kamlığı önüne isabet eden k~vıste.<I tram 
vay raylarının değiştirilmesıne ka~ar ve
rilmiş, lüzumlu olan malzeme yerme ta-

şınmıştır. 
Değiştirilecek kavis ilç sene evvel dev-

rilen tramvay arabasının ilk kızak yap

tığı yerdir. 
iTFAiYEYE V/LAl'ETIN YARD/l\f/ 
ltfaiye!lin hava tehlikesinden korunma 

malzt'mesi bu sene bir miktar daha faz. 
lalaştınlacaktır. Belediye b~tçesine .. ko
nacak tahsisattan maada vılayet bu~"'e
sine de 30 bin lira konmuştur. 
YEN! MEKTEPLER YAPILACAK 
Vilayetin 938 senesi bütçesine şehir 

mektepleri in~ası için 120 bin, köy mek. 
tepleri için 40 bin lira tahsisat korunu~
tur. 

3-KURUN 6 ŞU B A T-1938 

Yugoslavlar dünkü müsabakada 
Perahları bire karşı 3 le yendiler 

Galtasaray klübil tarafından şehri
mize davet edilmiş olan Yugoslavya
nın Yugoslavya takımı, dün Tal~~im 
stadında ilk maçını Pera takımile yap· 

b~~~-~~ .. -
• 

tr. ' 

İlk evvela misafir takını sahaya. 
çıktı ve halkı selamladı. Perai.lar da 
misafirlerini uzun müddet beklettik
ten sonra, nihayet oyuna çıkabildi. 

İlk akını Yugoslavlar kısa \'e gü
zel paslnrla yaptılar. Buna derhal Pe
ralılar mukabele ettiler. 

Sahaya henüz yabancı olduklarını 
hissetti.ren Yugoslavların, kuvvetli 
bir takım oldui;ru da besbelli.. Nite
kim oyun uzadıkça, mütemadiyen n
çıldıklan ve ağır bastıkları görülüyor. 
Üstüste yaptıkları bu tehlikeli akın
ların birisinde, Yugoslav sağiçi, karı
şan kulübün önünde çektiği çok sıkı 
bir köşe vuruşiyle taknnına ilk golü 
kazandırdı. Yedi dakika sonra, Yu -
goslav orta muhacimi, sol içten aldı
ğı güzel bir topla rakip müdafii atla
tarak takımının ikinci golünü attı. 
Bundan sonra Yugoslavlar b);,,sbütün 
açılarak, cidden harikulide a.kınlarla 
mütemadiyen rakip kaleye indiler. 

İkinci devrede ~ lehlerine a
lan Yugoslavlar, Pera kalesini adeta 
muhasara ettiler ve adeta tek kale 
oynadılar. 

Çok güzel deplasmanlarla ve yerini 
:.mıan paslarla yapılan bu akınlarda 

şüt atmamak yüzünden yanmdüzüne
;y-:. ha.llcu yUlU:>clmcoi mUmltün olan 
gol ade4inf ancak Uçe çıkardılar. 

Misafir takımın üçüncü golü sol a
çıkda çok sıkı bir sütle bu devrenin 
23 üncü dakikasında attı. Pera mu
hacimleri maçın oon dakik~larmda 

harekete gelebildi ve bu gayretlerinin 
semeresini de 36 ncı dakikada yaptık-
ları bir golle gördüler. • 

Son dakikalar yine Yugoslavların 

baskısı altında fakat netice değişme
den geçti .Hakemin düdüğü müsaba-

Yugoslav ve Peralılar 

kanın sonunu ilfuı ettiği zaII18:ll Pera, 
misafir takıma 3 - 1 mağlup olmuştu. 

Bu maça takımlar §U kadrolariyle 
çıkmışlardı. 

l'ugoslavya: Spasiç - Lukiç, Ancel -
koviç - R.ıdonaviç, Çokiç, Braçiç - Sa
viç, Rakat, Petroviç, Tomaseviç, Ze
ceviç. 
Mağlup taknnın müdafaası müstes

na muavin ··e muhacim hatlarının kar
ma karışık oynamasına mukabil Yu -
goslavlar cidden mükemmel bir oyun 
çıkardılar. 

GALATASARAY YENi iDARE 
HEYETi SEÇiLDi 

Galatasaray yüksek murakaba heyeti 
dün çok uzun süren bir içtima yapmış.. 
tır. 

Bu içtimada murakabe heyeti tara
nndan klüp için çok etraflu bir çalısına 
programı hazırlanmış murakabe heye
tinin vazifeleri hakkında bir talimatna. 
me kabul edilmiş ve yeni idare heyeti 
ve divanı haysiyet intihabı yapılmı~tır. 

rnşaat ruhsatiyesl yalnız mimar 
ve mühendislere verilecek 

Şehir droilinde yapılacak biltün in
ıaatın yalnız mimar ve inşaat mühen

dislerine tahsis ve k.alfalara in~at ruh
satiyesi verilmc.mesi etrafında bcledi-

ye,mühendisler birliği ve mimarlar ce

miyeti mümessilleri müzakerelerde bu
lumuıll)I" bir talimatname projesi ha-

Körlerdekl fakir ·çocuk
lara yardım 

tik mekteplerdeki yoksul çocukların 

iaşeleri için kazalarda himaye heyetleri 
kurulduğunu yazmıştık. Bu himaye he
yetlerinin kl>y okullarına da teşmil edil
me~i düşünülmektedir. 

Köylerde fakir çocuklara ne suretle 
yardım edileceği köy okul öğretmenin 
yapacağı tetkiklere göre belli olacaktır. 

Ve yardıma muhtaç çocuklar bu öğreL 
men tarafından tesbit edilecektir. 

Bu hususta lstanbul kültür direktör
lüğü tetkikler yapmaktadır. 

Ders Kitap'larmdaki /stılôhlar 
Lise ve orta okul ders ktaplarındaki 

deği§111eleri tesbit etmek üzere Bakanlık 
ta toplanan komisyon çalısmalarını ta
mamlamıştır. Bilhassa önümüzdeki ders 
yılı ba~ından itibaren riyaziye, fizik gi_ 
bi biyoloji gib derslern arabca olan ıs
tılahları yeni terimlere çevrilmi~tir. 

Ecnebi Okııl'lar Taliwı.tnamui 
Ecnebi okulları için bir müşterek ta

limatname yapılmakta olduğunu yaz. 
mıştık. 

Bu talimatname Kültür E:ı!~anlıi:rı ta
lim ve terbiye heyetinde çıkmıştır. Ya
kında alftkadarlara bildirilerek tatbikine 
başlanacaktır. 

zr. ~ışlardı. 

Bu talimatname vilayetçe ve bele
diye hukuk işlerince tetkik edilmiştir. 
Yakında şehir meclisine verilecektir. 

Bu .t~lirr.atname çıktıktan sonra ıehir
dckı ınıaat daha düzgün ve daha mun
tazı:ı:n olacaktır. 

Yoklamaya davet 
Beşiktaş askerlik şubesinden: 

Şubemizde kayıtlı harp malfillerile şe
hit yetimlerinin 938 yılı için ikramiye 
kayıtlan 15/2/938 gününden itibaren 
yapılacaktır. Yetlcrinde bulunan resmi 
senet, rapor, maaş cüzdanı ve nüfus cilz. 
danlarile beraber yoklamalanru yaptu
mak üzere müracatları ilan olunur. 

-0-

V"iveraite Tatili Bitti 

Üniversitede sümestr tatili bitmiş ve 
derslere dün sabahtan itibaren başlan
mı!'tır. Skmestr tatili münasebetile gezi
ye .. çıkan profesör ve talebeler dönmüş-
leıKlir. 

( Yeni Neşriyat .) 

Mottern cerrahi va Nör u
ŞlrUrJI mecmuası 

Cerrahinin yeni cereyanlarını etüd ve 
nesreden bu meanuanm 11 inci sayısı 

l' 

intişar etmiştir. Bu nüshada yeni doğan 
estetik "gençleştirme ve güzelleştirme,. 
cerrahisi, modem ameliyathaneler, di
mağ ameliyatları gibi kıymetli yazılar 
bulunmaktadır. 

bir amda ...• 

Seçill'n idare 1ıeyeti: 
Reis: Sedat Ziya 
Umumi k~tip: Adil Oğuz 
lkinci reis: Osman Müeyyet 
Muhasip: Arif Neşet 
Veznedar: Muslih Vamık 

Teknik azalar: Besim ve S:ıim Pamir 
ihtiyat azalar: Suad Sabri, lzzet Mu-

hiddin Apak ve Abidin Daver, Selim 
Ragıp, ~ih:ıt, Burhan. 

Hesap mufettişliklerine: Ihsan ve Fu
at. 

Ha}·siyet divanma: Ali Sami, Asını, 
Or'han Tahsin, Abidin Daver, Salfilıad
din, Cevdet, Rıza, Ahmet Kara. 

Barutgücü sahasındaki maçltrr 

Barutgücü alanındaki maçlar: 
Yarın Yıldızspor - Barutgücü A ta

kımları saat 15 de 
Yıldızspor - Barutgücü B takrmlan 

saat 13 de 
Bakırköy Rum A taknnile Barutgücü 

genç takımı saat 11 de karşılcşıcaklar
dır. 

Yunan ve 
Yugoslav 
Hariciye nazırları 

& 

uzun kUprUde 
karşılanacaklar 

Ayın on be~indc şehrimiz.n gelecek 
olan Balkan Antantı devletleri mü
messillerinden Yunanistan Başvekili 
ve hariciye nazırı General Metaksa.8, 
kara yoliyle gelecek ve on beşinci gtl
nün sabahı kendisi Uzunköprüden 
karşılanacaktır:. 

General Metaksası kar§ılamak il~ 
re Hariciye protokol heyeti ve Yuna
nistanın Ankara elçisi B. Raf ael ayın 
14 üncü günü akşamından Uzunköp
rüye hareket edeceklerdir. 

Şimdi Ankarada bulunan Yunan el
çisi ayın on ikinci pazar günii şehri-
mize gelecektir. • 

Yunanistan Başvekil ve Hariciye 
nazın General Mctksas ite birlikte 
hariciye nezareti mensuplarından bü
yük elçi B. Papadakis, §Ube mUdUrll 
B. Kustas, hususi kalem direktörü B. 
Andnılis ve yaver B. Nobeli ve Kati
merini gazetesi sahibi B. Vlakos gel
mektedir. 

General Metksas, ayni günde bir 
başka. trenle şehrimir.e gelecek olan 
Yugoslav Başvekil ve Hariciye nazın 
Dr. Stoyadinoviç ve vapurla KöstCDı
ccden gelecek Romanya hariciye nazı
rı B. Miçesko ile beraber hemen o ak
şam hususi trenle Anka.raya hareket 
edeceklerdir. 

HVRV,..a abone olu
IJIU 11e abone ediniz 
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AS R 1 N 
COCUKLARI 

Yazan: 

Ferenç Körmedin 

Çeviren: 

Vahdet Gtiltekin 

Belki Györ3Y d"' bir;n,.i ~:n:fta iken 
bu sırada oturuyordu. Hr..yır, onun bo· 
yu duba uzundu, her hnlde yeri ar· 
kadaki sıralardan birinde idi.. 

Paula pencereden dış~rıya bakıyvr
du: dışarda büyül: bir avlu vardı, en 
nihayette de yüksek bir san duvar. Bu 
sırada birdenbire, yanıbaşınd'l, ken
disini ismiyle çağıı·dıldarmı duydu. 
Öğretmen: 
- Hegcdüs Paula! diyordu. (İmnini 

ne de çabuk bellcmi!:lti !) Dış~-da neye 
bakıyorsun? Neye benim soyledikle -
rimi dinlemeyorsun? Söylediklerim 
herkese olduğu gibi senin içindir de. 
Şimdi, ne söyledim tekrar et ciesem sa
na edemezsin; değil mi? 

Paula, alçak sesle, fakat hiç te • 
reddüt etmden: 

- Edemem! diye cevap verdi. 
öğretmen biraz düşünür gibi dur

du. Bıyık nlt.rrıda.n da gülüycr gibiydi. 
Sonra: 

- Doğruyu söylediğin için aferin, 
dedi. Bir daha benim anlattıklarımı 
sen de dikkat!e dinlersin. Çünkü, dik
katli olmayan evvela kendi kendine 
ceza vermiş olur, sonra bir de benden 
ceza yer. 

Bu son kelimeleri söylerken sesini 
yükseltmişti. 

Paula: 
''- İnsnn kendi kendine ceza verir 

mi hiç? diye düşünüyordu. Na.c;ıl ve
rir? öğretmen de insaiı oezalandmr
mış ha? Beni alır köşede mi bekletir, 
döver m! yoksa? Annem dövdürmez 
ki!" 

Öğretmen söylediltlerini bitirdi v.a 
saate baktı. Sonra: 

- Dinleyin, «<0cukln.r, dedi: yann 
sabah, sekize beş kala, eptnız "bura-
da, sınıfa gelmiş benim gösterdiğim 
yerlerinize oturmuş bulunacaksınız ve 
hiç gUrUltü yapmıyacaksmız. Sonra, 
kimin kitabı varsa kit'l.bım da alsm. 
gelsin. Yoksa, yarm buradan. mektep 
ten kendisine vereceğiz. Hadi şimdi 
artık evinize gidebilirsiniz. Yavaş ya
vaş! 

Öğretmenin dediği gibi dershane -
den yavaş yavaş çıktılar ama, kori -
dora çıkıı.r çıkmaz çocukların birçoğu 
bağırıp çağırmn.ğa, biribiriyle itişip 

kakışınağa ve tencffüshaneye doğru 
vıldırım gibi koşmağa başladı. Orada 
gene çocukların ana babaları bekli -
yordu. Çocukların büyük bir kısmı 

onbra. doğru koştular, der.::te ne oku· 
duklarını anlattılar. Bazıları da mek
tepten tek başlarına çıktılar. 

Paula, boynunu kaldınnış, etrafta 
babasmr arayordu. Babası uzun boy -
luydu, orada olsaydı uzaktan görebi
lirdi; yoktu. İçi bir tuhaf olarak dur-

luydu, orda olsaydı uuıktan görebi -
haneye bir alay çocuk daha bo~dı. 

Babı:ısı? yoktu. Töre:. esnasında çık
mış gitmişti, bir daha da gelmemiş
ti! Paula, arkasını duvara dayamış, 
mektepten çıkıp uzaklaşanlara bakı -
yordu. Birdenbire beynine kaynar su -
!ar boşanır gibi oldu: babası gitmiş -
ti... 

Bir daha. da gelmiyccek miydi? Bel
ki eve yalnız g: i::cekti çocuk? Fakat ... 
evin yolunu bilmiyordu ki! Mektep 
neredeydi, burdan evi nasıl bulacak -
tı? 

Şimdi yuknrı kattan bağırışa çağı -
rışa merdiveynleri ikişer üçer atla
ya.-ak daha buyük çocuklar iniyor. İç
lerinde bekleyeni olanlar azdı, çoğu he 
men büyük kapıdan dıı,ıarı çıkıyordu. 

Bunlar da gitikten sonra C'Ocuklan
nı bekleyen pek az kimse kaldı. Son· 
ra bnıjk'a çocuklar inGi, sonra daha baş 
kal arı; onlar da hep b:ığırı§a çağırışa, 
güle oynıya. Bir tanesi de merclivenin 
trabzonundan aşağr, oturmuş, kaya 
kaya indi. 

Bunlar da gittikten sonra Paula o 
serin teneffüshanede tek başına kal
dı. Arkasını duvara dayamış, hare • 
ketsiz duruyor, kapının önUnde, can
lı, L-ü~ük kulübenin yanında, ihti -
yar adam ona bakıyordu. Adamın 

başında lach·ert bir asker kesketi, ağ
zında da pipo vardr. 

Çıt yo~ttu: çocuk da, ihtiyar da bi
ribirlcrine bakıyorlar, fakat bir laf et
miyorlardı. Nihayet adam camlı ku
lübeye girdi. Ağzından piposunu çı
kardı, yeniden doldurdu, bir kibrit 
çaktr, bir ağız dolusu duman çıkardı, 
lilkürdil, sonra tekrar dı. rı ıktı 

-Pau aya ı. 

Pauln, o Iacivert bahriyeli şapkası 
elinde döndürüp duruyordu. Adam ya 

' n.ma kadar geldi. 
- Ne bekliyorsun hurda, ya\TUm? 

dedi. Unuttular mı roksa seni? 
Pauta'nm burnuna fena bir koku 

geldi: adam piposundaki dumanı yü· 
züne doğru üflemişti. 

- Babamı bekliyorum, dedi. 
- Babam mı bekliyorsun? Sen ken-

din gidemez misin eve? 
- Gidemem, dedi ve yüzü kıpkır

mızı kesildi. 
- A ! Koskoca mektr p çocuğu evi

ne gitmJSini bilmez mi! Nerde oturu· 
yorsunuz~ 

- Andrassy caddesinde ... 
- O! İki adımlık yer burdan orası 

canım! Ayıp <1eğil mi? 
Paula utancınd~n gene kıpkrrmızı 

oldu. 
- Babam dedi ki, beni hurda bekte 

linsan naSil arl<a 
daş edin:r ! 

Hayatda muvaffak 
olmanın şartların~ 

öğreten adam 
ovveUi ken!ll .muvalfak oldu 

Dal Kamtci ismi hu 
gÜh Arnerikada her 
kesin ağzında dolaş
maktadır. Meşhur 

milyoner Andra Kar 
neci ile isim benzer
liğinden başka bir 
alfilcac;ı olmamakla 
beraber, onun gibi 
zengin olmağa nam. 
z'et bir adamdrr. 
Çünkü, şöhreti esa -

~en şöhret temin etmeü hususunda her 
kese verdıği derslerc!en geliyor .. 

Dal Kameci bundan biı sene kadar 
evvel "insan nasıl arkadaş tdinir ve 
başkalarına nasıl nüfuz eder? .. isminde 
bir kitap çıkarmıştır. Hayatta muvaffa 
kiyctin ş:ırtlanm birer birer anlatan 
bu kitaptan bugtine kadar bir milyona 
yakınn üsha bac::ılmıştrr. 

Dal Karneci bundan evvel de "Kar
neci konuşma ve insanlarla olan müna-
5ebet müessesesi,, isminde bir mektep 
kurmuş ,.e burada hayatta mU\·arfaki
yet dersleri vermeye ba~lamıştır. Kita.. 
bında da hu mektepteki derslerden ve 
tecrübelerden alınan neticelri anlatmış· 

tır. 

Bugün bu mktepte 1500 talebe var
dır. 200 ki~i daha mektebe yazılmak 
istemiştir, fakat bunlar olmadığı için 
ma beklemektedirler. 

Hayatta muvaffak olmanın şartlarını 
öğretirken kendisi de muvaffak olan bu 
adam, usulelrinin iyi netice verdiğini 
bizzat kendisile isbat etmiş oluyor. 

Dal Kamecinin muvaff akiyet için 
başlıca tavsiyeleri şunlardır: 

ı _ Karşınızdakinin elini samimi. 
yetle sıkın. 

2 _ Daima tebessüm edin. 
3 _Başkalarının söylemek istedik

IE-rini hiç ses çıkarmadan dinleyin. 
4 _ Haksız olduklarım ~terine, 

~··......,,,.._.-
5 _Hiçbir seyde kıh kırk yarma-

ym .• 

dedi, diye kekeledi. 
Bir yandan utancından, bir yandan 

korkudan duvara daha fazla yapı§ı -
yordu. lhtiyar adamın ağzından gene 
dumanlar çıkıyordu. Tütün kokusu, 
adamın bakışı çocuğu bitiriyordu. 

- Ya baban bugün mekte::>te her 
günkü gibi ders yapılmadığını bilmi· 
yorsa? Çocukların bugün mektepten 
erken çıktığını bilmiyorsa? . . . 

Çocuk hem babasını, l.em kendısını 
haklı çıkarmak istiyerek: . . 

_ Bilmiyordu ya, ben de bılmıyor-

dum, dedi. 
lhtiyar adam en son olarak: 
_ Öyleyse git sınıfa otur, babanı 

bekle, dedi. Burda durmak yasak! Ha· 
di bakalım! (Bunlan söylerken rar
mağı ite koridoru gösterdi)· Baban 
gelince seni orda bulur. 

(Devamı var) 

Kaçırılan; öldürüldü mü, sağ mı ?! 

Kaybolan General!? 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri T eıki· 
latı,, reisi Millerin izi üzerinde .••••• 

Vaz2'n: Alfred Gerfgk --- Tefrika numarası: Sll 

Pusulanın tesiri? 
Millerin randevuya giderken yazdıkları 

Skoblinin tasarladıklarını allüstelmiştlr! 
"RO\VS" un reisliğine geç

mek TO bu suretle bu Rcynz 
Rus askeri teşkilatı mcrkc.zinl 
GPU So,·yet Rus gizil orgnni· 
za~youunun Paris ~ubcsi haline 
getirmek tasa:n-unı Gcııcrııl 

Mil1erln randcvura gidcı·kcn 

luraktıJ;,rı pusulndn yazc1ıklnriy
lc nlt.ilst olmuştu! )lcvcucli yetini 
Skoblinln kır c~indcld ' 'csiknla
rın fsbnt ettiği casusluk maki
nesi, şim'1i kendisi nkyhinc şa
hittir ı 

- Skoblin, casusluk organizasyo
nu için yılda 300.000 franga yakın 
para harcam1ştır! 

Avukat Strelnlkof, Madam Mille
ri Plovlçkayaya karşı açılan dava 
tahkikatında temsil eden 2 aYukat
tan biri, vaziyeti şöyle anlatıyor: 

- Ozuvardu.ki kır evinden mlisa
dere edilen vesikaların şöylece bir 
tetkiki, bu rakamlara ulaştırıyor. 

Halbuki, ROWS Beyaz Rus askeri 
teşkilatı tarafından vUcuda betirilen 
"iç çizgi" organizasyonu için, Skob
lin, ayda hepsi hepsi 150 frank pul 
bedeli alıyordu. Beyaz Rus millte
cilerlnin senede öyle birkaç kere 
100.000 frank meblftğı emrine ama
de bulundurmadıkları, resmen tes
bit edilmiştir. Şu hale göre de Skob
linln se\'k f'0 idare ettiği şUmullU ca- J 
susluk organizasyonunun masrafı, 

karşı cepheden, bolşovlkler tarafın
dan ödenmiş olmak icap eder! 

Mndnnı Millerin şahsi iddia vckili
:ıe-rı HÇ'K~ urn J llUUlll"UU ~ t:ınu , IJ U 

2 ralCip avukat, bolşeviklerin Skob
linin arkasındaki adamlar olduğun
da ittifak ediyorlar. Yalnız kocası

nın lşlnl Pleylçyayanın ne dereceye 
kadar bildiği bahsinde, avukatların 
mü!Q.hazaları ayrılıyor! 

Fransız hukuku, Madam Millere, 
resmi dayacı olan müddeiumuminin 
yanı sırn, munzam davacı olarak 
tahkikat esnasında da Plcvicknyaya 
karşı cephe almak müsaadesini ve
riyor. Metr Ribe, bu tanınmış Fran
sız avukat vo Rus Metr Strelnikof, 
onun vekilleri sıfatlyle tahkikatın 

her bir safhasını inceden inceye ta
kip etmişlerdir. 

- Benim Pleviçkayanın suçta iş
tirakinde hiç bir tereddüdüm yoktur! 

Metr Rlbe, böyle söylüyor: 

1922 tarihinde Beyaz Rus za?>itleri 
Bulgaristanda. On sırada oturan 1 Ge
tteral Kutycpof ,· yanında oturan ! 
General Vitkovski. ll~isi arasında ar· 
kada General Nikolay Skoblin. Skob· 
linJ 1931 do General JJ.filleri kaçınna:T"° 
tan sııçlıı olduğu gibi, 1930 da da Ge
neral Kutyepofu lcaç?'rmııktam şüphe 
altındadır. General Vitkovski, §imdi 
Paristc Millerin makamrnda bttlun • 

maktadır. 

lerden bahis açarak, bu noktadan u
zun uzadıya konuşma yollarına sa
pıyor! 

Avukt Strelnlkof, daha teferruatlı 
\!1-a.h1.a"'"'d" A~ h.nln .. :n..,,...,,... •• 

- Skoblin ailesini teşkil edeı:ı bu 
evli çift aleyhindeki başlıca deliller
den biri, kendilerinin çok fazla mik
tarda mebla.ğlar sarfetmelerl vakıa
sında. mündemiçtir. Skobllnlerln ca· 
susluk organizasyonlarının malol
duğu 300.000 frank bir tarafa bıra
kılsın; onlar ayrıca kendi maişetle
ri için yılda 80.000 franga yakın pa
ra sarfedlyorlardı ve bundan başka
da pahalı bazı şeyler tedarik edebi
liyorlardı! 

Avukat, bir lfı.hza miiltihazaya va
rıyor: 

~ ........... ~~ ......................... I 
Ftk'\! SANAY.llNlN HARlnALAR l>föı::>ı \U.t,; ' l::IHU: 

Hl.JRUNa abone olu
nuz ve abone ediniz 

Kendisinin bUtUn hal ve hareke
ti, bu işi iyice bildiğine dcHl.let eder. 
O, isticvaplarda fevkaH'ı.de ihtiyatlı
dır. Her kelime Uzerlnde iyice dUşU
nüyor ve ne cevap vermesi Hlzım 

geldiğinde ibham içerisinde bulun
du mu, düşünmek için vakit kazan
mak maksadiyle, bambaşka key-

- Para meselesinin yanı sıra baş
kaca 3 mühim sllbut deUli var. Ple
'içknya, uydurma olarak zaman ve 
mekAn tayin ediyordu. Plevlçkaya, 
fcerislnde pIAnlaştırılmış Skoblin -
Miller buluşmasına. dair bir not bu
lunan lnzıl kaplı not defterini istin
tak hflkimlnden gizlemek çaresine 
başvurmuştu. Plevlçkaya, Skoblinln 
gizli muhaberesi için şifre anahtarı
nın kayıtlı bulunduğu o yeşil Inclll 
eline seçirmeğe israrla uğraşıyordu. 

Ölmez kahramanların... Yılmaz şövalyelerin... Asırlardan asırlara ... 

IJ-

Nesillerden nesillere... gelen 5anlı zafer teraneleri ... 
ALEXANDRE DUMANS'nuı gahescri 

ÜÇ SiLAHŞORLAR 
TÜRKÇE 

7 §ubat pazartesi akşamından itibaren fevkalade müsamere ile 

SAKARYA sinemasında 
Yerlerin şimdiden kapatılması tavsiye ohmur. Telefon: 41341 

LORETTA YOUNG • TYRONE POVER 
ve ADOLPHE MENJOU 

tarafmduo calibi dikkat bir tarzda yaratılan JACQUES 
DEVAL'in pıtrıak komedisi 

METROPOL BARI 
Fransızca sözlil filmini göstermekle 

MELEK SiNEMASI 

r 

• 

, 

H A R R V B A U R' un 
J E A N l N E C R 1 S P t N ve G E ORG E S R l G A U D 

ile beraber çevirdiği son ve muazza .. m 

VATAN HASRET 
filmi, cidden haftanın en gü7..el filmidir. 

'(Arkası varlı 

• 1 

Bugün SAKARYA Sinemasında 
mutı~ka görünüz. Zira son günleridir. 

İlaveten: 1937 FARİS SERG1Sl'nin güzelliklerini ve MISm KRALI FARUK'un evlenme merasimi :.. ... -. ................................... . 
• • Bugün iPEK Sinemasında 

Emsalsiz bir program 2 bDyllk film birden : · 

Baı rolde: 

Suiistimal Davası 
DANIELLE DARRIEUX 

Daima nıilııtahap, ZENGİN, EGLENCELİ, NEŞELi, v~ ~AtUF Baı rolde: i 
filmler göstPrdiğinl hir kere duha •shat etmıştır. 

İlli ve ten: Mı SIR KRALI FARUK' un evlenme meras m1 1 M "RTH A F.:OGERTH 
veSILLY SENFONi. Seans'a~ Saat2- 4,15&,sov~ 9da } Saat3.35ve~30da -~~~~~~~~~~~~sa~a~t~2~, ~s~~.s~, •9~,3•o•.~~~~~~~ 

.. ·---------
LA BOHEM 
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S~IANOFLAR 
YAZAN : Kenan HulOSi 

~-----~--------------,~ı Zehra Osmanofun h r. ıtalığı ile bil· ı cılıırı istintakla nıeşgul olmalttan f 
tün Osmanoflnr n bird ·n bire 1.ıüyUt c;ok yapacakları başka şeyl<.H· vardı. 
bir silkfit devr ... sl ne ı;irtli lı: lerini söy- Başka şeyler ve bilhassa panayırın 
lemeğo mecburum. H.ılbuki daha dağılmamasına dikkat etmek!. 
kırk sekiz saat evvel onları nasıl dü- osınanoflar düşı.indükleri bu nok-
!JUnUyordum? Büyük bir ova yolu U- tada baskın haftasının ilk günlerin-
zerlnde Osınanof kurtları, başlariyle de acaba muvaCfak olabildiler mi? 
bir avı l oklayarak yrn aş yavaş Her- BByl€'1 bir suale cevap verebilmek i-
Jeyorlardı. Hepsi blrlblrinden ayrı çln Osmanofların, hele Selimin hare-
bir mesafede \"e başka başka bir ta- kE>tlerlni kontrol etmediğimi itiraf 
kım avları düşilnmekle beraber çı
kardıkları homurtulu ses onları bir 
noktaya doğru sevkedlyor, yahut i
cerlerinde dişi bir kurt geride kalan 
Osmanofları bulundukları yerden 
daha başka bir yere alıp götUrmek 
istiyordu. 

Oto tarartan Karnabat baskmının 
hemen hemen ilk günle rinde, Zehra 
Osmanofun hastalığı ile meşsuı ol
duğum daklknlnr, kendi kendilerine 
bıraktığım Osmanofların aşağı yu
karı bu on beş günU n~s1 l geçirdik
lerini burada sormak lüzumunu du
yuyorum! Belki de, kendileri bile, 
baskın günlerinin heıncn ferdasında 
herhangi bir karar alabilmek için 
bir şey düşündükleri yo~tu. Daha 
doğrusunu söylenıelc Ulzım g elirse 
düşUniiyorlardı; hatta ayrı ayrı ka
rar bile veriyorlar ; fakat hiç bir va
kit ne Ahmet ve ne de Halil Osmanof 
bu düşündüklerini tatbike çalışını -
l'orlardı. Yahut, Osm n.noflnrın bu 

ederim. 
Selifin. diyorum; çünkü panayırı 

olduğu )'erde bıraktırabilmek üzere 
en c;cılı: Selimin mutedil hareketleri
ne gilYenmlşlcrdi. Bununla beraber 
Selim Osmanofun kendisine verilen 
bu işte doğrudan doğruya muvaffak 
olamadığı da ~öyleııemcz .. 

Baslnnı müteakıp paııayırın Kar
nnbatla kalmasına Osmanofl:ırın A
mil olnmıyacakları muhakkaktı. 

Knrnabat pnnayırmı Osmanoflar 
kendileri tertip ettikleri halde, bü
tün gayretlerine karşı, baskın gece
sinde panayırın idaresi ellerinden çı
kıyermiş; ve hemen hfı.diselerin mey 
dana -getirdiği bir kader ve talihin 
a\ uçlarına girmişti. Daha sonra, pa
nayırı, 0smanoflar Karnabatta ne 
kadar hırakmaya çalışırlarsa çalış

sınlar, söylediğim gibi, Karnabadm 
talihi artık Osmanofların elinde de
ğil, baskın gecesinin Burgazdan Fi
libeyc kadar yaydığı bir vehmin el-

dakikalarına dokun•ırkcn bunu doğ- ıerin<!eydl. Delki, Karnabada ge-
rudan doğruya ben, kendim böyle ıecok olanlar düşündükleri korkulu 

şeylerle orada karşılaşmıyorlardı; 
nitekim ben de karşılaşmamıştım,; 
fakat yollarda böyle bir düşünce hA.

kimdi; ve bu düşüncenin dağılan pa
nayırdan ileri geldiği şüphesizdi. 

Baskının ilk sabah dakikalarında 

dilşUnUyorum. Çiınkü Zebranın hasta
lığında Osmanofları dı.işüncclerlyle 
başbaşa bıraktığım vakit, Osmanof
lar bir tokat yemiş bir insandan fark 
sızdılar ve henüz b:ıskınııı aksüHimel 
lerı Ham Osmnnofun yüzünden 
gitmemişti. Sadece. Halil Osmanof 
odasına çekilmiş, orada oturuyordu. Karnabada iade edilmeğe çalışılan 
Ve belki, Osmanofların şundan ve sükunete mukabil Osmanoflar geri 

bundan daha ziyade YuYanna Mlha- dönnııığe hazırlanan hiç bir yabancı-
llo\ Cl KOnUŞl.UgU C1aK1KatıU' a OlüU· 

ğu '1Cadnı~ ortada yoktu. Yoktu, di

Yorum, daima Osmanorıarın arasın
da dolaşmak, her şeye rağmen no 
duyarsa fikJrlcrinl onlara aşılamak
tan zevkalan Halil Osmanof gözük
:ı:nuyordu ki ... Bunun sebebini ne Ah
tnet, ne de Halil Osmanofiara kati
l'en sormamışımdır. Faka t Halilin 

.~ uıukaı;uuıtıL ~'1em orlar; daha 

doğrusu Osmanoflar kendiJerinde 
bByle bir hak bulamıyorlardı. Onun 
içindir kh Karnabadın kapılarından 
ilk aylarda kasabaya doğru akın e
den kalabalık bir bozgun dakikasın-

da olduğu kadar karmakarışık geri

ye dGnüyor ve yollar bu karışık ka-

herhar.gl bir hareke t yapmal{tan çok Iabalığın ayakları altında, kasabayı 
Odasına çcl•llmekte en bliyük kurtu- bir emniyetin kollarından dışarı atı-
luşu bulduğunu biliyordum. Kurtu- yordu. 
luş mu? Şu halde Halil Osnıanof s~- Bu itibarlndır ki Karnabadı bas-

tuıacak hP.rhangi bir s ualin mukad
der cevabından korkuyordu. 

l<:orkuyor .. Bu kelimeyi Halil Os
tnanor hııkkındn söylemekle beraber 
l'erınde bir ke lime olmadığını da 
tpktllr ediyorum. Hal!l Osmanof ce
\·a lt l> Vermekten deı; ıı , Karnabat b:?s-

kın dakikalarını mtiteakıp hatırlar

ken, onu böyle bir vehmin içinde bu
luyordum: ve işaret ettiğim gibi bu 

vehim kasabanın iç tara(ından daha 
çok dışındaydı. Osmanoflar Karnn
bnt pannyırmı hiç bir suretle onun i
radesinden kurtaramıyacaklardı da. 

1 
ınının belki de yeni oir su11.lle açı

aca · 
{;in dan ceklni~·or· daha ziyade ----

sııa • • · 

( T>f't'nm Prlirnr) 

hı h odasına kapanarak orada hiç 
a r Şey yapmasa bile, oturmaksızın . 
., Şatı Yukarı doln~mak sureti'-'le bir 
'Jeyı . • 
0 halle çalışıyordu. ı:'akat bizzat 
\" ötnnnorıardan bile çok ehemmiyet 
erdı·ı 

tıor ı; slıtıh odasında Halil Osma-
~llfl1ıııo.hıarı ile m~şgul değil miydi; . 
tU hhrı ile!. Hali! Osınanof basımı 
ltı 1110rlnin dahn ilk qaftnsında, bel-

l·a tlbı vaş Yavaş ' e yeniden kımıldar 

nımmmm 

11..11~ 
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lstanbul neltdiptsi 
Şehir Tiyatroları 

S:ıııl 20,30 cin 

SÜRT('K 

3 perde 

Yur.:ın: Mahmut \'eıınri 

Sanı 20,30 dıı (SÖZC'.N KISASI) kome
di -4 pr.rde. Yn7.nn: \·on Schonthnn. Türk
çesi : S. Morrıy. Pnznr günleri sıınl 15,30 dn 

... ,. 8ÖZUken harek etle rinin vardımı 
""' J;U • mntine. tan 

1 
\enerck, hemen he r şeyi baş-

lıorlatnaıe hazırlanıyor; yalnız Osma 
'(ltı ;ın a~ağı balltaıılardn s lllih kuv 
fı.ın:Y e a.ı·nkta durduklarını Yus u-

l'U u l'tı.n 1 z ne knrş ı vakit vakit haykı-
lıu l !nııı O mnnof, her nedense bu

aI>ınıyord u i şte .. 

Şu ad 
Osnıa ar vnr ki, Ka rnahat, Zehra 
~ llofu 
&lll} ııı n nnlatmnya hnzırlımdı -
hıre b t ncknbat g-ünl(lr lnde blrdcn-

1 OŞalınıştı. 
ııtas"o 

~ını <in~ na Du;rg-nzdnn ayale bastı -
(}a nı ıttnınr herlı:es ne ynpacağın-
ı 1 lll<!r ~dd · 
t Osrn ıttı. Ayni za mnncla bel-
tar. anorı a ı . . ~men 

1 
· r, >Utun söyl <'dıkle>rime 

1 
tın stn8 ... . 1 Orı .ondnkl kontrol vazıye-
çllnıtu bgororn kasten IJırakmı~ıardı 
Cl h 3.Skı ' • a a e nı ortaya. <'ıkarruak•an 
CJI , ,.\"l'l, tı l • • 

Uu~"'' gibi . P u baskın g ecesinde 
!\hnıt\t ,.0 ll~~nn~ ırı dli ı;:Uııuyorlm dı . j 

1 Oarnnnorıarın yaban-

-o-

ÇiFTE KERAMET j 
V"'rh·il 3 perde. Ç.Cviren: Reşat Nuri. 

TURAN Tiyatrosu 
Bu akşam s:ırotkür 
NA ŞIT ve arkadaş
ları, Ha..lckı Ruşen 
birlikte. Okuyucu 
küçük Semiha ve 

Mişel v:ıryetesi 

GündUz. !it.11/l!OGLU vodvil 3 per
de. Gt-ce : MACUN IIOKKASI komedi 

3 perde. 

--<'-
Yarın gece: (Kadı-
köy - Siireyya) sa
lı: (Bakırköy) Çar
şamba: (Üsküdar) 
sincmalarınd;:> 
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Sahnede geçirilen bir sene 10 sene

lik mektepten iyidir. Oynadığınız rol
lerin ehemmiyeti mevzuubahs değil ~ 
dir. İktidarınız va.r.ıa yav~ yavaş 
yükselirsiniz. Mümkünse baş rolleri 
oynayan meslektaşınızın rollerini öğ
renip ezberlersiniz ve onun hasta ol
duğu veya gelemediği birgün o rolü 
siz yaparsınız. Amerikada. bu gibi fır
satları elde etmek için, ne kac'ar şey
tanatıar düşünülür ve yapılır!! Ba.za.n 
aktris ikametgahında odasına kitlenir 
bazan bir müshil ilacı verile~k oyna -
yamaz bir hale getirilir. lştc size bir 
şans. Zengin perestişkarlarmız yoksa 
kendi paranızla birçok buketler yap
tınr perde indikten sonra kendinize 
takdim ettirirsiniz. Gaz.eteciler bir ar
tisti isterlerse batırrrlar isterlerse çı
karırlar onun için onlarla da iyi ge
çinir ve kendiniz hakkında. yazılar 
yazdınrsınız. Bunları toplayıp bü
yük şehirlerde bulunan müdürlere 
gönderir birçok teklifler karşısında 
bulunduğunuzu fakat kendisini tercih 
ettiğinizi bildirirsiniz. Belki müdUr -
lerden biri oltanıza takılır. Artık yo
lunuz nçık olsun. 
Eğer bunu yapamadıruzsa ve pa

ranız da varsa 300 do1ar vererek bi
rinciye kıymetinizi çıkartırsınız: Bu
nun için Holivudda hususi stüdyolar 
vardır. Bunhmn rejisörleri size mu
allimlik ederler ve sahneleri tertip ey
lerler. Bu filmde muvaffak olduğunuz 
takdirde büyük rejisörlerden bir:ini 

yakalamağa ve onun birkaç dakikasını 
çalarak filmi ona göstermeğe çalışır
sınız. Muvaffak olursanız siı.e küçük 
bir İf v~irler. Artık üst tarafı kabili
yetinir.e bağlıdır. Zat~n bunun ölçeği 
vardır. Bütün yıldızların kabiliyeti 
her zaman bununla tartılır. O da si
nema gişelerinin iradıdır. Rejisör si
ze büyük kolaylıklar gösterebilir, bil
yük imkanlar verir. Fekat asıl ha.ki=ı 
tiyatro ka.salarıdır. Ahalinln sizden 
hoşlanıp hoşlanmadığı ancak bura.: 
dan anlaşılrr.. Film ibol para kazanır
sa başka bir filmde bir alacağınızdan 
emin olabilirsin.iz. 

Sinemada umumi rolleri oynayabil-
mek için bir kadın da şu vasıfların 
bulunması ıazımdır: 

.... .lçin pek büyük olmayacak, salon 
hanımı için fazla küçük olmayacak, 
neşe ve çapkın roller için fazla şi~man 
olmayacak, hissi oyunlar için de fazla 
ateşli bulunmayacak .... 

Sinemada muvaffakiyetin en bü -
yUk a.mili cinsiyet cazibesi olduğunu 
söylemiştim. Bir sinema §airi şöyle 

diyor: 
Ne zaman fotoğrafçılar meccanen 

fotoğrafınızı çekerler, ressamlar yağ
lı boya res;ninizi, heykeltraşlar büs
tUnüzü, terziler elbiselerinizi bedava 
yapmağa kalkarlarsa siz de o zaman 
sinemaya layık bir güzelsiniz demek-

tir. 
tşte bu talihe mazhar olmuşsanız 

ve sinema. gişeleri de bu mazhariyeti 
teyid ediyorlarsa i§iniz iyidir. Fazla 
ücret ahrsınız. Ve biraz da fazla za
mana nailsiniz demektir. Küçük ar
tistler durmadan ~alışırlar. Çünkü 
kendileri tanınmak yükselmek mec
buriyetindedirler. Tanılan büyük ar
tistler ise sc:-ıede ancak üç veya dört 
film çevirirler. Çarı Çap~in gibi büyük 
bir artist iki üç senede bir film çevi
rir. Nadir görünen büyük bir artistin 
k1.1:meti ciaha artar. 

Bn scbeblcıdir ki, Douglas Fair -
banks. Harold Lloyd gibi artistler de, 
az çalışırlar. Ahali de kendilerinden 
bıkmaz. Eski oldukları halde yeni sa
yıhrln.r. Modaları geçmez. 

Para.n\avnt sfüdyosunun maruf re
jisörü Mister Erncst Subitsche ile 
görüşt;ığüm zaman onun da bn husus
taki fikrini sormuştum şu cevabı 

verdi: 
''- Mesleklerin e:ı kötüsü sinema 

YAZAN: Turan Aziz Beler 
artistliğidir. Kadın bir yıldızın bütün t 
hayatı - pek azı müstesna olmak üze
re - ancak beş senedir. Bundan son
ra yıldızın ziyası sönnıeğe ve halkın 

harareti yav~ yav~ serin~emeğe baş
lar. Sönen bir yıldız da beş para et
mez. Yıldızlar ikbal devrinde çok pa
ra sarfetmeğe mecburdurlar. Ve dui
ma böyle çok para kazanacaklarına 

kanidirler. Halbuki bu tam~"llen yan
lıştır. Güzel kızlar yıldızhkları devre
sinde fıskıyeJi, havuzlu bahçeler orta
sında y~amağa, bir sürü otomobil u
şak hizmetçi kullanm:ığa daima zi
yafetlerde bulunınağa Ye bol kiseden 
para sarfetmeğe ah~ırlar. Sönmeğ~ 

bruıladıklarını hatırl:mna bile getir • 
mezler. Hala en parlak devirlerini ya
şıyorlarmış gibi sağdan soldnn aldık
lan borç paralarla bu hayatı devam 
ettirmeğe çalışırlar. Nihayet kimse -
nin kendilerine on ;>ara vermiyeceği 
bir giln gelir. Elmaslar, otomobiller, 
uşaklar, şampanyalar birer birer kay
bOlmağa ba.,ıar. Neticede muhakkak 
surette sefalete düşerler. Sinema ar -
tistlerinin hemen kaffesi bu akibete 
mahkumdurlar. Bunların ne kadarını 
gördiim ve görmekteyim. Yüzlerce 
kadın ve erkek bu mesleke sevine se
vine girdiler. fnka.t Holivuddan hıç
krrıklnrla ayrılarak gittiler.,, 

Hakikaten bu meslek devamsız ve 
nankördUr. Her şey parlar ı,-e söner. 
Her parlayan, bir sönüğün yerini al
mrştrr. Biri güler diğeri ağlar. Stüdyo-

lşaiefler: 

lar artistlerin jztirnplariyle alakadar 
değildirler. Yıldızlar kontratla bağlı 
olduklanndan istedil:Ieri zaman on -

lan sahneye çağırır ve en kederli za
manlarında onlara kendi istedikleri 

gibi göri.ir.melerini em.redcr!er. Bunun 
acıklı bir iki misalini gördüm: 

Güzel yıldız Jean Harlow kocası 

Paul Bernard'm öldiiğünün ertesi gü

nU Metrl'.' Goldwin Mayer sinemasxr ..!a 
rejisör karşısında rolUnü oynamak ve 
kahkahalar atmak mecburiyetinde 
kaldı. Halbuki Paul Bernard stüdyo-

nun da erkô.r..:ndan idi. Buna kimse 
ehemmiyet vermedi. Çünkü bir artist 
iztirabı için stüdyo binlerce dolar pa-

rasını sokağa atmak fotemez. Büyük 
bir merak ile Jan Harlow'e dikkat e
diyonım. Bi~are dayanamadı. İki dcf a 

bayıldı. Biraz istirahat ettirdiler ve 
yine filme başladılar. tşt~ sinema a
lemi bu kadar kalbsiz ve vicd:ınsızdır. 

Bır defa da Warner B. stüdyosun • 
da idim. Ben Lyon sahnede bulunuyor 
ve bir film çekiyordu. Bir telefon gel-

di. Kansı Bebe Daniel doğurmuş. Ar

tık sevincinden dura.mayordu. Dışa

nya fırlamak istedi. Fakat müsaade 

olmadı. Hat~ işler muayyer. va.kıttan 
biraz evvel bile tatil edilmedi. He:- za.. 
manki saatte stüdyo kapandığı za .. 

man Ben Lyon da kansının ynnma: 
koşabildi. 

( Dct·am cdi yor) 

Medeniyeti kendimize 
nasıl mal edebiliriz? 

YAZAN: Sadri Ertem 
Garbi Avrupalı bir münevver Avru

pa medeniyetine intıbak etmeğe çalı
şan yeni memleketlerden bahsederken 
onların acemiliklerini, intibaksızlık de
recelerini anlatmak için basit bazı mi
salleri ileri sürer. 

Mesela banyoların altındaki borula
rın yerlerine iyice yerleşip yerleşme
mesi bir hüküm vermek için mikyas 
vc:ızifesini görmektedir. 

ilk bakışta bir memeleketi bir mus
luk, bir boru ile medeniyetten imtihan 
etmek garip, hatta biraz da insanı gül
dürecek bir şey farzolunabilir. 

Fakat bir medeniyete intibak işini 
bu şckU:le muayene hiç te hatalt bir 
şey değildir. 

Birbirine tutturulmuş olan iki ma· 
den parçası bütün bir ruhu, bütün bir 
zekayr, bütün bir ruh mekanizmasını 
iı:aha kafidir. 
Eğer bu medeniyet riyazi hakikat• 

lere, katiyete istinat ediyorsa.! 
• • • 

Medeni hayatın çerçevesi bir taraf
tan genişliği ile dünyayı kaplarken 
beri ttıraftan da der:nliği ile zamanı 
en hurda unsurlarma kadar !dikkatle, 
kat'iyetle perçinlemektedir. 

Bunun için her şeyden önce ihtimal 
yerine kat'iyet, tahmin yerine hesap 
insan ruhunun ifadesi halini alıyor. 

Tahminlere istinat eden iş de ne 
kat'iyet, ne de bes<•ba yer tutar. 

Halbuki hlyatımızı yeni ve medeni 
aleme sevkedecek tek unsur hesap ve 
'Riat'iyte istinat edecek kararla~drr. 

Yol inşas:ndan, şimendüer köprü

sUne, şimcndücr köprüsünden mas:ı 
örtüsüne ka~ar her ıey hııkl:ında ru
humuzu bir kı:.t'iyet ve hendesi bir gö-

rüşe muhteva y3pmak mecburlyeti 
vardır. Niçin, zaman zaman rakamları 
mecazi mani.larda kullanmz, zavallı 
131' vazifelerini tensip etmi§ birer hü-

viyet hcılini alırlar. Mesela deriz ki: 
" Sana bin kere söyleldim .•. 
Hayır hakkiatte biz o şeyi ancalri 

bir veya iki defa söylemişizdir. Fakat 
canımız sıkıldığı için hiddetimizi ra
kamlardc:ın alırız. 

Mübalağalar daima kat'iyetten ve 
hesaptan kaçan kafanın icat ettiği ha
yali imkanl~dır. 

Hayali imkan ve kat'iyetsizlik yüz
de yüz hakikate dayanan işlerde der
hal falsosUDıu ortaya atar. Bu fol.soya 
mani olmak istiyen ruhun her §eylden 
önce riyazi bir mantıka, kat'iyete i
nanması, yani ona bir kıymet vermesi 
iktiza eder. Hayatımızı kaplıyan me
deniyetin temeli m<ıddenin hesaplı bir 
surette işlemesine dayanır. 

Köprünün kenetleri biribirini niçin 
tutmıyorsa, filan garaj birdenbire ne
den çöküverdi ise, masanın üstünde
ki örtü de bu sebepten düzgün değll
dir. 

Ayni sebepten ıdolayı şu kadının e
tekleri elbisesinin altından dilim, dilim 
fırlar, çünkü hesaba ve hendesi tefek
küre bir türlü in"1mıyoruz. 

Kat'iyete inanmak, hendesenin kud
retini ve zevkini bir kültür mese!esi 
halinde ortaya atmak münevverin va

zifesidir. Münevver bu işi ancak ~ül
türün kaynağına kadar giderek, onu 
menbaından içerek h<ılledebilecektir. 

Riyazi tefekküre ve hendesi görüşü 
kültürde esa:ılı bir menba halini alma
dıkça medeniyet yalnızca ithalat em
tiası olarak kalacaktır. Halbuki mede
niyetin bize mal olması, bizim nıhu
muzun bir parçası haline girmesi ik· 
tiza eder. 

Medeniyetin bir camiaya mal olma
sı için miinevverin kaynağa gitmesi 
ve kaynaktan alacağı kuvvetle onu hal-
ka yayması iktiza eder. ' -
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ıtlerı•nden hı• P v Almanyadak· son hadi e er Av· 
. y r p nm yeni bir d""nüm nokta-

ekaüdesevke 
(Üstyanı: 1 incide.) 

Haricl siyasette de bir anlaşma 

.husule geleceği söylenmektedir. Ye
ni şekle göre Yon Neurath'ın riyase
tinde gizli bir kabine meclisi ihdas 
edilecek ve ordu meclise Uç sınıfa 

mensup şefleri murahhas olarak gön 
derecektlr. Bu meclisin Von Ribben
tropun teşebbüslerine mani olup ol
mıyacağı şimdiden kestirilemez. 

Orduda yapılan 
ıslahat 

Berlin, 6 (A.A.) - Havas ajansı
nın muhabiri bildiriyor: 

Yüksek kumanda. heyetinin ısla.

hı, yapılan birkaç tayin ile tamam
lanmıştır. 

Von Relchenau dördUncU ordu gu
rubu şefliğine tayin edilmiştir. Mer
kezi Lelpzig'de bulunan bu gurubun 
vazifesi ordunun motörlU kuvvetleri
ni teknik ve sevkülceyş noktasından 
yetiştirmektir. 

General Litz ikinci ordu gurubu 
şefliğine, General Decker de ordular 
bürosu şefllğiue tayin edilmişlerdir. 
Ordu ve hava kuvvetlerinde bundan 
başka. birçok zabitler terfi etfiş ve
ya tekaüde sevkedilmiştlr. 

!kinci ordu gurubu kumandanı 

General Von Kleist ile kara ordusun
dnn 7 general ve hava kuvvetlerin

den 7 general tekatıde sevkedilmiş
lerdir. 

Bu tayinler U üncü kolordu isml
le yeni bir blrllğln lhdasmı intaç et
miştir. Bu kolordunun. kumandan

lığına General Von Yietersheim ta
yin edilmiştir. Hava. ordusunda ya
pılan isH\hat neticesinde bir hava 
şefliği, blr hava umum mUfettlşllğl 
ve bir de nezaret ofisi şefliği ihdas 
edilmiştir. 

Berlinde, MUnih'de ve Drunsvg'de 
Uç hav'a ordusu gurubu teşkil edil
miştir. 

iktısat nezare tinde 
yapılan teştlU\t 

Berlin, 5 (A . .A.) - Hayas ajansı
nm muhabirlndenı 

lktlsat nezareti beş başlıca daire 
ve bir merkez dairesinden ibaret o
lacaktır. Doktor Schacht'm yerine 
gelen yeni iktisat nazırı Vaıter Funk 
l llkkft.nunda vazifeye başlamıştı. 

Relchslıank müdürlük komitesi A
zasından lJrlnkfann iktisat müste -

şarlığma, iktisat nezareti müsteşarı 
Posse hususi vazifeler wüsteşaılığı
na, hava generali Loel iptidai mad

deler ve asıllarının yerini tutan mah
suıa.t endüstl'isl idaresine, General 
:Von Hanneken demir kuyuları ve 

elektrik idaresıne, devlet muşaYlri 
Schlmer iktisadi tüccar ,.e esnaflar 
teşkiUı.tı dairesine, Doktor Lange pa
ra. ve kredi dairesine, binbaşı Von 
Jagvlz harlcl ticaret, döviz ve ihracat 
dairesine tayin edilmişlerdir. 

Göring ve Fuuk yeni vazifelerini 
8 şubatta ıesllw alacaklardır. 

Iktısat nezaretinde yapılan ısla.hat 
neticesinde Göring Alman ekonomi
sinin hakikı diktatöril olmuştur. 

Çağırılan sefirler 
Berliu, 5 (A.A.) - Harns ajansı

nın muhabiri bildiriyor: Diplomatik 
değişiklikler o kadar ani olmuştur 

ki, ala.kadar lıilkümet merkezlerinin 
hiç birini istimzaç etmeğe vakit kal
mamıştır. 

Yapılım değişikliklerin en mUbim
mi diplomatik sen-isten kat'l surette 
ayrılacağı söylenen Viyana sefiri 
:Von Papenin ve Duçe'nin teveccUhU
nU kazanmış olan Roma sefiri :Von 

Hasselin vazifelerinden ayrılmaları
dır. Von Hasselin yerine eski Londra 
sefaret mUsteşarı Prens Yon Blsmar
kın tayin edileceği söylenmektedir. 

Viyana, 5 (A.A.) - Vazifesinden 
affedilen Alman büyük elçisi Fon 
Papen bu sabah elcilik erktlnına ve
da ederek Berline hareket etmi,ştlr. 

General Yon Frich'in tevkifi hak
kında ecnebi memleketlerde dolaşan 
şayialar üzerine resmi bir Alman 
tefsirinde ezcümle şöyle denilmekte
dir: 

"Bu gibi şayiaların ecnebi mem
leketlerde dolaşması pek çirkindir. 
Bu husustaki haberler tamamiyle e
sassızdır." 

Nazllerl n intikamı 
Berlin, 5 - Siyası mahafilde söy

lendiğine göre, son değişiklik Nazi
lerin ordudan 30 haziran 1934 te
ki mağlüblyetlerinin intikamını al
malarıdır. O zaman Nazi partisinin 
yapmak istediklerine ordu mani ol
muştu. 

Berlln, 5 (A.A.) - Dün Alman or
dnsu yüksek kumanda heyetinde vu
kua gelen değişiklik cok geniş olmuş 
tur. Bugün öğrenildiğine göre, 20'si 
korgeneral olmak üzere 4 9 generalin 

· yerleri değiştirllmiş ve Mareşal Von 
Blomberg ile General Fritsch'den 
başka diğer 14 general daha tekaüde 
se.,·kolunmuştur. 

Berlin, 5 (A.A.) - Almanyanın 

sabik Viyana büyük elcisi Von Pn-

ra göre, Almnnyanın Salamanka. bil 
yUk elçiliğine tayin edilecektir. 

Derlln, 6 (A.A.) - Deveran eden 
rivayetlere göre Almanyanuı Saln
mnnka büyük elçisi Von Stohrer, Lon 
dra büyilk elc;;lllğine tayin edilecek
tir. Tokyo için ise, Geçen yaza kadar 
Şanghayda başkonsolos bulunan 
Yon Kriesel, in ismi ileri sürülmekte 
dir.Von Kriesel, B. Hltlerin en eski 
ve en samimt arkadaşlarındandır ve 
1923 Münib hareketine iştirak etmiş 
tir. 

Berlln, 5 (A.A.) - Söylendiğine 

göre, Almanyanm Roma büyük elçi 
liğine, B. Hltlerin en eski arkadaş
larından ve B. Musollni'nin samımı 
dostlarından doktor Hans Frank ta
yin. edilecektir. Doktor Frank, Al· 
man büyük akademisi reisi ve Al -
man hukukcuları şefidir. Kendisi I -
talyaya birçok seyahat yapmıştır. 

Samlı.lığına göre bu husus için 
Agreman şimdiden istenmiştir. 

Alman gaze telerinin 
miltaU\l ıırı 

Berlin, 5 (A.A.) - Bütün Alman 
gazeteleri dün Bitler tarafından neş
rolunan emirnamelerle meşgul ol -
makta ve bu tedbirlere büyük bir e • 
lıemmlyet vermektedir. 

Völkischer Beobachter diyor ki: 
Ordu, harlct siyaset ve mllll eko -

uomi sahalarında. alınan tedbirler 
tesadüfi değildir. Bunlar bir sistem 
dahllinde vtfkubulan inkişaf hareke
tinin ifadesidir. 

Emirnamelerin muhteviyatına ge
lince, mllletin bütün enerjilerini şim
diye kadar emsali görülmemiş bir 
tarzda teksif ve temerküz ettirmek
tedir." 

Börsen Zeltung şöyle yazıyor: 
Nasyona.l sosyalistliğin esaslı un

surları tarafından çizilen yolda mil
letin bütün faal kuvvetlerini teksif 
etmiş bulunuyoruz. Bu suretle Al
manya. dünya devletleri arasında. se 
sini daha kuvvetle lşıttirecektlr. 

Berliner Lokal Anzeiger de diyor 
ki: 

Biz Almanlar, bir asanın veya ta
bıt herhangi bir hududun temin e t-

tlği imtiyazlı çoğrafi vaziyetten mnh 
rum bulunuyoruz. Bizim emniyeti
miz mlllt birliğe ve siyası idareye 
bağlı bulunuyor. Bugün bu cihet, 
her türlil lhtimaııer'ı tam bir huzur 
ve emniyet ile karşılayalıllecek bir 
derecede temin edilmiştir. 

Berliner Tagablatt şunu yazıyor: 
Almanyanın enerjisi ve hedefe e

rişmek için bütün kuvvetlerin tam 
bir ahenk içinde çalışacağı blitiln Al
man milletine ve karışıklıklar içinde 
bütiln dünyaya. kuvvetli bir azimle 
gösterllmfş oldu. 

inglllz matbuatı ne 
diyor ? 

Londra, 6 (A.A.) - Uazeteler, gü
nün en mühim bir hadisesi olarak bu 
sabah Alman kabinesinde ve ordu
sunda yapılan değişikliklerle meş

gul olmaktadır. 
Tlmes gazetesi, nasyonal sosyalist 

lerln iktidara geldiklerinden beri Al
manya idaresinde yaptıkları ilk ha
kiki değişikliği şimdi yapmış olduk
larını kaydetmektedir. 

Daily Telegraph diyor ki: 

General Keltel'in vazifesi Frnnsa
da General Gamellne verilen yeni 
vazifenin aynidir. Yon Sittardın In
gilterede ne ise bundan sonra Von 

Neurath da Almanyac:la. olacaktır. 
Daily Mail {i(>yle yazıyor: 

Von Ncurath'm bilgileri ve tecrübe
leri qnıı ..J:::tZifesl.ici1LC.ll saHUıivetlL~ 
dam kıldığı muhakkaktır. Vı0n Ribben
trop'un hariciye nezaretine tayini do 
lngiltcrede iyi karşılanacaktn. Çünkü 

Ingiltercnin noktai nazarını gayet iyi 
bilmektedir. Almanya.um son seneler 
içinde harici siyasette gösterdiği e -
nerjinin ayni hızla devam edeceği mu
hakkaktır. 

Fransız gazeteleri-
ne göre 

Paris, 5 (A.A.) - Fransız matbu
atı, Hitlerin dün aldığı tedbirleri mev 
zuubahscderek bu tedbirlerin bUylik 
bir tarihi ehemmiyeti clduğunu ve ge
rek siyasi gerek askeri ve iktısadi sa
halarda bütün Alınan milli kuv\·etle
rinin teksifini tazammun eyleyeceği
ni yazmaktadır. 

Petit Parisien diyor ki: 

Bütün sa.18.hiyetler Bitlerin elinde 
toplanmış bulunuyor. Son alınan ted
birler Fransada yüksek kumanda. he
yetinde yapılan islalıat.a. Almanyanm 
cevabı mahiyetindedir. 

Journal gazetesi Von Ribbentropun 
hariciye neı.a.retine tayininin Roma -
Berlin milıverinde bazı gevşeklikler ü
mit edenlere kar§ı kat'i bir tekzip ma
hayi tenide kaydediyor. 

Jour gazetesi de şöyle yazıyor: 
Alman ordusunda ve kabinesinde 

dün yapılan değişikliklerden siyasi sa
hada ne gibi bir netice basıl olacağı 
şimdiden kestirilemez. Muhakkak olan 
bir şey varsa o da Alm::ı.nyanın ko -
münistliğe karşı mücadelesinde niha -
yete kadar gideceğe azmetmiş bulun
duğudur. 

Milano, 5 (A. A.) -Alman hfldise
lerinden bahseden Popolo d'Italia. di
yor ki: 

Hitler taraf mdan dün alınan tcd -
birler Alman siyasetinin bütün sa -
halarda tarsinini istihdaf etmektedir. 
Hitlcr Göring'i mare3al tayin etme~le 
imanlı bir adamın meziyetini mükf\ -
fatlnnr.lmrmış oluyor. Von Ribbcn • 
tropun hariciye nezaretine tnyini hiç 
de hayret edilecek bir hadise değildir. 
Hitlerin kendisi için hl's!lsi bir meclis 
teşkil etmiş olması da gösterir ki Al
manya. bundan böyle harici siyasetine 

sında lunduğunu . gös eriyor 
(Üsıyanı: 1 incide.) 

mek U7.cre hazırlanmışlardır. Verile
cek karar için bellibnşlı kabine aza
ları ile hava, deniz, kara kuvvetlerinin 
bellibaşlı kumandanlarından mütc • 
şekkil bir hususi meclis ihdas edilme
si, verilecek kararın icrası yolunda 
icap ederse harbe kadar gidilebilece
ğini gösterir. 

Daha şimdiden Fransızların as -
keri bir sürpriz ile karşılaşmaktan en
dişe etmesini tabii görmelidir. 

Daha sonra yaı)llan değiııiklikler a
rasında. §unlar da vardır: Hitler ayni 
zamanda Roma büyiık elçisi fon Hes
seli, Tokyo büyük elçisi fon Dierseni, 
Viyana büyük elçisi fon Papcni geri 
çağırıp nezaret emrine almıştır. Ev
velce doktor Şahtın yerine tayin edil
miş olan Ekonomi Nazırı doktor Funk 
dünden itibaren yeni vazifesini gör
meğe başlamıştır. Dört senelik plfını 
tatbika. memur olan Mareşal Göring 
önümüzdeki salı güııünden jtibarcn bu 
vazifeyi resmen doktor Funk'a devre
decektir. 

Yukandaki hadiseler ile bu değişik
likler de ynnyana gctirileı:ek mütalea 
edilince Alınanyadaki vaziyet biraz 
daha aydınlanmış oluyor. Dört senelik 
ekonomi planı ile Almanya adeta bir 
harp halinde tatbik edilecek iktısadi 

rejime doğru yürüyor gibi görünüyor. 

Dikkate değer olan bir cihet daha 
varki o da Alınanyada bu türlü de
ğişiklikler olurken ltalyada dahi fa-
5ist rejiminin belli ba.sh liderleri nra
smda ihtilaflar meydana çıktığı hak
kındaki haberler gelmesidir. Çok muh
temeldirJti tal~ada .bahsi e-ecen fikir 
ihtilfillarr ı e Aimanyada. vukuliulan 
lbu değişiklikler arasında da bir mU
nasebet vardır. Şimdi Almanyada ve 
ltalyada göze çarpan bu içten kaynaş
nıa halini ur.utmamak şartiyle gözle
rimizi Berlin - Roma mihverine mu
kabil olan Londra - Paris mihverine 
çevirelim: 

Hatırlardadır ki geçenlerde Mus
solini mevcut 35.000 tonluk iki zırh
lıdan başka ayni hacimde iki büyük 
zırhlı daha sipariş etmişti. İtalyan 
Başvekilinin bu hareketine karşı ise 
lngiltelc hükumeti derhal 52.000 
tonluk iki yeni zırhlı sipariş etmek
le karşılık vermişti. Diğer taraftan 
Japonlar bu silah yarışma iştirak e

Son gelen h~berler lnıgiltere - Fran
sa - Amerika arnsında deniz silfihları 
yarışı bakımından bir anlaşma vuku 
bulduğunu, bu devletlerin Japonyayı 
Londra anlaşmasına iştirake davet e
deceklerini, Japonya bu daveti kabul 
etmediği takdirde hareketlerinde ser
best olacaklarını, her Uç devlet bun
dan sonra 35.000 ton!uk zırhlılar yap
tırmağa başlayacaklarım bildiriyor; 

Acaba Almanyada olan hareketler 
Alınanya, İtalya ve Japonyanın İngil
tere, Fransa ve Amerika karşısında 
yeni bir vaziyet almak istediklerini 
gösteren bir alfunet midir? 

Mesela: 

- !ngiltere ile Fransa bizimkiler
den büyük zırhlılar yaptırarak netice
de bize hücum edecekler, yahut bizim 
milli emellerimize engel olmağa kal
kışacak olurlar ise bir daha evvel dav
ranalım da bugünkü silahlarımız ile 
yapacağımızı yapalım .... ,, 

Manasına. gelen bir hareket midir? 
Yoksa, Hitler Romanyadaki Goga 

hükumeti işbaşına geçtikten ve son 
zamanlarda Berlini ziyaret eden Yu
goslavya. Başvekili Stoyadinoviçle gö
rilştükten sonra: 

- Artık Avusturya. meselesini hal
letmek zamanı geldi diyerckten an
şilus için harekete mi goçmeye ha
zırlnnmaktadır? 

ltalyada faşist liderleri arasında çı
kan, ihtilaf haberlerine bakılırsa bu 
ikinci ihtimalin daha kuvvetli oldu
ğuna hükmolunabilir. Herhalde, haki
ki vaziyeti anlamak için çok znmnn 
beklemeye zaman kalmayacaktır. 

nacak olan Rayştag meclisi i çtimaları 
hadiselerin hangi taraf~ doğru isti
kamet alacağını açıkca gösterecektir. 

ASIM US 

©OB<lfO~ 
Necaettln Atasagun 
Her gün sabahlan bekiz buçuğa 

ak~amlan 1 7 den 20 ye kadar L5lc 
U tayyare apartmanlan ikinci daire 

17 numarada hastalannı kabul cde.r. 
Cumartesi gi.ınleri 14 den 20 ye !.a 
dar hastalarını parar·z, Kurun, Ha 
ber okuyuculamu dakupon muka· 
bilinde muayene eder. Telef: 2395:: 

derek Uç tane 42.000 tonluk gemi yap- liıı•m••m:ımm•m••••a•• 
tıracaklarmı ilan etmişlerdi. 
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Vaşington, 5 (A.A.) - Amerika başlıyacaktır. 
bugün Japonyaya. sert bir lisanla ya- İngiltere, J?:ransa ·ve Amerika ara· 
zılmış ve tngatcre ile Fransa tarafın- smda teati edilen malumat netict!Ie • 
dan Tokyo hükfımeline verilen nota- rinde Amerikaıun yaptığı bu teşebbU9 
nrn metnine benzeyen bir şekilde kale- Japonyaya gemilerinin hacmi ve toP" 
me :ılınmış bir nota tevdi etmiştir. larmm çapını diğer memleketlerin ge-

Notada, Japonya, tcsbit edilen to- milerine uygun bir şekilde ibka etn1c~ 
naj miktarını geçen zırhlılar veya kru- için son bir fırsat verecek §ekilde bC' 

vazörler inşa etmek~ olduğu 1ıakkm- saplanmıştır. Aksi takdirde JaponYıı. 
da ibu ayın yirmisi'ldcn evvel teminat başlıca iki deniz kategorisinde kn)rıt" 
vermediği takdirde Amerika Londra sız olarak inaaata ba.s:anmasının ıııe
den.iz muahedesinin muhafaza. hak - suliyetini yüklemiş olacaktır. i· 
kında.ki ahkamına tevfikan Japonya- Bu nota Japon hükumetine .Aft1C~i 
nm inşa etmekte olduğu gemilerin to- kanın Tokyo sefiri tarafmdo.n tcV 
nojma müsavi gemiler i~a etmeğe edilmiştir. 
---~~.......,.~~~~-~-~~~~~~~~~~~~-~---__..,, 
daha büyük bir ehemmiyet atfetmek
tedir. 

i ta l yıın gazeteler in in 
yazdıkları 

Strunpa diyor ki: 
Yabancı memleketlerde deveran et

mekte olnn şayialar hilafına olarak 
nasyonal sosyalist rejimi ~efinln etra
fında temerküz etmektedir. Şimdi va- ı 
zifelerini tcrkedenler nasıl bugüne ka
dar şefe sadakatle hizmet ettilerse' 

onların halefleri de bundan böyle n)'Jlİ 
tarzda hareket edeceklerdir. 

Gazctta. Del Popolo diyor ki: . 66 
Baı;kuınnndnnlık da Hitler elı~ıı. 

bulunuşu ordu ve parti a.rasmda. d df· 
çok sıkı bir irtibat temin cdecel< 1 • 
Hükumette yapılan değişiklikler ~ ı::ı· 
m:ı.nyanın milli kuvvetlerinin dalın; • 
kı bir tarzda. temerküzü ve kuV''~c • 
lerinin daha ziyade fazlala,.®:ı.51 

mektir. 



Kral aileleri : 5 
·--.... - ... ···-·---········---· .. 
ltalyan Krah lsveç 
Krahnın yarı belinde 
Kucaklaştıkları zaman Güstav'ın 

belindeki nişan diğerinin bur
nunu kanatmıştı 

Yur.:ın Kralı Yorgi İngilterede iken 
Londrada Dover caddesmaeki otelde 
otururdu. İngiliz kralının taç giyme 
merasimi nıünasebetiyle son defa 
Londraya. gittiği zaman, menfa sene
lerini geçirdiği bu ot~li ziy~et etmiş
tir. 

Dover caddesindeki otel tahtından 
uzak kalan bir kralı daha karşılamış
tır: Habeş Kralı Hay le Selftr.:ye de Lem 
draya geldiği zaman bu otele inmiş ve 
bir müddet orada oturmuştur. 

Kral Yo.::-gi Londrada bulunduğu son 
seneler zarfında. memleketine tekrar 
döneceğini belki aklına getirmeyordu. 
Tekrar tahta gelmesinde İngiltere sa
rayının büyük bir rolü görü1 ı:.:ektedir. 

Malfundur ki Yunan kralının amcası 

olan Nikola Rus Prensesi Elena ile ev
lidir. Kızlarından biri İngiliz prensi 
Kens Dükü, diğeri de Yugoslav kral 
naibi Pavle ile evlenmiştir. 

BURNUNUN ÜZERİNDE 
NİŞAN 

İtalyan hanedanı Savoi.a'lrlarla İn
giliz sarayı arasında evlenme~er pek 
sık görülmez. Yalnız, Belçika sarayı 

vasıtasiyle hısımlıkln.rı vardır. 

İtalyan kralmm İsveç kralına yap
tığı bir ziyaret burada hatırlatılsa ye
ridir. 

İsveç kralı Güstav son derece uzun 
boyludur; İtalyan kralı Vittore Em
manule de o nisbette kısa boylu. öyle 
ki, ikisi yanyana durduğu zaman, ttal
:Yan kralı, Güstavın ancak yarı beline 
kadar gelmektedir ... 

Saraydaki karşılaşmada bulunmuş 
.... olan bırısi şoyle anıatma.ınarıır: 1 

''Adettir, kralların b!ribirile kuvak
laşması 18.zım... Fakat, bu kucaklaş
mayı gelin de İtalyan kralı ile İsveç 
kralı arasında görün! Tabii, kollarını 
açıp diğerini göğsüne bastıran - ge
rek ev sahibi olmak sıfatiy~e, gerek 
Yaşlılığı ve boyu dolayısiylf> - İsveç 
kralı oldu. 

"Fakat, İtalyan kralı, Beşinci Güs
tavın kolları arasından ayrıldığı za
nıan, burnunun kan içinde olduğu gö
rüldü ... Bunu görenlerin hepsi kork-
tu. [ 

''Ne olmuştu? Mesele :ı.nlaşılmaktı:ı 1 

gecikmedi: 

"İsveç kralı, misafirinin şerefine, 
kemerinin biraz üstüne, bir İtalyan ni
§anı takmıştı. Büyük bir salip olan bu 
ni~an, İtalyan kralı İsveçli dostunun 
kolları arasına düştüğü zn.man, tam 
burnunun hizasına gelmişti ve sarıl -

manın heyecanı arasında nişan bur -
nunu kanatmıştı ... " 

KRAL!ÇENİN GERDANLIGI 

Bir lt:-.lyan Prensesi, Maria Pia, 
Pertek.fa kraliçesi olmuştur. Portekiz 
Kralı l\Ianoel Kraliçe Maryanın toru

nudur. 
Kraliçe Marya 1910 fötilfünin amil-

lerinden biri olmuştur. Bu ihtilal so
nunda da Kral Manoel tacmı kaybet-

miştir. 

Hakikaten, Kraliçe Marya Parise 
yaptığı seyahatlerde pek çok mücev
her almışktı. Hatta bir kolye mesele
si olmuştur ki, bütün sar::lylarda cedi
kodusu çalkanmışhr: 

Pariateki birçok kuyumcular Por -
tekiz Kralil~esinin kendilerindE.n elmas 
mücevherat aldığını, fakat parasını 

göndermediğini ilan etmi~ler ve şika· 
yette bulunmuşlardı. Esasen düşman
leriyle çarpışmakta olan Lizyon sa -
rayı bu rezaletle büsbütün sarsılmış 
ve bütün itibarını kaybetmiştir. 

Diğer taraftan, ayni günlerde, Kral 
Manoel'in müzikhol dansözü Gabi De
lis ile beraber yaşadığı, bu oyuncu kı
zı kendisine metres edindiği söyleni-

yordu. 
Kral Manoel'in talihi belki biraz 

Belçika Kralı Leopoldun talihine ben
zer. Bu iki kardeş çocuğu ayni şekil
de aşka düşmüşlerdir: 

Kral Leopolde "Koleopold" adı da 
verilir. Bu da, Kleo de Merod adında
ki bir artisti sevmesinden dolayı ve
rilmiş bir isimdir. 

Kral Leopold bir gun, artistin bir o
yununda bulunmuş ve onu çok beğen
mişti. Kleo'nun güzelliği karşısında 

aklı başından giden kral, hükümdar 
olduğunu bile unutmuş gibi: 

- Beni bu kadına takdim eder mi
siniz? diye yanındakilere ricada bu
lunmuştur! 

Artist kralın locasına getirildiği za
man, Leopold kendisine çol,t büyük il
tifatlarda \>ulunuyor ve sanatına hay
ran olduğunu söylüyor. Artist buna 
mukabil: 

- Hakkımdan fazla iltifat ediyor
sunuz, majeste! diyor. 

O zaman kral şöyle cevap veriyor: 
- Benim sizin hakkınmzd.3. besle

diğimi söyledikleri sevgiye nisbetle 
bunlar hiçtir ... 

Leopold bu suretle, kendisi ile artist 
arasında bir bağ olduğunun açıkça du
yulmasını istiyordu. 

' ? "fi'' ~ . ,.. ' ·' • • . l ' 

-'.; 
1 f~fanbul ~ Belediyesi ilanları ·. · ~ 

Rn.raağaç müessesesatma lüzumu olan 73 çift lastik çizme açık eksiltme
Ye konulmuştur. Bu çizmelerin hepsine 511 lira bedel tahmin ediln.ılıjtir. Şart
tıanıesi levazım müdürlüğünde görülebi lir. İstekliler 2490 N. 1ı kanıında yazılı 
"'esika ve 38 lira 33 kuruşluk ilk temi nat makbuz veya mektubiyle beraber 
7 - 2 - 938 pazartesi günü saat 14 de Daimi Enctimende bulunmalıdırlar. 

(368) 

· . Çatalca kazasının Karaburun köyü sahillerinden kum ve çakıl çıkarmak 
191 • • d Tb "h nçık artırmaya çıkarılacaktır. Talip olanların ilan tarihın en 1 1 aren nı a-t!.t bir hafta zarfında İstanbul Belediyesi riyasetine istida ile müracaat etme 
e11 1 .. 

UZunıu ilan olunur. (B.) (724) 

lst'-' n hu 1 Defterd arhli'ı odan: 
l' Suıtanahmette Üçler mahallesinin Atmeydanı caddesinde kapalı zarf usu~ 
~Ylc Yıkılması eksiltmeye konan Umu mi Hapishane binasından tahminen çı· 
a:cak 3800 metre mikap taşın beher m etre mikabı iki lira otuz kuruştan 88511 

nctet _tuğlanın beher bin adedi on beş ıı radan 15000 adet kiremidin beher yüz 
edı k• tr "kA• b . se 12 kuruştan ve ·58,459 metre mikap kerestenin beher me e mı aoı 0 • 

uz lıra.d aire 'b' 1 · tne . an ve bunların haricinde çıka ca.k Çinlco, Kurşun ves gı 1 ma ze 
"er~•ın de bilfilıara tarafeyn arasında takarrür edecek bedel üzerinden alıcıya 

IJne ic:ı k İ 1.1 . . lini .. • •1 apah zarf usuliyle arttırma ya konulmuştur. stek ı erın ve şernı· 
llisb o~enınek isteyenlerin muhammen bedel olan 12959 lira 35 kuruşun % 7,5 

lla~letın~e 972 liral:k teminat akçeleri makbuzlariyle teklifna.melerini 21-2-938 
rtesı ...;ı. .. w.. d t 1 k 

l'tıia... ı.ı.uıu saat on derde kacar Milli Emlak Müdürlügun e op anan o· 
,,on ba k 

llltıtrıal ş anlığına tevdileri ve saat on beşte de zarflar açılırken hazır bu· 
a11. CM.) (611) 

CJsküdar icra me- _ Ki R AL. ı K _I _____ _ 
murluQunda n: 1 

Valdebağı pravantoryomu öğretmenle- Birahane ve Lokanta 
ıinden Hakkı oğlu Niyaziye borçlu Ka. 
dıköyünde İbrahim ağa mahallesi eski Beyoğlu İstiklal caddesine on met re mesafede birahane ve lokanta 
ayrılık çeşme yeni İbrahim ağa çeşmesi littiha?.ına elveri~Ii, icabında üst katı da iki büyük salon halinde kullanıla-
sokağında 9 numarada mukim Hizunlu bilecek büyük bir dükkan kiralıktır. Görmek için Bekftr sokak 10 nu-
Abdullah oğlu Ahmed.in Kadıköy İbra- !'naraya, pazarlık için de 21316 numaraya telefon edebilirsiniz. 
him ağa mahallesi eski ayrılık çeşme ye
ni 1 brahim ağa çeşmesi sokağında kain 
eski 29, 29 mükerrer yeni 9, 1/ 9 kapı 
No. h sağtarafı kolbaşı Abdurrahman ha 
r.ıesi sol tarafı korucu zade Ahmet vere
sesi hanesi arkası reji memurlarından 
I smail hanesi cephesi mukaddema ayrı
lık İbrahim ağa çeşmesi caddesi ile mah 
dut Üsküdarda İbrahim ağa zaviyesi 
vakfından tamamı 1500 bin beş yüz lL 
ra kıymeti muhammeneli bir bap hane
nin açık artırma ile s:ıtılmasına karar 
verilmiştir. 

İşbu haneye 9 No. yu ta5ıyan kapı
dan girildikte çimento sıvalı sahanlık ve 
koridor sağında dört basama.K merdiven 
le çıkılır sokak üzerine basık tavanlı 
bir oda, odadan asma merdivtnle inilen 
bodrum katmda ı / 9 numarayı alan ka
pıdan sokağa çıktlrr. Bodrum katında 
bir oda vardır. Bodrum katı koridoru
nun karşısına tesadüf eden mahalde ze
mini çimento ve kargir kadim C'ca!;,11 havi 
mutfak vardır. Mutfakta mermer delikli 
bir taş, ufak bir ~sulhane mevcut olup 
mutfaktan camekanlı bir kapı ile bahçe 
ye çıkılır. Mutfak kısmen çimento k:ıp-
11 ve kısmen taş ve delikli taşı havi üze
rinde çıkma odanın döşemesile mestur 
ufak bir mahal bu mahalden iki basa
mak taş merdivenle çıkıldıkta bir kömür 
lük ve bir hela vardır. Bahçe taş duvarh 
tahdit edilmi~tir. Ba~çede bi: kuyu bir 
incir ağacı ve barağı vişne ağacı vardrr. 
Methalden çimento kaplı taslığm solun
da ahşap 14 basamaklı merdivenle birin 
ci kata çıkılır. Bu merdivenin altında 

bir kömürlük vardır. 
Birinci kata çıkıld1kta sokak cephesin 

de büyük bir oda, bahçe tarafında be'i 
baramak merdi\·enle çıkdır bir sahanlığı 
havi bahçe tarafına nazır bir oda ve bu 
odadan solundaki koridora geçilir. Ko
ridorda menner taşını havi ~aturka bi, 
hela mevcut olup bu ufak koridor üze. 
rinde yerli bir dolap vardır. Aynı mei· 
divenin üzerine tesadüf eden 13 bas:ı
malda ikinci kata ç1k11ır. M~rdiven ba . 
şmda tahta ve camektinla bölünmüş bir 
sofa ve bu sofada tahta bölme ile aynl
mış bir yüklük vardır. Sokak tarafında 
yüklük ve dolaplı çiçekliği havi bir o<lı, 
bahçe tarafında ufak bir koridor üzerin
de tahta bölme ile ayrılmış bir dolap 
mahalli ve mermer musluğu bulunan ala. 
turka bir hela vardır. Binanın tarafeyn 
beden duvarları ktirgir olup üzerleri tah
ta kaplamadır. Cephesi kargir ve sıvalı
dır. Arka tarafı ahşaptır. Binada elektr:k 
ve terkos tesisatı mevcuttur. 

ı _ lşbu gayri menkulün artınna 

şartnamesi 2 /Şubat / 938 tarihinden iti
baren 937 /5957 No. ile Üsküdar icra 
dairesinden muayyen No. sunda herk<'
sin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı 
olanlardan fazla mah1mat almak istiyen 
ler, işbu şartnameye ve 937 / 5957 No. 
lu dosya numarası ile mem..ıriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2-Ga)Ti menkul 16/ Mart/ 938 tari
hinde çar~ba günü saat 16 da Üskii. 
darda lhsaniyede Şerif bey çeşmesi so
kağında 16 No. lı adliye binasında üskü 
car icra memurluğu odasında üç defa 
bağırıldıktan sonra en çok artırana ih::l
le edilir. Ancak artırma bedeli muham
men kıymetin % 75 ni bulmaz veya sa
tış istiyenin alacağına ruchanı olan diğer 
alacaklılar bulunursa bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edilmiş alacaklı~ 
Jarmın mecmuunclan fazlaya çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 15 gün daha temdit edi
lerek 31/ Mart/ 938 tarihinde perşembe 
günü saat 16 da üsküdarda İhsaniyede 
Şerif bey çeşmesi sokağında 16 No. Ju 
adliye binasında Üsküdar icra memur
luğu oda~mda yapılacak . artınnada be. 
aeli satış istiyenin alacağına ruchanı 

olan diğer alacaklıların bu gayri menkul 
ile temin edilmiş alacakları meanuundan 
fazlaya çıkmak şartile en çok artırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde edil 
mezse ihale yapılmaz ve satış talebi dü
~er. 

3 _ Artırma bedeli peşindir. Artınna 
ya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin 
% 7 buçuğu nisbetinde pey a'<çesi \'eya 
milli bir bankadan teminat mektubu 
tevdi edilecektir. 

4 _ Gayri menkul kendi~ine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ihale karan fes. 

lstanbul Defterdarlığından: 
Keşif bedeli 22959 yirmi iki bin do kuz yüz elli dokuz lira 25 kuruştan iba

ret bulunan Sultana.hmette Üçler mahal lesinin Atmeydanı caddesinde kain u· 
muınt hapishane binasının yıkılma işi kapalt zarf usuliyle eksiltmeye konul· 
muştur. İsteklilerin keşif ve şartname sini görmek isteyenlerin teklif mektup· 
lariyle bu işe benzer iş yaptığına d~ir vesika ile Ticaret Odası vesikasını ve 
1722 liralık muvakkat teminatlarını 21 - 2 - 938 pazartesi günü saat on dördo 
kadar Milli Emlak Müdürlüğünde topla nan komisyon başkanlığına tevdileri ve 
saat on beşte de zarflar açılırken hazır bulun.malan. {M.) (610) 

ADDIATICA 
SOC. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZIA 

Uğrayacakları limanlar Vapurların isimleri Hareket günleri 
.-===---_,,,,_...,..==-======-==-==--=----

Pire, Brindisi, Vene dik Palestina 
Tricstc F. Grimani 

Bütün Avrupa için ekspres trenleri P. Foscari 
11/ 2 
18/ 2 
25/ 2 ile telaki ederler. • F. Grimani 

P. Foscari 4/3 

Pire, Napoli, MarsiJya, Gcnova 

Kavala, Sclanik, Golos, Pire, Patras, 
Aysaranda, Brindisi. Ankona, Vencdik 

Trieste 

Campidoglio 
Caldea 
Cilicia 

Diana 
Abbazia 
Quirinale 

7/ 2 
21/ 2 
7/ 3 

16/ 2 
2/ 3 

17/ 3 

saatı7da 

. 
Saatı7dı 

!seo 
Sclanik, Midilli, tzmir, Pire, Kalamata, Albano 

1212 Saat 18 da 
26/ 2 

Patras, Brindisi. Venedik, Trieste Vesta 12/ 3 

Burga:ı, Varna, Köstcnce 

Diana 
Caldea 
Albano 
Abbazia 
Cilicia 
Vesta • 
Quirinale 
Fenicia 
lseo 

9/ 2 
10/2 
16/ 2 
23/ 2 Saat 17 d• 

24/ 2 
2/ 3 
9/.3 

10/ 3 

Sulina, Kalas, lbrail 
Suli>ıa_, Galatz_, Brail.a 

Quirinale 
Fenicia 

2/ 3 Saat 17 de 
9/ 3 a 11 h. 

Jandar ma Genel Komutanlığı Ankara 
Satına ima Komisyonundan : 

1 - ~ir tanesine dokuz lira kıy met biçilen yedi yüzden sekiz yüze ka
dar batta.nıye kapalı zarf usuliyle 23 - 2 - 938 çarşamba günü saat 10 da satın 
alm:ıcaktır. 

~ -:- Şartnaıpesi para.sız komisyon dan alınabilecek olan bu eksiltmeye gir
mek ıstıyenlerin 540 liralık bir teminat makbuz ve banka mektubu ve şartna
mede. yazılı bclgelı teklif mektupları belli gün saat dokuzdan evvel komisyona 
vermış olmaları. (326) (713) 

~· De~le't~İJem-iry-iıUaı:ı v~. Limon.lari _işlt-tme . 
· '· , . . : Umum idaresi ilônları · 

• 1 ' • 

Ankara garı içindeki büfe, büvet, gazete satış yeri ve gazino binasının 
bundan evvelki ilan şeraiti dahilinde ve pazarlıkla kiraya verilmesi 28 - 2 - 938 
pazartesi gününe bırakılmıştır. Talep edilen ehliyet, mali kudret, nüfus vo 
hüviyet cüzdanı vesikası 23 - 2 - 938 ak §amma kadar Ankarada 2 nci işletme 
komisyonuna, Haydarpaşada 1 inci iş !etme müdürlüğüne verilmelidir. Şart
nameler ayni makamlarca parasız ola rak isteyenlere verilecektir. (727) 

holunarak kendisinden evvel en yüksek 1 
teklifte bulunan kimse arzetmiş oldu~'ll 
bedelle almağa razı olursa v~ya bulun
mazsa hemen 15 gün müddetle artırma- , 
ya çıkarılıp en çok artırana ih<:'"' edilir. 
İki ihale arasındaki fark ve geçen gün
ler için % 5 den hesap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet kal
maksızın memuriyetimizce alıcıdan tah
sil olunur. 

5 _ Jpotek sahibi alacaklılarla 

diğer alacaklıların ve irtifak hal(
kı sahiplerinin gayri menlnıl üze
rindeki haklarının hususu ıle faiz ve 
masrafa dahil olan iddialarını i.şbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte memuriyetimize 
bildinneleri icap eder. Aks halde haklan 

tapu sicilli ile sabit olmadıkça satı~ be
delinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

6 - Alıcı artırma bedeli haricinde 
olarak ihale karar pullarını tapu fera~ 
harcını ve 20 senelik \"akıf taviz bedelini 
venneğe mecburdur. Gayri menkulün 
nefsinden doğan müterakim vergiler tan
zifat ve tenviriye ve dellaliye resmi vakıf 
icaresi borçluya ait olup artırma bede
linden tenzil edilir. 

1 _ Gösterilen günde artınnaya i,
tirak edenler artırma şartnamesini oku
muş ve lüzumlu malCımatı almış ve bun 
ları t~men kabul etmiş ad ve itibar 
olunur. Yukarıda gösterilen gayri men.. 
kul işbu il~n ve gösterilen artırma şart
namesi dahilinde satılacağı ilan olunur. 

.(24548)' 
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pek tesiru 9·e taze aşıdr:-. Divanyo
lu Sultan Mabmut türbesi. Na. 113. 

KlRALIK EV VE DÜKKAN 
Beşiktaş Vaki/ Akarlar idaresinden: 
Beşiktaşta Akaretlerde 15, 26, mü.. 

kerrer 26, 29, 33, 45 numaralı eYlerle 
20, 28, 43, numaralı dükkaruar açık ar· 
tırma suretile kiraya verileceğinden is
teklilerin 10 §ubat 938 perşembe günü 
"laat on üçe kadar Beşiktaşta Akaretler. 
de 5 numarada mütevelli kaymakamlı
ğına müracaat etmeleri. 
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535 M. kalem avadanlık malzemesi 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin edilen bedeli 30000 Ji~ ilk te
minatı 2250 liradır. İhalesi 8/~ubat/ 
938 sah günü saat 15 dedir. Şartnamesi 
150 kurusa M. M. Vekaleti Satmalma 
komisyonundan alınır. Eksiltmeye gire~ 
ce?;Jerin 2490 sa}"llı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgelerle birlik
te teminat ve teklif mektuplarım ihale 
günü en geç bir saat evveline kadar 
Ankarada M. M. Vekalf'ti Satmalma 
komisyonuna vermeleri (665) (8479) 

ZAYt - 10/ 57 liman cüzdanımı kay 
bettim yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. .(24546) 

Trabzonlu Mulıiddill 

§ ZA Yt - Akaydan muhas.."e5 tekaüt 
maaş mühürüm kayboldu. Yenisini yap · 
tıracağımdan eskisi hükümsüzdür. 

Akaydan mütekait memurlardan 
IJüseyin lJüsnü 

Osnınolı Bankasından 
Kurban bayramı münasebetile Osman 

lı b:ınkasmın Galata merkezile Y mi cami 
\e Beyuğlu şubeleri şubatın 11 inci cuma 
12 inci cumartesi ve 14 üncü pazartesi 
~inleri kapalı bulunacaktır. 

lstanbul asliye mahkemesi bifinci hu. 
lmk dairesinden: 

Foti Haralambo taraf mdan Ortaköy
de dereboyunda tüf ekçi Bahri sclkak 14 
No. da Mümtaz aleyhine açılan davada 
usulen \'e ilanen kendisine yapılan teb 
li"ata rağmen mahkemeye gelmeyen 

b ·ı müddealeyh hakkında gıyap karan verı 
rniş ve muhakemede son saflıaya gelmiş 
olmakla olsuretle tasdir ve mahkeme di
vanhanesine talik edilen gıyap kararının 
tebliği makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (24S51) 

/stcvıbıtl dördiincü icra dairesi memur 

luğundan: 

Paraya çevrilmesine karar Yerilen mo
tor ıle dört çuval ekstra un ve üç büyük 
ayna, bakır tepsi, on adet baklava tep
tısi vesaire 9 /şubat/938 tarihine tes:ı
diıf eden çarşamba günü saat 9,30 da 
Jstanbul Balıkpazar caddesinde 30 No. 
1ı dükkanda ve Asmaaltmda Laz hanın 
içindeki ardiyede yapılacak ve kıymeti 
) üzde yetmis })esini bulmadığı takdirde 
ıkinci açık artınnada 12 şubat 938 cu.. 
martesi günü aynı mahaller ve saatte 
yapılacağı ilan oltınur. (24543) 

lstanbul döulilncit ,ıotcrindcn: 

Beyoğlunda Ayazpaşada mezarlık so
rnğında 23 sayılı lsrnail ve !\lustafa 
partımanının 4 sayılı dairesinde otu

ranlar Ali Haydar Oyal ve • razife Oyal 
arasında, mallarının idaresi hakkında 
TJ'.al ortaklığı usulünü kabul eyledikle. 
rini mukavele etmeleri ha~ebile l:eyfiyet 
usulen ilan edilmek üzere Kurun gazete
c:.ine gönderildi. (24540) 

lstanbul dördüncü noterinden: 

Beyoğiunda Harbiyede Vali konağı 
cadrlesinde Ülkü apartımanınm 27 / 3 
sayılı dair~nde oturanlar Mustafa Ya
şar Oyal ve Emine Oyal arasında, mal. 
larmın idaresi hakkında mal ortaklı~ 
usulünü kabul eylediklerini mukavele et
meleri hasebile keyfiyet usulen ilan edil
mek üzere Kurun gazetesine gönderil
di. (24541) 
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En A z 50 Lira Mevduatı 
Bulunan Hesaplar Kura

lara Dahil Edilecektir 

Liseler Ahm Satım Kom;syonundan: 
Gideceği yer Eşyanın cinsi Sandık miktarı Takriben ağırlığıB. Kilo Tahmin B. llk teminat Eksiltmenin yapılacağı gUn ve saat 

Adet Kilogram Kr. Sa. Lira Kr. 

tetanbul ve 11- Fizik, Kimya ve ) 

~elerine Biyoloji aletleri 383 22050 1 25 ) 7/ 2/ 1938 Pazartesi saat 16 da, 

Diğer ıı YC ll- Fizik, Kimya ve ) 436 25 

çele re D!yoloji Aletleri 1340 82090 6 75 ~ 

lstanbul, diğer 11 ve ilçelerdeki Lise, Öğretmen okulu ve orta okullara. gOnderilecek olan yukarıda cins, miktarı, ağırlığı, tahmin bedeli ve ilk 

teminatı yazılr Aletlerin yanmda gösterilen glin ve saatte kapalı zarf usu llyle ekstltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme İstanbul Kültür DlrektörJUğil binası içinde Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Liseler Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. la· 
tr-klllerin Ticaret Odası vesikası , bu gibi nakil işleri yaptıklarına dair resmi dairelerden almış oİdukları belgeleri, ilk teminat makbuziyle birlikte 

teklifleri havi zarfla birlikte ayrıca bir zarf içinde kapalı olarak belll gUnde bellt saatten bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına ver
meleri. 

Şartnameyi görmek için Liseler Alım, Satım Komisyonu Sekreterliğine müracaat edilmesi gereklidir. '(384) 

Matbuat 
ğünden: 

Umum Müdürlü - ' 
• 

ı - Matbuat Umum Müdilrlüı;U ı!cşretmekte olduğu Ayın Tarihi adlı 

mecmunlardan sekiz nUsbasını acık clcsiltmeyc koymuştur. 

2 - Bu mecmuaların her biri bin tane basılacaktır. 

3 - Her mecmuanın tahmini bedeli 280 lira ve muvakkat teminat 

168 lirndır. 

4 - Şartnnme, Ankarada Matbuat Umum Müdürltlğündo parasız ola· 

rak vcrlJir. 

5 - Acık eksiltme 17 /2/938 günü saat l 0,30 da Ankarada. Dahiliye 

~ ckAlftl blnasındnki Mntbuat Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. ncü keşide 11 Şubat 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır c 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Sahibi: AS™ us Bundan baska: 15.000, 12.000. 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) 

Bütün··gün arasız açıktır, Nestiyat müdürü Refik A. Sevcnı:il liralık iki adet mükafat vardır. 
Simdiye kadar binlerce kil2İYİ zengin eden bu piyankoya iştirak ediniz. 


