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'Et 10 kuruş 
ucuzluyor 

Anhaı ada celep komisgouculaı ı ile 
yapılan toplantıda 

Başvekil et meselesini anlattı 

Yarınki 
istanbul 

~ • p [p, 1'elgra.t adreJd: Kunm • tsb.ııınıt 
Telef. 21413 (Yaza), 24370 (idare) • 

Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

Hükümet altın ticaretini 
altına aldı • 

nızam 

Halkın hava oyunlarından gördü· 
ğü zararların önüne geçiliyor 

Yeni basılacak zinet altınları pi yasa ya bankalar 

Ven 1 D m a r p u a ın 1 I stanbul para borsmının nisandan itibaren üç sene müddetle mu· 
ile Şah Dır yen D b r r ..:alduıtcn kapatılacağını ve o tarihte Ankaroda yeni para borsası-

tarafından çıkarılacak 

Para Borsası ... nm ~ılacağını dün lıaber ıcrmi§tik. "Ulus,, arkacl<ı§ımız bu hu· 
••ayataı gUrecek sıuıa ve aııın ticareti için lıilkümeıin aldığı ,·~mi tedbir kararla-

.. ıstanbuıun iman için Belediye ve rı hakkında §U ıaf,!ilatı veriyor: 

hukfunetçe birkaç senedenberi devam Devletin maü itiban üzerinde, ne ka mUtenasip olarak, altın ticaretinin de 

VE 

altun ticareti ~en hazırlıklar nihayet son safhasına dar tesirli rol oynadıf'ıı,. izah edilmeğe nizam altma alınması için mühim tcicl-
ııııntştfr. Yeni şeh ir planının tatbikine muhtaç olmayan borsanın devlet mcr- birler almış bulunmaktadır. Bu tedbir-.. * ~akında başlanacaktır. Her şeyden ev- kezinde kurulmasına ~arar verilmiıtir. ]erle altın ticaretinin bugüne kadar ~nkaradcn gelen haberlere göre, la-
~cl !stanbulun ecncbllcre k:ırşı kapısı HükOmet, bu suretle devletin mali düzene konulmam11 olmasından dolayı tanbuldaki üç yıl müddetle kapatılacak 
<::~ek olan köprll baı;ı ı tanzim olunacak ve umumi politikaaını yalandan takip bir kısım halk ve bilhassa köylünün, Ankarada bir para borsası açılaclı:tır• tll'. B. CelAl Bayar 

etmelerine imkan vermiı olacaktır. Mil mütevassıtlann hava oyunları yüzün - Bu ha~r, para borsasının merkezileı .. 
\Penicami ile avlusunu dör t taraftan j. An!<ara 16 (A. A.) _: Müstehlikle - it bankalarımız merkezlerinin veya en den görmekte oldukları , büyük zarar - tirilmes1 demek olduğu kadar millileş • 
hata ederek boğan bina kargaşalığı rin fili olarak menfaatlerini temin et • mühim ıubelerinin Anlı:arada bulunu • lar önlenmiı ol.maktadır. tirilmesi manasına da gelir. Ankarada 
'Ortadan kaldırılacakıtr. Şehir içerisin- mek ıartİ}'.le tstanbulun et fiyatlanru ıu, bu tedbirin ehemmiyetini arttırmak Alınan tddbirlcre göre altın ticareti, asılırken, İstanbul borsasının kapatıl -

am"vay vasıtaları ile karada işle- indirmek için lazım gelen tedbirleri, ta.İdır. yalnız maliye bakanlığınca izinli ban - maıı, merkez Q<>ııı:ısının or~da tutup 
inek ve eşya nakil vasıtalarının birlikte düıUnmek üzere f chrıbuldc.A uuı.r..uctln u~un ....u.l.ktıonbo"~ ü • kalar tarafından ifa edilecek, diğer ta- kökl~mesini temin edecek bir tedbir 
nra hemen h~n yüz binlerce tf:ı,·ct edılmit olan celep komisyoncu • zerinde tetkikler yapmakta olduğu bu raftan da kuyumcular, antikacılar gibi oluyor. Kapanmanın üç yıl gibi bir 

1 bal - · t 1.:a.,'f 1 mesele, İstanbul boraaımm üç sene zanaat sahipleri ve diı:ı.riJer gı0 bi meslek müddete bağlanması bundan ileri gele-. a a ı~ınm oplanıp yapı woı l:ırı. toptancı perakendecilerleri temsi :n 

-~ t "'- k · b · müddetle ve muvakkaten kapatılarak erbabı da meslek ve sanatlarının ge .. bilir. "'~ mt:r ezı unaltrçı ve acına- eden 27 tüccarın İ§tirakiyle bugün ik -
dl>n k t ı kt o k't Ankarada yeni bir bonanm açılması rektigwi altın alı• verioı.lerini eskisi ITibi Garp telakki ve tesislerine uygun "" ur an aca ır. va · ı tıaat vekaletinden baıvekil Celil Ba .. s :ı ... 

... ... _ __ : i ve ?<:dit kı~t~. .it ... ip,~arl.r;ı;iy~lı.te'i: yann reisli ti iltında cörütmeler yapıl· hakkındaki kararın. Bakanlar Heyeti serbeıtçe yapabileceklerdir. bir tUccari faaliyet Türkiyede daha • 
- _. ..J..~iiil~llı .Abul tfr1ih111ıi ile neticelen- Bundan batk• bunla - ı o..,.. .,. ;' r.,...,. .. .., ~ almadrlt i-e ~ıın. .ti. •• ,,... ~ 

rn d d · B J: u J ............ m '-'"' -.dr. (Somı Sa. 4 S. 3) (Sonu Sa. 10 Sii 3)' 
'eynn ~~Wu~~~ı~Q u~~·~~~fl~" ~~~~~~~~~~~ı---------------------~------tt~~~k sanat' cserl bUtün gilzellffi \'~ Parti ıenel ıe-kretJri ŞWctU Kaya, ti • llnm Jr.apannıa tadld olan ı nisan 1938 

lcı.Yln'lli ile meydana çıkmış 0Jaca.ktır1 tısat vekili ve ziraat vekil vekili Şakir de açılacaktır. Allbh finans ve ekono-
l'ramvay Şirketinden geri ahnan Kesebir, İstanbul valisi Muhittin Uı • nü mahfiUeri bu tedbiri fe\'kk klC§Ila-

.ooo lirayı bir kanun ile Eminö- tündağ, ekonomi müsteıarı Kurdoflu rnııtır. 
~J .... P•.,..anının açılması için yapılacak ile alakadar müdürler hazır bulunmuı- İstanbul borsasındaki acenteler arzu 

\~.t 1, muamelatına tahsis ebni§ ol- !ardır. ederlerse, Ankarada çahıabilecekler • 
. ~ i:fan bahse nıe,-zu olan imar te- d. 

Tetkikat neticesinde nakliyat, ücret, ır. 
t il.etinde hiç bir zorluk kalmamı§- resim ve komisyonculuğun • meıbaha ALTIN TtCARETINE YENl BiR il'. 

l ücreti de dahil olduğu halde • İstanbul NiZAM VEREN TEDBiR ALINDI 
lt l!timlak iı;leri Nafia Vckiileti;.in perakendeci kasap dUkktlmnda her nevi HUkGmet, milli paramızın kıymeti -

Ontrolü altında latantul Be~ ediyesin- (Sonu Sa. 4 Sü. 4) nin korunması için alınan tedbirlerle 
ce 2407 numarah kanun hükmüne gö-
te Yapılacaktır. Binaların istimlakine 
:ebni kıymetleri esas tutulacaktır. 
alnız binaların istimlakinoo bulunan 
~bni kıymetlerini takdir ve tahmin 

nıu\'aua.f komisyoniara birer mU
~lldla ilave edilecek, kıymet takdirin
he rıenentn inşaat rayiçleri ile binala
t n eski ve yeni olması da göz önünde 
lltu:aoaktrr. 

~ Ş~ ~alde .Eminönü meydanınm tan
bt.\~ lftne aıt her tUrlU teknik hazır. 
~"""l!' tamamlanmı§ ve artık bu husus
i.... fUfyata geçmek için hiç bir engel 
~•nıamı§ demektir. 

~ l7enicarni ile .aYlusunu her taraftan 
~aıı bina kaı gaşalığı bir kere orta 
bu kalkınca. emin olmak lazımdır ki. 
lJ tUıı İstanbul derhal geni~ bir nefes 
~ktrr. Şehrin bu suretle nefes al
la ~ tehlikeli bir hastalıktan kurtu
~~" Yilzlerlne kan, nc~e ,.e eetaret 
lın.~~ ınsanlar gibi bütün varlığında 
~'7k bir de~iı::iklik vücude getire • 
ıl?\c ır. Bir kere Eminönü meydanı açı
~ a bunun etrafındaki binaların, 
lir' t!erin mıınzarala:-ı da değişecek • 
~ Bur;tın Beyoğlu Uırafına nisbetle 
ha 81~ oJan bu mahnllcler birden bire 
tıı:ı.'tekete kavufı:ıcaktır. İstanbul tara
?tıı rı:ı. llönUklUğü ile bir kanadı kırıl -
l'i ' kUŞa benzeyPn sehrin bu cihetıe
l'\ı~~i bir hayata girecektir. Geniş 
la.- dı:nın ke:ı:ırlarmda güzel gazino
~t egıence yerleri, oteller peyda ola
~ ~ liariçten gelen yab:ınr.ılar şeh
"'lra keıı burada şimdikinden çoi 

?atı bir nıanzara ile karşıla§acaktır. 
'1~ ln!lk nıuamelesl sıkı bir konll'ol 

' Yapılacağı ir?in bu f t:e tahıla 
ASIM US 

(Sotlu Sa. J O. 1) 

Türk-Yunan-Bulgar 

Şark Tütünleri 
Konferansı 

Şehrimizde bugün toplanıyor 
Yunan 'c .. Bulgar de,· Jetlerinin i~

tirakile yapılan "Şark tiitUnlcri kon· 
feranı<1,, ~ehrimi:ıde bugün toplana· 
cakttr. 

Konf erııns, Trabzon saylavı ,.e 
f.unıhnriyet Halk Partiıi mecliıı gnı• 
bu reİi ,·ekiJi hay Huan Sakanın ri· 
ya eti altındadır. Konferansa mem .. 
ketimiz namına İstanbul Tfu'.rnfiı §u
hesi direktörü Suphi Ziya, İnhisarlar 
umum nıiidürü l\litat Rcnel, mü§a' ir 
olark tla inhisarlar idaresi tütün tu· 
hesi müdUrü Adnan Halid, Ziraat 
Vekaleti dördüncü ıuhe mftdiir mua· 
''İni Heınzi, TUrkofiı f5t111bu1 ıubeei 
tiitUn raportXril Mümtaz Ka,•alcı, tü• 
tUn limited 'irketi nıOdürU Naci i~ti· 
rak eıleceklerdir. 

Yunan lıiikilmeti nanım11 i~tirak 
edetek olan Haralamhos Teodoropu
Jo ile Dimitro Agnıyidis bugün şeh
rimize ~elmi~ hulnnacnklardır. 

Konferansa hUtiin Balkan de\·let' 
Jerj arasında hüyiik bir ehemmiyet 
atfedilmektedir. KonCeranım mev
zuu, Türk Yunan, \•e Dulgar de,·letle
ri araqmfla liitiin i~indc müşterek ha
reket rde-cek eı:aı:Jar haıırJanrnakta· 
dn-. Bunun i~in bir de ofiı kurula· 
nlr.tu. 

B. BASAN SAKA 

Yenı Fransız 
kabinesini 

Leon Blum kur-. . . ,.. . . . . ~ 

mağa çahşıyor 

Beşiktaş Güneşi yendi 

Giim>ş lialecisinin bir kıtrtarı§ı 
(Yazısı 9 uncusa')J1/ada) 

Yeni bir bayındırhk 
kanunu hazırlanıyor 
Elektrik ve kanalizasyon işleri 

düzene konacak, köq kalkınmasına 
gardım edilecek 

\ Ankara, 16 (telefonla) - Dahiliye Diğer taraftan, belediyeler banka.
vekaleti memleketin baymdrrlığı için smın sermayesi artır.:ı.lacak ve banka 
huswd ehemmiyeti olan bir kanun pro- "mahalll öderler bankası., ismini alacak 
jesl hazırlamaktadır. tır. Hususi idareler de belediyeler gibi 

Proje, §eiıir ve kaaabalarnnızın su, bankaya gelirlerinin yüz.de beşi niabe
elektirik, plAn. kanalir.asyon ve benze- tinde i§tirak hissesi ayıracaklardır. 
ri i~erinin düz.ene konulmasını temin Banka köylerin imar ve kalkınma.
edeceği gibi köy kalkmmasrna da ~ sı için de hususi idareler para yardı
hemmiyetli tekilde yardım edecektir. mmda bulunabilecekdir. 

Proje, mevcUd belediyeler imar hey· Teknik büronun masrafı umıanl 
eti kanununu tadil etmek suretiyle ha- bildçeye almı.caktır. 
zrrla.İımaktadır. 

0

Yeni esas1ara göre, An- Proje önUmUzdeki mart a.ymda bU
karada büyük bir teknik bUro kurula- yük millet mecliaine MVkedjlmif ola· 
ak, bUro muhtelif ihttaa ·U~-



lstanbul hayatı 

Bir dilenci neler yer? 
' 

Dil söğüşü, ton balığı, haşlanmış 
dana eti, janbon, daha istermisiııiz 

Yazan: Osman Cemal 

1 

Fransadaki Faşist aleyh· 
darlarını öldürenler 

ltalganlardan gardım gördüklerini söylüyorlar 

Yukarıdaki başlığı görilnce diyecek 
siniz ki 

- Fıstık, üzüm, badem yiyecek de
ğil a köpoğlu! Herkes esmeri fıstık, 
üzüm, bademle besler ama yabanın 

dilencisini de onlarla besleyemez ya! 
Lakin kazın ayağı hiç te öyle de -

ğil ! Besleyen, o köpoğluyu da nelerle 
besliyor bilseniz! 

Dil söğüşü mü istersiniz, ton ·balığı 
mı, lakerda mı, ançodiz mi, salam mı, 
birinci Kayseri pastırması mı, baş • 
lanmış dana eti kom.esi mi, jambon 
mu, tarama mı, Japonhavyarı mı, te
reyağı mı, kaz salamı mı, ringa rnr, 
siyah hav!•ar mı, balık yumurtası mı? 
Bunların daha hangi birini sayayım 
bilmem ki! 

Geçen gece baktım o karanlıkta, o 
yağmurda, çamurda önUrnsrra konuşa
rak giden on dörder, on beşer yaş

lannda biri kız, biri oğlan iki dilenci 
şöyle konuşuyorlardı: 

_ Dün gece lilplettiklerimiz biraz 
aynasızdı ama bu gecekiler kıyaktı 
doğrusu! 

ba salamura peynir suyu serpti! El
leri kırılasıca herif, tuzlu sudan göz
lerim hala yanıyor! 

Tam bu aralık ikisi de bir elektrik 
fenerinin altına gclmişk:rdi. Kız, fe
nerin ışığında durarak oğlana sordu: 

- Bak ulan Sülü, gözlerimde hala 
kızartı var mı? 
Oğlan eğilip kızın yüzüne dikkatle 

bakınca şa.ııkınJıkla bı:ığm:h: 
- Kız bu kaşlarınla kirpiklerinin 

hali nedir böyle simsiyah, yoksa onla
lara kömUr tozu mu sürdünl? 

- Yağma var kömür tozu silrccc
ğım? Bu gece annemle "krlkuyruk Nu
riyelere misafir gideceğimiz için kaş
lanm1a kirpiklerime bol bol rastık 
çektim! 

_ Rastığı nerede buldun gece vak
ti? 

_ Demin sana yalan söylemiştim,. 
Bu gece bana tam altı porsiyon siyah 
havyar düşmüştü. Ben bunların üçünil 
kaşlarımla kirpiklerime çektim. ÜçU
nü de şimdi eve götürüyorum! 
Manzarayı kavradınız değil mi? 

Bunlar, akşamları, eurada burada a-

Daily Exprea Paris muhabiri yazı • ı 
yor) 

"Kukuleteli adamlar,, isimli gizli tet 
hiş teşkilatının hazırladığı suikast pla
ru hakkında ilk izin keşfedilmesine yar 
dım eden mevırnf silah kaçakçısı Ja • 
kubrez, M usolininin Fransa;daki aman· 
sız düşmanı meşhur faşi:;t aleyhtarı pro 
fesör Karlo Rozellinin öldürülmesine 
nasıl yardım ettiğini itiraf. etmiştir. 

Karilerimizin hatırlarındadır ki, ge· 
çen senenin temmuzunda profesör Ro
zelli ile kardeşi Sabatino Rozelli, Fran
sanın Kutcrn mevkiinde bıçakla öldü· 
rülmüş olarak bulunmuştular . • 

Jakl!brez isimli mevkufun itirafları 

bir kere daha gösteriyor ki,., kukule • 
teli adamlar,, isimli teşkilat, faaliyet • 
leri faşizm aleyhtarlarına karşı oldu
ğu için, İtalyan faşistlerinden yardım 
gôrmekteydi. 

Jakubrez, bu cinayette iki şeriki cür 
münün daha olduğunu söylemiş, ve 
bunlardan ikisi Marsilyada, üçüncüsü 
Cezairde yakalanmış bulun:naktadır .. 

Bunlardan Filiyol isimlisinin "Kuku 
leteliler teşkilatı,, na mensup olduğu 

ve son dört aydanberi saklandığı an • 
laşılrnıştır. Cczairde tevkif edilen suç

- Bu gece bnna, tam üç porsiyon 
siyah lrnvyar dUştü ! 

_ Bana da tam beş porsiyon kır;
mızı capon havyan vurdu! 

_ Capon havyarı siyali havyar 
kadar nezretli (lezzetli) değil! 

' yakta içki veren mezesi dükkanlarını 
dolaşıyor ve oradan trrtıklayabil
dikleri incecik franc:ela dilimleri üze
rindeki mezelerle böyle can besliyor- 1 
lardıl 

lu ise, bir askerdir. 
Vulkar isimli yüksek bir mühendis 

de yapılan isticvap neticesinde memle
kete silah kaçırmak suretiyle "Kuku -
leteliler,, e yardım ettiğini itiraf et • 
mekle tevkif olunmuştur. 

_ Balık yumurtası geldi ml sana 
bu akşam? 

Osman Cemal Kaygılı 

_ Yarım porsiyonculi ..• O da di
şimin kovu~'Ullda l~ldı! 

RomanyadaParlamen- Yeni tip otomobil motörU 

_ _ Bana bu akşam dört porsiyon 
bs' yumurtası rastladı am • onlar da 
yanlıfJlıkla sucukların arasına karış-

mış da gelmişti. -
_ Ben tereyağımı, ançoviz~ bık • 

' e91G.- • 
tım artık! 

_ Al benden de o kadar! Ne olacak 
her gece bizim payımıza en çok .onlar 
düşüyor. Tevekkeli dememi§len: 1n • 
san, kırk gün biribiri üstüne baklava 
yerse bıkar! diye ..• 

- Ben sana bir eey söyliyeyim ınl, 
hani ben france15.dan da usandım ar
tık, ~mdi gözünü sevdiğim ikinci ek
mek burnumda öyle tiltliyor ki! 
_Al benden de o kadar! Ne ola

cak, her akşam francela, her ak§am 
franccla! Hem francela beni doyur
mıyor da.. Doyurmak değil, adeta 
yüreğimi bayıltıyor. 

_ Bereket versin katıklanmız hep 
tuzlu, bibı-.ı"li, yağlı kuvvetli şeyler de .. 

_ Sen; kaz salamı yedin mi hiç 
Sülü? (Süleyman). 

_ Bir keretclk Beyoğlunda lilp • 
letmiştim! 

- Kıyak şey değil mi? 
- Kıyak da lif lm be? 
_ Bizim Sirkeci ta.raflarında o mU

barek nanay! 
- Elbette nanay! ÇünkU o daha 

kibarcasına şey o! 

_ Eve neler götürUyor.sun bu ge
ce? 

_ Bol bol sucuk, pastırma, salam, 
peynir, jambon, ançoviz, tarama, f ran· 
celfl.... Sen neler götilrilyorsun? 

_ Ben de hep ayni şeyleri ... Yalnız 
bende bu gece biraz b:ı.l ile kaymak da 
var! 

_ Haydi ulan, sen del Alay mı edi
yorsun, hiç bal ile kaymak meoo. olur 
mu? 

Dilenci kızın bu, bal ile kaymak 
meze olur mu? sözü beni bil bütün §a· 
şırtmıştı. Bereket versin, meseleyi oğ
lan izah ediverdi. 

_ Olmaz ama işte, nasılsa bu ak
şam enayilerden birinin aklına esmiş 
canı b:ıl ile kaymaktan meze istemiş! 

_ Bana arasıra tahin helvası, bu
lama falan rastlardı ama bal ile kay· 

1 
mağı bu gece ilk defa işitiyorum! 

_ Sen nerelere uğradın bu akşam 

Huriş? (Huriye). 

to ltapatılmauacak 
Bulgar gazetelerinde okunduğuna 

göre, bütün muhalif partiler başvekil 

Goganın faaliyetine karşı birlik yap • 
mak ÜZ"re:-.lir. 

Pmıi 'lrtTH1Cri umumiyetle parlamen
tonun Rapablmamasıru istediklerinden, 
başvekil Goga kap:ıtma fikrinden vaz
geçmiş gibidir. 

Nasyonal Saranist çiftçi partisi lide
ri Manyu ile faşistliğe mütemayil (Ro 
men cephesi) partisi lideri Voyvod a • 
rasında anlaşma yapılmasına çalışıl • 

maktadır. Bundan başka, liberaUerle 

.A 1 ....... '!ı-~~ •••vL'U.t. lıua.ı cu"'u ....... u"• 

hassıs F. Hofman kaim yağlarla işle • 
yen yeni tip bir motör yapmıştır. 

Otomobillerde çalıştırılan bu motör, 
şimdiye kadar kullanılan motörlere 
benzememektedir. Bu suretle benzin 
ve yağldan yüzde 22 tasarruf yapılacak 
tır. 

çiftçiler de birlemişlerdir. Müfrit fa • 
şist Kordiyanonun partisile de müzake 
reler yapıldığı bildirilmektedir. Bu tak 
dirde, fa~ist ve demokrat bütün mu • 
halif partiler birleıerck Gogayı ikti • 
dardan düşünneğc çalışacalartiır. 

Günfecin peşinden : 

Yarış 
lJu ayın 1yeclisinde ltalyanlar ilan ettiler: . . .. .. . • 
- Evvelkilerden ba~ha 35,000 tonlu/; dalırı ıla lwyu/; zırlılı yap 

tıracağı:.. 

Vc>dilcr. Bunlar9 1.-ar~ı /ngili:.ler bir giin sonra: 
- Öy"le i.sc biz de 52,000 tonluk ihi biiyiil• ;:ırlılı da1w yaptıra-

cağız.,. 

IJiyc cevap verdiler. . 
Bu vaziyet lngiltere ik luılya ara.~ındll!d .~iliilılnrıma yarı§ının ~ır 
arttırma manzamsı aldığını gösteri yor. Orıun için bundan sonra,.. ~o)
fo hir nl'ficc lı('f:fomrk liı:.ımgeliyor: Madem!.i ltlllyrmhmn .3;J,000 
tonluh il:i :.ırlıfoına lmrşı /ngilizl<'r 52.000 trmlul• :ırlılıfor ·yaptırma!: 
la mul:rıbf'lr "-diyorlar; bu drf<1 lıalyanlar /11gilizler lwr~ı5ında mog-
lıip nlmnrlıldarını göstermek için: . . 
- O huldc biz artı/• .1.S.Or>O tonluk gemiler yarım.tılitan rnzgcr;tık, ~rnı· 
di 7.S.000 tonlu!.- dalıa biiyii/,· :ırlı ltlar )'<ıpnca~ız!,, 

Diye /;ar.~ılık ı·crmelcri ilıtimaldcn uzak g(friilnrn ·or .... 
H \SAN KLı JÇA YJ 

_ Sirkecidekileri baştan ba~a ram
p:ıladım ! Yalnız bu gece, hnni o miiş- l 
teriler!e hep kibarcasnıa konuşan ge- 1 • . • • .,. . • • . n ? kI 
veze bakkal bana bfr Reycikler tosla • ı' Şc~len nnar c:cnuye_!i azaları dun toplu bir ıı;aı~~hitli ~ gitmiılerdir, 

hususunda d Hattft. bir aralık beni oradan ve ziyaret etmi§lcrdir. Ilu miinascbctle azalar §ehıthkl~:-ın iman 
ma ı. 1 cak dı 1 d .. .. - 1 dir tüydilrinek için yilzUme yarım maşra- atı a a m an a goruımuı er • 

Ekonomi_qedigünü · 

Şakir Kesebirintelkik
leri ve Denizbank işi 

• 

vaadetti; ve o gUn akşam beraberinde 
.lktısat V~Jsaleti müsteşarı aile: Kurd· 
oğlu ve Türkofis ikinci reisi Nihat ol· 
4iuğu halde Ankaraya döndü. 

DENIZBANK UMUM MUDORO 
;YUSUF ZIYA ÖNIŞlN TETKiKLERİ ' . 

Bu haftanm ikinci mühim iktısadi 

hareketi aylardanberi kimin tayin edi· 
' leceği belli olmayan Denizbank umum 
• müdürün;in tayin edilmiş olmawdır. 
1 Umum müdür fşbankasr İstanbul 
şubesi müdürü Yusuf Ziya Öniş oldu. 

' Yusuf Ziya Öniş, tayin edildiği gUn-
' den itibaren bugüne kadar İstanbulda· 

1 ki bütün deniz müesseselerini gezdi; 
~ ve bun.dan sonra da tetkiklerine devam 
l edecektir. Yusuf iya cuma günü saat 
~ 15 de liman · işletme direktörlüğü 
, ne gelerek, liman işl etme direktörü 

Bay Şakir ıre~OOlr 

Geçen yedi gUn içinde İstanbulda 
gene mühi."ll iktısadi hareketler oldu. 

Bu mühim iktısadi hareketlerin ba
~mda esl<ı L.Iıcıcı~ v.ı..:~ Ş21cir Kesebi
rin İktısat Vekili olduktan sonra ilk 
defa olarak şehrimize gelmiş bulunma
sını kaydedebiliriz. 

M'.Jhterem yeni İktısat Vekilimiz fil 
vaki İstanbula geldiği .,2 ....... s ............. ;_ 
lere verdlgi beyanatta zıyaretin tama
men kendi hususi işleri ile alakadar 
olduğunu söylemiştir. Fakat kerMiisin

den büyük işler beklenen yeni Vekil 
hususi işler arasında da yine muhtelif 
iktısadi işlerle alakadar olabilmiştir. 

Şakir Kesebir, şehrimize ı:azar günü 
sabahı gelmişti. Ertesi günü sabah sa
at 10,30 da berabr-rlnde İktısat Veka-

leti müsteşarı Faik Kurdoğlu ve Türk 
ofis reisi muavini Nihat olduğu halde 
liman işletme direktörlüğür.e geldi. 
Vekil burada 12,30 kadar iki saat kal· 
dr. Liman işletme direktörü Raufi Man
yas, tahlisiye umum müdürü, deniz 

yollan müdürü ve .diğer -ieniz mües
seseleı:.i m:idürleri ile ayn ayn fÖrü
§erek idarelerinin bugünkü vaziyeti ve 
ihtiyaç lan etrafında izahat aldı. Vekil; 

beraberindeki heyetle birlikte, havuz 
lar idaresine giderek antrepolörı gezdi 
ve yapılan inşaatı göz.den geçirdi. Şa· 
kir Kesebir öğleden sonra da tetkik
lerine devam ederek saat 15.30 da Türk 
ofis lstabul şubesine geldi. Burada bü-

tün İktısat Vekaletine me-rbut iktısadi 
daire amirlerinin hazır bulunduğu bir 
toplantıya riyaset etti ve her daire 
amirinden ayn ayrı daire ihtiyaçlarını 
ve bugünkü vaziyeti etrafında izahat 
istiyerek kendilerile uzun bir hasbi· 
halde bulundu. 

Toplantıdan sonra, ihracatçılar tiir· 
liği namına hir heyet Vekil tarafından 
kabul edildi. Vekil, heyetle uzun boy
lu görüştil. 

Yumurta ihracatımız için tedbirler 
alınacağını, yumurta ihracatçılarının 

İspanyada bloke kalmiş ve hfüen ken- 1 
dilerine verilmemiş paraların Merkez 
bankasm:la.ki karş•lıktan tesviyesi için 
yaptıkları dileği ebemmiyetle karşıla

dığım söyledi, Bu cevap yumurta . ih
racat tı:iccarlannı son derd;e memnun 
etti. 

Budan sonra ofise g~len manifa 
turacılardan bir heyeti Vekil aynı su
retle kabul etti. Manifaturacılar güm
rük tarifesinin 379 uncu maddesine gi
r~n ve şimdi gümrükçe yüz.de 60 dan 
fazla resim istenen pamuklu kumaşlar 
ho.kkında bir dilekte bulunmuşlardı. 

Vekil bunu da ehemmiyetle karşıladı
ğıru, Ankaraya gittiği zaman sureti 
mahsusa da bu iılc ~gul olat.:ağım 

· Raufi Manyas 'ile ve dairenin diğer ıef· 
teri ile görüştii. Kendilerind.!n idarenin 
te~kilatı hakkınd.ı izahat aldı. Umum· 
müdiir cumartesi günU de aynı suretle 
tetkiklerine devam ederek: 

Tahlisiye umum müdürlüğüne geldi. 
Umum müdilr Ncı.:meddinden izahat 
aldı. Yusuf Ziya Önişin tetkikleri 20 

1 

gün kadar dev:ım edecektir . 

Deni.zbaıık kurulurkeıı, memleketi
mizin iktısa.di bünyesinde bir takım 
milsbet neticeler alınacağında hiç şüp 
he edilmemelidir. 
.Do.nUhaıık deni~t;. ... ;,ı ..... "; A 1-:

idareısi,~ fabrika ve ııavuzlaı ıôaresı, 
İstanbul liman idaresi. lı:mir liman 
idaresi, Trf!bzon liman idaresi, İstan· 
bul limanında ve Türkiye sahillerinde 
kılavuzluk ve romorkörcülük müdürlü
ğü, tahlisiye umum müdürlüğil, Van 
gölü işletmesi, gemi kurtarma Türk 
anonim şirketi, deniz, göl, nehir ve li· 
manlarda ve bunların kıyılarında deniz 
ticareti, deni2J;ilik işlerinde kredi aç 
mak, her tür):.i banka muameleleri yap
mak, turizm işlerinin denize ait kısım
lan ile uğraşmak deniz sıhhi ve içti• 
mat yardım te~kilatı kur~ ı;ibi çok 
mühim işleri bir elden idare edetek bu 
günkü varlıklarını daha faydalı bir ha• 
le koyacaktır. 

Denizbank kurulması dolayısile ba· 
zı deniz müesseselerinin kadrolarının, 

azaltılacağı söylenmiş ise de bunun 
doğru olmadığını bizzat Denizhan U• 

mum müdürü Yusuf Ziya temin etmi§• 
tir. 

VAPURLı\lUMIZ NlÇlN 
BATIYOR? 

Bu haf ta içinde y'inc birçok deni~ 
kazaları olmuştur. Bunlardan b!rkaçı 

hafif atlatılmı' olmakla beraber birka· 
çı da yıllarca süren bir çalışma.dan son· 
ra binbir m:.işkülatla elde edilıniJ ufak 
çaptaki sermayeleri denizin dibine in· 
dirdi. Ereğlide Sinop vapuru karaya 
oturdu. Köstence lirnann'IPa Yekta va· 
puru battı. 

Denizde kaza olması gayet tabiidir. 
Bizim vapurlarımızın yapmıı olduklan 
kazalar o kadar ehemmiyetli olmadığt 
halde büyük zararlarla niçin neticelen· 
mektedir. 

Bunun sebebini herkes biliyor. Va• 
purlarımız eski ve çürük .• 

Geçenlerde 18 vatandaşın feci şekilde 
ölUmü ile neticelenen H:sar v.~purunun 
batması hadisesi de doğrudan doğruya 
bu vapurun eski ve çürük olmasından 
ileri gelmiştir. 

-0--

lrk nedir 
Beyoğlu Halkevinden: 

ı - 18 ı. 938 sah günü saat 18.30 
da evimizin Tepcbaşmdaki merkez bi• 
nasında Bay İsmail Hami Dani§mend 
tarafından (Irk nedir) mevzuunda kon 
!erans verilecektir. 

Herkes gelebilir, 
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Yü k;e kbi i i~~ö~~İ bu~mk u 1 u 
Dün 55 nci yıldönümünü kutladı 

ttı )'ilksek iktısat ve ticaret okulu ku· ( umum direktörlüğüne bağlanarak çalı-
l3 luıunun dün 55 inci yıldönilmüydü. pcaktır. Devir işile uğraşacak heyet 
~ ınUnasebetle okul tarafın.dan Sul- önüm:izdeki hafta şehrimize gelecektir. 

alırnetteki binada blr tören yapıl - MU rEFERRİK 
ltıı§tır. 

~Saatı4 .30datıtiktatmarşıilebaş- ~~lektrik şirketi ile 
... ~~ törenden sonra okulun direktör y 8 p J r 8 n tem 8 s la r 
1 e lli Ş:.ikrü Baban kürsüye gelerek Elektrik şirketinin halktan aldığı 
llnJan aöylemi•tir: 

" :ı fazla paralan ödemesi için Nafia ile şir-
01t - Bugün yükıek iktısat ve ticaret ket mümessilleri arasrnda Ankrada ce-

tılu 55 inci yıldönümünü kutlulu
~or. 

~~ Muh.tclif cereyanlar içinde bir 

reyan eden müzakereler son safhaya 
girmek üzeredir. Bir gazete firketin 
Nafia vekaletine red ı.:evabı verdiği· 

ni, borcunu ödemiyeceğini yazıyordu. 
Fakat Nafia Vekaleti ile elektrik 

ll~aae.enin 55 acne paydar olbailmeai 
~Liın ve uluıun muayyen ihtiyaç-

.ı_l.~ tekabül ettiğinin en açık ve kati •irketi mümessilleri arasında Ankarada 
~ ılitJir. :ı 

8· da cereyan eden temaslar ııeticesinde 
~ lİYük hata.kir Atatürkün dchaam- §İrket hükumetin teklifl,.rini ı.ALu.ı t• 

t' n nurlu bir güneı gibi dofan Cum- miı ve bu mutabakatı yazı ile Nafia 
i'Yet, nıektebin hakiki hayatı ve do- Vealetine bildirmiştir. Yaianda muta-
uı tünüolmuşlur .,, bakat esaslan dairesinde mUzakerele-

d' birektör bundan sonra okulun ver- re bel§lanacaktır. Şirketin ödey<.\:eği pa-
.. ~ği ınezun miktan üzerinde bazı ra· ra miktarı bu mU.zükereler neticesinde 
( .. _ 19100 ~rihinde. ClO). 1913 de to.bi• cdll.,,.it ol:ar:atr+,,. 

b~)~ 1920 de (9) mezun veren Olekte-
1
.E_K_N_O_l\1_1 

;ntızin 1924 den sonraki mezunları Maliye şubeleri, son zamanlarda ka-
~ıttikçe çoğalmış ve sırasiyle her sene zanç vergilerini tahsil ederken bazı 
b
7
, 3o; 59, 69, 70, mezun vermeğe iş sahiplerinin toptancı oldukları bal-

~~lanııştrr.,, de perakendc.ı.:i gibi görlinmek suretile 
Ok '13ay Şükrli Babarıd.an sonr:ı kilrsüye kazanç vergilerini noksan verdiklerini 

Ulun eski mezunlanndan ve qğret· anlamrştır. . 
~nlerinden bay Meki Hikmet gelmiş Bunun lizerine toptancı ve peraken-
t:· ~unu müteakip mezunlar 1.:emiyeti decinin tarifi ve evsafının n,. olduğu· 
~ ı:sl Osman Nuri de okula karşı me- nun tesbiti lazım gelmiş, bu hususta 
t~n~ann duyduğu iht!saslardan bahs· Ticaret odalarına bir tetkik yapılması 
l' lll Ş ve topJ:ıntıya s~n verilmiştir. bildirilm'.ştir. 
~~0Plantıdan sonra davetliler büfede İstanbul Ticaret odası bu hususta 
gırlanmıştır. lazım gelen tetkikleri yapmağa başla-

tla 'l':>renden sonra Perapala.s ralonlann rruştır. 
~t\ da bir çay ziyafeti verilmi~t!r. Öğrenildiğine göre, toptancı diye 
~r rü1 OF.: muhtelif ticaret erbabının yaptığı işin, 
~ •.:ins ve nevilerine göre, sandık, balye, 

e tö .• ba,ıncl zlyafeU çuval, teneke, paket, vizite toplu bir 
dUn verdi şekilde satış yapan kimseelre denilmek-

tcı~ni~ersite rektöril bay Cemil Bil- tedir. 
Sa ln üniversite talebesine tertip ettiği 'ilHH \ T İı;;LERİ 
... >'~ttn beşincisi dün saat 17 de Uni- • öy eba ' ursları 
b~~ıte 11alonlarında fen h~"il"·~i tale-
ıo:."ınc verilmiştir. Rektör talebe ile Sıhhiye vekaleti doğumu çoğaltmak 
.. o •:ı için faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 
ti • !rnüı ve 1 endilerinin muhtelif ih-
Yarı . Yapılan istatistiklere göre bizde do-ı arını dinlemiştir. 
~il ·· ğum sayısı köylerde şehirlerden daha ltt' gun de saat 17 de bütiln fakülte-

~i;n Çalışkan talebelerine on bir çay ziyadedir. Buna mukabil şehirlerdeki 
!Etti verilece ·tir. doğum hldiseleri az çok fenni şartlara 
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lngiltere Hariciye mesleğindeki yenilik 

:Kabine diplomatik müşavirliği 
1 Robert Van Sittart'ın vazifesi neler olacak? 

lngiltcrnin harici siyaseti~i idare 
eden eski daimi müsteşar Sir Robert 
Vansittart'm kabine diplomatik mü • 
§avirliğine tayin edilmesini, hariciye 
daimi müsteşarlığına da muavini olan 
:ıatin getirilmesini icap eden siyasi 
sebepler hCJ1ÜZ tamamiyle aydınlan
mış değildir. Zira Bay Vavsittart'ın 

tayini üzerine Romaya gideceği şeklin
de çıkan havadisler henüz teyid olun
mamı~tır. 

Bununla beraber buğüne kadar ta -
hakkuk etmiyen bu havadis yarın ha 
kikat olabilir. Yalnız Bay Vivsittart 
Romaya değil, Berline, yahut diğer 
bir siyaset merkezine de gidebilir. 
Çünkü bu ihtimal o zatin deruhte et
tiği yeni vazifenin icapları dahilinde
dir. 

Sir Robert Vavsittart'm yeni memu
riyeti olan kabine diplomatik müste -
şarlığı İngilte:-e hariciye mesleğinde 
bir yeniliktir ki Amerikada ötedenbe
ri mevcut bir usulün tatbikinden iba. 
rettir. Amerikalılar bu türlü bir me
muriyete "geniş saiahiyetli elçi,, un
vanını verirler ki bilyilk Avrupa gaze... 
telerinin herhangi mühim bir siyasi 
hadise üzerine bir memlekete göndl?r 

dikleri hususi muhs.bire teşbih 
edilebilir. Bu muhabir başmuharrir 
kuvvetinde olan bir adamdır. Muay
yen hadise etrafında §ahscn tetkikler 
yapar, muayyen bir karar ve kanaata 
varır, gazetesine tetkiklerini yazar. 

"Geniş salnhiyetll elçi,, de yüksek 
sınıfta ve meziyette, tecrübeli bir dip
lomattır ki hükfuneti namına herhan· 
gı oır büyük dünya me.scJesinın tetki
ki ic;in bir devletin payıtahtma gider. 
Orada icap edenler ile görüı;Ur. Sentez 
yapar. Neticesini hükumetine bildi
rir. 

Alelade küçük ve büyük elçiler ile 

geli§i güzel yapılmaktadır. 
Doğum hadiselerinin bu yeni seyri 

takip etmesinde yegane amil şehirlerde 
doktor ve ebelerin mevcudiyetMir. E -
peyce senelerdenberi faaliyette bulu • 
nan ebe me'ktepleri şehirler için kafi 
miktarda ebe yeti§tirmiştir. Köylerde 
ise ne ebe bulunmakta, ne de oralarda 
böyle teşkilat vücuda getirilmiş bulun
maktadır. 

Sıhhiye vekateti vilayet merkezlerin 
de köy ebe mektepleri açmak üzere fa. 
aliyete geçmiştir, İstanbul belediyesi 
de ayni teşebbüsU yaparak latanbulda 
köy ebe kursları açmaya karar ver. 
miştir. Bu kur53 İstanbula bağ • 
lı her köyden bir kadın veya kız se • 
çilecek, İstanbula getirilecek, muayyen 
bir müddet zarfında hastahanelerden 
birinde iaşe ve yatmaları temin eıdile· 
cektir. Ayni zamanda bu köylüler ııh· 
biye müdüriyetinin yardımı ile açıla • 
cak ebe kursuna devam edeceklerdir • 

Kursta tanınmış ebe doktorlar den 
verecek, köylil kadın ve kızlar ebelik 
bilgileriyle techiz cıdilecektir. 

Kursu ikmal ed.:nler ebe olarak köy 
terine döneceklerdir. Bu suretle köy • 
lerde vukua gelecek doğumlarda ebelik 
vazifelerini kursu ikmal edenler ya· 
pacaktJr. 

Bu usulü şimdiye 
kadar tatbik etmi
yen lngilterenin 
beynelmilel siya
setinde bazı inkl· 

şatlar ümit 
olunuyor 

Sir Van Start 1.arısil.e birlihtc 

bu geniı;ı sa18.hiyetli elçilerin arasında· 
ki farka gelince, bu da şuradadır: Kil· 
çük ve büyük elçiler yalnız kendileri
nin memur bulundukları memleket i~ 
leri ile meşgul olurlar. Diğer memle
lcPtlerdeki elçilerin i§lerine uzaktan 
bile temas etmezler. Bu itibar ile on
ların sal8.hiyetleri mahduttur. Başka 

memleketlerin siyasi vaziyetleri hak " 
kında mütalea beyan 'edemezler. 

Amerikalıların ara.sıra Avrup .. ya 
yüksek seviyede bir diplomat gönde 
rerel: muayyen meseleler üz.erinde tet 
kikat yaptıkları sık sık vakidir. 

Avrupa devletlerinden olan Alman 
yanın Londra elçisi de bir nevi geniş 
salahiyetli elçilerden sayılabilir. Çün
kü bu zat Hitlorln en yakm ve itima
dını haiz bir diplomat olduğundan ara
sıra asıl vazifesi olan Londradaki va • 
zif esinden e.yrılır, baza.n Romaya gi
derek Mussolini ile konuştuğu, bazan 
Viya.naya. veya diğer bir devlet mer -
kezine giderek muayyen bir meselenin 
tetkik ve müzakeresi ile meşgul oldu
ğu görülUr. 

Denilebilir ki bu tnrlü geniş salıihi
yeUi seyyar bir diplomat vazifesini 
bizzat hariciye nazın da yapabilir. Ni
tekim arasıra muhtelif memleketlere 
mensup hariciye nazrrlarınm 5u veya. 
bu memleket merkezine gittiklerini 
görüyoruz Evet, bu doğrudur. Fakat 
bir hariciye nazırının memleketinden 
kalkarak diğer bir devlet payrtahtma. 

gitmesi daima. büyük bareketleri,tcf 
sirleri, milbal!galı neşriyatı mucip o
lur. Onun için onlardan evvel zemini' 
hazırlamak li.zmıdır. Bunu da göze 
çarpmayan, fakat a.yni zamanda yük· 
sek derecede kabiliyeti olan diplomat· 
lar yapabilir. 

Yalnız burada dikkat edilecek nokta 
şudur: İngiltere şimdiye kadar bu u
sulU tatbik etmez iken bu defa lüzum 
görmesi bu memleketin beynelmilel 
siyasetinde yentden bazı inkişaf ihti
malleri bulunduğunu gösterir. A. U 

Çinde kat'i harp başlamak üzere 

500,000 '-'apona kar
şı bir milyon Çin 

Çan- Kay- Şek bizzat kumanda 
için cepheye gitti 

Londra (Hususi) - İngiliz gazete
lerinin yazdığına göre, Japonlarla Çin
liler arasında bugünlerde çok büyük 
bir çarpııma olmak üzeredir. 

Çan Kay Şek Çin ordula?'"IIla bizzat 
kumanda edecektir, bu maksatla cep • 
he~e gitmiştir. Büyük çarpı~ma Tiyen
çin ile Nankin arasındaki demi.ryolu bo 
yunda vukua gelecektir. Çinliler bu 
cepheye bir milyon asker yığmışlardır. 

Karargahları Suçeuda bulunmaktadır. 
Japon kuvvetleri beş yüz bin kişiden 
ibarettir. . . 
Bulga ı is tanda inti

hap/ara hazu ıık 
Bulgarca Utro gazetesinin yazdığı • 

ğrna göre, Mart ayında yapılacak inti· 

d 

, 

g0ltl Universite talebelerinde~ bir grup uyarak neticelenmektc, köylerde ise 
na tqr tatili münasebetile yann At~ ~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ 

lcti &eYahatine çıkacaklardır. Bu taleb~· Şan- ~-Şek 

A.n ekserisi iktısat fakültesindendi.r 
Itts Yrıca ikinci bir grup da µtudağ 

{)ı.; • Sporlan yapmağa gidecı:ktir. 

~ 
~ar enlzde kalas·ara 

te~adUf edl d• 
l{arad . d V d . . . ~ ~!' • enız e oo ısmınde bu 
trıınin kt"ğ· 1 . 1 f .. tad çe ı ı te s z te gra a go:e bu· 

tar:· '\4,39 - a.rıi şimali ve ~0, 17 tuli 
biiy·~de seyriscferi tehlikeye · koyat.:ak 

V lık. kalaslar dolaşmaktadır 
fırıcı:ııyet İstanbul J'man idaresi tara· 

"C n bütün gemicilere bildirilmiştir. 
aıııı. enıi kurtarma §irketinin satın 
~ l'l"ıası hilkkrndaki kanun Kamutay -
iic'li Çı~nuştır. iŞrketin Denizbanka ait 
tır, t 1ileri ha.zırlıklanna başlanmış -

• n . 
ltttlll enızbank teıkilit kanunu ile hJ-
~Eitte .devredilen fenerler idaresinin 

Yeatne baılanmııtır. İdare tahlia!ye 

- Bozulan radyosunu, kırılan kısrm 
larmı tam:ımiyle yenileştirerek tamir 
edip edemiyeceğimizi soruyor. Artık 

camdan inciler istimi yormuş! O da şim 
di asrileşmiş l 

- Yerim kafi derecede önde mi? 
açıkçası, kızların bacaklarını adamakıl 

lı seyredebilecek miyim? 
- Hem de doya doya! Yeriniz eğer 

bundan daha önde olsaydı, isminizin lu
biyyat programında yer tutması lamn 
gelirdi!? 

- Hayır, yaralanmadım! 

- Pekfili, öyle ise neden kaburga 
kemiklerinizi yokluyoraunu.z? 

- tç cebimdeki cigaralann ezilip c. 
zilmediğini muayene cdiyoruml 

haplarda bütün eski parti lider ve na • 
zırlan mebus olmak üzere namzetliklc
rini vermeğe başlamıştır. 

Eski sosyalist partisi lideri Pastohof 
Çiftçi partisinden Keçef, Dimof, Ko -
joharof, Moradiyef, Asen ~stanbuliski 
liberal patisinden Va.rbetof, Petrof, 
Demokrat partisinden eski hariciye na 
zırı Burof, İzgovor partisinden Kojo • 
harof nazır Marko Torlakof, Izgovorn 
Grikor Vasilef, nasyonal liberal par -
tisi lideri Yortof, nazırlardan Macarof 
Hiristo istoyanof, Nidelku Atfarof, ve 
<laha bir çok eski lcı:ier ve nazırlarla 

hemen biltün eski mebualar namzetlik 
lerini koymuılardır. 

P'Aki partiler kanunen yasak edildiği 
halde, liderlerin bu suretle faaliyete 
geçmit olmaları, Bulgaristanda eski par 
lamanter ve partili relime doğru &idil
dlllnl ıe.teımektcdlr, 
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Japonyanın çine verdiği 

müh et b •ttil 
Harp vaziyeti Çinin lehinde ... 

Tokyo 16 ( .A.) - Jopoıılnrm 
ulh tekliflerine ce' up verme i için 

mare,.al Çnng K(ly Şcke ''crilmi,, olmı 
r11ülılctin bitmiş olduğu söylenmekte" 
dir. Marc•nl tnrnfmdnn hu tekliflere 
CC\tıp verilıneme!inin mını Juı.rhi İrr 
tuı; r.tme i 1nuhteme] ndcleclilmemek
tı•dir. 

H urİcİ} c nezareti jstihhnrot ~cfinin 
ı;rçenJcrcle Şnnslıny 'e nnki n mm· 
ınkuıı:mnclnki seyohntiniıı {;nye i, ma· ' 
lı.ıJli rncnıurforı imparatorluk konfc
rarı ınırt muktırreratını tnthike lrnzır 
Jıunttk olduğu İi) lenmktedir. 

IJARP ÇI 'IJDERIN 1 .. EIJl'VDE 1 
Honko\1 16 (A.A.) - Çnntugun 

"tırhin<ltki mttlumılıe, imdi <lulıtt 7.İ" 
yndc Çhılilerc mli nit bir manznrn 
aı•t.etmekt dir. ö)lcntliğine ~öre Çin 
liler Ço' iyeni LPkrnr i .,gnl ettnİ§l r 
'e Htuıkova doğru rlcrlemi;lerdir. 
l 0.000 kadar Japon n kcri n1elücelc 
Mlln~ukuoclnn Çııntun~ cephe ine 
sfindcrilmi~tir. Ştın~Men takvi~e kr 
tanır gönderilmiştir. 

Çin mcntıhiinılen geleıı telgraflar 
\rıh' cinin tırkrnclo 'c Kiııngu~unnn 
ecmılnmdn knznmlmı); olan hnzı nıu· 
'nff ak İ) cıl r d nhtı lrn ·clcuncktc<lir. 
Yulımıun 60 ki1ometre kııdar cenlnm 
claki clırin Jtıponlnrdnn i tirdnt c(li)· 
mi oJduğu hnh r \'Crilrnckteclir. 

Bıış' ekil n. K ung. htı§l.a bir he) nn 
n~mc ne reiltrek Çinin luıriti ~ e tln· 
hili i tikrazlıır fnizlcrini temin ermek 
:ıı:nıindr oldn~mıu t<'krar ctıni tir. 

llllllllllll Ill 

~111...00 
lf ııımınl 

f lanbul Belediyesi 
Şelılr Tiyatroları 

S:ınt 20,30 aa 
' ı ı 20,30 da Komedi 
. ıo;mı SATJJ.JK • Kt. 
, \l.IK komedi 3 rıcr-
1 • Ynzan: .A11dro ;nı. 

oıodau Tuı1tı: ı: J. 
ı:cridun J>aznr günle. 
rl 15,30 da m;ıtino 

-o--
E}lTUGRül. SADi 
"ff;J\. TIYAT'HOSU 
llu gece : CKndıköy 

'\üre> ya) >arın gece 
'llnkırköy) çnrşrımba. 
ı CskOdıır) sineınoln· 
rınaa: SOT KARDEŞ
J .. ER Yoch·IJ 3 perde ... 

Çeviren: t. Gallp Arcon 
Şchı:ulcbn~ı Turnn ti-,,_ 

\ otrosundo nn 'alkllr 
l'\oşit ve arkrıdıışlnn 

okuyucu kilçük Scmı.. 
lıo '1 c l\11 el \'81"} et i 
11111 k gece 1 locnln r 
l 00, her ) er 20, 

Jl•mı ll 10. At IK 1,(}z BAHRl\'EI.İ Vodvil 
3 perde. Arnco l,EHJ.EBICl 
oı>ı-:nırr: • 

KURUN-. 
ILAS OCHETJ.ımJ 

Tıcnret ilünlurının ı>ııntinı • sııtırı son. 
don ılilıarcn iliın snyf:ılarında 40, it s:ıy. 
fol:ırıla 50 kuruş; dörduncü s:ıyfnda l, 
il.inci ve ütilnclide 2, birincide 4, bıış. 

!ık )nna ke mece 5 liradır. 
Büyük, çok dcrnrnlı, klişeli, renkli lifin 

,·erenlere ayrı &)'rı in<linneler yapılır. 
ltcc;ml iliınl:ırın santim • sııtırı 30 kuruş. 
Itır. 

7 ic:uri 111ıılıi11et1e vlrıııumı ı.ıi~ ük ilt111lur . 

Bir defo 30, iki <'!dası 50, üç dcfnsı G5, 
ı15rt clcr:ıc;ı 75 ,.c on ctcr:ısı 100 ku.-uştur. 
('ç o)'lık ilin ,·ercoleı ın bir defnsı hedıı· 
'.ı<.lır. 1>ört &:ıtrrı f!Ct•cn ıU\nl:ırın laılu 

":ııırJnrı he kuruştan hesnp edilir. 
u11e lıl:nıcl Jwpoııu oellre.nlerc kü

(bk i16n lnrifrs1 11ii:de 25 indirilir. 

KURUN hem doğrudan doğruyıı, ken. 
dı idnrc )'erinde, hem Ankııra cnrlı'~::!:; 
ele \' kıt \"urdtı allındıı KE~1ı\l.1:l)l)(N 
1BEN il:ln hfırosu eli) le ll!ln kobul eder. 

<Büronun telefonu: 20335) 

HllRf 1/Va abone "/u
nuz ve abone ediniz 

Romen hariciye 
nazırı 

Şubatta Anl\uraya 
geliyor 

Biikr ~ Hi (A.A.) - Halen Ccnc,• 
rede bulımnn Homtın}n Harici>·e na
zırı lıny tice co, rrıın iZ kabine İ tC .. 

şckkiil t'cler clıııez, rned fır lıükfımct· 
le ~örii mr.k iizerc Pari c gicleeektir. 
B. 1 ice co Bnlkan nıontr kon ~ ino 
i tirnk etmek iizcrc şuhntm ilk J 5 i 
i it. le nknrn} n gidcct'ktit. __ ,, __ 
Stoyadinoviç· 

Hitlerle bugün gDrU
şecek 

Berlin l 6 (H usu .. i) - Yugoslavya 
başvekil ve hariciye nazırı Dr. Milin 
Stoyadinoviç bugün, refikası ile bera -
bcr, şehri dolaşmışlar ve öğleden sonra 
bayan Göringin ıerefü:rine \'erdiği zi 
yafette bulunmu§lardır. 

B. Stoyadinovi~in B. Bitler tarafın· 
dan y rın (bugün) kabul edileceği bil 
diriliyor. 

Yu.aoslnv ve Alman matbuatında 
Belgrad 16 (Hususi) - -:B. Stoya -

dinDvÇin Altnanya seyahati ve kenl1isi 
nin orada gerek resmi mümessiller ve 
gerek halk .arafından görmüt olduğu 
harortUl kabul, Yugoslav gazetelerinin 
başbca dikkat mevzularını teşkil etmek 

tedir. 
Berlin (Hususi) Bütün Alman gaze 

leleri, Yugoslav başvekili Dr. Stoyadi
noviçin Berlini ziyareti münasebetiyle 
bat makaleler ne retmektcdlr. Bu ma -
kalelerde Stoyadinoviçin Avrupa bey -
nelmilel poli · ikasında büyük roller oy -
nayan dirayetli bir diplomat olduğu söy 
lenme1·to:lir. Alman hariciye nazırı fon 
Npyrat Stc• adinöviç ıerefine bir ziya • 
fet vermiştir. Dünyanın en büyük tay
yare is~Eyonlarından biri ole.n Tempel 
hof Stczyadinoviçe g6sterilmiştir. 

-o--
Süt işi 

tetkik olunuyor 
.\nkara 16 (Telefonla) -1ktısıt 

Vekaletinde kurulan bir komi yon 
hii) iil §elıirlerimizin iit i:;:iııi tetkike 
lın lnını hr. 
K•Jnıisyon iitiin :ıtı~mn, fiyntma '"e 

kontrolüne dair te·hit f'Ueceği e~a ları 
hir rapor lı.ılinde \' ekiilete 'er~cek· 
tir. ; 

Un hu u ta almnenk tedlıirleriıı tat 
hikinc \nknrndan hn~lnnılal'aktır. 

Sı ,.hat mUdUr:Uklerlnde 
Yeni tayinler 

Ankara 16 (Telefonla) - Sıhlınt 
ıniiıfürlüklerindc §U la) in ,·e terfiler 
yo pılnııştJr: 

Kocne1i ıhhat ınüdürii Fuad Şa
hin ikinci ınıf ıh1uıt müf cttiJiğine 
Kırklareli nlılıaı müdiirü O·man Ci
' elek :ıkiııci ııuf sılılınl ml&rrtti~1iği· 
ıw, Kn tnmoni ılılıat müdiirii Rnif 
Kıı~chir ılılınt mildürlüğüne, Kırtr
lıir ıhlıat mlicHirii 1 mail Hakkı KBFı
ınmoni t:ıhlıat miidiirlüğiine, İc;rl ıh· 
lınt miidtirii Necın('ddin Kocaeli ıh· 
luıt miidürfüğüne. Be) oğlu mcrl ez 
lıiikfımet tnbibi fulıiddin Celal t~el 
~ılılınt ınüdüı 10ğUne tavin edilmiştir. 

Edirne zıraat müdth U deği ~li 
Edirne (Hususi) - Vilayet ziraat 

müdürU Bny İ<'uat Niğde ziraat müdür 
lUğüne tayin edilmiş ve emri gelmiş. 

tir. Mumaileyh bu hafta Niğdeye gi. 
derek yeni i~ine başlıya.caktır. 

Vilayet ziraat müdürlüğüne eski 
Zi a ta in edildi, 

Yeni Fransız 
kabinesini 

Leon Blum kur
mağa çahşıyor 

Paris.16. (Hususi) - Radikal sos
yalistlerin iı;timaınından sonra B. Bon
nct, kabineyi teekil etmekten vnz geç
miştir. 

Sant 13.30 da Bonnet bu husushıki 
kararını reisicumhura bildirmiştir. 

B. Bonnet şimdiki vaziyet iç:nde 
en mantıki hareket:n B. Le:m blum 
un hükumetin tq;ehkülüne memur et
mek olıı.cıığım devlet reisine söylemiş 
bulundllğunu bildim\işHr. 

B. Blum r.at 18.25 de - saraya dön 
mü§tür. B. Blum sarnydan çıkarken 

gnzatccilcre yaptığı beyanatda, cum
hur başkanının kendisinden kabine t<1 
kilini rica e'tiğini ve bu vazif yl ba
şarmaya çıı ışacağmı söylemı tir. 

Diğer tarafdaıı Sosyalist gurubu
nun kendi idaresinfü: teıJekkUI ctm;ye
cck yeni bir halk cephesi hükiımctrnc 
kn.r§ı vaziyeti ne olacağı hakkında cUm 
hur rcls B. Blum ile istişare cttikte:ı 
sonra B. Sarro.ut'yu çağlrrnı§br. B 
Sarrnut'nun radikal idaresinde bir 
halk cephesi knbinc~i teşkiline çalı~
caj;;rı bildirilmektcdi. 

~,...._ 

Hocasına ateş 
eden alçak 
Cezasını buldu 

Al c::ıray (HU::u~i) ~Aksaray oı-
t:ı uıl:!ktnr •-\o ;.,,a.._ .. ,_.ı,,,._r ~-:ı 

eğin ~fclımct riyaziye dersinden kr 
rık mıınarn ahlr~r iı-iıı riyaziye mual
linıinc tnlınm·ıı jJe mf'ktcp için<le 
ate:; Ptnıiş frıkat nırmnaınışlJr. 'Mch· 
nıct lıpkkında ciirınii mcı,ılrnt kanunu 
tatbik eılil rck yaşından istifade ile 
iki ay lıap r mahkum ·dilmi tir. 

-o-

Altın ticareti 
(Üstyanı: 1 incide.) 

lan altının ahm satımı da amamiylc 
serbest bırnkılın~tır. 
KöYLONON ZiYNET ALTINI 

Altın t"caretlnin nizam altına alın • 
ması gibi çok şumullü ve esa 1ı tedbir
leri ihtiva eden bu çalışma, köylUnUn 
ziynet altınına olan ihtiyacını da ehem 
ınzyctle dikkate almış ve halkın bu hu
ıuıtaki ihtiyacını karşılamak üzere la
zım gelen hazırlıkları yapmasını darp
hane müdürlüğüne emretmiştir. 

Darphancmizde basılacak olan yeni 
ziynet altınları, ba:ıkalanmız kanallyle 
piyasaya arzcdilecektir. 

Altın ticareti yapan kimselerin yük· 
sek fiyatlarla halkı aldatmaları -ve u -
rara sokmalarını önleyici diğer mü -
him bir tedbir de şudur: Altın ticareti 
yapacak kimseler, bütün muameleleri -
ni, muntazam bir surette def terlerine 
kaydetmekle müke1lef olacaklardır. 

Bu sayede devamlı bir kontrol, nor -
mal olmayan fiyat yükselmelerini kö -
kün>:len kaldıracaktır. 
DöVlZ HAKKINDA 

Dış ticaret muvazenemizde passif 
bulunduğumuz memleketlerden gelen 
ham maddelerle seyahate çıkacaklara 

verilecek döviz hakkında kolaylık gös 
terilmeıi esaaına a nan tetkikler iler 
lcmiştir. 

HUklimet. bu husuıta tatmin edici 
hükümled ihtiva eden kararlarını bu -
günlen:ic ilan eaecektir. 
KOÇUK KREDiNiN INKIŞAFI 
1ÇlN BtR KANUN HAZIRLANDI 

Küçük krediyi inkiJaf ettirmek için 
hükumetçe h1mrlanmış ve Kamutaya 
verilmit olan kanun projesi, alakalı en 

climenlerce tetkik edilmiştir. Proje, 
umumi heyete ıevkedilmiıtir. Buglin -
lerde ruznameye alınarak umumi he • 
yctte görlı§ülecektir. 

Projenin kanunlaşmasından sonra. 
bankanın kuruJuıuna ve çalışmaya 

başlamasına ait olan hususların ger -
çckleştirilmesine b:ışlanacaktır. Bu çok 
mühim teşebbüs ve tedbirler sayesinde 
küsük kredi mcscle1;i, en müsakl ve 
verimli bir gelişme sahası bulmuı ola • 
caktır. 

Et 10 kuruş 
ucuzluyor 

(Üsıyanı: l incide.) 
et fiyatlarının fili olarak kiloda mU.teh 
lik lehine ıo kurut indirileceğı anlapl
mı§tır. Baıvekil Ce1'1 Bayar peraken • 
deci kasapların huıusi vaziyetlerini ve 
miiltehlikle yakın alikalanru naıarı i
tibara a~rak bunların hlateeine isabet 
eden klrı azami muhafaza edecek ted
birleri almııtır. 

Neticede mart 1938 tarihinden itiba 
ren iıtanbulun et fiyatlarının 1 O kuruı 
indirJlmeıi tekarrür etmittir. 

BaıvekiJ, et fiyatının yiikıeJmeıine 
mani olacak ve fiyatların tcne.zıWiln • 
den halkın istifadesini temin edecek 

tedbirlerin §imdiden alınmasını lcap 
e.den makam ve heyetlere tebliğ etmi§ 
tır. 

lstanbuldan e:elen heyetin meseleye 
k~rşı göstcrcli~i alAka ve tedbirlere jş -
tırak ve muvafakati mucibi mcmnuni 
yet görülmüştür. 

Bafvekilimizin sözleri 

Ankara 16 (A. A.) - istanbulda et 
ticareti ile alakalı i~ler toplantısında 
başvekil Celal Bayar aşağıdaki nutku 
söylemJşlerdir: 

Sizi niçin davet ettiğimizi biliyor _ 
sunut. İıtanbul büyük <Şehirlerimizden 
biridir. İçinde fakiri, orta hallisi çok -
tur. Bunlar, hayatını anlamı~, hayatını 
muntazaman idare etmek isteyen insan 
lardır. Ancak pahalılıktan dolayı bu im 
kanı bulamıyorlar. V c sıkıntı çekfyor
lar. Sıhhat istatistiklerine göre İstan -
bulda da grda ucuzluğunu temin et -
mek Iıizıındrr. Sureti umumiyede vatan 
da lann hayat §eraitini ucuzlatarak 
.ı;:omynı1oıır.raı. - Hı.. "'eızda onların 
sağlığını korumak için gıda maddelerı 
ni birer birer ele alarak ucuzlatacağız. 
Bunun i~in her fedakarlığı yapacağrz. 

~imdi tstanbulda etten başlıyoruz. 
CunkU burada et fiyatbr· r .... ı...,;.~ rıt::
kıycnln hayvan yetiştiren bir memlc -
ket olması ve diğer vesaitin bununla 
uygun bir fiyat vasatiaı gösterdif i hal
de etin bu kadar pahalı olması aldın 

kabul etmiyeccği bir haldir. 
Harice yaptığımız fiyatlar itibariyle 

ihracatta etı ucuz satan biziz. Fakat 
Türkiyedeki perakende fiyatlanmız di 
ğer memleketlerdeki satı~lardan daha 
pahalıdır. Bunun manasını anlamak 
mU§kUJdUr. Et başlıca gıda maddesi o! 
duğuna göre bu manzara yalnrz hilkft 
meti degil, vicdanları da alakadar ede
cek bir mevzudur. 

Sizden bu mesele hakkında kati ce 
vap almak i~in içtimaa gelmenizi rica 
ettim. Sizi davet. etmeden evvel §Öyle 
düşilnclilk: "Çağırıyoruz. et fiyatını in 
dirmek hususunda talepte bulunaca -
ğı.z. Acaba bu meselede bize yardım e
derler mi?., Fakat yine düşündük ki 
bu iş milli bir zarurettir. Bir kuman -
dan, cephede askerlerinaen nasu !eda 
karlık istiyorsa bizim de sm:Ien isteye
ceğimiz mesleki cephenizde milli mak
sat adına menfaatlerinizden bir fcada -
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karlıktır. Bunu yapacağınızdan şüphe 
etmedik. Çünkü milli karakteri olan 
her İJİn yapılacağı veyahut behemehal 
yaptmlacağ ıtabiidir.,, 

Bana, bu mevzu etrafında müteadfüt 
raporlar verdiler. Hepsi noksandır. 

Biz, masrafların hükumete, belediye 
lcre ve sair teıekküllerc ait olan kıs -
mmda:ı feda karlık edeceğiz. Sizi de 
kendi hesabınıza bu fdjakarlığa davet 
ediyorum. Bu, sizinle ilk gitmek iste -
diğim normal yoldur. Şayet, bu feda • 
karlığa ittirak etmezıeniz, milJi zaruret 
diye ifade ettiğim ve neticeyi siniz ola 
rak tahakkuk ettireceğiz. Ancak bu 
neticeyi normal ;Jekilde sizinle beraber 
temin edebilir ve bu meıelede salışan -
ların menfaatJarı ile teJif Cldebiliraek bi 
zim için kazanç iki katlı olur. ÇünkU biz 
müıterek menfaate Kıymet veriyoruz. 

lndireceğimiz: resimlerin, yapacağı • 
mız fedakarlığın doğrudan doğruya 

müstehlikin cebine girmesi lazımdır. 
Yani bu tenzilatın tatbik edildiği ıün 

müstehlik o nisbette ucuza etini ala • 
bilmelidir. 

Bu esaslar dahilin!de sizden :nütalea 
, istiyorum. Gerçi buraya kadar getir -
mekle sizi yorduk. Faka muvdfak olur 
•ak .zevki büyüktür. Bu, hükOmctin mil 

Jetle el ele vererek memlekette iyi ;,ıet 
vUcude get'rmek adetine de uyeun olllt 

Sermayenizin ve sanayünizin J!)illf 
kuvvet olduğunu biliyorum. BunJıfl 
körletmek aela istemem. Şayet: "Mil • 
lcQmet to~birini biz biliriı. YaparJIJJf 
gibi ı&zlikelim,, diyen bulununa o • • 
dama da aadeec acmm. 

SözllmU bitirmeden davetimizi kı • 
bul ederek gelmif olmanızdan dola!' 
teıekkilr eder ve hepinize muhabbetle 
hOf geldiniz derim.,, 

lktıMt Tekili bir ziyafet verdi 
Ankara 16 ( A. A.) - Et kongretisl 

de bulunmak Uzcrc buraya gelmi} olatl 
et tüccarları ıerefine 1ktrsat vekili Ba)' 
Şakir Kesebir tarafından Karpiıte bit 
ziyafet verilmiştir. 

Yarınki 
istanbul 

veınıı nmaır pD&rril• 
ıue şetınr yeınn ~~t 
tnaya'lta gUrece6' 

(Üsıyanı: 1 incide.) 
olunan 1.700.000 lira artabilir; btl 
takdirde tahsisatın !~cısı 'EnıinönU • 
Eyüp istikametinde açılacak yolun is
timlakine sarfolunacaktrr. Yenlcaıııl 
ile avlusunun etrafı açıldıktan ve ktiP' 
rübaşmdan EyUba kadar gidecek trnıtl 
vny yolu yapıldıktan sorlh. buglln ye
mi§ çarvısmm yeraltmdo.kl köste-bel< 
yuvala.rmn bcnuyen manzarası da ot• 
tadan kalkın!§ olacaktır. 

llfı.vc edelim ki İstanbul cihetinin i· 
mnrı bununla. da kalmıyacaktır. E • 
minönUnden sonra Sirkeci ve Sultan' 
a.bmed ~ehir pliı.nmın en ziyade ebeın· 
miyetle Ur.erinde durduğu mmtake. • 
lardandır. Tabii olarak bu semtler i• 
........ J 

ııimdiki Gülhane parkına kadar tabii 
kısmı da ihtnal olunmıyacak, bUtUn bıl 
sahiller mükMnmel bir rıhtım ile ıs · 
tanbulun en güzel bir pa.r~ı oıacale' 
tır. OnCla.n sonra. denir.den gelen ys· 
bancılar İstanbul tarafına baktıkJatl 
zaman şimdi Ycnicami ile GülhaJl~ 
parkı arasındaki sahili saran kasvetli 
manzara yerino gönüllere ferah vere1' 
bir gUı.ellik ve bayındırlık levhası ite 
'knr§ılaşacaklardır. 

ASIM U 

Türk dili ve duygu.'iı1 
Yayım kurumunun dUnkil 

çayı 

'"TUrk Dili Ye Duygusu Ya)~ 
Kunımu,, diin ak§am Taksimde Da~ 
cılık kliihiinde, gaat 16 dn hir dıınflı 
ç:ıy tertip etmi§tİr. 

Çnvda kurumun Lütün azalan, ai· , • l 
lderi 'e tanmmı); <loktorlnrla avukıı 
1 ar hnlunnıuslardır. 

Ei;lcnce tam saat on altıda hn:lıt' 
mı§, cn·ela Kurum B. Mavi toplantı' 
nın maksac1mr anlatan hir söylev ,,e( 
nıiş ve demi~tir ki: 

"Kurumun mnksaclı tc§kilatı e 9' 

Eİye kanununun abkamma göre uf11 
bir Türk Yatanda~ı ycti§tirmektifj 
Fakat tnın hir Tiirk ,·atandaşr uıısı 
olur., cliye sorarsanı7. cevabım §Ud'llr: 
Hakiki ve tam bir Türk, ,·atnııi Jıis" 
Jcrle meşhndur. Türk kültürünü bt' 
nim.emi~, Ti.irk lisanını konuimaf' 
kendisine en biiyük prcn ip ittih11~ 
etmiştir. 

'•Büyiik Önder Atatürkün evıatl•' 
rı olmak için onun bütün inkılaplnr1" 
da ~e,·e se\'C yürümeli) iz.,, 

l\la,•inin nutkundan sonra dsfl' 
haflamı:.; ve cla\'etliler gLÇ vakte 1'11' 

<lnr e~lennıişler~ir. 
--<>-

TEŞEKKOR 

~ni ôlilmü ile cümlemizi teessüre ı"' 
geden eşim ve annemiz rahmetli :Nebi• 
yenin cena~e merasiminde bulunan "" 
bizi teselliye koJan bütün akraba .,e 
dostlamnızla büyük yardımı liokU"'" 
doktor Necaettin Atasaguna derin tt' 
ıckkürlerimizi "\rzetleriz:. 
Zevci: Yusuf Ziya Şıpka, kızı r.~ı:~: 

nt, oilu -Orhan Şrp'ka, damadı ~t.Js 
mut .Necmetti.Q .Delionnua.. ıı 
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OSMAN OFLAR 
YAZAN : Kenan Huıasi 

, .. -. _______ Tefrika: uı--------

- Ha)ır, tlediııı. } 
J'İ - Giriniz, herhalde tavsiye ede-
1 ~ llalilin silfilı odası Osmanofların 
t!h~ı yukan hizzat kendileri yahut 

•ntlarıdır. Ne kadar dağınıktır o-
ta 11 J> • • - • l · ı ·· d d 
il l 

.... >ır lllf'"'I ıı c 'uz "ar a an v il ~ • • J 

ı·ı ) acak kadar mahir ,.e u,.,ta bir si· 
da ilan tutun da, hir tehlike knrşı,..ın· 
ıı ~~ektiğiniz zaman. bo:,; tosunun ya
b: a~uıcla izi (ilümle kar,,.ı karşıya 
r takacak karlar hozuk hir ilaha da 
il t .. e). • . o fi . ç .. " •r~ınız. -mano ar dıı öyledır. 

r llnkn lwr iki ini ele Halil O manof 
i ~:>rnı~tır: iyi lıir ilülu temizlemek 
,ç1

1
.'
1
1 aı;ar, :ıı;ar 'e bırakır.. Ym·anna 

·' ı ı ·1 
l u ı il\ İ,.j ılt> o artı· artı \ ' C bırık· 
ı .. I • ~ , '"" .. 11

} ~ •• Yalım: . n:ı .. ıl hir Zt'\ k dtı-
Yıı ' Ilı Yor lıtıııdarı ?. Ym mınayı lıir za-
ı~~~~ar hnna tarııtnınkln heralıer. er 
t k ıkten c;onra artık onıııı cliııılen 
~~ ~llı:,; ıle~il midir '.\lilınilo\• iı,:? Üze· 
•nı;ı:e · l·-· • il· · k 

11 k: J.tl\'< t!.;ıııız ,,.11 e nı:enın 11mn~1-

~h ıın llnkudıı? Bir fnlırikanm tez -
f lnrı .. I'nkat hu chıkikaıla lınn'!İni· 
ın? y 1 • ·? it · ll\ an na onun ınu. lenım mı .. 

l 'tıiın tahii.. Ha\"ır. Halile ~iire hiiv-
t d ... • J 

d egıl: Ym an na hrndf'n <lalın ziya· 
k \O~rnaııoflıırıııımş i lf'rlersc onn h;. ul etlcrler, i ırrln .. e elnıive-
01 1 rlernıiş. Bir ovuncnk mr acaha 
h trıanoflnrda Yımuına Miluıiloviç?. 
cıu.... l.r 
t l ~n "'nrnnllaılcla hir panavır lıa -
dı~ ıgr gtiriivorc::unuz; Knrnnbaclda ve 
y: ıa 7.iyade O nııınnflarcla . ·için 

J'l•hvor im lın:r.ırlrk? ... Halil O.-ma· 
llof a ..ı.. •• l . . k .. 
lah'• ııuc:ımre ı>rını unutttırnıa · ıçın 

lll kıı .. Fakat Ynvnnnn ·ı hen unut-
a i ternh·onım. Hnyır. unutacak· 

t Ilı! Çiinkii llnlil O~ınnnof höv]e is-
eyor ··r ı · ' pu ... , 

Yurnnnaya kafamda tasarla<lığnn hiç 
bir §eyi siiyl<"mediın. Onlar ancak 
orada <loğahiliyor; ve olduğu yerıle 
kalıvorlardı Ne bil in Bmanna l\li
ma,. biitün mağrur tahiatiyle onları 
lıniloviç hunların ne olduğunu ..... A
anJaınnya çah~tı da.. Groşenkanın 
hcniiz doğacağı sene, yani Osınaııof
lnra "e1İ;;;İnin ikinci sene;:inde \\lake· 

~ l> 

donyaıfo çıkarılan hir karışı~.lığı ba,-
lınnak için dö' üı,ıe gitti~iın zaman 
Bm·anna ılıneibı lıiıınrB ıtark§ın
Bın•::ınna heni lııraknıaını§tı. O tla 
lıcııiıııle geJiyorılıı; Makedonya tlağ
lıırııım kiiçiik lıir kiiy oda~mıla onun
in lıu 1 ıışlıı~ıuııu7 dakikalar .. Kapıda 
tılt•\' al~\' yaktığı llir ateşin (inünde 
heni hrklcr<li. Gelnlf'SP.m sahaha kıı
dar upunnzdı; gece karanlı~ıncla bir 
kurt ~ilıi ıfa~lanlaıı siirüne siirline 
inrrdim; adrHi. yaralı Jıir lıay\'anm 
~nya ı:;e1"'""i ~ihi gelırrliın ora~·rı ..... 
Halbuki, hana yakm ol,.un diye ora· 
ela otumınkla hemlen ılaha ziyade 
kcncli.i tehlike içindeydi. Bm·anna, 
benim karını! ... 

Çöcuk eslrt;e!r.e kuru
mundan: 

Ç. E. K. Çocuk kütilphanesl menfaa
tine 18 lkinciklnun 938 ~lı akş:ımı Be· 
yoJUun.ıa Fransız tiyatrosunda verilecek 
rııihumere programıdır: 

t - Çocuk oyunları ,.e cocuk festh·ali. 
2 - Varyete. 
3 - C'-ız revOsO. 
4 - Konser. 
5 - Komedi <Sehlr Tiyatrosu san'-

atknrlıırı lnrarından). 
R - Komedi (S:ın'alk~r I\aşit) tara-

fınrlan. 

HIJRll~a abone olu
nuz ve abone ediniz 

~ - 't{URUN 171X1NCl ID!NUN -1~fs \ 

1 Pariste yeni bir sergi 

Napolyonun Moskova 
dönüşü 

Bu hazin macera resimler ve grafiklerle anlatılıyor 
1812 yılında Napolyonun yıldızı 

sönmeğe başlamıştı. Çok büyük aske
ri meziyetlere malik olduğuna şüphe 
cdilmiyen kahraman asker, Moskova 
seferiyle. zafer ışıkları saçan parlak 
güneşin, başının i.istünden uzakla§tığı
nı görüyordu. 

Napolyon çok küçiik rütbeli bir za. 
bit iken yükselmiş Fransa devletinin 
idaresini eline nlmağa muvaffak olmuş, 
ve senelerce ynlnız Fransanın değil, bü 
tün Avrupar.ın mukadderatı üzerinde 
çok bUyUk roller oynamıştı. Mamafih. 
insan hayatının başlangıcı gibi, bir de 
sonu olduğuna göre, netice itibariyle 
İmparator Nnpolyo,qunda çok parlak 
günlerden sonra gayet hazin bir nihaye 
ti olmuştur. Napolon, Avrupada hü 
kümdarlan titretmiş, milletleri çiğne
yip geçmiş, Fransadan kalkıp, ordusu
nu Mısıra kadar götürmüşse de, mütte
fik askerlerle birlikte 600,000 kişilik 
bır ordunun başında olarak giriştiği 
Moskova scf erinde, feci bir şekilde 

mağlup \'C geri çekilmeğe mecbur ol 
muştur. Rusyaya götürülen bu altı yüz 
bin askerdC'n beş yüz bini harp cephe
lerinde telef olmuş, bir kısmı da esir 
edilmişti. Mağlup edilemiyen Napolya
nun yanında daima zaferler kazanma 
ğa alıean askerlerden, 1812 senesi teş
rinisani ayı nihayetinde yalnız 40, 50 
bin kadar sefil, perişan bir bakiye kal
m•g+n-. ki bu 0.1.oıhlt l:lofo<rd" ı:ıc ve kar
lar içinde donup kalan askerlerin men· 
kibeleri bugün askeri tarihlerin sayı
f alarmda okunur .. 

Naiolyon 

Ruslarla yapılan birçok muharebe
lerden sonra cr?..aksız ve elbisesiz ka
lan askerler üz.erlerinde bir askeri an 
dıracak, hic bir i~aret kalmamasına, 
paramparça olan Üzerlerindeki bez 
parçal:ırına sarılı aç birer iskelet gi
bi sallanmalanna rağmen, yine dövii§
mekten çekinmemişlerdi. 

Bir vakıtlar A vrupanın en korkun~ 
bir kuvveti sayılan büyük ordu Avru.
pauı M UT..erlnd n silinirken, 
karlar ve buzlar arasında bir mum gi
bi erimesine rağmen, yine tarihte 

nam bırakacak merUiklcr gös.termi~ 
Birçok büyük askerlerin mağlubiyet
leri de büyük olmuştur. Napolyonun 
MO$kova ovalarında mağlup olan or
dusu hakkında da bu söylenebilir. ÇUıl 
k~, ordunun tnmamiyle bozulmaSIIla,ı 
askeri kıymet itibariyle sıfır derecesi .. 
nin ha:rfa akibetine, ve yalnız, bUt~ 
ne inmesine, buzlar arasın.da çıplak ve 
aç kalmasına rağmen, geriye doğru 
dövüşe dövüşe, çekilmişlerdi. 

Bu geri çekilişin çok acıklı man .. 
znraları olmuştur. Binlerce asker, pa• 
radan, soğuk ve açlıktan yol kenarla .. 
nnda devrilip gidiyordu. Ruslar, bU 
ordunun biilün dünyada şöhretle» bı .. 
raknn eski zaferlerini gözönUnde bu• 
lundurdukları ve yüreklerini gizli bir 
korku sardığı için olacak, ki, Napol .. 
yon askerleri perişan bir hale geldik
ten sonra bile, hücumlarının çok ted
birli ve çekingen olmak istemişlerdi 

BütUn bu perişanlık ortasında, Na.
polyonun ruhunda neler duyduğunu 

düşünmek, çok meraklı bir şeydir. 
M.oskova karşısında iki eli böğrUndf! 
kalan Napolyon, böyle fecl bir manza
ra önünde, yalnız yüz binlerce askerf.ı 
askeri ean ve şöhretinin sömnekte ol
duğuna değil, muhakkak surette, bU 
felaketin, kendisini ve milletini ölU.
me götürdüS\inü düşilnüyorolL 

b· Yıt uf lıirclenlıire aynğn kalkmr~tı; 
y:l"aı i•trcle !;3h~ma 00RCil1tn kapt I 

t l'tnı:ık clnru·ror: O manof1arı yu -
y:eak hir a~ız ·ı;ihi karanlık gfüiikii
• tclu. Ve her neclPnse, hana kar-
t.. • • 

"'•~tr. 
t"uıttıınııııuıııııııınnıııııııuııııımıııuıııııtııı:ııııııııtıııııııııııııııuıııııııııınnıınnıııııııııııııııınııı11tıı111ıtııııı111mıı111111111ıııınıı111111ıtıııı111111ınıııı11111ıı nınuunınn ııııııııtııııı11111ııunı1111rl1t 
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Moskovadan geri dönerken, aç kalan 
Napolyon askerleri, ölmek Uzere o öl 

lan beygirleri yemişler ve durak yer.: 
!erinde ışıldayan ateşlerin ba.~da. J• 

sınmağa. talı§ırken parmaklan d~ 
külerek ölmüşlerdir. Firar eden 
askerlerin arkasından gelen işe yara
maz malullerin sayısı çoğaldıkça ~ 
ğaJmı§tır. Kar tipisinden birçoktan 
kör olmuş, bazıları da göroUkleri fe.-

~· - Evet, clive Yeni<len sözii aldı: 
il · • tı·~i "ene evvf'I tanını~rm znınıın he-
k u~ hi r f'ocnktu. Ym•anna !. Gro~rnka 
• idar hile vokt11; hiliyorsnnm: Gro -
t'!tıka k. · l )" 1 · • l · ~ on c:e 1zını e. n nrz ırı ,·nrr ur 
ıl?rlrndı Yurnnnn .. Ve kimse i. voktu: 

1 o • 

~ltıa .. lıiç kiınc:e i .. Zntf'n Halil ıle o -
lttı . • 1 

~ 1 çı11 ma l\ etmek ic:t,.,·or onu. Fa-
llt 1 .. .. k ı . lif j ıııvu ur gurııru \'nrılı ki Ha-

t 11 ıııtı 11nut11vnrcl11: \'alı ut ~iirmi -
O tr) il 1 . f ( • •• k •• 1 . . 1 .. 
lı ıır ... ...ıın ·u 111.znt \'f" uzmn-

'rıı'I. 'ere kf'nıli i nıa~rıırıltı; hu ~ın1-
~i tıılau ıl11lay1 da lıa~kaı;mı giireınez· ... 

Yı,,, ·ı . . 1 ıı nnna ' f' vınm sene ev\'e pa· 
~:r'"1 l:ı ilk knr<ıılac:tr~ıımz zaman eler· 
ti fl hrnj qf'nli~ini lıatrrlP\'ornm. r.er
d alil O;;mıınof \'nnımdav(lı 'e hen
;ıı t\ltlknn olcln~n iri•ı hf'ınen konu· 
hı,'erıni~ti Ym an na ile. Fnkat i~te 
)·it kaılar ... Ko•m 111 ,.,. kolıJı flrnıla; 
~~:ttınanııı ruhuna hir adım hile a· 

J :\ı]ı Halil O manof .• 

~ltı~nlhııki. O ııııınnfl onn lıi'= te far
tı11\ "olmak ızm, Ylt uf Yu\'anna· 
lld "1ılıuncla yııva~ yava<ı ilerlivordn. 

İdi ete Yuvnnna hir Bnlj!ar kaılmı 
f;ri Nf' yapalıilirdiın huna ... Petro 
t'ltj~rof ela lıir Bnlgar. Ni~in kahııl 
'ele r O nıanoflar? .• Ettiler; etme
to.~/ hile hiç hir \'akit e1imi:r.ıle ol -
hi~"~tnlc, Bulgarlar hiilfıl rclccf'klenli ... 
ilah-..... Fakat. eledim. O;;manoflıır Kar
llıtd llılda yerle§en Rul~arlnrın Yu\'an· 

.:_n <irnck alıtı~•nr ödü, orlnr. 
~•h Örnrk mi? .. Ell~ enf' evw) ka· 
ı arıın · . . 
~hf' ıçerıınnf' gelen Alt•k,..j Vel -
i ~~he ''apalım? •• Ü!lmanoflar \l<'k

trıarı 
1
.,1kofu iilıliirdiiler; fakııt hir 

i V 1 1~Yi iildiirılii O ımınoflar: \lf'k-
11\'f)e 0fıın ruhu? .. O nf' oldu? O va-

r X . 
~İIQ.t " arnahaılıla 'e Osmanoflarrn 
1 tına .. T t 
ıaıı ı rnı;ınf'n. Na;;ıl ?.. ,.te lınnu 

"uı•ıı . .. . 
l) 11\'eceı•ı:r. ı 

ı . "' .... 
• ., 11; 

1

1~ ... onra Halil. kanmm heni 
t eı ıı•ın· •. ı · ,,. 
"'cır ,., ı O\' ıvcnıez. .ı U\'aıınava r • " 
IQ~' l onun lıütün arzularına tnhiatı-
l >orun .. · · · · k- .ı F •t d'kk eµı~ını ın nr enemeın. · a-
~ltı n at ediniz. tahintimin nivo . 
' .. k~it .. ~·~iJ de kemli tahintınm İ):ilik 
r'lbi ı· ll uklerinrfen kendi ini kurla -
ı· it' ., 
'tı11, rru. •• Ben ,)e kurtaramaıl ıın. 

llaın iyi olacak mıydı? .. Belki .. 

lııııtt111111ıııııı11111ııınııı11111ıııı1111ırıııııııı111111ınııııı111ııınııı11uıııııı11 11111nııııu1111ımu11111 ıııııııı1111ıırnııı1111ıııııııuuıııtıııııuıırıınıııııııııınıtıuuııınııınırıı11111ıııııı1111 1tt1111ınırııı11"ırnıı~ 
.. caat karşrsında delirmiştir. Toplan el 

le sürüklemeğe çalı~ar tekerlekler 
altında. can vermiştir. Eğer General 
Ney, on iki teşrinisanide Sm.olensk'te 
imdada yetişmemiş olsa, altı yüz bin 
kişilik ordudan geri dönmekte olan 
50.000 kişiden de hayır kalmıyacaktr. 

17 - K. san/ - 938 Pa:arlesi 
Öğle neşri yalı: Saat 12,30 Pliıkla Tiirk 

musikisi. 12,50 Havadis. 13,115 PIAkla Türk 
musikisi. 13,30 Muhtelif pl:ik neşri,>·atı. 14 
Son. 
Akşam. neşriyatı: .S:ıat ıs,:ıo Çocuklıırn 

nınsııl: Bayan ~ine. 19 Kriflzen Asrının 

kızı Nılıal. 19,30 Haılyo fonlk temsil: ı-:. 

nıiııönii Uıılkevi ı;i>~terit kulu tnrafınılnn. 
19, 55 Borsıı hıılıcr !eri. 20 Rıfnt ve arkıı. 
ılaşl:ırı lorafınılıııı Türk nıu~ikisi Ye hnlk 
şarkılnrı. 20,30 llııvıı rııporu. 20,33 Il:ıy O • 
mer Rızo torarınıtan ıırupçn .,,;yıev. 20.45 
flelma \"e orkndaşl:ırı lıırnfınıl:ın Tilrk mu
sikisi ,.e halk ş:ırkıl:ırı. <Sııııt ayarı) . 21,15 
Rııdvo fonlk ll"m"il Stii<h·o orkestrası re
fakall\'le (Madamc Buterfly). 22,15 Afans 
haberleri. 22,30 Pll\kla sololnr, oper:ı ,.e 
operet pıırı:alorı. 22,50 Son h:ıherler ,-e 
ertesi 110nün programı. 23 Son. 

18 - K. Mnf - 9.18 Salı 
Öğle neşriy:ılı: S:ınt 12,30 Plfıkla Tiirk 

rnıısikisı. 12,50 lln\'Otfü. 13,0j Pliık!n Türk 
ınu~ikisi. 13,30 ~lulılclir pJ;ık neşriyalı. 

14 Son. 
Akşnrıı ncşriynlı: S:ıot 18,30 PJ(ıkla dan'I 

musikisi. 19 !\ehil of!lu lsm:ıil Hakkt \:C 

arkııdnşlnrı tnrafrnrlıın Türk nıuc;lki:'il. 19, 
30 Konfornns: Beyoğlu Hnlkevi namına 
l\luhnrrir ~ne! So<lull:ılı( Ses hııkkında). 
19,55 nors:ı haberleri. 20 KlUslk Türk mu
sikisi: Okuy:ın Nuri Hnlil, keman Heşat, 
kemençe Kenınl Niynzi, tnnhur Dürrü Tu. 
ran, l.:nnun Vecihe, nısh)'e Sellıhallin Can
dan, ut Sedat. 20,30 Ha,·a raporu. 20,33 
Ray Omer Hu:a tarafından anıpça söylev. 
20,45 Yedin Rıza ''e nrktıd:ışları tarafından 
Türk mu"ikisi \'C h:ılk şarkıları. (Saat a. 
yarı). 21,15 Orkestra: 1 - ntnnkenburg: 
Marche. 2 - Pııc!'inl: Ln Tosca fnntnsle. 
3 - <!liııkıı: l\rukowi:ık. 4 - Rimsky -
Knr.,:ı•·orr: \.hnnsorı fnlhıe. 5 - Siede: Su. 
rnvn. 22,t!) Ajnns ltAherltri. 22,30 Pliikla 
sololar. oppra ve opl"rcı parçaları. 22,:iO 
Son lınherlcr ,.e ertesi günün programı. 

23 Son. 

19 - 'K. ıanl - 938 Çarşamba 
Öi{İe neşriyntı: Saat 12,30 Pliikl:ı Türk 

rnu~ikic;i. 12,50 Havadis. 13,05 Plıikla Türk 
mu~ikl'ii. 13,30 J\fuhtelir Plfık neşriyatı. 
14 Son. 

Af{!:nm ""~rivalı: Snnt 1 R,30 PIAkln dans 
mu'iikic;I. 19 nav::ın fnci : Piyann Te keman 
rC'fokıılllr.. l!l,30 "onfr.r:ınoı;: Doktor Ali 
Sükrü CC.rfp ve korunma çareleri). 19,55 
norsn lıaherlcri. 20 Mmtııfa ve arkadaşları 
tarıırınrlan Türk musikisi ve hıılk şarkıla
rı. 20,30 Ha,·a raporu. 20,33 Bay Ömer Rt-

Bu hatta radyoda dinliyeceğimiz mu• 
ganniyelerimizden bayan Nezihe mik

rofon önünde 

za tararındnn arnpçn söyle\'. 20,45 Nezi
he ve arkadaşları tnrarındnn Türk musf • 
ldsi \'e hnlk şarkıları. (Sant yarı). 21,15 
Orkestr: 1 - Oerlioz: Benvenulo Cellini. 
2 - Strnuss: Dan eu c \'lenoise, ''alse . 
3 - l\osslni: Uarbier de Se,·illa fantasie. 
4 - Michiels. Rnkoczl • Czardas. 5 -
Trnnslnleur: Valse inlerınczzo. 22,15 Aj:ıns 
haberleri. 22,30 PH\klu sololar, opera \'e 

operet parç:ılorı. 22,30 Son haberler \'e er
tesi giinün programı. 23 Son. 

20 - K. Kani - 938 Perşembe 
Oı:tlo neşriyntı: Snnt 12,30 Plıikln Türk 

musikisi. 12,50 lla\'ndis. 13,05 J>lnkla Türk 
mu'iikisi. 1:!,30 Mulılelir plak neşri~·ntı. 
U Son. 

Akşııın neşriyatı: S:ınt 18,30 Çocuk ti
yatrosu: Ti itil ve Mitil istiklıil hahçcsin. 
rie. 19 Raife ve arkn<lnşlnrı l:ırnfınılnn 

Türk musikisi ve halk şarkıları. 19,30 
Spor nıuoı;ahııbl"leri: Esrcf $cfik. 19.55 Oor
ı;:ı haberleri. 20 Cemnl Kl'ımil ''e arkadaş. 
l:ırı tnrafıntlan Türk muc;ikisi \'I! halk :ır

kıları. 20,30 H:ıTa r:ıporıı. 20,3:! Tlav ö. 
mer Rıza t:ırnfınrl:ın nrapç:ı sö~ le\', 20,45 
Fa~ıl Saz Heyeti: lhrahirn, Ati, Kikük Sa
fiye, kanun Muammer, klarinet Hamdi, 

tanlmr Scliılıntıin, ut Cevdet Kozan, ke
man Co,dct, (Sn:ıt aynrı). 21,15 Şan Bed
rı:) l' Tliıün: Orkestra rcfak:ıtiyle. 21 ,45 
Orkestra: l - Gounod: Fnusı, fnnthsie. 
2 - Drlgo: \'alsc !enle. 3 _: G:ınne: Les 
S:ıllinıb::ınQues. 4 - Knlmnnn: l"edora, 
,·:ılsc. :!2,15 - Ajans h:ılıerlcrl. 22,30 Pliik
Jn solı>l:ır, opera ve operet parçaları. 22,50 
Son h:ıbrrler ve ertesi günün progrnnıı 
23 Son. 

21 - K. sani - 938 Cııma 
Öğle neşriyatı: Saat 12,30 Plfıkl:ı Türk 

mıı ikisi. 12,50 ııa,·:ıdas. 13,05 Plükl:ı Tür.k 
ınu ikbi. 13,30 Mulıtelif ptrık t\cşriy:ıtı. 
14 Son. 

Akş:ım neşri~atı: Snat 18,30 Pllıkl::ı dans 
musıki i. 18,45 Saz eserleri: Kemani He
ş:ıt, piyanoda Feyzi. 19 Çocuk terbiyesi 
Ali Kiııni Ak) üz. 19,30 Radyo fonik tem
sil: ile~ oğlu ll:ılkevi gösteril kolu t:ır:ıfın
dan Kukuriko m:ıhkenıesi. 19,55 Borsa 
Jıııberleri. 20 Necmettin nızıı ,.e nrkad:ış. 
Jıırı larafrnd:ın Türk musikisi 'e halk ş:ır
lol:ırı. 20,30 JT:mı raporu. 20,33 Ray ö. 
ıner nızn tnr:ırından nr:ıpça söylev. 20,45 
Ba\'aıı Mıı'T.nrıcr Güler ve ark:ıdaşlnrı tııra
fınll:ın Türk musiki~i ,.c lı:ılk şarkıları. 
(S:ıııt ny:ın). 21,15 Or\ic:-;lra: 1 - Tsehai
kowsky: l.\lozarliamı. 2 - Eilenherg: Bn1 
aux jardin. 3 - Suppc: Doccaccio, Pot
poııri 4 - K:ılmnnn: D:ıs Wıır noch zeln. 
5 - DriJ:o: Deme Pierrots. 22,15 Ajans ha. 
hcrleri. 22,30 Pi.ikin 'iololar, opera \'C o
neret parçııl:ırı. 22,50 Son haberler ,.c er
tesi Süniln progr:ımı. 23 Son. 

.. .. 
1812 de Napolyon ordusunun uğra

dığı bu askeri felaket hakkında herke• 
sc bir fikir verebilmek maksa.diyle, 
Pruiste bir sergi nçılmıştll'. Bu sergi· 
de, Moskova hezimeti en küçUk tef er
ruata kadar ziyaretçinin gözü önünde 
tebarüz ettirilmektedir. Rusya seferi 
ve Moskova hezimetinin ayn, ayn 
safhaları büyük levhalarla canlandınl
mıştır. Münhezim ordunun aç ve çıp,; 
lak kalış safha.lariyle, geri dönüşün.o 
den le,•halar tersim edilmiştir. Smo-ı 

lensk ve Borodino muharebeleriyle 
N'cman ve Bcrczina), geçi§ hakkında 
gösterilen manzaralar insana haşiyet 
verecek kadar korkunçtur. Tarihte 
misli olmayan böyle blr hezimetin her
kesin gözüönünde canlı denecek ka• 
dar sarih bir şekilde ifadelendirilmesi 
biltiln askeri muhitlerde çok alaka u
yandırmıştır. Avrupa gazeteleri bu 
sergiye uzun yazılar tahsis etmekte
dir. 

Mahmut Necmedcfüı Deliorman 

KURUN-. 
22 - K. ınni - 93.'\ Crımnrlc.si [ ADOXE TARiFESi 

Öftle ncşrivıılı: Sn:ıt 12.30 PMkl:ı Tilrk 
musikisi. 12,50 Jfavnclis. 13,05 PH\kl:ı TOrk Memleket Memleket 
musikisi. 13,30 l\lulltclif pliık ııcşriyntı. '- jçlnde dışında 
14 Son, Aylık 95 155 Kq. 

Al,5nın nr~rirntı: S:ıal 1R,31l Pliıkla d:ıns 8 aylık 2GO 425 • 
mu-;ild~i. 1!l S:ıfö·c: Piy:ıno ve keman re. 6 nylık 4?5 820 • 
fnnktiyle. 10,30 Konreran~: Selim Sırrı Yıllık 900 1600 .. 
Tarron (Pnricitl' hir caınhnz). 19,55 Rorsn I Tarifesinden D31kan Birliği için ayda 
lı:ıhcrlcri. 20 S:ıdi Hoşsec; ve ark:ıdnşlnrı otuz kuruş düşülür. Posla birliğine gir-
tnrofındıın Tlirk mmikiı;i ""c halk ş:ırkı1a. mcyen yerlere ayda yetmiş beşer kuruş 
rı. 20,30 ıın, ıı raponı. 20,33 R:ıv Ömer Rı- zammedilfr. 
zıı tar:ıfırıcl:ın nrnpçn slhlev. 20,45 Sema. Abona kaydın1 bildiren mektup ve teJ-
hnt Ozcicnc;cs \'C :ırkad:ışl:ırı tarafından grar ücretini, abone parasının posta Te-
Türk muc;iki<d ,.e halk ş:ırkll:ırı. (Sant 8 _ ya banka ile yollama ücretini idare ken-
y:ırı l. 21,15 Orkestra: 1 - Rcctlıo\"cn: Co. di üzerine alır .• 
riolan, Oıı,·erlııre. 2 - Pııccini: Manon Yeniden 5 :ıhone yazan veya 5 abone 
1.A'scııııl. 3 _ l\Iorena: Tort:ıjnrin vnlse. 4 ...:.. birden yazılanlara, mekteplerle koy oda-
Pizzi: Roc;alh:ı. 5 _ L:ın"er: r.rossmiilfcr- larına aynca tenzilAt yapılır. 
chen. 22,15 Aj:ıns haberleri. 22.30 PMklA Türkiuenln her posta merkezinde 
solol:ır, op<'rll ,.c oncrct nnrc:ılan. 22,50 Kl!RUN'a abone yazılır. 
Son haberler ,.c ertesi günün Drogramı. ~.._•A•d•r•e•s•d•e•lt•işıiıııt•inn_e_n.c.re•t•I .2.s_k.uru.,..ş.tW'.ıııılıir._. 
23 Son. -- ~ 
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Dünkü ve _bugünkü hügük 
eserler 

Oynayıp, 
eğlenmek için 

Eski Yunanlılann en büyük 
ilah olarak tanıdıklan rnabud
ları Zeus idi. Onlara göre, bu, 
aptıklan bütün ilahlann, in -

r.an1arm babası idi ve dünyayı 
? idare ederdi. 

Beşinci asırda Yunanlıların 
meşhur heykeltra}l Fidyas Ze
i.Jsun büyük bir heykelini yap 
tı. Gayet büyük bir şekilde 

\:aprlmı§ olan bu heykel gim -
iye kadar meytdana getiril -

rniş eserler içinde misli olma -
yan bir abide idi. Olimpu da -
~mdaki bu çok büyük ve dağ 
gibi heykelde mabı.td bir taht -
ta oturur ve bir elinde, ucun
da kartal bulunan bir asa tu
tardı. Diğer elinde de zaferi 
temsil eden bir melek timsali 
vardı. 

l H aı lto ıra rıı o~d aı 
~SlO!So liil . 

istediği zaman 
.., 

yagmur 
yağdırıyor! 

mİJitir: 

Bolivya pek sık yağmur gör
meyen bir memlekettir Bu yüı 
den, çitçiler yağmuru dört göz 
le beklerler, yağmur yağsın di
ye Allaha dua ederler. 

Fakat, Karlos Maravez is -
minıdeki tayyareci yeni icadı 

ilt', çiftçilerin yardımına koş -
muştur. Tnyyarecinin icadettiği 
garip bir alettir. Bu aleti tay
yaresine takıp ha·ıaya çıktığı 

zaman, bulutlar derhal sıklaşı
yor, yağmur bulutlan hasıl o
luyor ve he:nen yağmur yağ -
mağa başlıyor. 

Tayyareci tecrübel~rinde mu 
vaffak olmuştur. Şi:ndi onu, 
Şakadaki çiftçiler, kendilerine 
yağmur yağdırması için, bir 
çok para vererek, mukavele ile 
tutmuşlar! 

ÖkUze hürmet 
edilen yer! 

Öküz Hindistnnda muka;ddes 
bir hayvan sayılır. Bütün Hind 
liler bu hayvana hüı·met eder -
ler ve ona hiçbir fen:ılık yap
mak istemezler. 

Hindistana bugün medeni -
yet rirmlı. ıehlrlerdc tramvay-

• c:ııLı ·~•K so.,c.. .•• a.· d 

Ayni mahallede oturan iki 
çocuk birbahse tutuşuyorlar. 

Mahalledeki sokakları pHln
<la görüyorsunuz. Yandaki yu
varlak nokta da iki çocuğun 

bulundukları yerdir. • 
' Bir tanesi iddia etti: 

- Buradan kalkıp bütün so 
kakları dolaştıktan sonra ay -

Bugün bir Amerikalının yap ni yerden bir daha geçmemek 
makta olduğu gayet büyük ve geçilen yolu karşıdan kar-
bir heykeli Yunanlıların bu e- şrya katetmek şartiyle yine bu 
seriyle kıyaslamak mümkün - raya gelmek kabildir. 
klür. Diğeri: 

Amerikalı hekeltrq eserleri- _ Kabildir ı diye cevap ver 
ni yontmak için parça parça di ve bahse tutuştular. Sonun-
kaya almış, heykelleri yap - lda, kabildir diye iddia eden ço 
mak üzere bir dağa çıkmıştır. cuk muvaffak oldu. 
Yayapacağı heyke1Jer Ameri -

Fakat ar.:ıb.""'-.. yvııcu aan na 
kamu §imdiye kado.rlıci b~ün ---.--

sı geçmişti.? Bunu bulabilir 
cumhur-reislerinin çehresidir. misiniz? 
Büyük bir dağın kayaları üze-
rine yontulan bu heykeller 0 (Bulamazsanız, gelecek haf-
kadar büyüktür ki, kilometre - ta yapılmı:l şeklini i:Östere -
lerce uzaktan görfilmektedir. ceğiz). 

Heykellerin henüz bir kaç Kibrit çöpleri 
tanesi yapılmıştır. Buradaki <1> Geç:n hafta, 5 
resimde, sol taraftaki çehre, A kibrit çöpü ile 
merlka cumhuriyetini kuran iki üç köşe ya 
Vaşingtoadur. pabilir misiniz 

lar, otomobiler işlemeğe baş • 
lamıştır, fakat en k.:ılabalık bir 
caddede bile öküzler, inekler 
ve d-nalar serbest serbest do -
taşırlar •.. bakarsınız, bir öküz 
caddenin ortasında yatmış, ge
viş getiriyor. Hayvanın rahatı 
ru bozmağa kimse cesaret ede
mez, otomCJbiller, arabalar hay
vanın yanından kıvrılıp geçer , 
]er. 

Bazan da hayvan, bir dük -
kanın kapısına gelir yatar. O 
zaman da, dükkli.ndan çıkacak
lar veya içeriye girecekler, hay 
vanın üstünden atliıyıp geç -
meğe mecbur olurlar .. 

Sakalında arı 
liovanı! 

Berlinde gayet barip bir ha -
disc oluyor: 

ihtiyar bir adam bir parkta 
sıranın üzerine uzanmış ve uy 
kuya dalmış ... Uyandığı zaman, 
uzun be~z sakalının canlanmış 
gibi, oynamakta olduğunu ve 
arasından bir takım sesler gel
diğini hissetmig .. 

Biraz sonra iş anlaşılmış: Adam 
damcağız anlar gelmişler, sa -
kalının arasına girmişler oraya 
bir kovana yerleşir gibi yerleş 
mişier .• 

İhtiyar adam derhal bağırma 
ğa ba~lıyor. Etraftnn imdadına 
yetişenler güç halle anlardan 
kurtarıyorlar .. 

Garip bir sayı 
Öyle bir &ayı bul:caksınız l:i, 

bu sayı, kendisini teşkil c!den 
rakkamları topladığınız zaman 
çıkan yekunun dört mialinc 
musavi olacak. 

Bu gibi sayılar bir sok bulu
nabilir. Fakat, biı:im aradığı • 
mı:ı, bu sayıların en küçüiü -

diye sormuştuk. Bunu yapması 
kolaydı. Burada: gördüğünüz 

gibi yapabilirsiniz. 
Şimdi verdiğimiz mesele bi

raz daha güç : 

Altı kibrit çöpü ile dört ta -

ne üç köşe yapabilir misiniz?. 
(Uğraşın yapamazsanı:ı gele -
cek haftaki resmi bekleyin). 

Hediye kravat 

Orhanla Doğan bir kravat 
fabrikasına işçi olarak girmiş -
le11:ii. Fabrika sahipleri onlara 
şöyle dedi: 

- Ben size yaptığınız işe gö
re para vereceğim. 

Bir iki ay sonra da onlara: 
- Size haftada 540 kuru§ 

vereceğim, dedi. Yalnız, tabii 
Orhan Doğanın aldığının dört
daha evvel başlamıştır. 
te beşini alacak, çünkü o işe 

Bundan başka haftada 540 
kuruş, alacağınız paranın en 
büyük müşterek kısmını tcş -
kil eder. 

''Şimdi, buna göre, ne kadar 
para alacağınız olduğunu he -
sap edin. Hesabı kim ilk ya -
pıp getirirse kendisine hediye 
olarak bir kravat vereceğim!,. 

iki çocuk şimdi bunu hesap 
etmekle meşguldürler. 

Acaba bu hesabı siz yapabi
lir misiniz? (Bunun da hal şek 
1ini gelecek hafta bulacaksı -
nız.) 

dür. 
(Gelecek hafta cevabını ve -

rcceeiz). 

Kaybolan arflnların 
Altınları ne şeqtan alıp götürmüştü, ne de 
uçmuştu! o halde? lJerin dibine inmişti ••• 
Cenubi Amerikada, altın çı

karılan memleketlerden birin -
de, Şeytandağ ismindeki bir 
madende aylarca çıkarılan al -
tın külçeleri, birdenbire kay -
bolmuştu. Ayni zamanda mü • 
hen:iis Con da ortada yoktu . 

Ondan sonra gelen mühen -
di'S Cime, oradaki Frank usta 
hadiseyi anlatıyor ve bu işin 

içinde bir şeytan parmağı oldu 
ğunu söyliyordu. Cim, hiç kork 

muyor ve ertesi gün işe baş -
lamak üzere yatıyor. 

Fakat, gece bir takım gürül 
tiller işitiyor ve ayağa kalkı -
yor. Sesler boğuğ boğuk ve 
derinden gelmektedir. (Hikaye 
nin buraya kadar olan kısmı -
nı geçen hafta uzun uzun an
latmıştık. şimdi arkasıru din -
leyin): 
Cim, gürültünün divann dibin -
iden geldiğini farketmişti. Der
hal o tarafa doğru gitti. 
Kulağını duvara dayadı ve 

dinlemeğe şlaôı. 

Gürültü gittikçe yaklaşmış
tı: Taşlar devriliyor, kayalar 
gürüldüyor ve ayak sesleri 
gittik!öe yakından !duyuluyor -
du. 

Cim, birdenbire kulagını da
yamış olduğu duvann kımıl

dadığını hissetti. Bu hisle, bir 
ldenbire doğruldu, geri ıçe1dldi. 

Büyüyen gözleri ile duvara 
doğru balmıağa başladı: 

Farkedilir §ekilde harekete 
gelmiş, ağır ağır açılan bir ka
pı gibi, öne doğru gelmeğe baş 
lamıştı. Cim, biran hareketsiz 
kaldı: Zelzele mi oluyordu? Bi 
namı yıkılıyordu? 

Sonra 15Utün sokukkanlılığı -
m toplayarak, üzerine bir dev 
gibi gelen duvara doğru iler -
ledi ve cebinden tabancasını çı 
kararak bir aı::lım attı. , 

Duvar büyük büyük bir iki 
kaya düştükten sonra, bir kapı 
şeklinde açılmıştı ve, açılan 

yerden .•. Bir ışık görünmüştü .. 
Cim, bir adım daha yaklaştı 

ve tabancasını ileri doğru uza
~ tarak kuvvetli bir sesle bağır -
dı? 

- Kim o? 
Duvarın öbür tara!ın~an, e

linde bir maden feneri ile, çiz -
meli bir adam g~ründü. Hem, 
korkak, hem korkutan gözlerle 
Cime baktı ve sordu: 

-Sen kimsin? 
- Benim kim olduğum ... ~ur 

mak herhalde size düşmez .. Bu 

rada bir yabancı varsa o da 
herhalde sizsiniz .. 

Yabancı adnm içeriye doğ -
ru bir adım attı ve daha sa -
mimi bir bakışla bakark: 

- 'Belki birbirimiz için ya -
hancıyız, dedi. Fakat anlaşırız. 
Çünkü ikimiz de ayni yerde ça
lışan insanlarız. 

- Fakat ben sizin burada 
çahştığmm ... 

-... Evet, bilmiyorsunuz. 
Bende sizin bura':ia çalıştığı

nızı bilmiyordum. Çünkü ben
den sonra bu işe birisinin ge -
ıteceğini pek zannetmiyordum .. 

Bus özler üzerine Cim, işi bi 
raz anlar gibi oldu. Faktıt me
rakı o nisbctte arttı - Yalnız, 

karşısındakinin zararlı bir in -
•an olmadı~mı 'dil§ünerek, ta -

bancasını aşağıya indirdi ve ge 
ri çekilerek: 

- Siz mühendis Con musu
nuz? dedi. 

- Demek beni tanıyorsu -
nuz? 

da genç bir zehre kendini 1Je1I 
cl:HyorJu. 

Conla Cim iki arkada§ ~ 
birbirleriyle samimi olmU§laf' 
dr. Con hikayesini §Öyle arı1'' 
tıyordu: 

- Bir hafta uğraşılıp eldi 
edilen altınlann nasıl kaybOld~ 
ğunu elbet merak etmişsinil ' 
dir. Şüphesiz, bu altınlıtl 
Frank ustanın ıdcdiği gibi, f'1 
tan alıp götürmemişti... aeıı 

benim de altınlarla beraber ~1 
bolmam buna daha az ihtuJ 
verdirecekti. Herhalde §Cyt~ 
beni de alıp götürmemişti! 

"Altrnların madenden ldışl' 
rı çıkmad.ığ"ı da doğrudur. 13ıııt 
!arın havaya da uçamayacar 
nı da gözönüne alırsak, ortıd' 
bir tek ihtiml kalıyor: O d'ı 
altınların ve orilarla bcrab6 
benim yerin dibine inmemie ' 
dir .. 

''Evet, ben duvardan açtJ ' 
ğım bu ,kapr vasıtasiyle, bir r 
ce içinde, bütün altınları at'' 
ğıya taşıdım. 

Orn:ia haftalarca, belki aY' 
larca uğraşılarak açılmıJ bİ1 

·~-.___~~ıel vardı ".&wıali.ıd;•hii.., ~ ..... , 
ınaa aaamlarım owunuy:or 

- Sizden bahsettiler. 
Duvardan çıkan ıLdam oda -

ya tamamiyle girince, yüzü o
dadaki lamba altında daha iyi 

Gülüp söyle-· 
mek için 

Bir senede yedi gUn 
Öğretmen !;OCUğa sordu: 

- Bir senede kaç gün vardır? 
- Yedi eün .. 
- Bir haftada kaç gün var-

diye sormadım. Bir senede kaç 
gün olduğunu soruyorum. 
- Eyet. Ben de yedi gün di

yorum: Pazartesi, salı, çarşam 
ba, perşembe, cuma, cumarte
si, pazar .. tam yedigün. 

Bundan başka gün var mı? .. 

Benzeyı,ı 
Eve babasının arkadaşı gel

mişti. Çocuk, misafire !dikkatli 
dikkatli baktıktan sonra: 

- Siz ne kadar benim küçlik 
kardeşime benziyorsunuz, de -
di. 

-Ya? .• 
- Evet .•. Bıyıklar mUstes • 

na, tamamen kardeşime hen -
ziyorsunuz ... 

- Fakat, benim bıyığım yok 
ki! 
- Karde§imin bıyıklarından 

bahsediyorum ... 

Kolu aCrıyor 
Doktor küçük çocuğa sor -

du: 
- Neren ağnyor yavrum? 
- Kolum ağnyor. Başımın 

üzerine kaltlıramıyor .• 
Bjraz durdu ve sonra ilave 

etti: 
- Bacağım da öyle, Bay 

doktor başımın üzerine kaldı -
ramıyorum. 

Ta kendisi 
Caddede birisine rastladı • 

• 
Dikkatli dikkatli baktı. Sonra: 

- Siz Bay Hasana ne katdar 
benziyorsunuz? Acaba akraba -
sı mısınız? 

- Hayır Hasan bizzat be • 
nim. 
- Ya! Demek sizi kenidisi -

ne benzetmekle hata etmemi -
ıim. r •• 

du. ~ , 
Altınları her gece el araba 

lanna yükliyerek, tünelden ge 
çiriyor ve öbür taraftaki diğt1 

bir kapıdan, başka yere çıta' 
nyorlduk. Oradan da şehre g6' 
türmek kolay oluyordu. 

" iŞmdi, beni adi bir hırsılı 
bir haydud zannedersiniz. 

Fakat bunda hakkınız ol~ 
ldığını teslim etmeniz için, bil' 
meniz laınn gelen bir notct' 
var: 

"Bu Frank usta ve onı.ııl 
mensup bulunduğu §İrkct, btı ' 
rasını tam manası ile çaln11f 
haydudlardır. Bu maden vale ' 
tiyle benim babamındı. Fak•f. 
babam ölünce, senedi ellerh" 
geçiren haydudlar burasını 1cC11 

dilerininmiş gibi gösterdiler· 
Ben de hakkımı isbat edip • 

lamadım. 

Fakat, intikam almağa b ' 
' rar vermiştim. Bunda da ın\J 

vaffak oldum zannediyorun1· 
Yalnız, sizden de bir ne.adi< 

buradan benimle beraber çeıdl' 
mektir. Maksadım, bundan so: 
ra şirketin burada çalıpeak ıi1 
hendis bulamamasıdır . ., 

Ertesi gün, Şeytandağ ına ' 
deninde ikinci mühendisin IJ 
kaybolduğu haber veriliyordıl·, 

Ondan sonra hiç kimae orl 
ya ayak basmak istemedi"_.,/ 

Kaç kr,ı idiler? 
Geçen hafta size bir ın~ 

sormuştuk: Bir maaaya iki 1>" 
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lba oğul oturuyorlar. Hepaı bi' 
ba oğul oturuyorlar. Hepsi 
rer tabak yemek y~iği hald~ 
sofradaki dört kap yemekte, 
bir kap artıyor. Bu naaıl ol\J 

yor? ~ 
Gayet basit: Sofrada esa\1 

üç kişi vardır. Bunların 1ı' 
oğuldur. 

Büyüld>aba ile baba birer 1' 
b""yük" b b b" . bab ate,; u a a, ın a, ~e 

badır ve iki baba eder; Bab3 öl 
oğulda bire roğuldu; onlar 
iki oğul dder: !ki oğutdurtP' 
fakat aalında üç ldfidirlet.-



Garip bir banger 
Açlık sevkile cürüm irtikap 
edenlere hızır gibi gelişiyor 

Viyana:la çıkan "Noye Freye Prese,, 
gazetesi Yunanistan muhabirinden a-
lıp n•ş tt·-· b' k -k' - re ıgı ır me tupta ~u aş"lgıda-

1 garip macerayı anlatıyor: , 
. Londranın bir şehr'nde chemmiyct

ıız b' ır dolandırıcılık mesel~i mahke· 
meye düşmüş ve dolandıncmın muha· 
kcınesi yapılmakta imiş. Bu muhakeme 
meselesi hcrgün birçok emsaline tesa
dilf cd 'len alelade bir hadise olduğu 
ha!.de birdcnb;re büyük bir ter.esıw:is ve 
merak uyandırmıştır: Çünkti muhake· 
nıeye başlanılacağı sırada At!r.arun en 
rn~ruf avukatJanndan birisi suçlunun 
?tludalaasını deruhte etmek üzere bu· 
raya geldiğini mahkeme reisine bildir
m'şti. 

Bu chemmiyetııiz hadise Atincnin 
meşhur avçukatına o kadar güzel bir 
·~Üdafaada bulunmak fırsatını vermişti 
·ı Mkin\}cr hiç beklemedikleri bu fev
kalade kanunu, vicdani mUd:ıfaarun te· 
girj altında kalarak suçluyu bcraet et· 

tirınişlerdi. Avukat müekkilinin kanu
na karşı bulunmasının açlık Eaikasiyle 
olduğunu tebar:iz ettirmişti. Yediği ye
llleğin parasını hergün verirken bir 
gün de parası olmadığı halde açlığa 
dayanamayıp girdiği lokantada para 

\'ermeden sıktığına hakimlerin vi.:dan
larına k8J1t temin etmişti. Avukat mk· 
CUkilini imd:yc kadar ne görmüş ve 
ne de tanımış bulunuyordu. rlunun için 
herkes hayret etmekteydi. Fakat suç • 
lunun beulctinden sonra avukatın ya
nına. yanaşarak bir miktar para ile iş 
hul.ınası için de b~ tavsiye vermesi bu 
hayreti blisbütün artırmıştı. 

Hayret edenlerin başında suçlu bu· 
lunuyordu. Ancak para ve tavsiyeyi al
dıJctan sonradır ki kendisine bu iyiliği 
}'apan insaniyetperver adamın Atina 
bankerlerinden Teodor Nikolupulos ol
dllğuu aqlayabilmiştt. Fakat yine hay· 
t~ttcn hayrete dUşUyordu. Hiç bilme· 
dı~i görmediği hatta ismini bile işit • 
fllediği :böyle ::engin bir ad.lmın kendi-
8}'lc nasıl olup ta bu kadar meşgul ol
dllğuv,ı bir tür}li akıl erdiremiyordu. 

'liste muhakemesini tnkip etmek üzere 
~tinadan bir avukat göndermesini bir 
~Ucizeye hamletmek istiyordu. 

1 Ayni şekilde cıa..;a birçok i<üçük suç
lllara kartı yapılan bu garip insaniyetin 
esrarı Banger Nikolopulosun ölilm:in
den senra açılan vasiyetnamesi etrafın
da toplanan davalar neticesinde anla
!ılrnrştır. Meğer mUteveffa banger adli 
~ede bu türlü alış veri~leri olan birta
ltı:n insanları takip edip onlara yardım 
Cdc.rmiş. 

t3angerin himaye ettiği kimseler baş 
~ca zaruret dolayısile kUçük kabahat
bcr Yapan fukara inaanlarmıı. Banger 
u gibi himayekerdelcri için bütün 

'er-vetini tahsis etmiş ve daima görün· 
!tıcden bunların ltf.ıinde çalışırmış. 

Avukatlar gönderip mUdafaalannı 
l'aptınr bu gibi biçarelerin .doğru yola 
~clrnelerini temine uğraşırmrş. Niko· 
0Pulos elli sene m'..iddet1e bu gibi in· 
~lan kurtarmağa uğraşmış ve hapis· 

aJ\cye düştükten sonra akibetlcri ne
;cı~rc varacağı belli olmayan birçok 
~aJtır ve fukara kimseleri bu suretle 
ul'tannıştır. 

f llaııgcr hayatında yaptığı bu i~i ve
'f.~~ndan sonra da bırakma:( ıstemedi· 
c~.1~n bugün servetini bu uğurda sarf 

1lınek üzere vasiyet etmi§tir. 
bU ~~kat varisleri müteveffanın böyle 
. tun servE:tini hafif mücrimlere tah-

•ıa Cttn • • h Ö • k • ttı esını oş g rmıycre "·asıyetna-

k C,Yi hü..1rlimden dü~;irmek icin mah· 
ticnıcye ba~ vurmuşlar ve :draki ye -

ilde olrraciı.:Yı bir zarnanc:a bu vas=yct· 
t\atnd. cyj tanzim ettiğini iddiı etmişler· 
ır /\. b · ncak ele geçen bazı mektuplardan 

,,angcr Nikolopulosun böyle bir vasi· 
.rctnaı:n b b b' • b" .. bu . c ıra!:ması s: e ın n utun 

11 
tUn başka bir s:aiki oldugtı da anla-

t mışttr. • 

iş ~ikoJopulos .daha pek genç iken bir 
)?tık ulmak üzere Parise gitmiş imiş. 
(}ığ a:~ olduğu ve iyi b'r iş de bulama· 
lef 

1

1 
ıçın iki acne Pariste t.üyük bir 

a et • · 
·~~·· ıçınde yaşamıştır. Bu arada tc-
tira~ etti.fi bir genç kız sefaletine i~
a~D:. etrnış ve n\şanlıst olmuştıı. Bır -...rn . 
lı~k nışan ılar ac;lığa dayrnamayarak 
tirip tabakasına mahsus bir lokantaya 

k.rınlarını doyurmuşlar hesabı 1 

tesviye edemedikleri için de polise ve· 
rilm'şlerdi. 

Polis her ikisini de tevkif etmişti. 
Biçare genç kız bu hali bir namussuz
luk telakki ettiği için müthi2 bir sinir 
buhranına tutulmuı tccrid edilmit ol· 
duğu hi.:ı.:rede ertesi gün füü bulun· 
muıtu. 

Nikolopulos ertesi gün sevkedildiği 
mahkemede "açlık saikasile böyle bir 
suç irtikap ettiği tahakkuk ettiği .. için 
beraet ettirilerek serbest bu-akılmıştı. 

O vakit işsiz gUcsüz ve parasız olan 
bu genç adam eğer ileride bir mevki 
ve para s.ahibi olursa adliye ile böyle 
ufak tefek maceraları bulunan "fakir 
insanlara.. yardım etmeği biçare sev
gilisinin ru)una karşr and içmişti. 

Bu feci hadiseden üç sene sonra Ni
kolopulos iyi bir sermaye !.ahibi ol· 
muştu. Bundan sonra memleketine 
dönüp giriştiği i~lcrde muvafrak olmuş 
ve nihayet Yunanistanın en bJyük 
zenginleri arasına girmişti. 

Nikolopulos Par:sl:eki felaket anında 
sevgilisinin ruhuna karşı ettiği andı 

unutmamıştır. 

R ii IJada görülen 
bir cinayet 

Zabıtanın iOfal 
ed ild \ ğ i an laşı l d ı 
İzmir (Hususi) - Zabıta garip bir 

ölüm ihbarı hadisesiyle meşguldür. 
Değirmendağında yüzbaşı Hasan so· 

kağmda 22 sayılı cviJe oturan Bn. F~t· 
ma, zabıtaya m~tacaat ederek §Öyle bir 
ilıbar yapmı~tır 

- Evimizde _·:-son İsmail isminde 
biri kiracı olarak oturuyor. Onun Yu • 
ıuf adında bir de kardeıi vardır. İsmail 
iki gece evvel eıi ile birle~erek Yusu • 
fu oldünnüı1er ve evin boldrum katma 
gömmUılerdir.,. 

Bu ihbar karşısında zabıta için yapı 
lacak iş, hadise yerinde araştırma yap· 
maktır. Zabıta, büyük bir hassasiyetle 
bu ihbar üzeri!lc bu evde araştırma 

yapmış ve bodrum katında bir cesede 
rastlamadığı gibi, öldüğü bildirilenin 
de yaşadığını tesbit etmiştir. Yusufun 
Alıancakta, inhisar fabrikasında çalış· 
tığı ve işte bulunduğu anlaşılmıttır. 

Zabıtayı iğfal eden bu kadının ak • 
lından zoru olduğu anlaşılmaktadır. 

İfadesine müracaat edilen kadın "iki 
gece evvel Yusufun, anlattığım gibi 
öldürüldüğünü rüyamda gördüm.,, de· 
miştir. 

fzmirde liltüo sevk ı· 
ya tı ~rttı 

İzmir (Hususi) - Alakadarlar iktı . 
sat vekaletine gönderilmek üzere piya 
aa durumu ve üzüm - incir ihracatı hak • 
kında bir rapor hazırlamıglardır. Buı:ıa 
göre son haftalar zarfında ilz:ilm piya· 
sasında durgunluk görülmüştür. 

Fiyatlarda da numara ve cinslere 
göre 25 • 50 santimlik tenezzül vardır. 
Incir piyasası ise, mevsim bidayetinde:: 
beri hareketsizdir. 

Maamafih rekoltenin yarısı sarfe:iil· 
miştir. ~ytin yağı üzerinden ufak te· 
fek işler yapılmaktadır. İyi mallarm fi 
yatları 20 • 29 kuruş arasındadır. Pa· 
muk ve palamut satıştan iyidir. 

Bu sene ihracat da gayet az olmuş· 
tur. Mevsim bidayetindenbui ihraç O· 

lunan ihracattan 3-0,697,9 ton noksan· 
dır. Ar~aki bu büyük fark, en fazla 
Almanyaya yapılan ihracat 25,656,9 
ton iken, bu sene heniiz 6, 726,9 ton -
dur. 

1ncir ihracatı da geçen seneye nisbctle 
6800 ton noksartJır, henüz 20,240 ton 
mal gön:lcrilmiştir. Incir de yalnız Al
manyaya değil, İngiltere, Fransa ve 
diğer memleketlere vaki ihracatlarda 
da aleyhte fark görlilmli§tür. 

Son zamanlarda limanımızdan tütün 
sevkiyatı artmıştır. Yeni mevsimde ih
raç olunan tütün mıktan 2,060,7 ton -
dur. 
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iştirak etmemekle diğerlerine nisbe
ten daha sevimli görünür. Belki bu· 
nun içindir ki hastalığı, fukarası, İ§· 

sizi en az olan şehir de budur. Ameri
kanın Şark eehirlerinde ilk rast gel
diğiniz adam size işler nasıl diye so
rar. İkinci sualde, son zamanlarda kay
bettiğiniz paralara dairdir. Halbuki 
burada: 

- Nasıl iyi misiniz? Dün akşam 
iyi uyudunuz mu, diyorlar. 

Şehrcmanetinden çıktıktan sonra 
akşama kadar Los Ancelos sokakları· 
nı dolaııtım. Her tarafı gözden geçir
dim. İstasyondan tekrar tramvaya bin· 
diğim ?.aman artık bu f{ehrin birçok 
yerlerini gezmiş öğrenmiş bulunuyor· 
dum. Bilhassa sinemalnnn ucuzluğu 

dikkatimi çekti. İkinci derece sinema
lar zengin bir proğram verdikleri hal· 
de duhuliye.. olarak yalnız (5) sent a~ 
hyorlardı. Nevyorkta ise bu sinema· 
!ar 25 scnt alırlar ve daha büyükleri
ne 55, 85 sent duhuliye verilir. 

Otele döndüğUm zaman Holde ge· 
niş bir koltuğa yaslandım. Etrafı 
gözden geçirmeğc b~ladım. Bir ara
lık gözüme koca bir levha ili~ti. Şöyle 
yazılmıştı: 

"Ho!ivuda ilk defa gelen yolcular 
bir müddet şehrimizde kalmak ister
lerse mutlaka yemek yimek usulünü 
öğrenmelidirler .. , Bu ibarenin altında 
profesörün ismi ve adresi va·dı. Tu
haf şey. Acaba Holivudda nasıl ye • 
mek yenilirmiş. Sinema!arda yeni zen· 
ginlerc yemek yimek usulünün öğretil
diğini gördük ama şehirlere mahsus 
ayrı yemek yimek tarzı olduğunu bil
meıdim. Böyle koca bir otelde elbette 
pek mUna.sebetsiz bir şey de ilan edil· 
mez ya. Heııhalde bunun bir sebebi 
vardı. 

Profesörün adresini not defterime 
işaret ettim. Ne olduğunu anlamaya 
karar vermiştim. Çünkiı bu memleket
te garip garip adetler vardı. Bunla
rm ihmal edilmesi terbiyeye mugayir· 
dir. Mesela insan öksürdüğü, esnediği, 
aksırdığı zamanlar yanındakilerden 

af dilemPk zaruretindc<lir. Bu yapıl • 
maz.sa numaranız kırıhr. Bunlara dik
kat etmE'k gerektir. Bakalım burada· 
da ne usul var? 

Bu esnada satılmağa başlayan ak • 
şa.m gu.etesinde resmimi ve ismimi o

kudum, verdiğim mUlakatın aynen ko
nulduğunu gördUm. 

Bugünlük işlerimi bitirmiştim. Ak· 
şa.m yemeğini yedim. Ve biraz dolaş· 
tıktan sonra odama dönerek yazıla· 

nmla mektuplarımla, meşgul olduk· 
tan sonra yattım. 

_JV_ 
ln.saııııı karcktcri yemek yemesin 

den anlaşılınm~! iyi yenıel; pişirilme
si bilııımiycıı rrwmlcket. Fransız ~çı· 
Zan ne~ yaparlar'! Lezzetli bir yemek, 
Amcri.kc.da bir güııde satılan konserve; 
Çorba nasıl içilir; Ho7ivud.fla kokteyl 
içilecek yer ncr~idirtFilmi kim yapar 
k-im satart Parayı veren diidüğil ça· 
Zar; 11 olivıulda sWdyo yok; Bir lokaıı
tad.a akle neler gelir .. 

Holivuddn büyük apartman şeklin
de yalnız 24 yapı bulunduğunu ve hal
kın ?..engin kısmının villô.larda ikamet 
eylediklerini evvelce yazmı~tım. Baş
kaca Bungolow denilen kır evleri var
dır. Ahalinin ekseriyeti bu yapılarda 
sakindir. Bunlar ağaçtan yapılmış yaz 
evle· iclir. Hepsi tek katlıdır. BUyUk -
lcr!nin, banyo ve mutfak hariç olmak 
Uzcre iiç beş odası vardır. Küçük bah
çeler içinde bulunan bu evlere Couri 
ismi f.e verilir. Her Courtun da ayrı 
bir ismi vardır. Saat ona doğru ziya
retine gittiğim bizim yemek profesö
rü işte bunlardan birinde oturuyor. 
takriben 45 y~ında olan bu a~ıkgöz 
profesörün elini sıkarken gülmekten 
kendimi alamadım. 

- Profesör, dedim, isminizi ve ad· 
resinizi Holivud otelindeki ilandan 

YAZAN ı Turan Aziz Beler 

Danyel Daryö Holivutta 

Lorel Hardi yeni evlendiği kansı ile 

öğrendim. Ben buraya tetkikat yapma· 
ğa gelmiş bir gueteciyim. Hakikaten 
Holivuda mahsus bir yemek tarzı var
sa bunu öğrenmek isterim. 

- Evet, dedi, yemek ve içmek me
selesi burada pek mühimdir. Buranın 
ddetline muhalif bir tarzda yemek yi
yenler ve içki içenler girdikleri sosye
telerde bar.an kaba mukabelelere bile 
maruz kalırlar bunu için Holivud u
sulUnU iyi bilmek bura mu~ret adabı 
icaplarından biridir. Sir.e iki derste 
hepsini öğretirim. 

Sonra kendisine verilmiş olan yemek 
yeme öğretmek ~hadetnamesini gös
tererek birçok Avrupa yıldızlarının 

Holivuda geldikleri zaman kendisine 
de uğradıklarını ilave etti. Diğer oda-

da da bazı yıldız resimleri vardı. Ni· 
hayet telef ona gitti. Birisine telefon 
ederek hemen gelmesini rica eyledi .. 
Beş dakika geçmeden kapıdan sevimli 
t>ir kız gülerek içeri girdi. Biribiıimi· 
ze prezante edildikten sonra salonda 
dershaneye yani yemek odasına gir
dik.Ortada kurulmuş iki kişilik bir 
sofra vardı. Misle karşı ka.r§ıya otur
duk. 

Profesör ayakta dersine başladı: 
;yemek yemek tarzı zannedildiği ka

dar gibi ehemmiyetsiz bir şey değil· 
dir. Bir insanın yemek yemesinden 
karakterini anlamak, hatta bir adamın 
lıayatmı, mazisini, içtimai seviyesini 
daha birinci yemekte katiyetle tayin 
edebilmek milmkUndUr. Holivudda si
nema hayatından doğan başlı başına 
bir yeme ktarzı vardır. İşte ben size 
bunları öğreteceğim. Evvela sofraya 
bütiln kadınlardan sonra oturmak la· 
zımdır. Mis Lany misafirinizle bera· 
bcr kapıya gidip oradan sofraya gelip 
oturunuz . 

Beraber kapıya kadar gittikten son
ra masaya döndük. Garson hizmetini 
gören profesör kızın iskemlesini biraz 
çekti. Kız oturdu. Ben de karşısn:a. 
geçtim. 

Mis tabağın ortasında külah 5(!K -
linde duran havluyu aldı. Ben de hav
lumu dizlerimin il?.erine koydum. Bu· 
nun üzerine profesör havlunun hiç bir 
suretle ne tabağın altına ne de yeleğin 
bir taraf ma konulması doğru olmıya
cağını, hele bu sonuncu fen& 8.dctin 
Spagetti - ince makarna - meraklısı 
İtalyanlardan alındığını ve temiz bir 
lokanta ve ya bir aile sofrasında böy· 
le bir hareketin çok ayıp olduğunu söy· 
ledi. Bunlar zaten maHim olduğu için 
ben ilerisini işitmek istemiyordum. 
Fransada, İtalya ve hatta Viyanada 
bile kibar zannedilen birtakım kimse
lerin havlularını yelekleri içerisine sı
kı§tırdıklarmı görmüştüm. Fakat İn· 
gilterede tek bir adamın böyle hareke
tine rastgelmedim. 

A.merikada yemeklerin ekserisi ha· 
zırdır. Meşhur Fransız aşçıla.n büyUk 
ilcretlerle kontrata bağlanarak buraya. 
getirilir ve kendilerine nefis yer ek
lar pişirtilerek konserve şeklinde satı-
lır. r (blcaıı ıHU). 
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Biiyük Dünya ne kadar da hüyü
müs ! Bütün kapılar nçık. bir odadan 
öteki odaya geçmek için kapıların to
puzlarını çe,inneye 1nzum vok .. Ött":· 
ki tarnfn da ı;eçehilir; ama1 ora ı gü· 
zel hir yer değil: karanlık. Şurdao 
gidelim dnha iyi. Jşıe nnti!!amhıra 
geldik. Şurdnki, mutha~ın kapıı,ıı ..• 

Biiyiik Dünyanın inı::nna en aliika 
\'eren kı mı nnti§anhırdan ''e şu u· 

tun koridordan öte~iclir. 
l\Iuıhnktnki şeyler hf'p heyaz; or-

cla insanın i talıım açan. giizel yalmt 
rena. ke kin ke~kin kokular var: 'Kı
ınnmş tavuk koku u, tı>reyağlı kura· 
bive koku u, yahut ek§i bir yoğurt 
kokmu. 

lutbakta, mavi önlüğüyle ahçı ka· 
dm Katalin var. 

luthak Kattılin kokar; oda
ya girince oda da öyle kokar. Katalin 
hana daim biraz tereyağlı ekmek 
verir. Hazan da üzerine reçel gfirer: 

- Ye hunu şimdi, ynvnım. He
men burada ye ~imdi ' 'e ağzim sil. 
Görürlerse ikimizi de paylarlar. 

Katalin de bir iki Jokmu yiyor. 
Marya da yiyor, onra lnrya gidiyor. 
Juliska geliyor, sonra o da gidiyor. 
Katalin diyor ki onun da bir kız ço· 
cuğu ,nnnıı;. Fnknt, garip ~ey: Juli
ka büyük hir kızmış, hizmetçi imiş 
ve çocuklarla oynnyamazmı~, yalnız 
i: görürmüş. 

Kata1inle hizmetçi liadm1arm mut
hnğm yanında hiiyi.ik bir odalan 
var. Fakvt küçük KataHnle kızlar ko· 
ruclorun nihayetinde, kii~ük bir oda· 
da önceJ>iri, sonra ötekj, <leınir bir 
ka~ oİncla npı~•orlnr. . 

Tetkik _eynlıatimizcle, birçok mü· 
lıiın şeyler ara ıncla buraya <la bir 
bakalım. Büfeye de, süpürge dolabr 
na da bakalım: Mum ve benzin koku· 
yor. 

Şimdi her ey bitti: Birdenbire 
fü a geliyor, hicldetli lıiddetli bağırı
yor, korkutuyor: 

- Ya §imdi annenle baban gel· 
se?! 

Seyalıatimiz ona erdi. 
- Hacli gel odana IJaknyım! \..o· 

cuklar lıizmettiledn yanında otur 

maz! · 
Hizmetçilerin ynnmcla! E\'n höyle 

diyordu anın, kendisini ha ·an yerine 
koyuyor(hı sanmayın. E"a, i terini 
iyi gördiiğü için, kendi ini annem\~ 
hahamın taraf mdan ayar ,.e öteki 
lıizmetçileri aşnğı göriirdil. Onlar da, 
hundan hac;ka, a~n~r tnhaka olmaktan 
dola\"J hir ınıurur bulurdu. Nihayet 
kendinin de onlardan biri ohluğunu 
lıi set~e hile ''e hatta hnvanla 1>0ya 
Jınlinclen: "Şöyle 7.avalh hir hizmet· 
ti, böyle zavnlh lıi.pnetc;i..,, diye şi· 
kayet etse hile, hizmetçilere karşı, 
kendisi onlnrdan değilmiş gibi hare· 
ket etmeğc çalı~rrılı. 

Mademki bir küçiik hayın hizmet 
çiler ara ında i~i yoknmş, hiz ~e dö
ner Kü!;ilk Diinrnya ~ideriz. 

Fakat, çocuk, yeni şeyler görmek 
arzuSlınu tatmin edememiş macera 
hevesi kırılmı hir lıalde, pannak1n· 
rı reçele lmlanmı~ olılu~u için canı 
sıkrla.-ak oda ma oönürnrdu. Pek de 
memnun olmamı~ cle~ilıli. Deği , ik ~ey 
lcr görmiictü. Sonra. ya ak olılu~n 
halele, kaçamak. hir dilim reçelle ek
mek, insanın ·erken tutıılmak telıli· 
ke~ini göze hile alabileceği hir eydi. 
Fakat. evin yeni hir kii~e~ini ke~f f>t· 
mek "ha ~imıli ~uraclnn giirecekler. 
hn ~imdi haradan yaknlayaraklnr., 
diye korku çekmeye cleğnıe7.di. Son· 
rn hunlar insanın riiyac;ma da ı;:irer, 
korkulu rüynlor ~()riir. Siikfınet ve 
raluıthk Kfü;ük Diinyn'da icli. 

Eşyanın nMJrti miiternadiyen de· 
{;işiyor. Günler geçiyor, ~.<~erler ı;e~i
yor. Çorn~n prnrcreııinin öniimleki 
Miyiik tinar n~acı yapraklarını cHi· 
küyor, !Onrn tt'l~rnr y«"11eriyor. Ocla!ıı
nın bir kö~csincleki çam dnllarmm 

1 

Ynznh: 

Fereoç Körmendi 

Çeviren: 

Vahdet Giiltekin 

üzerinde tekrar yiiz1erce mum yanı
yor. György aruk mektebe gitmiyor. 
Tatil geldi. İnsanın boğazını ynknn 
tatlı ~nraptan bir yudum içıneğe mü· 
sande Yeriyorlar §İmdi. Sofraya çilek 
ele kootı) or. 

llnkiktcn, hiz fnrkına varmadan 
ölye garip §eyler oluyor ki! Bunlann 
mana mı ancak senelere.len sonra nn-
1 avnhilivoruz. Yemek mnsnsr küçUI· 
dU. Çok. kfü.;ülınedi, yalnız, e kiden 
oldu~n gihi ko koca hir ~ey değil nr 
tık. Çocn~nn odasındaki mnsa da es
kisi gihi değil, r,öziine daha çirkin gii· 
rünmeve ba ladr. Aynalara nlrştık 
nrtık~ tamm;1ile alı~madrksa hile, hiç 
olmazsa artık korkmuyonız .. 

Odndaki k~iik beyaz aynanın üze
rine bazı lekeler geldi, karar<lı; bu 
lekeler gittikçe de büyüyor. 

Bir ı;iin annenin büyiik karyolası
nın i~ine girip yu\'arlanıyoruz. Şu 
ya-tıklar ne yumuşak! Fakat hizim 
o perdeli karyola l...Jtiçiildü, hem hir 
az sert geliyor. Yemek oda mclnki bü· 
vük saat kampana gihi c,:n' ıvor. Çocu· 
~ün oclasmclnki guguklu 1!aatlerden 
hiri bozuldu, biri de iyi konu:.;mu· 
yor artık .• 

O zamana katlar garip • görünen 
şeyler hirdenhire bir mana nlıyorlar. 
flazrsı da veni hir e rnra hürüniiyor. 
İnsan lmn.larm da manasını öğren· 
mek i tiyor. Umumiyetle lıer şey kü· 
çüliiyor ve bize tahii görünüyor. Bii· 
yüklerin konu:.;tuklnrını dalın fazla 
nnlryonız, konu§ulanlar bize artıl 
vabnncı lıir llildenmi~ gibi gelmiyor. 
İler ere likküt: diyoruz ·ye lıoyıma 
sualler.:: omyor.uz. • 

- Evet ya' nım, hnhan doktor. 
Hacıtnlarn hakar. Meselii, hirinin kaı
nı ağrırsa, hani geçen ı;ün senin kar 
nm oğnmı~tf, işte onun gihi .• Yahut 
haşkn hir yeri nğrırsa, pannnğı ke i
lirse. Bunun için <le bahan hnstalnr
clan para nhr .. Sen de hüyii, György 
gibi ol, mekteple buıılan öğrenirj)in 
ya zaten .• 

Sualler dnrınac1an ynğıyor: Uer 
gün evelce hilınediğiıniz hir şey ö~ 
renivoruz \'e zihnimizdeki manalar 
~1w~ş yavaş geni)iyor, asıl şekillerini 
alıyor. Üzerlerindeki esrar perdeleri 
kalktıkc;a fikre yiizlerce yeni yol nçr 
l.ıyor. Ben, Pol Heı;c lii ürn ,.e bir ço· 
cu~uın. A~aheyim, György Hegedii • 
ohendf'n lıiraz daha hliyük. Baham 
doktor Laszlo Hegedii ; çomk değil, 
lıüyük bir arlnm o; onun bahası \'e 
habac.:ının bahası .. 

Tahlolnr, iki yatnğm snğmda \'e so
Jnncla, dm·arlnrn iki~er iki,.er aı;ıl
mı~tı. ,.e tarih sıra ı ile gidiyordu. 
Doğm n aranırsa annenin yatağının 
yanında bir tek küçiik resim \'ardı. 

P. HegNlii küçiikken, sonra lıii· 
vtik lıir çoc·uk oldt4;u zaman hu oda· 
da kalır, saatlerce resimlere bakar 
dr. Buulnr ihtiyar kimselerdi ve ynl 
nız biiyiik hahn nıiistc nn, yn~larmı 
tahmin etmek pel mümkiin olnnıyoı
ıht. Hıınnnla herahf'r, hirllirinin ak
raba ı o1cluklıırı - Lııc:zlo. Hegcdii~iin 
oğullarma ılnirnn sii~leıli~i gihi - lıc· 
ınen nnla~ıhyonlıı. Belki lıu resimle
rin hepsini hiiyiik haha yapmrşlT. 

Pf'nrnerlen tnrnftaki ilk talıloıln 
lıonn•tl ılol tor ıı!hayı unuforıııa,..iJe, 
kınrcık lnvıklı hir zahit giiriilürnı
ıln; ha .. mcİa ?.o lit §apknsı, arkns;nda 
kaput vardı: sol koltuğunun altına 
da kılrrmı :ılnn~tı. Re~ınin çcrçeve!;i· 
nin nlt keıınrmcl:ıki bt>kır hir etiket· 
tc.hnnnn, rn:w ıla cloı;up 189<> da iil
mii~ olan J oszef Ht>~edüsiin portre i 
olıluğu okunuyordu. Lnc:zlo Jlegedü : 

- Buhnm :>s1en yalıucJi olan bir 1 

ruleden gelir, diye anlatırdı. Praii\la 
tıp ti' ıc:il etnıiı: vr, doktor ~· iizhaşısı 
olarr.k Anı:)ttırya ordusuna ı;irmeJen 
bir ıki srne eHcJ, din de~i~tinniş. 

.(Ari.ası var) 

[ Kı a Haberler ]' 
• • USJiUDAR müddeiumumtsi Tahsin 
terfian Rize ceza Mkimlit\inc tayin edil· 
mlştir. 

• Muharrir Snbiha Ze'keriyanın Cuml\u
riyet gazetesi aleyhine açtığı dava ayın 
on dokuzunda ikinci ecza mahk~eslndc 
başlayacaktır. 

• Ezine mOddelumumtsi C<wnt Şetvan 

lstıınbul ımılığına tayin edilmlştlr. 

• Erzurum • Sı,·as hattının yirmi seki· 
zlncl kısmında çalışırken bir kaza netice
sinde ölen Kndir pehlivan o~lunun ailesi· 
ne 500 lira tıızminnt verilecektir. 

• Yakında lımirde bir tütün ofisi açı
lacrıktır. 

• Azlık ve ecnebi okullnrdnkl Türk ö~
rctmenlcrinin nylıkları e~kisf gibi hnftn· 
lık ders snalleri yekununun dörde taksim 
edilmesi surctile elde kolan miktar üzerin
den verilel"ektir. 

• Galatada y:ıpılacak olan yeni Tünel 
hanının inşasına ilkbaharda başlanacııktır. 

• Türkire - Japonya orasındaki ticnret 
anlaşması dilnclen itibaren ınerlyete ko
nulmuştur .• 

• JlıılıcıoEtlıında denizden çıkarılan hü
viyeti meçhl'ıl ceset hakkınclnkl tnhkikat 
devam ctmcklecfir. Dün yeniden on kişinin 
ifadesi alınmıştır. 

• Şehrin muhtelit )'erleri arnsında ye
niden otobüs seferleri nçmak üzere yapı
lan mürncn:ıtleri belediye kabul clmemiş
llr. 

• Liman ''e kömür depolan projelerini 
h:ızırlnyan Dep firması işini bitirmiştir. 

Proje Jnı:illcrcden postnya verilmişllr. 
• l.lyÔn ünh'crsilesl mezunlnnndan Be

~lm T:ın:rel. lsınnhul üniveuitesf fen fa· 
kfıllesl tecrübi fizik nsistanlı~ına tayin 
cdilmlşllr. 

• Pire limanında mavna almak için 
tetkiklerde bulunan heyet, mevcut ma\·no
l:ırclan ancak on fıeşlnln nlınmasınn ka
rar vermiştir. Mavnalar bu harta içinde 
birer ıkişer llmıınımızn seıirilccektlr. 

• Rugün yüksek fklls:ıt ve 1'icarel mek
tebinin 55 inci yıldönümü lmtlulnnacnk, 
mektepte 14,30 da bir tören ynpılacakhr. 

"' Kü~iik sıınnllnr Jrnnıınunnn :\!illet mec 
lisi iktisat encümeninde tetkik cdilmiye 
bnşlnn ılıı!ı hnhcr ' 'eriliyor. 

• Tiirk diş doktorları cemiyeU aylık 
toplantısını ilün akşam Elibba odasında 

~·apmıştır. Toplnntıda ilmt me\•zul:ır etra
fında mün:ıkaşnlar Te bazı alfika uyıındı
ran lehliğler ynpıhnıştır. 

• Dün Türk borcu lahvlllerl 19,20 lira
ya çıkmıştır. 

Kızıl çul u aki 
heyelan 

İzmir (Hususi) - Kızılçulluda Al • 
tmdağındaki heyelan, hafif surette de
vam etmektedir. İzmir - Aydın demir -
yolunun bozulan ikinci hattır tamir e
dilmişse de, vaziyet tehlikeli görülerek 
bir müddet için işletmeye açılmaması 
kararlaştırılmıştır. Heyelan esnasında 

duvarları çatlayan Altındağ köyü ilk o 
kulu binası, nafia memurlarınca kon • 
trol edilmektedir. Binalda bir tehlike bu 
lunduğu anlaşılırsa, mektep muvakka
ten kapatılacaktır. Devlet demir yol -
ları idaresi, Kemer mezarlıklarından 

Kızılçulluya kadar olan hat boyunca 
geniş duvarlar çekecektir. 

Devlet demir yolları idaresi, Alsan -
c:ak ve Halkapınar istasyonlan arasın
ıda muvakkat bir iltisak hattı ve Kemer 
deresi üzerine de bir ahşap köprü yap
mıştır. Bu suretle Aydından gelen eş· 
yalar aktarmasız diğer hatta geçirile -
bilmektedir. idare buraya çift iltisak 
hattı çekmeyi ve bir de -Oemir köprü 
inşasını muvafık görmüştür. Demir • 
köprü Almanyaya siparil d:iilmiştir. 

Malzem"' gelince, montaj mahallin -
de yapılacaktır. Aydın - İzmir • Ban 
dırma - Afyon arasında doğru ekspres
ler, bu köprünün kurulmasından sonra 
başlayacaktır. 

Garaj santralı 
İzmir (Hususi) - Belediyenin inşa 

ettireceği 200 bin liralık garaj santra -
lın pHinı hazırlanmaktadır. Garaj san
tral, Tiryestedeki gibi olacak, Alt kat 
kamyonet ve otobüslere, ikinci kat o -
tomobillere tahsis edilecektir. 
Garaj santralda şoförlere, ve müşteri -
tere mahsus gazinolar, berber salonlan, 
istirahat mahalleri, duş yerleri, otomo 
bil malzemesi ve gaz • benzin depoları 
bulunactktır • 
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Kaçırılan; öldürüldü mü, sağ mı ?/ 

Kaybolan General!? 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri T etki
lah,, reisi Millerin izi üzerinde •••••• 

Yazan: Alfred Gerlgk ---Tefrika numarası: 35 

12 il.e 1 arasında? 
Müddet bahsindeki· tenakuzlar, Skobllnle• 

rlo lehine tefsir edilemez! 
1930 Kôrırmusanisinin 26 ncı 

Pazar giirıii Paristc l;m;ırılan 

1 Geıwral Kutyepof m.eı·.:uuna 
nazar iradı mal~iyctimle nnl.atı
lanl.ar, dürıl~ü ıef rif$4cfu - ~iındi
lik • esas itibariyle bitmi§ti. Ve 
dün jOn kısımda )'Opılmı bazı 
muhcıvescleri taldbcn, bugiinkii 
tcf rih~da 1937 Eyli'Uiinün 22 
inci çar§<mıba giinii gene Parilr" 
re l•nçırıkın gcrıcrol Miller mcı·· 
:ımunn döniiliiyor: 

Ve 7 sene e"·el ne olmu~tu? Ay· 
ni miralny Sayzef, mafevkinin knçı
nlnıa~ında i§tirnki huluıımakla it -
ham olunmuştu., Onu şüphe altın • 
da hıraknn da, ... :. Millerin kaçırıl -
ma m.clnn sonra kaçan şahıstı, şu Ge· 
neral Skohlindi ! 

General ;'ılillerin en mahrem rne
sni arkaclaşlnrm<lan birine sorulu· 
yor: 

- General Skoblinin dalın en·el 
Kııtyepofıın kaçırılrna11ında da bir 
rol oynamış olmayı, kahil mhlir? 

l\Jillerin me ni arkndnşı, diişünü
yor: 

- Skohlin. gerçi Kutyeporıa, 
sonradan Millerle olduğu derecede 
sıkı fıkı do tln~ınış <leğihli; hununln 
hcraher, birilıirleriııe kar§r vaziyet
leıi iyiydi. F.ğer o zaman Kutycpof 
llus kilisf'ı:ine giclerken yol ü tiin
clc Skohlinc rastlamışsa, Skohlinin 
onu lıerhan~i lıir bahane ile tekrar 
c\'ine <lömncğe razı etmiş olma ı, nk
Ja ynkmclır ! 

Ve Ple\'içkaynmn lm §Cylcrclen 
mnlfımntı ol<hı~'lUiu ~anır nusnuz? · 

- Biz çok defa Plcviçkayayn gii-
1erclik~ çiinkü kocasını katiyen yal· 
ruz lnrakınnz<lı. Dunu daima "ka
dın, ya~ça korasmtlan bir mi 1i hii· 
yiik te onclnn kıskançlık giister.iyor !" 
şeklinde tcf~ir ederdik. fakat lm
giin ahvıı1 i tekrar ~iiziiniine getirip 
<lii~iiniince. kızılJarılan hize gelen; 
geçen Ple,·içkayanın koca~mı <lc\'am· 
lı suretle kontrol etme~incle, rlnlın haş 
kn ehepleri bulıınııyormuş elemek i
rap eder! 

- Kornm7.r mücrim addecliyor 
mııı:ıınuz, 1\Taclnrn? 

J>i1eYiı;kayaya , filler nıe.;elc~inne 
İc;tintak talıkikatrnı idare eden lıa -
kim tarnfıııılnn hiiyle onıluvor. 

Skohlinin kar1SJ, ha~sa"iy~tle ce • 
vap Yeriyor: 

- E~er onu miicriın nildetsevclim. 
kendim. te.,.lıir ederdim! Kocam;n he· 
ni terkcclehilme,.ine giirc, arnda Jıic: 
lniihtemel olmayan hir ~ey Yukua 
gclnıi~ olmac;ı lfızrmgeliyor! 

Vakti ·1e o kaclar takdir olunan 
muganniyr, İc;tintnk tevkifhane.inde 
ger.ircliği im gccı-clen sonrn, peri~an 
ı;iiriiniir. 

- Siz kocnnızm mo~um olduğuna 
İnanıyor unuz, demek? Şu ]1alde va· 
ziyete ' 'ttzuh vermek lıuı:11c;unda bize 
yardım etınrli inir.. RiJiyorsnnuz, 
ki, General Millt·r, 22 Eyliilde saat 
yarnnda kocamzla hulnfncaktr. Saat 
l 2 de nnedeycliniz? 

- E"'·elr.e siiyleclim ya: saat 12 
ele "~crdeçni., §ek-erlemeci indeydik 
ve oralla ~nat l e çeyrek kalaya kadar 
knlıvnllr ellili. 

"S 1 • "K 1h' • . ere cçnı,, - u m se ı., mana· 
smn gf>lir; hnrrııla, tabii lıfı:; j:,;imdir! 
- fekerlcmcı•İc;İ diye anlatılan yer, kii· 
iik hjr cliikkanılır; sokağa hakan iki 

vitrini vnr<lır. ki <:İİrcklerle na ta ve 
honhonlar]a dolmfor~ içf•rdeki mii~
terilere mahsus hiitiin saha. orta ı?e
n!~l~iktP hir ev oc1:t~ı k"ıulnrchr. Üc;t
forine alaralr <>rtüler örtiilmüş her 
hiri iki~er ld~ilik 12 nını:a nra~mdan 
anrak giiçliikle geçilebilir. Yiik@ek, 
koyu yPşil hiifo arka~mda duran, sa· 
hayı iyice göriir. nur eve ka~ı. iki 
vitrin arasınrlaki clm·:ır ela hih•iik hir 
du\'ar an ti acılıdır, ki hiif ed~n mü~
terilere hizmet yollu çalışılırken, lıiç 

bir vakit giizdcu ka)hedilemez! 
"Sercleı;:ni,, şekeılcmecisinin gar"' 

onu, §ahit olnrak dinleniyor. Şöyle 
diyor: , 

- Skpblinler lrnh,·cye saat 11 de 
geldiler. Tahminen 30 dakika kadar 
kaldılar ve onra da2 trene hinerkeIJ 
te~yi etınt'k istedikleri KomilofuIJ 
kızı için birkaç tane tereyağlı ekmek 
i tcyip paket yaptmhlar. 

İ:-tintak lıukimi, Eoruyor: 
- Skohlinler geldikleri nkit, sa.ı 

atin 12 olması ihtimali yok mu? 
Alınan kat'i cevap, şu: , 
- Bu, katiyetle imkfinsızdır! Biz• 

ele saat J 2 de lıergiin hütiin masalıır 
doluJur. Hallıuki Skohlinler dükkan· 
ela giirümliikleri vakit, kendileri biri• 
eik mü~terilerJi! 

Ple\ içkayaya hu 21l ifade işaret t/ 
diliyor. Onnn ce\•abı da ~öyle: 

- Ben dıfarıya çıkarken föyl~ 
rastgele saatime baktım \ 'e 1 e çeyre1' 
kalıhğırıı se!;tim. Lakin hen miyo• 
pum, ihtimal yamlmı nndır! 

Şekerlemedden terzinize gittiği• 
ginizrlen hahı:ediyordumız:. Saat ks( 
ta "Karolin,. moda müessesindeyd.i• 
niz? 

- Kf'nc1i saatime göre, kocam be" 
ni saat ·12·,30 da moda müc sesesine 
gctinli. Bana pek fazla oyalanmam~· 
mı rira etti; çiinkü, otomobille bek" 
Jivecrkti. Saat ] ,25 de moda müesse' 
s~·imlen ~ıktnn. Otomobili giinncyiıı' 
cc. yayan olarak "Pak ., oteline git' 
ınek i-trtliın; fakat tam o aralık ko 1 

cam h;rı1Pn11irc otomobili önüm<' r1oğ
nı 'ip 1 ve ontomnhili diğ r cilu>ıtte 

hekl etnı~i tiizungclıliğini öyledi. 
- l?r.ki, kor.anız neden hu kadal' 

nıilclcfol" otomobilde heklemeği ter ' 
cih etti? 

- Gnzetc okumak i tediğini söf, 
Jedi? 

P.oli •• "Knro1 in,, mo<la miir sese• • 
ine teveccüh ediyor. Un. en iyi seyr! 

Eef er mmtaknmıda, hüyük Ark dö TrJ 
yoınpfun pek yakmmda, bir kö:.eba~ı 
ticarethanı·Sİ\lir; ü~ leplıeye nazır 1 
\'itrinli hiiyük hir mağnza. Parterdetl 
bir merdiven Ya:iıtas.ixle yukanyııı 
1 inci kata, ölçii dairesine çıkılıyol'' 

Mo<la nıüe e esinin direktörü, ~1S 
nıa1iıınntı veriyor: 

- MmJam Skoblio, snat 12 Y~ 
çeyrek kala ~ ahut rla 12 ye çeyreı: 
kaladan heınen biraz sonra, saloıı1J 
muza gelmi~ti ! 

- 1 eaat yanılım~ olmaz mısınıı1 
saat 1 c çeyrek kala gelmi§ olanı~ 
ını? 

- Ilir ra tgcli~ Jolavısiyle ga)'~1 
iyi biliyorum, ki saat 12 den en'eJdıı 
latlam Skolı1in için bir tercünıl111 

Matmezele ihtiyaç s<irülür ve bi:ti~ 
Uusca komrıı:an biricik yardımcı kU', 
' 'etimiz, saat 12 )'e cenck kain sa1° . • d~ 
nmm17.u terkcder. l\ladam SkoLlin 
hunu hilir. 
Bu seheplc, kemli~i o gün dediği~ 
ırnatte gfüiiniince, hen tnmamiy1e ~j 
§Irnu~tım; fakat, terciiınanımız .1\f11 1 

mazeli geri .. ingeri çnğırtabilclim. l\11 

dam Skohlin 2700 franklık es'·~~ 
iı>ariş etti \'C 900 franklık hir pc;~ 

tediye yaptı. Saat 2 ye çeyrek kalıı tJ 
yaklasmc:ıya kadar ticaretlıanede Jcfl 
dı; §U halele hemen hemen 2 eaa'-" 
Giderken de saati sordu! ~ 

- nu zaman znrf rnda f\fö!, 
Skohlini J?Ördiiniiı mü? ~ 

- Havır. fndnın Skohlin, bir!.0 i · r·ııı defa kocasının okakta bekle{ ıı; ·~ 
söyledi. Onu içeriye davet etmeJ11~ 
teklif ettim, ama kendisi tekHf 
kabul etmecli. ·ı 

12 ile 1 ara mdaki elıemmiyeti !{ı 
fa saat iizerinde, Pleviçkayanı~ J te' 
cleleri m~, lıeın de kendi~inin f!ı~# 
rini ''erdi~i ~ahitlerin ifadeleri b~ 
hirine zıd ! Tenakuzna, SkobJinlt 
lehine tefsir edilemez! 1 

~(7r'kası "'1f/I 



'tayyare kupası
nın dömifinalmaçı 

dün oynandı _ . -·· . __ _ _ 
u 

Oa . 
"~flllrr eyi ognadı-
laı /allat nellQeyi 
ll~şlktaş kazandı ı 

~lln Taksim stadı yine heyecan
~efetı tüketen bir sürü ioeanm 
Lt. lı P çağınnasma ııalme oldu. Ama 
'- l eyecanı tatmak için oraya topla
~ •ri bir futbol yerine kime kır 
Li arı, neye darıldıklarr bilinQıiyen 
~.' 0tıbirin Hkin ve soğuk kanlı di
""' b' IÖrcJ •r onbire nasıl ıaldırdıklarmı 
~ Oler. 

hit • \'atan müdaf aaıı ile alikadar 
t:lla.l~iyet namma konan kupa ma· 
~.boyun lan bOldlk olarak ay-

~ Olı.;yucutanmnr habrlarlar ki bun 
~'öt; sene evvel koaulan bir 
CG; e kopaunm -cl&nifmal maçım 

CofPerı ıorıra, Eıref Güneı f,aleJimlerı topu çıkarıyor 

~9eBeıiktaf1apaaldaNı. 
.,_.~ı eebeplt!rle 938 eeneaiae kadar 
.;......._.ayan ha maç don Tabim 

llıda yapıldı. 
\ ş.,t 15 ~e Gllneı ve Beıiktat ıa
~l•rı hakem Feridun Kılıcın ida· 
~ilde oyuna baflacbklan uman tu 
~olarını m11hafaa ediyorlardı: 

~ "lınun All, Faruk, Hiünü. Fey
'11-ı er, Ri/~ Epe/, Şere/, Hakkı, 

t>nıı, H ayaU. • 
~ilnqliler de mutat takmı oyuncu
' dan Rıza, Sallhaddin •e Rehii· 
c~okııan olarak §3yle çıktılar: 

tebrik etmMI lôltuldu diidı ku,arttr. 
İkinci devrenin ftç çeyrek kumı 

oynanmıt ve maç mlltemadiyen f avut 
cezalannr Ptmalda devam eder bir 
hal almrıtı. 

Bu e!nada GOneşli Niyazinin bir 
~ütO takımı beraber yapmakta şan
sq;hia u~adı ve Güneı de ıansızhk-

Jar ftti141e .... iıaiill Ailı h1r apq
la ClatUn oldu ama galip çıkamadan 
hannrna 1-0 yenildi. 

K upanm final maÇJDJ aym otumn· 
da Bqiktat - Galatasaray yapacaklar 
ve tayyare kupan maçları da bitmit 
olacaktır. 

Galatasaray : 8 
Akınspor: 1 

~1' Fanık. Repl, Yıuu/, Mulı· Dün Taksim ıtadında "Tayyare 

-~. ~=~Ômer, Niya::i., Melih. kupası,, nıUsabakasmdan enel De,.. Kır. koşusunda 
L.... "Yll B ·ı. 1 1 b lad 1 k Jet demiryollarr idaresinin ıpor klü· 
~ na etı tat 1 ar •t 1 ar ço bü olan Deminporla Galatasaray ta· O 1 l bl 1 1 
ta.._ ~tfi ve adeta vilcatlarma battnr a 8 asaray r ne 
~'ili ltocum ettiler tabir eaiae sal- .kmıı arasında hususi bir maç yapıl· 

tlar. Bu tazyildan oyunun hemen dı. Beyoğlu Halkevi tarafmdan tertip 
'Ferden kuvvetli elemanlara malik edı"I• .. L- Loıularmm 11..n---11 dn~ llr.ft dakikumda birkaç oyun· .... IUI" ~ ~-çUll uu 

a...~lf mdan yapılan biricik ~il~ olmasına rağmen takım oyunu çr sabah Şiılide tramvay deposu . Tuğla 
cli""'leııince Beşiktaş takımı ~vte- karamayan Deminporlular Haıim harmanlan araımda yapıldı. 

te it d 1 k ve SüleynıanCJan mahrum Galatasa- İki kataıı;ori ve 3000-5000 metre 
1İtae ı_ en i erini Gnneıin ha imiye- ray onhiri karc11ında hiç de muvaffak n- • d · d'l b k d .ı..: ~•Ptırarak devre nihavetiue kr ·" tu.enn e ıcra e ı en u OfU a ıu ne-
.._, hnrava e9ene kaydetti~miz tek- olamadı1ar. ticeter almmııtır. r,. °"" d Vak San kmnızı1r1ar 8· 1 kazandıkları Birinci müsabakaya 37 atlet prdi, 
ini. ·ı nuna evam ettiler. 18 du"nkU ma,.a f!U kadro ile ,.Jkmı111lardL P d Ç l"k' 12 d kik 22 • ~ •ert oynanır ama himir uman " ' " era au a ı ıı a a 1&Dıye 
~e t ı k .1 d .... 1 Sar.it, SaUnı, Adnan, Muımfa. Nu· ile birinci geldi. 
it · 8 1 

ma artı e ~ •·• bnr, CP.lal. Necdet, Şeı·lu>t. Biilerıd, Büytlk ko,uda Galataurayb İbrr lıdk't•ltta~rn hir iki oyunnuunu dün 
L~'""'nıd' r. 1 ilim.; Danrnl. him 19,13 ile birinci, yine avnı klilp 
'Q\-11 ıyen ünet j arkadatlarını Karııhklr akınlarla baılavan mü· ten Suad ikinci, Hüseyin ilçtlncll ol-
'61'4.:•rak tekme ''Unnak ister gibi sabakada dakikalar iJerledikte Gala· du. 

1 '• ~ tasarav aiır buma~a haşladı ve aarı Takım itibarile de Galatasaray 
'9h.. ·llcl bir ~rip hadite de bn kon· k ı ı h il ı ki · · ı h 5 1 ııL. ~, h k ırmm ı ar u · tıtün ü Prmın &Pme- ~~~vana irinci, Günq 1 puvan ~ I 
'IJa a a emin seyirci kalmary- reııini ilk denede Ntt.det. Hicri, Dan ıkıncı, Pera 26 punnla üçüncü geldi. 
~ta bir aralık bir Beşiktaşlı )'at ,.e Rülendin attıkları dört gollP 
"''- bbn ka~ti trkmelerine hake- . gör"Uler. He Ik ev 1 Vo 1 eJ bo 1 
~, 0 

oyunru hakkında cesa da tat- ikinci kmm da Deminnnr1ulann şamp'yoolultu 
'e .:;edili ıraripli~ni de Ri>rdük. yaot~·lan bir aavıva mukabil ıarı 

it bini anlayamadık. kınnrnlılnr: ikiııi Nuhar, direrleri de Beyoğlu Halkevi tarafmdan 3 ka· 
~'\i~ •nretle devre ıonlanna kadar Se,·ketle Rülenrlin avık1nri1e 4 ,..0 1 tagori üzerine tertip edilen voleybol 
l~ı. 0vnavau Güneş takımı şansız! daha atarak müsnhakayr 8· ı kazandı- ~ampiyonası müıahakalan dün ta-
~,"~daıı berabere ~lemiyerek -o- mamlnnm11tır. 

İ\i 1 l·O ma~lup bitirdirH. İtalyan mektebi, Çelikko1 takımr-
!tıı c"" dttı-ede yine hakim oyna- Huttu11t macl11r Dl 10-15, - 15-12 - 2-15 le mai 
~i,,_ :ııeşliltr kannmda Beşiktat • JQp etmiı \'e katagorinin ıampiyonu 

Şilt maçlarına devam 
edildi · 

Anadolu, Ortaköy, An,doluhisar 
galip· geldiler 

HllAI - BeylerbeJln oyunu yarıdıı kaldı 
Galata gençler 
blrııgı: o 
Anadoıu: 2 

DUn ıild ma.çlarma devam 
tir. 

edtımta-

Şeref atadmda ilk oyunu Galata 
gençler ile 1ik maçlarma gimiyeıı ,A,. 
ııaclolu taJmm yaptllar.Bıs;. ıleıılh 
de ADldolulÜlar gba1 bir O)'UD çıka
rarak clevre,yl aıfrr aıfJra berabere bl: 
tirdiler. 

tkiııcl devredrde ~ gbel oym 
yan Anadolulular 2-0 galip olarak o
yunu bitirdiler. 

o 

Ortaköy: 5 
Aıt:ınordu: 1 

• 

Şeref atadmm ikinci oyunu, Orta
köy ile Altmordu takmılan aruuıda 
cereyan etti. ttk golll Altmordu yaptı, 
biraz IODr& da Ortaköy ilk golllnll ÇI· 

kardL 
30 uncu dakikada Ortak<Syltller i

kinci golil de yaptılar ve blrincl deV1'f 
~ı OıtaköyUrı galebesiyle bitti. 

l1dncl devrede Uç pi daha yapan 
Oitald5y1Wer maçı CS.1 gibi oldukça 
ı-rlak bir gallbl,etle bitirdiler. 

Huaı. aevıerbeyt 
maçı yarıda kaldı 

ttçllnetı oyun Btlllle Beylerbeyi ta
kımlan arumda cereyan etti. 

bk dakikalarda Beylerbeyliler Dk 
gollerini yaptılar, '20k geçmeden B1W 
liler de beraberllt gollerini yaptılar, 

birinci devre bu euretıe 1-1 berabere 
bitti. 

İkincl devrede oyun gbel cere,av 
ediYordu, 22 lpci dakikada Beylerbq· 
liler ikinci pllerinl de yaptılar. Oyun 
otuzuncu dakikaya kadar devam etti. 
Otuzuncu dakikada bir oyuncu ldlf
rettiğl için hakem Nuri BolNt oyunu 
tatil etti. 

1 
G.S. Genç takımı 
Perayı S • O yendi 
Tabinı ıtadmda dün ıabah yapr 

lan hmmi bir maçta Galatasaray: 
genç takımı Perayı 3-0 yenmiştir. 

Pera - Aröavalkllı 
B takımları 

Din TWimde yapılan bir ka11r 
laımada Arnavutköy B takımı Pera 
B takımım 3-1 yenmiıtir. 

lzmlrdekl maçlar 
hmlr, 16. (A,A.) - İkinci devre 

lik maçlarmm dördil.ncU haftası musa
bab.l&rma bugUnde devam edildi. Ha
vanm aotut olmuma rağmen maçlae 
rm aJlkah oJuau Ahaya oldukça kala
balık bir meraklı Jdltlesiııin toplanma
ama veslle olmuttu. 

Birinc1 muaabaka Atee - Demir 
spor takmılan arumda cerayaıı etti. 
BJrincl deweyf 2 - 1 lehine bitiren 
At.et takımı, tkincl dE:vrede daha Uç 
gol atarak mtlabakayı 5 -1 kazandı. 

Bundan m Alsancak Y aır.anlar 
taJmnJan karplafblar. Oldukça heye.. 
canlı cereyan eden bu mtl1ahakınm bi
rhıcl devre8I 0......0 berabere bittl. 
~el &mede her iki takımda gol 

çıkarmak için bllyUk bir gayret aarfet
melerlne raimen buna bir tllrlil mu~ 
valf ak olamlyorlardı. 34 tınctı da klka
da topu Yamanlar &ilamı& takan Al 
l&DCl.k ta.mm altı dakika zarfmda da
ha iki gol atarak 3 - O galip gelmll-
tfr. 

Son maç Dolampoı- - Uçok ta
bmlan arumda oyıwıdJ. Birinci dev
rede konblneblr oyun oynayan Dogan 
apar 'Oçok blestıµ bukıya aJarark 
1lo gol attılar'. Uçok takmımda Sald'in 
l&kat 0111111 talmnm btlcum batımı a
deta felce uiratmqtı. Bunun neticeel 
olarak birinci devrede sayı çıkaraın.
chlar. ikinci devrede tadilat yapan Do
lanapor mb bir mtldafaa oyun·· oy-
nadı. Bmıa mukabil Uc:ok ~yeti kur 

Davutp•••= 1 
Anadoluhı· .. r: 3 

• tarmak için fazla enerji arfederek iki 
gol c;ıbrmaya muvaffak oldu. 

Dopnapor mtıdafaada kaldıfl l~in 
başka gol atamadı. Ve maçı birinci dev 
rede yaptıiJ gollerle 3- 2 kazandı. 

~' Lir1t"1ıdini topladı miinferit Yap- Pera yortu kupasını olmuştur. 
;~~ ~ •f' hftnımda e~ tehlikeli k ff za nd I Diğer kata~rilerde Miihendiıı mek diler. inlere takımhın yerine 
~~ ~ 

11
1'lfG. Fakat ııto1 npamadL fff'" tehi Haydarpaşa füeaini 10-15 İkinci devrede Davutpaphlar gU.ı Romen Ye Yaıoslav takımı ·n .. 

Gllnlln eon oyununu Anadoluhlaarla 
Davutpap taJmnlan yaptı.arı 

mıısarhlar blrind devreyi 2-1 bitir-

ite 9' ef'aıımda Şel'f'fin r.idden tak- Taksim ıtadmda K&Yrİ federeler 15-7 ve 12-15 yenmistir. llerbl:I Awupa futbol komı ~l, 
"1'-1 ~1c dehşetU bir qtdlnft biricik arasınıla yapılmakta n1an yortu ku- Katagorinin birinciliği bu ca- bir oyun çıkardılana da. oyun 315 tn- bmldan MyJe merkezi Avrupa k• '.lBI 

~)ihad h,.n•·nlAd.- bir nt11alıkla puı maçlarmda. Pera takmn dün ma ~nü saat 14.31 Mfth.-n.liıı - F.yfip cl dakikada H1aarWarm 3 tlnell plle- maçmda tnlçre takmılan yertr :ki 
~~~ korn4Sre ~arınca Kurtulnııu da 2· l yenerek kupayı takımlan karşılaıımalarmdan sonra rint yapmalarlyle oyun 3·1 BllarlJı.. Yupml&• w Romen tal!""mm CD:• • 

(.~ OJ1lllCllD1ID bubirhd~~k~a~a~um~q~t~~·~~~~~~~~~~m~e~y~d~an~a~çıka~~cak~~tır~·~--..;;,;;;_.......;._;_~~rm~plebealJll~~~~D~1~ha~ıet~~..Je~'Ml~l.~----ıU....:...~~·~·~Rl=•t!__..,.~~:21111iİİılıi.liiiillla.lilli.'-I 
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Bir • • • • a esıne ı 1 ın 
• lira a şaır 

Figom~ kahramG n 1zğı ile büyük bir şöhret kazanan 
Danonçigonun meraklı hayatı 

llUUln dUn) unın tntıı~ıaı 1t lyan lt' kıpnctli re imlerle süslU olun er- nun kot iyen ~nzete okuınadığım yaz
"ı<iri Gabriycl Datton~iyo, yazdığı c er- , i i, uhadc~ eder. Şair, e'" elce yal· mı§Jardır. İtnlyun ı;nzetcJeri bunu tok
İE:rin hir çoklarmdn Şarki Af rikn tın uız u içmekte imi . Dıınte ı;ihi o da, zip ederler. Ilu gazetelere göre, §airc 
bnhsetrui tir. J.ih)'n ve Eritriycdrn mcv ~ ırııp ' dif'fcr içkileri ağmın koynınz.. pek çok mektup gelir ''C bu mektupla
zul r aralar tm) erleri 1talyanlığa mu 1111~. l kıtt, omadnıı ~urap içm j;c hn~- rın hep ine cc,ap verdiği gibi, ııir, hü· 
kaddcs blter kuh olıırnk tnnıtmı~ ol· lnım tır. İçkiyi, ne uretlc içme~ hn • lUn gazeteleri de okur. Gelen mektup
ma r Hobr.e huthindcn orıro krndi İ• lmlı ~ııın clnir, Dııııorı~ifo, ~öyle lıir n· lut arn mda bazıları film kumpanya· 
ne bir kat el h clırınmİ) l't H't<lirnıir nektlot Jıikil) c eller: lnrı, hürmet cılcn kaclınlor, müıı ·kkit· 
· ''-Bir giiıı nzılu ok ınUlıiııı )UZ•· lr.r, ınhılcır, lınr,,Jcrclc arknılıı lık et-
tırDnnonçl)·o, çok orijinal hir tıiı·dir. ı rım , nr<lr. Fcknt nrzuıı1n rağmen, tiği giiıı(illli urkııdn lar 'c Jmnlnr nra
Av:rupn m thuatıncla kendi indrtı 1 1 hir lUrlU çulı lltıll) Otllttın. Vlicudurıı .. ;,ımdıı birçok w·nç kncJmlar \'arc.lır. 
~ık boh edihn ·tıi onun im orijlnnlli- rfa ı:;ı ,ı.eklik. içiınclc bir nE' c izllk rnr- 'ftıattıufilı. ~rıirin vilJnerndn <laimi o· 
ğiııclen dolayıdır. Garba gölU kenarın· llı. Uütiin sinirlcrirn ~erginle~niş. u,,a- lıırnk hnahcr lınlunduğu <lört oıe'"gili
daki Yilla mda tertip edilen 1.iynf ctlcr. Liyetim fnzlaln:,:mıştı. Rir lın~tnh~a hı· ~i vnrdır; ki, lıa ka kndmlarılan ~elen 
ı:;enç <Jijrt kodmla hirlıkte hu nkin tnlmak iizne olduğmnu zanneılerck nıcktuplnr. ~airin yiiziinii giil<lürme
,madn yn~annıı lıaynta l1 ir tuf iluı, muayene etlilmck :fü:ere hir Frnn ız 1 ektedir. 
hütiln Yrnpn gnzetclcrimle yer hu· doktonmtı , .maya çaamlrın. Bn ım Jii· • EntelektilcJ Ulem .ile münnsebeti
lıır. nUyortln, doktora i tnh ızlığıını, birçok nı ~~--nıeyeı~ J)anonçıyo, tekrar ga~e-

Anupa 'e Amerikn gazt'telcri Da- mUlıim i~lerim olduüu lıalde ~oh~nma- tccılı~ e~eı:;e d~ çok mer~khdır. Şaır, 
nonçiyoy:u, l>ir air, }lir mulınrrir ol- cJı:'nnr nnlnttım. Geceleri de hii" uvu· ynz<lıgı hır ecJehı makalenm altrna Da· 
duğn kadar, hir a~ker olnrak tJt ann~- r:ınıyordum. .. · ııonçiy? !m~asıı.u aunakla bizim ~ara: 
]ar. BU)ilk öhrct ktııannn İtalyan §at· Doktor benim üılerimi tlikkntle ınııla ılu hın lıra almaktadır. Sıya ı 
ri, dilnyanın di katini kendi iizerinc !inledi ' 'C ağzımı açtırnrak cliHme hak- makaleleri <le gene hu kıymctt~dir. 
h_ir (Komlotyere) olarak ta çcknıii~ tıktnn sonra vii~uıl~mm <la g~~7.cl bir Para B orsam lZ 
tır. mayeııeden ı:cı;ırıh. nen ne soyleyece-

(Kondotyere) Jiği Fiyiiıne hileli e- ~İni merak ecliyorclnrn. O, kalemi e· (Ostyanı obincide) 
Einde ka7.anmı~tır. 1'alihli şair, Fiyü· tine alrh ve bir re!:ete ynzdr. re~ı tenin çin borsa kelimesi bizde sınıflı bir im
meyj İtalynya ilhak için topladığı gö- üzerinde "l\f onton Rot ilcl 95" 1hııre i tiya.ı içinde yapmaktadır dersek yan-
niillülerle hirlikte n keri bir rlarhe ha- vazılı itli. lı!J olmaz sanırız. 
7.1rladığı zaman, talih kenıline çok yar- • Heçete i hana verirken. Fransız Bir devirde vücut bulmuş bir müe -
dım etmişti. Fiyomcııin İtalya. n il- doktoru, hu il"N, yemekten ev'\ el bir sese eğer bozar, tereddi eder, kötüleşir 
hakı, şairin ileri Jıun kete geçmesiyle bardak içmemi, uret hir iyilik hi ~et- se insan cemiyetleri onu bir ıslah ham
olmn§hır. Şair hu muznff cri f'tin<lcn mezsem~ iki, Uç ,.c hattll dalın çok içe- leni ile yenilcştiriilerken adıru da de -
onrn 1tnlvı:ııı 1ınlkmın nazarında hir hi1cre~inıi ı;iiy]e(li çıkıp, ~itti. ği.§tlrmek itiyadındaıdır .. Sonralan za· 

kahraman olarak hir kat dalın ) iik11c)- .Aradım yarını "Hat geç.mcdcn tetlnvi- hireye, üzüme, fındığa izafe edilebilen 
nıiı.tir. Fi ·oıne lıftiH~cj niluıyete er- ıne hıı,laını~tmı. Henüz ilk harda~ı alır tıu kelime tnnzimatın yabancılardan 
flikten onra. Garcla ~lHii kcnarınılaki almnz. kmclim<lc lıa~ka tiirlii hir ener· istikraz devrinde para ve emsah mil • 
villu ma ~ekilen şair, sükfınete aal- ii, ce aret, hulnıağn ha fodım. ikinci tedavil kıymetler borsasının hususi adı 
mı§ \'e dUnya ile nlilka~ını kesecek de· bardakta ıır;;cm yerine geldi, limit iz- olarak ortaya çıktı • 
recede rniinZC\"l lıir hnynt Ürme~e foı~- HJ. .. , İ tah ızJık gitti ve k:ıf aınm İc_:İn· 0 zamana kadar hazineye par.:ı 1 r 

laını~tır. Şairin YilJn mı unmmi harp rlc dofuın • i ·~eı ilhamlnrla a- zım olursa içeriden :tedarik edilir " e 
~enci erinde Jıükfırnet zapretmi~tir. 1;-a- y~ " ~ 1.tldum. , ııkittcnbcri u- bu dahilı istikrazlar sehimler, on sene-
kat harpten oııra YiJla tekrar §a İrin ırn kaniim, ki, kendi inde, kırıklık. ü- lik sergiler ve tahviller şeklinde tekar • 
eline ~eı;erck mohilynsr yeniden tlö· m;t izHk. e,·k izlik hi eden hir insa- rür etmiş olurdu. 
enmi12tir. na, doktorun hana Yaktile verdiği ilfıç· Faknt bunların şekilleri ve şartlan 
Vi1Jıının kapmndnn içeri girilince, tan dnlıa müe ir hir çare yoktur. Bu· ve faizlerinin ödenme yolları tedavül -

geniş hir park giiriinlir. Zertin ağaçla- mı bütün do!:tlarnna YC sevcliklerime ıcrine imkfin veremezdi; bunları salde
ır, ~içckler ,.e fiUHerle dolu parkm or- u1, iye etmekteyim. Gene 0 znmnndan- cc İstanbul tanır, vilayetler böyle şey• 
tasmclaki ,·illa ,:özden 1 D) lıolmnktn - lıcri. tiiliin içııwk gibi f cııa hir şeye de leri bilmezdi. Bu senetler ilk çıkarıl -
dır. rladandnn. Köti.i udt>tlnim arn ma dıklan zamanlar (nama muharrer) o • 

Villaya yakln:,:ınca. latince: (J"'lau· ,imdi ı:;i~arn içmek te katılmış hulu· tur, o namı taşıyan ölünce de mahlül 
zura silent eycj) elimle i yazılı bir nuyor." sayılır<lr. Sonralan tedavülü için göa -
levhn ı:örünür. Dunun maııa~ı: Mu- Şair, (;ğJcilcn onra , illasmm önün- terilen müsaadckarlık da bir kaç yıllık 
tant~n hir i.ikiin~~r. ~ir y~hunemın deki pnrkn çıkar. Çi~nkler , c giillerlc faizini l1arç olarak almak mukabilinde 
hu gıçekten kale• ıçınc gırmc ı hunun hizzat me gul olur. En olgun karanfil ferağa izin vermekten ibaret oldu. 
i~in ~niinıkün ?c>ğilclir. Ciirctli ga~e~e- , e Jillelerclcn hu ketler yapar; bu hu- ı 270 - 1853 e kaıdar vaziyet böyle 
mlerın Dnnonçıyo lınkkmda fante.zı ılc kctlrri ,10 tlnrmn, ~enli~i ailelere lıe· idi. Bunların kolaylıkla elden ele ge -
dolu hircok mnc:allar uyrlnnn:ısı rla cliye o]ar:ık gönclcrir. Bundan onra, çebilmesi için de (Borsa) muamelesi• 
lmnd~ ileri geliyor. . ~ok se,•cliği köp ~i ile birlikte göl sa· ne lüzum kalmıyordu. Yetmiş yıl evve-
. Ş?~~ın hay~tına, ne. u~ctlc_."a.~ıt ~e: hiline iner; J;ecc yemeğini yeyip şarn- le doğru evlada intikal eden sehimler 

f.:1!'~.ı.gme, . kı~1ler.lc hırhktc omur su_r· lıını içtikten sonra, kitap okur. (usi- çrkanlması ile, daha sonra hamile ait 
<lügu_ı~? dnı~ !ımdıyc ~od:ır ı;azctelerın kinin Jınyramdır. Do tlormı bazı ge· senetlere vücut verilmesi ile bizde ide 
verdıgı_ taff~~ul ha~ı .~ı~. el.~r tarafı~ • ccler mi afirli~e çnğırır. Se, diği in
<lan ~~halu~ıılı ,ı;oru.Lı!uş_lur. Tabın· cnlnr kar J!:mda zevk duyan ~oir, sa
tın hutun giız;JJ~klcrını. ~ır nraya top· ntlerrc koııu .. un öz söyler. 
J ayan ef-~nevı ':~tanı~ ıç.ın~le neler ce- D TONÇIYO l\IAGAZAST 
reyen cılıyor? Dunyn de alukasmı ~e- . . . . . 
Sen ı:aı·r h"" •) 1 ı 1 Şmr, 'nkıt, 'akıt etlebıyatı, hır ta· 

ıo O) c ya mz ın ma, ny ar ve h k • 
('neler"'C n · " .. c]••? Il c] • } ·1 · rafa mı orsk, Jııç nlda gelmeyer,ek ,_ e ış ,.,or u. ıına aır H ı- ... 

nen ı:c,·ler 11ııı ı d • ,t.ylerlc me,gul olınagn ha~lar. Çok 
ıs " :o nar ır. _,..... ı· l d b" · · 1 k 

evuı;;ı ıneşgıı ıyet er en ırı ı ' e, a-
ŞAİRİN ITAYATI dm ellıiseJerine ait moılellerin resim-

Danon~iyo, çok az uyur. Sahaha !erini ynpnınktır. Nefesi ycrinıle oldu 
kal'fI tanyeri henüz aydmlamnadnn ya- ~u zamanlar, hu modelleri mi nfirlc
~'lğındnn knlkar. kütüphanesine gider, rinin öniine çıknnr ve: "Dunl:ırın, lıir 
Hu kii.Li.iplıane sayısız snnnt e erleri ve ~iin açılarak Danonçiyo ma~aznsmın 
llir hazine kadar zenı;in kitaplar Yar- mf<otcri)njne nrzedilecek sntılık mnl
dır, Yazı ma. a mm iizerine mütlıiş bir larclan olclu~nnu" söyler. 
peric:anlık içinde, karmnknrışık kağıt- Şnir, hu sözleriyle. öldükten onrn. 
Jı:;r, yazılar, notlar, mektuplar açık kendi n:ımm::ı nçılac:ık miizedc hu mo
duran kitaplar serilmiştir. ~ tlc11crin de tc lıir edileceğini ipna et· 

Şair rna a mm l>nşma geçip otur- ·nck i tc•nektedir. 
c1uktan 80Dra ağ tarafında hir yı~m Filhakika. airi cok ('\'Cn zengin 
Jınlincle dm:nn ecnebi lfıı;at kitaplnr~n:ı ı.ir kadın r.arıln gi;lii ~alıilincle geniş 
el atnr. Sol tarııf ımla birçok defterler '•ir toprak lıNlive ederek. burada, Fi
vnrılır. Bu cleftcrlerin içind~ airin 'iiınP (':(iniilliilcri n:ıınnıa bir mnvzoley 
yııpncağı i ler, mr.,·zulnr ve Jıe 'aplnr n ııl•ııa .. rm t:ıwi 'e etrni~tir. Kadının 
yazıhdll'. Defteri rin, şaire göre, en 1rzın1 yerine getirilmiilİr. Bu miize 
kıymetli i kendi ma;;rnflnrmm ynzıh 1Jina ı in~n olmıma~a hn)annu~tır. 
olanıdır. Danonçiyo, ma:ıraf ve ,·arida- Dnnorıçjyo, kendi ini c,·en kadmm 
tma ait ho;hoşunn tutma~a uğra tığı tıf'di) <' ett:.;.i rrni:. toprnklardn çok o· 
hesapları bu deftere ka ·deder. Fnkat, rijinal lıir çiftlik cnılü·tri:-i nıc)'dana 
bu beyhm1etlir. Çiinkü bu lıesaplann ·~etinnPk arzu undadır. Ilu çiftlikte, 
iı:lnden bir tiirlii cıkamaz. ı,u~clnv. H' diEer maddeler ) eti-tirilc-

B1R İLACIN MASALI "ek. ~oir lıiiliin ·hecc~i sey1eri keneli 
Sahalı kalıYaltı rnr kütüplınne inde .. nkint r.(irr 1mraılan temin edecektir 

yapan §air, ervi ln, ıriizel re imlerle Y mfl .. iirnni ~iill rmf <i'vo crnf öyp 
fülü o1ma~mr i tt>r. fnr<' ze' kine Mi>- Bazı \, rupn gn?.etclcri. Dnnonçiyo· 

bu yeni ticaret itibar ticareti de reva_ç 
bUlmu , 1stanbulda bunun ticareti ya
pılır bir yer, bir pazar, bir lonca ku • 
rulmu~tu . 

Ancak bu kurulan borsanın yabaocı
lar nüfuzu ile işe başlı!klığında şüp • 
he edilmemelidir. (Konsolit) oynamak 
o zamana göre bizde ayıp olduğu gibi 
borsa işlerine müslümanlatidan iştirak 
edenler de hiç yok gibiydi. 

Mahmut Nedim paşanın yaptığt kon
solit oyunlan onları büsbütün ürkütti. 
Borsa uzun müddet gayri Türkler elin
de kaldı. 

Borsalar tam manası ile havarlan 
nam kapan birer ticaret müessesidirlcr. 
Bu sebeple her yerde en kuvvetli mu -

" rakabeye tabi tutulmuşlardır. Ankara, 
bizim yalnız siyasi merkezimiz değil, 

devletçilik siyasetimizin icabı ve bü -
yük bankalarımızın merkezi olmak iti
bariyle de ayni zamanda mali işlerimi
zin hal merkezidir. İstanbul borsasının 
kapalı kalacağı mü:ldetler içinde bazı 

hususi ve mahdud menfaatlerin müte -
essir olmaması mümkün değildir, fakat 
borsanın temiz Ankara havasını tenef
füs etmesinden doğacak milli menfaa
tin yine İ&tanbula iade edeceği büyük 
menfaat hissesi zayiatından herhallde 
üstün olacaktır. 

Hül:umet, ayni zamanda, altın tica· j 
reti için de tedbirler almıştır. 

Meskuk altın lira bugün resmi paramız 
olmakln beraber, ihalkın muamelesi 

Kili!, <Hususi> ,C~!!~~~W:~~Zi:B~~~~7:~~~~~~m 
- Bugünkü nufusu 
26 bini geçmiş olan 
kazanın nahiye ve 
köyleri de hesaba 
katılırsa 56 bin nu
fusludur. Nufus ar
tı§ı, birçok kaza ve 
hatta vilayetlere mPJa~~~",

1

X;i~.;~!t.1L)l;~l!ı 
nispetle çok üstün
dür. Burada dörtten 
az çocuklu aileye 
heme:ı nadir .rastla· l~W'S~iıl 
nır. Evlenme, hcı 
yıl artmakta ve ço-
ğalmaktadır. 

..__--',_ 

Gaziantebe ve Hak:->e altmı~ kilo
metre mesafede olan fülis, mevkiinin 
ehemmiyetine rağmen Cumhuriyetten 
önce hiç bir tabada terakki edememi§
ti. Bunun seJebi bittabi alakasızlıktı. 
İdareciler bu çok eski Türk kasaba -
sının ihtiyaçlariyle meşgul olmadıkla
rı için mııs değil yeniliğe kavuşmak, 
bilakis harap düşmUştUr. 

Cumhuriyetten sonra durum birden
bire değl§rniştir. Yapıcı Cumhuriye
timizin enerjik ve ferağat sahibi ele
manları her sahada bilyilk bir gayret 
ve arzu ile çalışarak Kilisin harap 
çehresini kısa zamanda dcğil'tirmiş ve 
ona layık olduğu meded çehreyi vcr
rnietir. Bu değişi6 hemen her sahada 
ve bUyUk bir belagnt ve çıplaklıkla 

göze çarpmaktadır. 
üç yıl önce tayin edilen değerli kay

makam Bay Necmcddin Ergin, daha 
proğramlı ve devamlı bir mesai ile ça
lışmıı; ve bu çah§lllalann birçok güzel 
neticeleri alınmıştır. Kilisin elektriğe 
duhi 'kavuştuğunu söylcrsck terakki ve 
inkı fmı anlatım§ olacağımı zann<.>
dlyorum. Ana caddelerin önümüzdeki 
mevsimden itibaren parke döşen:nesi 
de tckarrür etmiştir. Vilayetçe inşan
tı yaptmlacak olnn su işi de 938 yılı 

için bitmiı;ı olacaktır. Gene 938 yılı i~ 
mevcut üç parka bir yenisi daha ili\'f 

ı· olunacak, hayvan pazarı ve MI yaF 
laca ktır. Mevcut iki abidenin etrafı d~ 
vn.rlnrla çevrilmiştir. Temizliğe azb.11i' 
ehemmiyet verilmektedir. 

Kasab:ının iktısadi vaziyeti iyid~~ 
Bu sahada çok menfi rol oynayan ı 
nıühlm amilden gümilş mecidiye $t' 
ç.en yı1 tedavülden kaldırılml§tır. titilf 
ci mUhim mazarrat olan kaçakçılık i~ 
alınan ciddi tedbirler sayesinde eski>" 
nazaran yüzde 80 a.za.lmı~ geriye kil' 
Inn uiak bir kısım da yakın bir atida 
maziye karışacağmda şüphe bulUJ1 ' 
mamıştır. . , 

Yalnız bu sene fıstık, ır.eytin ve il 
zlim maJısullerinin iyi olmaması çift' 
çiyi ve tıiccarı sevindirmemiş, piya.sJ 
çok durgun gcçmi5tir. Kiliste senedi 
iki milyon kilo reytinyağ ve ya.rıı' 
milyon kUo sabun ihracatı yapılır.~ 
lis zeytinyağları filitreden geçirilıtıtl" 
diği halde Turan zcytinyağlan ayarıll'. 
da ve nefaeetindedir. 0'1.l.im ihraca~ 
d mUhim bir yekUna baliğ -olur. Fıf 
tık, 8.rtz olan fıs dolayısiyle iyi :rnab' 
sul vermemiştir. Buna rağmen fi)-&t~ 
larda geçen seneye n!Spetle me'lell 
fazlalık vaziyeti kısmen trurtamırştıt· 

Trahom azahyor 
Mücadele teşkilatından evvel yüzde 

70 olan nispet yüzde 30 düşlü 
MLrdin, (Hususi) _ Sıhhiye Vc

kfı.letince hudutla.nmız UZC'rindcki şe
hir ve kasabalar halkını trahomdan 
korumak ve kurtarmak üzere 927 de 
tesis edilen teşkilat her sene biraz da
ha. genişlemek suretiyle bugün en mü
tekaınil ve faydalı halini almıştır. 

Merkezi Gaziantepte olan te~kilat yal
nız ü~ vilayete şamiB:cn bugiin şilmu
lü dahiline yedi vilayeti ve bu yedi vi-

bakımından para kıymeti büsbütün na
zari bir varlık haline <lıü§mÜ§, tamam.i
le ır.ol ve maden değerini almıştır. 

Bugün altının mübaıde)cyc vasıta ol
duğu IÖylenebilit· mi? Altın arayan 
birini tasavvur edin.iz: Bu adam küp 
devrinin :zihniyetinde veya ne o ur, ne 
olmaz enditeıinde değilae bir yüz:iik 
bir ıdit yaphmıak jçin külçe altın bula
ır.amaJc zaruretini telafi mecburiyetin -
dedir. O halde altın borsada vnhidi kı -
yasi olacak yerde tam borsalık bir mnl 
olmuş demektir. 

fakat bir mal ki Türkiye dışına çı -
kanlması )'aaak.J kanunen pııramızın 

karııılığı ve ölçüıü •.• Merkez bankası 

altın alıyor da vermiyor. Arzı az olan 
bir metam f iyrıtında. git gide bir yüksel 
me pek tabii iken böyle bir maddo ve 
böyle bir va~yetin kara bors ya mev:ıu 
olup lcab,ı 2:aınan zaman altın fiyatını 
paranuzın itiban üzerinde ııüphe uyan
dıracak bir hava içinde gösterdi. 

Bize öyle geliyor ki altın maıildcsini 
İgtimal bııkımmdan halkın zanıri ihti -
yaçları karşdnnacak bir te~r alı ınca 
altın ı~arıımndn yalnız küpe raklnmak 
hırsında onlarla altın kasaJcçılan 

kalacaktır. ikincilerle zaten mücadele 
halindeyiz; birincilere gelince onlar 
bir altına on yerine yirmi verseler ki -
min wnumurunda! •• 

lıiyetin bütün mülhakatmı alnıı5tır. 
On yıl içinde görülen işler, bu tef' 

kilatı her türlü takdir ve tebrikc müY 
tehak kılacak Yaziyettedir. Mütead' 
dit hastahaneler kurulmuş, yatak f.J' 
yısı on misli artmıg, vilayetlerden soır 
ra her knza merkezinde birer dis~ 
ser açılmış, doktor ve memur kacırosa' ,, ' 
genişlemiş, birer ufak hastahane ~,. 
!inde kamyonetler celbolunmuş ve nil' 
f usu iki bini bulan köylerde mmtı1'1 

göz tedavi evleri açılmıştır. 
Trahom, cenup hüdutlarmıızda ya ' 

şayan milyonlarca vatandaşı kör ol ' 
ma tehlikesine maruz bırakmış '11 
çoklznnı kör etnıiş, b2.ZI yerlerde yill' 
de doksana çıkan bir bela idi. ES~ 
de\Tin kayıtsız ve idaresiz siraycti!)J 
gittikçe artıran bu hastalıkla hiç bit 
an uğraşmnmış ve trahom sirayet d&' 
ircsini bu sayede genişlv~miştir. eurıı· 
huriyet hükumetimiz.in nldığt tedb1f' 
lcr sayesindedir ki, bu hastalığın ys11' 

dan daha çok önüne geçilmif] buıuııtı' 
yor. 

Mardindo bu dertten ynrıdan .ç?! 
kurtulmu5tur. Mücadele teşıuııı. 
burada faaliyete geçmezden evvel rıi~ 
beti yüzde 70 elan trahomdan bugU" 
yUide 30 daha aşağı <lüşmüştür. l3 
faydalı muvaffakiyeti daha ziyade b1' 

teşkilat i~tndc çalı~~ın doktor ve Jtl~ 
murlarımızm yüksek ferağat ,.e ! 
dakara.ne çalışmalarına borc;luyı~ 

Adll)~ede t::rllf cr 
Anknra 16 (Tclefonln) -Rize c:~ 

za hnkimli~ine l J küdar müddciuJll J 
misi Tahsin Ertem, Bnhkeııir mu.!d·;i 
uımmüliğine Kars miiddeiumnrt11

, 

Şerafettin Öreoğlu terfian tayin olıt~~ 
muş, Adana müddeiumwuisi Tc,.fı 
Satır bir derece terfi edilmi§tir. 



Ar111oıın k3yUnd e bir 
lnllJAk de':: (Huaual) - Armutlu koyiln· 

der . ~ Şerifin zeytinliği yanındaki 

11111 
e 1!ilnde lni bir infilak hadisesi ol • 

rııe!~r. ~mtaka bekçisinin haber vcr
l!ıaba ~enne Kemalpaıa zabıtası hadise 

1' llındc tetkikat yapmııtır. 
hu •hkikat~:ı, patlayan merminin yedi 

0 
ÇUkluk bir sahra mermisi olduğu ve 

g? 1altı sene evvel atılarak kumsalda 

~~p _kaldığı, orman filizlerinin bü
~ eaı üstünü l apatmasiyle başkalan 
li ~ltldan görülmediği, ıon yağmurlar 
11 e:uıe. bu mahalde çöküntü hası! olma 
tiiiuıerıne dereye duıerek infilak et • 

lnlaşılmrıtır. 
kat ~ıe gündı.iz saat 13 tc olmuş, fa
"ad bu •ırada orada hiç kimse bulun -

1f 1ndan kaza oJmamııtır. 
-o-

••tanbulun muhasara 
ve fethi 

l!.mi11önu llal1'tııin<Jtn: 
p l>iJ, Tıırıh 'c Edebiyat ~ubcmizin ter

lııt) etti~i tlstnnlıul hnkkıntla konrerans
fethı 'erı,inden <lstnnbul muhasaraları ve 
l', . ) ıne, zuhı olan fiçuncüsü Onh·ersile 
ı111~h Dot'cnli Bny l\lükrimln Halil tarn
P.tı an 18-1-938 Snlı günü saat (20,30) da 
dı ırıızfn Cni!nloğhınrlokl merkez salonun
•de\'erııcc-ektir. 0:1\ elll e lOktur. Her arzu 
~ehllir. 

llıznıetçi kadın aıa-
nıgoı 

ht~tı~su~ bir karlına bakmak ve evin 
h t :'"• Sormek uzcre orta yaşlı, kimsesiz 
.\hın lldın ar:ınıyor irlnre memurumuz 
~nn adresine mırrocnat. 

(._Y_e_n-,:-IN_eş~r_ly_a_ı_) 
B.ı a.t 

Zıya Mardan tarafından türkçe ve 
fran ızca, nefis bir tabı eseri olarak neş
redılen lıu broşür, Dursa hakkında gayet 
kı)meUi tnriht, ekonomik ve turistik ma
lfıırıalı h:ıvidir. Tani)c ederiz. Fiyatı 100 
kuruş. 

(Satış l eri lstonbul Ankara caddesin
de Vakıt Propaganda Servisi ve lstiklıll 
caddesinde Raşet Kltııpe~ 1; Bursada: Tay
yare sinemnsı slşelerinden tedarik edile
blllr.) 

Ana 
Çocuk Esirgeme Kunımu Ana adı 

ile, aylık bir solon mecmuası çıkarmaya 
ba~ladı. Renkli bir knp:ık içinde 32 büyük 
s:ı)fı.ılık bu sayısına 15 kuruş fiyat konmuş 
olan bu mecmua annellk ve aile edebiya
tının cnnh bir makisi olmak azmindedir. 
Butün Türk ailelerine hitap eden (Ana) 
nın her nüshasında Türk köylil kadınının 
okuyabilecefti yazılarla köyJü sayfalan 
koymuştur. ilk sayısında kadın saylavlan
mızdan Esma Nayman, Fakihe Öymenin 
çocuk terbiyesi füerfnde birer yazısı, pir 
Beht"el Kemal CaAların Cenap Muhiddin 
Koz:ınoğlıınun, İshak Refetin birer şiiri, 
doktor Hamid Osman Olcayın, Ali Şükrü 
S:ınlın, lhsan Hllminln, Fahriye Rızanın, 

makaleleri Cnhid Uçug.ın, Mükerrem Kftmil 

Sonun, l\hınzzez Tahsin Ilerkandın birer 
hikAyesl, Arife EcC\·edln )azdığı moda say 

fası ve birçok resimler var. 
(Ano) ya devam ve muvnffııklyet dile

riz. 

ZAYi • 
16 sicil numaralı Sandalcılık ehliyet 

namemle muamele cüzdanımı zayi et -
tim. Yenilerini alacağımdan eskilerinin 
hükmü yoktur • 
Kadıköy iskelesinde sandalcı İsmail 

N afıa Vekaletinden: 
t1teı~ İkincikanun 938 Perşembe günü saat 15 de Ankarada Vekllet Maheme 
1'11 t hne Komisyonunda 44500 lira muhammen bedelli 5000 adet meae köp

raversi kapalı zarf usuliyle eksilt meye konulmu§tur. 
~ A."8u hususa aid eksiltme şartnames! ve teferruatı 222.50 klln13 mukabilin

:arada Vekalet Malzeme MUdür IUğflnden alınabilir. 
U\·akkat teminat 3337 lira 50 ku nıgtur. 

~ksiltmeye hususi orman sahipleri de girebilir. 

~ \' 1"t;klilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve talimatnamesine gö
lll!Jı f'kaıetten alnımış malzeme müteah hftliği vesikasiyle birlikte 27 İkincika
~R Perşembe günü saat 14 e kadar Malzeme MUdürlUğUne vermeleri la· 

~ (65) (148) 
1 

Türk Hava Kurumu 
B üyük Piyangosu 

4. ncü keşide 11 Şubat 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

lira~U~dan başka: 15.000. 12.000, 10.000 lirajık ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) 
ık ıkı adet mükMat vardır. 
S l"l'ldiye kacfar binlerce kişiyi zengin eden bu piyankoya iştirak ediniz • . 

X 9 'un 

Maceraları 
::.~k bir cild halınde. Yalnız re. 
k lerden tbaret. lçındekt kUçük 

110rı1ışrnaıarıa btc: yorulmad&n X 9 
~ harıkulade maceralarını takip 

iş olursunu~ 
X9u ·ı~ 

~_. gibi çocutdarınız da çok se. 
~ . 
~ 0nıarın ayni zamanda eğlencelı 

0kunıa kitabı da olur. 

.., Fi •. : ... ao kuruştur 
~larınızı teşvik ediniz. Hafta. 
•fUı ndan ayıracaklan lrilçtlk ye. 
~ 1•rıa bu kUc;Qk takamı kıaa bir 

"'-nda elde ederek 

'bı.. X 9 un 1 ~l'alarından birer tane edinme. 
-"IQfoler. 

~ 

~t:i~O-K_T_O_R 
ffe?:~atı:n Atasagun 
~ 

1, eı ~ün a.ıbahlan •Clıiı buçuğa 

11 ~~rtıları 1 7 den 20 ve kadar ı ..aıe 
ta., 

ı 1 Yıtre ıpartm;ınlan ikıııcı da11r 
Qqrna 

Cq rıda haatalaı ını kabul eder 
~ trı.rtcsı ıcunlen 14 den ZO ve ... a 

r tı 
i..ı, .'-atalarını par:ı ·1 Kurur •. Ha 

b ı ~YucuiMntıı da kupon muka 
'M 

" 'llu'vrr t !":lcı Telef : lJ~f):., 

Sağlık 
Servisimiz 

l:iwıua Ooktorunıua Pazartem 11blJett 
l&&t OD tıe_, tıu(uktao )'lrQıtye b1 V P" 
aıtemla ldareb&DUU.de, <..'umartul l\llllert 
ıe aaat ıt ten 18 a kadar Lll•U Ta7)':U'e 
*p&ıtım&Dlan tklnCI dıaln Gc aumaracıa 
talıua okuyucuıarımm J9dl npoo maD 
itinde kabul eder. 
A.yat ıekltde dit Oo•torıarmam da oln> 

rucuıanmllID ım!rlırtne bUıı bulunmalr. 
tadır. Dtt dOktorumua hbrettln Otfmen 
Parmakkapı l•ttklAI cadde.inde 127 Duma. 
rada pazarteat (1lnler1 eaat H Ua 20 .,.. 
vnda bulundufu gibi doktor NecaU Palr
şt de Karaköy M&bmudlya caddeat 1-1 
numarada ealı n cum• g11.D.lerl a)'Dt uat. 
ıerda okuyucuıanmıam dlflertne balıac:&two 

ıu •e ufak tedavUer1nl yapacaklardır. 

Ayni umanda Betfktq tr&mftJ catt 
'"' ICrlp aputrmanmda .ıınnetçt mml1I 
nc:taa mabtac okuyucuıarmusm oocaa 
tarmJ .cıanet 9dlcekUr. 

Aynca A.lcaray .,.rtn ~ ,. 
amda au numarada ~ w mblı.at 

memunı Nart l!!pts KURUN doktorunun 

"~ enJe~•an bebertnl ,.n lrao 
pon mukabtllnde " aboaelertmm • ebo 
ırer- teraJtıe çocuklannm lflnnet :unetf. 
yeıert:ıl yapacaktır. 

t.tmlertnt yudıtımm doktor, dtf'Ct ft IClar 
ııetc:tıere moracaat ederken 1CURUM'un -
hizmet kuponunıtıuı ftdt tan• ırbtOrmek 

'Ar""'" 
~-KUR UN----. 

Hizmet kuponu 
Bu ıruporıu 1razete tdareatııe ~et.-:mıar 

1 - Ktı(ftlı llAnlaruu paruız tıutmrlaı 

1 - Kunınun '1eklmlerlne parıı.ıu haktm
ımu 

~ Hı.kul& ve mail mOea't'frter1n• nn 
tllrltl ıc•n•ın YnllMrını Plll'll•ıP ııonııı "~"'ntr 

/f - KtJRUN • 17 tKtNct KANUN -1938 

VADELi 

.. .. 



12 - KURUN 17 lKlNCl KANUN -1938 

, 224 

25 iNCE SiGARA 
20 KALIN SiGARA 

ılanıannız ıçin yalnız 

20335 N o. !~1,e;.:0 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

15 KURUŞ 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat mıktarlan aşağıda yazılı-' _,ı_ 
tesisat, ayn ayrı ihale edilmek §artile 25 - 3 - 1938 Cuma günü saat 151/1 
itiöaren sıra ile Ankarada İdare binasında kapalı zarfla Mtm alınacaJdl'o 

Bu işlere girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat temina~ 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Na Cia müteahhitlik vesikası ve teklifi~ 
ayni gün saat 14 de kadar her grup için ayn ayrı zarf halinde Komisyon Relt 
liğine vermeleri 18.zTmdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malı.eme dairesinde, 
şada Tesellüm sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Grup 1S1 M 

1 - Oksijen ve asetilen tesisatı 
2 - Muzayak hava tesisatı. 
3 - Kereste kurutma tesisatı 
4 - Tav ocaktan ve hava gazı tesisatı 

Jltthammen 
bedeZ 
Lira 

36.000 
35.000 
17.000 
65.000 

Ha~ 
cırn 

Jlu~ 
tenPJll"" 
Lirtl 

2.700 
2.625 
L27Ş 

4.500 

Aşağıda isimleri muhaınmen bedelleri ve muvakkat teminattan yazılı t1' 
muhtelif kalem tezgi.h ve makinalar 30 / 3 / 1938 Çarşamba günü saat 15 de d 
rı ayr1 sıra ile ve kapalı za.rf usulü ile Ankarada İdare binasında satm alJlf' 
caktır. 

Bu işe gınnek isteyenlerin muvak kat teminatlarile kanunun tayin ettJI 
vesikaları ve Nafia. müteahhitlik vesi kası ve tekliflerini ayni gün saat ı• IJ 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka rada Malzeme dairesinden, 
şada Tesellüm sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

M alzenıe11in isim ve Mikto.n 

2 ndet Bileme otomat ve tezgahları 
3 ,, Takım bileme tezgahı 
1 ,, Hidrolik perçin makinesi 
2 ,, Elektrikli perçin ocağı ' 
1 ,, Motörlü seyyar kazan muayene 

tulumbwıır. 

1 ,, Takım torna tezgahı 

Muhammen 
bedel 

Lira 
12000 

2200 
2500 
1800 

900 
9000 

Haydarıı" 
(11~)~ 

Mııva1'1fl' 

temirJOI 
Liri 

900 
165 
187.50 
135 

67.50 
675 

EvveP.;e ilan edilmiı olan Ankara Garmda Revizörlük binur iJe urrı~ 
hela binası in§aatı yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuıtur. 

I - Bu işlerin keıif bedeli 43.000 liradır. 
il - İsteklileri bu i§e ait prtname, proje ve sair evrakı Devlet Demi~ 

lanmn Ankara, Hayadarpaıa ve Sirkeci vezneelrinden 215 kuru1 mukabllllı' 
alabilirler. 

111 - Eksiltme 31-1-1938 tarihin de Pazartesi gUnü saat 15 de Anbrf/J , 
Devlet Demiryollan Yol dairesinde toplanacak Merkez birinci Komisyonca 1' 
pı1acaktır. 

IV - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubiyle birntrt~..! 
şağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün ayni saat 14 de kadar Komisyon rır 
setine tevdi etmiJ olmalan lbırndır. 

a) 2490 sayılı kanun ahklmına uy gun 3225 linlık muva~ teminat. 
b) Bu kanunun tayin ettiği ve prtnamede yazıh vesikalar. 
c) Nafia Veka.Jetinden musaddak ehliyet vesikası. (101) 

Yerli ve ecnebi mala ait muhammen bedeli ve ismi apfıda yuıb muh~ 
ebonit malzemesi 2-3-938 Çarşamba günU saat 15.30 da kapalı nrf usr 

ile An karada idare binasında satın alı nacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin teklif edilecek malm yerli veya ecnebi oıll' 

ğuna göre ıhizalannda yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin cttitl vesit' 
lan ve Nafia ,Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gUn saat 14.30-a ıaJJI 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazım dır. 

Şartnameler parasız clarak Ankara da Malzeme dairesinden Haydarpatıd' 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinde dağıtılmak tadır. (206)

1 YERLt MALA AiT ECNEBi MALA Al 
- Dr. Ihsan Sami - Muhammen Muvakkat • Muhammen Mavaldr" 

1 !?.::~kv?!ıl~I~~ 1 Va~~ ~~müatör!erl için ~~65 E:: ~ 'E: 
pek tesiru ;e taze aşıdr.-. Divanyo- ebonit kutular ve muhtelif 

1 lu Sultan Mahmut tür~si. No. 113. ebonit parça çubuk ve Icv· 

••••••••m••••- haları. 
!llm ................ ~,~--~------~ .. iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİll'll 

1 
H;1rict Askeıi Rıta-ı 

alı iliiı.ları Ankara caddesinde 
kirahk dükkan 

Vakit yurdunun altmda (6len Fransız kitapçısının) yeri ve arbClald 
depolan kiralıktır. 

B~r1eıtirilmek suretiyle 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi
lir. İsteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna mUracaatlcri. 

Her bir tanesine tahmin edilen 349 j 
kuruş olan 20.000 tane kilim kapalı 1 
zarfla eksiltme gününde talip çıkmadı. 
ğından tekrar kapalı zarfla eksiltmeye 
konul{r1uştur. İhalesi 20- 1 - 938 per. 
şcmbe günü saat ildedir. İlk teminat 

4740 liradır. Evsaf ve şartnamesi 349 ku. ' 

ruş mukabilinde M. M. Vekaleti Satın. •••••••••••••••••••ı••••••••,.. 
alma Komisyonunda alınır. Eksiltme. 
ye gircceldenn 2490 sayıh kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesa 
ikle teminat ve teklif mektuplariyle bir
likte ihaleden en az bir saat evvel An. 
karada M. M. Vekfüeti Satmalma Ko. 
misyonuna vermeleri. (681) (8717) 

: 1-.tanbul 'Belediyesi ilanları . 
-

Hepsine 60 lira bedel tahmin edilen Göztepe taş ocağile uzunçayır ldıff 
ocağı mevkilerinde çöplerden hasıl olan tahminen 800 araba gübre 1atıııol 
üzere açık artırmaya konulmu§tur. Şart namesi Levazım m!idUrlüfünde ı3rOİ" 

______ T_a_s_h_h ______ bilir. istekliler 4 lira so kuruşluk ilkte minat mambuz veya mektubile 1*9-) 

27 / 1/ 938 perşembe günü saat 14 de Daimi eno:imende bulunmalıdırlar. (S. 
Dünkü nushamızda intişar eden Be· 

tiki.aş icra memurluğundan Fatmanın 

İsmail zimmetindeki alacağına dair o
lan 935 - 732 dosya numaralı ilinında 
bahsedilen arsa fıkrası (1800 zürra ar
~:.n:n i:çtc bir hissesi 480 metre ve be· 
her metrosu bir liradır) şeklinde yazıl
ması icabel::lerllen bir tertip hatası ya -
pılnuı. yazı kan~mı!!tır. 

Tashih olunur. 

Sahibi: ASIM US 
Neıriyat müdürü Refik A. Sevenıil 

(U4) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankar• 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bin üç yüz lira bed~l tahmin edilen yirmi dokuz çqit Matbaa malı,, 
si 29-1-938 Cumartesi günü aut onda açrk eksiltme uaulile satın ~ 
ır. 

2 - Almaı.:ak çeıitlerin mıktan yazılı prtnameal paruı.z olank xoıtbf'I' 
dan alın1b:lir. ı 

3 - Eksiltmesine kan~k iste yenlerin dokun yedi lira elli altı ~ 
l:.ık ilk teminat ve p.rtnamede yazılı Belgelerini en ceç belli ı0n uat oodf'. 
evvel Komisyona veımit olmaları. '{80). l. İ31fl 


