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l'ost.lı kııtus•ı· 46 (1struı1nı1) 

Atatürk'ün 
Telgraf adresi: Kurun . İstanbul 

l'elef: 2141:l (Yazı) 24:~70 ( ldou· ) 

sıhhi vaziyeti 

BUQ ON 

12 
SAYFA 

Sayısı her yerde S Kuruş 

hakkındaJaponya 
azıya aldı 

1 
taLan Asım US l 

dün gece neşredilen resmi tebl~ğ · 
Uzak Şarkta hfidiseler yeni bir in.} 

ki,af safhası güster<li: Japon Ba~. 
vekili Prens J{onoye radyoda neşret.! 
tiği bir nutuk ile Çine ait eski bey
nelmilel nıuahe<leledn hükiiınsüzlü. 
ğiinü iliin etti. I>iğ'er taraftan Japon 
Hariciye Xezareti namma söz söylL 
yen yiiksek bir siyasi memur ToL t 

yotlııki mat hııu t ınensuplarmı topla

Sl 'zhi vaziyetleri 
1 9eniden ciddiyet 

kesbetti 

yarak: 
- J)oknz del let muahedesi bugün 

fiilen iilm ·i!i;itiiı'.,. 
D ~nli. Sonra ı::nzctedlcr tarafından 

sorulan blr suale cevap nrerek ila. 
ve etti: 

- Çin mlistakil bir dedettir. Ken. 
di h:t';-ına dc,·l<'tkrc miiracaat ederek 
iki taraflı miiz:ıl;:creler ile bu mna. 
he ele nin tarlilini ist iJ·chilir .. , 

Japon orılıılarııı ın ('in toprakla· 
rm·Ja:d harp har•cketleri bir tıtrnftıııı 
dcl·am edip dururken ajansların biJ: 
<lirtliği hu sii:ılet·i okuyup tebcssiim 
ctmeın c-k miim:din olmuyor. ,Japon. 
ya Çn.ıı!rnyı;;0kin CHll'i ııltmdıı olıın ÇL 

l t l •tı•ak tanı· ni D\Üsta:dl bir de\· e o • 
. t lıriklcre alet nuyordu, onu J abancı a 

1 . l . . 1 ·bctı11·1~ bir mcınle. ,o an ıra: e:sını ;:a~ ·~ 

ket ılh·c "iİl-lh ol'<lu. Çinlileri yabancı 
.. • ;--. ~' ı· t kurtar. cııtı·,. ... alara alet ohıın ~ an 

ına: .. ic,:iıı harp etti[:iııi, ııatttt b~ ıı. l'Jl 

ile ÇJndcki ecnebi n1011fant~erın mu. 
hafaza edilcce~inf dolaşık bır yoldan 
söyliıyordn. Pekini aldı. Şangba~·ı, 
Nank!ni aldı. Xihayet n :anton ıle 
Jlnıı;. euyu da alclı. nn suretle dört 

l.Jeclis Reisi, Başvek:l, ı·c bütiin l 1 eldller bir ıarada 

Ba~vekil Parti l\lleclis Grubunda izahatta bulundu 
Ankara.. ~ l A A ) - Cumburi_yet 

Halk partisi B. M. M. Grupu umumi 
heyeti bugün 8 - 11 • 1938 saat 15 de 
reis vekili Trauzon· mebusu Hasan Sa· 
kanın başkanltğında toplandı. 

Söz alarak kürsüye gelen Başvekil 

Celal Bayar Büyük Millet Meclisin.in 
tatrlı~vrc..in<le cereyan eden dahili 
ve harici bütün mesai ha1Ckmda Ha~y 
ve Dersim işleri de dahil olduğu halde 
uzun izahatta bulunmuş ve ayni mev
zular üzerinde söz alan birçok hatipler 

de dinlendikten sonra, umumi heyet, 
hükumet reisinin beyanatını ittifalda 
tasvip etmiştir. 

Ruznamei:fe baıkaca görütülecelc 
mevzu olmadığından Salı günü toplamı 
mak üzere celseye nihayet verilmiştir. . . . 

3iiz elli milJ'On nüfuslu Çinin hemen A y D ' N D A H . t 1 mu" ste m 1eke1 er ı' . ,. stı' ya· t . 
)nl'l).llllt yakın \ ' C en mamur 01nn Sft• 1 1 er' 

btanbul, 8 (A.A.) - R1Y ASETL 
CUMHUR UMUM! KAT1PL101N. 
DEN: 

' ı - Bugün. İkinciteınnm sekizinci 
Sah günü, saat "23,; te Reiııiictiinhur 

Atatiirkiln sıhhi vaiiye:tlcti hikkll!C:a 
müdavi ve müıavir· tabipleri tar.tftn.
dan vcriltn rapor ikinci· ma~dedt<\in: 

2 - Bugün iaat "18.30.: aa ~ık 
bird~nbfre normal ıeyrlnden•=çrlraiak" 
§iddetlcn~iı ve iıhhi vuiyeileri yeni· 
den ciddiyet keıbe'tniijtir; 

t 

Fabrlkap Yapan Şirkettıİ 
Direkt:a?lerbldeli -Bt!t 

~· 
hil l>ı llu Jnpuıı lı,o;all altına g.i.ı:Jli • •• b -~~~.~-lı~~~ . .r~·~ b 

~ımat""Çlnhı"Çnnknrı:n~ktn crqrlü'l"' rt köyu su astı /' n..,'8 ezı~metı• ,·, -la 
tlU>i olnn dahili kısmılıırı artık Çin .7 /~ U ~ .. 

;:~:~:~~:: ~~;'.:~:~ ~:~.~;;.;:,~;~;7.; 15 ev yıkıldı · ı..a tekerru··r etmilJece.ktı'r 
Direktör ••.zeteaıize dedi 

ki: 

larmın ıs"'nlı altına gıı<.>n sah n 
anlamak.~azrm gelecektir \'C ,Jnpon Boluda kar devam B ş . B '. 
iş,.,.ali altına girdikten sonra bu. Çin e d 1 r o r en u ~ n 1 g ve en eş 1 n 
Jn.üstnkil bir devlet sıfatile lngilte. • •• 

11 
• 

1 

l'eye, Anıcrikayn, Soq·et r.ns~·aya. İzmir, 8 (Telefonla) - Aydmm ÇL d f k tat Ü f 1 LJ k 1 et 1 n 1 y 1 k t 1 ffi 
:Fransa.ya ve ,·n.ktilc dokuz dcdet ne kazası Bahçedamı köyünü su bas. 
ınnaheclcsini imzalnmış olan cliğer mış, 15 ev yıkılmıştır. Felaketzedeleıe 
<1.c,·lctlcrc mürn<'aat cder<'k tacliliru yardım tedbirleri alınmıştır. 
istiyebilir! Bolu, 8 (A.A.) - Evelisi geceki fır· 

b .. ·· Japon .. ·annı tınadan Bolu _ Düzce . Mudurnu hat. Çin postuna unınen • " , 
n.lclığı bu vaziyet L'zak ı,nrktaki açJk larının bazı direkleri devrilmiş ve bu 

kapı politikasından istifade ed:_~ iki kaza ile vilayet merkezi arasrnda 
lnemlcektler ile acı bir istihza degıl telgraf ve telefon muharebesi .inkıt~a 
lniclir? . uğramıştır. Hatlar süratle tamır edıl· 

Tokyo hükfımeti J{nnton iizerınc mektedir. 
asker g(in<lerinc·e:n~ kadnrÇindc men. Fırtınaya ait yazının tafsilatı 8 inci 
faatleri olan <lc,:lctlere karşı müia. sayıfamızdadır. , 

~::n:i;{<:~l~::!!;~:~
0

(~~;~~:1~~:~!~ Yenı· Arnavutluk eJcı·s·ını·n f aponyanın söylediği nutukta ise bu tarzda. b~r 

ihtiyat eseri yoktur. Dnha aç
1
k cl~:r • b t notası 

ifacle ne artık .Jnponyn si~·nset L1 • te• m] ze e yana 1 
l'nsına. knrşı gemi azıya almıştır. cr az e . 

Acaba ,JaponJ·aya bu ciiret ve ce. b Ç 1 N D E K 1 
sarcti yeı·en şey nedir? . 1 k ,. m ( m 1 eke t m Ü nas ebat 1 n 1 da ha 

Her seytlc-n C\'\'el bunun sebebinı h t 
Japon~rclnlnrmmÇintopraldnrmda k etlendirecek bir tic"ret mu asema ın 
k.azandıkfarı zafC'rlc-rclc aramalıdır. LJ V V b d " 
Öyle nnla~ılıyor ki, ı{anton ile Han· h de S ,· n i n g a r e Q g f U 
keuyu iş~al ettikten sonra. Japony~. m ua e .. ·· ı ·· genişliyeceg"i b·ııd·ır'ıld·. l\rn Çinde nskcri bakımdan hiçbır 

korkusu knlmam:ştır. ,Japon:.·anm akdi n Üş unu uy o r ( ra:m 8 incide) 
hii~·Ic sesini yiikscltmc-sine seb::-p 0

• < ra:ısı S incide) 
lan ikinci bir amil daha ,·archr ki. 

ı\nupa de\·letlcri nrnsuı<faki ~idrl~t. 
li rekabet , ·nzircticlir. Yakıa Miiıııh 
koufcra:ısı ,\\Tııııacfa bir umumi har
bin füı iinc g-cçti. ÇckoslOl·nk~·a ıne. 
Selesi Rcrlin _ Homn, Tı01Hlrn - Pa· 
l'is milll·erlcri arnsmcln hir çarp•şınn 
\·nknhulnıaksrzrn hnllcdll<li. Fazla o. 
lal'ak sonı·adan Akdeniz anluşmaln· 
.,_ i ki" konına"ı ile ••nın mN' yet mc\' ınc · 
l..onara \"e Roma ara~ın<lnki gergini ili 
hnrirtcdi. Unnuııln hcrnbcr An·upn 
işleıi bfö•iik de\ ktlcrin aralarmtln 
hirlcşere.k ı;znk Ş:u·kta ,Jnpon~:ı,:a 
kl\l'~ı tek cephe yapnbilccc!.dcı·ı bır 
t\ıtte gelemcCU, gekccğe <le hiç be~:
teıntyor. Almanya ile İtalyanın Ru. 
tenya meselesi üzerinde Çckoslo-rıık.. 

---------:;;ıa hakem ol· 
·a \'e ::uacaristıın nras ' 

J . J{ndciyc Nnzırlnrı ta. 
masmdıın 'c . 

r ınnda ,·erilen knrarm hcı 
rafından .o t tb"k edil. 

t • kn\)Ul \'C il ı lki memlckc çc •• 
. <len soııra halyaıı , .. e Alman ~· 

nıesın 

1 j in J ıesri'·atı bunu pek a •. 
g azete er n ·· ·' 

•· i · Japonya ·ık gösteriyor. Onuu çın . 
ç .. e ,,,.eznretinin saliiWyetli a-
Hnrıcıy ·' , · . . 

d kuz devlet mnabeclesmın 
damları o ' . 
··mmün<len bahscclerlerken \'C tngıl. 
~erenin, Frnıı~anın, Amerikanın, S~,·~ 
. ı• .. anııı Çin ele ki ıneııfantlerıııı 
~et ,u.:o~ . · ı·· un görmezler ı hatırlamau·n bile uz1 • 

' ... t 1 "'ı·ıe Almanyaya Çinde lıu. ken .ı aya W• • 

susi menfaatler t<'nıin edilecegını 

söyliiyorlar. Arn.arııtlnk Sefiri Bav Asaf 

Aokara Hukuku 
bugün açıhyor 

Ankara, 8 (Telefonla) - Ankara 
hukuk fakültesi yarın açılacaktır. Bu 
gün profesörler Adliye Vekilinin ri. 
yasetinde toplanarak bu yıl birinci sı 
nıfa sömestr usulünü."l tatbikına ka· 
rar vermişlerdir. 

Erzincana giddcek olanlar 
Ankara, 8 (Telefonla) - Erzinca:ı 

tren hattının açılış töre:ıinde bulun 
mak üzere bu ayın 14 ncü pazartesi 
g:.inü Nafıa Vekili ile mebuslardan 
mürekkep 30 kişilik bir heyet Erzi:ı. 
cana gidecektir • 

".Yerli iptidaimalzemetien 
pik demiri ve Ç~lik Çıkaran 

'ilk Türk fahrikalan olduğu 
. • K ........ ,. l: . tının ... çm ~-c eııaa 

milli ehemmiyeti büyi' n·r.,, 

Kumpanyası pirektörlerinae11 
B.M~ . 

(Y a.m' ! ncide) 

Tramvaylar ve Kırıln,ıa,z 
Cam 

Otoınolıiller ,.c olol.ıihlwde olduğu tri
bi tramrnyllırın üa lıic olmiısa ön larn
!ıııda ki c::ııııları 'kırılmaz cinsinden tak. 
nıuk Hlzımrlır sanıyoruz. Enrlki gün bir 

. .,.,.,,_. 1' 
genç trnm\'aydaıı i rıınl!!k iiıerL":>;~e~ valma-
ıı ın nn i suretle Cirrn yapmalı nelicesinde 
kMıısı cama çarparak ..}'Wt!Andı.; Bil !!Za, 
Yalman için dahi her ıamao mevcüt bir 
tchlikeclir. 

Kazanın nereden geleceji iM.ili olmaı 
am:ı, tramvaylara ekseriya önden ıeliyor. 
Onun için ~mdilik ön ,.e ·arka taraflar. 

d:ıki pençerelere ~mıız camdan taka. 

rak tranı''.:$arın"~ş islikanıetleriılilekl 
tehlikey~ol.'n önl'6eli. llerdec JD,aUıh 
bütün camfifh o ~yelli cinsten lSJ!anı. 

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



Par iste çıkan « Pat is - Ot ie1.t »ın bır mak .. lesi 

'' u un aıi kap_ . ....., e 
Fransa ile Yakın Şark mü- Tu" t ki ye b a c:: k 1 ' t ' ""' · ı d. 1 t d ..... t k d. d naaeb . ; --4 • Jrie .{ .rı ola- '< a a t 1 n a m u ı l a ç a e g 1 1 r. s e 1 g 1 a 1 r e 

ra~ Parıste. çıkarı Paris - d .. 1 h k _ t'"" ~ . d d 
Orıent,, Parızoryan - Paris U l ı Ya SU - ne c. 1 y c:J llTI a 
.C:ırk =~--4eıi son sa:·ısın
ua (2o Teşrinievvel) Türki .. 

bulunabilir 

yeye dair gazetenin müdürü 
Dr. Lutfi tarafından yazıl
mış bir makale neşretmiştir 
"Sulhun ali kapı!ı Türkiye,, 
başlığını taşıyan bu makale
de bizim İştirak etmediği,,,iz 
bazı fikirler de vardır. Bu
nunla beraber bugijn Türki
ye hakkında hariçten akte
den fikirlerin yanlış da olsa 
memleket efkan umumiye
ıince bilinmesinde fayda gör 
düğümüz icin bu makaleyi de 
olduğu gibi neşrediyoruz: 

Muhakkak ki, Şark meselesi bugün 
yeni ıekilde tekrar ortaya çıkıyor gi
bi. Yalnız, bugün mevzuubahı olan, 
ne vaktiyle "büyük devletler,, denilen 
memleketlerin bütün iradelerine ram
olacak bir imparatorluğun taksimidir, 
ne de yalnız bir tek gemi Babi!Uyi 
zaptcdecek ve arkasından birkaç eya. 
Jetini elde edecek kuvette olan ve müş. 
terek milletlerden mütcşckil bir filo 
göndermek. 

Hayır, buiün fimali Asya kuvvetli 
bir devletin elindedir. Bu devlet inhi. 
tat etmek Uzere bulunmıyor, bilakis 
kuvvetli bir canlılığa sahiptir ve etra
fında. Saadabat misakı ile Efganistan 
zu, Irakı ve franı toplamıJhr. 

Bu devlet blokuna yakında Mısır da 
iltihak edecektir. Suriyenin de, i tikla
line kavu§Ur kavuşmaz bu grupa dnhlJ 
olma11 çok muhtemeldir. 

fite, TUrkfye Aayada böyle bir mu. 
hit içinde bulunuyor. 

leımesi bilhassa Almanya mağlQp ol· 
duğu takdirde kendini gösterecektir.,. 

Kitabın muharriri çok doğru aöyle. 
migti. Almanya harpte mailQp oldu. 
Orta Avrupa kendini müdafaa için bir
leşti ve birlik dnam ediyor ve kenıdi· 
ni göstermektedir. 

Filhrcr'in nutuklannda Ruıya YC 

İngiltereyc Franaadan ziyade hUcum 
etmesi ~unun içindir. ÇUnkU Fransa 
Almanyaya 9arkta hiç bir §ekilde ma .. 
ni olmıyor. Franaarun bu tarafta askc· 
ri gaye gUden bir siyaseti yoktur, Bu. 
rada Frasısanın hassas bir nüfuzu bu
lunuyor. Fakat siyasi faaliyeti Ruıya
nrn ve Büyük Britanyantn ıiyast fa~ 
Jiyetine benzetilemez. 

yede kendi lehine bir netice kaydettiği 
dofrudur. Dr. Funk Almanya namına 
ticaret anlaş malan imza etti ve ı 50 
milyon marklık bir istikraz vermeğe 
razı oldu. Birçok Alman aanayicilerl 
Ankarayı Vekillerin etrafına ko;uıtu· 
lar. TUrkiyenin yeni iktisadi pl!mmn 
fcraır urun vaadeıt kredilerle kolaylaş-
tmlacalc. · 

Fakat, Dr. Funk'un seyahati ile Tür 
kiyenin harici ıiyaseti tesir altında ka· 

Jacak değildir. O, birçokları gibi, an. 
cak bir nazırdan ibarettir. On altıncı 
asırda Kanuni Sultan Süleymanm Tilı 
kiyesi Mukaddes Alman frr.paratorlu
ğuna karşı Avrupaya çok değerli bir 
yardımda bulundu. Bugünkü Türkiye 
Cumhuriyeti de ayni rolü oynıyaLilir. 

Türkiye Almanyanın tabii olmaya. 
caktır. 

ırak, Efganistan ve İran grupun 
Alman muharrirlerinin verdikleri ''Al· 
nıan Hindistaİıı,. ismi Türkiyenin h~şu 
na gltmiyecek bir tabirdir. Türkiye:ıin 
ic.leolojisi büyük demokrasilere yakın • 
dır ve Fransada bile bir diktatörHık i
daresi taraftarları bulunabildiği halde 
Türkiye Cumhuriyetinin BAnlsi bu sı
fatı kendisini tahkir eden bir kelime 
telakki ederek daima reddetmi tir. O, 
A tntUrktilr. Türklerin babası, vatanın 
lturtarıcıaıdır. 

Çekoslovakya demokruilerin ark. 
taki bir temel direği idi, diyorlar. Fa
kat bu temel direği sahte idi ve diğer 
devletlerin daim! bir himayesine ihti
yacı vardı. Bu himaye kesilir kesilmez 
de derhal çöküvtrdi. 

TUrkiye başkalanna muhtaç değil· 
dir. Münaka§a kabul etmez bir askeri 
kuvvete aahlp bulunuyor. f stediği ta'k. 
dirde, dUnya sulhüne kati bir yardım· 
da bulunabilir. 

Dr. LOTFI 

a •• 

Fabrikanın işfe mesi etrafında 
başlanııor müzakerelere 

KarabUk demir Ye cellk fnbrikala. 

~ :S rrünen 
O~un n 

Şehirde Yeni Bir Olün 
Silindiri 

G 'ON geırmcz ki şehirdeki um' 
nakil vaıtalanndan şikayc• 

dııınc:s,n .. Nakil vasıtası deyince ili 
la gelen tramvay olmakla beraber 
gün ondan bahsetmiyeceğiz. 

Muhtelif hatlarda ısaJışan otob 
rin başka baş1ta sahipleri olması, 
lar arasında,derin bir rekabet mey 
getirmekte ve bu hali, zavallı yol 
nn hayatlarlyle ödemesi ihtimaller· 
gün biraz daha artmaktadır. 

Şişli - Fatih, Kurtulu§ - Be 
otobüsleri, muayyen mıntakalarda 
cu J;apmak ( 1) maksadiyle çok he 
sız harekette bulunuyorlar ve birb 
rini ge~mek için tehlikeli manev 
yapıyorlar. Otobüste bazı müşteril 
şik~yetleri, ihtarlan varidatın yüz 
üzerinden para alan §Oförlerin kula 
bile girmiyor 1 Tramvaylarla milsad 
ler, arabalara bindirmeler; yaya gi 
leri devirmeler hep bu rekabetten ~ 
gelmekte ve bunun önüne gimdilik 
çilememiş olduğunu gören müşteri 
bir faciaya kurban gitmekten veya 
hit olmaktan ise otobüslere binm 
ği tercih etmektedirler. 

Tramvaylar; bugünkü vaziye~ 
kurtuldukları gün birbirleriyle rek~ 
te giri§en otobüs sahipleri arabala 
müşterisiz seyahat ettiklerine şahi 
lacal:lardır. 

••• 
S URA TLt giden rakibini 

kan ( !), düşünmeden at 
ve delice bir cürete sahip elan ş 
otobüs patronlarının gözdesidir. 

Bir ~iyede müşteri almağa 

şan, müştcn yerine oturmadan, a 
yi hareket ettiren, bir ayağı basa 

ta iken peşinden gelen ()tobüse 
vermemek için zil çalıp yolcuru d 
ren ve başının patlama~ına sebcb 
veren biletçi, otobüs sahibinin en 
beğendiği adamdır. 

••• 

Avrupada lse. Türkiye Cumhuriye
ti, Yunanistan, Romanya ve Yugc: Iav. 
ya Balkan Antantnu te~kil ediyorlar 
ve bu antantı "Drang nah Oııten,, (Al. 
manyanrn ''Şarka cıoğru,, siyaseti) he. 

ngiliz kralı VIII inci Edvard; yani 
bugünkü Vindııor dükau. Akdenizdc 
tamamiyle hususi bir gezinti yaparlren 
Türkiye Cumhurreisini ziyaret ctmc,,·i 
muvafık butmuıtu. Sırf bir nezaket ha 
rekctl otan bu dyaret Tilrklyedo tn • 

liz nüfuzuna büyük mevki vermiş ve 
bu, faydalı ticaret anlaşma lan ve tn • 
gilterenin Türkiyeye verdiği bir avans 
§eklinde tezahür etmişti. 

rını ln ıı. taıek ol n D:-~ı 
g"lmlş l>ul aktadır. 

~~----==-:-:------ -~-. ANINDA. oturan 
a unaa. gelecek bir diğer d!rek . ğabeyc.iğim,, hitabiyle " aU 

nOz yıkmamıttır. 
Albay Bek'le Almanya ile Rusya a.. 

rasma kurmak istediği duvar (bu hu-
usta bir karar verilememişti) daha 

ilk tl§ı bile konmadan on günlerde 
Bükrcşte yıkıldı. Binaenaleyh Alman • 
yanın yayılma siyasetinin daha beride 
durdurulmasını düşilnmek lazım. 

1914 te Osmanlı İmparatorluğu Al· 
manya ile berabe,· harbe girdiği zaman 
Berlinde F. fen List tarafından "Orta 
Avrupa devletleri arasında bir birlik,, 
iaml lle neıredilen küçük bir kitapta 
§Öyle deniliyordu: 

uorta Avrupamn Rusya ve tngiltc
reye kartı kendisini mlldaf aa için bir. 

Habcıistan meselesi hldiselerinln 
1ngilterenin §arktaki nüfuzunu kay • 
bettirdlği doğru değildir. İngiltere de 
bugün yine denizlerin kraliçesi etırak 
kalmaktadır. O yine arazisi üzerinde 
güneşin asl! batmadığı, kuvvetli bir 
diplomasisi olan büyük bir devlettir. 
M ünihtc olduğu gibi, elindeki demir 
çubuğuna kadife sarıldığı ve dütmana 
teslim olmak Uzere bulundu!u zannc. 
dilen anlarda bile bu diplomasiye iti .. 
mat etmek Ulzımdır. 
Atmanyanın son zemanlarda TUrki. 

(i)!i11euin aeş.inden- : 
-~-~ ....... ,_.~-

Fennin istikba:ı 
Kimya fenni çok ilerledi. Bunda şüphe fOk. }'akat en mahfr kim. 

7agerlu y:lno 1 borntu\'Drlaı·ında suni \'nsıtnlar ile bir parçacık et yap.. 
maktaD Aciz. Onun Jçln 11wJi suretle ha!-italar için kalp, 1ahut mide yap· 
nıak gibi teşebbfüıleı· ~im<Ulik bo~ bir hayalden başka bir Ş~J' dctlldir. 

l'nlnı:.G San J•ı·ıuısiskodnn gelen bir telgrafa göre Amerika opera. 
törlerindeu bhi hlr hnslnc1a :eni bir uzuv 3·aratmn~a benzer bir mu
\'ftffııkıyct gi) tcnni-;ı: llu opcrnWr, ()füm ceznsınA mahkum olan bira. 
damın ba~ı ke ilir kcsilnıcz giiLlcrlni ulnuş,; gii:r.lerin ü7-erin<leld şeffnf 
derJyl Anadan dOh"ltJ8 kiir Oltltl hlri fit .. R~lnUB (OCUğU., diğeri yirmi beş 
yaşında bir gence aşıJnnnş. nu sureti:- her iki kür )'aniden birer gijren 

gö" kazanmış ... 

ntr ldnm nıRl1k6.munun gözünii anadan do~mıı köre t4kmak böy. 
lece lmkftn dn.lıilinc girdikten sonra niçin bi>)·le bir ıulıımm sat;lam o
lan kalbi, yahut mide i bir hastnnın mnlfıl kalbi, ;>·a.but midesi 7erlnc 
kıın111uhtn? 

J>cnlleblllr ki opcraförliik reıınlnin t tlkhn.11 bn mcıı1elcyt bir gün 
hnllcdeu~ktlr. Ondan ~mnrn knlhl, yııhııt mldc!"I hnst:ılanan, yahut dl. 
{;4'r bir UZ\'tı işe 1arnmnr hale gelen bir n<!nm hir operatöre giderek 
kc:•ulnc yeni bir lmlp • .)Ulrnt mide tnktırn.hllctektlr; işe yaramaz hak 
~elen ııt.vunn b;ı~lm hlr nıl :.r:rlnn nlınımş hlr ıı;;:u\.· ile de!:;i-:ttrehtlecek. 
c.Jr. Onılıı n Pl"rr. öliim <'~1n:c:ınn mn.ht.lıın C'.'clllcnler dünyada bir ada. 
mın ha)alı.,n lul<:tc.tn•I, olnın \!'n mıılmbll ı-ıı ;; lnm olnn unnlanm hasta. 
lana i't'rwek aurct.ilP lngıın!Atın lı:ıy:ı.tnı.1 ht :r.tıı~t etmiş oln.cnklarclır: 

HASAN KUMÇA l"J 

P~"lyas ı dire: .ul'lerlndcn B. Mltc.s, 
dUn şehrimize gelmlştfr. 

D, Milcs, istasyc~,. - · ... r .. bUk in. 
.;ı nnt direktörU B. Popklnson, kAtlbl 
B. lmad Remzi, "Brasıert,, kumpan. 

·;ı · -tanbul acentesi t nra"· .:l an kar 
ştl"nnuştır. 

DUn de yn~j ıtımız g1 ' ' KarabUk 
fabriknlan mart ayında kısmen ve 
temmuz nyıııJa tamamen lşl emeğe a . 
çrlm1ş. olncnktır. Şimdi ''bir numara. 
lı izabe fırın.,. bitmek u~ redir. Bu 
fınn b1tlnce, fabrika demir dökmcğc 
başhyacaktır. 

Sonra da ''lkl numaralı izabe fı. 
hnı,, bitecek ve bu suretle çelik da. 
hl ft>Uhı;n t ,. .· --- .lr. 

Dun bir mubarı-l r•mı .. "Brnssc· . 
dlrektrU D. Mlles ile ıörUşmUştUr. 
B. Mlleı fabrikanın lşlemeğo açıldığı 
t51rada. bir mUcl" • için T .. unsur. 
larla birlikte teşriki mes:ı.t edecek 
r- · ~n fn .. ·· · .. rleri : · • nda vr 
ıpılacak teşrlkt ,.., ... ~r ' "'i n şeklim• 

dair SUmerbnnk ile görUşmek Uzcre 

23 ncü Alay 

------------------------------lim .... ı ı;i.n:nden hir intiba •• 

törle birlikte Ankarada. mUzakere. diye teşci ettiği yolcu. şoförün en 
lere başlayacaklardır. otobüse binmeğc layik telakki et 

D. 1\lllcs, blı ı.ı.. "' bugUne J.-ndrr 
Tilrk \'e İngiliz ur.surlarının Kara • 

Ukte elelc cnlışmalarındakf ahenk 
l"C muvaffakıyetten mUtelı ... ~sistlr 
Bun dan sonraki cahşmalarJ. alt ga.. 
zctemlzo şu b~yn~:.tta bulunmuı • 
tur: 

"- Y:ı: ·• i n " '"'I •" m!lmlnne k 
olan KarabUk demir ve çelik fahri 
l ' nrır t, TUrk elemaı.larını yetişti • 
·uceye kndar işlet ıek tein gecen 3~ 

SUmorbank ile b1r ank5.::rn. ) apmı• 
tık. 

Du nnlnşmnya göre tngiltercderı 

'lrnporle r golJrek burada ~Urk me 
l ekdaş ' ··11 ' ı ·r··· •e ( •·- .. c:- tctardır 

Ben bilhassa. ..ıununta ~ eşgul olu . 
orum Buradan · .,,.~ .. ya gfdr 

ğim. Direktörlerimizden Dr. Kolkulot 
la Lon hadan gelcw3 k ve birlikte SU 
ıerbank ile t'1kn'k mUzakorelerdr 

bulunacağız. 

Fahrik11.lnr 'lCtl<t1ğı gUnden bnşlı 
" k fnglltz mUtehA; srslannm t~c 

rlkl mesnfst lle çalışılar. ... •c zaman 
uzu sUrmlye"e-'" · ... • kanlfm. >ek tnı 
rllr ~+t•:'im 'i • ~ ·cmanlnrının gös 

tereccklerl dlkluıt ve şevk snyP-sindo 
Karabük do ir Ye çelllc "s'sntı kısa 

bir zaman sonra tamamen yerli un 
surlarla. k~:: ... a ıutmo. de" edecek 
tir. 

Dlllyorsu ::.;z ·.ı Karabllk fabrt . 
:Caları, dlln r ... ~ .. en modern d 0 ml·· 
" "" 11k fnbr. ~1 -ırın •' hlrl olma 
tadır. Bu fab lka1:.r ayni zamnn • 
. . ... ~ .. ,rt kump:ı.n ·asının l .;ıı• .... . 

Ar •·11<n, Almanra. IJl rıMqfnn ve bf • 
ı;ok diğer m c ..,ı lc ':etlerde en ecem" 

• Utch Jıcısrs ln .;n ı: · ~ ·· l fğl altında bu 
"'Vi fahri' .la : · -~ ı. ctmr> k s ure ti 

• .-ı ı l mış tccrlibenln ne · ıceslnl g6s 
tcrlr. 

• r a bük · -rı yer·· ipti r' · 
malzemeden pik d miri \•e cı>lfk cı 

'·ıırnn il k Tllı k fahrl ltaı:ı ı olrluğu 1. 
çln. bu bakımdan haiz oldu ğ'u milli 
ehemmiyette bu·:.11 mannsll " taltd lr 
edilir sanıyo.-:ı r' .,, 

kimsedir. 
Arkada sikıtan ve ''kard~im ) 

yelim,. diyen yolcu biletçinin en 
ğer.diği müşteridir. 

Nereye gidiyoruz., yavaş, kaza ya 
cak ın, acelen ne? 1 Suallerini irade 
ter korkak, ve canı tatlı olanlardır. 

Bunlardan şoför, biletçi ve pa 
memnun değildir. Otobüse düzgün 
yafetle binenlere dikkat ediniz. §8 

tarı eıilntlş, pardesüleri buru§muş 

benizleri eapsası ke&ilmigtir. 

•• 
Ç OK para kazanmak hırsiyle 

lal aşan ve bir f aeiaya eiebe 
yet vermeıi muhtemCl bUlunan oto 
yarı§lanmn yağı lı mewime girme 
kat! surett önüne gcçilmi olmak 
ıımdır. 

Sadakai Fıtır 

En iyi tyi 
Buğdaydan: 15 14 
Arpadan: 24 20 
Üzümden: 84 67 
Hurmadan: 00 133 
tstaj bul Müftülüğünden: 
Yurdumuzun hava müdafaası 

hını temin hususunda pek me~kiir 
saisi görülmekte olan ve aldığı te 
ruatı Kızılay ve çocukları esi 
kurumu gibi bayırlı tc§ekkilller 
payla§an Türk Hava Kurumuna 
veçhile yardımda bulunmak m· 
bir vazifemizdir. Binaenaleyh bu 
tn Dinayct lşleri Reisliği tarafm 
verilmiş ola:ı fetva mucibince sadıı 
fıtır ve zekat ile mükellef olanl 

havadan gelecek tehlikelere k 
yurdumuzu, milletimizi korumak 
nında pek feyizli ve d-Yamlr bir 
rette çalışan • meı.kt1r Türk Hava 
romuna yardımda ve bu vesile iJC 
memleketimize hizmette bulunultC 
lüzumu sadakai fıtnn nevi ve mil< 
rlle beraber ilan olunur. 



' llalıkemelerdet Esnaf 
terine 

00 uT:L':~:t!~ı~tıetıe Şehir Meclisinin dünkü toplantısında 
__.iltandevucu Madam Atina. yakala. B R ko" · ' 1 ' T •• k 'I d · .ıııtp tevkif edildikten ve dördüncü aıı umca y ısım erı ur çeye çevrı 1 

adam Ati na 
cemiyet
yardım 

Tahsisatın 40 Bin Liraya 
tblağı Düşünülüyor 

Bugünlerde esn:ıi cemiyetleri mer
kez binasında bütün esnaf cemiyetleri 
reislerinin iştirakiyle bir toplantı ya. 
pılacaktır. 

rgu hükimliği tarafından hakkın.-------------- Şehir Meclisi dün saat on beşte bi· ı 
rinci reis vekili Bay Necip Serdengeç
tinin başkanlığında toplanmıştır. Ge· 
çen celse::lin zaptı okunduktan sonra 
istinaf ve tahsil komisyonlarına aza 
seçilmesi hakkındaki teklif riyasete, 
muhtelif senelere ait bazı resimlerin 

b ta!ıkik:.ı.ta hnşlandı!;:tan sonra bi-
dogrudan cloğnıya diğeri de hasta 

1 
rluğunclaıı bahisle tahliyesini iste. 

1 i9, fakat her i h:l istek de rcclcleclil-

Lrtı. 

~
lt:-,nde>ucu .Atina, dün, tevkifi 
kv ındaki esas karara doğrudan 
~ruya itiraz etmiştir, Madam Ati. 

dn " bu isteğini tetkilc eden dör. 
'l~~ı asliye ecza malılceınesi reisi, 

r ~~i yerimle bulmuş ,.e 500 lira kc
iilflE:t iıc tahliyesine karar vermiştir. 
rlt~, ' . ct· . dl' · ~anam .ntıııa, ün 500 !ırayı a ı. 

~ \ .!Zrıcsine ~·atırmış, geç vakit tuh
,~, e uLlilıııi.;lir. 

ed~i;cr tar~~~t:ı~~ i~iıı talıkik:ıu_nı ~-
·~ etlen dt,nlunrli sorgu hakırnlı. 
tahlri!.atı lıilirmel{ Uzcredil'. Ka -

ftın birkaç lrndın şahit daha dinle • 
j~dikten sonra J\I:ıclanı Atina, dör
~jncu asliye ceza mahkemesince mu 
Clkeme oltıııaeaktır. 

' s~:;.::z Y a§ında B:r Kız 
Eerlıat Edildi 

.tAl0m :larcla Sabrinin e\·indc otu -
ll .;;inıeııdifcr gardifreııi Ahmet, üst 
t~a oturan ·ev sahibinin kızı 8 ya. 
Pıla nanaya evde lı:imse yok iken 
alliıt etmiş, krzL:ağızı J.ıcr!Jat ettik. 
ba:~ka zi,brcvi bir de bastalı!t 

ıJamıştıl'. 

<11.ş:ıııı üzeri eve gelip <le yavrula-
. ııı fel'i halini gören ana, baba, 

ıstanbulda 
7137 El Tezgahtarı Tesbit 

Edildi 
El dokuma tezgahlan kongresi mü

nasebetiyle şehrimizde el dokuma tez
gahlarında ne kadar vatandaşın çalış. 
makta olduğu hakkında bir etüd hazır 

lanmrştır. 

Bu etüde nazaran, şehimizde 3860 
dokumacı, 1050 yazmacı, 1190 trikotaj 
er, ı 00 pliseci, 5 5 kişi bu işleri yapan 
7137 vatandaş bulunmaktadır. 
İstanbulda yatak yüzleri, yGrgan yüz

leri ve çarşaflan, sedir örtüleri, çocu~ 
göğüslükeri imaline, pe§temal havlu, 
masa ve sofra örtüleri, abani kundak
hklar. şal, omuz atkıst, ve pijamalıklar, 
ziyirler, pamuklu kadın mantoluklan, 
cinsleri bulunrr.al:tc::dır. 

Evvelki gün yapılan toplantıda çok 
müsbct bir neticeye varılnuş, eskiden 
gcfü~i güzel dokunan kumaşların ön~
ne gcçmci{ üzere hazırlanmış olan nı. 
zamname proje:;inde tam bir mutabakat 
basrl olmus, ~ütiin dokuma tezgah sa
hipleri bunu kabul ettiklerine dair im. 

za vermişlerdir. 
-o-

Mudanya hattı 
ıllcıcteiııınunıiliğe şikaret ctmi~ler T ·f · L:J l d Kış arı esı r: azır an ı 1 Ahmet .ralrnlaııaral{ birinci sulh 

a mahkemesince sorgu altına a. Denizbank i<laresi. Mudanya hattr 
fnıı~tJI'. Ahmet sorgusurıda: iı;:in y..nô uh h:ı~ u.uır~ı ııaz:nı.., ..... ~...,,.-
..._ Bunlar hann ıttira cdf ·orlar. Bu tarifeye göre; 13 ikinciteşrinden 
Velce metresimle ae aramı boz - it;baren bu hatta i§liyecek postalar İs
)larclı, diye inkftr etınh;, falrnt ha. tanbuldan pazar, salı, çarşamba, cuma 
Reşit delilleri kil.fi görerek ken- ve cumartesi günleri sabah saat 9 da 

~ini te\ kif etmiştir. kalkacaktır. 

~ir İpotek Muamelesinden Pazar, çarşamba postalan Armutlu. 
~1k.2.n Dava ya uğrayarak Gemliğe kadar gidecek 

bmi adrnd8"-b-ir .nıua.uı~.Jiln:iln4,.,_.~c,,.......~n_ü ef13.likte_9. k~lkıp Ar • 
YP.ste adında zengin bir kadınrn mutluya uğrayarak saat 15.5 te lstan-
ıımi vekaletini almış, falrnt daha bula dönecektir. 
ll"i ayında lrndının Maçlrnpalas Sah, cuma ve cumartesi postıtları i

tş;sındaki bir apartmanını baldızı se dcğruca Mudanyaya gidip ayni gün 
~•.re 15 bin liraya ipotcl' etm!ş. Mudanya.:lan dönere!: saat 18.45 te is. 

hilahare işin meyd::na. ~ı!:ın"sile 
'neli sulh ecza uıalıl{eıncsine do -
dırıcılık sucile ,·erilmiş, muhalcc. 
Sine dün de devam edilmiştir. 
l'ıazı şahitler diıılenilmi~ "·e bun-

Emine Şaycstenin lehinde şaha. 
t ederek. lı:cn<lisinin böyle bir bor. 
olmadığıııı söylemişlerdir. 

Suçlu Rahmi, müdafaa şahitleri. 
d i nlenllınesini istccliği nılen mu

lı:eme başka bir güne lııralulnıış -

tanlıula geleceklerdir. 
-o--

Piyasada Dünkü Satışlar 
Dün piyasamızdan mühim mikdarda 

tiftik Ye yapağı salın almmıştır. KL 
Icsu 135 • 137 kuruştan 137 balya tif
tik, kilosu 50,5 kuruştan 34 7 balya ya· 
pağ1 ve kilosu 50,5 kuru~t:::n 9 balya 

keçi kılı satılmı~tır. 
Bundan baş!rn dUn 420 to:J buğday 

45 ton mısır, 15 ton arpa. 15 ton çav· 
dar. 98 ton susam satılmıF.tır. BuğJay 
fiyatlarında iki gün evveline nazaran 
3 • 5 para kadar bir yükseklik kayde· 

dilmiştir. 

müruru zamana uğraması itibarile 
terkini hakkındaki teklifler bütçe en . 
cümeninc, Bosta:ıcıda Vükela caddesi 
ile Ercnköy caddesi arasında pazartesi 
günleri kurulmakta olan pazar yerinin 
değiştirilmesi hakkındaki teklif mülki 
ye encümenine havale edilmiştir. 

Bunda:-ı sonra bazı köy ve çiftlik i
simlerinin değiştirilmesi hakkındaki 

mUlkiye encümeni mazbatası okunmuş 
tur. Encümen isimler üzerinde icap 
eden tetkikleri yapmış, isimleri şöyle 
değiştirmiştir. 

Bunlardan A,·as köyü:ıün adı, "A • 
tışalanı,. Litros köyünün "Esenler,, 
Vidos köyünün "Bağcılar,, Ayapa kö
yünün "Kirazlı., Tifos köyünün "I{o· 
casina:ı., Ayayorgi köyü ''K:::yaba ~ 
şı., olarak isimlendirilmiştir. 

Ancak Kalitarya köyünün teklif o
lunduğ·u üzere "Pl5.jlar,, adı verilmesi 
Florya pH'ijları ile iltibasa mahal ve -
receği nazarıdikkate alınmrş, bu köye 
"Şenlik,, adı verilmiştir. 

Bu arada Kotronya çiftliğinin adı, 

"Res::eli,, Papasköyü çiftliğinin "Gö. 
nençli,. Pandcniça çiftliğinin "Uğur

lu,, Kapanarya çiftliğinin "Kutlular .. 
adlarile isimlendirilmesi hakkında sa. 
bipleri tarat'nraan~r öy kayma _ 
kamhğı:ıa müracaatta bulunu uştur. 

Encümen herkesin han, apartman ve 
binasına istediği adı vermekte serbest 
olmasını nazarı dikkate alarak bu çift 
lik isimleri hakkında bir karar verme
ğe lüzum görmemiştir. 

Mazbata okunmuaı, ittifakliı. kabul 
olunmuştur. 

Büyükadada Kaptan:ıuri caddesinin 
"Mehmetçik., ve Haskalfa sokağının 
da 14Türkoğlu., olarak isminin uygun 
görüldüğüne dair mülkiye encümeni 
mazbatası okunmuş, kabul edilmiştir. 

Kadıköyünde Yoğurtçu ve Halitağa 
sokakları arasında yeni açıla:ı sokağa 
"Kıvanç .. isminin verilmesi uygun gö· 
rülmüştür. Meclis cuma günü toplana
caktır. 

--o-

Tenzilatlı Karneler 
Şirketi Hayriyenin yüzde 40 • 50 

tcnzilütlı karneleri bu ayın 11 i:ıden tii 
baren meriyet mevkiine girmektedir. 

Şirketi Hayriycnin kış tarifesi önü 
rnüzdeki ayı:ı başından itibaren tatbik 
olunacaktır. 

Et fiyatlatr 
Birkaç Ay sonra Yükselmek 

ihtimali Var 
Gedikpaşa civarındaki Beşkasap 

dükkanında etin kilosu 30 - 35 kuruş 

arasında satılmaktadır. Yapılan tahki

kat neticesinde bu fiyat düsüklü<Yiine 
:ı; b 

rekabet:n ve bir de bazı zayıf hayvan-

larrn kesilip satılması sebep olduğu an 

!aşılmıştır. 

Etin bundan sonra ucuzlaması mev

zuubahs değildir. Belki birkaç ay son. 

ra yükselecektir. 

Ancak et satışını üzerine alacak o

lan ziraat kurumu fiatleri normal bir 

halde tutabilecektir. 

--o-

Hakimleri Tahkir Eden 
Kadın 

Geçenlerde Münire adında ihtiyar 

bir kadın asliye birinci ceza mahke. 

mcsindcki bir duruşması sırasmtla he 

yeti hftkimeye tahkirde bulunmuş, 

hakkında bir zabıt hazırlanarak cUr. 

mümeşhut dördUncll asliye ceza malı 
keme-sine verilmişti. 

Münirenin duruşması bitirilmiş, 

mü:ldeiumumt tecziyesini istemişti. 

Fakat l\1Unire vekil tutacağını söy. 

lemiş, muhakeme de dünkü güne bı_ 

rakılm ıştı. 

Dilnk celsede .Münire, kendisinin 

mk sık ruht buhranlar geçirdiğini, 

bunlardan biri sırasında şuurunu kay 

bcdip neler söylediğini bilmediğini, 

bü.nı,an dolayı tıbbıadlice müşahede 

~ıtma alınmasını istemiştir • .Mahke. 
me, Suçlunun isteğini müdafaasına 

taalluk eder bulmuş, kabul ederek, 
tıbi..>ılrlliye yollamıştır. 

--O--
Kapanan Barsak 

Depoları 

_Dün bir gazete 1stanbıJda yedi bar
sak imalathanesinin kapatıldığı:ıı ya. 
zıyordu. Yaptığımız tahkikata göre 
bu havadis tashihe muhtaçtır. 

Sütlücedeki barsak imalathaneleri 
kapanmış değildir. Ancak Anadolu . 
dan gelip Mahmutpaşadaki ardiyeler
de iBlenen barsakların binalarmda:J 
üçü gayri sıhhi görülmüş, belediye za. 
bıta memurları tarafından seddedil • 
miştir . 

--O--

Toplantıda 939 yılmın müşterek ça
hşmalan ile bütçelerde bunun için ay
rılacak tahsisat üzerinde görü§ülccek
tir. 

Esnaf cemiyetleri 938 yılında müş. 
terek yardım heyeti için 29 bin lira 

tahsisat ayırmıştr. Bu yıl ayni maksa
da kullanılmak üzere bu tahsisatın 70 

bin liraya çıkarılmasr düşünülmekte • 
dir. 

-o-

Yeni Okullar 
Şehrimizde yeniden 50 ilk oku11a, 

on ort'1. okulun açılacağı dlin çıkan 

bir akşam gazetesi tarafından yazıl. 
mrştr. Yaptıı;rımrz araştırmaya göre, 

h0ııtiz bu mesele etrafında verilmiş 
bir karar yol{ tur. Açılacak olan 4 G 

lcby ilk okuludur. 

(irtn tedrisat vaziyeti etrafında 

tetkikler yapmakta olan Bay Avni 

1etkilrlrrini tamamlamıştır. Bugün 
kUllür direktörlliğlinde bir toplantı 

yapıırak kaclro işlerini görtişecektir. 
--o--

Üniversitenin Sınıf Vaziyeti 
t~nlversitcde talebe tehacümü do. 

layısile yeni sınıf iH\.vesine Bakan

lıktan blldirilen bir emre göre bu 
yıl için imki\.n göri.ilememiştir. Yal. 

nız kanunucn·eı ayından itibaren bL 
) oloji enstituslinde ders yapmakta o. 

fan hukuk fakültesi talebeleri :iiııi

>ersitenin esas binasına alınacak _ 
tır. 

üniversite teşkilatında ancak ge. 
lecclc yıl deği9iklik yapılabilecektir. 

-0-

Yeni Yatı Okulları 
Hu yıl !stanbul vi!Ayeti dalitlMdc 

yeniden beş köy yatı okulu açılacal{. 

tı :. Hu okulların Yalova, Çatalca ve 
Sab: r:ra k1iylerlnde açılacak olan ilh. 

üçüuUn inşası işi bu yıl bitecektir. 
GlJlcı::el: ders yılı içinde 'Csl{tidar, 

:ı-:c,rtal Ye J<~ytip, Sarıyer kazalarına 

da bireı müşterek yatı okulu açıla
caktır. 

--o-

Polonya - Türkiye Ticaret 
Anlaşması 

Lehistandan şehrimize gelen malu • 
mata göre Polonya ile aramızda yeni 

rip Bir Piyango Hadisesi 
eçen ay olan garip bir piyango 

1isesi dün adliyeye intikal etmiş. ~--~~--~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~~-

Şeffaf adam h_c.kl~Ht9a b.lr ko!lf, r.as 
Boğazın imarı 

Boğazın Anadolu ve Rumeli sahille· 
rinin imarı için belediye imar bürosl.<n 
ca etütler yapılmaktadır. Bu etütler 
şeh!r mütehassısı Prost tarafı:ıdan 
Bogaz hakkında yapılacak plana esas 
olacaktır. 

bir ticaret mukavelesi imzalanması hu 

susunda başlamış olan müzakereler 

çok iyi bir safhada cereyan etmekte • 
dir. Lehistan ile ticari mü:ıasebetimi • 

zin bu anlaşmadan sonra bir hayli in. 
kişaf edeceği umulmaktadır. 

hmet adında birisi geçen keşide. 
hir tayyare ııiyango bileti alınış. 

·ildikten sonrn numarasını ara -
,, bulamayınca nnıin1intindeki bir 
eye giderek amorti almıştır. An. 

birkaç gün sonra listeye balrnn 
met, nııın:ırasına ylilrnek bir ilua. 
·e isabet etmiş oldui:,ıınu gfü·ercl• 
cı.şa düşmU:;ı ve soluğu ldşcde al • 
tır. 

·işe memuru i\lustrıfa, Ahınede nu 
tasma iluamiye değil. amorti dilş
U!ı<.le ısrar edince Ahmet müddei. 
Unıi!i~e müracaat etmiştir. Kişe 

uru l\tu"tafa, dlin adliyeye sev~ 
lhni7. bii inci su Ilı reza mahke -
.ı1cc sorgu altmn alınmıştır. 

B:r H~karet Davası 
e hrinı iz ı !'l c:ı lrnrı rn mca Apoyev
irıı gazctc•si bir vapur şirltetlnin 
lnl'lm mlilt>a(lclit müracaatlara 

l"n hasma makta ısr(lr etmiş bu. 
lizl'rinc nıpur şirlrnti de hlr el 

1 bastırnrak orada mczl;:Cır gazete 
hine hazı tahklranıiz slizlcr sar. 
iştir. Bunlardan ruınca ''Lissa., 

lllesi u~erincle duran gazete, bu. 
nıanasınm "alrnrane saldın:;; .. 
;:unu iddia eclereh: şirlrnt aleyhi
~UnrU asliye ceza mahlı:eınesinıle 
clava açmış, tazminat istcnıistir. 

tJniversite Rektörlllğ'U bir y:ıııcl:ııı 
talebeniu genel J.ıilgileriııi ve genel 
dü:;;UnUş kabiliyetlerini olgunla~tır. 
mak, 1 ir yandan da üni\·ersitc bilgi
lerini halka yayma l< m~~ksad ile tertip 
~ttiği 8crbest koııferam;ların ilki diin 

!inivcr..'itc talebe ve profesörlerin -
cI

8
n ıııilrekkeı> Jıürtil{ IJir dinleyici 

karşıf:ında profesör Dr. Sgolitzer ta. 

r:ıfınclan verilmiştir. 
Profeşörün çok enteresan olan bıı 

ı:onfcransının mevzuu şeffaf insan. 

dır. 

;'t'i)fı>sör lııı>nııın ilk normal zama
nınduki va::i;c'tiııi muhtelif uzuvla. 
rının c,:alı~ma lrnlıili;ctlcrini anlat _ 
mış, lıir çoJ{ tablolarla hastalıkla. 

rın scyil'lcrini projeksiyonla göster_ 
miştir. 

Bilhassa kanser. verem, apnncliait 
hastalıklarının seyirleri dinleyiciler 
tar:ıfınclan büyük bir dikkatle takip 
edi imiştir. 

Prnfcsiiriln l;onferansı, sürekli al. 
kı~J,1rla lıitıııiştir. 

--o-

Esnaf Cemiyetleri 93~ 
Bütçeleri 

.. !!ca~~t Odası esnaf şubesi direktör· 
lugu ~un bütün esnaf cemiyetlerine 
939 butcelerini hazırlamak .. h • ınero & 
sap hulasa cetvelleri ile bu"t t 1 
1 

. . .. çe ce ve -
erını gondermiştir. 

Cemi~et_ler, birkaç güne kadar idare 
heyetlerını toplıyarak b'"t .. 1 · · u çe muzake 
erını. yapacaklar, cetvelleri doldura . 

rak tıcaret odası:ıa göndereceklerdir., 

o---
Motörl~ N~kil Vasıtalarına 

y enı Plaka Verilecek 
Belediye tarafından b·ı· 

t 
.. 

1
.. . ı umum mo • 

or u nakıl vasıtal . . 
lan . arı ıçın yapılmış o. 

plakalar yarın sabahtan ·t·b f" ı ı • aren 
şo or ere tevzi edilmeğe başla:ıacak . 
tır. 

Ye· I4k A nı P ı:ı. al~r, ş.ekil ve renk itibarile 
nkara beledıyesınin plakalarına ben 

zemektedir. 

--0--
T ek Tırnaklı Hayvanlar 

için Sayım 
Memleketimizde ne kadar tek tır 

naklı hayvan bulunduğunu tesbit et. 

mek üzere bütün vilayetlerden baytar 

müdürlilkleri:ie emir verilmiştir. 

Baytar müdürlükleri bütün köy ve 

kasabalara bu hususta malfımat almak 

üzere cetveller hazırlatarak gönder -
miştir. ' 

--0--
Biçki, Dikiş Dersleri 

1 - Evimizde kadınlara mahsus 

biçki, dikiş, nakış ve beyaz iş dersle. 

riyle erkek ve kadınlar için keman. 

piyano, solfej ve koro <lersleri açılmış 
tır. 

2 - Evimizde bir de fanfar teşkil e. 
dileccktir. Bu grupta yer almak ve 

derslere yazılmak istiyenlerin 3 adet 
fotoğraf ve nüfus hüviyet varakala • 

riyle her gü:ı saat 10 dan 21 e kadar 
Evimiz direktörlüğüne müracaatları. 

Fatih, Halkcvindc>ı: 
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Ok sırtından girip 
göğsünden çıktı 

taca Kisra soyundan olmayıp ta taht ve 
gözkoyan hep böyle olsun 

-S 

- Gökbuğa önce Tanrıya, sonra da 
seninle Koraça emanet! Haydi Cıldam 
(1) Onu bana çabuk getir! 

Dedi. 
Elçin arlık ayrıhyof'dU. Koraça yak 

!aştı: 

- Sağlıkla gidin, sağlıkla dönün. 
Seyisin atı genç kıza doğru başını 

salladı ve kişnedi. 
Elçin derin bir se•;gi ile ona baktı. 

Yaklaşarak okşadı; 

- Babrak (21 Seni de onlar kadar 
severim. Yolunuz açık olsun! 

Köyde okuma seferberliği 
Eğitmen yetıştirme işinde bugüne 

kadar neler yapıldı 
Köylü çocuğunu bilgiye kavu~tur • 

mak ve köyüne bağl! yurarlı bir un -
sur olarak yctiiotirmek için kültür, sıh. 
hat ve tarım bakanhklarmm esaslı ted 
bırler aldıkları ve şimdi.ye kadar muhte 
lif defalar gazeteler ve mecmualarda 
yazılmıştı. Köylü çocuğunu istenile:ı 

biçimde yetif}tirmek için evveliı. köy 
öğretmeni yetiştirmek lazım olduğu -
malumdur. Son üç yılclanberi muhte -
lif vilayetlerde açılan eğitmen kursla. 
rı birçok öğretmensiz kcylerin bu sa
yede öğretmen ihtiyacını temin et • 
miştir. Bu vaziyetin gelecek yıllarda 

daha verimli olabilmesi için eimdiye 
kadar kurs açı1mıyan vilayetlerde ye. 
niden bahar mevsiminde eğitmen kurs 
ları tatbik edilecektir. 

Baka.-ılık köy tedrisatile meşgul oL 
mak üzere, ilk tedrisat umum müdürlü 
ğU gibi bir de (köy tedrisat) umum 
müdürlüğü kurmağa karar vermiştir • 

Köy tedrisat umum mUdürlüğü ça
lı§masınr tamaınile köyün okuma se. 
fcrbcrliğine tahsis edecektir. 

Son yapılan araştırmalara göre bu. 
gün Türkiye hudutları dahilinde ilk 
tahsil çağında olup da henüz okutula. 
mıyan cocuğun sayısı da bir milyonu 
a~maktadır. 

Bu rakamı:ı ekseriyetini köylerdeki 
çocuklar te5kil etmektedir. Bu vaziyeti 
önlemek maksadilc eğitmen yetiştir -
me işine büyük bir hız verilecektir. 

Şimdiye kadar yetiştirilen eğitmen. 
lerin çalıştıkları okulların sayısı vi -
lftyetlere göre §öyledir: 

Kocaeli 48, Edirn ~ 47, Kırklareli 48, 
Ankara 140, Afyo:ı 57, Kars 50, Erzin 
can 30, Gümüşhane 32, Erzurum 16, 
Tunceli 14, Eskişehir 75, Elazığ 4 ol. 
mak üzere 561 eğitmen yetiştirilmiş, 
bu kadar da eğitmenli köy okulu ku -
rulm~tur.önümüzdeki yıl bu mikdar 
daha fazla artacaktır. 

Bakanlık vilayet ilk tedrisat ispek. 

terı<>rini bu hususta tetkikler yapmak 
ve eğitmen kuı-slnn etrafında fikir e. 
di:ıınek maksadile Eskişehirde açılan 
eğitmenler kursunu sıra ile gidip gör. 
rnelerini bu hususta malumat sahibi 
olmalarını istemiş, kendilerine tebligat 
yapmıştır. llk olarak lstanbul vilaye· 
tinden dokuz ilk tedrisat ispekteri Es. 
ki§C.hre giderek kursu g; zmişler ve bir 
hafta kadar kalarak kursun çalışma 

durumunu yakından görmüşlerdir. GL 
de:ı ispekterler edindikleri intıbaları 

gazetemize sırasilc anlatmaktadırlar. 
Şef ispekter Nurettin Biriz dir<>r ki: 

- İstanbul ilk tedrisat müfettişle. 
rinde:ı dokuz kişilik bir kafile Eskişe. 
hir Hamidiye ve .Mahmudiye köy eğit. 
men kurslarile Hamidiye köy öğret -
men okulunu, İzmit Arifiyc eğitmen. 
ve tipik köylerinde kurulmuştur. Bu 
ler kursunu ziyaret ettiler. 

Mahmudiye kursu Eski§Chrin yeni 
köy temlzllğl , pl:lnlı yolları Ye bina a;;; 

rile daha ilk görü.,üşte insanın dikka. 
tini çekiyor. Seydi ırmağının yeşil VP. 

bol ağaçlı kıyılarında Bozkırın bere -
ketli ovalan il;inde bir tarım bölgesi 
vardır. Kalabalık ve halkı biribirine 
iyi kaynaşmış bir köydür. İçtimai his. 
siyatı bakımından örnek köyler ara -
smda ve baştadır. 

Çalışkan bir kamu:ıbayı vardır. Kö. 
yün içinden geQCn Eskişehir. Afyon, 
Konya şosesi köye iktisadi münase • 
betler bak1mmdan müstesna bir kıy • 
met kazandırmıştır. Şehrin biraz iler~ 
si:ı<Je ve Seydi ırmağının bol bol sula. 
dığı otlaklar üzerinde kurulan hara 
köye ve bölgeye hayvan bakımından 

köye ve bölgeye hayvan bakımı nok -
tasından pek yararlı olmaktadır. 

Bıınlardan biri öğretmenlerle ispek. 
terlerin mütalaa odasıdır. Diğeri eğit. 
me:ılcrin dershanelerini ve yatakha _ 
nelerini ihtiva eylemektedir. Üçüncii 
kısım hara müştemilatından olup, hay 

Karamazof Kardeşler 

... cvirt·ıı; Hakkı Süha (;ezgin - 5 

Dört yaşında iken kaybettiği anne
sinin hayalini, sesinin ahengini hala 
bütün canlihğiyle hafızasında taşıyor
du. Açık pençereler.den gün batısının 
yanık ışıkları giren bir akşam saati 
hatırlıycrdu. Duvarda önünde k:ındil 
yanan bir Meryem resmi varclı. Anası 
diz çökmüş, hıçkırıyor, bir sinir buhra. 
nı geçirir gilıi inliyordu. Aliyoşayi kol
ları arasına almı§tı .. Boğacak gibi sı

kıy.:-r , aradasırad mukaddes reJme doğ 
ru kaldırıp yardım dıliyordu. Bereket 
versin, ki sütnine koşup gelmi~ ve onu 
annesinin kucağ:ndan kapıp kaçırmış. 

t~. 

Aliyoşa, annesinin ogünkü halini, 
vecitli yüzü, cezbeli vücudiyle hatırh. 
yordu. Fakat bunları kcnuşmaktan hoş 
fanmazdı. Genı:liğinde olduğu gibi ço· 
c ·'tuğunda da Aliyoşa sessizdi. Az 

, ö,·Iı-yişi beceriksi::liğinden ve ürkekli-

ğindcn değil, kendi içini .dinlemekle 
pek meşgul olduğundandı. Bu deruni 
konuşmalar içinde etrafını unutu~·or

du. Bununla beraber insanları pek se
ver, aptal olmadığı halde onlara ina. 
nırdı. Ona içinde bir ses, elaleme karış 
mamasını, kimse hakkında hüküm ver
memesini ihtar e.der dururdu. Çok ke· 
re derin bir melankoli b.playışı altın
da her şeyi hoş görürdü. Bu ruhla o, 
daha pek genı; } aş•nda hiç bir şeye şa§ 
maz ve hiç bir ~eyden kcrkmaz olmuş. 

tu. 
Yirmi yaşına geldiği vakit, babası . 

nın evinde idi. O evde, 'ki bin türlii re
zaletler olur, edepsizliklerin daniska -
sı i:ılenirdi. Aliyo~a. büWn bu kirli c;a
tılar altında temiz bir ruh, parpar ya. 

• nan bir vicdan ve ahlakla, altın bir yü 
rek olarak kaldı. Pek bunaldığı zaman· 
lar, usu!ca çel:ilir, manastıra sığınır; 

yük Türk bayrağı (3) dağılmışlardı. Babanı öldür, onun yerine sen kis. 
Al at gururla ba5mı kaldırıp diz. ra ol! 

glııleri sarsıyor. Gemleri çiğneyerek Dedil~r. 
ağzını kiipüklcndiriyordu. Şiruye. hem babasını, hem de kar-

lki atlı kale kapısından dışan bir deşlerini öldilrdü. Tek kaldı ve tahta 
kasırga hızı ile fırladılar, ince ve toz. çıktı. Çabuk öldü. Şehriyar adında bir 
lu bir yolda batıya doğru uzaklaştılar. kumandan bir varisin olmayışını frrsat 
Ufaldılar, uf aldılar ve görünmez oldu- bildi. Tahta çıktı. 'Fakat ne asker ne 
Jar. de halk onu tanımak istemediler. Fer 

Yas:ıya göre, bir baba ölünce toprak ruh isminde iri yarı, cesur bir z.a.bit 
onun kü1:ük oğluna kalırdı. Ona (Te- bir gün ansızın Şehriyarı arknsından 
kin) yani ocak bekçisi den:ıirdi. BU. bir okla vurdu. 
yiik kardc.~ de malları ve sürüleri alır. Ok sırtından girip göğsünden çıktı. 
dı. Eğer ölen baba, han veya bakansa Ölüyü bir ağaca astılar: 
kendi yerine geçmek üzere dilediği c;;o - l{isra soyu:ıdan olmayıp ta taht 
cuğunu seçerdi, <>rdunun büyük bir kıs \'e taca göz koyan hep böyle o1sun! 
ımru veya hepsini de ona verirdi. Bu Dediler. 
mirastan kızlar;ın bile pay aldıkları o. Koca İran tahtı bo§ kalmıştı. Çün-
Iurdu. Ortanca oğul olmak hoş bir şey kü hükümdar sülalesinden bir erkek 
değildi. Çünkü bun1ara ancak bir kr. bulunamıyordu. Bu hal çok süremezdi. 
Jıç, bir yay ve bir at kalıyordu. Bun- !ster istemez (Hüsrev Perviz) in 'kız 
lara (Adsız) derlerdi. kardeşlerinden Duht Zenana taç giy. 

(Adsız) ların bir çoğu atlarına bi- dirildi. 
nerler, yurtlarını bırakırlar ve uzak- Ferruh günü.:ı en meşhur adamı idi. 
larda kendilerine biT ana, bir baba a.. lran Kraliçesi onu kendisine vezir yap 
ramağa giderlerdi. Bunlar Partlarm, tı. (634) da (Ebubekir) in halife ol. 
İranlıların Çin imparatorlarının yahut duğu yıl, Duht Zenan da. ölmüştü. 
yakın beylerin hizmetlerine girerler, Onun yerine kız kardeşi Azermiduht 
şöhret sahibi ve zengin olurlardı. geçirildi. Bu, genç, .çok güzel ve kur. 

Bu yerlerde ün salmı~ bir ~k adsız naz bir kadr.ıdr. Ortalık yatışmıştı. 
lar vardı. Büyük vezir Ferruhzadm demir gibi 
Gökbuğa ortanca oğul olmadığı içb idaresi altında her taraf durulmuştu. 

adsız, olmyacaktı. Fakat (yine, yasa. İran şehirlerinin büyüklük ve .zengin. 
ya göre,) evlenecek çiftlerin her halde liği, Iran saraylarının şatafatları bL 
akran olmaları gerekti. Tonuç Han bu rer bin bir gece masalı gibi Turan il-
noktaya her şeyden daha çok önem ve- leri"ıc kadar yayılmıştı. 
riyordu. Halbuki Gökbuğa vaktile bir Ferruhzadın oğlu Rüstem, lrnnın en 
yol üstünde bulunup ta dedesi tara - büyük ve zengin villyetlerin en hm 
fmdan büY:Ytülen. ne olduğu belirsiz olan Horasanda ·vali bulunuyordu. 
olan bır adamın kızmı sevmişti. On· 'fürk illerinden gele:ı adsızlarla yiğit. 
dan başkasile evlenemiycceğini açık. lerden bir tabur yaptığr, bunlara bU
ça söylemişti. lşte bu yüzden evlatlık. yilk değer verdiği, çok iyi baktığı da 
tan çıkarmış. ona bir macera yolu aç. söyleniyordu. 

mıştı. Gökbuğa, bütün bunları duyduktan 
Gökbuğa Çine gitmemişti. Çünkil sonradır ki. Turan illerine en yakın Vt 

kuza 1• ~~~ e:ı zengın o anou üllfoye ogru at sur. 
Doğu Tukyu imparatorluğu Çinlile- müştü. 

rin hücumları karşısında yok olmuş bU Az zamanda kendini tanıtarak Elçi. 
tapınakları ( 4) daha sıklaşıyordu. ne layık bir adam olmayı, para kazan
Orada herkes (adsız) kalmış gibiydi. mayı, en yakın zamanda evlene.re~ 
Fakat batıda çok zengin ve büyUk bir onu da, icap ederse lrana getirmeyi 
imparatorluk vardı. 

düşünmüştü. 
''Husrev Pervı·z., nı"zamdan ~ıkmış "' Yeşil vadilerde:ı, bol ağaçlı tepele.. 

olan orduyu düzeltmek için askerleri rin yamaçlarından geçiyorlar, her ta, 
halktan, şehirden, hatta kan ve çocuk rafta sürülmüş tarlalar, gür bağlar. 
larından ayırmıştı. Ordu baş kaldırdı. yemiş bahçeleri ve zengin köylerle ka. 
Husrevin oğlu Şiruyeye: sabalar görüyorlardı. Türk illeri. Se. 

van bakımı işlerine tahsis edilmiştir. merkant, Taşkent. Talkan, Buhara. 
Kurstaki 147 eğitmende.:ı 99 tanesl Harzem gibi §ehirlerde hüküm süre11 

Eskişelıirden, 48 tanesi Çankrrı vila • bir çok beyler elinde birliğini kay 
yetinden gelmiştir. betmiş olmasına rağmen mesut \'e ra. 

Kültiir faaliyetine gelince bu 147 hattı. (SeyhtL-ı - İnci ırmağı) vo 
köy genci on grupa ayrılmıştır. (Ceyhun - Ökilz 1rmağı) arasındak; 

lspekterler kursta kaldıktan müd • bu yurt Suğdiyan diye diğer yerler • 
detçe eğitmenlerin her ttirlü faaliyet • den ayrılıyor, halkına da Suğdaklar 
lerile yakında:ı alakadar oldular, bıı deniliyordu. 
suretle eğitmenin kursa geldiği tarih- Suğdaklar, açıkgöz, gürbüz, cesur 
ten bugüne kadar tekamül seyrini ta., ve çevik insanlardı. Askerlikte olduğu 
kip etmek imkanını buldular. kadar alış veriş. bilgi ve sanntte do 

fakat hiç kimseye bir tek sözle ol5un 
derdini dökmezdi. 

Babası onun bu sessiz darğınhğına 
sinirlenir, bu harekette bir sitem hava· 
sı sezerek, şüpheli şüpheli: 

- Konuşmıyor ama, bu, düşünme· 
diğini isbat etmez! 

Derdi. 
Bununla beraber, o ayyaş yürekte 

temiz bir ayd nlık gibi Aliyoşanın, sev 
gisi uyanmıştı. Vakit vakit onu karşı-

' sına alıyor, konuşuyor, sevip okşuyor. 
du. Zaten Aliyo§a, küçücüklüğündenbe 
ri herkes tarafından ~evilmişti. Hissiz 
babası başta olmak üzere, hamisi, ev 
halkı, bütün onu görenlerin kanı kay
nardı. 

Hamisinin yanında bulunduğu za -
mantar, küçüktü. Kendini sevdirecek 
hesaplı hareketler yapamaz, hile ile gö 
nül almağı beceremezdi. Onda sevim
lilik yapma bir şey değil bir Allah ver
gisi idi. Yalnız mektepte bu gönül fa. 
tihliğini yapamadı. Zavallı ''Aliyoşa., 

cık arkadaşlarının alaylarına, hakaret
lerine uğradı. 

Oyundan hoşlanmaz, daha minimini 
iken bile tenha bir yere çekilip düşün
mek, yahut kitap okumaktan zevk alır 
dı. Ancak koleje girdikten sonra, her-

kesten ilt ifat ve şefkat gördü. Haris 
değildi, Öne geçip görünmek hevesi. 
ne kapılmazdı. Kimse onda bir rakip 
varlığı sezmediği için, her gönülde ko. 
layca yerleıiyordu. 

Aliyop., kin ve hınç nedir, bilmezdi. 
Bir saat evvel uğradığı tecavüzü, bir 
saat sonra unutur ve kendisine fena
lık edeni iyilikle 'karşılar, aralannda 
sanki hiç bir §ey olmamıı gibi itimat
lı, sakin sesiyle konuşurdu. Arkadafla
rının anlamadıkları bir tek hali, vardı: 
Melekliği ... Fazilet ve ahlak temizliği. 
ni, uzlaşmaz bir titizlı1de korurdu. 
Yanın.da kadınlara dair bir tek kelime. 
nin söylenmesine tahammül edemezdi. 
Aksi gibi kolejde bu mevzu da 15fın 
tatlı tarafı idi. 

Ömürlerinde hiç kadın görmemiş ço 
cuklar, kadından bahsetmeği, açık sa
çık resimlere bakmağı pek severler. 
Bu hal, hazan askerler arasında da 
kendini gösterir. Aliyoşanın böyle bir 
yarenlik karşısında, kulaklarını tıkadı

ğ nı görünce yaramaz arkadaşları, o -
nun etrafını alırlar, ellerini a§ağı indi
rirler ve bağıra bai;ıra "o,1 ndan ko. 
nuıurlardı. 

Aleksi Karamazof, bu saldmıları 

hırçmlaşmatlan karşılar, yerlere yata· 

çok ileri gı mı terdi. Çıne, Hin 
ran ve Bizansa giderler, mal gö 
mal getirirlerdi. Ke:ıdıl rine m 
yazıları vardı. En küçük köyl 
bile mektep bulunuyordu. Değil 
panın. Asyanm bile hiçbir ta 
Gökbuğa. bu gti7.el yurtların h 

çasını geride bırakarak . uzakla 
içi sızlıyor, kendisini git.tikçe 
bir boşlukta buluyordu. 

Saatler geçiyor ve konuşmuy 
Bir 1.aman geldi ki, sıkıntıya 

namadı. Konuşmak ihtiyacını du 
- Koraç, arkadan gelme. Şöy 

nımdan yürü! Biz artık sadece i 
daşız. 

- Peki akam! 
- Seni buralara boş yere sü 

yorum. Be:.im yüzümden ikinci 
adsız oluyorsun. 

- Ben gönüllüyüm. 
- Eşinden ve ya\TUlnrmdan 1 

dın? 

- Onlara yetip te artncak 1 
mal ve para bıraktım. 

- Btitün onları lranda mı kd 
dr:ı? 

- Evet! Öylelikle cvlcnebildid 
rısı akamın başına! 

- Sağal... 
Birkaç dakika daha sur:tular. 

buğa yeniden konusmağa başla 
- Yalnız bir şey can·mı sıkı$ 
- Ynvukludan ayrılmak ~ok 

dur, bilirim. 
- Bilemedin Koraç ! 
- Ya nedir? 
- Bu heriflerin dill<'rini bih1 

rum. 
- Hakkı:ı var. Ben de öyleyd 

ma öğrenmesi güç değildir. Ben 
geçmeden pek güzel konuşmağtı 
lamıştım. Şimdiden başlarsak 11 
olur. 

- Başlayalım. 

Artık kendilerine bır iş bulnı 
dı. 

Vakit çabuk geçiyordu. 
randan Türk ıll~ne ve orad 

Çine doğru uzayan işlet\ ticarcl 
ları şarkla garp arasında sıkı bit 
dr. Bu yo1Jar üzerinde gidi§ gcliıo 
oln;uyordu. Bunun için de bir çOI 
lcrmde yolcuların dinJcnmeleri 
yatmaları için konnklar vardr. ' 

c··ı.ı...(; ... :ı- :u....... :rauıtz-1) 

ri bir s u kenarında yahut göl 
turuyorlar, bundan baska zam 
bütün gün hep yol alıyorlardı. 1 
sahipleri doğudan batıyo. çıplak 
adsızları sık sık göriiyorlardr. 
lardan bir kısmı üç beş yıl so~ 
merlerini dizi dizi Iran din,a1 
doldurarak dönüyorlar, fakat b 
mı da hiç dönmüyorlardı. Dönrl 
lcrin gurbet illerdeki acık1I ölil 
ni dön~lerden dinlerler: 

- Vah, vah! Gerçekten bir~ 
Derlerdi. 

Sonra belki beş, belki de on, t 

yıl, hatta ölünciyc kadar gözle! 
tıdan gelen türlü kıvrak yollaf 
kan yavukluJ:ırı, ana, baba ve 

(1) Çevik, ça7cLTc. 
(!) Hızlı. 
(3) Kabileleri. 
(4) Mabet. 

(Arkası vd 

rak yüzünü saklamağa çalışırdı. 
Gitgide çocuklar, onun bu aş 

tangaçlığına alıştılar. "Kız,, diy< 
kırmaktan vazgeçtiler. Hatta onıl. 
hallerini hoş gönneğe bile başla 
Aliyoşa, birinlik davası gütmi) 
daima en iyi talebeler arasında 
nan göze batmaz bir arkadaş J 
kaldı. j 

"Petroviç,, in ölümünden son 
yoşa daha iki sene koleje gitti. 
karısı da bütün kadınlardan mür 
ev halkiyle, ttalyaya uzun bir se 
te çıktılar. Deli~anlı da bunun Ü 

hamisinin uzak akrabasından o 
kadar hiç görmediği iki kadının 
<le yaşamağa başladr. "Aliyoş8 

husmıiyetler~nden biri de kendis· 
çindiren paranın nereden geldiği 
15. düşünmemesi idi. O, üzümünlJ 
yip, bağını sonnayanlardandı. :S 
liikki de ağabeyisinin tam zıttı. 
naat taşırdı. İvan, çocukluğunda 
meği yemenin acısını tatmış ve il 
sitede ilk iki sene yoksulluğun 
ıstırabını çekmişti. 

Ama, Aliy~'".anın bu kalenderi 
bir haysiyet düşkünlüğüne verıtl 
Çünkü. Aleksi, o tiplerdendir. 1: 

(Arkası var) 



·-KURUN-. Amerı1<anın en esrarentız cınaqeti 
u..u. vuucn• 11 

flcaret IJAulannıo qallıo • utın IOD

dao ıllblıre illa aayfalarıodı 40, tc ur· 
rdlı 60 kuruş; d6rt.üncft sayfada ı. 

i*lacl q OçOncO:le 2. blrlnctda 4. blıt
talı raoı kesmece & liradır. 

• • 
ıçın öldürdü 7 • 

~.---•Tefrika No. 4 
lııı - -------- - -• «;evifta: V. G. ___ _.. lürOk. coll deYamh. lllltelt, renkli iti• 

"'8Dlere ayn ayn indirmeler yapılar 
RMIDI ııaorarıo santim • satın 30 kurur 
tur. 
1 lcorf .. .,a1ıı11ellı oınııuon kDrlll lbJnlor 

Bir defa 30, iki defım 50, Dç defası G~. 
dl\rt dtıfa!u 7~ 90 on defası 100 lıurutfur 
Ve aylık lllo •erenlerıo bir ddası bed•· 
Yadır 1>6rt aatır1 11eten llAnların faıl• 
aalırları bet kuruştan heup edilir. 

Katil kendisini teslime 
karar veriyor 

Clll• hlım•I kuponu oıllrıtılıN ~· 
lorl/ııl 11Dıdı H indirilir. 

KIJRIJN hem dot .. udıtn doAru>• lıen 
dl tdare yertnıte, ht"ın Ank•r• cad~CS:a 
de Yakıt Yurttu allında Kt-:MAl.EIJUfr
IHEN filin hllro!lu f'lı\'le ilin kabul eder 

fHilronun tı>l•fonu: l0335) 

Gittiği gazete idarehanesinde macerasını bir taraftan 
anlatmakta, diğer taraftan gazete hususi tabılarla 

bunu parça parça r.eştetmektedir ... 

R .e. DVO 
Carşamha 9-J J 938 

f'iaal 12,30 Müzik (!!oleu), 13 Saat Dları 
'l' l •berler, 13,15 Müzik (Halk tıırkulerı 
'e şaıkıları), 13 35. 14 Mıızılc (Hııfıf par. 
t ıl r>, 18 3tı !\la ar h , ı rı. ı ı 11 ı 
l!l.15 ~anı yan ve haberler 19 25 Müıı1' 
t Küçük orkcıılra), J.ustıRe • Bruder (R. 
~olstdl), El gıe (T c-halkowsl ı). Pablo • Or 
feo • (Rossl), Hofball • Tanıe • (Josef J.an· 
ner), Champaına • Galop • (LumbJe), 
20 Tcmsıl • Wert r (yuan Gothe), Tilrkcc
) e çevırcn (Ekrem fleşil) Küçük orkestra 
reraka!lle, 21 Sani D)8rJ le haberler. 2J,HI 
Müzik • (Pe~rev ımı se .,Jsf ve şarkılar). 
llenll l'ü~nn a;1A, lnnhurl O!lmıın Dry, Ke 
mani füıa Er. DeUa ıade, Jled• hmall Et, 
22, Mıbık IHlr ııenfonl), Takdim eden tCc
mal lkşıt) 22,50 vRr)ele, 23 30 ~llııik <EA· 
Jr.nrrll • Pil, 23,45 • .ı Surı lıahcrlcr 'c 
)'ırınkl pro rııın. 

O akşam 
Murray polis tara • 
f ından tev1'il edi • 
lecekti. Fakat Bob 
~talkers'e gelmi. 
yor. Halbuki polia. 
ıer onu. kapuıı:ı ö. 
nünde pusu kur • 
mut olarak bekli • 

yorlardr. 
h-vin veya diğer 

ismi ile :MurraY 
tekrar kaybolmuş • 
tur. Fakat. çok 
geçmeden tutula • 
caktır. 

K4TlL 
J .. NLATIYCJt 

Ertesi gUn trvın 
ş ·kagodadır. Vü • 
cutca ve ruhça yor. 
guıı ve bitap dU • 
,en o korku:ıc ka • 

.. ~~- -__.,ı~nr aruırıçmı lJtT. 

şaltmış; çuval gi. 

ıuo HambW"I: Brahmı, Şubert. 
9.53 HUversum ı. Bethovsn, Şubert, 

J0.15 ı.ondra (N. leR.) Euscnc Gooı. 
sens. 

IG.17 Sottens: Hlndemilh, R. Strauss. 
1fUO Strashurl(: (Esar Frak günü) 

bıdır. Polisin eHn • 
den kaçamıyaca • 
ğınt, n:ı.tıl olsa bir 

gün tutulacağını biliyor. 
Şimdi bir tek arzusu vardır: 1çinde· 

ki vicdan azabını tahfü etmek, it
1
·af. 

·; .\ "'CCe özlerinin 

maktadır. Katllln, söylediklerini daha 
bıtirmesinl bile beklemeden gazete bir 
tabı yapmtıt ve lrvini:ı anlattıklarının 
altına : "Mabaadi gazetemizin b •ndan 

ve lrvi:ı, itirafınm son kısımlannı ga. 
Mte idarehanesinde polislerin nezareti 
altında bitiriyor. Bir taraftan gamte
ciler nnt alırken, polis de zabıt tutu • 
yor. 

Vakit ilerliyor, fakat, katilin anlat. 
tıkları bitmiyor. Nihayet, kendilıinl 
bir otele götUrmefe karar veriyorlar. 
1 rvin bun.da. )'l:\e nezaret altında uyu 
yacak ve erteli eabah cinayetini an • 
latmafa deva,m edecektir. 

Erteei gUn akpm oluyor, lrvtn da
ha hlll anlattiklarmı bitirememi§tir. 
Nihayet gece, poUa kendlalnl Nl!llen 
tevkif ediyor ve karakola g6tilrllyor. 
O sırada Jrvlnin tuttup mefhv aw. 
kat Llebovlta de NevyorktL-ı tanue 
ile gelmiıtir ve onunla beraber kara. 
kola gidiyor. katilin mftdafaumı t1 • 
rıerine aldıfmı blldlriyor. 

Polis İrvinl tekrar isticvap ediyor. 
l'akat, katilin artık söyliyeceği kal • 
m&lllJftır. Hepsini guetecllere anlat
mıştır. Guetelerde neşredilenlerden 
başka aöyllyeceti yoktur. 

Bu SW'etle, dü:ıya tarihinde ilk de. 
--r.ı-w.ı.u.. !Jit. RWiA jqranamı P 

7.eteler polisten defll, polis gar.eteler • 
den almıya mecbv oluyor .. 

O akpm lrvini tayyareye bindiri • 
yorlar ve cinayet yeri olan Nevyorka 
götUrUyorlar. 

ıenlonlsi 

ODA Mt:sıı,ısr: 

Ad tuımak... •uttm'· tİo9lıi üJ8 ça tfit 
Difer taraftan bqk11. bir hiuln pen. atıatı yuılıyor ve guete, ... ıte 1*. 

çesi altında kıvranmaktadır: Ölba yarım 1&atte bir yeni tabı'lar yapuak 
korkusu! lrvfn kendisi:li müdafaa I· biltll!ı Şilrago halkına ve .Amerikaya bu 
çin Amerikanın en meehur avukatmı mUthiı cinayetin romanım naklediyor. 
tutmak Jıtiyor. Fakat. biliyor ki, A • lki saat 10nra da Nevyork gueteleri 
merikan awkatlannm ıözü çok paha. hususi taba'Jarla katilin ftlratlan:n 

2.10 HllYersum ı, 5.30 Varşova, 9 Eitfel, 
9.30 Biikref, 9.30 Radıo Paris, 10 '\ arşo ... a 
(Şopen), 10.45 Kalundborı (Mozarl). 

PiYES vı :KONFERANSLAR: 

e.U Sottens: Mikroma111ln. 9.t5 Parls 
PTT: Zararuı delihkler tiyatrosu, (Şeva. 
bel>, 18.10 Stokohlm: Vilılrac'd•n bir pi. 
"'"· 10.30 Eirfel: "Amour nse) (Porto JU. 
ehe) 

JfAP!f' MUSiKi: 
7.17 Bukrt.ş: 8 Varşou, 8.80 StokhoJrn, 

9 Kalundberg, 9.10 Budapeşte (Çingene 
•tkı) 10 Roma, ıo 80 LIUe (Strauss'un o. 
J)erelteQ) U.17 JJ~kre,, ıuo Budapqte 
~(ipn orkestrası) 

\'ARYETE n KABARE: 

7.10 HllYersum, t0.15 Bükreı. ı. Poıl• 
Parlslen: 

DANS MUSfKtSI · 
7. BrOkseJ 2, ıı.ı5 SlokboJm, U.30 Sol. 

fen.. !2.10 Roma, Turlno, 12.40 J..ondra 
UU, l Londra (N.) 

LiMANDA 
nUGON KAl.KACAK \' APURL~R 

<UJı•a - 18 Barıına), (Marnkaı - 16 
Mudanyaya), (Su!! - 8.15 JJandırmaya), 
(Bursa - 20 B:ınılırma)ıı), (Saadet - 15 
AyYahja) kalkac-aklır. 

C.ELECEK VAPURLAR 

{Ankara - l3 Knrııdenlzden), tl ltur -
16.15 lımilten), (Maraka1 - ıuo Mudan. 
Jldın), (Su - 22.15 Bandırmadan) ırele. 
eektlr. 

Dünkü Hava 
Hna yurdun DojJıı ve ctınııp 1 ölgrlerl 1 

le Kendenlıın şıu'k taranarındn kapalı 
•o ynlışh orlıı '"e t·enup Anadolusunda cok 
bulutlu ve ml'\'Zil Jdışh, di r k1sımlardıı 
bulutlu Reçmi,, rllzgArlıır ttmumiyelle şl. 
mal lıttlkamellc ortıı kuv,.etıe, Karadenlz•le 
kuvvılllce, r e ,e Akd nllde fırtına tek. 
lfrule ısnılttlr. 

DD11 fıtanbuM hava kapalı ı miş, rOı
llr flm:alden, •nl,ede 4-R metre hıılıı 
•rwlttfr. 

Biat H de hn 8 t ı - 3 mılimetre 
idi, 11\hunet •n J 'i se" rı ıncşte 48.1, 1101. 
lede HA "' on d'1$ilk ı 9 antigral P7. 
dedllml,Ur. 

lıdır. Bunu nuıl temb edebilecek? netrediyorlar. 
trvin bu dil§ilncelerle meF.gul olarak O pce Şlkago halkı 10kaklara dö. 

bUyük blr I&tırap içinde yapmakta • kWUyor. Herkesin elinde gazete, bir L 

dır. Kendiainl arayan polis çenberinin raya toplanıyor, katil hakkında konu. 
rittikçe daraldıjmı ve yaklaştığı..,ı his şuyorlar ve gazetenin yeni tabı'larmı 
1ediyor. Çünkü, eline haQ.gi gueteyi bekliyorlar. Gazetenin matbaası 6:ıiln 
alsa, hangı mecmuanın kapağına bak· de on bin kitiden fazla bir kalabalık 
sa kendi resmini görilyor. Gece gilD. birikiyor, çıkan gar.eteler kavga eder· 
dUz iki yU.ı poli8 haflyeainb kendisini ceeine kapIGthyor. 
aradığını Bfrenlyor. Meaeleyi tabtl polis de haber almıe-

Robert lmn yalmz bir katil clelll, 
Amerikalılar ıota ,anan adamıdır, ..., 
"yıldu,, dır. 

Btlttln gueteler fimdl )a&nNtll bir 
mDnakqaya ~Uftur: 

trvtıı deli mi! dejtl mi? 
Bu mevsu üzeriııde polis iflerinde 

mUtehaam olanlar btr taraftan, dok. 
torlar blr taraftan ayn ayn a .ay. 
ltıyoriar, blribfrlerlle milnakqaya ıt. 
rielyorlar. Khnbd: 

"lrvin delidir!., diyor. 
Kimlll dt abbf ileri sUrflyor: 
•'(), cinayetini UUD milddettenberi 

hamrlayarak lllemlt bir canlcllr!., 
Bunun Userlne nihayet. bır giln ken. trr. Katil kaçınasm diye derhal mat. 

dlal:ıl meydana çıkarmayı kara.r!qtr. baanm etrafı kordon altma a1miyor ( Ar'-n .,.,. ) nyor. O.binde kalan bir lkl çentle ____________ ,;._, ________ .:.:;:.:;::::..:::~ 

bJl' Jrahve19 pup Wefonu açıyor ve 1 
Şikago plltelerlnden birini buluyor: 

- AlloJ? BeD Robert lrvtn, diyor. 
Sbe cbayeti anlataeafun. .. 

Şikavetler, 

Telef onda Jronupn pzeteci bir kah 
kaha atıyor: 

- K&QmCI 1rvill bu! diyor. Artık 
inanmıyorus. doatum! Baıka kapıya! 

Ve telefonu kapatıyor. lrvJn telefo. 
nu:ı önUnde k:ılakalıyor. DtlşUnUyor : 
-y~ gazeteden. inanmıyorlar, 

pder pollle tealim olurum ... 
Sonra bini duruyor. Şlkagodaki dl· 

ğer bir gueteye gidip bizzat kendisini 
haber vermeyi daha muvafık buluyor. 
ÇllnkO bu BU?etle ortalık velveleye 
verilecek ve b&disenin aksi daha bll. 

ytlk olacaktı· 
On dakika sonra trvb Şikagodaki 

bUyUk gaııeteıerden birisin mükellef 
salonundadtr. mtrefmı bir alay gaze.. 
tecl ıarmıt• .Oylediklerini not ediyor. 
lar. Keııdilint kahve getirtiyorlar, el· 
gara vertyorlar, aofuk içkiler ısmarlı. 
yorJar. Hatt& mtımkün olta gökyUzU.:ı. 
den ay,, yılctillan abp kendisine vere. 
cekler, tek frvin aıılatmı! ... 

Katil. cinayetini kelime kelime anla· 
tıyor. Gueteciler Amerikayı Haupt • 
man me.eleslndeıı ao:ıra ~n fazla Jıe • 
yecana düşüren bu cJnayeti bUyilk bir 
dikkat1e dlul yorlar. 

Guek de bl.r taraftaa -di:lllp basıL 

Bir okuyucumuz yazıyor: 

Öfretmenlerin, tedriaat icabı iiç ay 
tatilleri vardır, memurlarm O, lelMI· 
de bir ay kanuni izinleri vardır. öj . 
retmenler gezdiği gibi. memurlar da 
bu bir aylık izinlerini, on bir aymı bb 
bir yoksulluk içinde geçirdikleri mu • 
bitten uzaklqarak, biru memleket 
görmek !iterler değil ml ! Blllıaaa bu 
her medeni iman için tabii bir llıtlyaç 
tır da •.. Fakat, bu memur zUmrealnln 
içinde ~tmenlerden. 1ııbaylardan, 
ve emnıyet memurlanndan (çUııkU 

bunlar llerl BtlrdUfUm 19yden latlfade 
edemiyorlar) dah:ı u m&al alanlar 
mevcut oldufu halde flmf seçen ıne. 
murlar ıfme."lditerimizıa yl1ıde l50 .. 80 
tenzllltla binebiliyorlar da; Kir me • 
murlar aleltlmum tarifeye t&bl tutulu. 
yorlar, niçin! Dediğim gtbl, onlardan 
pek çok az alan memvlanmıs birçok. 
tur. Maksat gesmekse, yine yukarıda 
dediff m gibi, gezmek herkea için bir 
ihtiyaç, memleket görmek herke. için 
bir hak değil midir? 

Sayın Nafı:ı Vekilimiz, her halde 
alSyledifim az mueıı memurlar için 
de bir çare bulacaktır. Hiç olmama ge 

temenniler 
1 

Zombor Müaeainde 

iki tarihi eser 
kayıplara karıştı 
Müze Senelerclenheri Kapall 
Olcluiunclan Hını.him Na· 
ad Yapılclıiı Anlqılamıyor 

1918 tarihine kadar Jlaoarlataaa 
alt olu w sonra T11p9l&Y7ant• Jıla
autııe dOten Bab..Boclropa marktı 
tellrl Zombor cl•amı4a auabl ML 
carlıtanrn alça.I: eabuındald dettr • 
menleri, kibrit ana,u n anı ZL 
manda salıtre ticareti Ue faal olaıı 
bu merkalla. bir ma ... ı mncuttar 
ki, burada aaklı eateNU.D. bulnelert 
7e17tı&Uııda ~ncak Pak u klfl bilir. 

Bu hulııelerdeıa 111 aUalerde he. 
meıı her tarafta bahta açıldı, oUnktl, 
bunlardan bir kısmı çalmdr. Komita. 
tın ukl tarihi eaerler ceml1eU, He
raJdl'< bakl1eler. llk171ne' elkkeler 
ve çok delerll 4aha bir çok .. Ji b11 
muure ,..rıeıUrmltU, bualarm tarı. 
hl ebemml1etl de ook bQJlktl. 

idare 4•1ltlaoe. rumt makamlar 
bir ınUddet lcla mUıealn girilip Ol· 
kılacak yerle. lal ele mUh'1rlemltıer. 
dl, 10n samanda hUkOmet Zombor 
lllU&alnln :veıatden açılmaııaa mL 
Hacle etmlttlr. 

Bldeld flbrlate •öre mUHala her 
tarafı tetkikten ıeçtrllmlt. IOD den
cecle m Uhlm 2 parça .. r1n fı bırak. 
madan k&Jıplara kantblı aetlcellae 
Yanlmıttır. Bulllar4an l»lrt, 1 TOi ta. 
rfhlne ve Kral Birinci Leopolde, 41. 
l•rl 4• 1 TH tarlblııe Te Kral 'O~ıııctı 
Karla aittir. 

KU1e 1taelerce kapalı kal411ua • 
4an, hınntıtın ııuıı 1aın14ıtnu 111-
tertr iller. tamamlle llllnmltttr. Jlo. 
ıa111lle de, ka11p streabella ... rlırla 
tekrar ele geçeceği, hayH tttphell • 
<!!r. 

Hah ihracatı 
Almanya Memleketimiacl... 

Mühim Miktarda Mal 
Çelaneie Bqladı 

• ·······•·rı ~ ....... olan halı a..atı,....... ....... flWtir. •· 
... AlmaaJa .............. ... 
llllktarda ...... ""11 :ı atar. Jlab.. 
llnm, ~ .,.. ltAııul,.. .... 
rlncl dcncc .. oklatuadan his Wr a. 
... taUplÜI h1m•ııtsr. 

Bn mqbur lna laalduı UMmda ili· 
1• Ttlrk MbJan daima .. iJi )'Wi •• 
Banu ıls &aWt tutul 1dlıtOa ,...._ 
Ulkelerdeıı IOll umenJırcJa .__ L 
racat ile neticelenen talepler ıelmR· 
te41r. 

Almaa,adan b9tb ._,. .. 
hablanmua aWra ae.t--ıe ...... 
mqtır. 

o 
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1 işacetlec : -- - ---
Bize göre hakikat 

lUiiceı·ı·ct bir lınl .. i lmt yoktur. Mi'iccı·ı·et hn!.:il nt :,.özii 
J nima nldatnia) ı ı:.nııııt edinen ~üzhnğ<·mm yiiziimlc nıa ke. 
lir. Her miicCı'l'ct iflılinnın gülgc,.,inclc mfişahhas mcnfant
tcr ırn ırn a}';1Zlarmı nçnıışlnı• ııın ıuı lmzuların sih•ü lı:ı. 

l!n le mikcrreıliıı pu!--u uıı:ı. cliişınc::.ini 1>cldl'mcktcdiı·lcr. 

Hakikat znınnnmn güı·c hnklkntt)r; mcl .. unınn g<ire hn. 
! .. iknUir ve nihayet lıısnuına güre: 

Hakikatin yalnız sıklet merkezi değil, şekli, rengi, kr. 
, afeti, ınnhiyctl tnnınmcn iklimler gil i 1 iklbniııe uyan nelJat
lnr, hay\'.llnlar gtlıi hiıibil'indcn fnrklıclır. 

lludııtt.nn hududa ~·nlnız pnsnportlnr, knuıınlıır, cllller, 
• c,·Itlcı•, J .. Iıltlırler <1 r il, haldkntler de değişir. 

J. fi:İdeı1 in nııların ka"·~n r, feı1lcı·in değil, ilfıhlnrm 

ınfü•n-tlclt"bi 'n)"llırdr. 1tntılnr lıirbll"lerile <lih iiştükçe insanlar 
kan clökcull. 

ı,irıııli in anhır, hakikatlc.rl hudutlarının <lckoru iı,:ln. 

lrn sr) rcdiyorhır. Bıınnn bfiylc olmnsı lilzım nm1ır? lnsan-
· hır l)i~ :e ınreket etmekle iyi mi ynpıyorlar. <liye lıir sual 
mrm:ıl .. \e uunn cevap 'ermek ba~ka ııwsclediı·. 

llııllJiıller konuş n \'e atlur hesap )tlJl,.,nlnrclı çok jyt o. 
turdu. rnknt biz olanı olduğu gibi görmeliyiz. lludutlnrın 
tc!wru içinde hesap edilen lınkiknte Junııımık lmgiiııkii in. 

.... ıııın ~rnrıdır. ı\ldntnıı, iıısnnı şnşırtn,rı, zihni nltii t eden 
muccrrct hakiknti bJr ynna hırnknlıın, "heı•şc),, mıcnk ''hl. 
ze güre,, mannlıflrl'. Diiııynnııı hütiin meseleleri nııt·ak hi:r.c 
göre mmrnlıdır. Fnlda, zarar, kfır, nııcnk bizim lınkiknt mik· 
yn ma ~üı·e uir kıymet ifnde eder. 

Giz~ ~(11~ , '.l'iirkiye Jıakikatln mikJ·n ıdır. 

Ufr .ı:\th1cniz me~cıc i mi \nı·? 
.Bııııu nncnk Türkiyc~·c güre miitalcn cdchlliriz. Biı• Or. 

t.a A' rııpa işi mi 'nr? llunu yine Tiirkiycnin lıakikatine göro 
~ctkik e<lecc[;iz. 

D.iin)·nvııı ııznk küşelerimlo e"cn riiz~fırlnrı hiJo biz, 
fıirkiyo .~nı.:tlıu·rım giire lıc~ nııhyacaif;Jz. Diirıynyı nııcnk 'o 

· mcnk Tiiı·kiyc zn \iye inden seyre(lelıiliriz. 'l'iirkiye zn \' i) e. 
.lııiıı . nnılıtcv.nsı Tiil'ldyc, geniş halk kfitıc ... iıılıı mcııfllatlcl'i, 
arzuları, lştiynklnrıdır. Çocuklnrıını.":tt (;ğı·etıeccğinıiz tek hu. 

kllmt: llnkik'ntiıı Tül'ld) eli oldu:'rudur. 
sıınnı Eıt1'E~ı 

1.acilıten S.ic fja/Ua4 
_. ~ ~www ,_.., ,_, s=- '-' _, • 

Timurun intikamı 
Yazan: 

• .,, .. " °tf; ... ' 
tarihtçnbir yaprak 1 
Tarihi hadiselerin en meraklı· 

ları, hükümdarlann asabiyetle, 
hiddetle ve gururla yaptıkları iş. 
lerdir_,.Mesçla bir hükÜlJ;ld.ar. di
ğerini tahkir etmek istedi mi ona 
kadın~otozu vesaire göndererek 
karşı ındalcini kadına benzetirdi. 

Timür, Beyazıdı esir ettiği va· 
kit çok dostça konuşmuşlardı. 

Tirlıur şöyle demişti: 
- Sen ve ben " lmlikimiz Qlan 

Cenabı Haı&i bilhassa teşekkür 
etmeliyiz ki, bize bu padişa~lık.. 
lan tav.fu: eylemiştir. 

Beyazı\ bu. sözleri!\ manasını 

anlam~ıı gibi gÖl'.Ününce de: 
- Benim gibi bir topala ve sc· 

nin gibi b}r k(itürüme bu hükU.. 
metleri .ihsan etmiş . olduğ:u }çin, 
demİ§li. 

Topal olduğum :Halde bana 
Hindistandan Sivnsn ltadar Asya 
mıntakasının istilasını, kötürüm 
oldu~n !halde sana Sivastan Ma
caristana kadar yer1erin padişah 
lığını nasip ebnlş olmasından an· 
!aşılır.ki Ccnabıhtik yanında dün 
ya hükumetinin hiç kadri yok
tur. Çünkü böyle olmmnış olsay
ı, burlları izim gibi sakat adam. 
lara V1!recek yerde vücudü salim 
ve bütün azası düzgün bir padi
şaha inayd buyururdu. Beyazıt 

lmrde~im şimdi kederlenme. Afi. 
yeti yerinde olan kolayca istira
hate nail olur . ., 

Fnliat Timur bir gün av merak 
im olduğu için Beyazıta birta -
lnm köpekler ve Balıkçıl kuşlan 
gönderdi. Bazı tarihler bunu a • 
lay olsun diye yaptığını kayd~· 

derler. Beyazıt atı böyle telakki 
etmiş claenk; 4u cevabı gönder· 

di: 
• 

- .ı Vakıa av köpekleri, av 

Jyazl hme 
cak l<adar hidc!etlendinneğe kafi 
gelmişti. 

Bir gün ziyafette padişahın 

mukaddes saydığı harem adetine 
'ehemmiyet vermeden Beyazıdın 

karısı Sırp prensesini çağıra. 

nı~ kendisine elleriyle şarap ver· 
dirtti. 

Timür, bu suretle Beyazıdın 

verdiği cevabın intikamını almı, 

bulunµyordu. 

Balon Uçuş Rekoru 

Binba§ı Zikov ile askeri mü
hendis Y egorov'un 54 7 metre 
mikaplık bir yuvarlak balon ile 
yaptıkları 29 saat 40 dakikalık 
uçuş, vesikaların tetkikinden son 
ra, Sovyetler Birliği Merkezi Ila 
vacılık klübü spor komisyonu ta. 
rafından 2 inci, 3 üncü ve 4 ünct.i 
katagori Sovyet rekoru olarak 
teşbit edilmiş ve enternasvcnal 
sahada da tesbitl için vesikalar 
Entenasyonal Havacılık Federas
yonuna gönder.ilmiştir. "Tass,, 

------- - ---., ----- - - -~ 

o ak beğenmiyor 
Yazan : Nizameddin Nazif 

---ı -
Fikir ve edebiyat alemimiz.i ha 

reketsiz bulanları ''hadise,, ler. 
tekzip etmeğe başladılar. Birbir.· 
lerini "cahil., Jikle itham eden, 
muharrirler, her gün b~r yenisi. 
nin neşredildiğini gördüğümüz' 
gazeteler, mecmualar,Beyoğlunun· 
bir lokantasında neşeli bir'kaç 
dakika geçirmeleri pek mümkün 
ve tabii iken edebi .ısabiyetlerl 
yüzünden birbirlerine saldıran 

dostlar azbuz bir hareket mi ifa

de ederler? 
Aaahh, şu Babı5li ! ... Yirmi yıl 

ör.ce neydiyse bugün de hala o- · 
dur. Bir adım bile ileri gitmemiş
tir. 

Gidemiyecektir de. Zira Babi~ 
ali, moda fırtınaları ile elbiseleri. 
nin rengi, şekli ve saçlariyle sa
kallarının kesilişi veya taranı~I 
deği§en fakat kendisi asla değiş

miyen bir ot mankenden ibaret
tir. Kafası vardır, beyni y·.>ktur . 
Gövdesi vardır, ciğeri, midesi, 
kalbi yoktur. Ottur dedik a. 

Etli, canlı, bilgili insan ölçüle. 
ri ile meziyet ve kıymet aramağa 
çıkan san'at meraklısı genç bu ot 
torbasına bağlanmayı kabul eder 
mi? 

Elbette edemez. Etmiyor, et. 

lemin ucuna bulanabilen bir mil· 
rekkeptir !. 

Bu hal, eski nesillerden olup 
da bu sahaya yeni gelenler için 
cidden yeis verici olabilir. 

Bunlar; 
- Ne yapalım. Sa1l,'at sahasın

da kendimizi tecrübe edebilmek 
bize mukadder değil. 

Diyeb:lirler. Fakat yeni neslin 
coşkun bir seli andıran san'at is. 
ti.dadı, ancak böyle bir maniayı 
göğüslemeyi tercih eder. 

Eğer, çikan her yeni gazete ve 

her yeni mecmua sahifelerini bu 
. enerjik sa.1a't aygırlnrına açm;ş 

olsaydı, çıkışını mazur ve hatta 
tabii addettirebilirdi. Halbuki ne 
görüyoruz? Tamamiyle aksini. 

Bnienalcyh; 

1 - Yeni nesil, kah yer bula. 
madığı için, kah bulduğu yeri be
ğenmediği için fikir, edebiyat ve 
neşriyat alemimizden uzak yaşı· 

yor . 
2 - Babiali, bütün çabalamn

larına rağmen gençliğe, meziyet 
ve kıymetlerine uygun bir sah:ı 
vermeği akıl edemediği için b!r 
türlü canlanamıyor. 

Bunun sonu mutlaka Babıfüi. 
nin aleyhine ve gençliğin lehine 
clur. Zira, Kemalizm bu fidana 
yaşamak kudretini vermiş ve dal 
budak salmak iştiyakını aşılamış. 
tır. Bu fidan kendine saksı değil, 
engin toprak arıyor. 

Babıalinin neşrettiği her gaze· 
te gençliğe vereceği yerin dere· 
cesine göre muvaffak olacıtğına 

artık inanmalıdır. Yepyeni bir 
san'at nesli kürsü bekliyor. 

NIZAMETTIN NAZiF 

---~~~-~ 
miyecek. lşte, yepyeni, ateşli, 

dinç kasırgalar gibi uğultulu ve 
derya gibi engin, kalabalık bi: 
nesil önümüzden geçiyor, me~ 
Ieketin her iş bölümüne doğru 

bir istidat ve enerji salgını var
dır. Babıali bostanında turfanda 
arayanlar bir kelek bile göremi

yorlar. 

Bu neden? Yeni neslin güzel 
san'at istidat veya iştiyakından 

mahrum olduğuna mı delalet e. 
der bu? 

uhaf bir hcidise! 
Bir şoför taksi parası için 

Paristen Londraya gitti 
Bundan birkaç gün cvnJ 

Havr şehrfüöe tuhaf bir hadise 
olmuş, bir şoför görülmemiş bir 

macera geçirmiştir. Mesele şu -
dur: 

vapurun merdivenınin 
durmuş. 

ön Un de 

Garson .taksiden inmiş, bor • 
cunu sormuş. Şoför: 

- 150 frank. 
Gambiyan isimli bir İngiliz 

defa görülmiyen ve hatta klasik. yük vapuru Fransanın Havr li. 
le§miş olan bir hadisenin bizdeki 

Hayır. Bu san'at tarihinde ilk 
Deyince, şoföre dik dik bak

mış ve: 

il a.zı ;~~~-~~-·-~ 

Fidan toprak beğenmiyor. 

Bir gazete, bir mecmua bir es
naflık vasıtası olmaktan çok ev. 
vel mutlaka bir fikir ve san'at 
müessesesidir. Son çeyrek asrın 
İstanbul.da doğurduğu yüzlerce 
gazete ve mecmuadan ancak üçü 
"nün, beşinin hayatta oluşu bu da· 
vamızı isbat için başka delil ara
maktan bizi kurtarmağa kafidir. 
Evet, bir gazete ve bir mecmua 
her şeyden önce yeni bir fikir 
söylemek veya yeni bir san'at 
göstermek endişesinin mahsulü. 
dür. Böyle bir endişe ile çıkmış 
elanlar yaşarlar, olmıyanlar .. Bey 
hude çabalarlar. 

••• 
Gazetelerimize, mecmualarımı-

za şöyle bir göz gezdiriniz: 

1 Siyasi sütunlarda, mizahi sil-

i 
tunlarda, roman, hikaye, repor
taj sütunlarında hep tanıdık im. 

1 zaları bulacaksınız. Sanki roman 
yazmak mintarafillah bu sekiı 
on kişiye has bir istidatt ı r. 

Sanki mizah yalnız bu dört beş 
muharrir için bir "dadi hak,, tır. 
Sanki fikir yalnız şu beş on ka. 

mnnındıı. bulu:ıuyormuş. - 150 frank mı, · af ba a. 
Gemiae ~alişan Dir ,_b~00arso-.-....... n,- hu! .ı. e kadar gezdik ki! 

bir gece şehre çıkmış, gazino • Diye parayı çoksunmuş. Fa • 
lardan birisinde adamakıllı ka. kat §Oför taksiyi göstererek 
fayı çekmiş, bir taksiye atlıya- - Okuyabilirsiniz! 
rak Havr caddesinde saatlerce Demiş, ama, beriki de merdi. 
dolaşmış. Biran gelmi~. garso."l venleri boylamış. Tabii şoför de 
saate bakmış, gezintiyi kafi gö. arkasından vapura çıkmış. On· 

rerek: lar vapurun içi.:ıde parayı verir. 
- Şoför, vakittir, artık kor. din, vermezdim derken vapu -

dona çek, demiş. run zaten hareket saati geldiği 
Şoför müşterisini rıhtıma ka için, halatlar çözülmüş. vapur 

dnr getirmiş, rıhtıma ya:ıaşan denize açılmış. 

l Jert, derman 

Fatihten: A. B. imzasiyle: 
Bundan dört sene evvel bir 

bzla seviştik. Nişanlanmağa ka. 
rar verdik. O zamanlar toplu bir 
param vardı. Kızın ve benim ta
nıdıklarımızt bir ziyafete davet 
ettim. Nişanlanacağımızı onlara 
sürpriz clarak bildirecektik. Va. 
kit olarak da gece yarısını tesbit 
etmi§tik. Eğlenti ve dans b:ışladı. 
Saat 20 sularında, bir aralık, ni· 
şanlımın, arkadaşlarımdan biri i 
le sıkı, fıkı ve tenha bir yerde 
görüştüklerini gördüm. Ba§ımı a. 
hp kaçtım, gittim. Tabii mesele 
bir hayli dedikoduya sebep oldu. 
Fakat ben firarımdan ve karanın· 
dan dönmedim. 

Geçenlerde bu kızla bir C:ost 
evinde karşıla§tık. Evlenmi§, bir 
de çocuğu olmuş. Kocası ölmüş. 
Bana pek yakın göründü. Ben 
de, eski zaafımın yeni.den canlan. 
dığını hissettim. Ne yapacağımı 
bilemiyorum. Bana bir tavsiyede 
bulununuz. 

ilk haraketinizi tekrar ediniz 
kaçınız; ve onunla bir daha karşı· 
laşmamağa diW&at ediniz. 

• • * 
Şişliden N. V. Hanıma: 

Vapurun süvarisine, vapurun 
içinde mürettebattan başka bir 
yolcu bulunduğu.:m haber ver • 
mişlcr. Fakat şoför ne olursa 
olsun, alacağım koparmadan 

vapurdan inmemeği gözüne koy 

duğu için yapılacak şey olmadı. 
ğmdan garsonla mütemadiyen 
mü:mkaşa etmeğe başlamış. 

Gemi, yarım gün yol aldıktan 

sonra Taymise varmış. 

Şoförün bu suretle vapurda 
kalışı ve Londraya yollanması 
salahiyetli makamlara daha ev. 

vel haber vcrildiğinaen, daha va 
pur demir atar atmaz, arkala

rından bir sürü gazeteci ile, me 
murlar vapura damlamış. 

Şoföre, yük vapuruna ne su -
retle bi:ıerek Fransadan Lond • 

raya geldiği hakkında bazı su • 
aller sormuşlar, fakat şoför 

kendisini makul sebeple müda
faa etmiş, nihayet ona darıla • 

cakları yerde. garsonla barış • 
mışlar. 

Deyli HeralJ gazetesi, böyle 
bir hadiseyi son derece entere. 

san bulduğu için, şoföre dönüş 
bileti aldığı gibi, altına bir de 

taksi vererek bütün Lo:ıdrayı 

gezdirmiştir. 

kuşları senin grbi vahsi bir r;- .. ı. 
ba y şnınz, benim gibi Mura· 
clın cğJu ve Orhanın torunu olan, 
saltanat tahtında oturmak üıerc 
yetişt~ilen bir padişnha li\~kbr~1 l 

- Affedersiniz, bay. Cigaranızın dumanı nefesimi t kayor .. .' . . 

Mektubunuzu aldık. Fazla mah· 
remiyete uirmck istemiyoruz. Esıı 
sen rclümüz haricindedir. Ai!e 
Daktorunuzla, yckr.a, emniyet 
ettiğiniz ibir doktorla görüşünüz. 

Şoföre gösterilen cemile, yal
nız bundan ibaret değildir. Şo -
för Fransayn. dönerken bütün 
Londra 13oförleri meslekdaşları 

için nümayiş yapmışlar ve kcn. 
disi::li uğurlamıf.llardır. - Zarar yok, alışırsınız. tık zamanlar ben ele ciğara içerken 

Bu :gunır Timüriı intikam ala. nefes.im tıkanırdı ... DERTStZ Deyli Ekspres gazetesi de fır 

- --

(iUnün Akfslerl: 

17 ceset 
hikayesi 

htanbulda neler oluyormuf 
da haberimiz yok. Meğer Halice 
inenler olmuş. Orasını temizli
yenler bulunmuş. Bu sırada Ab. 
dülhamidin denize döktüğü carı. 
yelerin ,meşin torbalar içinden 
kemikleri çıkını§. Bir, iki, üç de
ğil ..• Tam on yedi torba çıkmış ..• 
On yedi büyük torba ve İ)crhin
de on yedi oddık! .. Hatta bu 7.a. 
vallı odalık iskeletlerinin ayale: 
kemiklerinc!e hal5. bukağılar ta. 
kılı duruyormuı. 

• "' * 
Fransızça Paris • Soir gazete

sinin yazdığı bu yaveleri okuduk. 
tan sonl".a Türk gazetecilerini be. 
ğenmiyenlere bir sille gibi çnrpa. 
cal< güzel bir yazı yazmış olan 
Abidin Daver arkadaşımız diyor 
ki: 

"Fransız gazetesi, Sultnn Ha· 
midin 1842 de doğduğunu yazdı
ğına göre, cnun, ne \•a!cit taht.. 
tan indirildiğini ve hangi tarihte 
öldüğünü de bilmesi lazım gel:r. 
Sultan Hamit, 1009 nisanın~a 

tahttan indirilmiştir. Şu halde 
bıktığı cariyeleri ve gözdeleri 
1909 ilkbahanndan e\'vel, yani 
1908 de Halice attırmı11 olması 

lazrmgelir, o vakittenberi tam 
30 sene geçti; o zaman 20 ya§ın. 
da bulunan ve Halicin çamurlu 
sulan içinde değil, kıyılarınd:ı 

yaşamış olan bizler bile çürüdük, 
nasıl olur da, meşin çuvallar 30 
sene suda durur da çürüyüp c!a
ğılmaz?.,, 

• • • 
Ecnebi gazoetel•rin bir kısmı 

maalesef böyle sn5ma ıapan, fa· 
kat biraz heyecan uyandırma 

kuvvetini haiz haberler uydurma 
ğı kendilerine meslek edinmişler
dir. Bunun ticaretini yapanlar ıı. 
rasında tkültür sahibi olanlar da 
vardır; sırf hayat ilmiyle dolmus 
geveze açıligözler de ... Ve 1iepsi-
nin maksadı dünyanın orasında, 

burasında unutulrmıı bazı efsa • 
neleri şu veya bu vesile ile diriL 
tip vücuda getirdikleri yaveyi a. 
vuç dolusu para mukabilinde hal• 
kın geniş hayaline sunmaktır. . . .. 

Bunlar hazan hurafeperestlerin 
mukaddes saydlklan sulara son• 
moda deniz kostumiyle dalıp 

Krol yüzlerler. Azizlerin yalma. 
yak geçtiği yollarda motos&let 
koştururlar. Aardıklan hep heye .. 
candır. Ayni heyecanın biber SÜr-' 
düğü muhayyiledir ki, Halicin 
temizlenmiyen altını üstüne a-e• 
tirmiş ve içerisinden ayaklan ibu... 
kağılı on yedi odalık iskeleti çı .. 
karmıştır. 

* * * Yazsınlar... Uydunnası onlar.ı 

dan; teşhiri bizden! ... Hele sen, 
dostum Abidin Daver! Kalemini 
arada bir denizden çıkanp ibret 
hokkasına batırdıktan sonra bu 
yalancıların gözlerine tutmak fır .. 
satını elden kaçırmamak için 
Paris _ Soir ve emsali gaze~leri 
masandan irağ etme! 

HiKMET MUNIR 

satı kaçırmamış, o da Ha vrda 
bulunan şoförün karısına bir 
telgraf çekerek, Londraya gidi!J 
dönüş masrafını vereceğini, ge. 
lip Londrada kocasını bulması
nı teklif etmiştir. 

Fakat kadın bütün şerefi ko. 
cn.sı:ıa ait olan bir sergüzeştten 

kendisine şöhret arıyamıyacn.ğı. 
nı bildirerek, gazetenin teklifini 

kabul etmemiştir. 

Şoför Havr limanına geldiği 
vakit, karısını şehrin bütün şo

förleri ile birlikte rıhtımda bul 
muştur. Şoför rıhtıma çıkarke:ı 

mcslekdaşları kendisine çiçek .. 
ler takdim etmişler, ve coşkun 

te1.ahürntta bulunmuşlardır. 
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Yeni evli 

"'"- rnszUnUzU öpeyim beni bı
ttnız, 

..._ Yahu amma değişmişsin!.. 

..... Ne yapayım birader, daha 
~ bir bugün iki.. Karının da 
tkı yok mu? .. 
~asan .n yabancm gibi bir ke
da kendi halinde oturanlardan 
1 yanındakine sordu: 
- Yeni mi ev~.ndi?. 
.._ Bir ay evvel galiba .. 
~akı masasında teklif ve tekel 
olmaz. Kabuğuna çekilmiş gi. 
duran adam dile geldi: 
... Azizim dedi, yaptığınız doğ 
tleğil.. 

!irkaç ağız birden açıldı: 
.... Ta ı . E~ do la bir arada 
e bir gece rahat rahat blrhs 

leh içmek .. 
... Elbette .. Bunun zevkine do 
tı clmaz ve her zaman ele geç 
t., 

... Doğru söylüyorsunuz. La-
yeni evlendim .. 

"ene masanın yabancısı filozcf 
lklr adam söze başladı: 
... Daha iyi; birader, dedi. 
... Anlamadım? .. 

... Anlamıyacak ne var? .. Bir 
~ğin her şeyden evvel kılıbı'k 
•aması lazım .• 

... Fakat eve erken gitmekle 
bıklığm ne alakası var .. 
...... Ne alakası mı var? .. Daha 
Clsun. Eğer kadından kor'lcma· 
'dıruz arkadaşları bırakıp git
k istemezdiniz. 
tiıozof coşmuştu: 
..._ Kadın, dedi. Edebiyatçıla
bir hap gibi yutturmak iste. 

leri bir muamma değildir. 
tıyanın en basit mahlCıkudur. 
~ muamma yapan biziz. Ne 
tıasebet efendim kadının gön· 
[U yapmaya çahşacakmışız. F.r 
t istediğini yapar, eve gittiği 
fit de göğsünü gererek karısı-
karşısına çıkar. 
şka bir arkadaş lafa karış-

Çok doğru, yalnız kadın is. 
etmez mi? .. lsyan ederse 
ı değil mi? .. 

ı-... Ne münasebet .. Ona bu hak 
ermemek lazım. Verdikten 
ta erkek kılıbık olup çıkar. 
1k cndan sonra hayatın bütün 
ki kaçar. Böyle bir gün bile 
t, ahbapla oturup iki kadeh 
ez, iki laf edemez .. 
\tine gitmek istiyen yeni ev. 

Canım dedi, ben işin bu ka· 
uzayacağını bilseydim hiç 

leınezdim. 
Bravo .. Ha işte böyle yola 

Garson.. Getir buraya bir 
dokuzluk daha .. 
cnuşuldu, gülüşüldü, içil di 

'a.atler ilerledi. 

Muhavereler binbir bahse gir· 
di ve iş gene kadın !bahsine da
yandr. yeni evliye sordular: 

- Şimdi ne yapacaksın? 
- Valalhi henüz düşünme. 

dim. 
- Hanım belki uyumuştur .. 
- Hiç zannetmem .. 
- Demek seni bekliyecek.. 
- Umarım .. 
Filefos: 
- Yapacağın iş basit, dedi. 

Hiç bir şey olmanuş gibi sert a. 
dımlarla eve girersin. Kann eğer 
bir şey söyliyecek olursa: 

- Vay .. Demek benim her işi
me burnunu sokacaksın ha .. Def· 
ol karşımdan. . Diye bir bağmr
mn, t~bederse §"}'le bh' tz i)rrak.. 

mıyacak derecede bir de tckat 
aşkedersin .. Olur biter ... Ondan 
sonra sırtın yere gelmez. Hem ka 
rm seni daha çok sevmeğe baş. 
lar .. 

Yeni evli, alkolün verdiği tat. 
lı bir baş dönmesi ile: 

- Acaba öyle mi yapsam? .. 
Diye söylendi: 
- Hala tereddüt ediyorsun .. 

Elbette öyle yapacaksın .. 
Hesap görüldü. Sokağa çıkıl· 

dı. 
Ahbaplar hep yeni evliyi teşci 

ediyorlardı: 
_ Gizlice biz de evine girip 

seni dinliyeceğiz .. 
Dediler. 
Yeni evli anahtarla sokak ka-

al".tı Arkadaşları sesiTce 
pısını ~ . . 
taşlığa kadar ilerlediler. Ev sa~ı 
bi oda kapısını çaldı. Kapı ço.< 
geçmeden açıldı ve bir kadın sesi 

duyuldu: .. 
- Utanmıyorsun .. Nerede ıdın 

bakayım şimdiye kadar? .. 
Fakat kadının sesi fazla. çık

madı. Şiddetli bir tokat sesı ya. 

yıldı. . 1 
Taşlıkta heyecanla beklıyen ~r 

arasında bir fısıldı duyuldu. Fı-
Jozof: 

- Aferin diyordu, tckatı aş· 
ketti. Artık sırtı yere gelm.ez. . 

Filozofun söyliyeceklerı ne.tı
celenmemişti. Bir homurtu halın. 
de yeni evlinin sesi duyuldu: 

_ Ne vuruyorsun beee .. 

Evden Kaçan Yılan 
Meşhur Şarlck Holmes rom:n 

!arını yazan Konan Doyl'un .. ~~
lunun evinde bir yılan beslouıgı

. ve bu yılanın bir gün Londra. 
~~ parka kaçarak ahaliyi korkut

tuğunu yazmıştık. 
Y 1 U zun müddet aranmış, 

ı an, 
. evde bulunmuştur. fakat yıne .•. 

ah.b. . "Tı"ko ismini verdıgı s ı ının " 
bu koca Piton yılanı sokakta d?· 
}astıktan sonra tekrar eve gelmış 
v; bir kanapenin altına kıvrıla • 

rak uyumuştur. 

·-- .. 

Mevcut kuvvetleri ıunlardır: 
20 muhrip, 112 deni.ralt1 gemiıi, 
130 t"rpito ile torpil ıemileri ve 
1911 senesinde denize indirilmiş 
üç saffıharp gemisi ile dört zırh. 
lı ve iki modern kruvazörleri mev 
cuttur. Bu malılmat 1934 •enes!
ne aittir. Ruslar o zamandanberi 
inıaata devam etmektedir. 

Sovyetler 1931 senesinden iti. 
haren yeni bir ordu teşkilatı mey 
dana getirmeğe başladılar. Şimdi 
ye kadar askeri mütehassıslarm 
kanaati, "havalara hakim olan 
bir devlet korkmamalıdır. Çün • 
kil, onun için zafer katidir,, mer
kezinde idi. Fakat İspanya ve 
Çin muharebeleri, kara orduları
nın eski kıymetinden hiç bir şey 
kaybetmediğini ve tayyarelerin 
ancak tayyarelerle vuruşacağını, 
her millet modren silahlara yine 
modern silahla mukabele etmesi. 
n.i bildiği için, hatta, sivil ahali. 
nin bile tayyare hücumlarından 
korkup kuvvei maneviyesini kay
bedecek yerde, düşmanına daha 
fazla kin beslemeğe ba§la:Jığını 

gösterdi; binaenaleyh, Sovyetle · 
havalara verdikleri ehemmiyet ile 
beraber, kara ve iki senedenberi 
de deniz kuvvetlerine fazla para 
harcamaya başladılar. 

Askerli'< bahisleri • 

Ruı ordusu Alman orduıun • 
dan üç, ltalya ordusundan da 
dört kere daha kalabalıktır. Tek
nik itibariyle de bu i1'i milletten 
daha apğı olmadıkları tahmin o. 
lunuycr. Sovyet Rusyada 

Kara, Deniz ve Hava 
kuvetlerine bir bakış 

Ruıyada orduyı hazırlık: mak. 
sadiyle teıkil edilen bir organi
zasyon on ü~ milyon hasına ha· 
vacılık, paraıütçillük, nhirli 'gaz 
dan korunma talimleri gÖltermiı 
tir ki, muvazzaf ordunun bir cüzi 
adedilen bu ıençlilc teıkilltr ikin 
cl bir kıtla hayatı görmektedir. 

Ecnebi gazetelerde bu hususta 
;u ma!Umat verilmektedir: 
· Rusların halihazırda silah al -
tındaki hazeri orduları 2.500.000 
insandır. İhtiyat kuvvetleri de 
18.000.000 olup bunun, on üç 
milyonu kısmen talim görmüş ef 
rattır. Bu tallın görmüş ihtiyat • 
lar bir seferberlik vukuunda si. 
Iah ve kışlaya derhal intibak ede
bilecektir • 

Hava Kuvvetleri 
Bu hususta resmi ve sahih hiç 

bir rakam söylenemez. Çünkü, 
Ruslar Cemiyeti Akvama verdik 
leri istatistiklerde hava kuvetle
rini çok az gösteriyorlar. Alman 
askeri menahiinden verilen maHl 
mata göre, Sovyetlerin hava kuv
vetleri bildirilen rcsm~ istatistiK.. 
lerden kat, kat üstündür. 

insan adedinin 23.000 talim 
görmüş mütehassıstan ibaret ol. 
duğunu ise, Britanya senelik an· 
aiklopoc:lial ile Hwt Kara almana
ğı kaydediyor. 

Geçen sene başında ordu mik
tan iki milycn iken, ateş hattına 
girebilecek tayyare adedi de G 

bin idi. Fakat ordu iki buçuk mil
yona çıkarıldıktan sonra tayyare 
adedinin de arttığı muhakkaktır. 
Ateşe girebilecek tayyare deyin. 
ce, her hakika uçmaya ve düşmaJ 
na hücuma müheyya hazır bir 
halde bulunan tayy'!reler anlaııı· 
hr. Bunlardan düşecek olan her 
tayyarenin arkasında (makine, 
teknik eleman ve kumanda heye-
ti) ihtiyat olarak daha üç yahut 
dört tayyare bulunur. Bu takdir. 
de İngiliz mütehassıslarına göre 

Haberiniz var mı? ..................... 
lgueyı kendine ... 

"Tan,, refikimiz, üç ayhk bir 
sükuttan sonra, Ayın tutulmasına 
tesaduf eden, dünden itibaren ye· 
niden intişare başladı ve kelama 
ağaz ederken, bir sabah Gazete. 
sinde Çemberlaymn beş türlü im. 
la ile yazılmış olmasına işaret et· 
ti. 

Bu titiz ve dikkatli refikimizin 
aynı sayfasında, sinamadan bah
sed-r kısmında, biz de şu hatala
rı gördük: 

Rusların mevcut tayyareleri 411 
bindir. 

Sovyetlerin 1919 yıldanberi 
gözönünde bulundurdukları teh • 
dit, on dört ordudur. Bu on dört 
ordu umumi harpten sonra Sov
yet tcpraklarına girmişti. Bu te· 
şebbüsün tekrarlanması ihtimali 
karşısında hazırlıklı bulunmak is 
tiyen Ruslar, Uzak arkta meyda
na getirdikleri ve Mareşal Blu. 
her'in kumandasx altında olan 
müstakil ordulardan başka muh. 
telif cephelerde ve geniş toprak
lar üzerinde modem silahlı mu
azzam kuvvetleri ayak üstü bu-
lundurmak mecouriyetindedir. 

1929 senesinde teşkil edilen 
Uzak Şark ordusunun vazifesi Ja 
ponlara bekçilik etmektir. (Kır • 
mızı Napolyon) naım verilen Ma 
reşal Blüher Uzak Şarkta teşkil 
ettiği ordu ile icabederse Japon
lara mukabele edebileceğini mü
t addi kerel r ~yleyip durmut
tur. 1931 senesinde Sovyetler or. 
duya 500 milycn İngiliz lirası 

harcamıştı. Bu se.ne, bütçelerinin 
yüzde yirmisini orduya ayırdılar, 
ki bu miktar, lngilterenin sarfe. 
deceği para miktan kadardır. 

Sovyetlerde me<:buri askerlik 
on dokuz yaşından başlar. 

Uç devreye ayrılan askeri mü
kellefiyetin birinci devresi hazır· 
lık, ikincisi, muvazzaf; üçüncüsil 
de: Hafif ihtiyat devreleridir. 

A vrupanın yarısı ile Asyanın 

büyük bir parç~ ihtiva eden 
Sovyetler: arazisi on bir kısma 
a yrılmı§tır. 

Ordu taksimi de buna göre ya
pılıruJ olup bir seferberlik vuku. 
unda cephelerin uzaklık veya ya. 
kırılığı nazarı itibare alınarak ya
pılacak sevkiyatın kolaylığı göze 
tilmiştir. 

panyadaki Tecrübeler 
Sovyet tank ve tayyareleri Jı· 

panya muharebelerinde tecrübe 
edildi. Mütehassıslaruı bu tecrü
belerden aldığı kanaat, Rus silah 
larında faik bir mükemmeliyet 
bulunduğu merkezindedir. 

Yalnız ağır tanklar hiç bir iş 
görememiştir. Binaenaleyh, Sov _ 
yet Rusyanm imal ettiği yüzlerce 
ağır tankı kışlalardan çekip at _ 
mak ve yerlerine başkalarını yap
mak icabedecektir. 

ispanya cephelerinde harbeden 
Rus gönüllülerinin de teknik si • 
!ahlara ahştırılmıı oldukları gö
rülmü!itilr. Fakat, harp silahları 
her gün tekenımüle doğru birer 
parça daha ilerlediği için lspan • 
yadaki tecrübeleri eskimiş addet. 
mek lazımdır. 

Bilhassa İngilizlerin silahlan • 
maya hız verdikten scnra top . ' 

Sinema artisti Solanj Dartua. 
run ismi fransızca imlası muha. 
faza edilerek bir yerde Datois ve 
serlevhada Dortois olarak çık· 
mıştı. Bundan başka Suzan Bi
yanK:etti•nin ismi de fransızca im. 
lası muhafaza edilerek Suzan Bi. 
anchetti yazılmış. Halbuki bu Su· 
zan'ın Suzanne şeklinde yazılma
sı liizımdır. Hele sinema sahife
sinin küçük satırlarını okursanız, 
hemen her satırında bu cinsten 
yanlışlıklara tesadüf edersiniz. 

Biz, kendi hesabımıza bu yan. 
Jışları olagan şeylerden buluyo. 
ruz. Fakat ukalalık edip de başka 
lannda hata ;ıramağa kalkışırlar
sa, o zaman, iğneyi kendine ba
tır .. derneğe hak kazanrruş <:lmu 
mıyız? 

tank, mitralyöz ve tayyareler üze 
rinde yaptığI yeni k~ülerin bir
kaç sene evvel imal edilen Rus 
tayyare, tank ve mitralyözlerini 
battal bir hale koyacağı muhak -
kaktır. 

Rus Deniz Kuvveti 
Ruslar iki vıldanberi deniz 

kuvvetlerine fazla ehemmiyet ver 
meğe başladı. Karadeniz filosu 
yeniden tanzim ve tamir ediliyor. 

En ihtiyar bir 
Telavivden bildirildiğine göre 

en yaşlx Yahudi olan Mayer DL 
kştayn 117 yaşında olduğu hal. 
de ölmüştür. Mayr Filistindeki 
Yahudilerin en ihtiyarı olduğu 
gibi, bütib dünyadaki Yahudi • 
lerin de en yaşlısı sayılma.ktay. 
dr. 

Dünyada tamamen Yahudi • 
lerden müteşekkil bir şehir olan 
Tela.vivde Mayr Dikştayn hal • 
.kın çok yakından tanıdığı ve 
sevdiği bir adamdı. Aslen Leh
li bir Yahudi olan Dikştay:ı Fi. 
listine ilk hicret edenlerden ve 
orada milli bir Yahudi dünyası 
kurmağa çalışanlardan biri idi. 
1897 de Balde toplanan ilk Ya. 
hudl (Sosyalist) konferanamda 
da murahhas olarak bulunmuı. 
tu. 

117 YS§ı:ıda ölen bu ihtiyar, 

Yarım milyon cenç paraıütle 
atlama ve bir milyon kiti de tank 
kullanma imtihanları geçirmittir. 

yahudi öldü 
son günlere gelinceye kadar bi
le herglin havraya. gidermif. 
Diqtaynın 90 yqmd& bir oğ 

lu vardır. Fakat 117 lik ilıtiyar 
oğlundan daha dinçmif. Anlat. 
tıklarma göre, geçenlerde bir 
gil..'l Dilqtaynm oğlu biraz sen.. 
deliyerek yUrU'yormUf. Babuı 

aormuı: 

- Ne var, oğlum. ne oldu? 
O zaman 90 Iık oğul eevao 

vermiı: 

- lhtiya.rladım, b&ba. 
Faka.t, babut otıunun eu 

sözlerine kızm11 ve: 
- tnaan hayatında hic; bir 

zaman ihtiyarladım dememeli! 

demittir. 
ı 17 yqma liadar Yll&Dllf o. 

lan ihtiyar, çok YlllJ!laD.m 9tl"· 

n:u bunda buluyormut. 

Dev teleskop · 
İnsan gözünü, altı 7üa kırk bln kere Jrunetlenclireqek 

yem bir "dev teleskop,, 1apılı7orm.u,. Adeıeıf, Jlna1 ton 
ağırlıtmda tmiş. Bnunla ay, kırk bet kilometrelik bir 7abn.. 
lığa inecek, gök bilgisi, bugüne nisbetle en &f&iı, ıekls kat 
artacakmış. 

Zehirli gazlar, tüksek feveranlı d&neler, 7angm, k1111. 
clak makhıelerf, Terem, frengi, cüzam mikroplarile idolda.. 
rubnuş bombalar yapmakla meşgul zetiant fen, deme.it ara. 
da flJ~a, kendi hakiki -vazlfeelnl de hatırlıJ&ralt çalıfıJor • 
. Sıllhlanma )'arışı. Tatan mUf aur •• af bl ku.tal bir atpe. 

rnı nrkn.cıma glrd1 gireli, uıen", ahl&k Te Tlcdan dihturlann.. 
dan sıyrılmıştı. "Ezmt1en ezilir,, gerçi pek eeld bir ;cJün7a 
Y~asıdır. Fakat bu ezltlerin de blr sonu, ~hJdarnı ki• blr 
dınmo sınırı vardı. Milletler, zaman zaman aftrer, köpiiriif, 
bir cihangirin peşine takılarak dağ, taş aşar, batb ülkeleri 
kaı>I:ı.rlnrdr. Muzaffer olan doyardı da ..• 

1 
Kanh bir savaşın uzun, tarpmtısız 71llar ıellrdt. Nlsam_ 

ar kurulur, hudutlar ~izlllz, cizyeler kesilir, haratlar, bat. 
lar alnıır, vergiler toplanr:rdr. Herkes, 7armın ne olacatım 
bWrdi, 

Ilııgün, sözde .savaş biteli fşte tam Jirmi p1Iık bir za. 
man geçmlş bulunuyor. Ama, henüz dünyada kaTca Jtllan. 
ııın karışıklıi;rı, kararsızlığı var. HAIA, alan ıatanı bllmt. 
ror. HAIA dünyanın şurumda, burasında kan aktJor, hak 
•.iğncnlyor, ~ıplak ağızlı kıhtlar konuşuyor. 

İşlerin aldığı şekle bakılırsa, dava uzun siirecek ve git
gide yiyeceğe, içeceğe, konfora, hullsa insan rahatı için icat 
edileu hcrşcyc veda ederek, vanmızr, :r<>tamuzu ıüngii;ye, 
~nnıtn, gaza -ve bombaya harcayacağız. 

Ru karanlık düşüncelerle ufkumuz kapalı iken, insan 
gHrü~'inü, in!;an bilgisini arttıran bir Alete emek harcandı
ğım öğrenmek, bizi ne kadar sednd.lrse yeridir. Çünkü, bun_ 
da, dünyanın heniiz büıbütün türümediğinl gösteren bir 
mujde ~aklıdır. Bir gün, belk.1 o teleskop 7ere, ha7atm ken. 
dlsino de çe'\Tilerek tektlklerfmlzl olanca actI.rcı ile görmek 
kBbil olur. 



Japonya hüküm etlere 
yeni bir nota verdi 

Çindeki muhasematin daha gaPba 
doğru genişliyeceğini bildirdi 

Çinliler yeol muvaffakıyet kazandılar 
. Tokyo, 8 (A.A.) -Japon karargA
hnıca ne§fedileıı bir tebliğde, Çblile. 
rln Japon Heri yUrüyUşUne karşı koy 
mak üzere Hunan vilayetinde altmış 
fırka yani takriben dört yüz bin kişi 
tahşid etmi:J olduklarım bildirmekt.e • 
dir. 

Tokyo, 8 (A.A.) - Hariciye cazın 
Artta bugUn ecnebi devlet mümessil • 
lerine tevdi ettiği bir notada, Çindeki 
askeri harekAtm ve bombardımanla • 
rın daha garbe doğru genişııyeceği.ni 
bildirmiştir. 

Tokyo, 8 (A.A.) - Askeri hareka,. 
tın Çinin garbine doğru teşmil edile. 
ceğine dair Japon hükfımeti tarafın.. 
dan ecnebl devletlere verilen notada, 
mezk~r mıntakalarda bulunan ecnc. 
bl tebaasının geri ahnm3.sı, ecnebile. 
re alt malların işaretlendirilmesi ta. 
lep edilmekte ve bu noktalarda se. 
Yahat edecek olanların bu seyahat
leri bizzat kendi mesullyetıeri altın. 
da yapacakları ihtar olunmaktadır. 

Çinlilerin :zayiutı 143650 imiş 
Tokyo, 8 ( A.A.) - Japon umum! 

karargthmın temmuz sonundan ilk. 
teşrin sonuna kadar Çin \e Japon 
zayiatı hakkında bir tebliğine göre, 
ÇlnIUerln zayiatı 143.650 dlr. 5270 
de esir alınmıştır. 

Japonların ayni mUddet zarfında. 
kl zayiatı ise 6.153 ölüden ibarettir. 

Japonlar, .Çinlilerden 1 O ağır top, 
131 hafif top, 482 havan topu, 367 
hafif piyade topu, 1237 hafif"Ve 367 
afır makineli tllfek ve l 5.437 tüfek 
almışı ardır. 

Hankeu yağma edlldl 
Şungking., 8 (A.A.) - Amerikan 

••unıted Prees., ajansının Ilankeu 
muhabiri, febrin Çin mahal1esinin Ja 
vonlar tarafından yağma edildiğin\ 
ve Çin dUkkA.nlarının dörtte Uçtinün 
kepenkleri kırılarak malları aşrrıl _ 
dığını yjl.zmaktadır. 

Japonlar bir haftada ıs bin 
ölü verdiler 

Honkong, 8 (A.A) - Blr haftadan 

beri Ltu .. Şan clvannda cok kanlı 

muharebeler olmaktadır. Japonlar 
şimdiye kadar 13 bin ölU ve 30 bin 
yaralı vermlşlerdlr. Japonların bu 
zayiatı Çin ordusunun kuvvetine blr 
delildir. 
Tung-Şandan hareket ederek PuiJl 

üzerine rerllyen Japon kuvvetler! 
hareket noktalarından beş kllomet • 
re ilerde Çinl11cr tarafından mağlup 
edilerek geri dönmeğe mecbur ol • 
muşlardır. 

Yen.Nlngden yine Ppljlye ilerle • 

mek istiyen diğer bir Japon kolordu. 
su Lingşeh1,1da durdurulmuştur. Dört 
yttz Japon askeri ölmüştür. PulJl U. 
zerine iki koldan yapllan bu Japon 
ileri hareketi teşcbbUsU Çin mUUda
faa ku 1vetlerini sarmak maksadını 
istihdaf ediyordu. 

Bir Çin hava kuvveti, bugün öğle 
Uzerl Tung.Şa.ndakl Japon mevzileri 
u~crinde hfr uçuş yaparak bombar. 
dıman etmiştir. DUşman topçu lr.a. 
rargıl.hı nıllhlm hasara uğramıştır. 

Çin deniz kuvvetlerinin 
mnvattakıyetf 

Yungyun, 8 (A.A.) - Çin - Japon 
harbinin başlangrcmdanbcrt ilk 
defa olıu:ak Çin deniz kuvvetleri 
Kvangtung vllAyctlnde garp nehri 
tizerinde bir taarruz hareketine lştf. 
rak etmiştir. 

CephE'den gelen haberlere göre. 
altı Çin he.rp gemhıl, Kantonun elll 
kllometre garbinde Mafanga çıkarı. 
lan Çin kuvvetlerini himaye için bir 
baraj tesis etmişlerdir. İhraç hareke. 
tf tam hlr muvaffakıyetle neticelen. 
miştlr .• Taponlar hafif bir mukave -
met geterdikten sonra çekllmlşlerdJr. 
DUşman 7 ,6 luk beş top bırakmıştır. 

Kantonun şark mmtakasında Japon 
lar bllyil'c asker kuvvetler! tahşlt et. 
mektedlr. Japonların geniş btr ta. 
arruza hazırlandtklnrı antaeı1ıyor. 

Pariste vurulan katibe 
l>Un iki dt>fa kan verlldl 

Pa.ris, 8 (A.A.) - llitlerln husust 
hekimi ve Mllnih üniversitesi kliniği 
mUdUrü Dr. Grandt ile Pr. Magnus, 
Hltler tarafından verilen emir Uze • 
rlne Partse gelerek derhal Von RaL 
hın başı ucuna gitmtşterdtr. 

Parle, 8 (A . .A.) - Von Rathın sıh
hi vaziyeti vehametlnl muhafaza et. 
mektedtr. BugUn ikinci defi\ kendt 
sine kan verilmek lüzumu hAsıl ol _ 
muştur. 

Berlln, 8 (A.A.) - Dünkü Lokal 
:Anzetger gazetesi gibi bu sabah cı-

kan gazeteler de Von Ratha yapılan 
suikastın Almanya<lııkl Yahudilerin 
vazi~·etine tesir edeceğini yazmakta. 
dırlar. 

Berliner Tageblatt diyor ki: 
•'Bu suikast bütlln ağırlığı He Ya 

budilerin üstüne d Uşecektlr.,, 
12 Uhr Dla.tt gazetesi, "Almanya. 

da bulunan Yahudilerden bunun he. 
sabı sorulacağını ve Yabudllerin is
tedikleri amansız mücadelenin başlı. 
ya.cağını,. yazmaktadır. 

Yeni Arnayutluk elcisinin 
gazetemize beyanatı 

CümhurretslmJze ttlmatnameslni 
takdim etmiş olan yeni Arnavutluk 
elçieJ B. Aııa! Cacull, An karadan şeh. 
rlmlze gelmiştir. 

B. Asaf Cacull dUn Taksimdeki eL 
cillk binasında keudisile görüşen 

blr muharrirJmize iki n1emleket mu. 
nasebatı hnkkında ehemmiyetli be
yanatta bulunmuştur. 

Arnavutların Türklere karşı mu. 
habbetindcn samimiyetle bahseden 
ve TUrkiyo Ue Arnavutluk arnsmda 
aktedilmesl mutasavver olan ticaret 
muahedesi hakkında. da şayanı dik_ 
kat maIUmat veren yeni elçi demiştir 
ki: 

·•- TUrklyo ile muallA.kta olan bel 
Hbaşlr hl<;bir meselemiz yoktur. BU. 
tun gayemiz, iki kardeş geçinmesini 
andıran mUnosebatımızın daha ziya. 
de takviyesine çalışmaktır. 1923 se. 
nesinde TUrklye ile Arnavutluk ara_ 
sında aktedilmlş olan dostluk mna.. 
h~desinln bila ftrıza ve inkıta devam 
etmekte oluşu da, aramızdaki kar -

deşçe mUnasebatın mükemmel bir 
delilidir. 

Arnavutlar Kralı Majeste Dirlncl 
Zogo, BUyUk Şefiniz AtatUrlce karşı 
çok bUyUk ve derin muhabbet ve hUr 
met hislerile mUtehasslstir. Arnavut. 
lar kadar Tllrkiyentn ve Türklerin 
refahını candan temenni eden dUn. 
yada başka mllJet tasavvur ede. 
mem . ., 

Elçi bundan sonra, iki memleket 
arasında aktedllecek yeni bir anlaş
ma yapılıp yapılmıyacağına dair 
bir suale şu cevabı vermiştir: 

''- Türk mamuJAtı biz Arnavutla. 
rr aH\kaclar etmektedir. Bilhassa L 
pek ve keten mamulAtrnız Arnavut. 
lukta. eskidenberl rağbet bulmuş

tur. Her iki taratın btrblrile dahn 
yakından · mUnnsebatını temin ve 
kolayhkla ticaret için bir anlaşma 

yapılabiicceğini Umtt ederim. İlerde 
bunun için tcşcbUslerde bulunaca. 
Aız.,. 

AYDJNDA ,- Hitler müstemlekeleri ıstiyor 
Bir köyü su bastı frnl'D '/ı , i. b. J 

15 ev yıkıldı\ , o e:_ıme ı . ır ua. 
DOLUDA KAR DEVAM ha tekerrur etmılJecektı 

EDİYOR B ş . B ' . . 
Bolu, 8 (A.A.) -Dün aabah Bolu.. en LJ~ n 1 g Ve eneş 1 n 

dan Mudurnu ya çıkan poeta otobüsü , , • .. • • 
kardan aöktüremiycrck yarı yoldan d 1 kta tar 1uk1et1n1 y 1 ktı m 
dönmilJ, posta, hayvanla nakledilmif. 
tir. 

Saat 12 de Boluya muvasal:ttr lanm 
gelen Gere.de - Bolu pcstası 4 saat ge· 
çiktiği halde henüz gclmemigtir. Kar 
devam ediyor • . 

FIRTINA DEVAM EDİYOR 
Uç gUndenbcri Karadcnlzde devam 

etmekte olan Karayel fırtınası gi.ddeti. 
ni azaltmıştır. Fırtına yüzünden Kara.
denize çikamıyan vapurlar dün yolları
na devam etmi~tir. 

Pazar günü Karadcnizden tarife mu 
cibincc gelmesi laznn gelen Erzurum 
vapuru hala gelmcmi§tir. 

Erzurum vapuru ile yine tarife mu
cibince dün gelmesi kabcdcn Güney. 
su vapurunun bugün gelce.ekleri umul-
maktadır. • 
TELAVİV SULAR AI.TINDA 

Tclaviv, 8 (A.A.) - İki gUndenbeti 
büyük bir şiddetle yağan yağmurla 

'l'eJaviv ve civarmda büyük feyezan -
tara sebebiyet vermiştir. YUzlcrcc 'ki§i 
evsiz kalmış, şehir dahilinde, tarla ve 
fidanlıklarda bUyük hasarat vukua gel. 
miştir. Hemen biltlin mıntaka, su al
tındadır. İnsanca zayiat olup olmadığı 
be.nUz belli değildir. 

lngiliz Kralının 
nutku 

Londra., 8 (A.A.) - Kralın Lort. 
tar kamarasında bu sabah okunan 
nutku lngilterenln ecnebi devletler. 
le olan mUnasebatmdakl anlaşmayı 

teyit etmektedir. 
HUkO.met, tyi anlaşmanın Mllnth 

anlaşmasının zJhntyeU dahutnde in
kişafını teşçi lc;ln her şeyt yapmağa 
hazırdır. 

Kral, İtalya ile mUno.sebatrn yE\nL 
den teessüs etmiş olmasını ve lfoınan 
ya kralı ile Fransa Reisicumhurunun 
HnUmUzdeki sene zarfında İngiltere. 
ye yapa.ca.kları ziyaretleri memnunl. 
yetle kaydetmektedir. 

Kral. nazırların yakında Kanada 
da yapacakları turneden memnuni
yetle bahsetmekte ve sartedllen gay 
retlere rağmen lspanya muhasema. 
tının devam etmekte olmasına tees. 
elif eylemektedir. 

Fırkalar arzu ettlklerl tak4trde hU 
kömet uzak şarkta bir tttıa.t vücu. 
de getlrmelte Amadedir. 

Nazırlar Filistin hakkında tahki
kat terasına memur komisyonun 
porunu yakında parlA.mentoya tevdi 
edecekler ve lrnbul etmek tasavvu. 
runda bulundukları siyaseti izah ve 
teşrih eyllyeceklerdlr. 

Kral, 10 milyon İngtllz llraemın 
Çekoslovakyanın emrine verilmesi ıu 
zumuna ll}aret etmektedir. 

Kral, bundan sonra mlldafaa me. 
selelerlnden bllhassa stvlllertn mU
da.faaeı meselesinden ve bundan böy 
le mUhrllhA.s lordunun bUt\ln dlkka. 
tini celbetmesl lA.zım gelen mlllt as. 
kerlik hizmetinden bahsetmektedir. 
Kralın nutku, mlltealcıben dahili 

ve bilhassa sosyal ekonomik ve idarf 
tedbirlerden babeetmelttedir. J da.ri 
tedbirler, tskoçyaya mUtealliktir. 

Nutuk, şu suıetle lıitam bulmak 
tadır: 

01\ıf.Uzn.kereleriniz netayicinln ka. 
diri mutlak olan Cenabı Hakkın lna. 
yetlle milletimin saadet ve retahıDT 

tezyit etmesine ve cihan sul}lunu tak 
·rtye eylemesine dua. ediyorum . ., 

Yolmrli f"rin ~Hi11la11 •opl m "or 
Berlln. 8 {A.A.) - D.N.B. ajamn 

blldirlyor: 
Polfa genel dlrelttBrti, bazı hA.dJeo. 

ler Uzertne, Berllnde bulunan Ya.hu. 
dl halkın elinden sna.hlnrı toplamak 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Kendilerine sllA.h taşımak için mn 
srıa de verilenler, bu tedbirden hariç 
tutulmakta.dır. 

Şimdiye kadnr, polis, 2569 bı~ak vo 
ıtıstik sopa ve 20 bin kurşunla 702 
tabanca mUsadere ctmlşiir. 

Münih, 8 (A.A.) - D. N. B. bildiri.. 
yor: 

Bürgerbraukellerde nasyonal sosya. 
list partisi emekdar azasmm ananevi 
toplantısında bir .:ıutuk SÖ!•''yen B. 
Hitıer, 1938 senesinin Alınan tarihine 
en büyük vakalar ve muvaffakıyetler 
senesi olarak geçeceğini bildirdikten 
sonra ve 1918 senesi vaziyeti.:tl ve Vil 
son prensipinin bir aldatmadan b34· 
ka bir §ey olmadığım izah eyledikten 
sonra ezcümle demiştir ki: 

Bugün, muazzam muvaffakıyetler • 
den dolayı if tih:ır edebiliriz. Faknt, yi 
ne bugü.J, her zamankinden daha ziya. 
de eski düşüncelerimize eski prensip
lerimize sadık kalmak istiyoruz. Biz. 
mütey?.kkız bulunacağız. Biz, acı ve 
öldürUcil seneler yaşadık ve yabancı 
memleketlerden gelen hoş seslere kati 
yen bir daha kolay kolay iman etmi. 
yeceğiz. Evvel! ben, ancak ve bizzat 
kendimizi:ı müdafaa edebileceğimiz 

haklara kaniim. Sonra, ancak istihkak 
ettiğimiz ka1.ançlara inanıyorum. Zira, 
bu dünyada hiçbir şey bedava veril • 
mez. Şimdi, yeniden aramızda bi~cıiya 
tımızı hare!tete getirmek ve saflığı -
ınızdan istifade etmek istiyorlar. Fa. 
kat ben. soğukkanlı ve ihtiyatlı duru 
yorum. Dü:ıyanm yeni bir umumt ada
let ve sulh yoluna girmek istemesi çok 
güzel bir şey olurdu. Ben yalnız bir 
şey temin edebilirim: Eğer dünya si. 
lih elinde harekete geçerse, Alman 
mi1letf, elinde y,eytin dalı ile dola§mI. 
yacaktrr. 

Biz, diğer milletlerin rejimlerini 
münakaşaya kalkmak istemiyoruz. 
Hatta., yabancı memleketıerb. nasyo· 
nal • sosyalist prensipleri kıı.bul etme. 
sini dahi istemiyorum. Onlar, varsm 
demokrasilerine sadık kalsınlar, biz, 
nasyona.l .. sosyaliznıimize sadık kala. 
cağız. 

Fakat devlet adamı olmak sıfati~e 
miiletfmin menfaati için. yaba.:ı.cı mem 
leketlerdekl davaları, meseleleri tet • 
kik etmeye ve tehlikeleri bertaraf ey. 
lemeye mecburum. 

Bundan hiçbir İngiliz mebusu me· 
nedemez. 

Bundan birkaç zaman evvel, B. E • 
den daha nazır iken a..-ıcak bir arzu. 
su bulunduğunu ve bu arzunun da, Al
manyanın dünya ekonomik münasebet 
Ieri::e karışması için, Alman otar§islne 
mani olmak olduğunu bi!dirmişti. Biz 
de bunu istiyoruz. Fakat eğer İngiliz 
muhalefet gazetelerine inanmak laztm 
gelirse bizim dünya ticaretine faal su 
rette karıışmamız 1ngilt('rede pek de 
hoşa gitmiyor. B. EdeLin arzusuna 
pek de i.:ıa.nmamakta. demekki haklı 
imişiz. 

Frar:ısada. ve İngilterede halen ikti. 
dar mcvkiinde bulunanlar, muhakkak 
ki sulha bağlıdırlar. Fakat, ben Çörçil 
lafr nasıl çevirmek isterse istesin. ba. 
zıları bizimle harbetmek istediklerini 
gizlemiyorlar. Bunu sarih surette söy· 
lemeye mecburum. zira, milletJn gaf. 
lete kapılmasmı istemiyorum, Demok. 
rasi esasları mucibince, B. Çörçil bu 
günlerin birinde ba§vekil olabilir. B. 
Çörçil. ben Almanlardan nefret etmi
yorum, fakat Almnnlarm tehlikeli ol. 
duğu:m söylüyorum, diyor. Faka .. bu 
iki cümlenin manası birdir. Bir 1ngl. 
liz ·muhalefet lideri de, biz Alman mil
letini değiJ, fakat rejimini mahvetmek 
istiyoruz, diyor. Bu iki cU.mlenin mft.. 
nası yine birdir. Zira bizim rejimimizi 
ancak evvela Alman milleti:::ıin mah • 
volması ile yıkılabilir. Fakat bu efen
dilerin Alman meselelerh1dcn hiçbir 
salahiyeti yoktur. Alman mesele!erin. 
de salahiyettar bir kişi varsa, o da. be. 
nim. 

BEN 40 MİLYONUN VEKtLtYtM 

Çorçil, belki 15 ila 20 bin sc~ici. 
nir. vekilidir. Fakat ben 40 milyon ki
şinin vekiliyim. Ben, bugün, bu mem
leketlerde hükumet başında olmıyan, 
fakat bir ~ün hükftmct başına ~cçcbi· 

lecek olan ve bizim haklamuda için 
ki fikirlerini gizlcmiycn kimsclc 
mantalitclcrini nazan dikkate alına 
mecburum. Ben, Almanyanm emni 
tini mümkün olduğu kadar fazla 
viyeye karar vcnniı bulunuyorum 
Alman milletinin beni tasvip etti~· 
den eminim. thlü etmediğimiz ı 

yapmaya her zaman hazırız. Fakat 
dakika kendimizi müdafaaya da 
bulunduruyoruz. 

B. Çörçil, B. Duff Cupper, Alman 
nın hiç bir zaman müzakere yol 
girmek istemediğini ısöylemek cüre 
gösteriyorlar ve bu efendiler, kcnd 
r~ni dinleyenlerin politik cihalctine 
venmck istiyorlar. Onlara ıunu ha 
latalım ki biz !ngfüere ile hattl 
muahede yapını§ bulunuyoruz, E 
yabancı memleketler müzakere yolw 
girmek istemedileree kabahat bLd 
değildir. Fakat Almanya, kapı qiJ4 
rinde dilenecek değildir. Eğer yaba! 
cı memleketler, mcıru talepleri isaf 1i 
mck llizumunu kabul etmek iııtemiy4, 
larsa, nihayet Almanyanın adalet isfı 
yerck kendi hakkını ba§ka yollarla •ır 
masına §a§mamalıdır. tl 

Bazı İngiliz mebustan, Almanyan? 
bir seneden az bir zamanda iki dcmoll 
rasiyi mahvettiğini söylediler. Fa~: 
evveli, bunlardan ''demokrasi,, den f: 
mana murat ettiklerini ve demokrat 
namma kimin söz söylemek hakla fi 
duğunu sormak 11.mn gelir. Allah ~ı 
mokrasinin anahtarlarını acaba B. Çld. 
çile mi verdi? 

Demokrasi, milletin arzusuna da~ 
nan bir rejimdir. Ben, bu usul ile şa;, n 
sölicr oldum ve bugün bUtün AtmaS 
milletinin itimadım haiz olduğumu 
tiharla söyliyebilirim. Ben iki dem~~ 
rasl dcğll, iki diktatl:SrlU'k, B. U§nif' 

ve B. Bcnc~in diktiı.törlilklcrin.i yı~ 
İngiliz parlamentocularr, belki b 

İngiliz imparatorluğu meselelerinde 
Jahiycttardırlar. Fakat orta Avru 
bahsinde bunlar, tam bir cihalct i~ 
dedirler. Bunlar, kendi zekilanru \a 
listin üzerine tevcih etııelcr daha ç~r 
iyi ederler. Zira orada belki faydalı~ 
görebilirler. Filhakika, bugün Filiıt "! 
de olup bitenler, demokratik bir re I' 
mi pek az andırmakta ve daha ziya 
bir cebir ve şiddet rejimine benzemJ.t 
tcdir. Bu Filistin meselesini ancak ~t 

misal diye aldım. t~· 

Her halde, muhakkak olan bir t{S 
varsa Almanyanın önümil%dcki bir f'

1 

ne içinde bir kere daha 1918 de oldu 
gibi aldannuyacağıdır. Alman mille 
ne karşr yeniden kin yaratmak ve ~ • 
haçlı mücadele açmak iıtiyen efendi il 
§Undan emin olsunlıtr ki, 1918 hez· 
ti bir daha tekerrür etmiyecektir. 

MOSTEMLEKER!Mtzt 
VERtNiZ 

Almanya, Fransız ve f ngıliz ii 
darlarının bu gibi düşünceleri takt>l 
ettiğinden ve Almanya ile müsavat 
zere ya:iamak istediklerini bildirme~ 
olduklarından dolayı kendilerine mf 
ncttardır.Fakat "iyi geçinme,, anlaş/ 
kelimelerinin, biz, manalarını pek 
anlıyamıyoruz. Zira bilinmesi ir.a 
den şey şudur: bu iyi geçinme ve 
anlaşma, ne gibi geyler üzerine olac• 
Biz, birçok defalar eöyledik ki, 
memleketler.den, manaıırz bahanel 
ve cuılt esası olınıyan ithamlarla 
nan müstcmlekelerimiz haricinde, b'ı 
ka bir şey, katiyen hiç bir gcy iste~ 
yoruz. Fakat her zaman tebarüz ettJ 
diğim gibi bu, bir harp meselesi def 
dir, bu, ancak, ne diyeyim mesel! r 
adalet meselesi, devamlı entcrnaayo 
bir sulhe yl açmakta hakikt hUsn .. 
yctler meselesidir. Bunun haricinde f 
memleketlerden kat.iyen başka bir f 
talep etmiyoruz. 

Bilakis bu memleketlerle iı yaoa:ı~SI 
ticaret yapmak arzusundayız. 



vus orya e 
Pariste iş arıyor • • 

uavını 

rens Starhemberg hatıralarını Pengoen kuşu Yumurtasın
dan 

Yeni bir yemek 
Yeni bir dans daha 
Bu Güzel Kız işte Tecrübe· 

mı 

yazacak, "film mi çevirecek ? 
·- mini Yerdiği milis tcşkiHHı çıkıyor ve 

Londranın garp kısmındaki 100 den 
fazla lokanta listesine, son zamanlarda 
mutat olmıyan bir yemek yer tutmuş
tur; Penguenkuşu yumurtasından ya. 
pılmış yemek ... 

sini Yapıyor 

nll'at'İıı i 

ski Avusturya ba \ekil nıua\ lni 
ns Stath<'mberg Pariste iş arayan 
adam vaziyetinde dolaşmaktadır. 

._ ugllıı, o da binlerce Anıstury .. ıı 
ıııtecl gibi, Paristekl ikinci sınır 

Herden birinde oturuyor \'e ne gi. 
ir işle para kazanaea~ını dUşUnil

't. Acaba studyolar 1çln senaryo mu 
tlsa? yoksa Jıntıralarıııı mı neşret. 

lakikaten, prensin hatıraları me. 
la okunacak bir macera romanı 

f.dJ edebilir. Esasen hayatı bir 
senaryosu olabilecek bir şekil

flir. Bu giln, bu hayatın kahraman. 
ından biri prensin karısı dn, film. 
e çalışmak Uzere stUdyolara baş

t-ınalttadır. 

rcnsln karısı Nora Grcgor, Yiya_ 
ın meşhur artistlerinden biriydi 

Starhembergle bundan Uç.dört SC· 

evvel e\'lennıişti. O zaman bu iz. 
aç A \"usturyanın en mcs'u t aşk 

Pral armclaıı hil'i olarak knrsılan. 
Ye prcn81 fti tl&tlü we t lfmelbl r 

1 roman gibi anlatılmıştı. 
BugUn prensle artistin Uç yaşında 

de oğulları vardır. KUçUk Hana 
gUn sabahtan akşama kadar Pa-
dört döncrelc iş arıyan annesiyle 
asını beklemektedir. 
rr>ns Starhembcrg tarihte mc>ş. 

\e Avusturyanın en eski bir aile-
mcnsı•p~ur. Dedelerindc>n bir 

rh:mıberci !le Türk orclusu 1G83 
:nde Vi;ann Jqı.pılarında çarpış. 

I. 

'arhemher~ ailesi kendisini Avııs. 
'adaki l\rnllılc hanc>dam Habs
ı;'arclan Ustun tutardı. ArşidUşes 
ni Stnrhemberg bir gUn saray. 

!l.1 U !l38 Çnrş:ımlı.1 
ıl,5:ıını s:ı:ıt 20,30 fl:ı 
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Tııl,siınılc 
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1 bUyUk bir ordu halini alıyor. ÇilnkU 

- llııbsburglar sonradan görmUş 
insanlardır, demişti. Halbuki biz ..• 

Dolfus, prens Starhem berg Ye Şuş
n ig. A vustury .. nın son devir tarihin • 
de üç meşhur simayı teşkil etmekte. 
dir ve onların bir aradaki macerası 
bundan ylrml sene evvel, umumt har. 
bin son senelerinde başlamıştır. 

1917 de bir gUn genç bir znbit vekL 
il cephe.re geliyor \'e ttmlrJerine ken
disini talcdinı ediyor: 

- Starhemlıerg ... 
SeHlmına ıııul:ahole eden znbit de 

kendisini tanıtıyor: 
- l\IUJAzım Dolfus, kıt'a kuman. 

danr ... 
Onun yanında bulunan da ismini 

söylliyor: 
- l\ltilazim Şuşnig. 
Starhcmberg lıarbde çok iyi bir as. 

ker olarak tnmıııyor. Onu. Pransız 
ordusuna karşı nen boylarında çar
pışırken gfüllyorlar. 

Daha sonra, Bitler !\IUnilıte hU}iü. 
met aarrıesrnı rıaııtıarır"n ıı:_,w a n 
onun yanında buluyorlar. Bu hAdfse
d .. : r · nnn CGı lngi nl• AYustury ~ 
hududundan iceri kaçıran Starhem • 
bcrgdir. Sonra Görlnge para temin 
edip lsviçreye geçmesine yardım e. 
den de odur. 

l'akat. IIitlcrin bir nıUlAziml ola. 
rak çalışmak bir mllddet sonra pren. 
sin hoşuna gitmiyor. A vıısturyada 
kendi emri altında bir milis kun·etl 
teşkil ~diyor. Bunun için encJA, a -
sırlardanberi Starlıcmborg ailesin. 
den yetişen kumandanların <.'mrlnde 
çalışmış olnnların torunları arasında 

dolaşıyor. Onlardan kendisine tarar. 
tar ve gönUllU topluyor. 

Nihayet ortaya "llaymvehren,, Is-

prens çok zengindir. Avusturyanın 

muhtelif yerlerinde on yedi şatosu 
vardır ve buradan kendisine her ay 
binlerce lira gelir gelmektedir. Star. 
hemberg bu parayı teskiHitına tah
sis ediyor Ye Haynıvchrenleri gittik. 
Ye kun·etıendlrlyor. 

llu teşkiHlt Avusturyada bUyUk bir 
kuvvet halindedir. O sırada Alman. 
~· ı silflhlanm J Y • ..... tıır. ayı ı · . 
meye başlamıştır. Avusturyadakl Na. 
zilcr :;ittikçe tehlikeli bir hal alıyor
lar Ye nihayet başvekil Dolfus'u öl _ 
dtiriiyorlar. Prens Starhembcrg onla. 
ra karşı bir cephe alıyor Ye memle
kette nazilerle çarpışmağa karar ve. 
riyor. Bu gaye ile Şuşlııgfn yanında 
kU\"\'etll IJlr muavindlr. Bitlerin ya
nında çalı-,mnyı istememiş olan 
Prens Şuşnlgln nıua' ful olarak blltUn 
gayreti ı1e çalışıyor' c bir gün kendi. 
sinin başvekil olmak ihtimali de Yar. 

dır. 

Lokanta müşterileri, bu yeni yeme· 
ği iştahla yeyince de, lokantacılar, si. 
parişlerini arttırmışlar ve son hafta i
çerisinde Londraya 5.00 tane Pengu • 
en kuşu yumurtası gelmiştir. Bunları 
Cenub Afrika sahillerine civar adalar~ 
dan getiriciler, siparişin daha artaca • 
ğı anlaşıldığını ve bu itibarla bu kıy
metli maddeyi daha yüksek fiatle sat _ 
mak için külliyetli olarak sipariş kabu
lüne yanaşmayıı: azar azar vermeği ter 
cih ettiklerini söylemiılerdir. 

Büyük Britanyaya Penguen kuşu 
yumurtası, ilk defa bundan 4 sene ev. 
vel getirilmiş, gene alakayla karşılan • 
mış, ancak 1934 te ihracat Cenubi Af. 
rika resmi makamları tarafından yasak 
edilmişti; bu yasaktan maksat da, Pen
guen kuşu neslinin eksilmemesiydi. 

Penguen kuşu yumurtaları, cenubi 
Afrikada ötedenberi yenilmesi mutat 

Ftl ·.:ıt ç •· gcf:mcden lıaşYekil Şuş. bir şeydir. Bu yumurtalar, tavuk yu • 
nig Haymvchrcn tcşkillıtını kendi murtalarından 6 defa daha büyüktür 
illarcslııde almak isliyor. o zaman ve bu 6 misli büyük yumurtalar, 100 
prens müşkül lıir rnzlyette kalıyor. de nisbetiyle yüksek derece ve miktar 
Ya Bitler tehlikesine giiz yumup çar. fosfcrludur; dolayısiyle de, sinirleri 
pışmaktan çckilıncsi, yahut da teşki- ve beyni müessir surette besleyicidir, 
Hitını bırakması lfizımgeli) or. tabii ve sıhhi noktadan ehemmiyeti ha 

Ilu milşktil anda prens Starhem _ izdir! 
bergln birdenbire ortadan kayboldu. Penguen kuşu yumurtalarını birçok 
ğu görülüyor. Bir mUddet e\'Yel ha. kişi pek lezzetli bulmaktadır. Türlü 
raretll bir rntanpcn·er olarak çarpı. tarzda pişirilmesi de mümkündür. An. 
şan mil!s şefi nereye gitmiştir, kimse cak bir hususiyeti vardır, ki aşçı belki 
bilmiyor. Şefsiz kalan teşkiHl.t da da- de bunu mahzur aayar; ge~ pi§mekte· 
ğıhyor. dir; oldukça geç ... 

Prens şimdi bir kadına delicesine Bununla beraber, belki de geç değil; 
a.şık olmuştur. Vlyananın meşhur ar. bir Penguen kuşu yumurtasının piş _ 
tisti }.'ora Grcgoru seviyor. Yanından mesi, ancak 20 - 25 dakika sonra ka. 
lıir a bile a •yılmıyor.~UtUn siyast tıla maktadır!? ... ~~-- _ 
emei erini ônü lçf .~~. I 
Kendisini artık tcşktJAtının başında, OQİfİzfer 80 'aneferinden fe• 
mitinglerde, nümayişlerde degll, ar- daya mı Batladılar? 
tistle beraber hazan tsviçrede Leman Büyük Brı"tan b'" ilk' • b . ya uy sanayı er a-
gölU n Un kıyılarında, hazan da karlı hının Birminghamda t ki b" · d ğ .. . yap ı arı ır ıç. 

a tepelerinde g rliyorlar. timada, İngilterenin tanınmı simala -
Şimdi bUtun gayretlle uğraştığı d b' . 1 Lo d ş 

yalnız bir şey Yardır: Papanın karı. rın an ırı o an. r Dadli; Anglo -
Saksonlarm · Evım •atomdur· m sile nik!\hının bozulması ve karısın- . . ' ' :r • ea-

dan ayrılarak artistle evlenmek.. lindekı darbımesellerinin 20 inci asırda 
Nihayet, Uç sene sonra bu arzusu. kısmi de olsa bir değişikliğe uğradığı. 

nı kaydederek, devamla·. 
na muvaffak oluyor Ye Nora Gregor. 
la eYlcnlyor. - Memleketin her tarafın.da ve bil-

Bu suretle, aşkta galip gelen prens 
siyasette kaybetmiştir. Nihayet, A
vusturya Alınanyaya geçiyor Ye Star 
hemberg karlsile teraber Parise ge. 
Jiyor. :rnıun şatoları ve ge11rlerl A-

hassa büyük §ehirlerde seyrisefer va. 
sıtalarının ucuzlatılması ve mükemmel 

Yusturyada kalıyor. BugUn de, elin. 
deki paraları bitmek Uzerc olduğun. 
dan iş aramaktadır. 

- KURUNun k.ltap şeklinde rowaıı tefrikası -

Eski bir lngiliz milli danstan: Mo. 
dern bir Amerikan dansı doğdu. 

Bu yeni dansın, genç Alman film 
yıldızı Madi RaJ tec:rütiislni y~ 

leıtirilmesi, ayni .zamanda her tarafta 
birden mantar biter gibi sinemacılann 
çoğalması, aile yuvası ve aile hayatı 
mefhumunu gitgide başka tarzda b:ıriz 
leıtirmektedir. Ev, gitgide sadece uyu. 
nacak ve alelacele yemek yenilecek 
yerden ibaret kalmaktadır. Hatta, ev 

dışında yemek yemek, öğle zamanlan 
lokantalarda, akşamlan barlarda kann 
.doyurmak itiyadı, şümulleniyor; çün

.kü oralarda da fiatler arbk bundan ıo 
se:ıe cvelki kadar pahalı değildir. 

Ve netice olarak derim ki, İngiliz .. 
ler, evde oturan kimselerden clmaktan 
çıkıp, dışarda dolaşmak temayülünü 
gösteriyorlar!? ... 

!?'• T .. ASTIK YOZLU ADAM 

L.t merJivcnln Ust başından alt başına kadar yu. 
\r"<' rl.ındığını farkettl. 
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Bcllci de vUcudUnUn berelenmeslnden hAsıl o
hı· acılarla kendine gelmişti. Fakat ayağa kalka. 
c;ık lıalde değildi. Bununla beraber kendini zorlı
y:ıruk do;'.;ruldu ve bir sarhoş gibi sendeleye sen. 
dc~t'Yu sokağı buldu. 

cı mi. gazete idaresindeki masası başına o. 
tur~.u , adliye binasında cereyan eden Han-ut mu
hakemesini \e yapılan baskının tafsllAtını yazı. 

:>ordu. Bunu bitirdiği sırada babası içeri girdi: 
- llu""lln iyi bir iş gördUn Cimi, dedi.. Dm'°·· 

Fakat senin' yeni bir gayret sarf ederek bir iş da
ha görmeni isti:> orum. 

- Ne yapmamı istiyorsun baba? 
r·r Godfrey Stanton boğazını temizliyerek: 

- Az ünce polis mlldUril Slr Gorc Malfroy tele>. 
fon etti. Söz aramızda, polis mUdUrUnUn, benim ya_ 
kın ahbabım olduğunu blllrshı. Çok canı sıkılıyor. 
r 'ı:ı doğrusu. nıahkc>me salonunda cer<.'yan eden 
hl\diFe h~klunda etraflı maH'lmat elde edememiş. 
fi ııin şimdi Skotland Yarda giderek kendisine i
zahat vcrnı"ni istiyor. Buglln adliye binasındaki 

ı,ac;kın nasıl olup bitti ise, başından sonuna kadar 
s<·yliyeceksin. Ben de seninle beraber geleceğim .• 
F:ılrnt mesele şurada: Acaba oraya gidip hAdiseYI 
nakledecek kuyveti kendinde buluyor musu~? 
Yorgun değil misin? 

- Polis: 

- Ne!?·· Dana tabanca mı .... Diyecek oldu 
Fakat .. u · · ) . soz nU bıtıremeden bir patlama sesi işitildi. ! olıs kalbinden vurulup yıkıldı. Ona yakın olan 
ir genç polis, katili yakalamağa kalkıştı. Bir ta· 

banca sesi daha duyuldu. Genç polis de yere 
kıldı. yı_ 

Anlaşılıyordu kf, bu baskın gayet hesaplı ola
rak hazırlanmıştı. ÇUnkü bUtun bu çarpışma es _ 
n:-sında içeriye dalan on <tokuz diğer adam, mcr. 
divc>nlerl tırmandıktan sonra sağa sola dağılmış· 
lurdı. 

Mahkeme saJonunun içinde işitmek Uzere ol 
dukları idam hUkmUnUn korkunç tesiri altınd; 
bUtUn dinleyiciler mum kesilmişlerdi. HAklm, 
sucluya hitap ederek: 

- Vilyam ITarvud, dedi. Senin en korkunç 
bir suçu fşJediğin tahakkuk etti. IIükmU giyme -
den en·eı. söyllyeceğln bir şey Yarsa söyle ... 

İşte tam bu sıradayken baskın başgösterdl. 
DUyUk kapı ardına kadar açıldı. Gözcü polisler, 
göğüslerine tabanca tutularak içeriye sokulmuş
tu. Derken yUksek bir ses işitildi: 

- Kimse yerinden kımıldamasın! 
Bu ses, bUyUk kapıdan fcerJye dalan ,.e bU _ 

tun bu baskın kafilesinin lideri olan adamdan ge· 
liyordu. 

lIAkim, ma:ıkeme salonunda cereyan eden 



Tarın•başılar 
T ~tbik tlarını bitirip Trakya 

köylerıne dağıldı 

Trakyanın genç tanmbaşı Zarı 9rup halinde 

Edime, (HususiJ - Bir senelik pra 
tik den tatbikatı gören Trakyanın Ta
nmbap genç köylüleri bugün son im
tihanlarını da vermiıler ve köy bölge. 
lerine uğurlanmışlar.dır. 

İkinci posta olarak köylerde bekli
yen 50 kiti çağırılmııtır. Bunlar ya -
kında gelerek derslere ba§lıyacaklar _ 
dır. 

• istanbulda kurs görmekte olan 

Trakya nalbantları bu ay içinde şaha. 
detnamelerini alacakları için köylerde 
sıra bekliyen dördüncü grup hemen İs 
tanbula gönderilecektir. 

Bunların yatı ve yiyecek maıraflarr 
Ziraat Vekaletinden, aileleri ile kendi 
cep harçlıkları ile yol masrafları da u
mumi mü(ettiılik tarafın.dan verilmek
tedir, 

Karadenizde şirin bir kasaba 

AR HA V • 1 
Arhavi, (Huıusi) - Burası deniz 

ıahilinde ve kendi ismiyle anılan Ana. 
dolu deresinin mansabında kurulmuş 

tirin bir kasabadır. 
Arhavinin bayındırlık noktai ncza _ 

nndan pek mühim olan iki peıi var
dır. Birisi Karadeniz sahil şosesinin 
baJlangıcı elan bir yoldur ki bu yol 
Arbavinin içeriıinden geçerek Arhavi 
dere.inin yirmi mdre solunu takip C1le 
rek, bet kilometre ilerledikten sonra 
yeni yapılan Kavak köprüsü vasıtaıiy. 
le kır§ı tarafa geçerek Vice nahiyesi. 
ne doğru gitmektedir, 

Diğeri ve bayındırlık noktai naza • 
riyle beaber iktisadi kalkınması da te. 
min edecek olan Arhavi - Mugul yo. 
)udur ki bu yol da Kavak köyüne ka
dar Karadeniz şosesiyle birlikte gider 
ve oradan Murgula varır. 

Denizden çıkıp şoseye doğru ilerli .. 
yccek olursanız fındık, p:rta'kal, man. 
dalina, limon ve diğer meyva ağaçla
rı Arhavinin gUzeliğini bir misli daha 
arttırır. 

Zaten şosenin Arhavinin karlr dağ. 
lannın eteğinden akan billür suyun 
yirmi metre solunu takip ederek yapıl 
mış ve bununla beraber yolun her iki 
tarafında meyvaların yeşilliği cidden 
şayanı dikkat manzaralardandır. Arha. 
vinin otuz beş kadar :ayu var r ve 
bu köylerin kısım azamında ilk mek -
tep mevcut olduğu gibi ekseri mektep 
leri de tam te§kilatlı ve be§ sınıflıdır. 

Arhavi halkı cesur ve çalıımayı ken 
disine daima prensip ittihaz etmiş mü. 
nevver insanlardır. 

Ahalisi memur, mcrangoz, doğra -
macı, terzi ve rençper olmak üzere 
muhtelif işlerle iştigal etmektedirler. 

Köylülerinin yaşayışları ve evleri as 
ri bir şekilde yapılmıştır. 

Bugün tabiatin her şey bahtetmiş 

olduğu Arhavi halkının dileklerinin bi
risi de doldor ihtiyacıdır. 

Zaten Arhavi kasabasının H~paya 

kadar on sekiz kilometre yolu vardır. 
Arhaviden on beş kilometre yukarısın
da olan bir köyünden ani bir hastalık 

Adıyamanda 
Cumhuriyet Bayramı Çok 

Parlak Geçti 
Adıyaman - (Hususi) Vatanın 

!.er köşesinde olduğu gibi, Cumhuri
yetin 15 inci yıldönümU, kazamız. 

ela da çok büyUk tezalı11ratlarla kut
lanmıştır. 

I>aha bir hafta e\.·velinden, bütün 
hlr b·.yraklnrla 'e talil arla sUslen. 

mlştlr. Köylerden ele gelen yUılerlc 
atlılnrın 1 tirakile bu bUyUk gUn 
emsalsiz bir surette tesit edilmiştir. 
G fener al. yı yapılmış, gUndUzl;ü 
törenden sonra Cirit oynanmış, köy
. üye hnlkc' 1 ye belediye tarafrn<lau l 
z!~ afet verilmiştir. Öğretmen M. Ta
lat Kırıkgöntil ve Tahrirat kAtibl 
A. Hıza Ersözen'Jn bugün için yazup 
söyledikleri ı.onferanslar, çok alkış. 
toplnmıştır. Sinamacı Mustata tara
frnrlan getirilen Radyo ile de, An
lrnradakl Tören takip edilmiştir. 

Belediye intihabı 
Binlerle vatandaşın iştiraklle yapı. 

lan kazamız Belediye intihabı bitmiş 
ve mUntehiplerln temamı reylerini 
parti namzetlerine vermişlerdir. Ya
ııılan riynset intihabında da, eski 
Belediye Reisi Z. Tandoğan ekseriyet 
le kazanmıştır. Bu çalışkan başkana, 
Yeni dene mesaisinde de muvaffakl
yetler temenni ederiz. lntihaba alt 
bir resim gönderiyorum. 

Durin Mücadelesi 
Merkez Adlyaman olmak Uzere, 

Besni, KAhta ve Adlyaman kazasında 
tek tırnaklı hayvanlar için Durin mU 
cadelesl başlamıştır. 

Bu iş için Pendik ve Ettik Iabratu. 
varlarından Bakteryolok Zeki ve 
Raif Köylüoğlu ile, vitı\yet veterJ. 
ner DirektörU Zeki Malkoç ve hayvan 
sağlık memurlarından lbrahlm ve 
Jf amıll gelerek, işe başlamışlardır. 

Balyada Bir Kaza 
Balya - Geçen hafta •-t on karar

larında da Bany kaza merkezinde BaL 
ya Karaaydın maden şirketinde Orta 
mağarada yer altında maden çikarmak_ 
ta olan ve bir tavan altında çlııan altı 
amelenin üzerlcrinc çürük tavan bir -
den sukut etmiş, Enverpaşa mahalle -
sinden Boşnak göçmen Ahmet ile Man 
cılık köyünden Nasuh ağır yaralanmış 
lar ve ölmüşlerdir. 

kar§ısında otuz üç kilometrelik bir yol 
dan hasta hakkında .doktoru haberdar 
etmek çok müşkül bir vaziyettir. 

Bunun için halk düıünmüı ve müm. 
kün olduğu lakdirde bir doktorun se
nevi kazancı temin edilmesini garanti 
etmek şartiyle Arhaviye bir doktorun 
davet edilmesini kararlaştırmıştır. 

- KURUNun kitaP. şeklinde l'Qman tefrikası -

................... 
T. C . Z RAAT 1::3ANKASI 

Kuruluş tarlbl: 188& 

Sermayesi: 100.000.000 Türl: Lirası 

~ube ve ajanı adedi: 262 

Zirai "e Ucarl her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere28,8001ira ikramiye verec 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf besaplann 

en az 60 llraeı bulunanlara senede 4 defa cekllecek kur'a ile aşağıd 
pllLa ıöre lkramt1e datıtılacaktır: 

f Adet 1.000 Liralık 
4 .. 600 .. 
• •• 250 ,, 

40 .. 100 " 100 •• 60 " 120 .. 40 " 
160 .. 20 " 

4.000 
2.000 
l.ooo 
4.000 
6.000 
4.800 
3.200 

Lira 

•• 
•• 
" 
" 

Dt.KKAT: Beaaplannda.ld paralar bir sene lçlncle 50 Uraaan .. 
ğı düt-mi7enlere ikra.uı.i7e çıktığı takdirde % 20 rıızlasl> le ı-crll 
eektlr. 

Kur'alar senede f defa, 1 EylUl, ı BlrlnclkAnun,'ı Mart ve ı ~ 
~ıran tarihlerinde çektlecektlr. 

lJ.AN 

Üsküdar .~<ıliyc hukuk hlikimllAlnden: 
1\adıköl ünde Bıılıaril e caddesinde 22 

Xo. Ju hanede sakin Rıd,·an Halit Kocn
oğlu vekili aYukal Hasan Hilmi lar:ıfın

dan Üsküdıır Selm:ınağa mahallesinde nr. 
'kn soknkla 3 Xo. lu evde Fatma aleyhine 
açılan boşanma da\'nsının neticesinde ıa. 
rafların1boş:ınmalarına karar verilerek sn
dlr ol•n ~-1 t-938 tarthll JlAm bir :mreti 

tebliğ edilmek üzere müddaleyha3 
derilmiş i!iC de mumallc,honın ik 
hının rnet"hul olduğu şerhile bil~ 
iade kılınmış 'e ilanen leblıga l J 

ı,arı:ır 'erilerek ilamın hır sureli 
me dh anhanesinc talik cd imiş o 
dan müddnle) h ratmanın ıııaluınu 
'e lchliğ mnkamınn kaim olrn k üz 
fi;}et gar.ele ile de il'ın olunur. 

(\' P.. 

inhisarlar U. müdürlüğünder 
I - İdaremizin nakliyat §ubesi içi n şartnamesi mucibi:ıce yaptı~ 

ilan edilen açık güverteli, armalı ve tam tcchizatlı 1 adet çektirme ' 
için 11-X-938 tarihiııde elde edilen fiyat layık hadde görülme Jı.~in 
gün müddetle açık eksiltmeye ko.'Ullu §tur. 

n - Muhammen bedeli "4500,, lira. ve muvakkat temi:rntı "337.5 
dır. 

III - Eksiltme 19-XI-938 tarih ine rasthyan cumartesi günü saa 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şube sindeki Alım J{omisyonunda yap 
tır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alı 
V - İsteklilerin eksiltme için tayi ;ı edilen gün ve saatte yüzde 7 

venme paralariyle birlikte yukarda ad ı geçen komisyona gelmeleri ila 
nur. "8246,, 

lsıanlrnl .\sliye nllıncı hukuk 
me!!iindcn: 

18 LASTiK 'Yü?.LU ADAM ZLASTfK YOZLU '.ADAM' 19 -hadiseden haberi yokmuş gibi, 1rnpıdan içeri da _ 
lan ve yUksek sesle haykıran adama bakıyordu. 

Yüksek sesle haykıran adam elinde bir ro • 
Yelvcr tutarak ilerledi. Ye hQ.kimc httabcn: 

Han·ud, kendisini kurtarmağa. golmtş gibi 
görünen bu adamlar tarafından az sonra llncedll. 
ınek ihtimalini de hatırına getirerek tereddüt i· 
çersi nele tıerıtyord u. 

N -c 
-

lstanbul l\uıukrıpı Tckiualp sok 
l ılı e' de oturan Yani far fınd n 
lup enelce J\ocamu taf:ıpa a 1u 
sokrık 4 snyılı evde oturmakla ikc 
ıknmcıg;ıhı ınedıııl Folini nlc;ı,hırl 
lan hoşanm.ı da,·asınn ait nrzulı. 

nıüddeinle) hin ikametgahının m(' 

tinden bnhsilc lıll:i tebliğ iade ı, 

üzorine nrzuhnl suretinin ın:ılıkr 

vnnhııncsinc nsılnıasına 'c ke) fİ' 
giin zarrındn cevnp 'ermek iııerc 
gün müddeıJe Fotinin ın lıkrmrı ı 

154i nuın:ıra ıncla kıı)ıtlı terke 
hoşanma d "n ına k r 'c lı le 
znrfındn cc,·np 'erı ıco;i !uzumu ır 

rine geçmek uzere ilin olunur. 

- Buglln1Uk bukadar yetişir! 
Dedi. 
Hakim, yalnız bir daldka kadar tereddüt dev 

rc!!l ı;eclrdl. Sonra sesinde kUçUk bir titreme bile 
sczllmekslzhı: 

- Vilyam Han·ud, clı>di. :Mahkemenin kararı 
o merkezdedir. ki. st.'n buradan alınarak ... 

Tam bu sırnda, bnskıncılarm llderi elindeki 
tabancayı sıktı ve h!kim olduğu yere yuYnrlım

dr. 
Din1cylcller arasındaki bazı sinir hastası ka. 

dınların çılgıııcn gülüşleri istisna rıdller.r>I< olursa, 
mahkeme salonu tnm bir sUkflt içindeydi. 

BlltUn hu ''aziyete hAkim olan haş baskıncr 
şimdi mahkfıma hitap ediyordu: 

- Harvur'I, oradan çık! 
Az önC'c, idam hUkrnUnU dinlemekte olan a· 

dam, rUyadn 1miş gibi yerinden oynadı. Suclu ::re. 
rinln parnınklık kapısını nçmak Uzere iken, mu
hafızlar ona mtrnl olmak istediler. Fakat derhal 
onların etrafını baslnnl'ılardan birkaçı l>irden 
ardı. 

Pollslerd0n bayatta kalanlar da ölllmlc tch
rııt edlltyordu. 

Derken baskıncılar liderinin yeniden sesi tşl. 
tlldl: 

- Kimse yerinden kımıldamasın. (Sonra ar
Jiadaşlarınn dönerek} haydi tamam. 

Bu söz, blltlln baskmcılann dışan çıkmalarını 
emrediyor gibi idi. Nitekim bUtUn adamlar, Har. 
\'Udun etrafında bir muhafaza kordonu teşkll e· 
d'Jrı>k kapıya doğru yllrUdliler. Ta\"rrları o kadar 
tehditkdr idi ki, kimse kendilerine yanaşmağa cc. 
ı:arct erleıniyordn. 

B11 kUçUk kalabalık ilerliye dursun, baskın. 
cııa1 ırı reisi cebinden yuvarlak bir şey c;ıkardı ve 
:ndlı'~tme ı:mloııuııun ortasına nttr. Derken siyah 
\·e l.11ı~1:r11 bir duman çıkmağa başladı. Ortalı~ı ka. 
ra bir bu!ut kaplamış gibi idi. 

Herkes i.ılt.sUrüyor, aksırıyor, gOz ı;özU gör
mUyordu. 

" "' . . ,_ . . .. 
Rtanton boğucu gaz bulutundan kendini kur. 

1 r.rmak tein kala balık arasından dışarıya cıkmağa 
snYaştı. Pakat bir deniz dalgasına dUşmUş gibi çal 
kanıp duruyordu. Nereye gittiğini ne olduğunu bl. 
lemez bir hale geldi. Kendini kaybetmişti. GözUnll 
açtığı zaman kalabalıkla sUrllklene sllrilklene htr 

-.. 
"' -Q 
fO ... ·-)J, 

C\. P. 

İL\N 
BeloiUu dörduncü sulh hukuk 

mesinden: 
Osnıaııbevclc Kodaman caddesi 

ınrırndn oturan Mehmet hırlozn S 
tnrurmdnn Taksimde Mnc:ır soknk 
hane npartman 5 sayıdn oturan k 
hin ole.) hine nçılnn sulh tcşehhiı 
sının muhakemesinde rnulınkeme ~ 
vncı gelip dava ccl ilen R hinl n g 
rla,clile:ıc ~erilen meşrııh ilan d 
lenin semti meçhule sittı ı nnl 
ıliınen 1clıllgot icrasına 1.:ar r 'eri 
duğund n ınub:ıkcmc gunu olan • 
038 ııırıhinc mu adıf :o; 1ı guııu SJI 

da\3 cdılen TI hinnııı l1e) O IU d 
:o;ulh hukuk mahkemesinde hazır 
ması telılignt makamına kaim otnı• 
il" n olunur. 

(\'. p, 



istanbul 
Tarh Hesap 
N~ l'ioo ... 
70 70 İbrahim Erden 

J21 121 Nesim Arditi. 

l 
121 121 Nesim Arditi. 

2 
662 652 Eytip oğlu Mustafa. 

Q5 625 A. Cemal Bede~ta.ni ve 
şeriki 

239 239 Boğus Sukiasyan 

1 
49 49 ee1e.1 

536 536 Tahir ~ie ---
ı 1 

1482 1482 Alcko 

J215 1215 Albcr 

8 25 Recep 

19 10 Mustafa Kamil Canmert. 

1437 1437 Osman 

OefterdarJığından • 
• 

D~vJet demlryollarıoa alınacak mlfett 
muavini mDsabaka tartları 

Hareket mUfetU~I yeUomet Uaere ml1.aabaka ile mUfettlf maaTlal 
caktır. Müsabaka earUarı aşağıda yazılıdır. 

1 - lmtlhanda kazananlara 130 lira aylık verilecek ve staj mu 
nln hitamında mUtettl81lfi tasdik edl lenlertn aylıkları 16111ra7a lblal 
nacaktır~ 

2 - .Müsabaka imtihanlarının yapılacağı mahaller, taliplerin a4 
göre blllhare teıblt edilecektir. 

8 - JılUfetUş muavini olabJlmekfçln lAznn olan evsaf ve ••alt. 
A - Türk olmak. 
B - 40 yaıım geçmemiş olmak. 

C - KWıendJs veya yüksek iktuat ve ticaret mektebi mtllkl1e mılrt 
Hukuk ve7a Fen fakültesi mezunu olmak. 

ç- ltletme merkezlerinde yapılacak eafhk muayeneafnde faal hlmı 
te çalışmafa mani bir hall olmamak. 

D - Askerlikte ilişiği bulunmamak. 
E - l'ransmca, almanca. ingilbce ve italyanca Jİ8alılal'IJada3 J:ıirine 

kıf olmak tercih aebebldlr. 
MUracaatname ile birlikte lbraz edllecek vewk, 
A- lsUda ve 6 adet vatka fotolrafr. 
B - Pollıten tudlkll iyi durum kllıdr, 
O - NUfuı cDzdanı. 

ç - Mektep dlplomuı. 
D - Allıerllk veılkuı. 

E - Maklna ile yaıılmıo kıaa terCUme1f hal Tarasur. 
F - §imdiye kadar bqka yerde çalıemıpa aldıtı bon•mı örnekler 
Bu vealkalan eksik olanlar ve mu 117en T&kltte mur._t etme,. ... 

mnsabaka imtihanına kabul edllmıııer. 
f - MUaabaka imtlhanlan 28-11-988 tarihine mUıa4H puarteel 

nu yapılacaktır. Talipler yaııJı vesnlJıJe en nihayet 20-11-tH tı,uatne k 
dar Sirkeci, Haydarpaıa, tzmır. Ankara, Afyon '\"C Adana lfletme mtldarıtı 
!erine müracaat etmfı ve aıhhf muayenelcrJni yaptırmış olmalıdırlar. 

5 - Müsabaka imtihanında riyaziye (Ali değil) memleketin tlltı 
di coğrafyası iktisat Tilrk ve TUrkiye Tarihi umumi tat'ih ve coğrafya 
cak ve bildiği dile ve mütekabilen tUrk~cn tercilme yaptırılacaktır. 

6 - Staj müddeti: 12 ny 

1-2.3 üncü smıf istasyon ve anba.rlnrda 4 ,. 
Hasılat servisinde. 2 ,. 
Baş müfettişlik kaleminde. 3 ,. 
MUfcttlşlfk kursunda ve fmtlhan, 3 ,, 

MOfettfş nezdinde. 2f " 
• •• 

Doktor alınacak 
Do\·Jct J>emır Yollan Umum )lüdürlüA'finden: 

Jşletmclertle münhal bulunan kısım hekimliklerine, mecburi hisme 
U\.bl olmayan ve bu sene askerlik hlz metini bitlrmııı olan gençlerden b Ka ı İhbar .. 

ftıt 8olmfı No. SenMI Vergf81 nameıiJt ~~-~~=ı:..:_:--.~~~--...~-~~-r--ı~aoaıo..-aırııaö.nttı • 1 

Dfı doktonı Hamfdlye cad. 8 36 

1 
Deri ve kösele tüccarı .KöprlilU han 44: 36 

Deri ve kösele tüccarı ,, Köprülü han 44 36 

Kahve ocağı .. 4cü \.akıf han 37 36 
--

1 

Kollektfi ıirket. .. • • 14 37 

,, . Mimar Kema- 47 37 ~ÇI 
lcttin. 

ı 

Komisyoncu Mithat Paşa 21 37 " ha:ı" 

Nakliyat komisyoncusu " 
Mimar Kema.. lS 38 
lettin. 

.. Bozuk tulum. 6 38 Terzi ba 

Şıı.pka. tamirciıi .. Yenicami 82 36 
~ad. 

Berber " 
Vezir iskelesi 27 36 

Vezir 13-15 38 Berber ,. 
iskelesi 

Su ve buz " 
Zahireciler 13 3 

20.70 H 

13 
55.44 14 

11 
37.80 14 

12 
21.54 36 

15 
95.06 25 

89 
128.64 22 

82 
73.06 1 

l 
31.50 8 

19 
5.40 l --28 
l85.83 28 

15 
313.97 l 

59 
75.60 1 

12 
13.61 6 

67 

Bu doktorlara a)'da 177 Ura Ucr et ve ikametleri ieln ayrıca loi 
verilecektir. Lojman bulunmayan yerlerde ev klraaı verilir. Kıaım 

dnhllindo ;rapacakl::.rı Ynzlfe seyahatlerinde ayrıca harcırah da alırlar. 
Talip olanların bir dllekce ile A nkarada zat fflert mGdlrlltUne mH 

racaat etmeleri ilA.n ..ılunur. (82f2) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu . ilanları 

M. M. V. Deniz Merkez SatmalıD.A Komisyonundan: 
ı - Tahmin edilen bedeli 110.000 lira otan Diz.el • Cenere~tör gurubun 

kapalı zarfla mil:ıakasası 12/Birincika nun/938 tarihine rastlayan 
gUnU saat 14 de Vekalet binasındaki komisyonumu?.da icra edlleceırtlr • 

2 - tlk teminatı 67fi<l Ura ve §art namesi de 550 kuruştur. 
3 - Şartnamesini almak istiyenle ri:ı her gün ve münakasaya girmu 1 

yenlerin de belll gUn ve saatten bir saat evveline kfldar ilk teminatı ve bau 
ni ''esikalan havi kapalı teklif zarfları ru makbuz mukabilinde komisyon 
ka.,lığına vermeleri. Postada olacak ge cikme1er kabul edilmez. (4490) (7823) 

• • • 
Marmara ÜaaübaAri K. Satınalma Komisyonu BC1§1omtlığsM&t&: 

Cinsi Klloım Tahmini ffat Tutarı llk temlaatr 

Koyun eti 
Sığır eti 
Kuzu eti 

26.000 
30.000 
20.000 

Kuru, Lira. Lira K. 
40 10.000 
25 7.500 
46 9.000 

26.500 1987.H 
1 - Komutanlık deniz eratının y ılhk ihtiyaçlarından olup 7Ukar4a 

cins ve miktarı yazılı Uc kalem et bir şartnamede ve kapalı ıııarf uıalllt 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 26 lkinclteşrin 938 cumartesi gUnU aaat 12 dı limit. 
te Terune kapısındaki komisyon bl naıında yapılacaktır. 

S - Bu işe alt şartname 135 kuru~ mukablltnde koml11yondan almaltf. 
lir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek ls teklllerln 2490 1&71h kanunun tltetl. 
si vesalkle birlikte yukarda miktarı gösterilen ilk teminat makbuılarmı 
havi tekıtf mektuplarını muayyen gUn ve saatten bir saat enellnı kadar 

. rd adı. iei ve eski adresleri yazılı eşhas yeni adreslerini bildirme. 
Emin~illlil~~~~m~~erennd~~b ~ nd~hi~nrm~g~~il~~n~ıe~t~unçff~~~~----------------------------~ .. d bulu ıınmamış oldu arı 

mi§ 'te yapılım arnştıımalnrdn . a . . t tebliğ edilememiştir. . . ... .. . 

komisyon başkanhğına vermeleri. (8187) 

Jarmı havi ihbarnameleri kendılerıne bızza 42 i maddesi hükmiıne tcvfıkarı. teblıg yerine geçmek uzere keyfı 
· k un unun H1.l ne Hukuk ısulıi muhakcmelcrı an 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Sabnalma Ko
misyonundan: 

yet ilan olunur. (8226) 

il.AN 

Re~i!.t ış sulh lcr:ı menıurlu"undn l : 

nır rılnc ı"iın temini i~ı·ı lı:ırıı nllın:ı :ılı 
nan bir inek cıo-11 -mıs tarihint' tcsnılıır 

rı 1• 1 sc·l· i:r.cf<'n onn .. den perşemlıe ı; n ı sn ı ' 
kadar açık ıırtıırrıın ırnrctilc F:ıtlh A tpıı_ 
z:ırmda pnrnyo C'e\•rllccr§lndrn mııhc~ız c~
l a muhammen kıymcli, l üzdc )"etmış l:ıc-

1 - Bir tanesine on bucuk Ura kıymet tahmin edilen "Yurf ft &nletl• h 1 d f!ı tnkcllrdc 17-11-938 la. 
şinl u ":ı

11 

~·r ~crşcnıhe günü yine Ol ııı 1 Alemaar sineması ne uygun eeklz yUz ha)"•an velensesl 21-11.938 pazarteal l'tllll •aat oa 
rihıne m 

5

n 
1 

f kı" film bucukta kapalı zarf usullle eatın alınacaktır. 1 11 iklnri ortıınnnsı yapılacaklır. A-

m:ı 
10 

c c 2 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan ahnabtıecelr olan b• 1 ı cJediyc ,.e telllili:re rcsinılerı 1 Kontes V l 1) k 
lıC'ı :ırın 

1 

- a e S a eksiltmeye girmek Sstlyenlerln altı yUz otuz Hrahk teminat melıt1ıt wra 
kenclllrrine n!I olmnk illere sözü gcçn ı;üıı 2 - Biivük Sehir 

1 
sandık mnkhuzu fle ~artnamede yazıtı bcl~elerl muhteTI teklif sarflanalfl 

"C "nnlle mnh::ılllnıle 1ı.11.hıı clurulııC'nk nıc. i••••••••••lllı•a:.i __... 
· " ı ı *"j h"lll gün eksiltme vaktinden bir sant en·ellne kadar komf111ona va~~ nıurunıı rıılirnrnnllnrı ı ıın o unur, " 

olmaları. (4624) (8075) 
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CA ihH M··shil Ş ke 
Tesiri kati alımı kolay en iyi müsflil şekeridir 

Bilümum eczanelerde bulunur. 

• 
l 

1• •••••••••-••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••nı•u--••••••-• ... -•••• .. ••••• .. ••n•-.. • ouoououu•••-·--·---••••••n••n••U••nu••••n•-•• on--n•-Hu-•n•-uu•-••""i 

aJndarma geneJ komutanlığı Ankarıl 
satıoalma ~omisyonuodan: 

1 - Aşağıda cins ve miktarı yazılı ve muhammen bedeli yazılı on kal 
palaska takımı kapalı zarf eksiltmesidde teklif edilen fiyat pahalı görüld 
ğünde:ı toptan ve beher kalem ayrı ayrı en az fiyat verene ihalesi yap 
mak üzere 10·11.938 tarih ve perşembe günü saat 10 da pazarlıkla satın 
nacaktır. 

2 - Şartnamesi 128 kuruş karşılığında komisyondan alınabilecek olan 
eksiltmey~ girmek istiyenlerin hizala:ı:ıda gösterilen ilk temiuat ve şartna 
de yazılı vesikalar ile birlikte belli saatte komisyonda bulunması. 

(4489) (7822) 
Miktarı Cinsi tık teminat Tahmin Tutarı Eksil 

bedeli me 
Lira K. Lira K. Lira K. 

600 Altı kütüklü palaska takımı 247 50 5 50 3300 00 .8 
3100 Altı kütüklü omuz kayışı ::W2 25 1 30 4030 00 E 

950 Altı kütüklü Bel kayışı 85 50 1 20 1140 00 r: 
CI> 

150 Altı kütüklü süngülüğü 5 62 o 50 75 00 ı:ı... 

900 Uçlü bir kütük 81 00 1 20 1080 00 QO 
M 
O') 

2000 Nevresim palaska takımı 675 00 4 so 9000 00 ,..... 
...; 

1000 Nevresim palaska bel kayışı 105 00 140 1400 00 -' 1000 Nevrsim palaska omuz kayışı 123 75 1 65 1650 00 o 
rt 

1000 Nevresim palaska süngülüğü 26 25 o 35 350 00 
6200 Tüf ek kayışı 255 75 o 35 3410 00 

Yckihı 1097 62 25435 00 

1 
T:Ü_R Ki YE VE K 1 LI: 

ERS 
GALJi7_:._ SESLi HAN 

\ . : ; c ~ P. Jı{ E N'. ·'C A D D E Sİ 

• 

z a r F .6:R u 'Z ~s o K AK ,, 

N ~ 121 

•·····ARSLAN ······················• 
\ Şeker, Helva, Lokum, Karamela, Yapımevl ı 
t Sahihi: Huoıeli Şekercisi M<'lımet 1brahim Şekercioğlu t 
t En uygun fiatlc en nefis şekerler toptan fiatına perakende ve toptan alanlara aynca iskonto. • 
t Bayram yaklaşıyor, ağız tadile şeker yemek ve müşterilerinize çok iyi bir ~eker satmak isterseniz imHithaneme t 
t müracaat etmeden başka yerden almayınız. t 
t Adrese Dikkat: KADIKöY OSMAN AGA KERESTECiLER BAŞÇAVUŞ SOKAK No. 38. t 
····~····-~···········~······················ 

,.,,~ ... ALM u~~,ı 
Ankara Memurlar kooperatif şirketi tarafından getirilen_en iyi 

ALMAN KOKU 

Depoda teslim 
Tonu 25 Liradır 
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Hafif bir üşütme bazan büyük bir hastahk 
çıkarabilir, derhal bir kaşe 

• 
al ınız Kurşun mühürlü çuvallar içinde evlere k~dar da teslim edilir. Müracaat yeri: SE l 

l,RlP .. NEZLE • BAŞ ve OİŞ ve bütün ağrıları 
derhal geçirir. 

Si 
Ankara memurlar kooperatif şirketi lstanbul irtibat bifrosu 1 
Sirkecid.~, : alıköşkü cadde sinde, Liman 'hanı karşısında ~ .

1 ~uhurdarzadehanındaNo. 32Telefon: 23074 ~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
OEPOSU: Kuruçeşmede Altınçapada 2 No. ıu kooperatif deposul _[ft __ iWtlfilj _____ l!I riiJMi~ 
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Belediye ve Hususi İdareden müteşekkil mahalli İdare emekli ve öksüzle· il 
rinin 938 yılı ikinci altı aylık yoklama sının almmaSlna S-11-938 gününden 
itibaren başlanılacağından aylık sahiplerinin doldurtacakları ilmühaberleri 

1 

nüfus belgesi ve resmi senet ve aylık cüzdanları ve soyadları yazılı tatbik 
mühürleriyle beraber oturdukları kaza -Belediye şubeleri:ıe götürerek yokla · 
malarını yaptırmaları ilun olunur. (8218) 

:r. :r. :r. 
Yollar tamiratında kulln:ıılmnk üzere İüzumn olan ve hepsine 9000 lira 

bedel tahmin edilen 3 tane kamyon kapalı zarfla yeniden eksiltmeye konul • 
muştur. Eksiltme 14-11-938 pa.zartcs i günü saat 15 tc Daimi Encümende 
görülebilir. lstcklilcr 2400 sayılı ka:ıun da yazılı vesika ve 675 liralık ilk temi. 
nat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarım havi kapalı zarf • 
larmı yukarda yazılı günde saat 14 <le kadar Daimi Encümene ''ermelidirler. 
Bu aaatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (7941) 
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1Şt~Qµlr~9~.utanbğı 
~ai•n~lrria,,Komiıyonu ilanhrr 

_.,.,.. _.__,..,. ~ ··- ... - ••L• " • ' • • 

Ci:ısi 'Miktarı Muhammen B. % 15 Eksiltmenin 
Beheri Tutarı teminatı Şekli Saati 
L.K.S. L.K. Li. Kr. 

9G Adet 36.- 5.40 Pazarlık 14.-
100 Ton Bedeli 550.-

Bostancıdnki mevcut depolar tamir 
Ambalaj 700.- 187.50 Açık 14.15 

1 
Bilcğitaşı 

Tütün tozu 
ihale günU talihi çıtrnıadığıııdanı 

_ ma~ 

cltirlleC'eğlnden paznrlıkln ihalesl 1250.-

14 ikinclteşrin 938 parnrtesl günü s:ı Iskarta ip 1D5S Kilo -.19.12.5 374.46 56.16 Açık 14.30 
a~ 10 da ynpılacal(tır. Muhammen ı - Paş:ıbahçe fabrikasında eski cam fabrllrnsı enkazından bakiye 
keşif bedeli 250 şer liradan 500 lirn. !JO santim lrntruııda ve bir santim ka lınlıltında 56 adet blleğitaşı, lzmir 
clır. tütUn fnbrikasıııd - mayıs 939 nlha:·etlne kadar toplanacak 100 ton tutun 

llk tcmlnnt 38 liradır. Şartname- tozu ve Üsküdar depolar grupunda r.ıevcut 1958 kilo ıskarta ip hlzalarm. 
si ait oldul;u şubeden verilebilir. l! ~)·azılı usullerle satıl:ıcaktır. 

lstcklilerlnln ilk teminat makbu- II - Muhammen bedellerile yilzdo 15 teminatları hizal:ır:nda göste. 
zu ve mektupla ri le 24 !l O sayılı kamı_ rilmiştir. 

nuıı 2 ve 3 Uncu maddelerlncle yazılı III - Arttırma 28-11-939 tarihine rastlıynn pazartesi gUnU hlzaların
vesllcalarlle ,.c ihale gününden 8 <la yazılı snat'crde Kalıntar,ta levazım ve mubayaat şubesinde müteşekkil 
glln evvel vilayet nafıa nıüclürlükle_ lrnmisyondıı. yııpılncaktır. 

rlnden alacakları vcsiknlarile bera- ıv - Blleğitaşı nümunclerl Paş.ıbahco fnbrlknsındıı. 1145+813=1958 
bor belli gUn ve saatte Fındıklıda kilo ip nümu..,esi Üskiidar depolar grupunda görülebilir. 

lllflıtmtllıiıtı~UQ-.ııPlllHll--- lllflllllll~ıtltflttunnıttllllRlflıınıınıllllHil1tKı komutanlık satın alma lrnmisyonuırn V - l steklilcrin aı·ttırma için tnyin edilen gün ve saatlerde yüzde 15 
Sahibi: ASIM US Nesrivat Müdlirü Refık A. Seven::dl gelmeleri. (8101) teminat paralarlle birlikte yukarda adı gecen komisyona. gelmeleri ilAn Q. 

lunur. (8247). 


