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Orta Avrupada mühim müzakereler oluyor 

Tuna havzasında 

Vaziyet şimdiye kadar 
görülmemiş 

bir şekilde karıştı 
Almanya karşısında Orta Avrupa kapısı kurda 

açılmış bir koyun ağıh halinde imiş! 

Peşte'de Prağ'da 
Avusturya ve 
Macaristan 

itaıyan tek lifini 
kabul etmiyor 

te, 10 (Hususi) - Avus
_;..;.J:'•'tias~' kili B. Şuşnig ile hariciye 

ndo Şm.it buraya gelmiş

(Sonu Sa. 4 Sü. 1) 

VİZ ' 

ra çıkarm•k 7a

au halde yabancı 

etlere gidenler ay-

sal yafaya biliyor? ltırca 
""-----~~~~~"""--------------------
·~~.Memleket haricine seyahate çıka· 
C\~lar için yirmi he§ liradan fazla 
l>ara çıkannak ya aktır. Bu milı>aade
l'e rnuhalif olarak kağıt para, yahut 
altın götiirenlere kaçakçılık cezası 
lathik cdili}or. 
k ~akılırsa hu müsaade hududu da-

Pe§tctk J.xmuşanlardan A vustur
ya Başt1ekili ile ltalyan hariciye 

nazırs 

iktısad 

Romen Başvekili 
Dlyorki: 

"Sjyasetimiz 
değişmiyecek,, 

Prağ. 10 (Hususi) - Rumen hari
cıye nazın B. Miçesko, bugün Prağa 

gelmiş ve İstasyonda Çek hariciye 
(Sonu: Scı. 4 Sü. ! ) 

Vekili 
Dün liman işletmesinde ve Türk 

ofiste ·meşgul oldu 
iktisadi dalrelerln lhtlyaclarını t sblt eden 

Vekil akşam Ankaraya döodtl 
Şehrim.izde bulunan !ktrsat Vekili 

ve Ziraat Vekaleti vekili B. Şakir Ke
sebir dün lstanbulda bulunan tktısat 
Vekaletine merbut bütUn iktısadi da
irelerle deniz müesseselerinin haliba
ztr vaziyetleri hakkında geniş bir tet
kikat yapmıştır. 

Bay Şakir Kesebir sabah 10.30 da 
beraberinde İktısat Vekaleti müste
şarı Faik Kurdoğlu ve Türkofis reis 
muavini Nihat olduğu halde liman iş-

(Sonu S!r. 5 Sü. 3) 

Telgl1lf ad.resi: Kurun • Ysfanliul 
Telef. 21413 (Ya.za), 24~70 (/dare) 

Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

Taksimde tiyatro, 
sergievi ve Halkevi 

yapılacak 
Belediye stadgom yerinin ve et
rafının istimlakine karar verdi 

Tabim meydanından 
Şehircilik mUtehassm Prostun ls

tanbulun imar plinı~r hazırlamak yo
lundaki çalı§maları günden güne ilerle 
mcktddir. Mütehassısın bitirdiği nazım 

bir görü11Uş ..... 
pllinlardan Taksime ait kısım şehrin 

müstakbel çehresi için hususi bir ehem 
miyeti haiz bulunmaktadır. 

( Somı Sa. 4 Sil. ') 

Vali Ankaraya gitti 
Bay Ustündağ'ın gazetemize 

beyanatı 
Etin ucuzlatılmasını Jstiyoruz: Prostun 
hazırladığı imar nazim planlarını beraber 
götUrUyorum; Bütçe şubata yetişecektir 

1 tanhul Vali ve Beledive Rei~i 
Mnlıiddin Üstündağ, Oalıil İ): e \ ckii
letinin da' eti üzerine ılihı akllamki 
trenle Ankarn~ n gitmi.,,tir. Dnhili) e 
Vekillcti, Vnli 'e Belediye J{eisini İs· 
tanhulun et~ imnr ve lıiitçe meseleleri 

....... .._. ' .... 

ılınde encehi memleketlere gitmek 
\'e se} alı at etmek imkansız bir iş ol
"ıak lazım. Buna rağmen lıer sene 
t~ııaport alarak gidenlerin sayı ı on 
1ııleri, belki de yilz binleri geçiyor 

'e hi;} le her giden aylarca ecnebi 
bıe.rnıeketlercle döniip dola~rfor. 

Acaba yinni beş Türk lirau ile 
~ttnleket Jıuclutlarmclan çıkıp giden 
d 1t kadar insan yabancı memleketler
. e hu knclar zaman nasıl ya~ayabili-

ispanyadan gönüllü
leri geri çekmek için 

~()r ~iye merak eclenler çoktur. Gali
a sız de hunu dü§ünüyorsunnz. 

h Dünya yüziinde yabancı seyyahlan 
l tdava he leycn lıiç Mr memleket bu
~l'ltnadığma göre: 

, - Aca1Ja bu kadar adam hariçte 
h~r~ettikleri dö\ izi na ıl tedarik ede
} 

1 1Yor?"' diye kendi kendinize soru-
or unuz. 

~ l Oerlıal haber 'erelim ki bu i~, ha
d' arınm eandığı gibi, ne sihir ve n~ 
ç \k~.ramet e vi cleğildir; lıattii bir
~ kırnseler hükumetin gözü öııiind«> ı 
te ~d~tıleketten harice ahın götünnek ., .. 

.;;- Garip §ey .. Bu na ıl olabilir?" 
de"· tıru da izah edelim: Bu da garip 
le~ıl, pek hn~ittir. Hakikaten mem
d etten ac1ını1 ha ına yimıi l>e~ lira
han f atla kii~ıt para çıkarmak ya-ak-
0{· Sonra miktarı ne kadar az olursa 
aJ~n lrle ld'ık, 'ahut ~ayri me kiik 
lJb çıkarmak ta ya nktır. Fakat al
o) Para,) nlmt alelude kiilçe ~eklinde 
sa rn~~I da :ıı:iynet ~~·a~ı halinde olnr-

' 
1 lıas a bilezik ,eklinde bir ka-

ASIM US 
(Sonu Sa. 4 Sil. 3) 

B. Şakir Kescbir 

Romen 
Kralı 

Yahudiler 
hakkında 

HUktlmetln siya setini 
izah etti 

Lond.ra, 10 (Hususi) - Deyli He
rald gazetesinin Btikreşe gönderdiği 
muhabir, kral Karol'la bir millakat 
yapmıştır. 

Kral, Romanya dış politikasının iç 
deği§ikliklerden katiyen müteessir -01-
madığmı temin ettikten sonra Yahu
di meselesine temas ederek demiştir 
ki: 

(Sonu Sa. 4 S. 3) 

Londra komitesinde bugün yine 
görüşülecek 

Teru"l soT:aMarıncla 
Londra 10 (A A ) - Yarın 'toplana

cak olan ademi müdahale komitesine 
verilecek karar projesi muhtelif eks
perlerin baJhca üç mesele hakkındaki 
noktai nazarlarınr ihtiva etmektedir. 

Fmul.o lmuı•eıfori . • 
Bu meseleler, kontrol, gönüllülerinin 

geri çekilmesi ve muhariplik haklarının 
tan~ll\BStndan ibarettir. 
Komitenin yann bu meseleler hakkın 

da bir karar vereeefi tahmin olunuyor. 

Vali Ostftridağ 

lıııkkmda izalrnt "ermek üzere çağır
mı .. olduğu için lulıiclclin Üstündağ, 
helediye iktı al işleri nıiidiirü Asını 
Süreyya ile imar :ı;ulıc i mü<lürü Ziya· 
yı ,la hcraher g()tünnit,tür. 

Et fiyatlarının ueuzl atılması hak· 
kında f ;;tnnhulcla hir mlidd<>t eYnl 
~luhi,ldin Ü tündağin reisliği altın· 
<1a heleılive iktı at İ§leri müJürii, mez 
haha nıiicliirii, liman i~letmec;İ müdü· 
rü ,.e ka :ıplar irketi rei~i toplana· 
rak uzun uzadıya tctkiklerrle hulun· 

· (Sonu Sa. 4 Sü. 4) 

Ekml'h fiyatı on paıa 
indi 

Belediye nark komisyonu dün toplan 
mış, un fiyatlarını tetkik etmiş, netice
de ikinci nevi ekmekle francala fiyatı
nı ipka etmiştir. 

Birinci nevi ekmeğin fiyatı on buç1'k 
kuruşa indirilmiştir. Bu suretle ekmek 
fiyatınıda on oara tenzilat yaoılmıs de
mektir. 



• 

2-KURUN 

Hava dalga arı arasında 

Büyük dev 0tler harp 
ediyor 

• 
1 mi yı s nra Ve say 

muahedesi 
ing·ıterede b~r radyo nezareti 

teşkil ed·ıecek 

f ngili:ce "T~nbour0 gazele$İnde 
"Dporum" i ·imli muluırrir, V er,~ny 
mualıcdcsinitı )"irmi sene sonra biı 
mulınscbe.~ini ,·aparnk c::cii.mle §ll11U 

diyor: 
DUnya üzerinde yeni usul bir muha- l 

reoo başladı. Bu muharebede atılan 
silılhlar insanların vUcudilne değil, ka
falarının içine saplanıyor. Taraflar, 
bu muharebede, sililı yerine edebiya
tı, filmi, radyoyu kullanıyorlar; ve 
bunun ııdma propaganda muharebesi 
deniliyor. 

Geçenlerde İngiliz parlft.mentosunda 
yapılan münakaşalarda muhalifler re
isi Atll bu propagandada kullanılan 
silahların nevilerini birer birer saydı 
ve yalnız muhalifler tarafından değil, 
hUkOmet mebusları tara.fmdan da al
kışlandı. 

Bunun ÜT.erine f ngfllz'erln propagan 
daya, propaganda. ile mukabele etme
leri takarrUr etti. 
İtalyanlar h 

Mc-selenln esası eudur: İtalyanlar, 
kendi radyoları Ue arabca neşriyat 
yaparak İngiliz mllstemleke ve domi n
yonlarrnda ~ayan insanlara hitapla 
lngi1fz siyasetinin dUriJstlU1!Unden 
bah11ettner. Mussolfntntn fikirlerine 
tercUman olan Jurnala d,ttalia gaze
tesi ba muharri rl Gayda, İngi!Jz par
Uı.ınentosunda İtalyan propa.gandnsma 
karşr söylenen aazlerden a.hacderken, 
lnglllzlerln, Arn.blan öldUrerek onla
n terörle 1 nre et iğini yazmaktan ~
kimrl'1i. lngfJfr.lerln lddfasma göre, 

ubt Amerikn elncmalıınnda gc te
ri n filn"ll'r, İngiltereyi fena bir dev
let ofarak te~ ir etmekte fmiş. Yıı

km Ş"rkta, Fill~Un, Irak, Yemen, Hi
caz gfbl Arap Jil"nılE'ketl"rinden ba.,. 
kıı, Hindistan ahrıli!:ıfni de !talyanlar 
l~il~re o.lgy]line teşvik ed!Y?!l_ar -
m•a. G~rı sene, Mu~olini Trobht?u, 
aınPi..'ZJ.Y!~;yPret etti@__zaman Arı:b
la.,ruı b&roillği lt11ıcın1 kuş:ınır.1~tı. ln
giliz1cr bu 'here :r. 1 kendi Jnt.:stcmfokc 
siyasctlerinı;> knrfiı bir nllrnaytş o1arıı1· 
telakki ctmlslerdl. Di~er tar2.ft:m !
talyanlarm Bari flehrindE-ki radyo is
tasyonundan nrab"n. söylenen sözler 
İngilizleri fena halde km3.ırmaktad1t'. 

İngiliz b:ıP'/."1·ill Çrunberlayn ge -
çenlerde parlamentoda söylediği bir 
nutukta, İtalyanların bu tUrlU pro n
gnndalarına kat1!I !ngtlterenin tedbir 
almak mecburiyeti karsısında bulun
duğunu söylemiş ve İngiliz hUkt\meti 
derhal faaliyete gccml,tlr. Hindista
nın muhtelif ~chirlerinde geçen sene
denberi yapılan ve Haydarn.bad niza
mının da nakdi yardnniyle başanl
ma.k Ü7.l're bulunan dilnyanm en bUyUk 
nı..dyo istasyonlnn faaliyete getirilmek 
tize!"e o1duğu gibi. Londrn radyosu da 
bu ayın U~Unden itibaren lb~~ta arab
ca. olmak Uzere muhtelif lisanlarda 
neşriyata b:ışlamıstır. 

İlk önce ttalyanlann kitap, film ve 
radyo ile yaptığı propagandalardan tn
gili7Jer radyo propa.g dıısma. cevap 
vermeğe başladılar. lngiltercde rad
yo ncsriynt nı, devletin yardım ve kon
trolU altında idare ed n (B. B. C.) Bri
tis Berotkastln~ Korporcyşin'in l\~rici 
§Ube<1i, dominyonlarJa milstemlekelere 

mahsus olarak baztrladTğı program
lannı tadil ve genişletmiştir. l.<mdra
d:ıki rnclyo istac:yonu 24 saatin 16 sa
atinde ~nJı~ır. !ngillz imparatorluğu 
geniA o1dw';u için. Radyo programları 
da insanların uyanık bulunduklan 
memleketlerin yaşama şartlarına uy
durularak tanzlm olumruıktadır. Ha
vadis, mUzik, nutuk, İngiltereııin hn
yatma dair sözler. imparatorluğun teş. 
klliıtına rut kararlar, her memleketin 
lisan fi.det ve zevkine, imparatorluk 
da 'ıilindcki insanların anlayabileceği 
şekl<.' uydt ,_ılmakt~drr. Bütün bu iş

ler tçin mııhtelif milletlerden müt,.,.has
sıslar lazımdır. Bunlar radyo)-u dinll
yenleri ikna ve mikrofonda söyledikle
ri sözleri zihinlere sokabilmelidir. 

ltalyanlarm propagandas1nı kendile
ri kin tehlikeli görmeğe başlayan !n
gilizlcr, imparatorluk dahilinde rad
yo neşriyatı ve propaganda işlerini 
idare etmek Uzere bir nezaret teşkili 
ni J:>ile dUşUnmeğe başlamışlardır. Fa
kat, İtalyanlar dn, lngilizlorln bu faa.-

liyetine karşı yeniden faaliyete geç -
mişlerdir. (Nüs Revil) nUn yazdığına 
göre, İtalyanlar yeni bir sistem orta 
ve kısa d ı'r;alarla İngilizlerin en kuv
vetli radyo istasyonlarını şaşırtacak 
bilyUk bir istasyon iru}asına hazırlan
maktadırlar. Bu istasyon bütün dünya 
ya kendini dlnletebflecektir. 

İngilizce, fransızcn, çince, arabca, 
hindce ilzerlne hazırlanacak yeni prog. 
rrunlar her gece bütün Arabistan, Af. 
rika ve Hindistana dinlctilccektir. 

İngillzlcr, Londra radyosu ile yaptık 
lan ncqriyat arn.smda Yemen1i prens 
Saide, bUtUn Arap alemine hitaben 
İngiltere lehine söz söyletmfşlerdir. 

Iraklı. Filistinli, Hindistanlı, Afri
kalı hatipler radyoda söz söyledikten 
sonra her memleketin kendine mahsus 
marşını çalmaktadır. 

Şimdi dünyanrn Uzerindeki hava 
dalgaları arasında hUyük devletler 
harp ediyor. J{itnp, film ve radyo ile 
yapılan bu <:ene yanmnm, tank, Uı.y
yare ve cephaneye kadar ileri gitmiye
ceğinl kim temin edebilir? 

Mohmut Necmcddin Deliorman 

Beıç·ka 

Staviskisi ha
p·shanede öldü 

• Fransadaki Sta • 
,+ki rezaleti son 
avrın maliye haya. 
ı mel ıı en hüyiik bir 
lıudi~c olmu:.;tu • 
Ondan lıir iki ene 
~nra da, BeJçika • 
(in ) eni bir Stı.ı~ i ki 
meydana çrkanldı: 
Sıılıte çeklerle, ho· 
nolnrla milli ban-
knlımlıın para çe

ken Jnlin11 Bıırmal i mimleki hu a
damın yaptıkları meydana çıkmra, i· 
fC hıızı nazrılnrm <la karı~tırrldı~ı gö· 
rülmii~ \'e im ) für.tlcn Belçika kahine· 
si hulırnnn düıoınii~tii. Hu lınhranm 
neticesi olarak Van Zccland kabinesi 
istifa etti. 

Bugün, Juliu Bnnnnt'm, rnalıpus 
hulunıhığu hapi hanede ölJUğü ha· 
her ''eriliyor. 

Juliu Darmat, hadi eılen onra 
Hollandayıı kaçmıştı. Belçika lıitku
tnetinin talehi für.erine, Barmat Hol· 
lnndııdan f'ıkıırıldı ve geçen ay Briik· 
sele getirildi. 

l\Iuhnkeme j de hu~iinlerdf> başla· 
mak \izne icli. Uu itihnrla, Bnrınatın 
öliimlinli üpheli hulnnlar \'ardır. 
Fakat, Belçika ndliy inin iznh etti
~ine giirr., .Tulin Bnrnrnt f'Sn en ha ta 
lnıhmuyorcln. Rriiksele g,.tirilmeı;i \'e 
ynkn11la mnlınkeme ine hn~lanılacnk 
olmac:ı sıhhatinde lıiivük bir snr6mtı 
lıa ıl etmiş \'e hir hulırnn netice in
de hirdcnhirc iilıııü~tiir. 

Belçika Stn\'İ ki i mecelesinden 
dolnvı, milli hnnkn mfülürü Frank 
aleyhine df' icldetli lıiirnmlnrdn hu· 

"Bu~iin Ver ay nmalıedcsinin yal
nız nruziye taallıık eılen \ ' C l\Iilletler 
Cemi) etine nit maddeleri kaldı. 

Ver ny munlıe«le i hakkındaki nıü
talealnr htı~ka ha:..kndrr. Hatta hazı 
mütelealnr hayli i abetsitdir. Onun İ· 
çin hu noktayı nydınlntmck zamanı 
ı;elmi~tir. 

:\lesela, "A"rupnnm haritası Ver· 
sııy muahedesi dolayı!<iyle yeniden çi· 
?.İlmi tir" noktai nazarı tamamen 
doğru c1eği1«1ir. Zira, dc\'let ricalinin 
Ver ayda giirdüğil ie, zaten husule 
p:elmiq olun },ir tleği§ik1iği te ~bitten 
Hıaretti. Bu deği:.iklik ba.Jrca AYus
turya - Macnri tan imparatorluğunun 
ukutu yiizUnden hasıl olmuş \'e Al· 

manya. diğer milletl~re nishetle "as· 
in a~nğı me,lcie dü~iirlilmü olmayıp" 
müttefiklerinden daha iyi bir \'aziyet· 
te kendini kurtarmı§tı. 

Almanyanın arazi tamamiyeti, A· 
n:sturyanın aksine olarak esa itibn
riyle el sürülrnemi§ olarak kaldL 

Almanya, harbe, geniolemek mali
sadiyle girıli. Kaybetti ve acısını çek· 
ti. Bu bakımdan ikiiyete halkı yok· 
tur. 
Ve~ny mnalie<le~foin en hUyü1' gl\· 

nahı, "Almanya" ya fena muamele 
edilmiı olmaınnda dt-ğildir. Fakat 
"Cumhuriyetçiler" e Holıenznlhem 
rejiminin suçlarını yiiklemcktedir. 
Ayni ~ekilde Hah hurgların bütün 
giinnln da Avusturya cumhuriyetine 
yüklctilmi~ti. 

HoJıen7.alhcrn h·anedanmm idare 
ettiği hir Almnnyanm lıatalan dola· 
yı iyf e "Cmnhuriyetçileri tecziye et
mek ne kaılnr yanlış irliyse, Vaymon 
cmnlıuriyetinin yaptıklarmı da Nazi 
Almanyn~ma öltehnel<, n mi derecede 
lıem yanlı§. hem fay<Ja ızdır." 

/ ngili: ınuhatriri bu miitalealan 
lfr.rdPtmclde beraber, mulıakemesini 
N<L....j/ere lm<lar getirip orada bırakı· 
yor 1ıo onlar için de diyor ki: 

"Gerçi Naziler, ha:.kalnrmm i le
dikleri hatalar hakkında daima lıay· 
kıran bir cemi et ,.e efkarı tem•il e
ıliyorlart1ıı da, kemlileri başkalarına 
kar.,.1 mnhnmetli ılavranmayorlar." 

-Romanya ltalyan lmparB-'" 
torlu§unu tanımı, 

Romada re men ilnn olunduğuna 
göre, Romanya İtalyan imparatorlu
ğunu tnnnnı tır. 

Romanyanm yeni Baıvekili Ok
tavyan Goga ile Musolini ara•mda teb 
rik telgrafları teati edilmi~tir. (Daily 
Exprcs$). 

Tıp encUmenl toplan ısı 
Türkiye Tıb Encümeninden: 
Türkiye Tıb EncDmcni 12-1-1938 

çerşnnlın nkşnmı saat 18,30 da Etıbba 0-
cl:ısı salonunda loplrın:ırak muhtelif teu· 
Iiltlerl milıakcre edeceğinden, muhterem 
ıne~lckdnşlnrm tcşrUleri rica olunur. 

lunulmu tu. Bu hacli~eden 11onra 
~ıhlıati hozulan Frank ta, hundan lıir 
kaç ~ün ewel cilmüştür. Bu suretle, 
Belçikanm dahili eiya etini kan~tı· 
rnn hu me ele artık kapanmıı ııayı
hyor. 

Güntecin eşinden: 

Basın fedayi leri 
Geçen gün / panyada Fran 1.ocu lwvııctlcr ile hiikıimetçiler harp 

cdrrlcr!.cn 'J'crud önlerinde ölen askerler ve halk arasında üç tane ec
nebi ga:rtcci de vardı. Bun/ardım Edvard Nail ismindeki Anıcrihan ga
zeteleri muhabiri altmış ya1ındt1 alcsaçlı bir ilıtiyar olmruına rağmen 
viicud11n11n mulıtclif ,erlerine tam 75 tane ~rapnel isabeti ile )'ara· 
lanarak ölmü~tiir. Obüs parçala tlndan 3 J tane i l:arnına ve ayaklanna 
saplanmı~tır. Bununla beraber Dü:ıya gazetelerinde her gün tclgra/lan 
im.:a.ı;:ı: olarak n<>şredilen bu gazeteci son ne/esine kadar rte§esini kay
brtmrhsi:irı va::if<>sirıi yapmıştır. 

Gi.Jriiliiwır ki lıarp me ·dan lnnnda silfih ifo çarpışan mcçlıul a~
lt<!rfor arnsında ba~ın aleminin de bi;ylc meçim/ f edaifori ı•ardır. Edt'ard 
Na'l hrml.ardan biridir. Olw ·ııcular her ahnh rahat dö~eğinrlc krılwclc
r.'ni t'<' ça' lnnnı içcrcl' Ra:f'te tıii tunları nra~ırıdnn dünya hadiselerini 
takip cdcbilmcl<'rini işte bu nıeçlrul fedailerin kahramanca /ednklirlık· 
lanna medyundur. HASAN KU.l\IÇA YI 

Ruzvclt Mussolini Stalin 

Dünya demokrat mı 
olacak, faşist mi? 

Nekadar değişse hep aynı şey 
Günün en miilıim. 8iyasi meselele- ' 

rinden biri Amerikan Oumhu1Tei8inin 
8öylcdiği nutuk-tur. B. RoosseooU bu 
1ıut1."Undt.ı dem.o1.'1Yl.Siyi mildaf aa etmiş 
ue onun bu sözleri B. Mussoliniye bir 
cevap sayılmıştı. 

Fransızca Jurnal gazetesinde btı 
kusv.sta çıkan fıkrasında Klcmlln Vo
tel şöyle diyor: 

Bir iki hafta evvel B. Mussolini, 
balkonundan §U peygamberliği ilan 
etti 

- İstikbal faşistıiğindir! OOnyn 
fa.şist olacak .... 

Cumhurreisi Roosevelt de şöyle di
yor: 

- İstikbal demokrasinin! Dünya 
dcmoh7at olacak! 

lşte biribirine hiç uymayan iki tah
min. 

Acnba en .sonunda hangisinin haklı 
olduğu &örülecek? 

Bu suale cevap vc:rınek, ilçüncU bir 
tahminde bulunmak olacak... Fakat, 
niçin böyle bir tahmin yapmayalım? 
Biz fakirlerin, gaipten haber verenle
rin, falcıların, yıldız alimlerinin, lıer 
tilrlU kadın, erkek peygamberlerin 
devrinde yaşayonı.z. 

Kn.hve telvesine veya iskambll kart
lnnna bakacak yerde, siyo.sette ve ce
m lyet hayatında dUnyanrn istikbalini 
ke~fctmek için bugUnkU hldiselere 
bakacağım. 

Mu1tarrir bundan sonra, birçok 
memleketlerde fcu;istliğin yer cildığını 

oo diktatörlüğlln ''bfr yağ lekesi gibi,, 
yayıldığını i§aret ettikten sonra de
vam ediyor: 

Ya demokrasi? gerlleyot'; ve geri
lerken de, gilç vnziyetinl muhafar.a et
mek için, diktatörlilğün nefret ettiği 
bazı §eylerini de alıyor. Şu muhakkıılt 
ki -bu hususta bildiğimiz birçok şe)~ 
var- ı:lcmokrn.si artık o eski zaman• 
larda.ki hUrriyet dinini gütmeyor. 

Demek ki doğru ~rkmak ihtimali 
Mussolinln peygamberliğinde daha 
fazla. 

Hakikaten, umumi ittifaktan doğ • 
muş olan diktatörlUk yine ancak u• 
mumi f ttif ak ne devam edebilir. Hal· 
buki, halka dayanan bir idare kadar 
demokrat ne ola.bilir? 

O halde, Roosevelt'in sözleri de d~· 
nı. 

Fakct g8rUvornm ki, bUtUn bmtlar 
ara.cımda kornunlstliği unutuyorlar .. 
konrnnistlik fa-sist midir, demokrit 
mı? Stalin bir demokrat 'mıdır, yoksa 
bir diktatör mü? 

O da kehanette bulunuyor ve ilin 
ediyor: 

- İstikbal komunistliğin ! DUnya; 
komunist olacak! 

Ne zarar var! Bu idareler, esasın
da birlbirine benzer: tnsan cemiyetle
ri daima ayni kanunlara. döner gelir; 
hiç bir ihtilal jandarmayı ve vergi tah· 
sildarlarını kaldıramaz. 

Onun için, işte benim fikrim 
- Ne kada,. d~işse hep ayni ~y ... 

Gün üıiA.lii.slerı 
Söz ve rakam 

"Ulus" ta Falilı Rı/kı :4ıay yan· 
yor: 

Tıb Fakülte inin Haydarpa§adan 
l tanlmla ne kadar ağır münakaşalar 
içinde tn~mdığını lıatırlarsınız. Üni· 
,·ersitenin yeniılen tanzim davası da, 
bir tiirlU, gündelik gazete kavgası 
olmaktan knrtulmnm1ştır. 

Her yeni nizam, ancak neticesi ile 
muhakeme olunmak \'e hö\'le bir bük 
me \'arılmak için de ona bir netice 
nıiicldcti payı nyırmak 1iiznn gelir. 
Hu ehcpleclir ki bazı i~leri gümlelik· 
le:.tinnenin daima aleyhinde hulun~. 
nıucnzdur. f ndeın ki ıWsal olarak 
Tıh° Fnkühe ini alılık. Şimdi, lütfen, 
doğnıhıb-ıındn Uplıe olmayan şu rn· 
kamlar üzerinde hirnz zihninizi yo
nmuz. Havtlarpa ncla birinci harici
ye 931 yılı ·;çinde 108 ameliyat, 500 
:poliklinik yapnu~tır. 1937 ele hu n· 
det şu inanılmaz yekfına çıkıyor 1500 
ameliyat, 3696 poliklinik! 

D:ılıasr ,·ar: 931 nmeliyatlarrnm 
5 i ağır, 3 ü orta, geri kalanı kii~ük 
ameli ·atlnrclr. Yenilerinin ise 336 sı 
ağır, 490 ı orta, 453 ii hafiftir. Gene 
bunlarclnn 467 si profesör, 836 ı clo· 
çent ve n i tanlar tarafından yapıl· 
mı~hr. 

19!?9 da 140 do~um ve 129 t<ııdm 
ameliyatı, 1936 da 1400 dof;um, 1472 
ameliyat ''e 10636 polikliniğe çıkı· 

yor. 
Geniş hir neşriyat için sakladığı• 

mrz diğer raknmlnn bir tarafa hıra• 
kıyonız. İşittiğiniz hunca dedikodu .. 
Jnrln yalnız bir şubeye ait bu istatis
tikleri mukayese ettikten sonra Üni• 
versiteyi ı 1al1 eden inkılap ,.e J\altıt 
hükumetine k'n111 tenkit f':matı mı a• 
rar mız; yoltsa, e ki usul, ellerinizi 
açıp dua mı eclersiniz? 

Bir Fransız nazırı 
ÖldUrmeDe ahdetmı, 

Fran ada, Hariciye Nazın Delho911 
öldUnnek i teyen bir l\lacar tetlıi~çi .. 
sinin teYkif edildiği haber verilmiıoı 
tir. . 

Koloman Buday ismindeki bu .. 
dam 1928 senesinde Macnristanm Vi .. 
yana elçisini bir kur§unla yaralamq, 
1932 de tle Milletler Cemiyetinin pen 
cere ine kurşun almıştır. 

Koloman, tevkif edildiği zaman, 
kendi inin suçsuz olduğunu, bir yan• 
]ı lığa kurban gittiğini söylemi~tir. 
Fakat, hugiin yapılan tahkikatta, Ko
lomanm, bir not defteri hulunmu19 
tur. 

Iacar tetlıi çi i defterine valttile 
'§öylP. yazmış: 

"Bir Fransız nazırmı öldürmeye 
ahdettim!" 

Bu cümle, Kolomanı itliam ,eden 
en ltuwetli bir 'delildir .. 



Yahudi düşmanhğı 
Yahudiyi yalnız biz el Ustilnde tuttuk 

Fakat bu cömertliğimiz·n 
kafatını almış değiliz 

mü-

Yazan: Hakka Stüılha GezgDın 
. B.ütUn diinyada Yahudi dü~manlığı, l 

gıtlikre B 1 b' . . :ıı artıyor. unu ya nız ır sınır 

;e~elesi gibi muhakeme etmek. geli
oFıeJ bir hınç saymak artık doğru 
d ~a~: Çünkü hiç bir şey, şuur ay· 
,.~ ıgıyle kavranmadan sistem haline 
ı:ı•renıeı. 

i .1\ay er Almnnyası, Yahucliden için 
,~n §İkayetti idi. Fakat çok keıe bir 
k rar' In şatosunu JıarapJıktan. ha· 
h nn. ıı çiftliklerini verimısizlikten, 
p acıı altına almmı§ malikanf'lerini 
~ı~ra çıkmaktan bir Yahudi kızının 

Ytıi kurtarırdı. 
y Yahudi, yaşadığı toprakların ihti
d acını yaradılı~tan gelme bir sezi~le 

11 
uy~r, anlar. Ne diişiinecek ntanı. 
~ orunaca)t sınırı, ne de uğrunda 
Ö Verilecek kutsal duygulan vardır. 
illlltij altın rüyası, iktı at kahinliği 
l~ geçer. Bir in andan kulağı. gö
l;" ~aldınn, eUe dokunduğu şeylerde 
~~·il \•e kulaklılnrm sezemediği in
h' ikler bulur. Bu yaradılı~ın tuhaf 

8 

1~1 ta.zminiclir. Kör musikişina~lar, 
tes erın en küçük anatmı lıiç !ektir
ı11'd;.n ka\ rarlar. Y ahndide de Löy
~ bır ~ey var. İçtimai \'arhğı, bir-
~ k. n:ıccburiyetlerden gryrılmı~ oldu
hiJ 1~? iktrat \'e zeka alanında ala-

dıgıne ko~tular. 
~ 1~ikkat ediniz, onları yalmz tehli
r e ı, Rarp, yalçın iimür yollarında gö
~~1cı iniT.. Ri.r Yahudi banker olur, 

11.tlıcndis olur, allfune olur, filozof 
0

1
ur, san'atkıir olur, fakat asla a:;ker 

t~ııaz \'e gene asla kaptan olmaz, 

nlıtUn bir yµrtda§tnnz, Büyük Millet 
l\Jcclisine hır layiha vererek Yahudi 
işinin kölcünclt>n hallini istedi. 

Her işimizde olduğu ~ihi bunda da 
ııçık bir kalp ,.e sağlam bir elJe yürü
yecP~İz. Buracla ya~ayan Yahudi
nin dili, milli inanışı, mefkuresi bu 
radaki biiyiik çokluğun içinde eriye· 
cck. Ilıma ket vurmak i<:teyen sinsi 
kalkım lnra artık yer ve imkan yok-

"tur. Dunun §a~maz, devrilmez, çürü
mez bir ı;erçek olduğunu onların an
lama.mı İRteyonız. 

Yüzlerce yıllık hirikmi~ borçlan
m, bize ancak hu euretle ödeyebilir
ler. 

Şirket muamelatında 
7 üı hçe hulıanmadığı 

• • 
ıçın 

Bir ş,jrket direk
törü mahkeme

ye verildi 
Bir ecnebi şirket direktörlerinden 

olan J ak Lıninde birisi, dün üçüncü 
asliye ceza mahkemesinde, şirket mu• 
amelntmda yazılan bütün mektupla
rın türkçe olması lazımken buua ria
yet etmeyerek bir ticaret mektubunu 
ecnebi bir dille yazmak suçundan 
muhakr.ınç edHmi~tir. 

Jak mahkemede: 
~ l•nkn hu iki meslek, ölümle yüzyü;e ~·.e '1izclizedir. Siperlerin bir ka- - l\f cktup re~mi bir muamele ya
gı~ lt tiinden saniytde ezrail ordulan hut herhangi bir alı§ \'eriş için yazıl· 
/j'": W! f rıtmah hir denizde öfkeden mı§ değildir. Hususi mahiyettedir. 
,_e esı k.<>rümıü~ }ıer dalga, bir ö1üm Zaten ben yazmadım \'e görmedim 
'U l:ıyı~ıylt> t~kneye çarpar. de. ilana söyle<liler. dedi. 

Y l d' .... .. • J 1 d 1 b • Bunun lizerine ecnebi dille yazılan 
k ıı 111 ı, gogm nı§an ar 8 0 u ır mektup dosyadan rıkarılarak Jaka 

k!ıınanclım olmaktansa, çukur bir dilk "' a d ı· 1 .. ·· .. gösterildi.. O zaman imzasını görün-r n a ımoncu o magı ustun tutar. ce: 
kaın kralb~r, 1iınon krallığı, kösele 
. tallı~ı, onların gönlünde Hindistan 

t
1?1Pnratorluğnnc1an çok daha yüksek· 
ır. 

Yukarcla Yalıudi aleyl1tarhğını bir 
ıan1:ııı ateşi lıııliyle par1amış bir hınç 
rtıc~elcsi gihi incelemenin do~ru ol-
lrıad .. .. l . . ~ . te .ıı;_ını soy emı§tım. Evet, gıttıkçe 
h'~kılatlanan, 11istemle~eıı, amanısız 
kır yiirüyiişle ilerleyen lıareke~ler 
ar._.1<:ında bir daha derin ''e daha et

"11flı düşiimnek gerektir. 

llitler Almanyası, YalıucliJeri ko
"~rken, kendi kınını ke en hir kılıç 
gıhi hareket ediyor sanılmı§tL İktı· 

1
atça dü~ecek, ilim alanında sarsı-
llc::ık, san'at Jlııkımından zayıflaya

cak deniliyordu. 

Bunu, herke ten önce Bitler he
earılamı~, zararlarının tutannı topla· 
lrırşır. Demek Y ahudinin içerJe kal-

~asnır. kovuh1;1un doğuracağı bütün 
?•plarclrın daha korkunç bulnmı 

~arak, ki bir dakika duruksamadı. 
1 

e dış:ırıclan ı;a\'rulan teJıditlere nt> 
l'ah · ' f ancı pazar ve pıyasalarda çevrilen 
ltıldak1ara meteJ;k ''ermedi. Netice 

'bıeyıf anda i~te. 
) Almanyanın askeri kudreti, siyasi 
~ ıeınnuyeti, içtimai kabiliyeti ilmi 
ltf ::ı • h ' ' nr, san atı ülasa her şeyi gittikçe 
artıyor. 

.,A 
~ rzı ınev'ut,, Yalı udiye göre dün-
r:~ın f a]a~ ;eyalıut _fil~n kıtasmda, 
t kıın tul, f ılım arzdaıresınde bir top-

ıı .,. I ... ·1<1· " )• ) t•ar~ası c egı ır. Arzı mev'ut,, 

) ~ llıclinin kesesinin doldu:;u, etinin 
11tıla d .. ··b .... • " k n ıgı, ~o e~ının \'e gerdannıın 
lllrncrlendiği gaflet diyarıdır. 

.... l)linya tarihinde oJdui;u kadar 
·•ıezh . • ,., • 
t 

1 
.. cı>ler tarıhmde ele gene Yahudi 

o u •. E r ,ı:;oze çarpar. ski fı_ıra, "Ku-
.,.,e,, 1• \•anma, f ·pany:ı karı~ıklıkları-

n, '·s· . " . . ı· hak ıyonızm ın gız ı mnclelerine 

b ınız, uzun uzun ,]ü iinme~e mec-
Ur ) " " 0 ur unuz. 

lutY :ıhndivi, yalnız hiz. el ii-tiinıle 
"aktlıık. Konılclukları yerll'rclf'n kn· 
y 

1 
arnn17,a ,Jü tiiler. Tiçin snkh

r a nn. hu cömntliğiınizin hala ınüka· 
atını al 1 ""']' J) 1 .. ınış c rgı ız. a 111 grçf'o gun 

- fa·ct, dedi. ben yazdım. Fakat, 
dedi~im gibi, lıu-u ... i mahjyettf'(lir. 
Bir İsviçreli benden makineİere dair 
nuılimıııl i~temişti: cna ce,·anlır. 

l\lüıldeinmumi Feridun Bagana: 
- Ewelemirde ecnebi hir dille 

yazılan hu mcktnhun terciime eclil
mesini Ye maknınımız:ı te\'di edilme
sini İ:'tevorum, dedi. 

;\folıkeme hu i teği kabul ederek. 
mektubun terdim~ ettirilerek iddia 
ınakammıı te"'Iiiııc karar verdi Ye 
dunışmnyı ha~ka bir ~iine bıraktı. 

Fnkat duru ma hittiktrn rnnra çı
kan J ak mahkemede meram mı pek 
itHi tiirkı:c ımlatahilrli~i !ıal<le. dı~ar
da a\'ukatı ile gene fransızca konu.:.u-
yordn. "' 

-o-

lJmumi mecraya 
bağlanacak hanaılaı 

Evlerden kanalizasyon umumi mec 
rasına bağlanacak küçük kanallar 
me elesinin belediye daimi encüme
ninıle tetkik erlilınekte olduğunu yaz
mı~tık. 

Fen heyetinin teklifine ı:;öre bu iş 
bir müteahhide ihale edilecek, in~aat 
bittikten sonra parası taksitle halktan 
alıntp miitealılıide \'eritecektir. U
ınuıni ''e im n~i lıiitün binalar \·e ev· 
ler kana1izasyonun gcçti~i s!lhada 
muayyen hir miirlclet zarf nıda bn kn· 
f ukları yaptırnıak mecburiyetindedir
ler. Tnlimatnnıncniu yakında daimi 
enciimenılen çrkma~ı muhtemeldir. _,,_ 

Ev ldares mualllml ğl 

Bu sene Gazi Terbiye Enstitfüün· 
de yeniden açılan ev idaresi muallimi 
\'etiştirme kı nıma girmek isteyenler 
ara mda bir müsabaka açılmıi?tı. Bu 
nıii ahakada §Unlar kazamm~larclır: 

Sac.liye Gürdap, Lamia Alpar, Se
mih" AnJıno~hı, ~imet, Rukiye Se
zer, Melfilıat Giirhüzer, Feriha \'e 

Ferideılir. Hunlar üç !t-ne okurn
raklar, sonra san 'at mekteplerinde, ev 
iılare i mual1imi olacaklardır. 
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ŞEHiR HABERLERi 
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t Edirnekapı ~ 
\ mezarlığında 1 
= a 

i ölü gömüle- l 
i cek yer kal- ( 
) madı mı? ( : = 
j Bir kadın okuyucumuzdan al- ~ 
§ dığmuz mektubu aynen neşredi- ~ 
J yonız: ~ 
\ Dünkii gazetelerden birinde o- a 
'i kıulum: ~ 
' Vs1ı."iid4rda.ki Karacaahmed ~ 
j mezarlığmm tslahı için bir :ut ~ 
~ bir şcy'/,er yazmış. Bu. yazıdan § 
H anladığıma göre (Karacaahmeil ~ 
\ mezatlığını koruma.cemiyeti) di- E 
~ ye bir de cemiyet °k'"1trulmu~! Ne ~ 
~ olur, şunun arkasından bir de E- § 
g dirne'J."Opı mezarlıklarını düzelt-~ 
~ mc cemiyeti diye bir cemiyet ku- ~ 
ff rıılsa da bizim gibi hergün bu ~ 
~ mezarlıklamı ort<1S1ndan geçmek ~ 
~ mecburiyetinde kal.an zavallı ka- ~ 
~ dm volcuları çektikleri ii::üntü- g 
g ve fatiraptan 1mrtarsa! ~ 
~ Ben genç bir kadınım, yolum ~ 
ğ hcrgiln btt mc:arlı1:ların arasın- ~ 
~ da1d umHmi yoldur. Fakat, bilse- ~ 
g 1ıi.::: hergün bıcradan geçmek mcc- E 
~ buriyctinde kalan biz kadrnlar, ~ 
ğ rıcıv; kızl.ar ve roc11klar buradan~ 
~ geçerken neler· çe1ımıe:::, neler!~ 
~ Smıra da ne hazin oo yürc1:ler e- ~ 
~ 1 iten nıaıızara!arla karşıla§t'İ'tZ. g 
g Mezarlıklar ara~unda1·:i bıı mnumi ~ 
~ yoldan yıığ~ll haool<ırda geç- g 
~ rnck bizim için tıo kado.r cef ala- ~ 
'§ rm cefası ise buralarda karşılaş- E 
g t1ğunız ııe burun burıına gele- ~ 
~ rek ürperdiğimi.: cenaze gömme~ 
~ nıaıı:araları da faciaların facia.- g 
~ sulır. Ilergü.11 benim gibi yüzler-~ 
~ co mektepli kızın, küçük yavru- ~ 
§ cc mektepli kızın, kiıçgk yavru- ~ 
~ kırın geçtiği bu yolda burun bU- ~ 
§ runa karşıla~tıklan bu cenaze ~ 
~ g~nıme co cenaze başında ah ve ~ 
§ figan çekme man~laraı bi.:im, ~ 
~ sinirlerimiz ve nıhlanmtz üzerin- ~ 
E de 110 tesirler yapıyor bilcme.:si- ~ 

ı ni~.rlasından koskoca umumi I 
~ bir yol t'6 bıı yolım üzerinden ~ 
~ giindc en a.!<Jğı dört, ~ bin kişi ~ 
~ geçen, bımlarm çoğuntt da kadın- g 
f lar, k"tzlar, çocuklar te§kil eden~ 
~ böyle bir yerin her iki tarofına ğ 
~ herkesin gözü. önünde cenaze ~ 
~ gömmek 1ıo demektir1 Hem ba- j 
ğ :ııtm bıt ccııazcl.cr geçtiğimi: yo- ~ 
~ lıın o kadar yak.,ııl<ınna gömü- i 
§ lüyor 1d ölülere mahsu.! kokıı bil- i = -~ tiiıı oaddoyi kapladığı gibi, bem· Ş 
§ betJCtZ 1~efene sanlı öW yolcuların ~ 
"E gözleri önünde ue burunlan di- E - z g biııde tabuttan çıkarılıp mezara i · 
~ inıfü"iliyor. Bıcndan dolayı benim g 
g gibi hcrgiin bıırad.an geçmek\ 
"§ mecburiyefüıde knlmı birçok kn.- g 
~ dmlal' ezilip, ruhen fcna~yor. i 
~ /§tc omm için şimdi lstattbul f 
~ m.czarlıkları içinde hepsinden ~ 
'€ önce 1sllih edileccTt, düzeltilecek. ğ 
~ etrafı dıwarlana.oak, ortada7d 1 
~ c~ddesi genişle~ilerek ~ezarlt!' 
§ k-ısmı daha gC1'1lcro dogrıt çek1-

~ lecek ve katta büsbiitün kaldtrı 1 
§ Zıp tamamiu?c daha ba§ka yer· 
~ Zere nakledilecek bir mezarlı7· 
~ varsa o da Edirnckapı mezarlı-= .§ ğıdır. _ = . :> s Yazclıl•larımt.ı nıanmazsa.nız s 
j b~.rg~~n ?clip -vaziyeti aynen gö-' 
\ 1·11rsımit.: .• ,, i! 

::. Bir kadın okuyucun.:( 

~ıımııı lllıwfllllllllllınuınnıımnııuıııııınnrınım ... 11ıu 11ıfl' 
Tayyare piyangosu 

bugün çekiliyor 
Tayyare piyangosunun üçüncü ke· 

:itlcai bu~ün saat on üçte yapılacak
tır. 

(ekilecek numaraları sıraya kon
mu~ bir haltle yarınki sayunızda bu
I:wak"nıız. 

Nil R l 1 ~a abone olu
n uz ve abone ediniı. 

Bulunan cesetler 
/kisinin kime 

tesbit 
ait olduğu 
edilemedi 

henüz 

Dün sabah Arapcamii civarında 
Şarap jskelesinin önünde yüzü gözü 
par~alanmış \'e tamnmıyacak ~ekilde 
bir ceset daha bulunmu~tur. 

Ceset denizden çıkanltlıktan sonra 
birtakım kimselere gU'terilmi~, hun
lardan biri cesedin gömlek ve elbise
sini tanıyarak, J\fustaf a o1duğunu söy· 
lemi§tir. Cesedi görenlerden cerrah 
miitckaiıli Hüseyin de ceset sahibinin 
Vatan motörü ate~~ilerinden Mm.ta
f a o1cluğunu tP.min etmi§tir. 

Diğer taraftan on heş ~ün kadar ev· 
vel, müddeiumumili~e bir ihbar va
ki olmuş, Vatan \"apurundan bir tay· 
fanın bir gece sarho1 olarak vapura 
gelcliği ve ertesi g\inü elbiselerini rno~ 
törde bırakarak ortadan kaybolduğu 
b ilcl i rilmi§ti. 

Bu ihbara ve ce·edi te~his edenle
rin söylediğine göre, l\fustafanm o 
J!;CCe motöre sarlıo~ olarak gel<liği ve 
yıkanmak içİD' elbieelerini çıkardığı 
sırada mfü·azeneısini kaybederek de
nize düıtüğü ihtimali kuvvetlenmek.· 
tedir. 

Hadiseye milddeiumumi muavin
lerinden Fehmi elkoymu~, ceset adli
ye doktonınun muayenesinden son
ra t~hir edilmek üzere morga kaldı· 
rrlmıştır. 

Vat:ın vapnnt da clün gece Aliçelto
C"Bdan Hmımmm:a J!;elmhtir. 

Bulunan diğer iki ceset 
Diğer taraftan evvelki gün Cihali 

vapur iskelesi önünde bir kadın 
cesedi daha bulunmuştur. Yaşlı bir 
kadına ait olan hu cesedin Şefika is
minde sinir hastalığına müpte1ii bir 
k:ıı1ın olduğu, vapura binmek üzere 
Riderken mlivazeneeini kaybederek 
<lenize clü§tiiğii anla~ılmr,tır. 

Gene evvelki ~in Bakrrköyünde 
Ilamidiye çiftliği civarında m dolu 
bir hendekte bir erkek ce~edi bulun
muştur. Hunun etraf mda yapılan a
raetırrna sonunda bir leblellici ht-vhe
si ile bir kalbur da ele J?eçmiştir. Öle
nin hir leblebici olduğu zannedil
mektedir. 

HahcıoDfundakl ceset 

Bir lıafta kadar evvel Hahcıoğlun· 
da Yapur i::.kelesi önünde bulunan ce· 
set morgla teşhir edilmekte, fakat 
hüviyeti elan anla§ılamamaktadır. 

Bu adamın bir cinayete kurban 
gittiği ihtimali de tahkikat ilerledik-1 
çe zayıflamaktadır. 

Boynunda bulunan urganın lten· 
disi tarafmclan geçirilebileceği ve ta
§1!1 bağlnnnbileceği ihtimali varit gö
rülmektedir. 

-· ·-~ 

Galata.'ıaıag Lisesin· 
dehi konser 

Galata~aray lisc!li ticaret ve ban· 
kacrlık kısmı son smıf talebeleri ta· 
raf mdan evvelki gün saat 14,30 da 
mektebin konferans salonunda bir 
caz kon eri verilmiştir. 

Salon tıklım tıklım dolmu§tu· Bu 
arıılln tanınmış birçok §ahsiyetler ve 
talebelerin aileleri göze çarpıyordu. 
Ha.:rrlanan porgrama göre konsere 
saat tam on dört buçukta başlanmı§· 
tır. Genç san'atkiirlardan Sami Uçar 
heyete kemanla iştirak etmi~, birçok 
güzPl parçalar çalmı§tır. 

Snmi U~arın bizzat bestelediği 
·~Maviş" tangosu çok alkış toplamış, 
keıırUsi tebrik edilmiştir. 

Konserde Müfit Basan, Bülent, 
Veyt:İ, Orhan ve Muzaffer, Mahmut 
A hnt ta musiki aletleriyle muvaffak 
olmuşlardır. Gençleri tebrik ederiz. 

-<>--

MUlk ye mUfettlşlarlnln 
tahklkab 

Otohii' me ele ini tetkik etmekte 
olan nıiilkiye müf ettişlrri pazar stil· 
nü ''e <liin de vilayette çalı§ını§lar
dır. 

1 abut içinde 
yatan sarhoş 

Sepeti çalmad.ım 
koluma taklldı 

diyor 
Diln Sultanalımet sulh birinci ce• 

za mahkemesinde enteresan bir lıır
ıızlık davası görülmü§tür: 

Sabıkalı Sadettin Y e,ildirekten 
geçerken aşçı Hüsnünün dükkanına 
ginni~, kendisine yemek kalmadığı 
söylendikten sonra dI§an çık.arken 
bir sebze sepetini alıp götürmek is· 
temiştir. 

Sadettin mahkemeye !arlioı gel· 
mi§ti. Hakim Re§it kendisine sordu: 

- Sen sarhoşsun galiba? 
Sadettin ka~Janm kaldırarali: 
- Hayır, dedi; biraz içtim ama. 

aarho§ de~ilim. 
- Peki, sen nerede oturursun? 
- Ren mi, ben Şehremininde bir 

türbenin tabutları içinde yatarmı. 
- A§çı Hüsnünün bir 11epet yiy~ 

ce~ini çalmışsın? Ne diyeceksin hu• 
na? 

- Havil' efendim, çalmadun. f. 
çeri girdim, d~an çıktrm ama, sepe
ti çalmadım. Nasılsa koluma takılmlf. 

Neticede Rıikim Reşit suçu !ahit 
görerek, hırsız Sadettini 9 ay hapse, 
o kadar da, nezaret altmda hu1unma· 
ğa ve mahkeme masrafı olan 850 ku· 
ru~u ödemeğe mahk6m etti. 

Beyofilu Halkevlnde bu 
•kt•mkl konferans 

Zinga) onpn §İrketi müdilrü Barı 
Tevfik Ali Çınar tarafından hu ak: 
tam saat 18 de Beyoğlu Halkevinde 
"Onnanlamnız" mevzulu bir kon• 
f erans verilecektir. 

Projeksiyonla birçolt resimler de 
gösterilecektir. 

Yekta vapuru nasıı 
battı 

Karadenizde Norveç bandrralı bü· 
yük bir vapurun yaptığı miisademe
de Y ckta adh bir Türk vapurunun 
battığını yazmı§tık. 

Dün limanımıza gelen malumata 
göre, hadise §Öyle olmiı§tur: Yekta 
vapuru l 200 ton hurda demir yüklü 
olduğu halde limannnızdan hareket 
etmi§ti. Vapur Karadenize çıktığı 
sırada şiddetli bir f ırtmaya tutul mu~ 
günlerce dalgalarla mücadele ettikten 
ıonra hamulesini çıkarmak üzere 
Köstence limanına girmiıtir. Fakat 
deniz çok yüksek olduğundan vapur 
limana yana§amamg, karaya otur· 
mu~tur. 

Burada vapur yirmi dört ~aat kal· 
dıktan sonra Norveç bandıralı bir ge
mi de fazla sis do1ayısiyle ayni yerde 
karaya düşmÜ§ ve Yekta vapuru da 
aldığı rahnedeu batmağa ba§laını~tır. 

Aldığımız malumata göre, hatan 
Yekta vapuru 16.000 liraya eigortalı· 
dır. Geminin kıymeti 30.000 liradır. 
Gemi 25 - 30 ·!enelik olmasına rag· 
men esa!!h bir tamirden geçtiği için 
yeni bulunuyordu. 

-<>-

Yenlkapı ve Ahrrkapıdakl 
evler 

Dokuzuncu işletme mücliirlüğü, 
Y enikapı 'e Alnrkapı cinrmdaki 
teneke e\•leri gösterdiği çirkin man· 
zaralarmdan dolayı iıstimlik edip kal
dırmaya karar vermiş, buranın bir 
krokisini belediyeden ietemiıti. 

Müdürlük, hu eahalarm imar pli· 
nınıla ne şekilde kuJianılacaKı lıak'
kmda belediyeden y,eni ınalfunat ta. 
lep ctmiıtir. 
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Peşte' de 
(Üstyanı: 1 incide.) 

-.., ve f~nda Macar Başvekili B. 
Dranyi ile, İtalyan, Alman ve A l'US

turya elçileri tarafından karşılanmış
tır. 

Diğer taraftan, ttaııran hariciye na
:r.ın Kont Ciano da gelmiş ve merasim
le karşılanmıştır. 

Kont Ciano, Macar ajansma ~ğı
daki beyanatta bulunmuştur 

''Macaristana daima en büyük aşk. 
la geliyorum. ltalY.Rnm Macar mese
lesindeki nokta.i nazarı maJfimdur. 1-
ta!ya bundan aynlmıyacaktır~ ltalynn 
nulletl Macar milletini kalbinde sak
lıyor v~ daima muhabbetle dilşünü
yon.' 

Ayni otele inmiş olan B. Ciano ile 
B. Şuşnig gece bir buçuk saat kadar 
görü§?n il~lerd ir. 

Kont Ciano ile B. Şuşnig ilk te
ma.sl.~dan sonra biribitini müteakip 
naibı hükOmet amiral Horty'nin nez.. 
dine gitmişlerdir. Amiral, Avusturya 
ve İtalyan devlet adanılan şerefine 
bir ö:?J yemeği vermi§tir. 

1Twıa Havt:aM Çok Karuıtı 
Paris, 10 (Hlısust) - Prağ toplan

tmndan bahseden "Jur .. gazetesi şöy
le yazıyor: 

''Tuna havzasında vaziyet liiç bir 
zamnır şimdiki kadar kangık -0lına
mı§tlr ve İtalyanın müdahalesi de biç 
şUphesb; bu vaziyeti aydmlatmama.k
tadır.. ltıalya. - Avustueya - Macaristan 
grubunun hikmctivücudu Tuna top 
rak !!tatiikosunun mildafaasrdrr. Hal
buki Almanyayı bu gruba; sokmak, 
kurda. koyun l!.ğılmm Jcaprsmı açmak 
demektir. Berlin. ilk netice Anschluss 
ve ikincisi de ll.acar ekonomisine el 
koymak olacak bir politika t:ı.kibi im
kinını dllşUmnektedir. Bütün resmt 
teblifkre rağmen, Budape§te- konfe
ransı Roma protokol devletlerini yak
laşf.ırmryuc.a.ktır ve Avusturyalılarla 
Macarlar şimdi gôıüerlnf Londra. ve 
Parisc çevireceklerdir.,, 

lfalyamn Tdi/.i.[leri KtılnıZ 
Ed.ilmetjOT. 

Pmğ. 10 (HU.-) - Havas ajan
ı:ıtı muhabirinden: 

!yi malfunat almakta olan maha
file göre Budapeşte konfe."'3.DSınm 
bqlıca. neticesi: Franko :Ail.ldimetinin 
hukukan ta.ıımmuı olacaktm. Diğer 
bütün tekliflerin reddedilmesi muhte
meldir. 

Avusturya ve Macaristan hükfunet
lerinin Berlin - Roma. mihverine işti
rakleri, ''e "İtalyanın çıkmasından 
sonra Milletler Cemiyetinin cihan §Ü

mul mahiyetim ~tmi§ olduğunu i
lan eden bir beyanname neşretmeleti., 
hususunda İtalyan teklifi reddedilmiş
tir. 

A vuaturya ve :Ma.cariStan general . 
Franko hWdımetinin tanınması tekli
fini de İspanyadaki iki hilkfımetin de 
ayni mmanda tne$"U addedilmesi şar
tiy1e kabul edeceklerdir. 

Japonya 
Çinden elçisini 

çekiyor 
Londra, 10 (Hususi) - Tokyoda 

Başvekil Prens Konoyenin hariciye ve 
harbiy;e naztrlariyle bera.ber yaptığı 
toplantıda, Çin ordusunu tamaıniyle 
imha edinciye kadar harbe devam et
mek karan verilmiştir. 

Bu karardan sonra, Çinde bir elçi 
bulundurmaya lüzum kalmadığlndan, 
Japonyanm Çin elçisi Kavagol'nin ge
ri çağrılmam düşünUlmektedir. 

I ki Framnz Polis Yam'landı 
Şanghay, 10 (A. A.) - Bir evin 

bahçesinde bulunan bombe.lan kaldı
rırken iki Fraru!ız polisi yaralanmış
tır. Yapılan tahkikata göre, Frarum: 
devriyesinin yakalamak istediği meç
hul birkaç Çhıli, bu bombaları, öntln
den geçtikleri bir evin btı.hçesine bı:ra
kar::ı.k savtL'1JlUŞlardrr,. 

Prağ'da 
(Üstyanr. birincide.) 

nazırı R Krofta ile Romanya sefaret 
erkanı tarafından kar§ılıuınııftır. 

B. Krorta, Rumen misafir şerefine 
bir zi~afct vermi§ ve bu ziyafette. iki 
hariciye nazm. birer nutuk söylemiş
lerdw .. 

~k haııiciye nazırı nutkunda, ımaa.. 
fire hoşgeldiniz dedikten sonra ilave 
etmiştir: 

"Prağdan sonra. Yugoslavyalı kar
deşlerimiz arasında bulunacağınız. ve 
er.adan da Romanyayı ve Küçük İtilifı 
temsil etmek Uz.ere Cenevreye gidece
ğiniz için bu ziyaretiniz husu.si ve 
remzi bir mahiyet almıştır. 

Bu suretle eilphesiz hariciye ne2a
retine geli§inialn ne K"'llçilk İtilaf dev
letlerinin 'Milletler Cemiyeb1e müna
sebetlerinde ne de Cenevrede müzake
re edilen meselelerde şimdi.ye kadar. 
KUçUk 1tililm harketine rehberlik e
den prenıdpler.de bir: değişiklik hU8U
te ptirmin~ği.u,izi ~l&tmak isteyor-
111Dluz:.,, 

Rumen hariciye nazırı, buna ceva
ben söylediği nutukta hü1dmıet deği
şikWderinin Küçük İtilif devletıerinhı 
biribfrine olan ba.ğltlıklanıu 1>07.amı
yaca.ğmr işaret etmi§ ve demiştir ki: 

Milletler Cemiyetinde müzakere e
dilen meselelerde olduğu kadar doet ve 
müttefik devletlerimizin mtişt.crek si
yasetine müteallik meselelerde de ku
rulan esaslara riayetkar olan teşriki 
:mesaimize gi.ll•enebilcceğimizi biliyor
sunuz.., 

Rumetı H•riciyc N'ı:r::::tn Bud4-
'f>61leye 

Prağ. 10 (A. A.) - Romanya. hari
ciye nazın B. Miçesko bugün öğle \i
leri t:ekoslovatya reiafcmnhuru B. 
Ben~ taraf mdaıı kabul edi1miş ve ya
nında Uç çeyrek saat alıkonulmuştur. 
B. Miçeako öğle yemeğini de B. Be
neştn misafiri olarak ~. 

D~nlzbanll kadrosu 
Kat'ı 9etd fn t a"ıyor 

Romanya hariciye nazın, a&at 14 de 
Budapeşte yolu ile Belgrada; gitmek 
Uzere Prağdan hareket etmiştir. 

Ankara, 10 (Tele.fonla) - Deniz- Yııyoslav Rıı.jVc]dli Berliıne 

Döviz 
Kaçakçıhğı 

(Üstyam: 1 incide.) 
dmm bileğine takılmış bnlunursa o 
vakit yasnk değildir. Bu tarzda ne 
kadar fazla ve kaç lira kıymetinde o
lıırsa olsun altın 4,;Ikarılahilir. Bu 
.ıltmlnr herlıangi bir memlekette sa
: ılnrak dü' ize çcuilebilir! 

f§te harice gidenlerin çoğu kanu
nun hu miUıntlesin<len istifade ede
relt para yerine altm bilezik götürü
yorlar. Bu ııltrnlan istedikleri Yer
de entarak geçiniyorlar. OJ-a ~lsa, 
ahı; ffratı ile satış fiyntı arasında bir 
miktar kaybediyorlar. 

Şimdi lıiikfımet, döviz ihracatım 
tahdit yolunda alınıuı tedhirler ile i
tina iı:tihuy:ı benzeyen hu '\o-azh·cte 
hir nilıayet Vı'rıııt•ğc karar Yermi'Ştir. 
Harice ziynet t§yası olarak ta altm 
gi)tiirmck hnmlnn ~onra vaı;ak edile-
cektir. • 

Fakat acaba hn tedhir ile para ka
~aktrlığının iiniine geçilehilecek:'mi
dir? 

Ru unle: 
- Evet! dire ce,•ap vermek doğru 

olmasa gerektir. Zira şimdiye kadar 
ultın bilezik götürenler ha defa el
maq yüzük çıkannanm yasak olmadr
ğını görerek bundan istifade yoluna 
gidec~ktir. Bunun netice!i de piya
sadakı elma , pırlanta fiyatlarmın bi
ru yiikselrnesi olacaktır. 

Kaldr ki n1tm hil~ik yerine elmas, 
pırlanta g<itiim1ek imkanı bulunmasa 
hile hn defa ''Kara borsa" var.- Ktıra 
hor a f arıliyetine çare bulunm:r<lık ı·a 
(]ö,;z de de\·am edecektir. • 

ReJki altın bilezik, elmas ve pıl'
Janta ı:;ihi şeylerin ihracı yasak o n.nca 
Kara borsacıların ekmeklerine y ... ~ 
sürHlmii~ olacaktır. 

AS IM US 

Romanya Kralı 
(U atya.nı WrinctM) 

Romanyada kuvvetli bir Y&budi a
leyhtarlığı cereyanının mevcut oldu
ğu lnkir edilemez. Zaten bu yeni bir 
§ey de değildir. Fakat son yıliar zar
fında vuku bulan başka bir şey var ki, 
o da Romanynnm Rusya ve Galiçya 
Yahudilerinin bir nevi istilisma uğra.
mı~ bulunmasıdır. Bunların mikta.n 
250 bine baliğ olmuştur ve iyi bir nn
aur da değıllcrdir. Romanyaya harp. 
ten evvel girmiı:ı olan Yahudiler husust 
biç bir tedbire tabi olmıyacaklardır. 
Fa.kat o zamandanberl girenler mül
teci hukukundan başka bir haktan Js
tif ade edemezler. Bunlar hakkında ne 
yapabileceğimizi tetkik edeceğiz. Bun
Jan memleketten ~ıknrmak mevzuu 
bahis değildir. Fakat bunlar hakkm
daki umumi hissiyat o !9ekildedir ki 
müstevlilere amme hukuku veremeyfZ: 

Oyun 
--o--

aletlerinden ahna
cak veroı 

--
Vali Ankaraya gitti 

(Üsıyanı: 1 incide.) 
mu§lardı. Bu tetkikler a.ırasmda et 
fiyatlarınm ucudamuı için naklive 

·fiyatlarının da indirilmeai lazım ~l
duğu, denızyollan idareiinin aldığı 
nakliye ücretleriyle liman iJetmeı;i 
tarafın.dan alınan paralann et Civat~ 
lamını yüksek bulunmasına sebep ol
duğu varılan neticclerdeu biri iıf i. 
Belediye reisliği hu husustaki rapo
umu 1ktı:at Vekaletine p:öndermi§, 
hükumet ger~ bu mesel~. gerekse 1s .. 
ta:ıhnlu alakadar eden diğer noktalar 
lıa~kında ~Iühid~in Üstüodağdan iza
hat alamağct Jüzmn gönr:üftür. Öte
yandan hu;rlinkft ıı:ıymıızm d;ğer bir 
kımırna konulmu~ olan .. ı\nkara mu
hJbirimiriıı telµaf ında Lilclirildiği 
, ·eçhile vilayetler idaresi kanununda 
tadilat yapılarak İstanbu1un hususi 
bir idareye tabi tutulması hakkmda 
hir tasa\"VUr Ankarada mevzuu bah
solmaktadır. Bu mesele hakkında 
İstanbul valisinin fikrinin alınması 
da ihtimal dahilindedir. 

Dila bir muharririmiz Vali ve Be
lediye Reiıi Muhiddin Üstündağt zi
yaret ederek hu ine eleler hakkıuda 
kendisinden izahat istemiştir. 

Vııli, nıuhardrimize şunları söy
lemi~tir: 

~ -:--- latanbulun husıisi bir idareye 
tabf. tutıılmaana dai.r bir tasavvur bu
lunduğrından malumatım yol.tur. Ba
na bu huswta ne reımi, ne de hu.m
~i ltiç bir i~' ar vah olmamıştır. E
ıirı ucuzlatılmasını iateyoruz; fakat 
bıı mesele lıcnüz ıeıkik sahasındadır· . , 
1.-t'ltıl~m.if 'hir va.ı:iyeı yoktur. Bu 
hıwısıa isıenilen izalıah Ankarada 
alakadarlara arzetkceğim. ltfuhıelif 
ci.lıetlerden yaptınlml§ olan tetkikle
rin neticesine göre bir Turrar alınması 
tabüdir. 

- İktıeat \'e imar müdürlerini ni
~in heraber götürüyununuz? 

- llrtuat müdürü et meselesi hak· 
ltmJaki tetkikata dair i::tJıat verilir.o 
ken. ~enitt alô!Wtlar t/aireşi ~e/i 
&ı/ari~ b.na yurda,,. edecektir. Ş~ 
rin imarı için mıitehassıs Prost tnra
fı11dan. lıaru~lanmı~ olan nôzıın plan
lan da birlikle götüriiyorum. imar 
nıiül;;rii b,, pllinlann i::altı sırmıncla 
bana yardım edecektir. 

- İmar meselesi hakkındaki son 
,·aziyet nedir? 

- imar meselesi hakkmdaki vazi
yrıt Atatıirkıin Büyük lt!illet Medi.sin 
de söyladild<!ri nlltuldannda ve Baç. 
vekilin. gene Biiyiih Millet Mecli.<;i:C 
bUdirdilderi programlarırula izalı e
dilmiştir. 

- Hükumet İstanbulun imarı için 
paraca yardımda bulunacak mıdır, 
belediyenin yeni yıl hütçeeinin hazır
lanmakta olduğu §U srrada Ankaraya 
çağrnlmann hır i~le de alakalı mı· 
dıı:? 

- Bu hıuusta lıenü.z haı•i bir ~l>'V - l ~~J 
107 eyccek vaziyelte değiüm. lstan-
bulun imarına Tcar~ gösterilen yük
ıek alakanın fiili §ekli her halde An
fwrada tc.<;bit edilecektir. 

- Ankarada ne kadu kalacaksr
nıı? 

iimit ediyorum. 
- Belediyenin Jıazırlanmafu al 

Jan yeni sene bütçesine ait tetldkal 
ne oJacaktır? 

- Vilayet bütçesinin tetkikatı daİll 
mi. encümence tamamen bitirilmiftirl 
belediye biiıçesinin miihim bir kurrd 
da tctldl• cdilmi:;.tir; orı gün ıonrd 
aı:det edersem ay "onuna kadar kalo
caT. olan on gıin içinde de bel.edi 
biitçr.siniıı diğer la.sınıları tetkik edi
lir ve bir §Ubatt.a toplanacak olan ıe
Jıir meclisine vilayet ve belediye biifıı 
çelcrinfo l>irli/;tn ı ·crilmesi mıim.kiİlf 
t>lıır. •• 

lstanbul için geni bir 
teşkilat düşüniilügt1r 

Anknrıı, 10 (Hususi rnuhahir.im.İ.Z"' 
den telefonla) - Hükfımet \'iJıiyeb' 
Jer i.f arc i kanununun bazı maddde
rini deği§tinnek ve tarihi epey eski 
olan bu kanunun yerine bugünkü ih• 
tiyaçlan kttr§.ılayacak yeni hükümlel' 
koymak için tetld'.;.lere ha§laınıftır. , 

Kanuna yeniden konacak madde- . 
ıerle vi13yetlerimizin idaresinde nü• 
fos, coğrafi mevki, ticari ve iktısadl 
vaziyet gözönüne alınacaktır. Büyük 
ve küçük Yilayetlerimizin ayni fol'" 
müllerle idaresinin bir takım zorluk4 
for meydanıı çıkardığı görülmektc-
ılir. 

Bu arada bilhassa İstanbul vili· 
)eli için Yilıiyet ve belediye himıet
leriııi eY\'ela tamamiyle te\'hit ve bir 
kül haHnde müta1ea ettikten sonra_ 
bunhın birçok kısımlara ayıraraıi 
her birinin ayn ve müstakil bir idare 
Jıaline getirilmesi ihtimali vardır. 

Hükfımet, İstanbul için böyle hu .. 
ımsi bir idare tarzı kunıJma.sma bir 
kaç bakmıdan lüzum görmektedir. 
Nüfusu yüz hinle iki yüz Din araam
tJa olan vilayetlerde belediye ve vil! .. 
yet hizmetlerinin tek elden idaresi 
çok iyj neticeler vermiştir. lzmir ve 
Ankara buna misal olarak gösteril• 
mektedir. Fakat nüfusu yedi yib Jd1 .. 
sur hin o ıın İstan~ulda, viJa,·et ve 
belediye Jıizmetlerinin tek elden i .. 
daresi ayni prensip feYkaliideliğini 
temin etmekle beraber, işlerin insi
cammr bozacak vaziyetler ihdaa et· 
mi~r. Bn itibarla İstıınbuldaki hal~ 
hizmetleri; iktrsadi i,Şferi. hayat u· 
cuzluğnnn temin, nakil vasrtalan, 
turizm, yollar ve bayındırlık i§Jen, 
idari muameleler; gene ayni ''ali ve 
helediye reisinin idaresinde olmakla 
beraber, daha geniş sıılabiyetli .,.e 
rne~uı ellere taksim edilecektir. Y ~ 
ni te~kilat, •esas ifibariyle gene İs
tanbul vali ve bcledive reisinin tam 
bir kontrolii altında ·bulunacak; Ja• 
kat ikinci derecede olan direktörler 
,.e şefler; kendi dairelerinde daha 
geniş salihivetle ~alışacaklar, çok mtr 
him mese.IP-ler hariç olarak, işin uzr 
ma!ma imkan hıralonıyacakJar ve 
böylelikle halk hizmetlerinin daha 
cliizgün ve yerinde bir seyir alması 
temin edilmit olacaktır. 

bank genel direktörlüğüne tayini ka- Berfin. ıo (A. A.l _ Yu$?oelavya 
rarlaıtırılmıı olan İstanbul İş Banka- başYekili \•e hariciye nazın B. Stoya
sr direktörü B. Yusuf Ziya Öniş hu dinoviç. Almanya hariciye nazırı B. 
akıam İstanhula hareket etmi~tir. R. Ncurathtn 1937 haziranında Belgra
Öniş birkaç güne kadar tekrar An- d:ı yapttğr ziyareti fade eylemek U7.e
karaya gelerek banknnm kndro una 

Ankara, 10 (Hmu!İ) - leclİtin 
bugünkü toplantmnda, k.lüp, kahve
hane ve gazinolarla kır bahçelerinde 
ve ~msali eğlence mahallerinde bu
lunan beher. bilardodan senevi bq li
ra ve tavla, dama, satranç tahtalan
nm helıerinJen senevi iiç lira oywı a
letleri resmi ıılmması lıakk.nıdaki ka
nun Jayiha mın iJk müzakerai yapıl
m~tır. 

-:- Bilt..-mem; ı·aziyctin icabıntı gö
re nıhayeı on Riin ~ döneceğimi 

İstanhulun yeni plinmı en kmı hir 
zamanda tathik, Marmara mmtakasm 
da hüyiik turiım tesisleri yapılması, 
fstanhul liınanmm ı lahı, devlet da .. 
irelerinin eski ,.e ınütef errik binalar
dan kurtanJarak ;\nkarada olduğu gİ• 
bi hir devlet mahallesi kunılmamım 
düşünüldiiğü bu sıraJarda İstanbulun 
idarcsincle yeni tedbirlere kat'i bir iJı.. 
tiyaç görülmektedir. 

re, 15 Jdl.nunusanf 88.ba.hr Be.rline ge-
kat"i ~lini ,·erecektir. lecc.ktir. B. Stovadinoviç, BerlindeJd f. 

Denizhank genel direktör muavin- 1 kameti esnasında bütün Alman ricali 
1i3ine lı Bankaimm Hamhurg şubesi ile görü~elerde bulnnaeak ve ~
direktörü B. Tahir Ke"•kep tayin c- ne müteaddit kabul resimleri yapıla-
dilmiıtir. caktır. 

l~ Bankaaı l tanhul ıUhesi direk • Lehistanu• Tıaraftar Okluğu 
törlüğünün de ıimdiki halde mu\'ak- J Siya~t 
katen direktör mu8\ ini. B. Nejat ı Varşova, 10 (A. A.) - Diyet mec
Kenk tarafından idare edilme i ka- ı lisinin hariciye encümeninde bir nu
rarlaştırılmı~tır. tuk söyliyen Becl< iki taraflt itillflar 

siya.qetini müdafaa ederek bunlara 

miaal olmak Ur.ere Polonya. ile Al -
manya, Sovyetler Birliği, Fransa ve 
Romanya arasında imza edilmiş olan 
iUliflan göstermiş ve Polonyanm di
ğer milietlerle noktai na.zar teatisin
den geri durmakla beraber milttefik 
devletlerle doetlukl:ırmı mümkün mer
tebe snğlnınlaştnınağa gayret ettiğini 
söylemiştir. 

p-.-.ı..------------~-----------------------1 ROJIEO .JULIYET'ten, LA DAM O KAMEI.JYA'dan git:el/ilm oZurmu1 Diyenlere i~tc cevabımı::: 

ATEŞ BO C EG i 
Slnetnanm i>eyaz perdesi hiçbir memlekette, hiçbir vakit BU KADAR NEF!S • BU KADAR 

GÜZEL BU KADAR ŞAHESER BfR FlLM gösterilmemiştir. 
Bat rolde: .JEANETTE MAK DON A LD ALLAN JONES 

J(I ARREN lVILLIAM 
lObinlercefigllran-3 milyon dolara mal olan film • Heyecanlı mtithiş sahneler .. 

12 tktnel KAııun Çar- M 1 k 't Halkımızın rahatça gör- · k M · · -ı ' 
~0=k e e e mesı iç:~baı;:embeden ıoe Ve elek~~:!:,~~ 

Taksimde 
(Üsıyanı: 1 incide.) 

Bugünkü Cumhuriyet abidesinin et
rafının gcnitletilmeıri ve düz.:ltilmcsi 
ıırasmda Ayaspaşa ve ŞiJli yolla.rmm 
birleıtiği kötcdeki Camlı köşk, garaj, 
kıraathaneler, ~rap, krop vesaire fa~ 
rilcaları, elektrik §irketi sergisi ve Tak 
ıim kıtlası bina ve mil§temilatının ve 
bu arada Taksim stadyomunun. yanı 
arkaamdaki bina ve arsalarla birlikte 
Taksim bahçesine kadar tamamen ~ 
lediyece istimlak e<lilmesi kararlaştırıl 
mııtır. Yapılan tetkiklerde bütün bu 
sahanın k:lört yüz bin liraya istimlak 
edilmcai mümkün olduğu anlaşılmıı ve 
bu bedel ile iıtimliki lüzumu karar al
tına alınıruıtır. 

Şehir mütehaaaıaı bay Pr054 bu sa
bada !atanbulun ehemmiyetli bir ihti
yacı olan tiyatro. konferans salonu, 
ıergi binuı. Halkm gibi mlla16CSeler 
yaprlmnını lüzumlu ıörmil§, bu husus 
al!kadar encümen ve makamca da tas
vip olunmuıtur. Bu karar, Dahiliye 
Vekaletinin tndfJdne. anolummıJtur. 

Vali Anlroroya Davet Edildi 
~nkara~ 10 (Telefonla) - f11ta~ 

bul rali \'e Belediye Reisi B. M~ 
hiclcUn Ü tniidağ Ankaraya da\'et e
(lilmiştir. Kendisiyle mezbaha ücret• 
lerinin tenzili işi gi:irüşülecektir. 
Efrı!..tr:/; Şirketinden Atımın Para 

l.'ftanbulun lmaruuı Tahsi.~ Edil.ecelC 
Ankııra, 10 (Telefonla) - İstan

hnl T ramvay şirketinden alman pa
ralarm 1 tanbul şehrinin imarına tali
sis edilme ine dair hiikfunet taraf nı
dan Meclise bir kanun layihası veril• 
miştir. 

fKAYBOLAN GENERAL) 
VE 

(ASRIN ÇOCUKLARI)' 
Tcfrikalarımrz yamlann çokluğun. 

dan bugün kona.mam~tır. Okuyucula
rmuz zevkle takip ettikler! bu yazı
lan yarın yine ayni stltunlarda bula
caklardır~ 



- -
- - - - ·- -- ... 

, - lktısat Vekili 
OSMAN OFLAR (Üsıranı: 1 incide.) 

Ietme direktörlüğüne gelmiş, bUtiln de-
nlz müesseseleri mUdllrlerinin bulun
duktan bir topbntıya riyaset etmiş
tir. YAZAN : Kenan HulQsi 

--------Tefrika:•~------· 
Toplantıda, Vekil, sıra ile, Liman iş· 

letme direktörlüğünün bugünkü vazi
yeti ve ihtiyaçları hakkında liınan iş
letme direktörü Bay Raufi Manyastan 
maIUmat istemiş, bundan sonra De
nizyolları mi\dürü Sadettinden, Tahli
siye umum müdürU Necmeddinden, 
Deniz ticaret müdilrU Müfit Necdet
ten Akay idaresi müdürü Cemilden ve 
diğer Deniz müesseseleri idareleri mU
dürlerinden etraflı malOmat almr~. ve 
yapılmasını acele gördUğU bazı işleri 
bizzat not etmiştir. 

k?roşcııkaya tcına:. eden bahis hu 
§e ıltle h "t ı 1 l . • 1 . ı ıne., e, ıclkı yrnı ge erek 
;ıs~fir etrnfrn<laki yeni lıir ıniitalen 
Ga. eınen kc .. ilmicı ol:?caktı; fakat 

rıg r ;); 
le . oro lınmı anla\'or 'e hele. fikir· 
,.:•~de lıi ettiği in; avrıh~m kativen 
k" rıı a knlın:nnı i·-tf'nıivorlhı. ~ite· 

ırrı hat • 1 ( dı" ıı:ı açan A ıınet ),.ınnnof ol-
rı 1~ halde. Oıımanoflarm clnyılnkla· 
t ~zur 117.hı~a ra~ınen if e,·am etti
d e~ etro Griıı;orof oluyordu. Ve her 
Oe asında , nr>tı~ı ı:ihi hemen Halil 
sınan ofu tutnrn.,: 

t l Ren, elemi-ti: c;~ıler.e bir od:ı lıa
ır arJrın: kim<' nit? Bf"n karı~mam. 

1 Sonra hi rıll'nhi rr: 
.- Ahmf't O.rnı:mof lıf'r ~e' df"n e-

htırı ,,. .. "'kt" ' ..) ı· . ı-117.U ,,·orı 11; ueı ı. 

lfalhuki 1901 E>oıılıalıarııı<fa Ü!!· 

~~rıoflarm içinde hf"rkec:terı ilaha 7.İ
)~ e llalil Osmanofun emin olmaQı 
lıtnıdı: 

- Emin mi? .. 
'Bunu 1Jnli1 o,.,,,n.,nf sö,·liiyorihı: 

h - Rir giin Hnlil Ocımanofa, ııilfılıa 
ll.aı~r ol ,Jediklni :zaman o vakit te 
Ç~hl OQm:mor revir<'rek nrkasm1 .. 
~ 1Jtıkü Halil O. mnnof n ılanr~rldığı 

()lı: ... 
- Dıunc:ıl<lr~ı ,·ok mıı? .. Daha hir 

·~ ''''·e1 hahıotini1. ''ardı; niçin mani 
() llıaihmz? 

. Bunu ela Yusuf (hınnnof si1ylemi~
tı ,., aknhimlc: 

- H<'r ,ey, dedi, hemen her ~ey 
Yapıl:wak ,.e son clakikada HalH Q11. 

~anor hozu\'erecek .. Püt!.. Gro~enkn 
ır ıek,.r. 

Balil Osmanof: 
- Konuşulma7:, cledi; konuşnl

lllaı hiç bir ~ey .. 

1
• Ve o k:ıclnr §i<lıl<'tle masada döndii 

"'· tahta :~ekmlr. Halil Osmanofun 
~ıkı~ile ym•arl:ınclr; r.ro~enkanm çay 
atd:ı~ı yere clöküMü. 

ilk daklk::lar 

Osmanoflara höyle bir sabah da
kikasında girmi§tim. Ha1il Osıoano· 
fun görmediğim hnlıle lıis;imle hu· 
hıp çıkarahilcliğiın hiddetinden son· 
ta hemen hepsi hirdenhire odalarına 
dağılmışlar; hatta çok kereler Halil 
O manof u çileden çıkarır çıkarmaz 
''eriııcfen hite lrnnılclamayan Yu~ur 
Osınanof masayı terkclm

0

İşti. Sadece 
Selim Osınanof ~inirli bir lıarekrtle. 
dış kapı ile ön hahçe arasında a~ağı 
j.ukarr dolaşıp duruyor ,.c hf'nİ hek-
l\·ordu. Onun içindir ki rlı~ kapı· 

dan Osmanoflarm taş diic;cli a,·lmu
lıa ~rcinreyc kPfl:ır ince toprak ,·ol ü
~erinıle heni ilk giirf'n ılc gene Selim 
?!tnanof olmuc.tn. Hemen yan oda-
•rdan hirine clöndü: 

- Gro,enka, diye ha) kınlı, Gro
hulta ı. 

Bu, Selim O manofta hir kurdun 
•~rUye haber vermesi gibi bir ~esti. 
l\alrn tonunu ku laklarıında halii lıa
tırlarnn. Selim Oıımanofnn ~rmi he~ 
\ll~tnclan ümit f'(lilrnh·ecck bir St"S. 

'ene kadar clo~ru!. Rir kurdun sil-
rUye 1 h · G" l · · -ta er \'erme ı.. 01 crımın o-
~Unrle hiç hir ,ev J?İirmeıliğim lıalde. 
d aprlan a\'lnva <loğru yarı kapalı o
d al arın ir.inile hu sesin nihayete ka-
•r uzadı~mr duyar gihi oluyordum. 

'k Selim O::manofla Groc:enkanm her 
;. İ i yanıma ı;ehJi~i dakiknlarıla, Ra\1 Omıanofnn dn~ılmaya sehep olan 
~~~ışmasından sonra Osmanoflar sü
tn su tekrar ve hir~r hirer a\'lnya çık-

ııya haı:ılamrşlard1. Önde Ahmet Oıı. 
h•rıor, biraz ~nel anlnttı:Zrm l?İhi. 
/ 1tntt toprakta hir 'e'' koklamıık iıı
\~fı0~nm~ ka<lar garip .hir lrnreketle 
y r\i~·or ve daha ~eri~incle Halit \'e 
lı tt~ıır Osmnnoflnr ... Ne J?arip!. na-

a Ynrrm saat e\"\'el hii\·iik bir fikir 
ayrılı'" .. ' · ·ı gına ragmen "''anvana ,.e ::akın 
1 eri' ~ r ıvor1arch. Fakat hir ate,; n• ha-
llt gih• ') 1 d'kl . . 1 . ı· rl ı ı er e ı erım ıı ~ ec ıyor· 
ı:nı: ~ıaktan hile gösterilerek bir a
J.) \ ıkısini derhal tutuııtnrahilerekti. 
lıza 1 R~ride. iliz kapaklarına kadar 
r~~~ ve un ~izmeleri\'lc Pt>tro Gri· 
ire ~ :·· Adeta Osmanoflar sürüsünün 
• tıaınde haoka bir hayvan .. Be1ki de 

kendi a' larıJı~t ıuıııtaka<lau kın ul· 
muş hir lıap·an .. Yalıut o~manoflar 
siirüsii, Karnnhatta etraflarını garan 
biiyük \'C kara orman için<le olabile
cek her feyi dalın ene) auhyalıilmek 
iizere oııu kullanmak liizumuııu du
) uyorlar. ı\c~ba ? .. Y okila Grigorof 
karanlık ormana O ınnnoflnr sürü,.ün 
den haber mi ~iitiirii ·or? Fakat ne o
lıır a olsun. Osınanoflar bir ateşin ke· 
narında yahut bir mehtap aydınlığın· 
da hir me§veret yapan orman hayvan
ları kadar ona ehemmiyet Yeriyorlal'P 
dı. Hatta buna Petro Grigorof ta ''a· 
kıftı. Fakat hepsinin iistündt! uzun 
honı. ır;eni' omuzlan ''e hillıaı.sa si· 
yalı güılPri ve 'ayam hayret yürüyü
şiyle Zehra Osnıanof göziiküyordu. 
Ve her halde kendi içerlerinde bile 
kendilerine kar~ı ilk giize çarpan da 
o olnf'atı ki. Alımet Osnıanof koca \'e 
nasırlı ellerini uzattı: 

- Karım, dedi, Zehra Osmanof .• 
Osınanofun anu:larıncln, ellerimi, 

hir suyun gf!çtiği hir toprak kadar 
V<'r yer O\'ttk lıiııseıtiyordum: 

- Karun! .• 
Ahmet Osmanofun tahiatinde hiç 

bir ~rur olmacfıµr halde hu kelime
yi ech·lerkcn lıiiylc hir ~ey duyul ııyor· 
du. Nitekim Ahmet o~ınanofun se· 
sindeki hu ~urunı 7..ehra Oemanof ta 
duyuyor; fakat kor.umm yiizüne bak 
maktan daha ziyade Halil Osmanof a 
hnkın:ıyı terl'İh ediyordu. 

Zehra O~ınanof u llana tamtmakla 
Osrnanoflarm biraz en•el tuhaf bir 
gurur duyduklarını söylemi~tim. Ifak 
hychlar. 1901 eonhalıarmda O rna· 
noflar ondan başka hemen hiç kimse
ye itimat etmiyorlar<h ki.. Hattii Yu· 
mf 0$manofun hile ona itimadı var· 
dr. Her yaptı~ı ,eyi hir kurt sürü
sünde olduğu ıtihi sürihe sorma<lan 
yaptığı yahut npılan işlere gafil gö
:r.iiktiiğü için Halil Osman ofa kızan 
ve bir gün, a11m lıarrkPtlerinin Os· 
manoflara fcliiket getireceğini iddia 
eden Yusuf Oemanof un bile .. Fakat 
Ahmet Osmanofun karısı için Halil 
Osmanofn kastederek "lıayatmt1a yap 
tığı ilk iyi şey" diyordu. Ve i~in en 
rloğrmn, onun yanmıla Yu,.uf ve Ha· 

İktısat Vekili burada iki saat kal· 
mıştır. 

Vekil bundan sonra beraberindeki 
heyet ile birlikte hazırlanan bir mo
töre binmiş, limanda bir gezinti yap
tıktan sonra Havuzlar idaresine gele
rek, Havuzlardaki atölyeleri gezmiş, 
inşa.atı gözden gec:lrmi~tir. 

Bay Şakir Keseblr öğleden sonra 
tetkiklerine devam etmiş, saat 15.30 
da Dö:düneU vakıfhana gelerek TUrk
ofise çıkmış, ve burada yapılan ikin-

ci bir toplantıya riyaset etmiştir. 
Bay Şakir Kesebir her iktısadt da

irenin teşkilltr, memur adedi, ihtl~ 
la.n etrafında alakadar mUdürlerlnden 
fza.hat almı§, saat 6 ya kadar kendile
lfyle uzun bir hasbihalde bulunm'Ul
tur. 

Bu toplantıdıı da tktrsat Vekaleti 
müsteşarı Faik Kurdoğlu ile TUrkofis 
ikinci reisi Nihat hazır bulunmuşlar· 
dır. 

Vekil, saat 6.10 geçe Tilrkofi8i ter
ketrniş, motörle Haydarpa.,aya geçe
rek akşam ekspresiyle Ankuaya. dön
müştür. Ayni trenle tktısat Vekldeti 
müsteşarı Faik Kurdoğlu ve TUrkofis 
ikinci Reisi Nihat da Arlkaraya git
mişlerdir. 

Bay Şakir Kesebir dtln hareketin
den evvel kendisini Türkofiste karşı
layan bir muharrlmize tetkikleri et· 
rafında eu sözleri söylemiştir 

"- İstanbula gelişim tamainlyle 
husııst mahiyettedir. DUn de söyledi
ğim gibi bir oğlumu tahsil için, bir 
oğlumu dil tedavi fçin getirdim. Ma
mafi bu arada bundan istifade ederek 
iktısadi dRirelerde ve deniz mU~ 
terinde çahean arkada.jlarnnı görmek, 

ifjleri ve ihtiyaçlan hakkında izahat 
nlmal• istedim. Bunun için bugiln saat
larımın hemen hepsini bu tetkike ha!S· 
rettim •. ,. 

lil OsmanofJar: çok kereler, tahiat
lerinıleki lliiyük zıdlı~ı unutalıili~·or
lar; yahut hiiyle hir :r.uJlı~m ıçıne 
J!İrmi, olsalar bile, Zehra Osmanofun 
bakı~lart altında, @on kelimeleri ele 
sfiylf'ınekle hcraher. lıi~ de~ilı=P. hiri· ı 
hirlerinin lm7.urumlım uzakla~mak 

c==Günlük 

RADYO 
için lıemen Osmanoflan odalarına ===== Programı -===="'· 
doğru terk~cliyorlardr. 

Alırnet Osınanof: 
- Her halde haberiniz olacak, 

dedi; Osmanoflar bu sene yeni bir 
panayıra hazırlanıyorlar!. 

O manoflarm Karnahatta her sene 
kurulması mutat Karnahat panayırı
na i~tirak ettjklt"rini biliyorılum. Os· 
manoflar hu i~tiraki kendileri İ4;in 
mecbur görüyorlar; ,.e eğer yortu 
giinlerine tesadüf eden panayır ~en
liklerine iştirak etmeyecek olurlarsa, 
Karnahadm bir su tufanına tutul mu~ 
gihi yeryüzünden akıp gideceğini zan 
nediyorlardı. Yahut Osmanoflar, Kar 
nahat panayırını, O.smanofların onu
runu a a~ı ba1kanlarda ele' am ettiren 
hir hareket sayıyorlnrılı. 

Nitekim, Ahmet Osnıanof ta, içer· 
ferine henüz geldiğim lıir dakika, baş~ 
ka hiç bir fCY konuşmıık lüzumunu 
hi- etınekcıizin, Kıırnalıat panayırrn

dnn sfü annı~lt. O ınanoflar bunda 
da haklı iıliler, Çiiııkü, gene Osma
noflar, arw:ık K nrrıahat panayırın• 

ıla keneli lıiikiıniyetlerini gösterebili
yorlar \'C ,Jaha doğrusu. panayır, aşa· 
~ı hııfkımların r.n hüyiik e~lenresini 
tc kil ediyordu. Ahmet Osmanofun 
yeni hir pana ·ır de,liği §ey Kamaha
dm Jıer ' 'akitki panavırı olmakla lıe· 
ralıer hu 'ıl irin. 0 °smanoflar ılaha 
ha,ka e~f enrt>l~r <le tertip etmeği dü
~iinmii'1ler,1i. Onun için Ahmf't Os
mannf hile ilk f'iimlcsinin hemen @o
nundtt hunu tadil etmek liizumunu 
duydu ve: 

'(Devam ediyor) 

11 • K. sanl - 938 Sah 
Ö~le ne~riyatı: Saat 12,SO Pllıkla Türk 

musikisi. 12,50 Jiavndis. 13,05 Plakla Türk 
musikisi. 13,30 Muhtelif plAk neşriyatı. 

U Son. 
Ak,am neşrl:ratı: Saat 17 tnlullp der-

si: Cnh-ersiteden naklen .Mahmut Esat 
Bozkurt tnrafındnn. 18,30 Plakla dans mu
sikisi. 18,45 Eminönü Halkcvi neşriyat 
koul nnnıına Nusret Safa. 19 Raife ve a .... 
k:ıdaşlnn tnrnhnd:m Türk musikisi ve 
Jınlk şnrkıları. 19,30 Konferanı1: Emin5nil 
Jfnlke\'I o~ynl yardım şube~ı namına 

Prof. Doktor Oı;man Cevdet (Romatizma· 
lıların öArcnmesl fn~·dah bilgiler). 19,55 
JJorsa haberleri. 20 KlAsik Türk musikisi: 
Oku:rıın :\ıırl Halil, keman reşat, kemen
te Kemal Niyazi, tnnbur Dürrü Turan, ka
nun Vecihe, ut Sedat, nısfı)"C Seltıh:ıtıin 
Candan. 20,30 lfa\'a raporu. 20,33 Omer 
llızn tarafından nraptn söylev. 20,45 Ve
'din füza \'e nrkadnşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şnrkılan (Saat ayan). 
21,15 Orpcstrn: 1) Mceyrbeer(i: Robert le 
Dialıle. 2) Strnuss: Danube bleu, valse. 3) 
Kost:ıl: ~lenuctto. 4) Flebet: Dargue nu 
clair ılc I.une. 5) )tnnrred: Juanita. 22,15 
;\jan!i hnherlcrl. 2.30 PlCıkla sololar, ope
ra ve operet pnrcııları. 22,50 Son haber
ler 'l'e ertesi günün programı. 23 Son. 

lstanbul Belediue&i 
Şehir Tiyatroları 

'\nat 20,30 da ERKEK 
\•E HAYAT.ETLF.Rl 
!'iyes 4 perde 16 tablo 
Yazan: H. Lenonnand 
Türkçeal: t Galip Ar
c:an. 

RllRV~a abone olu
nuz ve abone ediniz 

Cesetsiz cinayet 
.(6 mcı Sayfadan devam) 1 

Mektubun imzası, Lina idi. Paranın 
Şikagoda bcllibath bir posta daireeine 
&önderilmesi isteniyordu. Başka bir 
adres verilmiyordu. Bayron iyi olduğu 
zaman her ikisinin öirden eve dönecek 
leri bildiriliyordu. Onun için, kendile
rini aramağa hiçbir vcchile teşebbüa 

etmemek lazımrnıı! Onlar, gelecekler
miş! 

Mektup, yeşil ıeritli bir YJZI makine 
sinde yazılmıştı. 

Lina v'e Bayronun babası istenilen 
parayı buldu ve çabuk eve dönmelerini 
de ayrıca rica eden bir mektupla bir· 
likte, verilen adrese gönderdi. 

Noel yortusu ve yılbaşı yakla!ıyor
du. Linanın ailesi, çocuklannın kendi 
aralarına gelip mesut bir bayram geçi· 
rece.klerini umdukları halde ortada on
lardan bir eser görünmiyoridu. Onun 
yerine ayru imza ile bir mektup geldi. 
600 dolar daha isteniyordu. tık gönde 
rilen paranın doktor ve illç masrafı 
olarak harcandığı bildiriliyordu. 

Fakat Lina ve Bayronun babası, pa· 
raca aıkıntıda idi. Gerçi bu defa da 
gönderdi ama, Uçüncilsilnde yalnız 
bir mektup &önderdi, fakat para yeri· 
ne. karıı tarafın verdiği posta adresine 
bir poliı hafiycsile birlikte kendisi 
ıitti. 

Mektubu almağa gelenin kim oldu
funu tahmin edereiniz l ikinci ldefa or
tadan kaybolan avukat Linkoln delil 
mi? 

Bunun üzerine avukat umulmadık 

bir sual yağmuru altında bld:r. Ver· 
diği ccvaplann hulbuı ıu: 
Kansı Lin.a, kendiailc beraber yata· 

m.ıyordu. Bununla beraber, mcktupla
nnı o alıyormut· Neden? 

Polis memuru, Linkolnun otuı4duğu 
yere gitmek lüzumunu gÖ6terdi, Lin· 
koln itiraz etmedi. Fakat bunun netice 
sinde de itin hakikatı meydina çıktı. 
Mektupların yazıldığı yeıil ıeritli yazı 

makinesi bulundu. Meğerac, avukat 
Linkoln, o mektuplan kendisi uydu· 
rurmuı ve bu suretle para çekem:ıiı. 

Bu ıuçla yakalanıp Orora tchri malı 
kemelerine ıevkedilecefi İırada, yapı· 

yet bir~ok delillerile meydana çıli:ımt
tı. Fakat ıenin cinayetlerinden hiçbir 
i.ı ortada yok. 

Linkoln bu sözlerden kendisi için, 
adeta bir "gurur,, payı çıkardı. Landru 
yü çok iyi biliyordu. Onun maceraları· 
nı gazetelerde okumuıtu. Şunu da 
söylemek lazımldır ki, zabıta dahi, 
Linkolnun, Landrüyü okud:.ığunu bi· 
liyOTdu. Çünkü onun evinde Lanoril· 
nün hayatı ve muhakemesine dair ga· 
zete parçaları ve kitaplar bulmuşlardı. 

Linkoln birden haykırdı: 
- Siz, benim cinayetimin izini bula

madınız, öyle mi? Halbuki ınesela, öl· 
dürdilğilm atdamların baılannı ele g~ 
çirirseniz, sizin için aleyhime ne güzel 
bir delil teşkil eder değil mi? Fakat u
la buna muvaffak olamayacabııuz. 

LS.kin avukat yanılıyordu. Zabıta. 

öldürülenlerin başl:!:~ru da ele geçir· 
mi§ vaziyetteydi. Çünkü polislenlen 
biri Linkolnun oturduğu evin arka ya· 
nrndaki saçağa beton bir sütün cklcn
mi§ olduğunu hatırladı. Bu sütun, avu• 
kat Linkolnun ikinci kaybolu§undan 
sonra yerinden kaldınlmı§tı • 

Zabıta tekrar Linkolna dönere][, bu 
sütunun nerede olduğunu gordu. 

Çok sürmcklen cevabı geldi: 
- Bah~edc, çalılıkların arasmdL 
Derhal araştırma yapıldı ve bet01l · 

direğin içinden, hem Linanm hem de 
Bayronun mUstehzi ba§lan meydana 
çıktı!. 

Krsa boylu, asabt ve tuhaf ba.kıJh 

avukat mahkemeye sevkcdildiği zaman 
çifte cinayetle itham cdilmckteydL 
Fakat idam edilemcl:li. Akrl doktorları. 
kendi.sinin deli olduğunu isbat ettiler. 
Avukat timarhancye gitti. Kna bir R• 

man sonra da, timarhanede can verdL 
Ororab avukat Varen Linkolnun öl-

mesile, Amerika cinayet mcillcrinin en 
meıum simalanndan biri ve bir yılba
ımdan diğer yrlbaırna kaidar kapalı 

kalan esrarın ana karnaft ortadan ailin 
mit oldu .. 

Anlatan: HiKMET MONIR 

Kral Menes'in 
lan isticvap neticelerinde daha feci ha· mezarı 
kikatlar meydana çıktı. 

bulundu 
Uyanan ıüpheler, kendisinin tazyikı 

nı icap etmi§ti. Uç gün sonunda avukat 
Linkoln, gerek karısı Linayı, gerek 
kayınbiraderi Bayronu kendi clile öl
dürdüğünü itiraf eylemi§ti. 

· Ele geçen taş vazo

Evin içinde her zamanki kavgalar· 
dan biri cereyan etmiı. Linkoln, kana 
Linamn kendisini zehirlemeğc teşeb

büı ettiğini görmii§. Lina onun kaka· 
osu içerisine gizlice bir beyaz toz at. 
mı}< Karısı görmeden bunları gözetle· 
miş olan Linkoln, tekrar odaya !döndü· 
ğü zaman, bir takrip kendi k:ıkao fin· 
caruru, kayın biraderi Bayronun finca
nı ile değiştirmiş. Bu suretle zehir ko
nan fincandan içmit olan 3ayron u 
sonra ıancdanmağa baJlamıfo. 

Bunun üzerine Bayron, ku kardeıi 
Linaya dönerek: 

"- Sen beni zehirledin!,, diye hay
kırınca, Lina, tabanca ile erkek karde· 
ıini öldürüyor. Sonra tabancayı, kocuı 
Linkolna tevcih ediyor. Linkoln, atqi 
karıştırmağa mahsus demiri kavraya. 
rak kendini müdafaaya kalkıyor ve bu 
demirle kadının kaf aaına indiriyor. Bu 
sırada patlayan kl•ıun ntcn hedefine 
isabet etmemiıtir. Likin, demiri Üfit· 
üste birkaç defa yiyen Lina hayata göz 
terini kapıyor. 

Linkoln bundan sonra, her ikisinin 
de cesedini yaknuı ve küllerini ~vur
muı .. 

Avukat Varen Linkoln böylece ifaıde 
verdikten sonra müate:hziyane bir gü
lümsemiıti. Adeta, bu itiraftan kendi
sine bir zarar gelmiycceğini sanıyor
du. İtiraf ettiği ıuçu isbat edecek kim 
se olmadığına emin olduğundan mı ne
dendir? .• Fakat polisler Linkolnun ya· 
kasını henüz bırakmamışlardı. Eğer 
tabir caizse, kendisini biraz pöhpöhlc
ldiler diyebiliriz. 

BiltUn hayatlarınca, bu kadar esrar· 
engiz surette tertip olunmuş bir c:ina· 
yetle karşılaırnadıklannı söylediler. A
deta kendilerinin acze düpÜf oldukla 
rıru itiraf ediyorlardı. 

- Sen, Fransızların ''Mavi eakal,, 
unvanlı kadın yamyamı LandrüsUnU 
geçtin. kliyorlardr, Zira Landril nDıa· ı 

larda kralın 
yazılı 

ismi 

MISır lıanedanmm ilk liralı Mene-
se ait olduğu zannedilen bir mezar 
meydana çıkarılmt§llt'. Bu mezar, Ka· 
hirenin 40 mil kadar cenubunda bu1 
lunan Sakkara mevk.iinde keıfedil.
miştir. 

:Mezarda, ihtiyar bir erk'e1' ve bir 
liadmm cesetleri hulunmu§tur. Bet 
taneden ibaret olan yeraltı odaların• 
da birçok eserler ele geçmi§tir ki, 
bunlar üzerinde "Aha" yazılıdır. M.ı
ur tarihiyle me§gul olanlar, bu ~eli"' 
menin Kral l\Jenes'e ait olduğunu or
taya koymu~lardır. 

Halbuki bugüne Jiadar, bu liralı 
ait meıann yukarı Mısırda Abido1-
da olduğu sanılıyordu. Ayni mezar
da, Kral Menesin i11imlerini taaıyan 
çanak, tiimlek ve taş vazolar da bu· 
lunmuştur. 

Yeraltı odaları çok ~ayanı dikliat· 
tir. Dunr kiiğıdmm ash orada görill• 
mektedir. Her yeraltı odatımm du• 
varları bir nevi balçıkla harç lialin
de dö~enmiş, sonra iizerlerine tıaz lia• 
sırlar yapıştırılmı,tır. 

Bu yılki tahslU\t 
Anklıra, 10 (Telefonla) - Yedi 

ay içindeki devlet tahsilatı 164 mil· 
yon 350.960 lirayı bul~u~tur. Bu• 
nun 154.0·14.127 lirası haliyeden, 
10.256.833 lirası sahıkadandır. 

Geçen mali yılm yedi aylık tahei· 
lütma nishetle hakiki fazlalık: miktan 
15.657.987 liradır. 

ERTUGRUJ; S.\Dl 
TEK TlYA TR OSU 

Bu gece: :<Bakırkliy • 
Mflllyadl); Yann ıectt 

'(nskQdar - Hale)! at• 
nemalann·da: tT AA T 
tr.MII- Yeni •odTil 
'3 pcr<le. Yaran: Musa• 

hi~ ıade CeW 

ı 
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V ILBAŞJ gecesi.. BiltUn dünya 
yüzünde milyonlarca eV'.den ne· 

~c. JŞık fışktnyor. Dargınlıklar bu ak-
.. m için bir müddet durmuş. Milyon

larca aile arasında uzlaşma, sükun ve 
sevinç. Fakat Amerikanın Orora şeh
rinde yaşayan Varen Linkoln isimli 
kısa boylu, asabi ve garip bir avukatın 
evi ıdc bu saadeti göremiyorsunuz. 

Avukat Linkoln, kendi bürosunda 
çalıştırdığı genç bir kızla evlenmişti. 

Lina Şaup adını taşıyan bu kız, genç 
olduğu kaı:lar da güzeldi. {akışıklı en
damı ve altın gibi san§ın açlan var
dı. Avukat ise, onun iki misli yaşta, 

saçları ~ökük ve tuhaf bakış:ı bir adam 
dı. 

I..inkoln karşı şehrin civarınd;, bu
lu'lan bir köy evine taşındılar. Evin 
ctrahnda I.inkolnu me§gul edebilecek 
büyücek bir bahçe ve ağaçlar da bulu
nuyordu. 

Zaten Linkoln işten el çekmişti. Bi
rıktirdiği para ile geçinmek ve bazı hu
kuki neşriyat yapmak tasavurundaydı. 
Bu arada, çiçeklerle uğraşacaktı. 

Fakat avukat çiçeklere fazla kendini 
verdi. Bu mlinascbctlc, evlilik hayatı
nın ümit çi5c'i de kısa bir zaman için
de sarardı, soldu. Evin, içine bir tad
sızlık ve hurda bir sükUnet çöktü . 

Bir müddet sonra genç kadın Lina 
da bir deği§iklik gllze çarpmağa başla 
dr. Gittıkçc tabiatı sertleşiyor ve koca 
srnı tarta!:lamağa başlıyordu. 

BUtün komşular, bu iki insan ara
ıunda bir kan kocadan 'ziyade, bir ke· 
di köpek hayatı cereyan etmekte oldu
gunu sezdiler. 

Avuk.ıt Linko!n bu arada, dünyanın 
1e1ki de en kılıbık kocası olarak anılı
yordu. 

Bu itibarla I 923 senesine girildiği 

• vhum saadet aıtlarından birinde, her 
ide aldntıcı bir neşe ve .zevk hüküm 

.. urmekteyken burada hakikı bir fela-
1 ... tin tohumu atılmı§ ve .zehir neşret· 
mek iizerc açılmağa doğru yol almıştı. 
Hvın içinde cereyan etmekte olan 

kavgalar, daha ziyade tek taraflı idi. 
Çünkü daima kadın galip geliyor ve 
paparayı kılıbık vaziyetinde olan koca 
yiyordu. 

Yılba~ından birkaç ay önce, Lina, 
kendı erkek kardeşinin de eve gelme-
ini istcdigini söylemiş ve hiç şüphesiz 

teklifı kabul edilerek .. Birader bey,, 
de gelmişti. Bayron Şaup adını taşıyan 
bu delikanlı, Lınkolnun evine, girdiği 
<.akıl:adan itibaren kız kardeşile adeta 
bir ittifak akdettiler. Şimdi her ikisi 
birden onu hırpalıyordu. 

Bu iki insanın arasında 'Lirikolnun 
hayatı, her tUrlU hakarete tahammlil 
eden bir hizmetçinin yaşayışı derece
sine indi. lşin kötU tarafı, ne kadar faz 
la tahammill ederse, o kadar fazla baka 
rete uğruyordu. Bankadaki parası, ka
rısile kendi arasında müşterek bir ser
maye, haline geldi. Kendisine gayet 
az bir miktar para almasına müsaade 
ediyorlardı. 

Lina para istediği zaman, derhal 
bankaya giderek istediği miktarda çe
ker ve erkek kardeşile birlikte seyaha
e çıkarlardı. 

Linkolnun evinde çahşmı§ bir kadın 
hizmetçinin ifadesine bakılırsa, Lina 

mn erkek ka:ıde§i, avukatı arada b!r 
t"hemmiyctli surette dövüyordu da .. Ve 

vukat buna mukabele edemiyordu. 
Bu şerait içinde yılbaştmn bu evde 

mesut geçebileceğini kim tahmin ede
bilir? 

Bununla beraber bu ailenin hayatı 

için bir deği§ikl·k mukaddermiş. 
Kcinunusaninin ilk günlerinde, kom

şular, avukatın evinden şamatanın ke
aildiğini sezdiler. Lina Şaup ile erkek 
kardeıi Bayron Şaup ortada göri•n"ll!
} orlardı. Bunun sebebini Linkolna 
sordular. O, sakin bir gülü.•ıseyişlc: 

- Yeniden bir seyahate çıktılar, dc
dı. 

Evet. Karısı ile kayın biraderi, ban
kaya tekrar uğrayarak baş1arını alıp 

gitmişlerdi. 

Fakat uzun bir zaman geçtıği hal.;e 
ne Lınadan, ne de erkek ka deşind~n 
eser görunmedi 1 Komıular ~öyle du
tUnüyoniu : 

Herhalde kadınla erkek kardeşi avu 
katm 'bütün paralarını çekmiş ve "rtı. 

bir daha gelmemek ilzere gitmişlereıı . 

Ne de olsa, bir kurtuluştu. Komşu!. r 

da, avukat hesabına adeta medımıı . 
oldular. 

Bahar mevsimi geldi. Avukat Lın

koln yeniden çiçeklere kendini vero1 • 

Hiçbir en::lişcsi olm dığl gôrülüyoru . 
Yeni çiçekler yetiştirmek, onları su ... 
mak, budamak, tanzim etmek gibi ta
bir bir meşguliyet içinde tam bir ses
sizlikle çalışıyordu. 

A ~ CAK, mayıs ayının birinci 
glinü, eve her zamanki gibi siit 

b.rakmağa gelen adam ön taraftaki pcn 
cerenin pervazında knn lekeleri gördti 
ve pencere açıktı. Biraz daha ileri ba
kınca, daha fazla kan lekeleri gördü. 
Bahçe yolunda kan lekeleri vardı. Hat 
ta, yol üzerinde bulunan bir şapka da 
!dahi.. 

Bu şapka, Linkolnun şapkası idı. 

siltçü, ilk bakı§ta bunu tanımıştı ı . 

Süt~U, bu korkunç alametler karşı· 
sında heyecana diı~m:k bağırmağa baş 
ladı. imdat çağırıyordu. 

Yanm saat geçmeden, Ororn şehrine 
telefon edilnıı sivil, rc .. mi zabıta me· 
murları gelmişti. Memurlar, evi ve 
bahçeyi gözden geçirdikleri zaman ta· 
savvur ettiklerinden de ehemmiyetli 
bir hadise karşısında bulunduklarını 

anladıl:ır. 
Evin büyük odası, bir har:ıbc halinde 

icli. Döşemeler yırtılmış parçalanmış. 
vazo, çini ta.'bak gibi şeyler kınlmı 
ayaklar altına serilmişti. Yerce, zem· 
berekleri dışan fırlamış bir de duvnr 
saati görülüyordu. Burası, adeta b!r 
muharebe mcyd;:ınının harpten sonraki 
halini andırıyordu. Hiç şüphesiz ki, bu 
mücadelenin sonunda, bu radde de bi
risi ölmüştü. 

Fakat ö)dürülen adam kimdi? Ceset 
neredeydi? 

izlere bakı:~ sa, öldürülen insan. 
sütçünün kan lekeleri gördtlgu pence
reden dışarı çıkarılıwştt. Polis hafiye
leri, evden Cırlayarak civarda etraflı 

11 Anlatan: 

Hakiki hayattan ahnm ı 
--------------------------------------------................................ , __ 

B ir Günlük 
Büyük Zabıta Hikayesi 

Şu 9ördilğüniiz evde t>ylc blr cin.ayet ııak'a.sı cereymı et· 
ti T..i bımmı esrara,, bir yılba§1ndaıı öteki yılba§tna ktJ... 
dar anla.Jtlamadı ... Bağda. görcuığü nfız adam, oo.k'aya 
brı§mış ba§lıca 8imaZarclan avukat Lirı1rollı •• 

A vu 7:atm 1rnysuz bacana{ft 
Bayron ~aııp 

bir araştırma yapmağıı giriştiler. 
Her tarafta alametler görülüyordu. 

Her şeyden önce, kahn ve büyük bir 
sopa bulunmuştu ki, üzerinde kan le
keleri vardı. Acaba cinayet bununla 
mı işlenmişti? Çiçek serinde de kan iz· 
leri görüliiyordu. Yine orada kanlı bir 
elldivcn bulunmuştu. Eldivene baktılar. 
Bir kadın eldiveni. Evin içindeki yega
ne kadın avukatın karısı Lina idi. Aca 
ba bu kan lekeleri o kadının cll:livenine 
nereden ve neden gelmişti? 

Sonra bir diğer şey daha bulundu, 
Bir çalılık arkasına atılmış olan bir 
gömlek 1 Gömlek dahi kan lekeli idi. 
Bilhassa, gömleğin göğüs tarafına isa
bet eden yerde büyücek kan kırmızılık 
lan görülüyor ve bu §ekilde beş büyük 
kırmızılık göze çarpıyordu. 

Bunlar, belki de gömlekler üzerinde 
beş defa hançer saplamak neticesinde 

hasıl olmu tu. 
Fakat ortada ceset yoktu. 
Unkoln arazisinin her yanını mua

yene ettikleri halde polisler, aradıkları 
cesedi bulamamışlardı. 

Polis memurları tekrar eve döndü
ler. Her odayı arnştırdılar. Kömürliiğe 
tavan aralarına baktılar. Evin içerisin 

de de bir ceset yoktu. 
Olur şey değildı. Yeniden araştırdı

lar. Evi, çiçek serini, alat ve edevat an 
barını, kulübeleri gezip dolaştılar. Ha
li ortalıkta kimseler yok. 
Aranmadık yalnız bir kuyu kalmıştı. 

Orayı <la taradıktan sonra bir şey çık--

madığıru gorunee, tam bir esrarengiz 
vaki karşısında bulunduklannı hisset
mekle düşünceye vardılar. 

Fakat ne de olsa, bu hakikat aydın
la tılatacaktı. Hadisenin umumi hatla
nna bakılınca, vaziyeti tayin etmek 
pek o kadar güç görünmiyordu. 

Linanın yatak odası, k arma ka.rıık· 
tı. Ka:lının elbiseleri, dolabından alın
mış, çekmeceler boşaltılmış, ve bir se
yahatte lazım olacak bütün eşya alınıp 
&ötürülmüştü. 

Linarun erkek kardeşi Bayronun 
oturduğu oda dahi, aynı, karışıklık 
içindeydi. Elbisclerı, tuvalet takımları 
ve sey<>hat esnasında kullanacağı her 
şey gitmişti. 

Evin içinde sindirilmiş bir vaziyette 
olan avukat Linkoln yalnız başına bir 
odada oturuyordu. Bu odaıda hiçbir de· 
ğişiklik yoktu. Linkolnun bütün eşya
sı yerli yerindeydi. Yalruz, iJ esnasın
da giydiği elbise meydanda yoktu. 

Lina ile erkek kardeşi, öldürdükleri 
<damı alıp bir otomobille kaçını§ ola
caklardı. Çünkü, bahçede insan gömül 
dUğüne işaret edebilecek yeni kazıl

mış bir yer görülmiyordu. 
Amerika zabıtası: "Aranıyor!,, baş

lıklı ılanlar hazırlatarak her yere as
tırdı. Bu ilanlarda Lina ile erkek kar
deşi Bayronun resinllcri basılı idi. Di
ğer taraftan hafiyeler, kendi araıtırma 
hmna devam etmekteydiler. 

Aradan altı h. fta geçti. Kılıbık 
kocanın cesc!di bala bulunamamıştı. 

• • • 
H AZ1RAN ayının ortalarınday-

dı. Öldürüldüğü zannedilen kı
sa boylu avukat Varen Linkoln çıkagel 
di. Sanki öbür dünyadan geliyordu. 
Bu vaziyet karşısında telaşa düşen 

konu komşu, lderhal Orora ıehri .zabı
tasını, vakadan haberdar ettiler. Zabı
ta, en seri otomobillerle derhal köye 
geldi. ÖHi zannedilen adamın vereceği 
ifadeyi dinlemek istiyorlardı. lşte •ÖY· 
ledikleri: 

Nisan ayında bir gcc.c, karısı Lina 
ve knyın biraderi Bayron .;ielicesine iç· 
mişler, saI'.hO§ olmuşlar, sonra onu ate§i 
karıştırmağa mahsus demirle adam 
akıllı dövmüşler. Öyle ki, avukat, ken
dinden geçerek yere yuvarlannu§, tek 
rar kendine geldiği zaman, kansı ile. 
kayın biraderini de aynı derecede bay
gın bir halde görmü§. Fakat onlar, sar 
hoşluktan sızmışlar? • 

Avukat, etrafta bulabildiği parayı 

HiK ET MC N C R 1 1 

yanına alarak ortadan sıvışmış. Kor· 
kusu gu imiş: Eğer bunlar ayılıp da 
kendisini tekrar görürlerse, belki yeni 
den dövmeğe başlarlar, ihtimal öldü
rürler .. 

Avukat, ortalıktan kaybolup bir ye• 
re saklanmış ve parası bitinceye kadar. 
ora::la kalıyor . 1 

Para bitince ne yapsın? Artık mey
dana çıkmak lazım geliyor. V.c işte 

kendisi 1 
Avukat, Linkoln, bu kadar anlat

mıştı. :Fakat polis, bu ifade ile iktifa 
etmiyordu. 

- Karın ve karının kardeşi nereye 
gitti? diye sordular. ı 

Avukat, nerede olduklarını bilmedi
. ğini söyledi: 

- Bilmiyorum, deldi. Bilmek de is
temem. Belki ayıldıkları zaman benim 
ortada olmadığımı görünce, tikayet et
mek UZere polise başvurduğumu aan
mı§lar ve kendileri de kaçmışlardır~ 
iyice bilmem ama, belki vaziyet böy• 

ledir. 
Bu ıırada bir polis müfettişi avuka .. 

tın eline blr şey koyarak: 
- -Buna ne dersin? diye sordu, 
Avukatın eline konan §CY• ''B. S.,~ 

yeni, .. Bayron Shoup,, un baş harfleri
ni taşıyan bir kemer tokasıytlı. Ateşte 
yanmış olduğu görülüyordu, polis 

müfettişi: 
- Bunu, sizin ocak içerisinde bul· 

duk! diye i15.ve etti. 
Avukat tokaya bakarak: 
- Buna ne diyeyim, dedi. Gerçi 

Bayron b5yle bir kemer ta ırdı. Fakat 
ekseriya, kendisine ait öteberiyi yalC
mak gibi blr adeti vardı. 

• • • ı . • . i ı a • ~ 

Yaz geçti. Sonbahar geldi ve sonba
har kışa intikal etti. Avukat Varc:n 
Linkoln çiçek scrln'deki nebatatla meş 
gul olmaktaydı. Eski hayatına tekrar 
dönmüştü. Ve dışarda "Aranıyor!,, 
başlıklı ilıinlarda hala Lina ile Bayro
nun resimleri teşhir ediliyordu. Fakat 
şimdi bu iki insan, katil olduklanndan 
şüphe edildiği için değil, snldcce mrede 
olduklarını anlamak maksadile aran
makta idi. Kendileri, ''tecavüz,, suçile 
itham edilecek olsalar dahi, nereae 
bulunduklarının öğrenilmesi ~.abıtayı 

tatmin edecekti. 
ÇünkU onlar bulunma!dıkça, bu me

sele aydınlanmış, hi:11edilmiş olmaya
caktı. Fakat o iki insanın nerede olduk 
larının bulunduğunu farzedelim. Me
sele, yine bütün manasile aydııllanmıı 
olmayacaktı. ÇUnkü, mesela evin içe• 
risinde görülen kan lekeleri tahlil edil 
diği .zaman, bunlann esasen kan ol· 
mayıp ta'1uk kanı olduğu görülmüştU. 
Bu vaziyet hakkında avukat hayli 81• 

kışunlmışsa da, asla bir §CY öğrenile
memiştir. Burası daima karanlık kal
mıştır. Avukat bu vaziyete dair cSki 
hiktiyelcri anlattıktan sonra sadece 

şöyle diyordu: 
- Kafama birdenbire vurdukları .za-

man kendimden geçtim; ondan aonra 
ne olduğunu bilmiyorum. 

Avukat, zabıtanın şüphesinin artma· 
sı yüzünden olacak bir kere daha orta 
dan kayboldu. Yine kimseye haber ver· 
mcmi§ti ve önceden olduğu gibi, bir 

daha da geri dönmedi 1 
Şimdi teşrinievvel ayı idi. Lina ile 

Bayronun ailesi, çocUklarırun adam öl
dürmediklerine emniyet getirmit ol
duklarından tahkikatın peşini bırak-

mıyorlardı. 
• • • 

T 
EŞR1NtSANl ayında bir gün 
bir mektup geldi. Mektupta 

Bayronun bir hastahanede yaralı ola· 
rak yattığı bndiriliyordu. Bir otomobil 
kazası geçirdikten sonra hastahaneye 
düşmUş. Beş haf tadanberi orada iıniş. 
Dehşetli paraya ihtiyacı varını§. Çabu
cak SOO tlolar gönderilmesi isteniyor 1 

~&.u 6 6""' "'11!/fa.mudll) 
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Kışla köyünde bir facıa 

Bir köylü Büyükba
basını ve kardeşini 

yaraladı 
. Bartın, (Hususi) - Cwnartesi I tij Kışla kö)ünde Fehmi ve Yusuf 

ah da iki kardC§ ka,ga elınifler, gö· 
~ ktıan Fehmi, kardeşini nğırca; iki· 
~ıni •>ırmak i tiyen köy iza ı Rızayı, 
k O >•~daki kendi hüyükhalla mı ,.e 
llrde~inin kan ı Elma 1 da hafifçe 

Yaralanuştır. 
d lık tahkikata göre hadi e §11 ekiJ-
e 01ınu tur: 

"'41Febnıi ile Yu uf hir e\de oturmak
»· ı~lar. Ailede dirlik pek yoktur. 
~dı etlen bir giin önce iki kardeşin 

çiik çocuk) an hirihirleri) le ka,·ga 
~lıııi 11lerdir. Dunu duvup hiddetle 
"e gelen F lımi, ~ya romk ka' gac:ı-
111 ,_ .. "ki ı•W• . • d k d ~oru N ıp;ı ıçın, o an ) n:.m· 
lr~ htiyUkhahn·mr ,.e kardr inin 
~ Elma"'ı rHh,neğe haslamı tır. 
~ •rr ınm fe11 ad mı dtı) an Yu•uf e\•e 
~ ~n• ,.e knr<le ine c;ıkı•mıstır. Fa
~ •t Fehmi e'" ela kenardaki haltayı 
k •ı>nu§, 11onra clm·nrdnki tiifc~i c;e· 
tere\ karılc~inin iizerine yiirihnüş -
~Or. Yusuf hir oda' a kapanıp can mı 
llrta nn J!:>tı r. 
'Bıı vakn iizerine k nrdf' h le nrtık 

bu e' de , a~uııınğa imkan kalmadığmı 
anlayan Yu-uf, ertc'i gün nıuhtan \'e 
ihtivar he' etini davet ederek karde
~inden ay;ılınnk ve c'i hölclümıek i • 
tedi~ini anlatım tır. Evin önünde 
''apılan hu mfü:akere. Fehmiyi veni
den a le' lenılinni 'e "evi yıkarım dn 
böldürmern" ciiye bağırarak, ım talı 
çakı ile karele .inin \C ki)y heyetinin 
iizerin~ ) iiriimiiştiir. K<iy azaları hı· 
ı;:a~ı Felııniııin rlinclcn almak ] .. t~rler 
ken, heyetten Rıza elinılen hafifçe 
yaral:ınmı ; Ff'hmi de, C\e doğru ka
çan kar<lt\İ Y n ufun arka mılan ko
~nrnk onu kapmm iı;:inde ·akalanıı~, 
.ol lıii~riinrlen a~ır<·a ynralamıştır. 

• onra. lıır .. mr nlnml\·nrak ,,ıkarı çık
mı~. na ihat .-den hiiviikhaha mm 
li::tiin.- çullanmıc, onu elimlt>n 'ara· 
lamı;, hara~ınm inrinme ... ine ebep 
olmu~tur. fluna hile kanmamı~. kar
de~inin kan!l>JnJ <la p;ene elinden arn
lnyıp kas;mıştır. 

Azgın aılnnı. ertP"İ ı:i1n yakıılan· 
mı~. le' kif eclilmi~tir. 

Yarah Yuımf l)a tnhaucye yatırıl· 
mıştır. 

Memlekette kış 

lirede souktan bir 
çocuk daha dondu 
İznıir, ( Husu8i) - Vilayetin her 

~l!taftna kar yağını§ ''e soğuklar ~id
ctlenmi tir. 
l'ircJe bir soğuktan donma vakası 

da.ha olmu~ Şaban admıla 14 ya§ında 
hi,,. çocuk, abaha karşı yatağında ö]ü 
huıunmn tur. Çocufon opıktan don· 
du~,, tc:.hit edilmi tir. 

Di~er taraftan kömür ıkıntı ı dc- ı 
"•tn etmektedir. 

)· Denizyolıındnn İ:r.:nıire bir yelken· 
~-ile kömür ~dmi tir. Du kömilrler 
dır tiiccar taraf mdan, kayık eahihin· 
erı altı kunıştan tamamen ı1atm ahn

tnıa ve tüccar, hu malı bir ba§knc::ma 
~~i buçuk knnıcıtnn <lenetmiştir. 

0rnürleri alan ~alııs kilo•unu 8 ku
ttıHan •atma~a lla~larnı hr. 

~ .. bükkiinlnrc1a perakemle olarak kö· 
Ur 8 - 8,5 kunı tan atılmaktadır. 
İırnirde oldu~u rribi Ba' mdır. Ti-

i't ~ ı:ı n • l' leneınen, 'forhalı ka:r.:alannda da 
•
0tnilr ür.liik dereli herkesi encli=e i

r~dc hırakmnktadır. Bayındırda 
~akarmn ri a etinde heledh e rei
d "c janclnnna kumandanı içtima e· 
l erek kömür nıe ele ini konu mu .. • 
~r ve kcimiire dürt knnış nark koy· 
d·~lardır. I'akat lııı karnr tatbik e· 
~~ Chıemi~, köıniircüler, kömürlcri
g~tdllha ) fikcıek fiyntla atılan yerlere 
)tı llrrn~e bacılnpnra nark kaldınl • 
~·~'.' kl7.ayu az miktarda kfiınür gel • 
t1~1 İçin 8 kum ,hın !l:&ttc:: hn~lannş -

tt?~rcde jandarmalar j e müdahale 
he;tıl~i~, köıniircülnin küıniirleri 
1

1111 
tclıye marifetiyle lrnlka b~ kunt~

tıe tC\~i olunınıı,..tur. Torlıalı 'e Me
~.::encle de kömiir r.ok nzdrr. Diğer 
İt;irı 1ar l1nlkımn ilıtivaçlanm temin 

de mahalli trclhirl<'r nhnmr~ttr. 
Sayllp 

l'ire t · · ·· · d R 1 trı • zınır o e 1 uzerın c a 1-

:ınıar k·· .. ·· "I d' f dan oprıı u. mu ıen ı tara m • 
l:ırıd ~ua~ ene eclilmi • kı .. ınt'n akat • 
ha 1

1:;r anla ılım.,,tır. Derhal tnmirine 
anacaktır. 

lrırlıurıun için K iiçiik tenci ne u· 
ti •nrn çe-kilmesini beklemek 7.Bnırf'· 
ııın'ardır. Tire yolcıılan, kiipniden 

'P.7rn~ Uretİ) le geçirilnwktellirlrr. 
ılc· ~ a~ a ·Menemen lnulmln {izerin
lı, ij1 

d rı an t'cıki 'e yeni Hannanıla
Çav~e ~r. v~iro;;lu \e Menemenin 1 

~ 1111.aylf'rinden sular çe-k;1mi•tir. ' 

Fakat cİ\.·ar köylere nakledilmi§ olan 
bu köyler halkı. henUz kendi kiiy\e
rine dönememektedirler. 

Çftnkll ıeylibm getirdiği killi ça
murlar, henüz tamamen kurumamı§
tır. Bu köylerde kerpiçten n kısmen 

harap har.r e'•ler yıktlmı~tır. Su has· 
kmına uğrayan ekilmi arazideki 
mnlısuJiin yan~mm mah\"ol<luğu tah
min ediliyor. 

Torbalıda l\lender ılarmm kı • 
men tahrip ettiği ilıti) at kanal ile 
edleri e ki haline ı;etirmek ve yeni 

bir seyJibı önlemek için cİ\"ar köyler 
halkı eeferher edilmi§tİr. Bu hnlk, 
bi\tiln gün eedleri tahkim etmek ve 
hankatlar ,·ücnda getinnek için ça· 
h~mı~lardır. Yeni hir ta~kma l.:ır ı 
bu teclhirin alınma"' bir zaruret ol
muştur. 

--o-

Biı oturak aleminde 
çıkan kavga 

Koya. (IJusuei) - Poli ~clırimiz
de bir oturak lıutli e i ,.e hunu müte
akıp cereyan eden hir kn' ~a) a el koy

mıı~tur: 
Keri11ulede malıallc,..inclc oturan 

Hü~eyin Pek<likfe arkaıla:ı;Iarı ilacı 
Ilii· cyin '\C Kfızıın, r ki:.ehirli :\lt·lı
met kızı A İ)C i imli lıir kadınla lıir 
oturak tertip etmi !erdir. En eHi iyi 
giden uturak filemi Eoura hirılenhire 
kaYgaya inkıltip etmicı. bıçnklar. ta
bancalar çekilmi tir. Kazım kama 
ile Hii eyini elinclen hafifçe ,·ara la
mı§, Hii e' in ele kr.ndini miidnfan i
çin t.abancasma arılnrak ii~ el ~iHilı 
ntını> ... a ela kn~tınl:ır i=ahrt l.'lnıcmioı 
tir. 

Siliilı e~lcri iizcriııe oturak alt'
mini ha ... an '); 1i ler bu iic ki:. iyi 'e 
yiiziinden hf:-ihirine girilen A İ)e} i 
yaknlavarak adliyeye \Crnıi lerclir. 

Şl:ll7.ADl:n \Şl 

n.:nAN Tl\ATHOSI; 
llu gece ani 20.30 dn 
San·aıı.tır Nn ıt 'ic. e· 
•ılr Til :ıtrosu sıın'nt

u\rlnrındnn Hnzım ve 
lunmmcr hirlıktc ikı 
•\'Un (Çirtı· konfr· 
ın ) 1 pcrrlı• r Xr k ı· 
zım bilir ne hrıı) 

Vodvil 2 perde 

1 

ili< TüRk GAZETEt:i 
NO. 4 YAZAN ı Turan Aziz Beler 

Kah veler ıçildikten sonra misafir -
lcr birer birer gitmeğc başladılar. Bir 
çokları yanıma gelerek bana kartını 
veriyor ve tekrar göıi.işmekliğimizi ri
ca ediyordu. Knrtıan tetkik ettiğim 
zaman bazı mUhim sinema 6irketleri 
mUdUrleri ile rejisörleri:ıin isimlerini 
görUnce bu davetin bana mühim bir 
fırs.ı.t ve imkan bahşetmiş olduğunu 
~'11 yarak çok memnun oldum. 

Vakıt gcr.iyordu. Senelerdenbcri 
hasretini çektiğim ~ı Holivud'a bir 
an evvel kavuşmak i tevordurn. Artık 
iyiCf' dost olduğumuz Mister Dono
vandandan bana mlisaade vermelerini 
rica eltim. 

-Nasıl, dedi, hiç olur mu? Sizi Ho
lh"tıda biz götUrece•"'iz. Yoksa malO.rn 
ya burnsı Amerika sizi kaçırıverirler. 
Si?.i sağ ve salim otelinize teslim et
medikçe nyrılamayız. 

Bu rni!'lafirpcrver ve sevimli inqan
ları bana Tann göndermimi. Teklif
lerini teşekkilrle kabul ettim. Holivud 
Los Anc~los şehrinin g-oô~inden llir 
saat mesafede imtş. Buraya taksi ile 
gitmek havli bir paraya mal olncaktJ. 

Otomatik vestiyerden şaplrnlanmt
z1 nld1k. "Ticaret haberleri,, ga7.etcst 
idarehanesine giderek oradaki ~ant.a
lan da otomob"llcrc yerleştirdik ,.e 
biz de içine atladık. Kalabalık. işlek, 
dar <'nddele .. den. ~okaklardan mliı:kU-
18.tln.. va,·nı:ı yavaq ilerlh•e .. ek. nihnvet 
şehir haririnc çıkabildik. T.1unset Bon
levard lsminc:ıe bir caddeyi takip elmc
ğe bn.,ladık. Bu C'addrnin bizi Holivu
da götrrece~ini qöylediler. 

Los Ancelos dünyanın en grpi~ ~e11-
ridir. Her tarafında iki fi!'; katlı C\'lcr 
var. feksika buraya iki qant 1ncı:nfc
de olduğunda bu ası hep Alameksi
ken verandalı, balkonlu vil1a1Hla. do
ludur. Gec:tı~mb: cndden·n lld tara
fında 7.arif ltöı:ıkler, dilkkAnla:r, ve 
bahçeler var. Hrr iki adnnrla bir hur
ma al:aelan görUnilyor. Los Ancclo -
sun Skv Scrancr denilen 20 - 30 kat
lı binaları yavaş yavaş gözden kaybo
luyor. Zaten bu 13chrin en yUksek \bi
nası T"vyorkdnkilcrln yansına bile 
varnmnyacak kadnr alçak, ruıcnk 42 
kathdrr. Sehrnmnneti Ccty Hall de bu 
bina dahilindedir. 

Birk:ır rrıil daha nyrı1dıktan sonra 
Holivud Bulvar isminde lbir caddeye 

OZga Çokm:a yeni 
saptık. Mister Donovans bana iaaha't 
veriyor: 

- Bu cadde tam 9 mildir. Holivu
dun yegane ve en i§lek caddesidir. Bir 
çok yokuşlardan çıkıyor, inişlerden i
niyoruz. hUster Dono·ran anlatıyor: 

- Bay Türk. Holivud kızlarının 
güzelliği, inceliği hep bu işin yo
kuşlar sayesindedir. Bu kuvvetli me
yiller hergUn inilip çıkıldıkça insanın 
adelclcri çelik gibi sağlrun olur. Yağ 
namına bir şey kalmaz. Kaliforniya 
kızlan vUcutlarrnın gil7.elliğini hep n
razinin böyle arızalı olmasına 'borçlu-

l\1ıt1ırırrlrimfz Turan Aclz BliyliT.; :ıa.luıc oom Scsfl B. DömU ile ... 

çeı>lrdiği filmde ... , 
durla.r. 

Ben de Mister Donovan'a !stanbulun 
böyle ini~U yokuşlu olduğunu ve bi
zlın kızlarımızın da belki bwıdan do
layı ince ve nazik olduklarını söyle .. 
dim. 

OtomobUlerimiz uçuyor. İnişler yo-
kuşlar aşılıyor. 

- Mlster Donovan ! 
-Yes! 
_ Holivuda :yaklaşırken· bana ha· 

ber verlr misiniz? 
_ Hacet yok. Yakinda bunu siz 

kendi kendinize nnlnyacaksınız. 
İlerledikçe hakikaten birçok deği • 

ikliklcr kC'ndini göstermeğe başladı. 
_Bu ne? 
Sokağır ya:ımda porı..akal şeklinde 

yapılmıı:ı portakal rengine boyanmı3 

kocarnnn bir bina. Burada portakal sa
farl!ı.rmış lf;te bir dondurma kutusu 
şeklinde }\ir yapı daha. Burada da 
dondurma yerlermiş. Artık devam edi
yor Mun:r.:zam sak~ı seklinde bir çiçek
ci dlikkanı. Uzun bir çuval içinde fıs
tıkçı dükkanı. 

-- Bu da ne? 
Insanlarm kıyafetleri de değişme

ğe başladı. Kendimi rüyada zannedi
yorum. Herhalde şimdiye kadar gör
dUğUm sehirlere benzemiyen bir di
yarda. bas',m türlü adamlar karşısm
d vım. Erkek gibi pantalon giymiş 
~nç kızlar, arkalarında deri ceket ve 
süveterli kadınlar, sandal ayakkaplan. 
He· i cor::.psız. }{esik saçların renga
renk boynları akşam güneşinin kır

mızımtırak ln'ıkaslcri ile gözleri oya
layan bir manzara teşkil ~iyor. Ek
serisi san olmnk Uzere siyahın, kum
ralın kırmızının koyulu açıklı nüans
ları. Firire düz saçlar da pek çok. Er
kekler de kısa kollu boyunbağsız göm
lekler, bahriye biçimi geniş panta
lonlnr, geni~ kemerler var. Artık Ho
lıvuda yaklaştığımızı ben de anlamı§
tım. 

Otomobillerimiz yeni bir sokağa gir
di Wine Street. Burası Holivudun iş 
sok~ imiş. Büliin yaz:haneler bu ~ 
~akta.k; 2C - SO katil binaiarda bu
lunurmuş. Otomobillerimiz burasını 

d-ı ge"erck Highrond Avenue isminde
kı eaddedc bUyük bir otelin önünde 
durdular. (Devam ediy_or). 



8-KURUN 111K1NCIK l\'UN 1938 

Kısa Haberler 1 Türkiye Cümhuriyet Merkez S8nkasından: 
•onn Turı..istnnclnn 25 seyyah gelml'5tlr. 

10 sene ve daha fazla mliddettenberi sahipleri taraiından aranılmadığmdan dolayı 2999 sayılı kanun mucibince muhtelif banka ve milesseseler tarafm/dd 
Maliye Vekaleti hesabına muhafaza edilmek üzere bankamıza devredilen paraların miktarı aşağıda gösterilmi§tir. 

Bunlar şehrımlzdc bir iki gün kalıp Hica
uı gıdcccklcrdir. Delcdı)c turizm şulıesl 

bunl:ırla alakadar olmuş, Gnlala otellerine 
yerleştirmiştir. 

işbu paralar bankamıza devredildikleri t3rihten itibaren iki sene içinde sa bipleri veya varisleri tarafından evrakı mUsbite ibrazı suretilc idare merkeziıni' 
ze veya şubelerimize müracaat edilerek alınmadıktan takdirde 2794 sayılı kanun la teşkil olunan amortisman Gandığına intikal edecektir. 

• Dir müddei evvel liman işletme direk· 
törhıı:u için 34 knd:ır marna atmak üzere 
Pireye gitmiş ol:ın, liman işletme ikinci 
direktorO HJınil Saracolllıınuıı riyasetin· 
deki heyet yarın lstanhula dönecektir. 
Verilen mnlCımatn göre, alınacak mnvnnla· 
rın bir kısmı tetkik edilmiş ve mntlObn 
-,ıuvafık görülmüştür. 

• Üçüncü Genel mOlctUş Tahsin Uzer 
dün Ankıırııya gitmiştir. Auknrııda dört 
gün kalacnk, bu müddet zarhnda mıntaka 
sına nit bazı işler hakkında aliikadnrla 
temaslar yap:ıcnktır. 

• DeyoAlu bıılke\'inln 70 kişilik orkes
rnsı Sıırny sinemasında çnı~amba günü 
bir konser ,·erecektir. 

• lstinye • Kireçburnu yolunda bir he· 
yellin ıcsbit edilnıiştir. lıluhtemel bir kaza 
yı önlemek üzere IJlr &et yapılmasına ka· 
rar verılınlştir. 

• Duyuk Millet l\lcelisl, ayın on dördün· 
de yııpaenğı toplanhdon sonra kış ıatilıne 
karar verccektjr. O gune kadar elde mev· 
cuı kanunlnrı çıkarmış bulunacaktır. 

• İstanbul drnnt direktörlüğünün kur
duftu o~aç fidanlığında yetiştirilen çam 
fidanları ifil halkn s:ıtılma~ına başlanmış
tır. Almak 1 tlyenlcr, dlrektörlilğe mürn· 
caat edeceklerdir. 

• İstanbul kültür dlrektörlüRO ~nl yıl 
bütçesini haıırlıımaya başlnruıştır. Yeni a
çılacak okullarla, alınacak ders levazımı 
için bütçeye tahsisat konulmuştur. Bun
'dan başka çocuk bahçeleri ve kamplar 
lcln de para B)'rılmıştır. 

• Kmıar bakanlığı, köy kıılanna na· 
kış, biçki, dikiş ve ev idaresi ö~retmek 
lcln bir tecrübe mahiyetinde olmak fiıe
re Bursa köylerinde se)')'8r bir kurs ac· 
mışhr. Alınal':ık neticelere göre, nıuhte· 

Uf mıntaknlnrda yeni kurslar açılacaktır. 
• GOmrOkJer ve lnhls:ırlar vekftletf, güm 

riik kanuntınun lhti)•aç ve şnrtlarn göre 
cıt:Aişllrllnıeslne kornr vermiştir. 

• f unlr IOtOn işçileri blrJl#I, IOtOnDn 
memleketten işlenmeden cıkarıJmasmın 

)"Dsı:t edı'meslnl hfikOmetten istemde 
kanır vermiştir. 

• Eminönü meydanında yapılacak istim 
U.ke alt kanun projesi tamamJnnmışhr. 
Yakında Nafia veklUctlnden MecJlse sön· 
derllecckllr. 

• Sehrfmlıdckt luAl:ıcıhır Hava kurumu 
na mürnf'not ederek, satı~larından yQzde, 
2-4 nü kuruma tcrkctmeyl teklif etmiş· 
lerdlr. 

• lcnı işlerini her bakımdan tekdmm 
ettirmek kayı;ıuslle. adliye veklıJclinin ls
viçretlt-n celbine knrnr vcrdl~i mü!elıas
sıs ay sonunda bumda hulunacnklır. 

• Fırıncıl:ır ile amele nrnsında Ocrct 
mcsr.le inden doltı)"ı t"ıknn ihtilaf hnlledil· 
mlş!lr. Amelenin glindellAI 110 kuru~ oln· 
rak le bit edllmfş ve e ki listeler ihlal o
lunmu,ıur. 

• Emll'önfi hıılkevlnln orke trası ilk kon 
sertnl buıtlin snnt yirmide verce.ektir. 

GiDECEK VAPURLAR 
Saat l'apımm adı r.11/iğl vol 
12 Glineysu l\nradenlz 

8.30 KOf'ncli Mudanya 
20 D:ınd1rma Dnnd :ı 
19 Seyynr Karnbfgıı 

ıı 

GELECEK VAPURLAR 
Ankara Konıdcniı 

istanbul hakkında 
konferans 

BmlniJnfi llalkcvlrıden: 
Dil, Torih ve Edclılynt şubemizin tertip 

etılAI (lsınnbul hakkında konfernn lar) 
serisinden (Kuruluşunclnn Türk fethine 
kad:ır İstanbul) mevzulu olan ikincisi Ü· 
niver ite Tnrfh Doçenti B:ıy Cn'·lt tarafın. 
dan bugün (ıt-1 .... 938 alı) snnt (20,30) 
d:ı F.l"!mlzin C'..n~nlo~lundaki merkez s:ılo· 
nundn verilecektir. Da\'ctlye yoktur. Her 
nrzu eden selehlllr. 

Pertevnlyal Lisesinden 
yet şe:ı!ere: 

Perterniy:ıl li esini lıltirr.n nrk:ıdaşl:ı
n hir :ırny:ı toplıyncıık bir "Birlik" kuru· 
Jarnktır. J.özım selen hnzırlıklıır ynpılmış
tır. l\lcwn nrk:ıda lorın 15-1- 938 cu
m:ırtrsi ghnü sant on dörtle Eminönü Jlol
kevi Mllonıın:ı P~lınclerl rica olunur. 

Gaip aıanıııor 
E' \'Clcc ht:ıtıbulda Akhıyıkta oturur

ken nereye gittiğini öflrcncmcdiğimiz Bey- ı 
pazan knznsı eski a kert şuhc rcisleriwlen 
piyade miralayı Bay \'ey el oğlu Mahmul 
Nedimi ornmn';tn\'ız. Rulundu~u yeri hl· 
lenlcrln lns3nlyet nnmınıı nşn~ıdnki aclrc
simlze bildirmeleri. 

/ılanbul nümrli/;lerl na~müdürlliğü 
icra tal>.lp mtmıırıı Rrypazarlı 

Naci Akkaplan 

Bu müddetin hitamından sonra vaki olacak mUracaatlann bUkümsüz addolu nacağı ilan olunur. 

Osmanh Bankasının 
KiMiN NAMINA YATIRILDICI Adres ve hüviyeti 
lSiM 

Gafuri 

Miltiadis Gunnariı 
Haçik Kanduryan 
Kurti Naıiaa 
Sun 
Zafir Zur 
Gimes Yuciyan 
J. Kristo Dalidcs 
Fatma 
Ali 
M. Patalopuloı 
Alcks Arahtenci 
Anagnostopulos 
Daikas Uiaa 
Yusuf Nuri 
Talash Bodos 
Malatyalı Ali Derviş zade Ahmet 
G. Bak de Surany 
Yusuf Ziya Hoca zade 
E. Sadi 
R. Botton 
Ferruz Khanzi 
Mukayyet zade M. Hasan 
Rakip Baki 
H Useyin Balıkesi1*1c Y orilk Fahri ya
nında 

Mehmet bey zade Adil 
Jorj Paskalia 
Duyunu umumiye 
Credit Lyonnaia 
Habip Homsy 
Pierrc A. Zicchini 
Blanhce Mirun 
Hatice Münevver Saffet 
Lili Rosenthal 
Marie Adil 
Meline Purunkul 
Lili Sorstcin 

Emsali Nur 
D. Sofyanos 
Jean Zirl'guilli 

Dilrri S i 
İsmail Safa 
Salih oğlu Hafız Ahmet 
Beyazıt oğlu Bayram 

Tomnuli Biraderler 
Hüseyin HUsnU 
Dr. Latour 
Antranik Gürekian 
Kavoghim Sakaryan 
Mavridis Keşişyan 
Lucos Guinavitz 
Hamza Alioğlu Veli 
Setrak Berberyan 
İsmail Hakkı 

Enver 
Nikolas Mistridis 
Sahman Vakkas 
S. Naggear 
Harputlu Bekir 
Nadiye Salih kızı 
Takouhou Eliaa 
Michel Simon 

Ste Religieusc d'Orthoditic 
Julie Gcrlans 
Liza Battache 
Ahmet oğlu Cafer 
Abidin ısa 
S. Talvas 
Minhsan oğlu Zekeriya 
B. Fil Tarakosta 
Georgcs Zanupulos 

Adolphe Ribert 

Ömer Hilmi 
H. Mehmet kızı Fatma 

Mustafa oğlu izzet 
Ahmet Muzaffer 
Mehmet oğlu Ömer 
Feride A. Rumi 
Dr. Mecdettin Adil 
Garabet Malkissedekian 
Baytar İsmail hakkı 
Mehmet Nasuh 
Tahir 
Halit Hüseyin oğlu 
Ali Abiş zade Ziya 
Hakkı 

Prossalides 
Pulataneli zade Mustafa 
Hacı Emin kaptan 
Abdülaziz oğlu Tatar Mustafa 
MUlazim Hüsnil 
Savas Alexiadis 
Ali Hur§it oğlu 

bilinmiyor 
,, 

" 
" 

" 
" 
" ,, 
" 
" .. .. .. .. 
" 
,, .. 
" 
• 

.. 
• .. 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• ,. 

.. 

'Ap. Osman paıa No. 2 
tstiklAl caddesi No. 121 
Şadiye Sultan konalı Niıantat 
Sıraserviler No. 127. 

bilinmiyor .. 
" Şamlı nahiyesi Hamidiyc yayla ı>ayırı 

Karaoğlan mahallesi 

bilinmiyor 

• .. 
" 
" • 
" .. 
" ,, 

.. .. 
• 
• 
• 
• 
• 

" 
" ., 
• .. 
• .. 
" 

Meçhul 
,, 
• 

Harput kaymakamı 
Harput kaymak&mının oğlu 

Meçhul 
•• ,. 
,, 
" 

Topçu yllzbaıııı 
Muhasebe mümeyyizi 

Meçhul 
Muratpaıa mahallesi 
M ülbimi evvel 

Meçhul ,. 
• .. .. 
" 
• 

Yatıran 

Kendi 

" .. 
" ,, 

,. 

• 

" 
,. 
" ,, 

" ,, 
" n 

,, 
• 
n 

n 

" 
" ,, 
" • .. .. 
9 

,, .. 
" ,. 
" ,, 

n ,, 
,, 
" • ,, .. .. 
• 
• .. 
" 
" • ,, 
" ,, 
" 
" ,, 
" 
" ,, 
,, 

" 
n 

Kendi 

" .. .. 
,, 

" .. 
.. 
" 

" 
•• 

" .. .. 
" 
" 
" 

Tevdiatı 

Hangi şube 

Zonguldak 
Ordu 

Bursa 

" ,, 
" ,, 
,, 
" bmir .. .. .. 
,, 
,, 

Kayseri 
Yenicami .. 

.. .. 
.. 

Balıkesir 

1mıir: 

.. 
Beyoğlu 

" . , 
" ,. 
,, 
" 
" Balıkesir 

" 
" 

Oı'du 
Samsun 

.. 
" 
" 
tt 

tt 

,. 
Mersin 

.. 
,, 
,, .. 
,, 

" 
" ,, 

" Eski§C bir 

" ,, 
•• ,, 

Bursa .. .. 
Malatya .. .. 

" 
Erzurum 

" 
H 

.. 
Trabzon 

•• .. .. .. 
" 

Bankamıza 

Tevdi tarihi 

12/2/936 .. 
9/4/936 

,, 

" 
,, 

" 
28/4/936 .. 

,, 
n .. .. 

29/5/936 
16/7/936 

" 
" .. .. 
" ,, 
,, 

19/10/936 

19/10/936 

n .. 
,, .. 
,, 

" 30-12-936 .. .. 
,, .. 
,, .. 
" 14-1-937 

,, 
" .. ., 
,, 

" 
" ., 

" 
tt 

,, .. 
8-1-937 

" ,, 
" 
.. .. 
,, 
" ,, 
,, 
" 27-1-937 
,, 
,, 
" .. 

2-2-937 .. 
,, 

5·2-937 

,, 
" 8-2-937. .. 

" ,, .. 
n 

" 
" 
• .. 
" 

Türk Lirası 
Miktarı 

2.46 
20.-

9.25 
10.25 
39.25 

9.25 
44.50 

5.25 
19.25 
9.50 

52.99 
66.35 
24.42 

8.42 
15.46 
29.62 
25.85 
2 .56 
3.89 
l.53 
2.30 
8 .19 
3.-
5.76 

s.-
2.75 
2.18 

5-
0. 25 

67.37 
3.83 

58.69 
3.50 
s.-
6.-

23.-
9.-

16.80 
.58.-
12.
o.oı 

9.-
0.93 
1.07 

16.-
2.19 

29.08 
34.44 

238.98 
7.90 

93.29 
11.49 

275.27 
1.07 

100.-
0.23 
1.63 
9.78 

49.75 
3.39 

130.69 
9.-

64.
s.ıo 

4.0S 
42.10 

107.98 
10.44 
41.77 
52.20 

261 ,07 

93.32 
24.96 
12.45 

100.86 
57.79 
92 19 

155.18 
62.65 
17.56 

109.39 
2.32 
ıo.5z 

1.46 
35.62 
60.-
16.50 
6.-

51.58 
30.98 

·ıoo.s7 

,, 3~.38 

" .-' 47.24 

~Devamı 9 utıCU ~lriillJ), 



• 
Oenizyolları 
CŞLETMESi 

Ar.cntclert: ltara1ı:a7 - UprOba~ 
'tel 42362. Sirkeci Millıllr&ır Zade 

z & Han telefon: 22740 •••I 
Jzmlt Postası 

Btıgil.nkü İzmit ~stası yapılmaya
caktzr. · (142) 

~~--~~~~~~~ 

"' l llarıcı A.11keıi Hıta-ı atı ilaı.ıaı ı .. ...... ıa·~-.................. ~ 
1 Ankarada Garnizon Milesseseleri 
çl.n 90000 kilo koyun etinin kapalı 

ta?-fla eksiltmesi 27/ 2. Kanun/1938 
8aat 15 de Ankara Levazım amirliği 
~tınaıma komisyonunda. yapılacaktır. 
"'l\llıammen bedeli 40500 lira ilk temi
natı 3037 lira 50 k~tur. Şartnamesi 
203 kuruş mukabilinde Komisyondan 
alınır. Kanuni vesikalarda bulunan 
~klif mektuplarının saat 14 de kadar 
Oınisyona vermeleri. (690) (161) 

• * • 
lloıat gnrnizonundaki birlikler ihti

J'acı için 58100 kilo sığıreti kapalı 
~a eksiltmeye konmuştur. Ek-
8İllnıe 27 - 1 - 938 saat 15 de Hozatta 
A.skeri Satmalma Komisyonunda ya
Macaktır. Tahmin bedeli 11115 lira, 
ilk teminatı 893 lira 63 kuruştur. Şart
llatnesi parasız verilir. İst.ekliJerin ek
Sl!tnı.e giinU saat 17 ye kadar ilk temi
lla.t makb!lzlarını veya 'tanka mektub-
1arını ve kanunda yazılı vesikalarla 
l'lıektuplannı eksiltme günü saat 14 e 
kadar Komisyon Başkanlığına verme-
lerı. (691) (162) 

• • • 
~erkez Birliklerinin ihtiyacı için 

klnıyevt muayene ve pazarlıkla 2500 
'kilo sade yağı alınacaktır. Kat't te
~!natı 337 lira elU kuruştur. Paza.rlı
gr 12 - 1 - 938 Çarşamba gUnü saat 
15 dedir. İsteklilerin Lilleburga.z Sa
tnıalına Komisyonuna mOracaatla.n. 

(692) (163) 

l<iJtahya Sulh llukuk lldktmll~lnden: 

Hamldiye mahallesinden Camcı ~lu 
~clırnet ve Hasan ve Rıza ve salrenin m~
lereken zlraatlerlnde bulunan üç kıt'a a
razinin kabili kismet olmadı~ından naşi 
&atılarak panısının paylaştırılmasına daır 
\·erııen karnrn binaen müzayedeye çıkarı
lan laraflorı do!iyada mahfuz ~artnnınele
tinde yazılı tapunun 183 ''C 182 ve 180 
11Uınaralnrın<la kayıtlı fındıklık namı di· 
lier ııhur ardı me\'kilnde kırk lira kıymet· 
li halen altı dönüm \ ' C harman yeri na\1' diğer alıur ardında otuz lira kıymetli 
eza halen altı dönüm ve zlrnallı namı 
di~cr gür a~açlar mevkllnde iki yüz lira 
kı)·ınelli dört dönüm tarla 16-2-938 per
knoe sünü saat 14 de mahkeme kalemin
de açık artınna ımreliyle satılacaktır. Ar
lıtrna şartnamesi 2:>- 1-938 tarlhlndr.n 
1lih:ıren açıktır. Almak isleyenler % 10 
lıisbeıı nde teminat vermek mecburiyetin· 
deılirter. Muayyen günde üc defa ba§ırt
lırııdılıtan sonra en çok artıranın üzerinde 
bırakılır. Verilen mihil zarfında müşteri 
~aravı venner o ihale bozularak on 
e sün müddclle yeniden artırmaya ko-

111llur. Bu ikinci artırmada en çok arlı· 
~0tıın ilzt'rine ihale olunur. Her iki lha
~ ~tn!iındakl fark ' ' C geçmiş günlerin fal• 
~1 0 nce alandan toh~il edilir. Gayri men
~llcrin fbnleyc kadnr birikmiş maliye, 

1 leıtiyc, husust muhasebe ve evkaf borç-
1:r.iyJc yirmi "-enellk taviz bedeli ve dcl
tııl ı 1·e resmi alana nlllir. l\lü lerl şartna• 
111clrrıJe yazılı hülfin şerailleri kabul "e 
c raz hakkını şimdiden 1skal etmiş ola
;l<tır. Fazla izahat olmak isleyenlerin 
~ rıhkeıne başkAtip mua,ini nezdindekl 
c 
0~l'llda bulunan şartnameyi okuyabile • 
e lcrı ilan olunur. 

ZAYi 
r;ı~CllloJiye Zira:ıt bankasından 84 numa
lıı~ lıısarruf hesabı h'in kullandığım tat
<Iır llıiihürfimü znyi eltim. Yenisini kaz· 

clifüınd:ın eskisinin hükmü yoktur. 

fı:ı\?ll~S: Kadıkö11 l"eldeğlrmeni U~ıınha-
0kak numara 55. llasibe Aksu. 

....__ (24203) 

--------~~~~~~~ 
fii dkudıköu 2 net Sulh 1/11k11k lldkimll-

11 eıı: 

1 
9

3713g5 halen İstanbul hnplsh:ınesin
• tt'111h!{A 

"1ıka • um ve mahpus bulunan Ali Miz-
1 l\adıt· 1. 357 nci maddesine tm·fikan 

tit l:liinctc Cnfcrnjta mahnllcslnde Fc-
1'1rnçavuş ~kıı~ın<la 3 l'\o. lu hanede mu· 
hin<ı v:ıırn~n Mchmcdin 25- 11- 937 tari-

e ''tısı tayin edildiği il.in olunur. 

ts1M 
Kimin namma yatrnldığt 

Fatma Muhibe 
H. Couvert 
Zülfikar oğlu Ali Haydar 
Eyia HulQsi Abdullah oğlu 
Movses Artinian 
Hacı İbrahim oğlu Kimi! Ibrahim 
Gogan oğlu H. Peraope 

Muhammet Feyzi 
Saraç ustası Mustafa 
Agop Ayvaayan 
Mehmet Ali (Mülhim aani) 
Macar oğlu Ali 
Hazinedar zade Muhlis 

Hesna 
Memleket hastahanesi 
Hasan Tahsin 
Ahmet Feyzi 
Mehmet oğlu Mehmet Emin 
Dr. Re~d 
Juliette Zipcy 
Mehmet Muhiddin 
Ömer Faik 
Kostantin Hrisofopulos 
Kılıç oğlu Ali 
Ali Rıza (Müllzim) 
Hariton Serimolideı 
Sahak Martimanyan 
Yeğen oğlu Mustafa 
Satır oğlu Mehmet 
Ali Rıza İbrahim oğlu 
Mihran Tavşanyan 

Konstantin H. Papaioannou 
J an Priıteris 
Edmond Anlan 
Soksıni Hadjaki 
Huriye Abdullah Jazı 
Georges F . Ruggieri 
Madelen Sertaki 
Mardiros Sırabian 
Vaıiliki Dimitrioa 
Rosa Abramoviç 
J. Berjd 
Frosso P. Tahakiri 
Mehmet Klzım Mustafa oflu 
Mihran H. Aranjan 
Halil Yusuf oğlu 
George Mimokoviç 
Eftimioe Papatheodoüiau 
Demoaten Bollu 
Bardasscr Hat~ 
Kirkor Abkarian 
Kirkor Abkarian 
Ali Recep oğlu 
Marget Sudirian 
Hacı Salih b/ Ahmet 
Gregoir Balıkian 
Geridoğlu H. b/İbrahim 
Beatris Yağhemian 
Albert Vitali Scvila 
Binbaşı Saffet b/ Ahmet 
Salih b/Mustafa 
Nicos Y /Kondoyanidi 
Feraset Kalfa 
Cemal Said b/Said 
Dr. N. S. Nicolaidi 
An:irc Yoannou 
Mari N. Pistof 
Mari Tellatolla 
Ohannes Harputliyan 
Pierre Toharkdjian 
Kyriaco Enne Brous'4>y 
Allcgri Assa 
Dorothea Smith 
Mihran Mozian 
Helene x Stavraki 
Melahat Murad 
N. Tcskoyan 
Samuel Behar 

Antoine Papadopulos 
Marie G. Lambrideı 
Onnik Cabaradjan 
Haig Tarpinian 
Aleksandr Righettc 
Kirkor Setian 
Kirkor Abadjian 
Haiganouch Soudjian 
Dr. Konstantin Cairis 
Marie Vuccuno 
Albert 1srael 
Antoine Chignoli 
Roupen Bilignian 
Ardaches Karakochian 
Rallou Madaki 
Dr. A. Nakachian 
Artin Kurkdjian 
Donina Anagnostidu 
İsmail Nail b/ Nail 

~.!eh::::~ P.::fi 
Henriettc Guilloise 
Emile Thomas 
Bedriye M uhM:ldin 

• 

Osmanh Bankasının 

Adres ve lfüviyetl 

.. 

.. 
,. 

,. .. 
,. 
" .. .. 
.. .. 
" ,. 
,, 

" 
.. .. .. 
" ,. 
,. 
,. 

Balıkesir 11-ts 
Meçhul .. .. 

Abbasafa SclAmlık 24 Beıikfat 
Dandiriyc pasajı 

Meçhul 

.. .. 
,. 
" 
" .. .. 
,, .. .. .. 
,. .. 
• ,. 
• 
,, 

,. 
biliı.ınivor .. 

Sarayburnu misafirhanesi 
Sur~nian Apart. Şi~li 
Surenian Apart. Şişli 
Ağa hamam 
Aynalı çe§mo 
Sak.ızağaç 

Andan sokak No. 21 
Rumeli han 
Büyükıdcre cad. 148 
Rumeli · han 20 
bilinmiyor 
Ağa hamam 
Takaim 

,, 
Ni§antaı 
Beyoğlu 120 
Hidivaal otel yanında 

Bilinmiyor 
Bayram sokak 20 
Feridiyc 46 
Tokatlı 

Sakızağaç 

Feridiye 115-97 
Pangaltr 
Kuleli 
Kalyoncukulluk 
Moda Cad. 217 
Yahudi lisesi 
Beyoğlu 343 
Beyoğlu 

Bilinmiyor 
Arnavutköy 
Akarja sokak 
Su terazi 
Hamalbaşı 34 
Çcngelköy 

Bilinmiyor 
Pangaltı Turna sokak 1& 
Galatasaray 
Bulgar çarşıu 

• 

Yatıran 

.. 
,, .. 
" .. 

.. .. .. 
.. 

" .. .. 
,. 

•• .. 
.. .. 
.. .. .. .. .. 
• 
• .. .. .. .. 
• .. .. .. .. .. .. .. 
• 
• 
it .. .. .. .. 
• .. 
" .. 
" .. 
"' ,. .. 
• 

Kendi ., .. 
•• 

.. 

.. .. 
•• 

•• 
" .. 

.. 
•• .. .. 
•• .. .. 
•• 
•• .. .. .. 
" 
" ,, 
,, 

•• 
•• 

.. 
,. .. 
,. 

9-KURUN llfKfNCIK.Al\'11NI938 

Tevdiatı 

Hangi §U.be 

.. .. 
Gire!.un 
Akşehir .. .. 

Adana .. .. 
" 

Sivas .. .. .. .. 
~nkara 

" 
" .. .. .. 

Upk 
,, .. 
• ,. 
• 

Kayseri 
Beyoğlu .. .. 

• .. .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. .. 
• .. 
.. .. 
.. 
" .. 
" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. 
" ., 

.. .. .. .. 
" .. .. .. 

" .. 
.. 
.. 

(Be1..izinci sayıf<idan aevam'J 

Bankamıza. 
Tevdi tarihı 

,, 
.. 
.. .. 

9-2-937 

" .. 
" ,, 

., 
" ,. 

., 
11-2-937 

" .. 
• .. 

16-2-937 

" 
lf .. .. 
... 
" 20-2-937, 
,. 

" 
" ., 
ll .. .. 
" .. 
'4 .. 
it 

,, 

" 
ti ., 
., 
" 
" 
" 
" ., 

20-2-937 

" 
., 

• .. 
.. 
" ,. 
,. 
., .. 
.. .. .. 
,, 
,, 

" .. 
•• .. 
,, 
" .. 
•• ,. 
IJ 

,, 
.. .. .. 
" 

Türk Liraaı 
Miktarı 

111.-
70.99 
SS.90 
81.18 
66 66 
10.73 

9.16 
14.20 

252.84 
38.16 

115.94 
26.08 
2.49 

56.31 
7.36 

29.82 
15.10 
37.71 
17.60 

5.40 
5.55 
6.14 
3.62 

11.21 
19.31ı 

58.19 
48.31 
83.19 

107.26 
20.50 
29.30 

2.30 
8.10 

224.90 
44.10 
17.- • 

3.10 
48 80 
70.40 

158.70 
1.70 

83.SO 
13.70 
S2.SO 
69.SO 

144.40 
138.50 
23 80 
96.50 

179.90 
S.30 

.48.90 
3 .90 
7.-

14.so 
50.30 
43.10 

s .ıo 

26.-
4.70 

60.30 
105.30 

13.20 
8.50 
4.40 
'1 .30 
ıo.so 

131.10 
4.-
3 so 

82.90 
4.50 
.S.70 
1.20 
1.80 
ı.so 

'3.50 
8.90 

4.80 
2 80 
S.40 
3.90 
1.30 
S.90 
1.10 
2.80 
3.20 
8.30 
5.10 
3.40 
S.90 

21.50 
16.20 

3.20 
2.30 
2.70 
2.30 

476.90 
4.10 

11.SO 

•• 8.20 
'(Devamı 10 mıcu sayı/ada). 



10-KURUN 11 1K1NclKANUN 1938 

~ ................. ... 
J. le:. Gaırllhl 
ECZA HANESİ 

Her nevi reçeteler sıhhi levazı

matı ve rtnyat. 
Beyoğlu lstiltlal caddesi No. 419 
Yerli Mallar Pazarı kar§ısmda 

1 l:.:r dö Bebe sırasında. 

~ım amiı /iği 
l_~ıanları 
.......... cmı-.~~liöm ... 

Ordu hastahaneleri için alınacak 

20000 çift pamuk çorap 21. 1. 938 cu
ma günü saat 15 de Tophanede İstan
bul Levazım funirliği satmahna komlı
yonunda açık eksiltme ile eksiltmesi ya 
pılacaktır. Tahmin bedeli 4800 lira, 
ilk teminatı 360 liradır. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görülebilir la -
teklilerin kanuni bclgeler,iyle belli saat 
te komisyona gelmeleri. (3o7) (57) 

"' * ~ 
Oı1du hastahaneleri için alınacak 

. 4000 metre keten bez 21. 1. 938 Cuma 
pll saat 14 de Tophanede İstanbul 

Levazım imirliği satmalwa komisyo -
:nunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 
Wcli 3200 lira, ilk teminatı 240 lira -
m. Şartname ve nümunesi komisyon
da c<sriilebilir. İsteklilerin kanuni bel -
ıelerile belli saatte komisyona gelme -
Jcrl (368) (58) 

~ * lio 

Ordu Hnstı:ı.banclerl için 2000 ye
.mek kaşığı 1000 yemek çatalr ve 800 
adet yemek bıçağı 13 - 1- 938 Perşem
be gUnU saat 14 de Tophanede Leva.
mm &mirliği Satınalma Komisyonun
da 1.~ eksiltme ile alınacaktır. Hep
ainin tahmin bedeli 1926 liradır. llk 
teminatı 144 lira 45 kuruştur. Şartna-
1118 nllmuneleri KomiS)-onda görüle
ba11r. l!stcldile.'"1n bel!i saatte kanunt 
vealka.1ariy1e beraber Komisyona. gel-
meleri. (351 l (8640) 

.. * • 
Dikimcvi i~\. i\lınacak 11000 met-

re Jranavise 78000 metre k,.,lan 870 
actre urgan ıozooo metre gtigi ipi 
12 .. ı - 938 Çacyımba gl!n\i f.laat ıs de 
Tt>rb:ınede f stnnbul Levanın fimirliği 
At'malma Komisyonunda kapalı zarf-

. la c3siltmesi yapılacalttrr. Tahmin be
deli 12i87 lira 43 kuruş, i1k teminatı 

959 lira 6 lruruştur. Şartname ve nu
muneleri Komisyonda görülebilir. İs· 
tekmerin kanuni belgelerile teklif mek 
tuplannı ihale saatinden b;r saat cvve
lfhe kadar Komisyona vermeleri. 

• (352) (8641) 

'io * • 
İstanbul Levazım Yollanın. :Mlidür

Hlğü emrindeibulunan CüretP..omorkö
l'ft:iıftıı makine ve göverte aksamının i
ılifnd keşfi mucibince tamiri 14/1/938 
Ctmıa gUnU saat 14 de Tupbanede Le
'\'Uml Amirliği Satmalma. Komisyo -
mmda pazarlığı yapılacaktır. 
~bedeli makinenin 367 buçuk 

lira ~vertenin 2185 lira: 41 kuruŞtur. 
lıfakinenin teminatı 55 lira 12 kuruş 
gövertenln teminatı 164 liradır. Şart
name ve keşfi Komisyonda göriilebi· 
:ur. kteklileıin belli saatte Komisyo-
ne gelmeleri. (380) (160) 

1 
Sellmiye askeı i sa-1 
tınalma honıisyon:ı 1 

1 ilanlaır 

Ciheti Askeriyeye aid 131 Tırnak 
markalı Kestane Doru dişi katırın 
1-i- ı - 938 cuma günU sant 10 da 
ÜBkUdar At pazarında Satılaca~ ilan 
olunur. (146) 

/!lanbul Adıye ikinci Ticaret lılahke
mufnrlen; 

Kimin namına yatınldıfr 
bim 

Y can Charysopulo 
Haralambos A. P.appas 
Camille Thirk 
Yean Pazarian 
!rene Philaki 
Helene Fidelman 
Blenthis Lcondiadis 
Dr. A. Burhanettin 
tskuhi Ohannesian 
Arif b/ Abdür~ahman Baha 
Katherin Konstandinidu 
Nadia P. lvonova 
Claire Levy 
Mahmut Nedim 
Yangir Devlctbaitch 
Ernestinc Grunbcrg 

Guiseppe Bottaro 
Antoine Denardo 
Tahir Bcktnş 
Zulbachar A'bakar 
Arscn Arsenian 
Helen Dilotti 
Argyro Kalpakçıoğlu 
Salih Kh2iry 
Olga Diakouoff 
Sabri b/Mahmut 
Mari Mavrokordato 
Albert Eskinazi 
Françoise Dcllatolla 
Nafiz Ziya 
Arakcl Vartanian 
Feriha Mazhar 
Anasrasia Yamakou 
Bogos Oskanian 
Frarıceska Y anissi 
Hamzi bjM.ehnıet 
Bogos Guiracossian 
Onnik Kandjirian 
Marle Haral:ı.mbopulos 
Ağamemnun Yanidis 

Athine Theophanidou 
Elisabeth Sta.vridou 
Mustafa b/Osm.an 
Helen K .Aslani 
Nazar Hatch.ildan 
Ananiaa Calinoğlu 
temal Muz.affereddin 
:tsıiıaU JlalrkJ 
Marie Raymund 
Zaharo Loupo 
Scrpuhi Papanelian 
Baki bjReşit • 
M. Pantarotte 
P. V. Af stratiou 
M. Chapel 
A. Tch:ıtakiaıı 
Ma.rie Sighanopulo 
Arnika Hordaron 
Demetri Lucrezo 
C. Torigyan 

Coralie Ma. vrofridu 
Kyriacou Yoannou 
Eu.stache Yannagas 
Sina Petroviclı 
Maria Eliou 
Alice A Karaghensia.n 
Magrct V. Sohmavorlan 
Mahmut Şükrü Mehmet 
E. S. Cartali 
Pa.vlos Paraskova 
Dl'. Y. Fa:ber 
Fred N. Pat.on 
John Asohner 
Fıdithe Faraggi 
Simon Serpossian 
Coust N. Cotz 
C. V. Vouvas 
Greg Allahverdi 

Hatchik Tchertclıian 
A. Georghian 
Dr. C. W. Ottley 
!da Capari 
A. N. Grlgor Ramsay 
HelP.ne Ram.say 
F. R. Ramsay 
Reg V Kam.hi 
P. M. Dabcovitch 

Sü,·ari~i Jıulunduğu Akın gemisi ile 
U-12-937 t:ırilıinc nıüs:ıdlf cumnrtesi 
g_ünü. sn:ıt 22,20 de lstnntıul llm:ını G:ıln· 
ta nhtımın:ı y:ın:ışın:ıl: üzere sc~ retmcktc 
iken Akay idaresinin Mnllcpc ":ıpurunun 
mnnavra ynpm:ısınd:ın dümen sul:ırınııı 1 
tnslrfyle kıızıı ,.c mücbir km•\'ct ~ üzündcn 

iucle omuzıunıınd:ın Aksu semfo;in :ı ~:ıs
lamı~ olduğundan lıu h:ıptn tnnz~m ktlı· ı 
nan rnporun nlınm:ıs1 mezkur gcmı k:ıpl:ı· 
nı lanıfındnn istenilmiş ve muhakeme gü
nü olarak 14-1- 938 cumn sanı 14 tayin 
edilmiş oldıı~undon r:ıpor :ılınırken \•nk'n
dan zararlı herkesin lıizznt "eya bir \'ekil 
göndennec;I dl'niz ticaret kanunun 1065 in
ci maddesine te\'ril;,an ilun olunur. 

Dr. İmadeddin bin Hacı Naim 
Haricilia Konstantinidi 
Ahmet bjEmin 
Dikran Acemyan 
Antoino ve Edvard Kendiırci 
Yüzbaşı Mehmet Rız.'\ 
Ahmet Hilmi 
Donna Salamon 
Siganat:assian A. E. 

(24256) 

Faraon M. 
Fı'.an çeski V. L. 
Pnnayatopulos D. 
Müfide 
Haskeloğlu B. 

Osmanlı Bankasının Tevdiatı 

Adres ve Hüviyeti 

Bilinmiyor 
Fener 
Frcderici Apart. 
Beyoğlu 228 
Nerscssian han 
Kabristan 28 
Bilinmiyor 
Cerrah paşa 
Saksı sokak 1-9 
Şişli 

Saksı sokak 14 
Çeşme sokak 9 
Yenimahalle Ortaköy 
Aya.ıpaşa 

K.arpiç 
Beyoğlu 

Bilinmiyor 
Vagon Lits 
Bilinmiyor 
İstiklal caddesi 146 
Macar sokak 34 
Kalyoncukulluk 
Hamalbaşı 
Rumeli han 
Şiıli 
Kemerburgaz 
Ağa hamam 
Hasköy 
Beyoğlu 

Şiııli 
Kalyoncukufluk 
Cihangir 
Bilinnµyor 

" ,. 
,. 
• .. 
• 

Hama1başr 36 

Bilinmiyor ,. 

,. 
,. .. 

• 

Tarlabaşt 

Bilinmiyor ,. 
• ,. 

.. .. .. 
,. 
•• .. .. .. .. 

Sen Trlnite 
Şişli 

Büyük Parmak kapı 
Bilinmiyor ,. 

,. 
" ,. 
,. .. .. .. 
,. 
,. 
,. 
,, 

" ,, 
,. 
,. 
,. 

Sa.bık Kastamonu Sıhhıye MüdilrlL 
Bilinmiyor .. 

" ,, 
,, .. 
,. 
,, 

" ,. .. .. .. 

(Do7cuzııncu 8(1.yıfadan devam.) 

Yatıran 

,. 
... 

" ,. 

,, 

,, 

.. 
,, 
,, 

.. 
,, 

,. 

• .. 
kendi 

" 

• .. 
.. 
•• .. .. .. .. 
.. .. .. 
,, 

.. .. .. .. 
•• .. 
.. .. .. 
•• .. 
.. .. 
" .. 
" .. .. .. 
.. .. .. .. 
,. 
•• 

H .. 
,, 
,, 
,, .. 
•• 
" 

" .. .. 
H 

•• .. 
.. .. 

Hangi tıtbe 

.. .. 
" .. 
.. .. .. 
H 

•• .. 
,, 
N 

,, 

" 
" 
•• ., 
,, 
N 

" 

" .. 
,, 
,, 
H .. 
., 

Beyoğlu 
•• 

.. .. 
N 

,. 
,. 
• 
ili 

• 

• 
,. .. 
" • 
• 
" 

,. 
•• 
• .. .. 
H .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
• .. 

• 
• .. 
" 

.. 
• .. 
" 

İ.nebolu .. 
" 

Gaziantep 
" 

Tekirdağ .. .. 
.. 
.. .. 

Bankamıza tevdi 
tarihi 

,, 

" ,. 
" .. 
,, 

•• ,, 
,, 
u 

,, .. 
,, 

n 

,. 
,. 

H 

" 
" ,, 
p .. 
,. 

.. 
20/2/1937 

.. 

., .. 
,, 
" .. 
,. 

.. 
" 
" .. 
" ,. 
.. 
., 

" ,, 
,, 

" ,, 
ti 

,. .. 
.. 
ti 

" 
" ,, 
,, 
,, 

,. 

.. .. .. 
,, 
,. 
" ,, 
., 
,. 

" 
" 
" ,, 

.. 
,. 

3/3/1937 
,. 

" 10/3'/937 

" 16/3/937 
,, .. 

15/3/ 937 

" 

:rilrk Lira.il 
Mikta.n 

3.10 
1.10 

l0.40 
S.30 
2.60 
l.10 
2.-
3.SO 

46.20 
2.20 

27.50 
s.so 

13.70 
8.40 
1...-

627.50 

77.50 
&.30 
2.10 
1.30 

51.75 
13.10 
24.50 
18.10 
40.10 

<t.-
3.50 
3.80 

814.50 
21.10 

9.80 
2.50 

21.70 
157.50 

11.30 
113.50 
26.'3 
r/4-

5.30 
56.80 

a.ıo 
95.30 
•.ro 

127.50 
28.40 
74.10 

8.40 
8.90 

37.20 
132.50 

38.30 
260.10 
52.30 
44.10 
2.80 

127.-
9.60 
5.-
4.50 

1.20 
63.80 
12.10 
90.80 
29.-
5.10 
7..50 

151.-
1.30 
6.60 
1.40 

84.50 
29.40 
12.70 
6.00 

'125.90 
83.50 
u.10 
6.40 

21.50 
157.90 

4.9 20 
~.60 
8.40 
2.80 

42.10 
118.50 
102.75 
90.51 
43.09 
38.84: 
5.43 
5.14: 
6.98 
7.32 

16.44: 
23.80 
64.73 
86.31 

" ,, .. 
4.5! 

103.82 
(DetXmıı '11 Moi 8fl1!fl/ada)' 



Osmanlı Bankasının Tevdiatı 

KiMiN NAMINA YATIRILDICI 
iSiM Adree ve HOviyeti 

Nalbant Hakkı afa 
Mahmut Celllettln 
Arahteinci dul Bayan ~ 
AbdUiaziz Hacı Ki.mil 
Hatice 
't a.malia.n, N. 
l'arhi, D. 
lluatafa .Aanl 
8amarajia, G. 
l>lınas 
karaıwalan, J. 
8anıi Hablf 
acopuloe, A. 
lıta.ri J. Karuao 
lluharrem Cafer 
Ali bjMustata 

llwıseptan, S. 
§emdikian, K. 
hndiklan, A. 
Auadurian, R. 
Salih oğlu Ali 
Patri, A. 
Ridvanlı Necip 
Alekoeslan, M. 
Argiropuloe, Komt. 
'Ynzbatı Ahmet 
l>anildan, M. 
Lukiatiles, M. 
karangeıta Fillo 
Dr.CaJaroitu,ıı. 
Rodokanald Poliksenf 
Ater, Jale 
Oskanian Zareh 
Gurumıtan, L. 
Aurellan, Halg. 
Osman Kadir 
dpenoputos Olga. 
llanastırlı Mehmetoflu 
llarika Yeoryiu 
Avediklan Bayin A. 
Serkissfan Kenayant 
l>orsa.rikian, Baym A. 
Atamian Vartlnl 
Saakla.n, v. 
llaclmlyuı 

11enecian Bayın Arabi 
81ı®man, A. 
\(Dftlade Ali 
8-n J'aat 
Ta.bak tddtnger Muammer 
Fokiu Ejiptiadia 
Ş:ıkarhı.n Ettiemıe 

Abacıbqı Aleka 
Al Ôhanneaian 
Xanthipi Joamıidi 
G. Lorey 
H. Tazartes 
Pantmli Biraderler 
Muata!a 
Mehmet Ata 
Refik Kara İbrahimzade 
Hamdi 
Sa.it Aptullah 
Beatme 
Asime 
lluan Tahsin b,/Neclp 
lllhado Eskinazi Aktar 
~inlJ&tı İbrahim 
llızbaşı Ali b/Ahmet 
llaaan b/Ali MUllzim 
Gülfidan 
llehmet Salt Ali 
l'atma Zehra 
lfelupet Hilmi Telgrafçı 
Mehmet Sadık 
lleıtir Sıtkı 

llehmet Tevfik b/İamail Hakla 
SW9J!Dan Damı . 
Öatarioa Parilaia 

1'1Uahya Sufh llakuk Hdkimliğlntlen: 

~ "ecldlye mahallesinden TelJik olla 
bı.ı.. et karısı Hatice! Seyyare ile MeJda.n 
~lleainden Halil, kunduracı Hüseyin, 
'il \al Abdullah ve ııairenin müşterek 
--~lerı olup kabili taksim olmadıAındım 
~'l'llt tak parasının paylafbnlmasına dair 
~- il karara binaen ubhla ~ıkal'llan "lir., 
rJ ht•naııesınue 1181 ,.e nrknın mukad-
eııı 

r., ,.rt hamal_HüııeyJn balen SuJu otJu Htıa-
OrıQ •teseıan SOila nalbant Y1111ur haneleri 
tııeır Yol lle mahdut 300 lira kıymetli 2111 
"~ı·' ırıarahbaında bir haraphane ile it-
933 ınde 13 metre murabbaı arsa 7- 2-
r.:ıt Kah dnQ 5aal 14 de mahkeme kale-

ilde 1 L 
.\rtırrn. fta artırma SGretlyle satılacaktır. 
lıtba llrtnameAI 17-1- 938 tarihinden 
nı,b;~ ~ıktır. Almak isteyenler "1 10 
dedırl nete temlnıt vermek mecburiyetin- ı 
'1tılda:· lluanen ,Onde Dç defa balırt· , 

.. tonra en eok ırbnuun liu~nde ' 

.. .. .. 
" 

Bf1fnmiyor • .. .. .. .. .. 
• 
• .. .. .. 
• .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
,, 
• .. .. .. 
• .. 
• .. 
• .. .. 
• 
• .. .. 
• .. 
.. .. .. .. .. 
" .. 

Beyazıt Kura Kubbe Han 
Bilinmiyor . 

" 
Maarif Veklletinde 
Buköy 
Bilinmiyor 
Ortaköy A.malı Sokak 15 
Taksiin Kıılaaı Nakliye taburu 
Bilinmiyor. 

•• 

ll'atlh Çırçır ma.halleeinde 
Bilinmiyor • 
l'aW. Katakol yanında 
Sahlk ~ naibi evinde 
Btlimnlyol" • 

bU'akılır. MOflerl verilen mihJl zarfında 
pan.JI Ye'feue ihale bozularak on beş 

gün müddeUe :renlden artırmaya konulur 
bu ikmci artınnada en son artıranm üze
rine ihale"OlullflT lkf fhnle arasındaki fark 
\'e ıeçmif IQnlerfn faizi önce alandan alı· 
nır. Bil P1l'I menkulün ihaleye kadar 
birikmlt ..Wtye, belediye, huııus! muha!le
be borçlarlyle evkafa ait mukataa ve yir
mi senelik lavlı bedellffl delJ:Uiye resmi 
mDtteri tarafından &lenJr. Alıcı prtna
mede yazılı blllün şeraiti tamamen kabul 
ve itiraz hakkını $imdiden ıskat etmiş sa
yılır. ltbu hanede intifa hakkı olanların 
hisııelerine dOtecek para Ziraat Bankasına 
tevdi edilerek ancak onun faizinden isti

fade edebllecel( ve satışın bu $erııtt dal· 
resinde ,.pılacalı ve fazla izahat almak 
lııte:venlerln mahkeme bıı17kAtip muavini 
nezdindekl deeJl{lında mevcut tartname
yl olwJ'l)>Ueceklerl ban olunur • 

Yatıran 

.. 
• .. .. 

\ 
Kendi .. .. 

• 
• 
• 
• 
• .. 
• .. .. .. .. .. 
• .. 
• 
• .. .. .. 
• .. 
• 
• 
• 
• 
• .. .. .. 
• .. .. .. .. .. 
• .. 
il .. .. 
• 
• 
• .. .. .. 
" .. .. .. 
" .. .. 
.. .. .. 
" .. 
.. 
" .. 
.. .. 
" .. 
" 
" 
" 
" 

.. 
• .. .. 
• 
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Külahya Sulh llukuk Hdkimllğinden: 

Cedit mahalleılnden Mesut ollu Ali 
Rıza ile Hacı Arif ve Mehmedin müşterek 
mülkleri olup kablll taksim olmadıtından 
satılarnk parasının paylaştırılmasına dair 
sadir olan karara binaen müzayedeye çı• 
karılan Cami kebir civarında Sığır pazan 

Ban&.mm. tevdi 
tarihi 

,. 
.. 
" 
" 15/3/937 
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19/5/931 
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Tilrk LlruJ 
Miktarı 

87.46 

4.30 
23.95 
38.11 

115.41 
11.33 
66.415 
88.18 
83.72 
19.09 
48.42 
1.0S 

84.73 
46.89 

2l52.52 
46.!S'f 
51.91 • 
8.51 

51.38 
406.67 
' 31.« 

30.70 
96.23 
12.23 

8.98 
49.37 
!59.62 
61.68 

15.48 
129.93 
14.37 
U.S7 

268.9' 
uı 

15.27 
36.TO 

190.58 
210.215 
~ 

• {().99 

10.95 
M.68 
14U9 
2&.29 
51.'5 
21.38 

64:6.96 
8,83 
1.a1 
U8 
2.13 
4.« 
2.157 
5.-

79.83 
138.42 
188.91 
395.-

46.73 
65.-
1.12 

62.50 
148.20 
88-
68.-
9.21 

10.89 
Ul.13 
77.M 

185.82 
101.-

2.17 

8.87 
63-
85.40 

" 149.-
.. 5.04: 
" 4:.07 
" 4.91 

( Dcvtımı tuğer yevmi yueteleitJedr ). 

ihale edilir. Her lkl ihale arasındaki fark 
ve geçmlf ,Onlerfn faizi ince alandan 
tahsil olunur. Bu pyrl menkulün ihaleye 
kadar birlkmlt mallJe, beledire, bususl 
muhasebe ve evkaf borçlarlyle )'f rmJ se
nelik tniz bedelleri delllll19 resmi alana 
aittir. MDtterl prtaamede yazılı bDtOn 
ıartJara tamamen kabul ve turu hakkını 
timdlden ıskat etmlf sayılır. Fazla ma16-
mat edinmek lıteyenlerla mahkeme mı• 

kAUp muavlal aeıdlndekl dosnaıadatl 
mahfus şartnameyi okunbileceklert DlD 
olunur. 

mevkJinde satı halen Hacı Bekir ollu 
l\lehmel solu Ak,ehlrll otlu vereselerl ar
kası eski Sıltr puan önQ yol ile mahdut 
.fo--68 metre murabbaında iki yflz lira 
muhammen kıymetli harap bir dilkkAn 
t-J'l- 938 J>ertenbe lllnD saat 14 de mah
keme kaleminde açık artırma suretiyle sa
tılacaktır. Artırma .. rtnameal 20-1-938 
tarihinden itibaren açıktır. Almak iste- l•--~~~--==••••11111111 
renter % ıo nisbetınde teminat \'ermele Dahiliye mfttehauııı 
mecburdur. l\luayyen günde aç defa ba- Dr HDseyln Uama 
ğırtlırıldıktan sonra en çok artıranın flze- • D 
rinde bırakılır. Alıcı "erilen mlhll zarfın- LAlell Lllfft apartımanı 4-7 ye 
da parayı vermezse ihale bozularak on be' kadar Telefon : 22459 
dn mOddetle yeniden ihaleye konulur. Bu l••••••••••••••mill 
lkhıcl artırmada en eot artıranm llıerine 

HVRV/+ia abone olu
na ve abone ediniz 
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Haydarpaşa ve Derınce limanların dan Avn<p"'ya ihraç cclilccek mahalli 
cmteaya aiJ nhtım Ucretleri 15 Kanunusani 1938 tarihinden itibaren % 5() 

tenz.il edilmi~tir. Fazla maliımat alm:ık isteyenlerin Haydarpaşa Liır.an ve 
nrhtnn Başmüfettişliğine müracaatları ilan olunur. (62) (150) 

Muhammen bedeli 7860 lira olan 65500 kilo 14 ve 20 m/nı lik yuvarlak 
demir 27 - 1 - 938 Perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada Gar b1nası dahi
indeki I\:omisyon tarafından kapalr zarf usu!iyle satrn elmacaktır. 

Bu ise girmek isteyenlerin 589 1/2 linlık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 1 - 7 - 937 gün 3615 No. lu nushasmda 
ıntişar ctmi1' olan talimatname dahilin de alınmış vesika ve teklifleri muhtevi 
zarfların ayni gUn sant 14 on dörtde kadar Haydarpasa gar binası cfa.hilin
deki Komisyon Reisliğine venİıeleri la zrmdır. Bu i~e aid şartnamclec Komis-
yondan parasız olarak dağrtılmaktadır. (151) 

Aşağıda isimleri muhammen bedel !eri ve muvakkat teminatları yaZih altı 
muhtelif kalem tez;gah ve makinalar 30 /3''/1938 Çarşamba günü saat 15 de ay
rı ayrı sıra ile ve kapalr zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe gırmek isteyenlerin muvak kat teminat1arile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekUflerini ayni gün saat 14 dt> 
kadar I\'.omisyon Reisliğine vermeleri · ıaztmdrr. 

Şartnamelel" paraslz olarak Anka rada Malzeme dairesinden, 
şada TeselJüm sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Haydarpa
(114). 

Mtth.ammen Mut•akkat 
Ma1zonıenin isim ve Miktarı bedel teminat 

Lira 
./. adet Bileme otomat ve tezgahları 12000 

2200 
2500 
1800 

Lirrı 

900 
165 
187.50 
135 

3 .. Takım bileme tezg!hı 
1 ., Hidrolik perçin makinesi 
2 ,, Elektrikli perçin ocağı 
1 ., Motörlü seyyar kazan muayene 

l 
tulumbası. 

Takmı torna tezgahı 
900 

9000 

Nafıa Vekaletinden: 

67.50 
675' 

27 İkincikanun 038 Per"('ln'ibe güni.i saat 15 de Ankarada Vekalet Malzeme 
Eksiltme Komisyonunda 4~500 lira muhammen bedelli 5000 adet meşe köp
rü traversi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Bu hmmsa aid eksiltme şartnamesi ve tefeITUatı 222.50 kuruş mukabilin-
ae Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 3337 lira 50 kti ruştur. 
Eksiltmeye hususi orman sahipleri de girebilir. 
Isteklilerln teı:lif mektuplarmı mu vakkat teminııt ve talimatnamesine gö

re Vekaletten almmrş malzeme müteah hitliği vesikasiyle birlikte 27 İkincika
nun 038 Peı şembe gün il saat 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri 18.-
;;ımclır. (65) (148) 

18d1:V ... mm&'ll441!- 1 
Ankara caddesinde 

j kirahk dü kan 
Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri ve arkadaki 

depolan kiralıktır. 

B::-Ieştirilmck suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi
:i .. tstcyenlerin Vakit yurdu idare memuruna müracaatleri. 

Keşif bedeli 729 lira 10 kuruş olan Fatihte cenaze otomobil garajında 
yapılacak tamirat ve tadilat açık ek siltpıeye konulmuı;tur. Keşif evrakile 
R:ırlnamesi Levazım MUdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. lı kanun
da ya.ZTlı vesika ve 54 lira 68 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
bcrab<?r 13 - 1 - ~38 Perşembe günü saat 14 de Daimi EncUmcnde bulunmalıdır
lar. (B.) (8663) 

Beher metre murabbaıııa 5 lira be del tahmin edilen Aksaray yangın ye
rinde Mimar Kemalettin mahallesinde Mesihpaşa sokağında 12 nci adada 2 
trct,re 50 santim yiizlii 22 metre 61 sanli metre murabbaı sahalı arsa satılmak 
i'7.ere açık arttı~aya konulmuştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde gö
rülebılir. İstekliler 8 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 2!5 - 1 - 938 salı günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) (159) 

Türl< Hava Kurumu 
B ··yük Piyangosu 

3. üncü keşide 11 ikinciktinun 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Bundan başka~ 15.000, 12.000. 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 Ye 10.000) 

1 ralık iki adet mükafat vardır. 
Simdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu pipnkoya i']tirak ediniz. 

ilanlannız ;çin yalnız 

20335 N o. !:'.:~:" 

I~ 

rk Ticaret BankasıA.ş. 

ME KEZi • • ANKARA 

Her • 
nevı Banl<<i muamelatı 

Her ay fatzlerf Ddenen : 

KUPONLU 

BELER: 
ANKARA· Adapazarı 

Bandırma 

Barbn 
Bolu 

Bozöyük 

Buna 

Düzce 
Etkitehir 

Gemlik 

lzmit 

Safranbolu 
Telôrdai 

ISTANBUL: 
Telefon: 2316 Telefon: 2297l 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 

TELGRAF ADRESi 

M:cı~~~k: TCRKBANK - Şubeler f TİCARET 

·Kumb_arctt. biri 
~I 


