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Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 ,para 

- ~ -

En • • 
zengın 

Varidat, geçen senekinden 17' 
milyon lira fazla o!arak 

248.320.000 lira · 

bütçeılıiz bu yıl 
Beş devlet birleşiyor 

---------
Denk bütçe esası 

ingiltere, Fransa, Almanya, italya arasına 
Lehistan da girecek 

muhafaza edilmiştir 
4nlcara, 9 (Telefonla) - 1938 mali 
~ bUtc;esi için tahmin edilen varidat 
lıın&._320.000 liradır. Bu suretle, 1938 ;'\'tt:lt cumhuriyet devri bütçelerinin 

~a..bı mucibede bu cihet kaydedilmekte 
ve aynen şöyle denilmektedir: 

''Bu yükseklik denk bütçe eAIUl· 

dan f edakArlık etmek suretiyle temin 
edilml§ değildir· Varklat muhammena

(Sonu Sa. 4 Sil. S) 

italya ile İngiltere yeni bir deniz 
anlaşması yapacaklar 

)ilkseğini teşkil etmektedir. 
8u bUtçe kanunu layihasmda.ld es-

liayat pahahh
ğına k~rşı 
mücadele 

'I t.t..nbnldA hAJ·atı ucuzlatmak lWı 
~ ft1at1anna narlı konulması, ister 

BüyOk 

Varşova. 9 (Husus!) - Lehlatan 
Harlolye Nazın Bek Romadakl s«S· 
rilşmelerlnde, Orta A Tn1pa - bll-

•• 
On der 

Ankara Halkevindeki 

Güreş müsabakala· 
rını teşrif eltiler 

~- belcdJycnln et alım satmu 
~. pl7aea Uzerlnde nazblı roll al
·~ icap eden bir vut1et thdatt 
...: ttlr. Zira etin ucmlamau beri· 
.,. r.&uııAk artmış ve mezbahada ke-
:-... evvelki batta1a nuaran ruz- ll * 

Kon 
Nisan 
raya 

MontrU 
nlo tanı 

rada 
Sotp. 9 (B 

tesl 1'asf70r: 

çan o 
aA·nka
elecek 
kavelesl
ası Anka
acaktır. 

AnkaradaB 
dan İtalyan i aratorlutunun ta
nınmasr, romad çok iyi karşılan

mıştır. 

~)'lnaı bir nlsbetlnde fazlal~ Ankara, 9 <Telefonla) - Ankara f klilbll tarafından tertip edUmil ve Gtı-
.. 8a rakam, etin ucnzlatılması 1• bölgesi spor klüplerinin gUrq mtıs. ı net kupası ile ınOJıteılf madalyalar R.<Jmada 'bultınt.171 Le'lt Hariciye 

ah"llnlıa bundan hemen hıel· bl.kalaruıa bu nkpnı,aaat 3> d• .Halk· k .... u. · Naaı11 B. Bele 

Şimdi, kat'l o rak blllndilino gö-
re, en nihayet san ayı içinde, İtal
yan Hariciye N zırı Kont ÇAno An· 
kv'41J> haakL .a.lba ~lef.lan 
mertezlertnl d zl;raret edecektir. tir 

., ~~ı.n~~- .._,....h-4..__ı..._ ... ......,.~--...... +-.1N1111..,..._...___.-...ı.,....,... ... _.lllf; ttiia "niitl"ffl-ilfeHte1irtiiaeıi 
1- _ un-abaklllar, Ankaradakl on-... 'So.uc • "• • ft .tJ 
"'llılihfm41r. .-u. --. '' · ....,. "" batta. Berlln • Roma mihveri ve 

tr ~r tarft"!' ~art ve nisan ~11•· 1 dOrtler patanın bqler daktı hallne "'t Phk hft)"\"ım mnçaredatının .. M o·s kovada s o·· y e rettrllmestnt kODU§ID&ktadır. . 
~iiı/''~' bJr mo,·ııfmdlr. Bu sebepler· • Bet'ln Roma zl7aretl mnnasebetl-
~olarıdır kJ latanhlıJda utışa le Leh hariciye nezareti erklnmdan 

Roma mabafllinden alınan ha· 
berlere göre, litalyamn Montrö mu
kavelesine lşU aki, Kont ÇAno'nun 
Ankaraya var ığı gtlnden itibaren 
başlayacaktır. Bu suretle, ltalyan
lar da Montröd kararlaştırılan Bo
tazlar rejimini nıyacaktır . 

.... lan ~in mevcut ihtl)"A~I k&r• ne n 1 e re 1 n g ı· ı f e re ' biri fUDları 167Jemlotlr: 
~ ltalunası nctlceat hasıl olmakta- '(SOftt!: MI· 10 ri. 3) 
... a. \'amyet kal'fUmd• 1stanbuJ 

~ edt1esı için 7apılacak ~y doğru- ya 1 a n d ,· y o r ·' 'eaa dairuya belediye cU Uc hariç· 
-,, kaeaphk baf\·an getirerek mu
.... eıa tirat ~rlnden plfasadakl et 

1~ınr tatmJn etmekti. 

~ lstanbnl beledJ70 mccllslnln 
~ t fevkalAdo toplantısı böyle bir 

Jı!tıUn zaruri olan nettcesldJr. 
-._ •~mada beledlre idaresi lllzu
... "-llnrte pi7uayı tanzim etmek 
.... "" •"'tarla birlikte nra tek ba
"aa .. ~1van getirtmek itin meclis· 
~ salAhlyet. hem de kredi ts
~ r. 1'feclls te bu t1alAhlyetl ve 
~ 1t Termlştlr. lijlmıU bu itin 

t\. ~tnıa sıra aeJmlştlr. 
e.~'*k şunu itiraf ctm«"lhlfr ki ·Is· 

1 baledJ1est bu tar7.fla bir te-

ASIM US 

Yunanistanın Moskova 
güderi intihar etti .•. 

• 
iŞ 

Sulkaslçllar Oorktyl nasıl GldUrmDşler ? 
Londra, 9 (A.A.) - Royter bildiri

yor: Moskova davaamda bazı İngiliz 
phslyetlerine kal'§ı yapılan itham • 
Jar ve entelliceıus servi.ahı Troçkist fa. 

allyetlerde oynadığı rol hakkında bu
gtln Avam kamarasmda eorulan muh
telif suaJlere cevap veren B. Çember-

(Bmuı: Sa. 10 Bfl.. S) 

Şehir Meclisin:n dünkü 
f evka~ade toplantısı 

4cikı. ~~;·
8

~~:
4

~ Belediye lüzumunda 
&ı .. TUrk Kuşu kasaphk et getirtecek 

~. tal ebesi · · 
"-•neye çarparak Gidil 
~ 9 (Telefonla) - Bugün 
' un .Etimesğut hava meyda. 
S:Ptlan çalıemalar ve talimler 
°l'Q;~ çok acıklı bir kaza olm111 ve 
'bit- hrı ""1 talebe!erinden Musa adlı 
""lıt ç tayYarenln pervanesine çar • 
~ aft!' surette yaralanmJ§tu'. 

l'e ::ı derhal nUmune hasta.haneai
~ ~ edilıuioee de, maaleee!, bir aa· 

"6cı hayata gözlerinl ~uıtar. 
~ ~hunumi muavinlerinden B. 
' talı t derhal hi.diae mahalline ge
~-.at kikatta bulunmuştur. 
~ e lehidi gencin ceıwe mera • 
~'!_f11agtm) yapılacak ve ha\·a 

"4bectdeld fe)ıltllk mezarlı-

>. 
"t:I 

Qan Crı~ğlunda bir vangın olmUf, üç katlı bir Mnanın iki 1oatı !Pft
m~tır • . TofMUtını ~ iincü 84Y'f<Mla okuya.oak.;ını:. Re.!imde itfaiye ~ 

l&f&Tketı gl)rU'lü11or •• 

·~~ pe§iHdea: 

Gerçek tuf ak 
Kalllornl1a'da b"lr hatta detam eden şiddetli yağmurlar netice. 

sinde on bin kilometre murabba.J bir mesafe>1 mlar bastı. Hollvud'da 
bu hitan sa.hamım içinde kaldı; &lnema )"JldızJArmdan bir toğu öllm 
tebllkelerl geçirdi; buıları bttJtlk fedakArhkJar ile boğulmoktan zor 
kurtanldı ••• Avrupa cUetelert bu ınal6matı \'erirken Amerika sinema· 
cılannm bu baJdld tofanı .da her tehlikeye rağmen filme aldıklarnu 
llAi'e edttorlar.. • . 

Sinemacılar blrtalwn,o)'11Jllarla tufan taklitleri yaparlar, a.rasıra 
filmlerde eördQlmtlz debfetll J atmurlar. fırtlJlalar, tabanlar, Mi
ler Jçl-1e ,..ıpı._, ~ybolan evler, boiulan insanlar, dalgalar arasm· 
dan cel• terp&lar hep Holivud ~natkArlarmm ha7allnde VüCut bu
lan ve ttlrll tekiılk vasıtalar ile "inema perdesine bir hakikat şeklin
de abetttrllen tutanlardır; galiba fırtına ve ratmur ilAbelerl Boli· 
vad J'l14m1annm tufan taklitlerini göre göre canlan sdalmıf olacak 
ki: 
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Bi1az da şaka: ----
Hıdırelleze kaç 

saat var? 
YAZAN: Osman Cemal Kayçııll 

,:. 
Bu da ne biçim sual? dlyeceksl· ( ince hesabı unutuverdim. Yoksa 

nlz. unu, siz gidin de dlln akşam ay- bani az kalsın o dakikadan itibaren 
nl suaU bana soran zata söyleyin! Hıdrrellcze kaç gUn. kaç saat, kat 

Adnmca~ız, karanlıkta ve tepten 
ha yolda yanrma sokulup Hnce: 

- ttğurlnr olsun hcm~chrlm. 
Dedi. Ben de hemen cevabı bas-

tırdım: 

- Eyvallah, teşekkUr ederim. 
Du sefer: 
- Sornıak &yıp olmasın ama, de· 

dl, snnn bir şeyl flora cağım! 
- Sor bakalım? 
- Hıdırelleze kaç sa.at var aca-

ba? 
Dlr adım yana kacınarak: 
- Saatini, dl\klknsmı pek bllmem 

amn, kaç gUn olduğunu sorarsan 
ıannederim em, elll beş gUn varı 

- Hıdırelleze kac gtın olduğunu 

benim bnbam da bilir. Marifet kaf; 
sant oldu~unu btlmell! 

lşl alaya vurdum: 

- Bu ge<'e evde hesabını yapayım 
da yarın akşam bu vnklt sana, onun 
da cevabını Yorirtm! 

- Hesaba hacet yok, dedi. ben 
sHyleye7Jın sana: Hıdırellezo şimdi 

kaç saat kaldığım! 
- Söyle bakalım t 
- Tamaam ... bin ne )'Uz altmış se-

ldz saat var! 
- NP malQm? 

- tnanmazsan eımdl beraber he-
tınphyahm ! 

- lnanctım, inandım! 
- Hem ben yalnız ona kaç saat 

d:a~ıı. kıı.c dakika kaldılını bile bl· 
lirim! 

-Yaaa t 
- Maşeaııah, ne sandın yat 
- Öyleyse söyle bakalım, Hıdıret-

Jne kaç dakika var? 
- Tam11am ... bayım yetmiş iki bin 

teksen dakika var! 
- Ne malOıa f 

- ınanmansan, etmdt blrıtkte ho-
tapl ıra hm t 

- !nandım ,tnRndrm ! 
- l\en, hatt! tlmdt Hıdırelleze 

kac saniye kaldığını btle bntrtm! 
- Ynaa! 

- Ne Randın ya bayım, Ben ben' 
aı buz adam mı sanryorımn? 

- O halde söyle. görelim. Hıdırel
leıe ~imdi kaç saniye kaldt1' 

- Tama.anı ... dört milyon Uç yUı 
Jlrml dört bin sekiz yUz saniye! 

-Ne maJQm? 
- Oel şu aydrntrk kOşeyo, çıkar 

tu kMıdı kalemi! 
-Ne olacak? 

- Madem ki tnanmıyoraun hesa-
bını yapacağız? 

- Jşın mi yok 11enfn yahu? 
- Ben işlerimi ıUndUzden bltlr-

)!lm 1 
- Peki, bunlan nerede Te ne za

mnn hesap ettin? 

- Bunları df"mtn Hacı Muhlddl
:nln t!Ukk!nmda hesap ettim! 

" - A rn. ııen ne iş yaparsın 1 
L- Ben mutekaldlm! 
- MadPm kt sen bu kadar ince he-

8ı\nh\rı yapfns<n< beceriyorsun, ~u 
halde !enenin falan ayındRn falan 
ayına, falan mr.ıvlmlnıten fA.lftn mev 

maya kalkışacaktım. 
ıiaklka, kaç saniye kaldığını hesap
lamağa kalkışacaktım. 

Şimdi tt:haflığa bakınız ki benim 
hu yazımı okuyanlardan bazı me· 
raklılar dn bu meseleyi besaplnma
ğa kn.lkışncaklar. Fana doğll, bunun 
hem rlyuıiye biraz faydası olur, hem 
do oku~·u~ular bir de bu bilmeceyi 
çözınckle biraz vakit guc:lrlrler. 

Profes~r Bay Mazhar Osman ov
vcııs: gtın kU gazetelerde: 

- Kacıkların coğu hastahanede 
ı1eğtl, hasta.t}anenfn dışrndadır! 

Diyordu. Yoksa, dUn gece yolda, 
bu ince hesabı bana anlatan zat ta 
bunlardan mıydı dersiniz! 

• • • 
Saati, dakikayı, saniyeyi bıraka-

lım ama, şurada on, on beş, daha bl· 
lamedlnlz yirmi, yirmi beş günümüz 
kaldr, ondnn sonra tamamdır artık 

keyfimiz! GHzUmUzU acıp kapayın

caya kadar bir do bakarız ki: Çnla
bndeml. kiraz, erik, dut, eeftalJ, ka
ylsl gibi bahar ve yaz meyvalan ko
valamaca oynamaya başlarlar. 

Ya ataclar ne vakit cıcek a<:acak? 
dersiniz. Merak etmeyin, eli kula~ın 
dadır. llnllmUzdekl şu yedi 1tUn1Uk 
(Koca bayan soğuğu) da geç11tn! 

KUL TUR iŞLERi: 

iLK OKUL MUFREDAT PROG· 
RAMLARINDAN ALINAN 

NETiCE 

Yeni ilkokul programının tatbik e. 
dilme~e başland ğının ikinci yılıdır. Bu 
mUnasebetle t•'.mdiye k:ı.:!ar programm 
verdiği neticeler gerek KUltUr direk -
t5rlilklerince, gere~!e ilk okul fspek -
terleri tarafından tesbit edilerek Ba -
kanlrğa b!tdirilecektir. Bu hususta kül. 
tUr bakanlığı alakadarlar arasında bir 
anket açmıştır. 

O:tTA OKULLA'lDA 
KOOPEJlATIFLER 

KUltUr bak:r.ılığı orta okul talebele· 
ri ıçin okullarda kurulacak Kooperatif
ler ha~kında yt-ni b3zr k;ırarlar ver
miştir. Bu kararlarda kooperatifin ne 
ıekilde çalı~acağr ve id~ı:e edileceği 
hakkında bir talimatname vilcuda ge. 
tirilmiş tir. 

Bundan başka llk okullarda koope -
ratif teıkllltı da vll:uda getirilecektir. 
BugUn §ehrimizin bazı ilk okul'arında 
mevcut lfıooper:ıtif teşkilatı tailmatmı· 

me htikUmlerlne göre tam teşel:kül et· 
mit bir kooperatif değ.~ldir. Bütün o • 
kullarda bunlann vaziyetleri tetkik e· 
dilecektir. 

SENBENOVA LiSESi 
TALEBESi TAIH SERGitNDE 

Senbenova lisesinin ikinci devre ta
lebesi dün tarih öğretmenleri Raşit 
Bayraktarla beraber Dolmaabhçe sa • 
rayındaki T~ih sergisini gezmiglerdir. 
Sergideki tarihi eserler hak~ında öğ _ 
rctmenleri kendilerine izahat verrr .. ~ • 
tir. 

Yemen vali~hlı 
Önümüzdeki hafta 
~ehrim:ze gelip 

.\nkoraya gidecek 
Ankarayı ziyareti mukarrer olan 

:lemen veı:ahdi Errlr Seyfilislanun o • 
nümüzdeki hafta içinde şehrimize gel
mesi beklenmektedir. 

Emir Seyiilislam, şimdi hc:ılyada bu· 
lunmaktadır. Londrada fl\en Fransaya, 
oradan italyaya g.ı.den veliaht, Roma • 
da parlak bir surette istikbal edifmiş
tir. 

Kenı~isi daha evvel İtalyamn diğer 

şehirlerine de uğr .. yarak büyük otomo
bil fabrikalannı ve İtalyan tersancle 
rinı ~ezır.!ştir, 

Romada Miissoli:ıin bir mümessili ve 
dört miisteşar tarafından karşılanmış, 

gerek Muııso1ini ve gerek hariciye na 
zm Kont Çiyano ile görüşmüştür. 

Yemen veliahdi, ağlah~ ihtimal şeh· 
rimize geldiği günün t1kşamı Ankaraya 
gidecektir. 

37 kfşlyp yeniden 
ceza verildi 

Evvelki gUn Beyoğlu mmtakasın
da 31 kişi ceznlandırılmış, 32 kilo 
kntak dana eti, 10 kilo fındık. beş 

kilo fırnncala imha edilmiştir. 

EmtnönU mıntakasındn 39 ktştyo 

ceza yazılmış, 19 numune alınmış. 

bir kavve milhürlenmlş, 114 kilo ek
mek l~ kilo yurka imha edilmiştir. 

Fatih mmtakasında da 16 kişi ce
zalandırılmıştır. 

-o-

ElçHerln otomobilleri 
Ankara, 8 (Telefonlal - ErMb1 

elçi ve r\lplomntlk mPrıurlatm hera
berlf'rlnde get•recnklerf otornoblll<'
rln gümrük resminden muaf olduk
ları malUmdur. Ancalt, satıldıkları 
veya bnşkn şahıslara devrolundııkla
rı takdirde gUmrUk vesalr resimleri 
alınmaktadır. 

Bnzı elçilikler bu µsuıun kendile
rini otomobillerini imha mecburi
yetinde bıraktığından şikfiyet etmiş
lerdir. Bu müracaatların ll!lhatı uy. 
gun görülmüş ve kanunda tn<llH'ıt 

yapan kanun 10.ylhası Meclise scvke-
111mlştlr. 

LA.yıhnya gtlre. iki ııene kullnnıl
dıktan sonra devredilen otomobfl
lerden gtlmrOk resmi aranmıynrnk 
iki seneden önce satılan veya dev
red l lcnlerden muhamm"'n lnymetle
rlnln yUzde :?O u nlmnrnktır. 

Ba1f'ın - Ben h'1rmcdım, d:yorsun, 
Bu Çin vazosı• kendi kcndi7ıc kırıl
maz ya! 

Hi.-metçi - Yanında bir de Japon 
tablo:ru o?duijunıı unutuyorsunuz ••• 
Çinle Japon harp ediyor ya ... 

F'enni bahisler : 
------------------mi .... için bazen: soğuk, 
bazen: sıcak olur? 

---- UA' , .... ---------- ,. .. ~~--- .... 
~--:..\~ -·-----

- ~'fl'''f> F' 
----~ ---..... .... -- ----.... ~.--- ..... ---,.,~--

... .E.cliFti qır.~ 
t'.ış mevsmılnin en soguk ıdevrmı 

artık geçirdik. Vakıa Mart ayı da mem
leketimızdc az çok soğuk bakrmınıiaıı 

tehlıkeli sayılır: "Mart kapıdan baktı· 
rır, ~ıızma kürek yaktırır,, sözU boy 
bude değildir. Bununla beraber Maı tır. 
girmesi bahann aşağı yukarı müjderi'Ji 
demektfr. 

Sıcak mevsimlere her gün biraz dıı· 

ha yaklaşmak inEanlann kalplerine Ü· 

mit getirdiği gibi soğuklara km-tı be -
denl:re de tahammül kabiliyeti venr. 
Gü:ıeş arzın etrafında dönerken ne. 

den dolayı geçtiği feza mıntakalann -
da bazan soğu'k,. bazan mutedil, hazan 
da s:c:ı!< oluyor?. 

Arz güneşin etrafında dönerken dai
ma ondan ayni mesafede olmaz. Arz 
hazan güneşe yaklaşır hazan da bera -
her uzaklaşır. Bu vaziyete göre tırz ü. 
zerinde muhtelif mevsimlerin husulü • 
ne sebep olmak üzere ilk hatıra gelen 
şey de arzın glinc~e karşı uzaklığı ve. 
ya yakınlıftdır. 

Arz güneşe yaklaştığı zamanlard:ı 

arz üzerinde sıcakhk, uzaklaştığı vakit. 
ler:ie de soğuk olur sanırız. 

Halbuki ~şin esası böyle değildir. 

Hem de bunun tamtersidir. Güneşin 

arza, yahut arzın güneşe en yakın ol· 
chığu zaman, ilkkanun 2f inci günii 
dür. 

Güneşin {hadid) noktası denilir. 
Burada arzın güneşe olan mesafe,i 
36,44,000 fersah = 145,760,000 kilo 
metredir. Buna mukabil arz güne~fo 
etrafında dönerken ona en uzak oldu. 
ğu nokta Haziranın 2ı inci günüaiir ki 

buraya da (Cfc) noktası derler. Bu -
rrda arz ile güneş arasındaki mesafe 
3 7 ,684,000 fersah ==-- 150, 7 36,000 ki· 
lometredir. 

Şu halde nasıl oluyor da güneş arza 
en yakın olduğu bir zaman kıga tesa· 
düf ediyor ve nasıl oluyor da en uzak 
olduğu bir zaman bunun tersine olarak 
kış mevsirr.'.ne rastgeliyor? 

Bunu anh-nak için arzın etrafında 

dönerken sizdiği mahreki ve arzın bu 
muharrikin üzerinde muhtelif mev•im 
lerd:: güneşe kar ı aldığı vaziyetleri 
~öz önüne J!Ctirmek lazımdır. Nasıl kl 
burayıı koyduğumuz resme h'raz dik · 
kat edilecek olursa bu vaziyetler gü· 
•eke tasavvur edi'ebilir. 

Arz güneş etrafında dönerken tam 
bir daire üzerinde hareket etmez. Ka 
tınak·s denilen yumurta biçiminde bir 
m·ı'ırek üzcrind'! hareket eder: Gü:ıes 
m'!rkezdedir: (S.) arz (A.) nokta"ın -
da bulunduğu zaman ( A ) nokta~ın" 

ni11b:tle r.üneşe d3ha yakın bulunuyor. 
Arz bu ( A.) noktasına gelinAe kar ve 
buz mrntalrns•nı girmiş otur (21 tlkka· 
nun). Halbuki (A.) noktasma gelince 
ar-.·1aki mesafenin ne kadar uzııkla" 
mıs olduğu rek kolay anlaş·lrr. Bu 
t"k'°1irde nicin arz ?üncşe yakın oldu 
ğu zamnn kış. uzc>klaştığı vak.:t ise hu
nun tersine C'llarak yaz mevriminde bu· 
hmuyoruz? Şunun kin ki güneşin şua
lan arza en yakın ol"m noktada arzın 

" p mıhverinc meyilli bir auretu: ~eıir• 
Halbuki uzak olduğu yerde &kine ge. 
lir. Tabiidir ki güneşin şuılan biıi!tl 
başımız Uzcrinc dikine indiği zaın~ 
hararet.'. de şiddetle hissedilir. :MeyilU 

'd .. olarak indiği zaman ise hararetin §1 

deti ~<ıybolur. 
Nitekim bunu alelide bir muın i)e 

tecrübe etme le te milmkündUr: Muın\1 
alınız, eliniz..: mumun şualanna dik oit 
vaziyette tutunuz. Göreceksiniz ki rssıı· 
mun harareti burada şiddetle hisseder

4 

siniz. Fakat eliniz.: meyilli olarak tıJt• 
tuğunuz takdirde mesafe daha kısa o1

4 

mun hararetin.~ burada §fddetle histe ·, 
dersiniz. 

• •• 
Osmanlı hankosnııll 

kredllerl 
Ankara 8 (Telefonla) - MtızeY181 

bir mnkavelename ile Osmanlı IJBll
4 

kasının açtığı 1.250.000 tnglllz urıı~ 
lık muvakkat kredinin tık taJ<sld

0 
geçen mayıs sonunda verilmişti. 25 

bin tnglliz lirası olan 2 net taltstt 1~ 
de önümüzdeki mayıs sonuuda tcd • 
yesl tcap etmektedir. 

Yeniden açılacak 500.000 tn«fllS 
liralık kredi mUnnsebetlyle Mali>"' 
Vekft1et1yle banka arasında muıı~· 
vele hOkmOnU tadlIFm şu şekilde tılt 
anlaşmaya varılmıştır: 

Hazinece ödenmiş ve ödenecek ~ 
lan iki taksit me<'muunun 500.0° 
lirası ha..ztııo emrine tı.made ~uıuo~ 
<'ıtktır. tıat.lran 9-38-tar.thfntı,,.n 

tlbarPn de ondan sonrak~ üç mali 6~ 
ne lçinda her sene 250 000 oıarB 
,erilecek taksitler tehir cdttece1' 
ve hu "t:rPtle )'PDtı!P.JJ tesis olunara' 
kredinin mecmuu 31 mayıs 1941 t~ 
rlhtndo hnşlamak ve 31 mayıs 19' 
da bitmek üzere beş mali sene ıcill

4

l 
de Mcnecektlr. 

Dll!er taraftan, banka banknotl"rı 
hakm<la tesbtt olunan rejimi bliJiO• 
met 31 birlnclka.nundan 1941 den~ 
tlbaren her an nihayet vermek hıı1'

4 

kına malik bulunmaktadır. Yeni a~: 
laşma ile ltredl 1946 da tnmaoıell 
ndc edtımtş oln<'ağ'rndan bu tnrUılıı 
de ona ~öre tPsbltl iktiza Pfnılştlr• 

Mukaveledeki tadil1n tasdfıtl t&" 

ınln için hazırlanan JAylhn ınec1lsB 
verilmiş bulunuyor. 

KURUN 
AllONE fAUIFESl 

Alt•ııılrkel l\lemlcket 
ırtnt.lu dışınds 

A\'lık 95 15~ "rş. 
& o~ lık 2li0 42~ • 
6 Aylık 475 8:.!U " 
\'ıllık 900 1600 .. 

farıfeslncfen O:ılknn Hlrlıği için o.rd• 
otuz kuru~ JüşilHlr. Postn bırliıtlr.c gl~ 
ıııcycn yerlere Q} do retmiş beşer ı.urıı 
ıonırııeılılır. ı 

ıe 4 

Abuııu kııydını bildlreıı mektup ve 
ı;rul ürr~llnı, nhurıe pnrosının posla 'e

kt>U4 
)il hnnkn ılc yollomo Oı-rclinl ldor<' 

ılmlne kadar knç saat, kaç dakika. -------------------------·----·---------------

ılı ü:ı:crinc alır. e 
\ cnıı!Pn & abone ynuın Vl'Yll 5 ı.b01" .. 0 , a• 

lılrıfen \117.ılnnlnra, nıekll'pl,rrle kuY kaç sanlyl\ oııtuılnnu gösterir gayet 
mutasstı.1 bfr ta k\·lm yapıp bnstırsan 
dehtettl para kazanırsın! 

- Hani buna niyetim de yok de
#11! 

Tam yanından ayrılıp kendi yolu
ma sapacnlrrm sırada şunu da s6yle
metl unutmadı: 

- Hesaplarım do11do~rudur haaa! 
İnanmazsan eve gidince een de he
tıapla, bak, bunıarc'la benim bir tek 
sayı yanlr~lrğım yok! 

Şimdi aldı mı heni ufaktan bir 
merak! Aeaba kafa111 otduk<:a yDk
lt1k olan bu adamın bu slSyledlklerf 
Te bu hc3_:ı:>~n gerçekten doğru 

ma. nntrş mıT 

Beft'tet TeRln, en gt4lnce, 
,,. ..... ~., ..... ..,....,.,..._. 

Çapraz Kell•e B lnıacası ............ -.-. ...................... ___ ............................................ .. 

1 
2 

Yeni bulmacanuz 

ı 2 

s __ _, 
4 
5 •--+--+-~~ri-+.r.---;--1 

sıtası, hamamda kullanılır. 3 - Yı
kandıktan sonra olur. 4 - Beyaz. 5-
Gece aydınlatan, Beyaz. 6 - Sarp 
yerleri tırmanabilen bir hayvan, klS -
pek derecesinde sadık olmayan bit 
hayvan. 7 - Anadoluda bir yer. 8 -
Lisan. 9 - Ele giyilir. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - SUtten alınan mugaddi kısım, 
dahi manasına. 2 - Bal yapan, eski 
olmnyan. 3 - Dans, azapli vaziyet. 
4 - Bir nevi kuma§Uın yapılıın pnl
to, gllzel giyinen. 5 - Ekmek, relin 
6nüne ge~mek l~ln yapılan hail. 6 -
t bulda bir aemt. 7 - k sıcak ol-

Dünkü bulmacanın balledilmit ,eklı 

t 

,. 

mn.yan su, erkek. 8 - Ger('n mevsim, 
isim, bir emri hazır. 9 - ~ 

larıno ft\Tıt·ıı ıcnııllil yapılır. 

Türklurnfn hu po~tn nırrkntndl 
/(l'UIJN'n nfmnr un:ıtrr. 

Adres drAl~llrmc nrrrll 25 kuruştur• ı 

Geçmiş R urunltır: 
1J 5 seli"\)e e\?v;eB 

lQ) lYJ n lUJ ifil 
'=» ·rrıe4 

ANKARA - 3/üva:enel mali11t erır:dul· 
nl hııgünkü lçtlmaında ŞairlO:am Atf/Jİfl4 
hal.· llamlt beye hi:mrlf ıontarıi11r ter a" 

il' 11 ra rrın r 
ılcn olarak madnmı'llha11at e 1 • (;rıt 

• 1 ı t ,.,.,,ıme n.!11 rıe 11/rmr bt~ lira ta ıs sn /(4 
' • t 75 l'ra tıılntı karar oerlln. f~llr. Snrr n ı 

l:nürlf11,.11inl' rlolmnulmmracnktrr. ___..,-

1'.. U I una ahonr t1J11n1JI 

'111 etUnlııö 



Şebi~ Hab~_r_Ie_r_i 1 

Alemdarda dünkü 
. \ti 

yangın 

l'Clngına küçük bir çocuğun dolaba 
atlığı kibrit sebeb oldu 

l»· 
fen: liat yanmch Alemdarda Moll2-
~c· '<>kağmda 11 numaralı evin i.

S ıklcatından yangın çı'l~rnııtır. 
~t 0 

aktan geçen bir adam evin du -
~ ıtıdan alevleri gönnüı, kapıyı çala· 

S CVdckj kadmt haberdar etmittir. 
~ u;un Üzerine itfaiyeye haber vcril
Patti stanbul grubu vaktinde yetiıerek 
~! Ve belediye binasından au almıJ, 

~lttıaya. batlamıgtır. 
tır ç katlı olan bina tamamen yannuJ. 

. ltfaiy . . . d 
tııı b· .. enın gayretı ayeıın e yan • 
-Orıd~ık binalara sirayet etmeden 
~ rnUıtür. 

dokt rgtr olan ev, Baktr~y belediye 
ltııda~·u Necibindir. Doktorun bet ya· 
~t 1 Ç~uğu Sadettin orta katta oy
llı:ı~n kıbriti yalcmıf, dolabın içine at. 
ıı,,. · \'angın bu yüzden çıkmıf, an
~~ Yakadan zamanında haberdar ola-

)) ığı için yanğrn çabuk büyümüıtür. 
bir 0

ktorun ülç dolabından başka biç 
teıe:IYcııaı ~urtarılamamııtır. Kendisi 
liııc onı~ haberdar edilmit. yangın ye. 
~ tclınce fenalık geçirmiıtir. 

İpoı:k 7ınniyet Sandığına 700 liraya 
ılır, y tf.r. 'Sandık tarafından ıigortalı • 
~ ş·angın esnasmda itfaiye efradın
§U!ttil UkrUnün b<•jına bir kalas düımüı. 

hastahaneye kaldmlmııtır. 

>ıt~li 

~:~~j Apdul-
~h 7. seneye 
~ahkUm oldu 
~Csttı\c~ sen°e ortağı Vel~yi bir hesap 
~t bı Csınden Unkapanındaki evi önün
' Sakta vurarak öldüren, kansı E-

C}'i de• ..... . 
~ttı~Y"th ~ocamr öldürdü, diye ba. 
)Ilıca: ' Çılgm b:r halde ıokağa fıda-

~: acni polise haber vcrmeğe gidi • 
ilet len, ha 1. diye arkasından bir müd
laııt;...~~tuktan sonra yaralıyan ve yaka. 
~c i:ınr anlayınca da kendini de -
alırc:tan katil Kahveci Abdullahm 
~"kıc1 zada duruımaıı dün · bitlrilmiı, 
. ~~~aki karar bildirilmiıtir. 
l\b~llll cıncnin verdiği ~ara göre 
~lıtıı1 ilh ? •ene lıapiı yatacak ve 3800 
tir, b ta mahkeme masrafı ödeyecek -

<'ı.iltil l!aıı , Abdullah kararın okunmasın-
ı-: otır 
'": a aevZnerek, mahkeme heyeti. 

b.' l\ıtaıı .. .. I . . 
"lllıı, dı oınur er verıın, dıye selam-

S lbrı çrkmrıtır. 
ABtHA ZEKERIY ANIN 

AÇTJCI DAVAYA 
~d l>EVAM EDILDt 

~Ultıltı.ıft\· lllubarrir Sabiha Zekeriyanın 
~~!ten ~Yet gazetesi aleyhine açtığ: 
lııl'tcj c akaret davasma dün Asliye i-
ltııı ezi l. ttı.ır ?llah"ıemesfodc devam olun-

<> • 
to liılıhu · hı tQ liik rıyct gazetesi neıriyat direk. 

t {aL ?l'ıct Münif te Tan gazetesinin 
~ ~n-ı nii Ctet. ah alan mahkemeye ibraz . 
1' ..... ~ 
~tt'ttir u ı::-.rtılıtdı bir münakapdan i· 
~tarcı' k ı?1 neıriyatımızda katiyyen 
~· ~tlte . astı }'oktur, demit, ve Sabi • 

1lde cc~ı:Yanın da kendilerine ayni şe
S lillııda ap verdiğini söylemittir. 
~~eı id~j:onra müddei.umumi Hikmet 
~ hıt <>ld ğlını serdederek, hakaretin 
".l~t 5:ilıctu unu aöylemiı ve Cür.ıtıuri . 
ç' • esi · d ltıcı ttıa nın Matbuat kanununun 
e,c 5:o ddcsi dclaletile 482 inci mad· 
~ lıİlt~:~ tc~zi!e&i~ istemiıtir. 
b ~ Uıc ldunıf tc müdafa~ını yap -
~•L re -:a. 
ıı"t ı.. ·•• .... ılet istemi• mah:<eme 

uır &.. :u 

1 \lne talile olunmuıtur. . 
lt'Jtıs~ ---o-

1 lttA1f APILDE 
ltoN~..._-....;., 
nu SERVACILARIN 

b~ t.~ltU TOPLANTISI 
but Ticaret ve sanayi oda· 

sında Sanayi ıubesi müdürü Bay Av
ni Abacının ba§kanlığı altmda bütün 
koqserva fabrikatörlerinin i§tirakile 
bir toplantı yapılmııtır. 

Haber verildiğine göre; toplantı, zi. 
raat kongresine konservacılığın bugün
kü vaziyeti hakkında gönderilen rapo
run kafi mik,tarda işlenmemiş olduğun
dan ileri gelmi§tir. 

Dünkü toplantıda konserva fabrika . 
törlerinden her birini nayrı ayrı müta
Ieaıı sorulmuı, ve ehemmiyetle teabit 
edilmiştir. Bu mütalealar Oda aanay: 
şubesi müdürlüğü tarafından en kısa 
bir zaman içerisinde bir rapor hal.!nde 

· hazırlanarak Ankaraya gönderilecek -
tir. 

HUBUBAT STANDARDIZESI iÇiN 
HAZIRLANAN 
NiZAMNAME 

Hububatımızın ıtandardize edilme -
si için hazırlanmış olan nizamname 
projesinin tetkiki evvelki gün bitiril • 
miıti. Bu hususta alakadar tüccarların 
serdetmiş oldukları it:raztarı gösteren 
raporlar dün ticaret odasında oda u • 
mumi katibi Cevat Nizaminin ba~kan!ı. 

ğında toplanan bir komisyon huzurunda 
tekrar gözden geç.:rilmiş ve komisyo;ı 
adma gönderilecek raporun da ana hat
ları tesbit edilmişÜr. 

Gerek tüccarlar tarafınd<.«ı yapılan 

itirazları gösteren raporlar gerekse ko. 
misyon tarafından tesbit edilen müta -
Iealar bir iki güne kadar Ankaraya 
sevkedilecektir. 

PARA RORS.A.SINDA 

İstanbul Borsooında dün de muame-
leler çok durgun geçmiştir. Gerek bi
rinci, gerek ikinci, gerekse üçüncü ter. 
tip Türk borcu tahvilleri üzerine mua
mele olmamııtır. 

Burada Sivas - Erzurum, Ergani, A
nadolu demiryolu tahvilleri üzerine h.:ç 
bir muamele kaydedilmemiş, bir tngi. 
liz lirasına merkez bankası tarafından 
630 kuruş kıymet tesbit edilmiştir. 

Dün Londra bors<'.'lsından lstanbul 
borsasına gelen telgrafta bir tngaiz li
rasının 15703 franktan, doların 5037 
den muamele gördüğü ve Unütürkün. 
de 376 dan satıldığı bildirilmiştfr. 

-o-

MÜTEFERRiK: 

ALMAN TA YY ARECl 
ANKARA YA GiTTi 

Hava kurumuna ı:ıisafir olara~ şeh
rimize gelen Alman tayyareci V olf 
Hirt dün &abah dokuz buçukta tayya. 

resile Ankaraya gitni§tir. 

Misafir tayyareci Ankaradan dün -
dükten sonra şehrimizde bir konferans 
verecektir. Kendisi, bir tayyare motö -
rünün mucididir. Beynelmilel bfr şöh
rete malik olan Volf Hirt buradı:ın si. 
mali Afrikaya gidecektir. -·-Esel v~rlcl bir kaza 

Vali ve belediye rO:si Muhittin Us -
tiındağın küçük oğlu Robert Kollej 
birinci sınıf talebesinden Ustün'ün 
mektepte jimnastik salonunda bir kaza 
geçirdiğini teessürle haber aldık; kü. 
çük Ustün jimnastik salonunun tava -
nından asılı ipten aşağıya lnerken eli 
kurtulmu§ ve düımüştür; çocuğun ik;i 
bileğinin de alçıya alınmasına lüzum 
görülmüştür. 

Sıhhati iyidir: hekimler pek kısa bir 
zaman ~çinde alçının çıkarılabileceğini 
ve hic bir anza kalmıyacağınr söyle -
mi§lerdir. 
Pek sevimli ve zeki bir yavru ol~ Üs· 

tün, daha geçenlerde Uludağda kayak 
aporlannda gösterdiği muvaHakiyetle 
geniş bir alaka uyandırmıştı; geçfrdiği 
kô)?a ~endisini tanıyanlar arasında de -
rin bir teessür uyandmmıtır. "Geçmit 
olsun,, der, ticil ıifa dileriz. 

5-KURUN. lO-MXRT-1931 

Sulhun Bilancosa: 3 ................................................................. ". 

Aske·fi tayyarecilik 
inkişaf edince ... 

ingiltere artık kendini tecavüz
den uzak bir ada halinde 

göremiyor 

Alınacak bir ders: İngiltere ile Fransa arasında ittifak 
9lmazsa Avrupada daima vı1ziyet 

karışıyor 

Ylazan 
Yunanlstanın Milletler cemi· 
yeti delegesi ve Parls elçisi 

POLiTiS 

SULlllJ.N PLAXÇOSU 

Değerli diplomat B. NikoUı. Politis, 
Paristc verdiği. ve sonra 11e§Tcdilen bu 
konferm~mda, Atmupamn bugün iç
tcıt -ı:c dı§tan iki buhran içinde bulun
duğunu söylmJor ve bütün Knrı§tklığın 
Versay ·muahedesinin tatbik edileme
meshıdım geldiğini i§aret ediyor. 

Evvelki güu ve dün çıkan o kısım
larda" sonra bugih~ btt miihinı yaZ1ya 
devam ediyoruz: • 

Hepimiz harpten kaçmıyoruz; zira 
biliyoruz ki, bir harp olursa hepimiz 
mahvolacağız. Harbin bir cinayet ol
duğunu kabul edince ondan kurtula -
cağımızı sandık. Fakat harp kelimesi 
içinde biribirinden ayrı birçok hare
ketleri birleştirdiğimizi daha pek iyi 
anlamış değiilz. Hakikaten, cinayete 
benzetilecek harpler olduğu gibi, ihti- l 
lali hatırlatan harpler de vardır. 

Bu fark gözetilmediği için istikbali 
iyi görülemedi. Hattft bazan adaletten 
brle aynlmdı. 'Bunun netfcesl olarak 
da, yanlış hare~t edilmi~ oldu. Em • 
niyet sağlamlaştırılacağı yerde emni
yetsizlik arttı, itimatsızlık kuvvetlen
di. 

Bununla beraber, ihtarda bulunul -
madı değil. Cene\Tede birçok defa, 
yalnız harpten sakınmakla kalmanın 

değil, bundan evvelki harplerin sebep
lerini arayarak, bunları kaldırmanın 

da zaruri olduğu meselesine dikkat 
celp edildi. 

1924 deki protokolUn hazırlanması, 
İtalyanın tenkitleri ve nihayet Alman.. 
yanın mahut hak müsavatı prensibi 
bunlar arasınaadrr. 

l!.,akal, bu ihtarlar maalesef ciddiye 
alınmadı. Bunun üzerine de, çok geç -
mcdi milletler arası haklara mütemadi 
tecavüzler başladı· 

Tabii, mukabele gösterildi. Fakat 
çok zayıf bir §ekilde. Suçlu ekseriya 
lakırdı ile ceza gördü. Yani, haksız 
hareketlere müsamaha edilmiş oldu. 

Bunun ~bi, her şeyden evvel, har
be sürükleyebilecek ihlilanara düş • 
mekten korkulmasıdır. Fakat, bu va -
ziyet belki §U şekilde de izah oluna • 
bilir: Hadiseye bitaraf bir şekilde ba
kan birisi bu tecavüzlerin ekserisinde • 
suçu hafifletici baZ1 şerait görebilir. 
O zaman dn düşünülür ki, haksızlık!~ 
n durdurmak için bugünkü meşru ni
zamı ıslfilı etmek lazımdır, çünkü ona 
ilham ve cesaret veren bu nizamdır. 
Zirn, ihtilallerin önüne geçmek için, 
ceza. kanunu kafi değildir. Cemiyet ni
zamının kanunları hayata uydurması 
lazımdır. Milli bünyeler buna göre ya
pılmı~tır. Sulh için, bu, temin edilmE> 
si lazımgelen bir noksandır. 

Harbin sonunda, sulhü kuvvetlen • 
dinnek için, ancak iki çare vardrr. Ya 
harekete geçmek, yahut uyuşm~k. Ya
ni, sert veya yumuşak başlı)ıareket et
mek. 

Bu hareket tarzlarından ikisinin de 
muvaffak olması için, Fransa ile ln -
gilterenin daimi, itimatlı ve sıkı işbir
liği !8.znndır. Bu işbirliği tahakkuk et
tirilmediği için, o iki hareket tarZI!lın 
hiç biri devamlı surette takip oluna -
madı. Bunun neticesi de bugUnki va • 
ziyet olmuıtur. 

"/ngiltcrc emniyetinin hudııdu ncrı
dcdir,, diyen eski lngiliz Ba§'Vckili 

B. BALDVIN 

Bundan alınacak' mlihfm ~ir aers 
vardır: Milletler arası hayatta - bil
hassa A vrupada - Fransa ile İngil
tere arasında ittifak olmaması milş -
küllere, karışıklıklara, anarşiye yol 
açar. Halbuki, bu iki devletin anlaş -
ması nizama, terakkiye ve sulhe hiz
met etmigtir. 

Bereket versin, Avrupadaki karışık
lığın başlıcası olan İngiltere ile Fran
sa arasındaki ittifaksızlığrn yerine, 
üç sencdenberi, tam bir anla,ema geç
ti. Bu, vaziyette bir düzelme olacağına 
sağlam bir deliJdir. 

Eski ittifaksıilık ne kadar sun'i ve 
ge<]ici ise bugünkü ittifak da o nisbet
te hakikidir. Ve devam edilebilir ma
hiyettedir. Bu anlaşmanın esası şur • 
dadır: Askeri tayyareciliğin inkişafı 
ettikten sonra İngiltere artık her tür
lü hücumdnn uzak bir ada olmaktan 
çıkmıı;tır. Böyle olunca, İngiltere ken
disini mazidekinden daha fazla A vru
padan bir parça hissetmeye başladı i 

Bu hisse tercüman olan B. Baldvin, 
1934 de, İngiltere emniyetinin hudu
du "Duvr kayalıklarında. değil, Ren
dcdir,, demigti. Hatta daha sonra şu
nu ilave etmistir: Britanya adaları 
Avrüp=-.nm göl:~ğir.c~ muhafazn edil -
me~ Britanya imparatorluğu yıkı • 
hr.,, 

Mütareke ilan edildiği akşam, 11 
teşrinisani 1918 de Klemansu şöyle 
demişti: 

- Harbi kazandık; şimdi de sulbü 
kazanmak Hlzım. Belki bu daha zor 
olacak .. 

Klcmansu bunu söylerken bu kadar 
doğru söylediğinin farkında değildi. 
Onun düşündüğü müşkülat itilaf dev
letlerinin ayrılmalarından hasıl olan 
müşkilatın yanında hiç kalır . 

lşte bunun içindir ki, yirmi sene 
sonra bugün, sulh, kazanılmış olmak 
şöyle dursun, tekrar hnrp tehdidi al
tında hulunuyor. 

(Devamı var.) 

General Cevad 
Yüksek askeri şura azası dan emek. 

li ordu kumandanı General Cevadın bir 
müddettenberi haı;ta bulunduğunu ha
ber aldık. Kıymetli kumandana seri a
fi etler temenni cd · 

( Kısa haberler ) 
• Belediye fen heyeti imar biırosu mu

dıirü Ziya, duhihye \'ekalclinin d:n·eıi ü
zerine Ankaral·a gitmiştir. 

• Martın on beşinden ilibaren ispirto fi
yatları mühim miktarda ucuzl:ıyncaktır. 

Kolon)·alık alkoliln litresi 90 kuruşa ine
cektir. !)·odlu ispirto da 90 kuruşa ine
cektir. Elli santilitrelik şişeler içindeki 
tu,·a1et ispirlolan 50 kuruş, mektep, has
tahane gibi yere satılan saf ispirtonun lil
rcsi gene 90 kuruş olacaktır. 

• Du hafla içinde Avrupadnn döııecck 
olon inhisarlar umum müdürü, Bomonti 
bira fnbrikasının ~tın alma işiyle m~gul 
olacaktır. · 

• Bira fiyatlarının ikl kuruş yükseldiği
ne dair lokantacılar cemiyeti Ticaret Oda
sına şikfıyeıte bulunmuşlardır. Oda, me
seleyi tetkik ederek neticeli belediyeye 
bildirecektir. 

• Genç dekoratör ressam Muvaffak, bu
gün süzel sanatlar akademisinde bir sergi 
açacaktır. 

• lstanbuldaki posla ve telgraf müleka
iUeri bundan sonra manşlannı, kendi C\ -

)erine en 1·akın posta merkezinden ola
caklardır. 

• Taksimde, :reni bir posta telgraf mcr~ 
kezi açılacaktır. 

• Çocuk Esirgeme Kunımu yıllık kon
sreJeri başlamıştır. Eminönü, Beykoz, A
dalıır, Silivri, <;ııtalca, Karaköy, Eyüp, 
Bakırköy, Bey~lu kozalarının kongreleri 
yapılmıştı. Dün de, Fatih, Kartal, Yalova, 
Beşiktaş kazalarının kongreleri yapılm15-
tır. 

• Arazi tahnri kanununa göre, mem· 
Jekctte!-i bütün arazi tahririnin mayıs so
mına kadar bitmesi JAzımseldil(inden ma
liye vekfıleti lllzımgelen tedbirleri almış 

ve bugüne kadar 18.508.3U parça arazi. 
nin tahriri yapılmıştır. Bu iş bitince, ara
zi vergisi yeni .ltıymellerc göre tahakkuk 
eıtirilecekllr. 

• Vergilerde yapılma'iı dilşünülcn ten-
1ilüta nll projeler, Meclise gönderilmek Ü· 

zeredir. Söylendiğine söre, beygir, katır 
ve merkeplerden :ılınan vergi t.ım:ııneıı 

kaldırılacak, kuyun \'ergisi on, tiftik, lieci 
vergısi beş kuruşa indirilecek.tir, 

En az 800 kuruş ıısll maaşlı memurların 
buhran ,.e milvazcne vergilerinin indiril
mesi düşünülmektedir. Maaşlardan olın
mnktn olnn ruüdaCaa vergisi kalacaktır. 

• 21 Mnrt, bütün memlekette toprak 
bayramı günil olarak aynldığL icin, bu 
b:ıyrnm her yerde kullanacaktır. lsıan
buldn, toprak b:ıyramı Halkalı ziraat mek
tebinde tcsil edilecektir. O gün toprak 
istirnh:ıte bırnkılacak, köylüler de çnlış

may:ır.:ıktır. 

• Soyaclı kanun ve niramnanıesinin SOY. 

ndı nlımık için tayin ettiği müddet 2 tem
muz 936 da billi!U için, bu tarihten başla
yarak altı ay içinde karara b:ığlanmayan 
soyadı cc1..nlnrı için murur zaman tahak
kuk elmekledir. Murur zaman oldağu 
halıle lmrnr ittihaz etliği anlaşılan bazı 
kazn lrlare heyetlerine. bu gibi ·yanlışlık
lara nıeydon l"ermemeleri için kal'I tebli
gat :ropılmıştır. 

• Ecnebi elçi ~e diplomatlara ait oto
mobillerin başka!'iına de\·rl hususunda ta
nll~k eden kanunda tadilat yapılm:ık ü
zeredir. Meclise verilen J!yihaya göre, 
otomob111cri iki sene kullandıktan sonra 
devredenlerden gümrük resmi ahnmı,·a
cak, iki eneden önce satılan veya dcv-rc
denlerden ı;:ıtış bedeli veya devredilcnler
dc satış bedeli, yahut muhammen kıl·
metleri üzerinde yüıde 30 nisbcllnde re
sim olınacııklır. 

• Sıılıat nyı içinde G:ıJata yolcu snlo
nund:ın 788 gelen ~c 677 si ~iden olmak 
iiıerc l!ilt secmışlir. 

• Şııb:ıl ayı içinde İstanbul gümrükle
rinde umumi ,·aridal 39.3G9 lirası gümrük 
resminden olmak üzere -t.G20.849 lirayı 
bulmuştur. 

BEI.1EDIYE iŞLERi 

HARiTA ŞUBESi MODORO 
ANKARA YA GtDIYOR 

Belediye harita ıubesi müdürü Bay 
Galip bu akşamlçi trenle Ankaraya gi· 
decektir. EminönU meydanının istim • 
llik işi etrafında alakadarlara izahat ve· 
receği gibi yeni yapı ve yollar .kanunu 
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··so·N,·'t:HABERLE R ;,:, 
Fransız kabinesi 
düşecek mi? 

Para sıkıntısı var 
Fransada vaziyet yeniden bir hüku

met buhrarına doğru g.:.diyor . . Ajansla
rın verdiği malümata göre Şotan ka -
binesi pazartesi günü mebusait mecli. 
sinden ma1i ve iÇtimai ıslahat için fev
~alade salahiyet ie;tiyecektir. 

Fransız maliye nazmrun 1.-ab:ne içti
maında arkadaşlarına verdiği izah<:ıttan 

anlaşılıyor ki 1938 senesınin ilk iki ayı 
zarfında milli müdafaa için tahsis edi
len paranın miktarı 3,150 m:Jyon frM. 
gr bulmuştur. 

Bu takdirde bu sene onuna kadar 
15 milyar frank sarfı Ul.zım gelmekte
dir. 

'.Bundan başka Fransız maliyesi ist;
mat Jslabat isin bir takım mühim feda
k!rhk)ıc-r göze almak mecburiyetinde. 
'dir. Bundan dolayı maliye nazın Mar- • 
şando sarf!fyatı kısmak ve devlet ma- l 
liyesini Jslah t:tmeR i~in ,Yen.: tedbirler l 
aüşünerek bir layiha hazırlamıştır. 

Jl§te hükumet ıbu yoldaki projeleri 
tahakkuk ettirmek ıiçin ınebusan mec -
]isinden feçkatade salab.~ıet istiyecek. 
tir. 

Sosyıilistler ile '%omünistlcr bu sa -
labiyeti vcrmeğe mütemayil görünme
öiği için Şotan'ın istifası halinde yer~
ne Heryo'nan yeni kabinesi teşekkiit 

tdilc:eği !bile s6ylenmektedir. 

Buhran aeçiıtiriJebilecek mi? 

Paris, 9 (Hususi) - Başvekil Şota-

nın dün öğleden sonra komünistler ve 
sosycılistlcrin şefleri ile konuşmasından 
sonra bir kabine buhranı ihtimalinden 
bahsedilmeğe başlanmıştır. 

€ir21 salahiyctl~ mebalifin rivayetine 
göre sosyalistler kendilerinin iştirak 

etmedikleri bir ~abineye fevkalade aa -
lalıiyct vcremiye:eklerini Şotıtna söy -
lem~şlerdir. Komünistlerin de böyle bil 
vaziyet almalan ihtimali vardır. Şotan 
bu takdirde kendisinin istifa edeceğini 
cevaben bildirmiştir. 

Fakat sol cenaha mensııp olarilar bu
gün öğleden sonra yapacakları içtima. 
da hükumete müzaheret etmek kararı 
verirlerse kabine buhrarurun bertaraf 
olunabileceği tahmin olunuyor. 

Baıvekil ne diyor? 
Başvekil B. Şotan gazetecilere bu • 

lunduğu beyanatta demiştir ki: 
•'Fransa bugün ~endi emniyeti için 

muazzn:n borçlar altına gir:nek mecbu
riyetindedir. Milli :ır.üdafaa sandığnu 
bu paraları -araıtırmağa ve bu !hususta 
milli tasarrufun yardrmma müracaata 
memur etmeyi kararlaştırdım. Bu ne • 
video 1i.r istikrazın muvaffa1riyetini te
min için zaruri olan tedbirlere tevessül 
bence en basit bir harekettir. 

Bu istikrann muvaffak olm<'.1SI mem
leketin emniyet ve şerefi ba.kmımdan 

zaruridir ve parlak olmalıdır. Ayni :za
manda borç para vereceklere de en 
kati garantileri ;göstermelidir. 

Stoyadinoviç miihim bir nutuk verdi 

Vugoslavyanın harici 
siyase in e 

üç esas var 

Bir Fransız muh 
ribi taarruza 

uğradı 
Parls, 9 (A.A.) - Dlbarte gazete

si, Framınmn Purstiynnt torpido 
mubrtblnln blr lspaDyol harp emtsi
nln ta:ı.rruzuna uğrayarak Yendres 
limanına gtrc11ğlni ve !ki kişinin ya
ı-nlandığınr bildiriyor. 
ŞtDDJ<JTLİ BiR HARP 

Roma. 9 (A.A.) - bpnn_yadakı 
Knlamoca.dan Ste!anl ajansına blJ
;a l rlllyo r: 

Fucntes de lebredcn Alfnmbraya 
kadnr olan bUtün cephe Uzertnde bu ' 
sabab şafak sU~erlccn şiddetli bir 
muharebe başlamıı;tzr. Franklst pl
yadeıl iki saat topçu ve tarrnre ha
zırlığından sonra, hareketo gecmiş, 
hUknmetçilerln şiddetlf mukavemeti 
Ue ka.rşılaı;m1ştrr. Jılulıarelıe tam in
kişaf halindedir. 

alken liupası yerine 

Balkan futbol
cuları arasında 
1urneler yapılacak 
Sofya. 8 (llusust) - Bulgarların 

Soso futbol birliğinin Sofya merkez.1 
bir karar alarak, Balkan kupası 

maçlarının :ynpılamnmas1 yUzUnden 
gayri mUmhUn bir hale giren Dal • 
kanlı futboleUlerln lrnrşılnşmalarmı 
temin maksndiyle, her yıl bütün Bal
kanlı futbolciller arasında . Ilnlkan 
kupası maçları gibi, maçlar yapıl -
ması istenecektir. 

BUtiln Balkan rnllletlorJ tut bol 
merkezleri bu karal'dnn hnherdnr e
dilmiştir. Bn teşebbllslln htsnu te
lAkkl edtleeeğt Te !lk maçın Bulgar-...: 
1ar1a Yugoslavlar arasında 29 ma
yısta 79pılaealr ~nnncdllmektcdir. 

Ankara, 9 (Hususi) - Büyük Mil
let Meclisinin bugünkü toplantısında 
memurin kanununun 84 ve 85 .inci 
maddelerine yeni hükümler konulma
sına ait kanun layiha.sının ikinci mü
zakerem yapılarak kabul cdilmiJtir. 

Meclis, cuma günU toplanacaktır. 
Belgrad, 9 (Hususi) - Mecliste bu 

sabah hariciye bütgesinin milzake
resi B. Stoyadinoviçin bir nutku ile 
açılmıştır. Nutuk bir buçuk sa.at sür
mU§tilr. Fransa ile teşriki mesai ve 
dosUuk arzusunwı Yugoslav politika
sının tcmclta.şlarından biri olarak de
vam ettiği ve bUtiin Yugoslav mille
tinin değişmez hissiyatına uymakta ol
duğu hakkındaki 'kısım ile küçük an
tanta ve bilhassa Çekoslovakyaya ait 
kısımlar ekseriyetin ekalliyetin mütte
hit nlkıe-larıyla kar§ılanmıştır. 

B. Stoyadinoviç bundan sonra ln -
gıltere ile olan münasebattan bahset -
miş ve küçük antant ve Balkan antan
tı devletleriyle mevcut sıkı te§riki me
saiyi kaydeylemi§tir. 

Müteakiben Almanya ile olan mü
nasebetlere geçen baş\•ekil demiştir ki: 

Almanya ile olan mUnascbetlerimiz 
gittikçe daha geniş ve daha faal bir 
şekil nlmıştır. B. fon Noyratın hari
ciye bakanlığı zamanında yaptığı zi
yaret iki memleket arasında tam bir 
dostluğa dayanan rnUnascbetlerin mev 
cudiyetini isbat etmiştir • 

Başvekil, Yugoslav hiikumetinin dış 
politikasındaki şu Uç prensibi kayde -
diyor: Teşriki mesaiyi ve barI{jl is • 
tihda! eden beynelmilel her harekette 
iştirnk, ananevi dostluk ve ittifakların 
ıdnme ve inkişaf ettirilmesi, Yugoslav. 
ya menfaatinin istilzam ettiği her ta
rafta yeni dostluklar temini . 

Japonlar 
Sarı nehri geçtiler 

H nnkO\·, 9 (A.A.) - Jnpon kıtnla
rı topçu kuvvetlerinin şiddetli bir 
mnıı1n o.leşinin hımaycslndc Şcngşo

vun Rtmall garblslnden sarı nehri 

Varşovada 
büyük bir, 
c!nayet 

BJr generahn kın ile 
karısını öldUrdUl.9..
vıırşo\'a, 9 (Hususi) - Lehistan 

ord-usu generallerinden Kositskı

nln hanesinde bugün büyük bir vah 
:şet meydana çıkarılmıştır. 

GeQen cuma günü askeri k1tn.ları 

te!dşe Çtkan General Van;o\·adakl 
e\•lne döndüğü zaman, kapılarının 

smısıkı kaTJnlr olduğunu görmüştür. 
Nevitse'deki villfı.smm ){npılarını kı
TIP içeriye giren Gentı-r.alln gözleri 
(Ok feci bir sahne il karşılaşmıştır. 

Karısı ile 5 yaşındaki kızının kanlar 
iı;i a: ···q ola:rak yerde yattığını gör 
mUş ve zav:· !!? Gc> nc rnl cfnne alft.imi 
göstc.rmi~tir. 

Hizmetçi Yanevskidcn şllphelenil
cllği gibi, bunun sevgnisl de sorguya 
çekilmiştir. 

Avusturyada reyiAm 
yapılacak 

Viyana, 9 (A.A.) - Bay Şuşnig 
szııt 19 da Ensbruk vatanperver cep. 
he ımümes5iıtcri önünde nut~unu söyle
miştir. 

Ba~vekil Pazar günü Plebisit yapı .. 
lacağını söylemiş, fakat bu istişarenin 
mevzuu hakkında tafsilat vermiyerek 
Avusturya halkının hükumet:n pro • 
gramilc mutablk olup olmadığını bildir -
meye dnvet edileceğini kaydetmiştir. 

Ba§vekil, bundan ba§ka, pı~gramı -
nın esas hatlarını izah ederek, 1938 yı
lının her bakımdan bir it yılı elması 
30 bin gencin c~onomi hayatJnda yer 
alması ve me{:buri iş b.:zmetinin geniş· 
letilmcsi icap ed~eğini -söylemi,§ ve 
büyük nafia işleri tertip :di!eceğini ha. 
ber vermi§tir; 

Hayat pahahh
ğına karşı 
mücadele 

(tlst 'Yam .1 incide) 
.o1'büsc gtrmcklo ştııuliyc kadar hiç 
tccrtibo ctme<Uj;ri bir iş ahasına a
tılmış olacnktır. AMbn. bu yeni i.,, 
sahasıudtt mnutrnk olnbllccck mt· 
tllr? Tabii olarnk hu sualin hatıra 
gnlmemesi milrokUn olnınyor. 

Am·nk. bugünkü lın.l•atı ucuzlat
mak teşebbüsünün alcUlde bir lstnn
bnl belediyesi me!:;cJcst olmadığrm 

hatırdan tıkarnuımak JAzıınclır. HU
kftmct et işini bl"r prog:-am olarak 
ortaya koymuş ve programın ötbt
Jtlnc 1stanboJda et fiatlanmn ucuzla
tdıuası Uc haşJnınnğı muTa.fık gör
mltştur. Gei.f'n ikinclkunun ay1 1· 
(inde Ankarn<l:ı. et i,i itin topl nıın 
'komls) C'.'nnn 1ıa5111f1" JlnşvekJI CcllU 
P.ıı)•a.rrn hlzznt hazır bnhmc'lnj'tn göz 
r ııilne ~cUrilh c ~t mc.sclesinin. bu 
mahiyeti dcrhtll hütun ehemmiyeti)'· 

le anlnşıhr. 
Cumhuriyet Hnlk J>artisi n .. -tısadi 

hnratta ferdi tcşcbbli la.re kıymet 

,·orlr. Umumi 1nenfaat ~~eTcsi i
çinde <lel•lctln direktifleri ile baı·e
Jcct etmek şarttlo kabında muayyen 
mn.kıııatlara iş hirnı:,1 )'Olundnn git· 
mot-t llnima tercih eder. ~n il ki 
.Anknrn fçtimmndn bn noktnyı Celal 
Ilayar çok f."ÜZl'll t hntiiz ettirmiştir. 
fstanbttldn et işlnJn ticaretiyle meş
gul olan her 6ınıf csunftmı birer mU
Tn<''•sllln ,\nkıu·ayn ~nğrnlmış olma-
ımun hikmeti sıulcwc bnılur nunnn· 
ln. hPrAluw r.aş\"ckU t't ffJ•ntlnrım ki
lo başına on kun1ş dU.,Urnıcli: kara
rı Tcrildl'kten sonra hunun tatl>lkn
tmrtn zorluk çıknrılncnk olursa hü
kumetin en on tcrlhlrlcri nlmnkt:m 
çckinmcrPc~l':.rfnt, J:u iş knsnplnr ve 
cclcplC'r 1Jc htrJlktC' ynpılnmR?;S:.l bü
kfımctln ' '<" hele<llrf'nln kcnill Ynsıtn
lnrı IJc hn~nrıln<'ni;ını ıln nçıkcn söy
lcmtşt.fr. 

Şu halde acnha lstnnbnl hclctllyc-
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ANKARADAN 
~ 

' 

Ankarada yeni posta 
telgraf merkezi açıldı 
P. T. rr. Umum mUdllr moavlntnio sUzlerl 

Memleketimizde bir posta ve 
telgraf sanayiide vücude 

getiri1ecektir 
lf" 

Ankara, 9 {TelefonlaJ - Devlet } buldnki hnzırlıklara Ankaradall• t 
mahallesindeki posta, telgraf ~·c tele- 1 ınircle.u ,.e Balı.kesirden gUraşçtl• 
fon merkezinin açılı§ töı'CD.i l>qgUn l iştirak edecektir. 
saat 10.30 da yapılmıştır. --o-

Açılış töreninde Nafia Vekaleti er- 1 
kan ve memurları hazır bulunmuşlar- ltalyan adaları e 
dır. Evvela, P. T. T. umum müdür ve- ticaretimiz 
kili B. Bekir Vefa bir nutuk söylemiş, 

1 
ı>!t 

yeni radyo istasyonumuzwı da yakın- ,Ankara, 9 (Telefonla) - YeJl dl' 
da a~ılacağını, Celfil Bayar lıükftmeti- kara!.'nameye ,göre. tlcart mUb• d,e' 
nin )'üksek alaka ve yardımlariyle bir ıa.tta bulunduğumuz ;Ego dentzlB ,. 
posta ve telgraf sanayiinin de meyda,.. ki lta.lvan adalarına bundan soııtı 
na geleceğini hazıruna müjdelemiş ve yapılac~k ihracat muknbntnde aııcle-
dcmiştir k~: menşeyi bu adalar olan mal ıuıa1 

"Posta, telgraf ve telefon işleri b:r dllecektir. , 
memleketin terakki we inkişafının mi- Du kararnamenin mcri1et ınc"'~. 
yandır. Türkiye posta ve tc:ıgraf :me- ne glreccğı tarihe kn.dar taıras tıl~AI 
murlan her d~virde ve her fırsatta mclelerl eski hUkümler dabilfll"" 
memlekete olan yUksek alaka ve biz- yapılacaktır~ 
metleriyle temayüz etmiş bir sınıftır. 
Zaman.uı trekkiyatiyle mütenasip ola
rak yaptığımız bu gibi güzel binalarda 
çalışanlar da mesleklerinin ehli ol .. 
dukl:ırmı ispat edeceklerdir. Kendile
rinin intizam ve emniyetle halkın i§
lerini resmi devairln muamelelerini 
hüsnü tedvir ve idare etmek suretiy
le muvaffak olmalan!ll temenni eder, 
bu güzel binayı Cumhuriyet hükfunc
ti namına muameleye açarım. Hayırlı 
ve mübarek olsun.,, 

lva zorum 
hattında inşaat 

Ankara, 9 (Telefonla) - Sivas -
Erzurum hattının güzerga.hı fıra.t 

nehrini ve kollarını on aıu <lef& ka
tettiği için buralarda de mır Te beton 
arme köprülerle bllyilk viyadükler 
kurulmaktadır. Ağa boğazına rast
layan viya.dük bugünlerde bitecek· 
tir. 

fiu sıralarda güzergft.h bl:Ugeıdnde 
kuvvetli bir kış hilkilm sUrdUğUnden 
sadece kAr,gir işlcrlno devam edllo
bilmektcdir. 

Meşhur bir plAoUreU 
An karada 

Ankara, 9 (Telefonla) - DUnya 
pHin6rcU1UğUniln tanmmrş Blmala
nndan Alman tayyareclsi B. Volf 
Birş bugün öğleden ı;onra şeh· 

rlmize gelmiş, Türk Ha,·a Kurumu 
ve Türkkuşu mensupları1 tarafından 
karşılanmıştır. 

D. Volt Hlr:ş, ;\nkarada kaldığı 

müddet zarfında Türkkuşu talebe ve 
öğretmenlerimize pllnörcUlilk ve ha
vacılık hakkında konferanslar Yere
cek, beraberinde getirdiği blr film 
de gösterilecektir. 

-o-

Milli gUreş takımı 
hazırlıkları 

Ankara 9 (Telefonla.) -1sta.nbul
da yapılan milli güreş taltımı..b.azır
lıklarını görmek üzere gUreş fede
rasyonu başkanı B . Vehbi Emre a
yın yirmisinde Ankara.dan hareket 
edecektir. 

Miiıt giireş takımı bu tarihten 
sonra k r.f'i şeklini alacaktır. lstan· 

IAkn bn~nrılacnktır. Aksi takdirde 
hüklımctin progrnmma mühim bir 
mn<ldo olarak koyduğu hayat pnha
hlığma Jmr,:;;ı mücadele fşl şfmcUden 
soya diişmüş olur, :tfrn. et fşindc her
hnngi şokildo ı:;iirGlccck bir mu,·af
fnlayctsizllk diğer sahalarda tcşeb
bli lcrc gtrfşnıej:'..rf bile fmkdnsız lo· 
Jar ki b()yle bir Uıtlmall hatıra ge
tirmek bile d ru 4eilklir. 

MUbadll bonoları 
Ankara, 9 (Telefonla) - ı.ı,.Ur" 

VekAletinde mtlbadil bono1~ 
kıyrnetlcndlrllmeslni temin edece~· 
bl rknrarname projesi hazırJantılş 
tadır. ı. 

Kararname, kat'I şekltnl· uıa~~K
linUnıüzdekl günlerde ilAn edil~ 
tir. 

YE!Vİ TAYİ::\'J,FJR 

Ankara_, 9 (Telctonı.a.r- :Açık::; 
Iunan vakıflar umum müdUrl t 
m.UfettlşlJğine orman ve araıl :,. 
dUrll Remzi Kayp. orman ve a a· 

:U~d:!~~:;er~::~~a~~Y:e~~:~aaS:,' 
yJn edllmi~lerdir. 

-oo---

A "\'l'lJKATLIK .K.ANm--U 
' vııı•t-Ankara, 9 (Telefonla) - 'A !l' 

hk kanun lA.y:ibası hilkümet tarıı.fl11, 
dan meclise verilmiştir. L!ytba • 4tl" 
ye encümeninde tetkik edıııne1' 
dir. • ~ 
----------~~~~~~---~ 

Bütçemiz ~ 
(tlst yam l i~) 

tı bütçenin ta.nzimi sırasında elde ~ 
miş olan 1937 mali yılI 8 aylık ~
lltr rakamlarına ve 1936 mali >'Jl1 j);i 
sllatının umumi neticeleri ile ~ 
ay seyrine istinat ettirilmiş, ~· 
bütçeleri de bu sureUe bulwıaJl l" 
rldat muhammenatma uygun bir 
kilde tesbit edllmi§tir. ,&' 

''Memleketin iktisadi hayatın~ il' 
rUlen dev:unlı lnkişaf rn da teS~_. -
son senelcrimlzi :mühim varidat bil 
lasiyle kapatmak neticesini veren~ 
usulün önümti7.deki bütçenin kolrıJ' 

18 
, 

la tatbikine ımkan vereceğini 8111 
mek fazla bir nikbinlik sayı~~ 

Yeni varidat bUt~sindekı ~ 
1937 muhammenatından 17 ,,_,. 
300.000 lira fazladır. Bu fazlalık 
lıca fJU mcnbalardan gelme'kte4it· sıil' 
Muameı~ vergisi geçen sene~: 3 

betle: 5 milyon, gümrük .,. • ·bl~ 
milyon, :muhtelif maddeler isti ıı-' 
vergisi: 2 milyon, inhisar la: ~ ıııil' 
sılatı: 2 milyon, kazanç vergı81·~: 
yon 480 bin, lktısadi b~ v'1.0ıJOr 
671.000, Muvazene vargısı: 4 rlfJı 
Hava kuvvetlerine yardım: ~orO' 
Damga resmi: 935.000, BuğdaY ~ 
ma vergisi: 350.000, Emlak satıl~' 
li: 360.000 sair muhtelif vergi 
da.tı da ss4.ooo lira fazladır. ted 

Büt.çe lftyihası Mecli~ azasına~ 
edilmek için, ba.aılmak ruıere lnA 

vermifft,ir. • " 
Diğer taraftan bülçe en~ 

layiha üzerindeki_ tetkiklerhıe 
etmektedJr • 
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Roma devletin] kuran 

Aomülüs ı 
• 
ışe kar eş·ni öldürerek başlatbl 

1 
· Yazan: Niyazi Ahmet 

MOLYOS babası ölünce, büyük 
k kardeşi Nomitoru öldürtmüş, 
b~~~isini hükılmdar ılan etmişti. Yeni 
c1 unıdar, kardeşinın Rea Silviya a
.... tndaki kızını da bir manastrra kapa
"IJBtı. 

- P.;ıki, dedi, ben de yapacağımı bi
lırim . 

KonE-OS mabudunun yortu günü bü
tün ahali yeni f}Chri görmek, gezmek, 
onlnrm oyunlannı seyretmek için gel- · 
m.i3lcrdi. 

tlJYlannela J'tlc!B ~tll rüıüıU, .... 
l"lllcle wwuutıle ıunıuıerdtı. KıUuunlal 

-· u uıı ü&Jıuue -ut U.>•t...·r • UI 

raAnALAn 
Fraııll ti ) • Mark .J.-

· uoıu l i6 l.IOU ., .... -
W.ret 1 \.ı4. • l'engo .ı:v, -

· Helc,;tka f"r. tlı\ • l.Ay l" -
Uratwıı :ı!2 · uınar !ı" -w, 
• ııvı...,re f"t :.~4 . Ye.o 
tAV8 ~J • Kroı:ı l.eveç d:Z-
l'lorto ı O, :.u:rıw 63! -
ıuuo\;elı.. ;:ıJ, Alt.al 
'i'ULO AV~ ı!J Hıınknot 

. t:Uta 

ÇE I'\ .. c; " • t'arta .!.&, 3:; • lılAdnO I:.? .l;; lv 

• Nevyun v,lJJ..ı • UcırUD ı .~ 

• MlllDC lö. LJJ\. • VUfUTa 4.1" 
• tirtluai ı ,7046 • Huııapqıa SJb°7.J 

•Atsna oG.i 6v • Bllknıt IV6.UJ11 

• Cene'fn 8 iV.ı! • U..gn.o 8,,'8.) 

• fJot,.a 6 'U9"J.ı • folloııam. "· iı!Gd 
• Am.8UN&n" l 4:?83 • !:! tukb.llJll s.os.ı.:ı 

• Prat :U ,67 ıö • &:.oo<ın :?H:ı 

•VI~ 4,.L63 • Ma..lı.on ~H.1 J 

oı!!lviya, birgün ibadethaneye llzım
adı bir menbadan su alırken Mars 
\' 

1 haı·p mabudu kendisine göründU 

Bir aralık kırmızı bir i§aret verildi. ıı----- ES H A M 

e gebe lt".lldı. 

lşte o vakıt Romalılar bütün kılıçları- l!f tsauKMt .. b() 1 fır. Bayrtp • 

nı çekmişlerdi. Şimdi herkes nerede 4.n&dolu ~3 75 c_.'lrııente 12 ır, 
bir genç kız bulsa kolundan yakalayıp .UJ l .60 lılerır.ea fb..ıuı ıoo 

G" 
,
1 

b ~ı Silvıynrun ıki çocuk doğurma. 
tt ÜYUk bir t.ellş uyandırdı. Onu V es· 
,..... kanununa tevfikan oldürdüler. lki wc ~ 

Sug~uu da Tiber nehrine attılar. 
gö -~· l~i çocuğu Palatin dağına kadar 
cı:urc1u. Sandık bir yabani incir ağa
lll ~n dibinde kaldr. Çocukların ağla
lJ 11 arını duyan bir kurt, onlan stidü 

0 besıemcğe başladı. 
cu~raıın çobanı kurdun emzirdiği ço
~ ları görünce hayret Jçinde kaldı .. 
dJ )CUkları nlıp karısı Akkakiye getir-

IUsA.k~~ki cocuk!ardan birine Romü -
' rlıgcrino de Romüs koydu. 

oı~i kardeş bilyU::,'ilp cesur iki çoban 
ti. Ular. Bir gün Avantin tepesi üze -
S<ı~de sürülerini geçirirken Nomitorun 
ıı._ anları ile kavga ettiler. ÇobanJar 
~Pusu kurarak RomüsU yakalayıp 

lın huzuruna çıkardılar. 
bıı~l RomUsUn yUzünU hiç yabancı 
\l\1>llıadı. İçine kurt dil§lllllştU. Derhal 
ı.;.er karae~lııl \le getirtti ve= çocuk
~H kurt emzirirken bulan çobanı da 
ı,l<>ırtarak iki kardegin hikayesini an-

lıl'dı, 

Ilı leıaı bundan sonra fkl kardeşi ya· 
l1t ltdan ayırmadı. Her ikisinden de 18-
~~ edebileceğini umuyordu. 

i\l ır giln Nomitorun dU§manları bu 
~ 1kar:ıcş sayesinde mağlup edilince 
~la tnUknfat olmak Uzere Tiberden 
J'a t Y~olunn kadar bütUn araziyi on!n-

"t;ışlnmıetı: 

lti~ Orada yaşayın, kendinir.e bir ec-
li' Urun. dedi. 

götlırüyordu. Erkek ve ihtiyar kadın • 
lara: 

Ha.ydi burada fazla durmayın.. Ar
tık i§iniz kalmadı .. deniyordu. 

:Kt!.r§ı gelen!er öldürülUyordu. 1hti
yar1Rr: 

- Biz de bu intikamı Romalılara 
bırakmayacağız .. diye bağırarak' güç 
halic canlarını kurtardılar. . . .. 

RomUlüs bir ordu teşkil etmişti. Fa
kat dilşmanları pek çoktu. Onlarla mü
cadelede güc;!Uk çekiyordu. 

Birglln Sabinler kuvvetli bir ordu 
te~kil ederek hücum ettiler. Romillüs 
karşı duramıya.cağını anlıyordu. Fa -
kat çare yoktu. Çarpı§mak lwmdı. 

Harbin en kızışmış bir anında, Ro
malılar mağlup olmak üzere iken yor
tu günli kaçırılan kızlar ortaya atıldı
lar ve haykırdılar: 

- Hepiniz yerlerinlr.c çekiliniz ve 
blribirinize urar vermeyiniz. Hangi -
nJz muvaffak olursa olsun biz znrar 
c-i:irP~ Ciinlı:ü bir .kıaııuaauıuı kuıla 
rı, bir kısmınızın k&rılarıyız. 

Harp, kadınların mUdahalcsi ile so
na erdi ve iki taraf sulh içinde yaşa
mağa başladılar. Fakat Romillüsün 
kudreti her tara.f n yayılmıştı. Ondan 
haklı olarak korkuyorlardı. Kom -
§U devletler ondan titreyorlardı. 

RC'lmütus beş sene sonra bUyUk bir 
hıı.rbi kazandıktan sonra yaral:ı.mırak 
öidU. 

Romıı.lılr.r bu öltlmü bir mtiddet 
sakladılar. Sonra: 

- O bir fırtına esnasında eemaya 
uçtu .. dediler. 

Km:ı. bir zaman sonra da Romülil -
sün Kerinos adlı mabude tcmeE'sül etti

- etlkl"azlar-.ahvılıec -
• iP~ rJ>..or 19 80 .CelrtrUı 

• •• 
., ıu l\t..ı l'Pamn.J -OJ 

• • • o lJ81 Kllıtı:m • 
• • m hı .<ı "n.tdOlo ' .060 • 

• Ergeni LIUk 0C> - AAadolU D 'OG' 
6. ıtnuruZD U3 ia .\ol&Johı m 85 

• lııUk Dab11J !JS ~O lı&Unıea\J A 40 ıo 

Zahire Borsası 
•• 3- 938 

Buğdal' yunrnşak 
Arp:ı yemlik 
Mısır sarı 

Yuıor 

Ku )Cml 
Tiftik oğlak 
Tif:ik mııl 
\'ap:ık Tr:ıkyıı 

J>eyııır hcyoz eski 
Peyıı lr bcytız tnze 

Ga en 

&r. l'o. 

5 28 
4 17 
4 3& 
' ıo 
7 25 

130 -
124 ·-

68 -
42 14 
32 14 

tiı Pa 

5 31,5 

' 20 
5-

127 20 
i2 20 
4.C 4 

Giden 
UuJtdoy 257 Ton Vapak t!i.1/4 Ton 
Arpa 02 K. ceviz 28 .. 
\'ular 25 ,. Nohut 25 •• 
Nohuı a .. iç fındık 3,f /4 .. 
Un 37 ,. iç cc,·lr. 2,1/4 .. 

4,1 /4 " Mısır 87 ,1 /4 1, fiftlk 
Z. Yali ii,1/4 tt 

K. cc\'lz 8 ,1/ 4 ., B. peynir 3,1 / 2 " 

ım~ıım~ 
llLll~ 
11111111~ 

KOMEDi: 

lstanbııl Belediye&l 
Sehir Tl11atrolarr 

Saot 20,30 da 
FJDANAKI 

Drnm 3 perde 
Vnznn: J>ondcli Horn 
1'ıirktcsl: Fahri l\olin 

Snal 20,30 dn (Dı\1.GA) Komedi S pcr
d~. Ya~nıı ;. Ekrem Reşit. Pm:nr ı;finlcrl snat 
15,30 dn ınnllnr. 

HALK OPERETİ 

l:ııaıtakat iki karde§ şehrin mUessisi ol
l:ııi Ş~refini biribirlerine vermek iste
ltl\;orınrdı. En nihayet meselo iHl.henin 
~o arına kaldı. Rom ilse A vantin dağı, 
"t,.~U!Use de Palatin dağına çıkarak 
dl, ecek kararı beklemek emri veril-

ğini. yayarak bu mabude tllpındıln.r. A. .... 

Günlük 1~ 

14 Mnrt paznrleı;i ak
şamı Beşiktaş Suat 

Park ı;fncmnsındn : 

ll'.l%~tıcede R.omUlUsUn Uzerlne on iki, 
t~ ll lls~n Uzerine altı akbaba gelmi§
lııtt Utun kuşlar fchri kurma hakkı
jl!:ı llo~Ulüsc ait olduğunu bağrışarak 
~e· cttıler. Bunun Uzerfnc Etrüskler 
bir ·tıe tevfikan arabaya blr boğa ile 
hır rıck koşarak pirinçten yapılmıe 
lkıtıh~ ile Pal:ıtlnf n etrafına surun 

~~!?a!~,=L ~02 
B ki hamam ttki la& .. 
15 Mart r;ah akşumı 
Pnnsnltı Kurtuluş 5i
ncmnsınclo: PlPlÇ~ 

ERTU\.RUI. SADl 
TEK TIYATnosu 

Pnznrl<'~I ( KndıkXy -
~:ıırcyyo) sincmnsın

dn: (Bu ın:ıs:ıl böyle 
bllli) \'od,·il 3 perde. 

tn - Mıllff - !l.1S - PIWSEMIJE 

ör.ı.r~ ~m;HIYATI : 
Saat: 12,30 Plftkla 1'0rk mu~ikf~I. 12,50 

Huvadi~ 13,0!ı Plfıl•ln Tılrk mu~lkisi. 13,30 
Mıılı:em pltık ncşrlrıııı. 14 Son. 

s·· tını gösterecek hendek çizildi. 
....... u.ı- Yapılmıştı. RomUs kardeşine: At\<;AM r-:ı:sntYATI : 

h\Jit Sen bunu memlekete sur mu ola· • S:ı:ıt : 18,10 \.orıık llyntro.,u <Güle Aiilc 
R" r;crç~cik). 19 J1nr!He \"O :ırkndoşl:ırı totn· 

d~rı .. nnediyorsun ? .. diyerek Ur.erin- fınrlan TUrl: mu .. ikisi ,.c lıetk şarkıları 
Jl, !l.tlıtyıp içeri girdi. l9,30 Spor muı;ııh:ıbt"lrri: Bşrcr Serik. 19 

~i~~:1iilus mUUıis surette hiddetlen - rı!> nor!lo hnhcrlrrl. 20 C:cm:ıl Kfımil '(' 
nrkndn$1nrı tnrAfınrlıın Tilrk n·~ı~lkisi ,.c 

iiı.ı:-,. Rı.·.ın bu sUru geçerse işte böyle hnlk şarkılntı. 20,30 11.1\'D ı·oporu. 20,83 
"" liJ l\mf!r nıro tıırnfın,hın nrnpçn '-Ö>"lcv. 20,4fı 

~ldlitd~uın, diye ba~Tfnrnk kardeşini Hlnll'n Şen ,.c nrlcnrln!i l n rı ıonırındnn ·ı ürk 
~ • nıuııikhı vP. hıılk şnrkıl:ırı. (S:ınt nyıırı) • 
...,iınd· .. ı t r idi, n ı is , buraya ahali toplamakta 21, 1~ Tnl·oıln ,.,. ıırkonn~ ıırı nrıı ındnn 

};. ı.ıoınur · 'fürk muı;lki'°ı ve hnlk şnrkılnrı. 21 .50 ncd-
:.traf us bunun da çares ini buldu. rlye Tıitlln ~an: Orkc .. ırn rdnkntilc. 22,30 
ilin(' \l Yaptığı bir ilanla kendi arRZI- Orkestra : 1 _ nıon. Mnrş. ~ - :'ı! cırl'nn · 
tle<'. ~~lcr~ıc bUtün mahpusları nffe • Polpurri ,·ivcnu\'nz. !\ - SorHm : Prrlüd. 
ıı;~i bildiriyordu. 4 - Fntno: Krılomhınn. 22.45 A!nrıs hohcr-

bı.ı.11:ı § d kolayca halledildi. Fakat lcrl. :!3, PIM<lo !lolo lor, opc•ı o ,.c nper<'I 
l al'\ ao 1 "tır"nlnrı. 23,20 Son hnhcrlcr ''l' C!rle~i ı:il-,~~ ., nra daha mUhim bir güç- •· ' 
"- l')tta ıılın JH"<ıı:r:ı•nı . ~1:i .SO Son. 
"ıtlıtı:\lc, Ya çıl:mı~tı : Erkeklere karı ı --- -------

Civa 1 TEt}E/1IiVR 
arıltıl] ?' köylerden klmee RomUIUsUn 1 Unlıkcsir Ml'busu J>r. \':ısıf Snmyürck 
6(j}'l., ~~ınn kız vermiyordu. HattA ' 'c c.,ı n:ı nn Sıım,·lirck ill' l\n<lıköy 3 ün-
'() 1Yorlarct1: cfi orl ı o' ul .tırPk tö ii Hırh·nn J.\orur scv-

b!"r 11, .. :folda bulunan kadınlar için de Ftilı nnnclcrınln fıiümü ile ıı~rtıılıklıın hil-
"" ...... ll'\nftk yuk kl.'dcre 'C rrnau mera fmlnc lşllrnk 
«l·• 1ı. -... ver n"mız .. .. ~ eırlcrı; lozbcl lilthındo hulunon kı~metli 
~: 0nıUiüsU fena halde kızdır - do~tlorınrtnn ııfikronlnrının knbulilnU de- ı 

tin ı;:ıygılnrl)'lc rlco C!'.\'1erlcr. 

TURAN TİYATROSU 
Bu nkş:ım Hakkı nu
~C'n ve arkndo~lnrı 

: , lip S:ıhri, Tiıfkı bir
likte; 8 kişilik Mnt
nozı-1 Mire • Pcnçef 

\'C .Macnr .,Dtlclesi-
nln i~tlrok llt• 

DA ~I G r\ 1.1 il ı\ \'Dl '1' 

S11ıenı ıdCJr 
MEi.Ei\ : Tıılih güneşi 
SAl\AHYı\: Nn10r honcugıı 
lPEK : Fııkn tı :ısnını 

SAH:\\': N:ı ı><ıl~onuıı tnııkınlıklnrı 

SOMml: Mllşl,01 ilırnf 

Bl'lıt'N 1\ \Ll\ \('. \K \"APl'HL~H 

Saat 
1 (i 

!l.30 

\'opıırıın adı Glltiğf 1101 
r.ıınıhuriyl't l\ornılcıılz 

t 't:ıır lzmit 
R.30 l 'ııc wli ~ludnn~:ı 

20 S"nrfol Bnnrlınna 
GET.F.CEK \'AJ>l.JRl.An 

18.30 Kocncll Mudan:r• 
8.30 S:ındeı Bandırma 

8 Bartın • /. 

Taksimde bir 
apartıman basıldı 

Yakalanan kadın, erkek kumar
baztar mahkemeye verildi 

Gaz~antepde 
8uz fabrikası 

Gazi Antep - GUnde Uç bu~uk ton 
buz istihsal eyleyen belediye buz fab
rikası ıslihsalatı yazın umumt ihtiya
cı karvılayamadığından fabrikanın bir 
misli tevsii karnrlaştırılmıe mUna.ka -
saya konulmu§tu. Geçen hafta yapı -
lan kapalı zarf usullyle rnUnaknsa ne
ticesinde f abrikanm tevsii 10500 lira 
bedelle Hasan ve Aptullah Güzel mü
essesesine ihale edilmiştir. 

Çocuk Polikliniği 
Gar.l Antep - Belediyece belediye 

binası dahilinde bir çocuk polikliniği 
açılmıetır. Yeni gelen belediye etfal 
mUtehaası her gUn öğleye kadar bura
da hasta çocuktan muayene ve teda
vi etmektedir. Poliklinik çok rağbet 
görmekte ve mUracaat miktan her -
gUn &rtmaktadtr. 

Belediyece eeJırln merkezi blr ye • 
rinde btr çocuk muayene evt açılması 
dUıtUnUlmcktedir. 

.Ağ<rçlanmaya Dm>am Ediliyor 
Gazi Antep - Beledi~·eoe yollann 

ve yeni mezarlığın ağaçlandınlmasına 
devam edilmektedir. lslB.hiye fidanlı -
ğından istenilen bin fidan yerine 400 
fidan geleceğinden bu fidanlarla ay
nca Adnnadan getirilen 100 çam fi -
danı icap edilen yerlere dikilmektedir. 
Fidan bulunmamasından dolayı müs
takbel ımar pH'inında koru haline geti
rilmesi istenilen vehrin cenup tepele -
rlne ağR.ç dikilememiştir . 

Belediyece mezbaha civarında tesis 
edilen fidanlık gelecek seneden itiba
m fidan \Tmcğ başhyacak v şehrin 
ağaQ ihtiyacını karşılayacak pir du
ruma ~olecekUr. Bu -ne phir fidan
lığına yeniden fazla. miktarda \.ohum 
atılmıştır . 

-o-

Soy adı cezaları 
ahnmuyacak 

Arıkarn, 8 (Telefonla) - Soyadı 
kanun vo nlzamnamcslnln soyadı al
mak için tnytn ettiği müddet 2 tem~ 
mu?. 1986 da bitmişti. Bu tarthton 
itlharen 6 ny ıarfında knrara b:ığ
J:Lnmnynn soyadı cezaları için mu
-ııru zaman tnhakkuk oylemoktedlr; 
hu giblleırden <'OZn almmryacnktır. 

Dp,zı husus! tdnrc heyetlerinin bu-

işaretler: 

i 1 eri, 

Tnkslmde Ayyıldız apartımanınm 
birinci da1reslndo kumar oynatıldı
ğı haber alınmış, e,•velki gece nni 
bir baskın yapılmıştır . 

t~ercle meşhur kumnrbazlardnn 
Salih ile Şahnp, Esnt. Da\'utj Rıza is
minde beş orkck ile Firdevs vo Ya
ranti ismtndo iki kadın tutulmutıtur. 
Masa üzerinde bir rolet ne 21 llrR. 
parn \'O 130 fiş bulunmuş. bunlar da 
müsadere olunmuştur. 

Kumrı.rbazlnr mahkemeye ,·crn
mişlerdlr. 

J{ı\Il\'EDfJ YAKALANA?\ 
ESRARKEŞJ,EU 

Bcyazıtta KOrkcUler ııokağrndn bi I' 
kah\'O bnBılmış, burada oturan Re
cep isminde birinin Qzerinde 12parça 
kaynamış esrar bulunmuştur. Bun
dan ba~ka Unkapanında ~pbell bir 
vaziyette dolaşan esrar satıcıların -
df\n Zeki do tenflmlş, tlstUnde 2 
puca esrar bulunmuştur. 

DfRRKStYONA SAHİP 
OJ,AMAY.\N ŞOFÖR 
tKt AOACI DJ<~\71RDt 

2848 numaralı otomobil evvelki 
gece sabaha karşı VeznccHcrdcn 
Dcyazıda doğru gelirken IAstlkler -
den blrl anf olarak patlamış, şoför 
dlrekslyonn sahip olamamıştır. SU -
ratla ilerlemekte olan otomobil e -
lektrlk şirketinin Beyazıt ı;ubesl ö -
nUndokf tki ağacı devirmiştir. Oto • 
mobtltn 6n kısmı hasara. uğramış -
tır. 

ntlYtiCtlJ.UK YAPTIGJ tçtN - Be-
yaııtta sor.annğa mahallesinde Mi
ta.tpaı;:a caddesinde 29 numaralı cT
de oturan Selime isminde bir kadı
nın bUyUcUIUk yaptığı haber alınını~. 
fkfnol fUbe memurları tarafından 

blr cUrrnU meşhut ya.rıılarak Selime 
yakalnnmıştır. 

MERD1VENDEN DUŞUP 
1·AnALANDI 

-- Kasımpa~ada Hacıhüsrev mahal
Jeslndc oturan bakkal MebmecUn 11 
yaşınrlakl oğlu Hultlsl dokuzuncu ilk 
mektebin merdivenlerinden dUşmUş, 
yarala_nmış, hastahaneye kaldırıl -
mışt.ır. 

nu gostermfyerelc mururu zamann 
rnFnıcn karar tUbnz ettikleri anlaşıl
mış ,.e bbylo yanlışhklara meydan 
, ·erllmemcst b!Jdirllmlştfr. 

• 
gerı 

YAZAN• Sadri Ertem 
Deyll Telegraf and M.asning Post 

ynzıyor : 

.. TUrkiyım!n b~ar.ılarını My&p dôk
mclı:, bfr pari nuısalı söylemek gıbi bir 
§oydfr. l(ar§ılaşan gilçl~kler gt>;;ötıiln· 
de tıttıdacnk olursa başka bir memle
ketin ondU.stri ve fiııans tarihimle bu· 
mum bır c.,inc te.!iadüf edilemez.,, 

!nşa Türklycsinin, hendese, ve ile
ri teknik menzılinde bir an gibi petek
leri işlemesi ve stepten beton blok
lann doğuşu Ma.nş kenarlarında bir pe
ri masalı gibi görülmektedir. Ve be
şeri tarihin bir cilvesi emsalsiz bir ha
rika şeklinde akıp gitmektedir. 

TUrkivcnln muvnffakıyetierinl TUr
kiycnin ·hayat gartları izah eder. Bu 
hayat şartlarına tarihin mes'ut devir
lerine coğrafyanın schabctine uğrayan 
memleketlerin mesut intihali bir piye
se bcntiyen tarihleriyle mukayese et
mek güçtür. Çünkü Garbi A-..TUpanm 
finans ve endüstri tarihi tamamen 
başka şartlara dayanarak kurulmuş -
tur. Avrupanın inkişafında istismar 
haritası birdenbire genişleyen memle
ketlerin saadeti birinci planı işgal e
der. Kıt'a dışından. \'edeniz aşm mm
tnkalnrdn.n gelen k1ymet1cr ve bu kıy
metlerin yarattığı hayat endüstri ta
rihinin basamağı olmuştu. 

t k i 

ğı zaman, fabrikanın bacasından çı • 
kan duman geniş pazarların i~tihası. 
nı hasretini ifade eden bir be§A.retti. Bir 
hnyat musıkisi idi. Fakat Türkiyede 
dUdüğünü çalan ilk fabrika bir kur
tuluş harbinin seferberlik emri idi. Ve 
ilk bacanın başında taçlaşan duman 
bir yarı koloninin tuğ ve alemi idi. 
Bir istiklalin sembolU bundan başka. 
olamazdı. 

İlk fabrika mesut ekonominin plflt
formuna değil: istiklal davası ölüle
rinin kemikleri UstUne temellerini at
tı. Bu bir hakikattir. Biz her fabrika
dfl bir lüksiln hava! tadını değil, bir 
zaferin kudretini hissettik. 

Zenginlikten doğan endüstrileşme i
le, kurtulmak için endilstri yapmak 
a ra.smdaki fark, bizim endüstri tari
hinin karakterini teşkil eder. Manş sa
hillerinde yapılan soğukkanlı ve na • 
fiz tahlil bizi biraz da romatik bir 
şekilde görmektedir. 

HattA biraz da. mistik diyebiliriz. 
Çünkil, yaşanmamış bir hayatın hira
kı, izahı mistiğin tohumudur. 

Bedbin dostlar bizi anlamak içirı 
geride bıraktığıma mesafelere gözle. 
rinl dikmelidirler. Bunda h&klrdırtar. 
Fakat bialer a.ııe&t ~ 
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Asrın en büyük serserisi 
Şehir Meclis1n:n dünkO 

fevkalade toplantısı 

Bir insanın ömrü bukadar maceralJa Belediye lüzu~unda 
kif alJet edebilir mi ? kasa pi ık et gefl r tecek 

Büyük harp sıralarında Türkiyeye de gelen ya
hudi casusun çevirmediği fırıldaklar kalmamış 
"A.wır.ıı~m on büyük 8craarisi,, i.smi 

1
1crilcn Budapcştcli Trcbiç Linkoln 
i~mindo bir co.su8ttn hayatını f ranStzca 
Paris Suvar gazetesi §ljyle anlatıyor: 

"Birgün öğleden sonra Çinli dost
lardan DeJ'l,1etriyi k8.I'§tladnn. Kendisi
ne, Japonlar lehine propaganda için 
gbnderilen bazı afişler aldığımı söy
ledim. B~ afişlerin muharriri, bir ı. 
t 1-lyan gibi heyecanlı, bir Alman gibi 
clüşünceli olduğu halde bir Amerikalı 
gazeteci gibi yazrnı§tı. Beyanname ''e 
afişler kıymetli ve pahalı kağrtlar Uze
r ine bamlmı§tı. İmzalayan da Abat 
Çaokong'du. Kimdi bu adam acaba? .• 

Çinli dostum gülümsedi: 
- Siz hali bu adamın kim olduğu

nu öğrenemediniz mi? •. Tiyençinli A· 
'hat Çao - Gong'u tanımayor musunuz. 
Bu, Trebi~ Linkoln'dir. 

Elli yıl önce Macaristanda fakir bir 
Yahudınin oğlu olan bu adam, cebi

visin giili adamı olarak çalışan başka 
bir casus, Amerikadan gönderilen bu 
malfımatı kendi kanallari ile Londra.
ya bildirmi§tlr. Londra, Amerikadan 
Linkoln'Un gönderdiği mallımatla Ber
linden gelen maltimatm aynı olduğu
nu görünce, Amerikada çalışan casus· 
tan daha fazla şüphelenmeğe başla.. 
m1ştır. 

LinkolnUn iki cepheli bir casus oldu
ğunu tama.miyle öğrenen İngilizler se. 
nelerdcnbcri emniyet ettikleri bu casu· 
sun tehlikeli bir şekil alması üzerine, 
tevkifi ve Londraya gönderilmesi için 
Amerika hükflmetlne dosta.ne miiraca
at etmişlerdir. lki cepheli cosusun ta,.. 
lihi burada da imdada. ye~r. 
ÇünkU umumi harp patlak vermişti.. 
İngilizlerin kendi tabalarından birinin 
Almanya hesabına. çalı§tığmı ileri SÜ· 

rerek tevkifini istedikleri casus za. • 
bıtanm kendini aradığını öğrenince 
harp kanşıkhğı arasında. ortadan kay. 
bolınuştur. Bundan maada, yakalana.. 

ne birkaç Clornfn yerleştirip, ailesinin 
elini öptükten sonra doğduğu yeri ter. 
kede..--ek. henüz on yedi yaşında iken * 
Bud:ı.p "ştrye gitmiştir. Asrın c>ı 90k macera geçirmiş a

damı, daha doğru bir tabirle asrın 
on biiyük serserisi lcimdirt 

l1>- mamsmrn bir sebebi de, csusun bu de. 
fa, Amerika hizmetine girmiş olına -
sıdır. Bu suretle Amerikalılar hesabı
na da casusluğa ba§laya.n Yahudi, Va.
şingt-0n hükumeti tarafından Meksika. 
ya· gönderilerek ihtilaller çıkarmaya 
memur edilmi§tir. 

Orada milstakbcl profesörleri ile 
ı,a~ıla~ıp göril§mÜ§ttir. Profesörler 
bu genç oğhında büyük ve cevval bir 
zekanın mevcudiyetini sezmiflerdir. 
Profesörler gencin göilcrindeki bari· 
kuladellk karşısında 68.§ırıp kalmı§lar 
ve ders \•erdikleri bu oğlanı, yüksek 
bazı Macar aileleriyle taruştırmı3lar -
dır. 

Genç Yahudi bu ungin ailelerin ço
cuklarına ders vermek maksadiyle ev
i rine serbest bir tarzda girip ~ıkma· 
ğa başlamıştır. Zengin Macar evlerin
dcld konfor, yaşayıı;ı ve güzel kadın -
lar kendisinl alakadar etmi§tir. HatW, 
ilk macerasını, zengin bazı Macar ka
dınlariy!e rabıta ve münasebet tesis 
etmekle yapmıştır. 

Müsta7ı:bcı Ctı8u.s Londra Yolunda 
Linkol11 Mcb~ 8eçiliyur 

Zekasını daima keskin bir şekilde 
işleten ve 133hsi menfaati için ilk kur
nazlıkları tesmime b~lıyan genç Ya
hudi oğlanı bu zengin Macar aileleriy
le olan tanışıklığından da istifade et
mesini dilfjtimnilştür. Münasebet dUş -
tükçe kendi halinden şikayet etmi3 ve 
Londtada akrabalarmm yanma git • 
mek istediğinl, orada tahsiline devam 
~eceğinl söyleml&tir. Trebiç'in bu ar
itısu karşısında yardıma koşmak iste. 
ye-n Macar aileleri, kendisine tavsiye 
mektuptan vennlf}erdir.' Bu mektup. 
Iarı cebine yerleştiren milstakbel ca -
sus, Budapeşteden Londraya gitmiş· 
tir. Bu bUyiik sehre ve ahalisine çok 
kısa bir :zamanda. alrp.n ve bir lngi • 

0 

liz ka.dar ingillı:ce konuşmaya başla.
yan Trebiç, isminin değiştirilmesi za
manı geldiğini takdir etmiş ve Linkoln 
adını almıştır. 

; Linkoln Budapeeteden verilen melC • 
tuplar sayesinde öyle bir muhite düş
müştür ki, bu muhitte, yüksek devlet 
adamları, mali mahafile mensup şir
ket direktörleri vardır. Yahudi, bun· 
lann hepsiyle tanışını§, kendin! sev· 
dirmiştir. HcnUz bir yıl geçmediği hal
de, yUksek bir devlet adamının hususi 
katibi olmuştur. 

33 y:ı.şma geldiği zaman artık kon -
servatör partisinin nU!uzlu aza.la -
rından biri olmuştu. Hatta, İngiliz 
kamarasına da mebus intihap olun • 
mu.5tur. Doğduğu yeri terkettiğinden 
on beş yıl sonra Macaristn.nh Yahudi 
isminin nlhayetine (İngiliz parlAmen
to azaBından) sözlerini de ilave etme-
ğe muvaffak bulunuyordu. 

Mamafi, kurnaz Yahudi, mali mese
lelerle de al!kadar olmaktan kendisini 
bir tilrlü kurtaramamı§tır. Borsa o • 
yu.nlanna dadanmış ve arkadaşlarına 
bCırçl~. Kredi veren müessese
ier, ödUD.ç para aldığı bankalar Lin -

takibi ardır. Tallhtn 
" 

Bir Fransız gazetesi bir ömrün i
çine aığnuı.yacak 1a:ıdar d.alaveralı 
i§ler gören bu adamı bulmU§ ve hat. 
ta onunla konuşnıuş. Fransız gaze. 
terine göre·bu serseri bir Maoar 
Yahudisidir; ve aşağı yukarı 25 se
nedenberi dünyanın hemen her ta
rafında dcilafmıf, zengin olmug, if • 
lôa etmif, ~ OCrıt"f~ .ojl1mu 
kaybctmf.1 vo hilı{ıyct son giinlcrde 
tekrar 8ahne;1e çıkmı§tır. 

Sıırscırinin hayatrnı gazete §öyle 
anlatıyor: 

!aşmaya. alı§an ı.ekt adam, birgün gel
ml§ti, ki beş parasız kalarak müflis 
vaziyetine dUşmUştü. Bu müşkül va
ziyetten çıkabHmesi için çareler dü
§UnilrkC;n aklına. entellicens servis 
gelmiştir. Sabık mebus ve borsa sim· 
san kurnaz adam, siyasi ve malt lıa.
yatm bütün inceliklerine vakıf oldu
ğu için entellicens servis teşkilMında. 
büyük hizmetler görecekti. 

Linkt>Zn lnteUicemt Serviste 
Korkunç bir casus hüviyetine giren 

Yahudi, Almanyaya gönderilmiştir. 
Almanyanm bUtiln şehirlerini, fabri
kalann4 milesseselerini bir mali mües
sese sahibi sıfatiyle dola.,.c;arak İngiliz 
emniyet t.eşkiHltma malfımat topla -
yan eski mebus, Almanyadan !ngilte
reye dönmüştür . .A:r. müddet sonra A
merikaya, oradan . döndükten sonra 
Macaristana gönderilmiş, Şark hudut
larını öğrenmiştir. Umumi Harpten üç 
y:ıl evvel tekrar Almanyaya gönderil
mi§tir. Almanlarla sıkı, fıkı dostla.şan 
Linkoln, Alman erk&nıharbiyesinin 
teklif ettiği bUyük para mükMatı kar
eısında dayanamamış ve İngiliz entel
licens servisinin teşkilat planlannı 
Almanl$U'& satmı§tır. Aynı zamanda 
Alınan casusu olmuştur. 

F.ski İngiliz casususnun Alman hiz· 
metine girdikten sonra, birkaç yıl iki 
devletin emniyet teşkilatı arasında 

~·kulu oyunlar oynadığı şüphesizdir. 
Kendisini ele vermeden birtakım en • 
trikalarını çevirmeğe muvaffak ola. -
bilmişse de, entelJicens servisin şüp

heleri çoğa1mağa başlayınca Amerika.
ya. gönderilmiştir. 

Oasus A-nı.cril:ada Ymıi l§lcr 
P~nde 

Londraya lfizıın olan bazı gizli ma
liimatı toplamak için Amerika.ya gön
derilen iki cepheli casus, icap eden 
malumatı toplamağa muvaffak olmuş
tur. Fakat, bu defa da, bu malfımatı 
lngillzlerle birlikte Almanlara da bil
dirmiştir. Berllnde gizli Alman emni-

Meksikada çalıştıktan sonra Ameri
kaya dönen casus bu seter polisin eli· 
ne dil§milş ve hapse atılmıştır. ÇUnkU, 
Almanya hesabına casusluktan henüz 
v~cçmediği meydana çıkanlmıştı. 

'Kapalı Bir Perde 
Liiıkolniln esrarlı hayatında. henüz 

kaldınlamayan bir kapalı perde var· 
dır. O da, bu korkunç adamın Amerika 
hapishanelerinden ne suretle ve kimin 
vasıta.siyle kaçmağa muvaffak olabil
diğidir. Bu kaçış hadisesinin ne şekil· 
de vuku bulduğu bir tUrlü anla.§ıla.
maml§ ve casus 1917 senesinde Alman
yada Mareşal LUdendorf un erkanıhar
biyesini teşkil eden nUf uzlu zabitler a.
rasmda görülmüştür. 

Almanlar umumi harp esnasında. 
Rus parasını kıymetten düşürmek için 
pek çok Rus banknotu bastırmışlardı. 
tşte Alman erkanıharbiyesi bu Leh 
ve Rus paralarını basmağa Linkolnü 
memur etmişti. Linkoln, bu defa para 
basan bir devlet hazinedarı gibi mil
yarlarca sahte banknot bastımus ve 
bunlarla. Leh ve Rus paralanm dü • 
tıürmüştUr. 

Umumi harp nihayete erdikten son
ra, 53hte Fransız frangı da. tabederek 
Paristc sürmeğe çalışmışsa. da bu sah
tekarlık meydana. ~ıJmuştır. 

Linkoln Türkiye Ve Çimle 

Fransız polisi Macar polisinin de 
yardımiyle Linkolnün maiyetinde sah
te para. basan bUtün kalpazanları mey. 
dana çıkararak tevkif et.miBse de, Lfn. 
koln kaçmağa. muvaffak olınuştur. Bu 
kaçış Tilrkiyeye doğru olmuştur. Bu 
suretle, Amerika ve A vrupadaki ma
ceralarına nihayet verilen Linkoln As
ya.da faaliyete geçmiştir· TUrkiyede 
ne iş gördüğü, kimleri aldattığı bilin • 
meyorsa da, aradan çok geçmeden Çin
dc görülüyordu. Evvelce General Lü
dendorfun crkanıharbiye erkanından 
biri olan meşhur miralay Bauer umu
mi harp nihayetinden sonra Mareşal 
Çan - Kay - Şek'in hizmetinde uzun 
seneler çalıBmıştır. Alman miralayY, 
meşhur casus Linkolnü mareşal Çan • 
Kay - Şekle de tanı§tırmıştır. Az müd
det sonra Linkoln şarkın nüfuzlu a • 
damlan ara.sına girmiş ve müUı~ zen
ginlikler içinde sefahatin en ince zevk
lerini trıtmağa başlamıştır. 
Beş yıl sonra ve çok zengin olarak 

tekrar J..ondraya dönen casusun vak • 
tiyle lngflterede çok kUçllk yaşta bı
raktığı bir oğlu vardı, ki, askerllfinl 

Floryadaki denjz köşkünü 
Maljye Veka1etı Belediyeden 

satın 
Şehir Meclfsf dün saat on dörtte 1 

fevkaltıde bir toplantı yapmıştır. 
Celse birinci reis vekill Bay Necip 

Serdengeçtl'nln başkanlığında açıl

mıştır. Reis ekseriyetin mevcut bu
lunduğunu sl5yledikten sonra ~öyle 

demiştir: 

- Fevkalldo içtlmaa alt celseyi a
cıyorum. Makamdan gelmiş tezkere
ler vardır. Onlar okunacaktır. 

Bundan sonra divanı riyaset kl· 
tiplerinden Bay Feridun Manyas 
makamın tezkeresini okumuştur. 

Bunda şöyle deniyordu: 
"HUkfımeUmtz tarafından hayatı 

ucuzlatma yolanda alınan tık tedbir
lerden etin ucuzlaması tçln mezba
ha resminden mnhlm fedaklrlıklar 
yapılarak mezbaha resmi fndfrflmfş, 
yeni bir tarife hazırlanmıştır. Bu ta
rJte bir Marttanberl tatbik edllmek
tedir. Bu tarife yUzUnden koyun fi
yatları Uzertnde bazı kalemlerde % 
de on ve bazr kalemlerde daha ten
zil~t olmuştur. Alınan ilk tedbir
ler semeresini vermeye başlamış, e
tin ucuzlaması karşısında kesim a
dedi bir hafta evvelkine nazaran ge
çen hafta yUzde :?1 derecede fazla 
olmuştur. 

Mart ve Nisan aylan kasaplık 
hayvan mUvaredatrnın azaldığı blr 
movslmdfr. Du aylardaki fstlhlAk 
fazlasını karşılamak, mnvaredat hac 
mini genişletmek için belediye ka
nununun, on beşinci maddestnln 43 
Uncü fıkrasına istinaden icabı ha -
llnde plyafij\ya mUdahale olunmak, 
fiyatlar üzerinde nazım vaziyeti a -
Jınmak zaruri gl5rillmUştllr. 

Bütçede buna ait tahsisat olma -
dığından hayvan atrmında b•'lun -
mak üzere mUtedavU sermayeyo 
ihtiyaç vardır. Lüzumunda do~ru -
dan doğruya veya kasaplarla mnş • 
tereken hayvan almak tein belediye 
kanununun 70 inci maddesinin be -
şinci fıkrasının verdiği salAhiyete 
istinaden mlllf bankalardan birin -
den 250 bfn liraya kadar istikraz 
yapılmasına yUksek mUsaadenfzl Js
terlm." 

Dundan sonra makam.dan gelen 

dürm~ ve idama mahkflm edilınişti. 
Casus baba, oğlunu idamdan kurtar-
mağa ve bu mUmkün olmadığı takdir
de son bir defa onu görmek maksadi
lc fngiltereye yollanmıştır. Fakat ta
lih bu sefer de yüzünü çevirmiş. Lin
kolniln içinde bulunduğu gemi deniz. 
lerde fena havaya rastlamış ve üc; gUn 
gecikmiştir. Bu gecikme esnasmda oğ
lu da idam edilmiştir. Linkoln lngilt.e
reye vardıktan sonra oğlunun üç gün~ 
lük mezanru ancak görebilmiştir. 

Lf.nkoln Monaatıra Giriyor 

Bu acı, casus babayı müthiş suret
te sarsmı§tır. Teessüründen biltUn zen. 
ginliklerini öteye beriye bağı§layarak 
Dalay Lamadaki Budist rahiplere ilti
hak etmiştir. Onun bu rahipliği esna
sındaki hayatı da yine çok esrarengiz
dir. Hayatında yaptığı kötillükleri ra
hip iken hatırlanu§ ve yeis içinde bir 
ömür sUrmü§tür. Mamafih, Ç'm ile Ja
pon harbi başlayıp llk kurşun atıldığı 
gün, içindeki heyecan yine kabarmış
tır. Bunun üzerine manastırı terket • 
miş ve Japonlarla münasebete giri~ 
miştir. Az müddet sonra, eski rahip, 
rfiyençinde yerleşmiş ve Abat Çao 
Kong namını almıştır. Bu nam altın
da. gizli bir emniyet teşkilatı da kur • 
mu§ ve Japonlar lehine çahşmağa baş
lamıştır. Bütün faaliyeti Japonların 

Çine olan hü<'umlarmı haklı göster • 
meğe çalışmaktır. Fransız gazetecisi
ne ve bUtUn dünyaya gönderilen be • 
yannameler de_bu adam tarafından 

ahyor 
ikinci bir tezkere okundu. suıı::; 
kesllmlş olarak gelen hayvani 
alman mezbaha resminin ıeab~ 
lndirllebilmesl itin daimi enellli ... 
salAhtyet nrllmesl fstenlyorcta. 

Bu tezkereden sonra top~ 
hazır bulunan Vall ve Beled1J8 P' 
fiil Bay Muhiddin üstUndal 801 _,,,, 
rak, teklifin mahiyetini törle .... 
etti: 

- Et fiyatı üzerinde yapıt&D _. 
zUA.tI idame, halkın lehine ol&D.,; 
hemmlyctll faydayı hilsnl mull 
etmek ve buna karşı llzımgeleD wll 
birleri almak üzere salft.blyet ~ 
ruz. Şu sırada gelen kasaplık ...,. 

van miktarı lstlhllkin artmUJ~~ 
kabUI edecek derecede çok ollll~ 
ğmdan lndelhaco piyasaya ....,,~ 

hale etmek, kasaplarla birlikte_, 
ya doğrudan doğruya. belecllJ8 .-' 
mma hayvan getirmek Ozere ~ 
yeye ihttyııcımız vardır. !tf ytll JI 
bin liraya kadar sallhlyet T8_~ 
nlz bu işte muvaftnkryetle ~~ 

ceğlmlze itimadımız varclır. BU -
birler meyanında. kesllmlt h~ 
tara alt mezbaha Ocretlertnln 4~~ 
ztunt lsteyoruz. Fakat buna ~ 
llk kat'! ihtiyaç yoktur: ancak ~: 

lfslnlzln toplu bulunmadılı ~ 
da. daimi encilmenln bu husat& 
rar ittihaz edebllmest için men 
vermonlzt rica ediyoruz . .AlactlP.~J' 
todblrlerln halk ltıhfnA idam 
vaad&dlyoruz. 0 

Bu izahattan sonra rela hel'. ~ 
teklifin bOtce ve iktısat enctllll~ 
rtnce tetkik edllmesl lAnuıpldP." 
slSylemlş, tekltfler bu enctlme~ 
milşterek tetkiklerine gGnde~ 
celse tatll edllmlşUr. 

ikinci celse gene Bay Necip 9tJf:: 
dengeçtfnln başkanlığında aoıt•!.t 
blltçe \'e lktısat encümenlerinin..,-... 
terek mazbatası oknnmu9t11r. ~ 
menler her iki teklif! muvafık -; 
yorlard1. 'MUŞterek mazbata reJ8 
nulmuş, ittifakla kabul ednmttdf• 

İstanbul belediyesinin Cumhur: 
tslmlzln yazlık ikametine tah.tl 
m<•k. Ozcro Floryada yapbrmJf oJ1r 
ğu deniz kl5şk0n0n maliye vekal-: 
ce belediyeden satın almmall .. _. 
Milli Saraylar MO.dUrlQğbce I~~ 
ettlrllmesl kararlaştırılmıttn'· ~ 
cak Mallye VekA.letl, bele41J8J8 .. 
binanın inşası için sarfeclllmlt as: 
parayı aynen tediye etmeli Jrab~ 
medlğl 1çf n mesele iki taratm ....-; 
ll'l bölledlJememlştlr: bunun e-' • 
ne Mallye VekAletfnce lsUmIAk ~ 
nununun tatbikine IUzum ~ 
ve usuın dablllndc blnaJ& wr 
takdir etmek üzere bir komı.JOD 
kil edilmiştir. 

Bu komisyonda Şehir iıectlll _., 
mına da bir Azanın bulunmall 1.
gelmektedir. Meclisin dnnldl toPı.:: 
tısında belediye relsllğfnln 1111 a 6-
sustakl tezkeresi de okunmut ~ ..... 
zııdan Mustafa Aşkt'nfn HÇIUSS-
uygun g15rillmUştilr. 

KONFERANSLAR: 

GAUBIN KONFERAN51 

"Tiyatro hatıraları,, mev·m-.ı~ 

konfenns •erilec:ektir. 
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'f AZE Çınar yapr~ları beyaz 
n • mermerlere doğru eğiliyor: gü
)' tıın l§ıkJannr belli belirsiz bir filiz 
.:!iline boyadıktan sonra boydan boya 

Pi yordu. 

çtı~rda altından yapıhnıı küçük kü. 
bıi anlan ağızlan vardı. Sular, eri • 

1 t clınas hal:nde ~ıyordu. Fiskzye -
,,ttden serpilen minimini damlalar ha
ç~~ ürpermeler yapıyor, sanki kü • 
,,

11 
fııkeler taze ve yorgun bir kadın 

CUdünu gıdıklıyordu. 
it ~cnç kadın sedef kı>kmah geniş bir 
._.: t~ğa yerleımiıti. Ondan daha genç 
Ot ıauzgün yüzlü bir delikanlı da yere 
. Utnıuıtu. 
'i; ~aolinas, gene dalgınsın! · 

1 • cl!kantz ürperen sulara dalan göz
tttl'li 9.ldıttdı: 
nt"": Sulann sesini dinliyorc!um, Ate-

1ill... . 

~ ~enç kadın da o setleri dinledi ve 
:ı~ttı: . 

~-•. liavuzun etrafında, göcünmiyen 
d &özler, ipek eteklerini sürüyerek 
Utınaı:tan koşuyorlar 1 •• 1 

be - Gizli aşk fısıltrlarına daha çok 
ltzcniyor mu?. 

11 - Hakkın var. Anna tıpkı böyle ko
~tor. Artık on dörde bastı. tmpara • 
lf· a açtım. Mi\yısta evlenirsiniz. Sizi 
l't~İa'ya göndereceğim. Balayım o-

t> geçirirsiniz l 
~lı1~anlı genç ve güzel imperatori· 
~ eL:ni hürmetle avucuna aldı. Diz 

gelerek öptü: . 
~ :Ne iyi 1 Çocukluğumun ne ka:dar 
"~tl. hatıralan vasra onlaıın siz, çerçe
~ diniz. Şimdi de gençliğin ve haya. 
lıtı en bUyUk saadetini kendi ellerin~zle 
hı 'tlıyonıunuz. Anna gerçekten eııiz 
~ kızdır. Görür görmez: botuma git
~l. Onu scviyonım. Onunla mesut 

6~tım. Pınar sulanndan yaratılmı§ 
r o... . 

~Evet . .'. O kada~ . temiz, o k~dar 
arı lidir 1 Anlat bakalıtl,1. onunla na • . 

nııyac:ı!<Sin? . . 
'dt~•.luya, açılan kapının ~Jm tal per
tl ttınden biri kımıldadı. Bir hadım 
ltrı ••ı kenara çekildi. Koea burunlu, k:ı . 
~ı bıYıklı. ir.: yan, çok tıüılü giyinmiş 

trı bir: adamz.· 

~:- konuıuyo;lar. dinleyini; ve bana 
rıırı,~ 1 l)' . 

1\ 1i'~ fısıldadı. . 
>'ttı >'nı zamanda imperatorun önünde 

tre kada 'ğ"l.r lnı r ı ı ;.ıJ. 

'1ia· Pcratorun kaP1"\n çatılmııtı. Ken
'tınc o kadar güvcndiğZ, ~cryem kat
~i tcırıiz \'e iyi görünen kansı, demek :u '.UmUk gibi oğlanla sevi§iyordu ~ 
ıı_1~ah~üs. her günkü hayattan üstün 
'd~: hır alemde imiş g.:bi, anlatryor-

\j ....._ liicria 'nın yaldız1ı salonlan bu ı 
~İtlt\tdalı ku§c:ı bir altın kafes olacak 1 l{O: kafesten vakit vakit uçacağız. 
ltrj'taıtllan çınarların sık göt gel erinde, 
\CJ\ kadar parlak derenin yosunlu 
'<lt~~rında yanyam:ı oturacağız. Bir 
tıtrı Un aalkımsalkım dalları omu:ı:t.: 
lia:21'1an d:ZJerimize doğru sarkaca~. 
tibi a~ YC§il çayırlarda iki genç ccyla:-ı 
'bil\d 0tac.,ğız. Yorulunca, bir çalı ji
l~rıa.:· ~ir kaya Ustilndc birbirimize yas
Ct~i agız. Önümüzde bu şuuru göre . 

61:., o 
•i.~t b na doyum olmaz: Onun het 
!~~., •tka nık. ba§ka güzellikle gü • 
hrı .. r·Ycıı bir hali vardır. Geç val:it a
)' !tİt} · ~ 
lıt,qtlc · '· ı onu elmas tozlan altında 

~~rrıu en biz ide yanyana ve içiçc uy -
.4..tcıa dalacağız! . 

llılııı b~ayfa bu temiz ruhlu, içli, mini. 
ı·. . ıt k 1~trı}ı 1~ çocuğu kadar günahsız de· 
oltt ~1 hayranlıkla dinl,:yordu. Şimdi 
~ttçt1c?1 k~lbinde, bir arktı:la§ ldeğ:l. 
. llitd tıı hır annenin hisleri vardı •. 

b tnb' tt~1 ıre kapı açıldı. İri yan k"'ca 
ıeı be u, katın bıyiklı imperator, o ;ü
g~bi t:~ ~ermerleri azğın h~r boğa 
dıi. llıclıyerek onlt•:-a doğru yürü • 

.t~~ . 
tıbf tlUU:ııçe kalktı ve her zam<• ıki 
lıı~ lyc:rek ıclimlaıdı. 

dotnıtdu ve yerlere kadnr 

eğilerek bir kaç adım öteye çekildi. 
Tcodosyüı hay~rrdı: 

- Hepsinı: 'duydum. Artık beni alda • 
tama.ısın! Hicria'da böyle ya1ıyaea~s1-
nı% ha?!. .• 

Hançerini çekerek delikanlının Ü!tÜ· 

ne yürüdü. 
Genç kadın onun önüne geçti. O • 

muzlarından tuttu ve yalvar\jı : . 
/ -.Yapına! Onun suçu yok. Seni al
datıyorlar! 

- Kulaklarımla duydum. 
-:-Y anlıı duymu~sun 1 
İmperator kc:•pıya döndü: 
- Kim var ora:la? .. 
Yalın kılıç on asker göründü. 
imperator delikanlıyı işaret ederek 

emretti: 
- Bunu görütün ! Cellada verin ı 
Kadın onun ayaklarına kapandı: 
- Ne yapıy~rsun, delir'~in ni? Ya

zıktır. Onun suçu yok. Anna ile geçire
ceği h<ıyat; anlatıyordu. 

fmperator dinlemiyordu. Kansını o. 
muzla~ından tutarak sar5tı ve mermer· 
terin üstüne fırlattı: 

· - Senin de saçlarından kesilecek 1 
O akşam genç kaldının saçları keıil

mi§. siyah ve u"zun papa11 elbisesi .:çin
de Kudüse doğru yollannuştı. 

Ayni zrrnanda imperatorun harem 
ağasr sağ elinde bir mum, · sol elinde 
pap::;z elbisesile sarayın zindanlanna 
iniyor:Ju. Bir kapıyı açtr. Kö§eye çe • 
kllmiı olan delikanlıya doğru ilerledi : 

· - Senin günahsız; olduğunu biliyo • 
rum. Bunlan giy, arkamdan gel, krçt> 
~i kayığa bin, karşı kıyılara git, fakat 
kimseye görünme! 

- Vaailiaa ne oldu? 
- Saptıt. r.hattii'. XiıilOM gttd. 
Delikanlı artık Annayı dÜ§Ünmiyor-

du. · 
. Elbiseler~ hemen giydi: · 

Dar ve nemli koridorlardan geçtiler. 

, (Sonu S iııci sayı/ada.) 

Greta 

1'10 . 58 YAZAN: T u ra n Aziz Beler 

Yıldızların bir sırr ı 
Hiç bir yıldız kaç 

giydiğini 
Buradaki kızlar Nevyorkta.ki

ler gibi Sungar dady'lerden hO§lan
mazlar. Şeker babası manamna olan 
bu tabir genç kızların, kendilerine 
masraf eden yaşlılara verdikleri isim
dir. Buradaki kızlar daha ziyade pa
rası az fakat genç ve güzel erkekleri 
severler. Bunlara Sucar swectie derler. 
Tatlı §eker manasına gelir. Sugar Ba
ley de şeker bebeği demektir ki hem 
gençlerin hem yaşlıların sevdiklerine 
verilen isimdir. 

Bütün dünyanın romansı idare eden 
Holivud tam bir romans şehridir. Aşk 
ve heyecan merkezidir. Erkeğin zengin 
olmasını tercih etmekle beraber onu 
bulamazsa ötekine de dört elle aanlI?'. 

StfidyoJara, sinemalara alıp.n krz. 
Jann akıllan romanstır. Oralarda 
gördüklerini hayatta tatbik etmek is
terler. Bunun için Holivudda bulunan 
erkekler dünyanın başka. hiç bir tara· 
f mda görillmiyecek derecelerde rağbe
te mazhardırlar. Ne kadar yazık ki 
bu rağbet onları r.orla sadakatsizl~ge, 
vefasızlığa sevkcder. . Çünkü rağbet 
rekabeti, rekabet te vefasızlığı teşvik 
etmektedir. 

Holivud romanslan için yazılacak 
çok şeyler vardır. F&kat fajdasİz yere 
vaktmızı 181'8.f etmek Jstemem. tnp. 
allah siz de oraya gider kendi göfilnUz. 
le görür; tecrUbe edersiniz. 

Holivudda verdiğim konf era.n.slar
dan ve radyodaki konuşmalarımdan 
sonra hergün birçok mektuplar ve te-

Garbo 

numara 
söylemez 

ayakkabı 

Orkestra şefi Stokovskl ile 

Bir hafta sonra evleniyor 

Grcta Gıırbomın C1'1encccği erke1< 

Greta Garbonun bir orkestra. şefi ile 
nişanlandığı haber verilmişti. Bu ha
ber yalanlanmamalHa beraber, şimdi· 
ye kadar teyit de olunmamı~tı. Ar • 
tist de, orkestra ı;efi de bu hususta 
kal'i bir şey söylemiyorlardı . 

Fakat, son günlerde ikisinin bera
ber 1talyada. bulunma.lan bu şayiayı 
kat'ileştirmişti. Bugün, Garbonun ni
şanlısı Stokovskinin ağzından, res -
men değilse bile, hususi bir eekilde, bu 
hakikat itiraf edilmişti: 

İtalyanın Ravcllo eehrlndc bulunan 
Stokovski geçen gUn, Amerikadaki ar
kadaşlan ne ,telaiz telef onla konuı • 

' ile on yedisi arasında evleneceklerini 
haber vermiştir .• 

StokoV8ki Kimdirt 
Stokovski ismi yalıuz Greta Garbo 

ile ni§&lllandığı haber verilirken du • 
yuldu. Bununla beraber, bu genç or
kestra eefi, Toskaniniden sonra, dUn
yanm en büyük orkestra eefi eayılı
yor. İmninln pek duyulmam11 olmuı, 
hakkında reklA.m yapılmasını isteme
mesinden ileri geliyor. 

Stokovski aslan Lehlidir. Fakat 
Londrada doğmuştur ve İrlanda tabi
fyetindedir. Lise tahsilini İngiltettde, 
musiki tahsilini de Pa.riste yapıyor 
sonra Amerikaya gidiyor. Otuz sene-

1 denberi de orada. yqamaktadır, 
Stokovski Amerikada, bir Rus pi • 

yanisti kadınla, evleniyor. Bir de kı
zı oluyor. Fakat. meslek icabı, her i
kisi ayrı ayrı yerlere gidiyorlar ve be
raber yaşayamıyacakla.rmı anlayarak 
a~nlıyorlar. Stokovsltinln Olga Sa -
maron ismindeki eski kansı bugün 
"NUyork lvninğ post., gaz.etesinin mu
siki münckkididir. 

1926 da dünyanın en meşhur or -
kestrasınm şefi oluyor, Nevyorkun en 
kibar ailelerinden birinin kw ili:' ev
leniyor. Bundan da iki kızı oluyor .. 
Bunların biri bugün on yaşındadır. Bi· 
ri de 6 yaşında.dır. 

BugUn Stokovski en fazla para ka • 
zanan orkestra şefidir: Kaza.nor, bizim 
paramızla, ayda. on bin lirayı geçmek
tedir. Bundan beş sene evvel kendisi 1 
1'"'ransaya geldiği zaman Amerikadaki 
kızlan haydutlar tarafından kaçırıl· 

mak tehllk~ini aUatmıı Bu da, Sto • 
kovakintn haydutların tehdidine uğra· 

muı ve Greta Garbo ile bu a oıı .._· ..ılıııııiııiıiiııiiııiiıiıiiiiiiııi 

llolivud yıldızkırındatı birçoğunun kendine mahsus merakı vardır. Resi~ 
do Atiya Lus, Jun Lang, Silviya Sid ney, Simon Heliyard'ı baf}1ıca merak
lan olan teni :ıoynarkcn ve bi8iklet 'kullıanırken görüyorsunuz. 

Jetonlar alıyordum. Bunlar arasında kar yazılarla beni teşvik ediyorlar; 
memleketimi tanıyan birçok kimseler birçoklan da memleketim hakkmda 
vardı. Holivudda ikametim uzadıkça, akıl ve haya.le gelmiyen bir stiril sua.1-
mubtelif mahallerde ve radyoda ver. ler soruyorlardı. Tilrkiye ile yakından 
diğim konf eranalar ve Loe Ancelos ga.. alAkad&r birçok kiımıelerden, hattA. es
mteainde yuchğmı yazılar temadJ et- kl tttrkçe yuı1armm1a, mektuplar v• 
tikçe bana her taraftan yUz1eroe mek· davetnameler alıyordum. 
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Haziran sıcaktan gelmişti, teptllha
vaya daha ne zaman gideceklerini bil· 
meyorlardı. HaıA münaka§a.Sı oluyor
du. Fakat Matma.zel Klara çocukların 
beyaz elbiselerini ve daha başka §ey
lerini almıe hazırlamı§tı. György ilk 
defa oı97ak uzun pantalon giyiyordu; 
beyaz hır tenis pantalonu ile lacivert 
ceket. Böyle uzun pantalon giymeyi 
daha geçen se.nedenberi o kadar iste
yordu ki! 

Matmazel Klııra babalarına: 

- Beyaz da onun için seviyor bel • 
ki? diyordu. György'ün "kadınlığı 
meselesindenberi Klara çocuklard~ 
gördüğü en ufak ocyleri gidJyor baba
larma söyleyor ve kendisine fikir da.. 

lll§tyordu. Bundan da bir gurur du • 
yuyordu, çünkü bunu kendisinin mü
rebbiyelik vazifesine dnlıll bir ig sa
yıyordu. 

• Babalan ona: 
- Zannetmem, diye cevap veriyor

du, pek ihtimal vermiyorum. 

Sonra. izahat veriyordu belki bu yaş
taki çocuklarda pek görünmeyen ga
rip bir muhnfn.zaM.mk hiBSidir diye. 

O gllnlerde babalannm 003 zaman
Jannı hep Klara ile hu görU~eler a,.. 

hyordu. Babaları o g1.lnlerde çok 
meşguldü. ÇünkO, evvelA., yn.zm fazla 
sıcaklan arasıra birdenbire bardaktan 
bo~anırcasma yağmur da yağınca, 
herkesi nezle yapmıştı; sonra, meyva 
mevıdmi olduğu için, birçok ve vahim 
tifo, dizanteri vak'alan başlamı§b. 

Mektep tatll olduktan sonra çocuk
lar b:.ıza.n günlerini Margit adasında 
gc'jiriyorlar, akeama dönllyfJr!ardı. 
György pek az piyano çalıyor~u: Kon
aervntu \'u.rm imtlhanlanndakl son 
muvaffnkiyetlnden sonra istirahat e
diyordu artık. Ekseriya, piyanoya yaJ. 
mu akeamları oturuyordu. Paula o sa
atte yn.takta bulunuyordu. Babası ile 
Klarn da sa!onda oturuyor, piyanoyu 
dinleyorlardı. Bazan babaları da ke • 
manını kutusundan çıkarır, kolay par
çalardan bir ikisini çalmağa çalı§! • 
yordu. Fakat artık keman çatmasını 
unuttuğu anlaşılıyordu. Kendisi debi
liyordu bunu. Yalnız, Klara btılkis ' . 
çok iyi çaldığını iddia ediyor ve ni· 
~in her zaman çalmadığını s<Syleyordu. 

György o fikirde değildi. Bir ak
am, piyano çalarken, arkasına döndU: 

- Unutmu§Sun artık sen keman çal
mnsmı .babıı, dedi. Geçen seneki kadar 
çalabHmen için çok uğra§man I!tım. 

Babası: 

- GörUyor musun, Kiara? dedi. 
Hakclnas ve clddiğ bir hAklm böyle 
hUkUm verir l§te. Ne nezaket tanır ne 

' 

mlş, başı dirseğine dayalı duruyordu. 
Paula hiddetle: 

- Kitap da okumayorsun! dedi. Ma
dem kitap okumayorsun, neye lamba
yı söndUrmiyorsun da gözümü alıyor
sun benim? Söndür lantbayı. Uyuya
mayorum ben! Saat kaç? 

György neden sonra sesini çıkardı: 
- Daha gelmedi, diye mırıldandı. 
Paula ağabeyisinin kimden bahset -

tiğini anlayama.:rnıetı. Neye lambayı 
söndürmiyordu? 

- Bana ne. .. aiye tekrar söylenmeye 
başyalordu ama, György, parmağını 

dudaklarına koyarak, susmasını işaret 
etti. Paula, korktu, sustu. 

'Gece ... lamba Mta yanıyor ve bana 
sus diyor ... Ne var, ne oldu? Fena bir 
şey mi var acaba? Niçin susacak mı
şnn ?!,, 

György ağlamağa ba§ladı; bütün 
vUcudli soğuk soğuk ürperdi; elleri, 
ayaklnn tir tir tıtreyordu; saçlarının 
diken diken olduğunu hissetti. 

"Şimdi bir eey olacak, gömlekle, ya. 
im ayak dışarı çıkacağım ... ,, 

Korkunç bir sessizlik vardı; bu ses
sizlik giderilemiyordu, çll.nkU György 
ıru.s demişti. lnsan yalnız korkuyor, 
titrcyor ve korkunç korkunç şeyler 

dUşUnUyordu ... Ne zamana kadar böy
le kalnr.aklardı? Taha.mmUI olunamı -
yacak kadar uzun bir milddet! 

Nihayet hafif bir ses işitildi: dı -
şarda bir kapı açılmıştı. O zaman, üze
rinden korku gidince, Paula. boşandı: 

- Neye korkuttun beni? ... 
Tam bu sırada oda kapısı yan açıl

dı; Matmazel Klanı: 
- Ne var? diye sordu. Uyumayor 

musunuz? Neye ~·anıyor Ul.mba? 
György: 
- Ben yaktrm şimdi, dedi. Pau1a 

tnleyordu, lmtktım lfunbııyı yaktım ... 
Biraz ~~tikten sonra, kapmm arka· 

smdald ses: 
- Böyle ~eyler benim hoşuma git

mez pek, dedi .Beni de uyandırdınız! 
Hadi, uyuyun bakayım! 
Kapı kapandı. György de IAmbayı 

söndUrdil nma, Paula bir daha uyuya
madı. 

"Ne oluvor? di,,e dl'f'!ilnilyordu Kta
rayı uyandırmışık ha.? 

Karanlıkta., arkası Ustu yatıyordu. 
Öteki odadan birtakım sesler işitti: 
hafif hafif bir ayak sesi, oraya buraya 
~kf1en sandnlye sesleri, llmba sön
dUrlilUrken çıkan dU~e döndürme se
si. Uzun bir iç çekme: fc;ini çeken, 
'K1ı:ı.ra. Sonrn bUtlin ev tekrar sessiz.. 
lf k fc;ine girdi; yalnız sokaktan p:e"en 
arah<ılarm atlannm nal sesleri işiti

liyordu • 
(Devamı var) 

Yıldızların 
sırrı 

bir 

(1 no sayıf adan devam.) 

Bir akuam bir telef on beni Sunset 
Avenue'de Mis Debe isminde bir kadı
nın Şark lokantasına davet etu. Bura
sı Suriyeli bir kadın tarafından açıl

mIBtır. O zamana kadar bu lokanta
nm farkına varmamıştım. Gittiğim za
man kendimi adeta. memleketimde 
zannettim, Birçok kimseler türkçe ko
nuşuyorlardı; camekanlar içinde kutu 
kutu lokomlar, tahin belyaları .teşhir 
edilmişti. Mis Dehe bana uzun zaman
lardanberi mütebassir kaldığım bir
çok gUzel ev yemekleri yedirdi. Dün
yanın öbür ucunda ince sazla zeytin
yağlı dolma ve baklava yemek doğrusu 
biç de beklenilen bir nimet değildi. 

Amerika, A vrupaya benzemez. Bu
rada alıştığımız her nevi sebze, mey
_..:ı ha.tta böyle lokom, helva, zeytin, 
beyaz peynir gibi memleketimize haso
lan birçok şeyler daima bulunabilir. 
Ncvyorktaki 4.5 Türk restoranından 
istediğim zaman istediğim yemekleri 
yerdim. Şimdi Amerikanın diğer u
cunda da bu tahassUrü tatmin edebi
liyordum.. 

Misis Debe türkçeyi mükemmel ko
nuşuyordu. Bu Suriyeli Hiristiyan ka
dın burada bir Amerikalı ile evlenmi§, 
ve bu lokantayı dört beş sene evvel aç· 
mıştı. Buraya sinema aleminin birçok 
azaları da Şark yemekleri yemek için 
gelir!ermiş. 

Lokantada. Babayan isminde bir 
Ermeni ile tnnı§mıştım. Bu adam u
zun senelerdenberi Los Ancelosta o • 
turmuş. Orada Sonth Hill Stroot'de 
"İstanbul sigara dUkkfmı,, - Consten

tinuple sigarcttc Shop - isminde bir dük 
kfln açmış; Türk tütünleriyle yapıl· 
mı3 sigaralar satıyormuş. Bütün yıl
dızlnrn. fotoğraflarını tavıyan sigara
lar göndermiıı, Yüz tanesine 12,5 do
lar alırmıe. O zamanki kurla tane'Wi 
26 ku~a geliyor .. Fena iş değil değil 
mi 1 Babayan hayllcc babacan bir a .. 
damdı • 

Holivuddıı kaldığım müddetçe ikide 
birde bana foto{;'l'afımı taşıyan kutu 
kutu sigaralar hediye etmekte devam 
eyledi. Artık sık sık gitmeğe ba.sladı
ğım bu lokantada birçok Şarklılar da 
tanımıştım. Bunların arasında imala
tındaki zarafet sayesinde oldukça pa .. 
ra ltazanmakta bulunan George is
minde ayakkabıcı bir Ermeni de vardı. 
Van Ness Avenue'de küçük bir dük
kanda yaptığı znrif ayakkaplnriyle 
birçok müşteri kazanmıştı. Bazı yıl
dızlnr kendisine iskarpinler sipariş e
diyorlardı. Bunların numaralarını sor
duğum zaman evvela söylemek iste
medi. Meğer yıld1z!ar ayakkabı nu
maralarını da yaşlarını sakladıktan 
kadar gizli tutarlannı§ ve ayaklarının 
ölçUsünU kimsenin bilmesini istemez
lermi§. Fakat bizim Gcorg başkalarına 
tekrar etmemek ve gazeteye yazma
mak şartiyle bunlan bana ehemmiyet
li bir sır bin tevdi etti. İ§te ben de 
\'erdiğim söze riayet ederek bu S&I!at 
esrarını Ü§a etmiyorum. 

Los A ncclos'ta Bir Türk 
mP.rhamet: sanatkAnn böyle, hakika.tt 
söylemesi ldzmıdır. K U R U N Yine bu restoranda stüdyolarda çalı-

IF---" --,,, şan figüran Hindlilcre tesadUf ettim. 
GUlUyordu ama, György'Un bu sert 

ve açık sözünden kalbinde bir ukte 
kaldı. 

ıı GVNIJEl,IK SIYA~I GAZETE il Bilseniz bunlar Türkiyeyi ne kadar sc
ı CJ&ut•mıse ctıntter1ıım var:ııar nu-ı,. ı viyorlardı. Fakat burada ta.nıdıklan

re C1rmeıı ıçtn •• mrfmfTI ııtı.şeııtne ·~· ı mn içinde hiç birisi beni Osman kadar 
Yalnız ak1:amlan beraberdiler dene- ceteı ıceıtmPl!i •uııın"M" • mütehassis etmedi. Kendisini tuhaf 

bilir. György de yatmağa giderken ba· Karıııııı uruveo •kurlAr mektupl&rau bir tesadüfle Los Ancelosta tanıdım. 
ba1arı Klaraya onunla daha konuşa • •o •uruşıuıı ouı ıcovn.ı.ııısırıar. Osman evvelce birçok nümune~erinf 
cnğı eeyler olduğunu s6ylerdl. Belki Detroltte gördU<YUm Türklerdendi. tS&otılmıvuı ""J'ııotr• .ırr ıııttn'1'!rmektrn ;:ı 
Klara daha on dakika kadar anca göz- cmnetatı fl>llıuunıa mektupıaruı ıc;trır Bunlar eks~riyetlc Şark viHlyctleri a· 
lerlni açık tutabilecek bir vaziyette ıcnnuıan '"'f'K'""'" •uıvhnlnııuıın•tan ııAı halisindendir. Birçokları tlirkçeyi kürt 
bulunurdu. Babası bunu daima. gUJUm- ""' " çıkan vuıııu·'l1.uı """'Y\. cnresıtoı lehçesiyle konuşuyor. Tnlısillcri olma-

• k As: l Ok flat llM ..,.,, _,rgu 'llmaa 8Jyere ovy erdi, Klara da: "peki efen- dığmdan Amerlkadn uzun bir ikamet 
dim,, yahut: "naınl isterseniz, efen • GilnO qe('mitı llfrl1/tlar tn kuru~tut onların lisanının ynrı türkçe yarı ingi-
dim,. derdi. lizcc ncaip bir şc!tlc solrmu~tur. Fnknt 

G cs tağın k oar,rı,.mt7.dt cııtım varııftrta nıettmll'rtr bu nd:>nılnrrn vatanımıza olan rabıta-
y rgy ya Q çe ilfr yatar, Ve . ""f tınklU .ullt IU'ndbd ~lndJr 

l!mbanm altında kitap okumağa baş. lıit..---.-;;;;;;;;;;;;:;;;,;;;;;;;.;;;__,__..._ __ __, __ --...1,' ları çok sa31nmdır. Dctroitte ru.ıağı yu. 
lardı, - Paula ekseriya 0 saatte uyu- karı yirmi bine yakın ame!elikle ge-
mak Uzcre bulunurdu, _ György Jfun. çinen Anadolu v'e Şark vilayetleri a-
basını Klaranm yarı açık kapısından hnlioinden Türk \•ardır. Bunlar çatış. 
odaya aan }:\.,....b:ı. ıı:ııi7- . i k k r. ................ , ••••••• r.···-·:················.-..·· ... kan namuslu incıanlardır Çocuklarını 
dlsine ~ir iı;;;tıe All~hg~::au:~ v:~: ~r·-······/}i;···ij;;;;;:;;;;;······ ... :.H mektc'llerde iyi~ tahsil ettirmektcdir-
sin ccdıkten sonra söndürlirdU. :: .. if ler. Birçokları Amerikalı kızlarla ev-

Bir alt~am, dıUla dojTUsu bir gece, u ll:D ~ey~ tO' uç~ ır !f lennıiş!~r njlcler tc~kil eylemişlerdir. 
Pau1a. uyandı: odada lAmba yamyor- ı1 if Valn•E ClJMAR'ı'ESt GUNl.ERJ Ilı Palmt \'atnnlarma olan sevgileri çok 
du. Uykulu uykulu ve danlan bir ses- ld YAr.OVADA. saı gUnler Kara H büyüktür. Memleketten bahsettikleri 
le: if gti- •·1; tramvay curağındlkı cıu· !Jı zaman yilz

1
erinde ve gözlerinde cnn-

- Neye uyumayorsun, Gy5rgy? de-. ji! avenehanerindf hPstalarıru kabul İl lanan heyecanı tasvir mümkün dcı'tll-
di. Söndür lAmbayı!. H •• :~;.~:................... • •• • f:l dir. Hepsinin evlerinde b:ışurlarına A-

György, başını kapıya dogru" revir- ............................ ,.:.:..:.:::::::::=:==:•• tatürkün bUyUk bir resmi vardır. 
~ Memleketten bahsettikçe ona bakar-

Vi anada yeni bir hastallk 
• a ez esı 

Çok sari olan hu hastalıktan 
Ölenler var 

Viy~a, Mart - Bütün Viyana hal
kını aUlkadar eden korkunç bir ha talık 
ortaya ç.kmıştır. Bu garip hastalık l:jiu
batın 24 ünde bir Afet gibi maruf bjı 
sanatkinn ailesi içinde zuhur etrriş • 
tir. Bu sanatkar Timiğ'dir. 

Malum olduğu üzere en sevimli si. 
nem::!. sanatkan Ermı:ın Timip. Viyana 
nın eski imparator t!yatrosu ba§ nk,törll 
Hugo Timig'in oğludur. Babası maha 
retine binaen vaktile "Saray müşavirli
ği,, unvanım kazanmıştı. Hugo'nun 
Ermı:ından ba§ka pek maruf bir aktöı 
olan Hans isminJe bir oğlu ve bir kaç 
sene evvel meşhur rej.'.sör Rayinhart i. 
le evlenen Elen isminde diğer iki evla· 
dı da vardır. 

Uç hafta evvel Hugo'nun Viyanada
ki evinde kansı hafif bir grip alAmeti 
gl>stererek hasta olmuştu. iki giln son· 
ra harareti ço'l\ fazlal~mış, yapıln mu. 
ayene neti:esinde hastalığın:n zatürree 
ihtilatile grip olduğu teslit edil. 
mişti. Hastanın tedavi doktoru bu gibi 
vaziyetler için mutat olan tedavinin 
tatbikini tavsiye ediyordu. 

Fakut Madam Tiaig'in nöbeti 38 • 
39 derccele11de deva111 ederken ayni §e· 
kilde alametler ile kocası da hastalan. 
mıştı. 

Bunun üzerine tedavileri ile meşgul 
olan doktor Viyanarun en meşhur dok
torlannı celbederek yapılan kolsoltas -
yonda bu yüksek nöbetin ark.asında çok 
ciddı bir hastalık saklı bulunduğu §Üp· 
hesi hasıl olmuştu. 

Bir kaç gün sonra Timig e.lJesinin 
aşçısı da ayni hastalığa tutulunca Pro. 
fesör Hitsenberger hastaların ho3taha· 
neye kaldınlmasını tavsiye ve üçil de 
nakledilmiştir. Hastahanede yapılan 

dikkatli tetkikler üzerine profesör has
talığın ••papağan illeti,, olduğunu teg
his etır1ştir. 

Bu vahim ve garip illet pr.pağanlara 
ait bir hastalık olup bir kaç sene ev. 

!ar. Knç defa bu gürbüz, metin, ağır
ba.51ı adamların gözlerinde, ona kar
sı, znptedilmez bir minnet ve şükran 
ifade eden sevinç yaşlan gördüm. 
Bunlar her tarafta, her yerde, evlerin· 
de, kahvelerde, hep ondan bahsederler. 
Memlekete olan alakaları sözden iba
ret defrildir. İşte bulunanlar para sn· 
hıbi olanlar daima. kızılaya, çocuk e
sırgeme cemiyetine yardım ederler .. 
.Muntazam:ın iane verirler. 

Amerikalılar da bu adamları çok 
severler. Çünkü §imdiye kadar bunlar
dan hırsızlık, adam soymak vurmak 
gibi hiç bir zabıta vukuatı sadır ol
mamı§tır. Temiz, namuslu insanlardır. 
Aralarmda biribirlerlne de çok yardım 
eder!er. İşsiz kalanlara ellerinden gel
diği kadar bnkarlar, para verirler. 

Osman i§te bu Türklerden biri idi. 
Talih onu Los Ancelosa sevketmi§ti. 
Grada bulunan Rumlar ve Ermeniler 
de Osmanı çok seviyorlar; ona yardım 
ediyorlardı. Osmandaki yurt sevgisi 
destin haline girml§ yüksek bir he
ye~nndı. Yarı türkçe yan ingilizce bir 
ifadenin hakkiyle edasından aciz kal
dığı bu heyecanı Osman tatlı ve ka· 
lın sesiyle okuduğu halk şarkılariyle 
o kadar gUzel bir tarz da anlatırdı ki 
bu derin ve temiz iştiyaka insanın ken
dmi lrnptırmnsına imkan yoktu. 

Halk şarkıları vatan duygulannı, 

sevı;ilcrlni hatırlatmak itibariyle böy
le yabancı bir diyarda insana büyük 
bir opera musikisinden daha canlı, 

daha çekici geliyor. Osmanın destan
larındaki heyecan sizde öyle derin his
ler ve if]tiyaklnr uyandırıyordu kf bu
nu yabancı bir musikinin yüksek plfi
ğında bile bulmak kabil de3ildir. 

Yadellerde mem"eket sevgisinin en 
ince duygularını bu kadar heyecanlı 

bir tatlılık ile ifade eden o şarkılar
dan nldıi{Jm 1.evki Osmanm kendisi 
gfbi hiç bir zı.ıman unutmayacağım. 
Osmtın şimdi pek iyidir. Wamer 

Brn~ı,., .. s stUdyosunda bekçilik yap-] 
malctadır. 

(Devamı tıar) 

vel Londra ve Berlinde görüldilğii gi1'i 
insanlara da sirayet etmekte idi. 

Filhakika Ttmig'Ierin evlnde ına\Ti ' 
ye§il renginde bir papagan vardı: }le .. 

nliz blr ay evvel stıtın atımnıştı· :SıJ 
§Upheli kuş hemen hayvan bastallCJ 
mücadele enstitüsüne gönderilmiş, ya .. 
pılan otopsi neticesinde papağanın hJ" 
talığın en korkunç bir şeklile ınusab 
bulunduğu sabit olmuştur. 

Bunun Uzertnc hastalar tecrit edil ' 
miş ise de bu aradı:ı sekiz kişi daha 8~ 
ni hastalığa tutulmuştur. Bunlar lt86 

"b' t/C talara bakanlar ile Hugo'nun kAtı 1 

bir defa ziyaret eden Viyananın nıe~ 
bur wukatlanndan doktor Çittcı "1 

hastaları tedavi ile uğraşan ıdokt0! 
Bondi ile Profesör Hitsenbcrger'dir· 

Bir kaç gi!n evvel kapıcının karı111 dj 
hastalığa yaktllaruruşsa da bir iki gü" 
zarfında ~lVali iyiliğe yüı; tuttuğundaO 

~ 

hastahaneye nakline lüzum görülı:tıC 
miştir. 1 

Fakat Viyanaca çok maruf butu11atl 
Avukat Do~tor Çitter ölmüştür. J)l -

ğerlerin.=.n hayatı için büyük endigcJe' 
duyulmaktadır. 

Hastalığın ne suretle papagan~ 
insanlara sirayet ettiği tesbit cdilın•ttif• 
Bir ay evvel satın alınan papağaıı ııet 
nasılsa soğuk almış, nezle olmuş ve 8~ 
sumağa başli.ımış; bu aksırmalar ı:ııilc ' 
roplan ortaya saçarak hastalığı i.n5'ft' 
lara aşılamıştır. 

Bu suretle hayvandan insana geÇel' 
bu korkunç hastalık onlara da yine ö1'• 
sUrU~ va.sıtasile diğerler.~e sirayet et' 
111iştir. __....... 

Viyana belediyesi hastalığın önuıı6 
al111ak ve sirayetine meydan verıneıt1e~ 
için ~ok ciddi tedbirler alını§ buturıtJ -
yor. 

Hikaye 
(7 inci salıif adan devanı} 

Ağır kapılar açılıp kapandı. Kendi!~ 
deniz kenarında bulunca kılaVUJ!Ull v• 
terine sanlclı. Onun alçaklığından bil • 
bersi:r, bir çok defalar öptü. gsyıt' 
girdi ve küreklere asıl<n-ak enginlere 
açıt~ı. 

Aradan aylar geçti. , 
De\>:k.anlmın yUzünU kıllar bUrUnıo; 

til. Kıldan bir entari icinde yaıınaY' 
ba§ açık köyden köye dolaştı. Mtın•8 • 
tırlarda kaldı. Her rastgelc'cğine: . 

- Kudüs nerede? Oraya nasıl glı!i• 
lir? 

Diyordu. . 
Artık Annayr hiç habrlamıYordd' 

Hatırlamak ta istemiyortiu. ÇünkU ııı~ 
sevmemiş olduğunu anlamı§tı. O yP 
nız lir kadım sevmişti: Atenayis ... 

Anna'yı, o beğendiği için beğennıf~ 
ti. O istediği için Anna ile evlenece~ 
Anna ile yn,ıyacağı hayab anlatır!< • 
düşündilğil kadrn A tenayis'lden ba§Jcıl" 
sı değ.~tdi. Bunları anlama~ için orıdB 
aynlmak lazımmış! 

Bir akşam geç vakit manastırın ~ 
pısını çaldı. Siyahl!'lr icin!deki ıotğıı" 

• {1111.J 
kadının ayaklanna kapandı, yilı rfl\ 
sürdil. Onunla müsavi olmaktan de 

ıı· 
bir haz duyuyordu. Arbk onunla kC 
<lisi arasında hiç bir enl"el yoktu· 

Genç l:adrn geri çcl:ild.~: de 
- Kalkınız 1 lns<ın insanın önilll 

eğilmez. hanın önilnde diz ,.ökcr!··· 
~ öt' 

- D~Jlkanlı doğrulduğu :ı:nmart g 
leri bilyü:iil :ağzt azıcık açıldı: 

- Sen ... Sen ha! ... 
Diye mmldandr. ~ 
Kendisini onun göğsüne attı ..;c 

ledi: 
- Oh, ne saadet 1 Seni seviyorırııs ; 

şuın da ha~erim yokmuş? Ne çok se * 
viyormuşum ! Hep seni beklcdiın ... 1'3 

ar 
vuşacağrmıza inanryoı:1dum. Bu dıınf 
ela olmasa bile öteki dünyada ... .......-/ 

Gülhrıne Orololl Profeı/Jrll 
Dr. FUAT KAMIJ, BEKSAN 

Anupıırlıın avdet etmiştir • rftı" 
Tıık'limrle Snrk nporlımıınındn ctıflltl ... ıı 

6J!h'". ııl, pıı:wrtcsi \'e rıerş<'mhe günleri ıedll' 
sonrn hn'ilnlnnnı lrnhul, omcllynt ve 
Tilerini deruhte etmektedir· 



4rnasyanın ihtiyaçları "!41iti ri~atın 
1 hazınesı buluna 

tamam anıy_or bilecek mi? 

Su demir borularla şehre 
santral ve 
ynpı!r!ı 

getij ri1di~ bir 
- .... k mez ... a~~a 

Amac;ya•ln yeni y~ınlnn F:kkhik Sanf1'nh ..• 

~eıı~nınsya, ı Hususi ıuuhal>iriıııi:r.
~lrcıı - t>Unkü mektulrnıuda da bil
'°IJA ~iııı Slbi, Jç Anadoluda şirin bir 

• i~t.inıni ihtiyaı;lunudnn bir çoğu bu
ıunuyor<ltt. llehıdiye heyetini teşkil 
f'tlcn arkadaşlarla tam bir fikir bir-

")'et 
)''d rnerkezlmiz bulunan Amas- liğiylc elelc vererek bu işleri kısa 
toıt ~· belediye işleri son yıllarda bir zaman içinde muvaffal\Q'ctle nc
'lılag Yl bir çığırda yürümektedir. A- ticelcndirdik. IIalkm iyi su içcbil

le4 ~ belediyesinin başına getiri - mesi lcin, şchirln yakınında bulu
le eı 1AI Eren, mesai arkadaşları - ııan Çırçır ve TUrbe sularını demir 
l~~ eıe Vererelt söz birliğiyle mem - borular içinde şehire indirttik ,.c 

etın 
lıll!Jı: sayılmakla bitmek ve tüken- şehirln nyrı ayrı iki yerinde yaptır-
tı~aı bilmeyen birçok medent n tc- dığımız beton su depolamida toplı
lıı,r 1httyaçlarınr gUnUnde karşıla- yarak muntazam ·fıçılar içinde halka 
t&.ı1,~ tnuvaftnk olmuşlardır. Çok dağıtmaktayız. Belediye memlcke
cı 01 an ve centilmen bir belediye- tin bütün ifltiyaçlarını vakit ve za
>ar an CelAl Ereni makamında zl- manmda karşıtuyabllmcsl için münı
l~ıe:t ~dcrek bclodlyenln başard ı~r kün olan rcdnkdrhkları yapmalcta 

Qır11 hakkında. gerekli bilgilerin bil- bir JAhzc bile tereddüt etmemekte -
tıu~1lllesınt diledim. Ar.zumu mem- ylz." 

bak:etıe karşıladı ve muhtelif işler Amasya belediyesi bütçe darlığı -
>a to'flda sorduğum sualleri bir ara- na rağmen el attığı bütün işlerde 

, ~hYarak şunları söyle~l: cok titiz bir faaliyet göstermiş V'O 

)'ı1 111d :BusllnkU belediye heyeti 934 elden gelen fedakarlıkları eslrgeme-
~~~ıtı a lşe başlarken fyl dü~ünQrek miştlr. Amaf!yn belediye reisi CelAl 
ltıı h Sine esaslı bir çalışma progra
l'j~ l\zır1am1ştı, bu programda, e>lek· 
1 • su l, ,., tesisatı. mezbaha. genel be
l .,ti nı 
ekeıı czarlık yapılması, ve r.ocın-
t~llrı 11 ltrne su ihtiya'cınm temin ve 

ııı gibi, memleketin medent ,.e 

Eren ve nrkndaşlnrının memleketin 
bütün ihtiyaçları karşısında tam hir 
vukufla çalıştrğı başarılnn işlerden 

ve Yücudn getirilen eserlerden anla
~ılmaktadıı-. 

~kyar· köy cinayeti 
~lJddeiumuİni ·suçlula rın ağır 
telaya· çarptırılmalarını istedi 
~lıı. . - - . 
~ l3 _«esır, (Kurun) ·- Akyar köyün- l bunun doğru olmadığı.. amcala.riylc 
~ıt acı 7 • 937 tarihinde Ali oğlu Hur- babasını kurtarmak için söylediği an-
, nu rnda bir köylü öldürülmüştü. laşılmıştır. 
~ır l.'e cınayet muhakemesine dün de a- B. Nccmcddin Yeşil, Murat oğlu İsa 
~~i~dn devam edilmiş ve rnüddeiu- ile },lurat oglu Musanm ve yine Murat 
l!ılli l!e suçlular ha!ckında iddianame- oğlu llyasm, Türk ceza kanununun 
Vaı/detrniştit. 450 • 4 maddesi mucibince ölüm ccza-

~lltk a; dUnkü celsede müddeiumu- smn çarptırılmalarını, ancak müsta -
~ilı:7..,kıini ışgal eden B. Neçmettin kil failin kim olduğu belli olmadığm-

tt~a.11 1ıah cttigi gibi, şu eekilde ce- dan 463 Uncü maddenin ceza tayinin-
ı\k etınıştır: de nazarı itibara alınması, suçlulardan 

ıt ~:ır k 
~tat ~ oyunden Murat oğlu lsa ile Ali oğlu llyasla, Hur§it oğlu Zcyne! ve 

i1ı oğı°&lu Musa ve Murat oğlu llyas, İlyas oğlu J<"erhadın, iddia edilen fiil-
•ı-:~,. u liul"tiide intikam beslemekte- den beractlerine ve ancak vak'a esna-
& · sında silah attıklarından 63 üncü ~t t.ı Uç ki · · 

~I ~ u~k ~ cınayet günü sabahı her-
d~n . Uda tken Hurşidin tarlasına 

~~ ~<:ılun ·· 
U ku Uzerinde çalılar a.rcısında 

d ~Ok tılıu§lardır. 
~"~eıı,g~ç~:den Hur§it tadasma gi
~ il ~ifle u uç ki~i. )anlarında bulu -
t:~~iııın· ~e ınavzer ile ateş ederek 

e; ~~~luıı 01dilnnUş!erdir . 
~ de "a~r ~u cinayeti inkir etmişler· 
1~1 ktor t ayı gören şahitlerin ifadesi, 
~ ..,e ~Poru, çalılar içinde bulunan 
ıı ~~t boş kovanlar. diğer deliller 
~tını \• u Uç suçlunun yaptığı ka -
cq,u c.>rınekted. 

~q 8' o~ı ır. 
Stendi . u kerim ise adliyede bu su-

madde delaletiy:e 466 mcı m:ıdd~·yc 
istinaden ve Musa oğlu [{erimin de 
bera::ı.tine, yalnız sahte olarak cürüm 
işlE'diğini ileri sürdüğünden 28:1 üncü 
maddenin 2 nci fıkı asnuı göre teza -
landırılmalarma, Ali oğlu llyas Mm:;a, 
o;;-lu 1\:cı imin yac:larmdnn 53, 55 inci 
maddelerin. Hurşit oğlu Zcymı.l:n ~a
bıknsından dolayı da Sl inci madde
nin ceza tayininde nazarı diklrntc alın
masına karar \'erilmesini istemiilir. 

İddianameyi mütca!.ip mahkeme he· 
yeti. suçluların yaz.ılı müdafaaları için 
duruşmayı bu aym 18 inci günü saat 
14 de bırakmıştır. 

Amasya '(Hususi muhabirimiz • 
den) - Çok e!ki bir tarihe malik oloo 
Amasyada son günlerde, Zileli Atıf, 
Rifat ve Nuri Yürgüç Pont hiıkumeti 
zamanm:ian kalma bir def.'.neyi meydı.
na çıkarmak için çalışmaktadırlar. 

Bu hazine milattan 520 sene evvel 
Amasyada hükümdarlık e1en Pont im· 
paratoru Mihrid::.~a aittir. Hafriyau 
y.Jptıra:ılarcian Atıf Gölünün bana şun
ları söyledi: 

" - Ara:iığımız hazine Pont impa . 
ratorlarmdar. Mihridata alttir. Tarihi 
eserlerin verC:iği malUmc.ıta göre V<' 

Kayada bulunan o}\ işaretlerine naza -
ran hazinenin yerini bulmuş gibi bir 
haldeyiz. Yakın bir zamanda .~yi bir ne· 
tice elde e:Jcbilece~imizi ümit ediyo -
rum.,, M. Emin Co,kundere 

--<>-

lzmlr. vlllye l bütçes i 
kabul edildi 

\'eni seneiçerisinde 
Bilhassa Na/ ıa iş /erine 
ehemmiyet verı , ecek 

lzmir, (Hususi) - Vilayet umuır.i 

me:lir.~nin son toplantılarında vilayf. t 
bütçesi görüşülmü-ş, 938 bütçesi 2 mil
yon 499,360 lira olarak kabul edilmiş -
tir. 

Yeni bütçe azami tasDrrufa riayet e· 
dilerek hazırlanmış olmc:•xla beraber, 
varidatın artmış bulunmasından dolayı 

geçen ~cncdcn fazladır. 

Bilhassa nafia ve kültür işlerine faz. 
la tahr.~sat ayrılmıştır. Vilayet yolları .. 
nın ısl tı:n ve bir kısmının asfalt olarak 
yapılması muvafık görülmüştür. 

Kültür iılerinde her öyde mektep 
inşası ve ınuallimsiz mektep bırakıl -
maması, kazalarda or.ta mek~epler açıl
ması esası ittihaz olunmuştur. 

Belediyenin yaptıracağı çocuk h~r,; • 
tahancsine, vilayet bütçesinden on bin 
liralık yardımda bulunacak, kaza ve 
köylcrıde halkevlcri tesis mas lan için 
de tahsisat arttınlacc:.ktır. 

Vali Bay Fazlı Güleç, meclisin son 
içtimaında İzmir 'Jsazalarının otomatik 
telefonla merkeze bağlanmaları için 
bir ,.Proje hazırlatmak tasavvurur.da 
bulunduğunu söylemiş, ilk yapılan tet· 
kikatta bu i~fo altmış bin liraya çıka -
bileceğini, masrafının ise varidatla ka
par.acağını, 60 bfo liranın taksitle öde· 
nebileceğini beyan ile bu projenin tan
zirrA: için meclisten salahiyet istiyece
ğini anlatnuştır. 

• PALAMUT SATIŞLARI 
BORSA YA ALINDI 

İr:mir, (Hususi) - Ankaradan ge -
len haberlere göre, buğday mahsulü . 
nün ide Mayıstan itibaren standardize 
edileceği ve bu suretle ihraç olunc:ı:ağı 
anlaşılmaktadır~ 

Buğday üzerine iş yapanlar, yakın -
da bor!ada toplanarak standardize tip
ler.:ni görüşe:e~ler ve bu tipleri ayır<'
calc. bir komisyon ~eçeceklerdir. 

Top1antr:ia hazırlanacak rapor İkti • 
sat Vekaletince hazırlanan buğday 

standardize nizamnamesinde nazarı 

dikkate alınmrı~< üzere Ankaraya gön
derilecektir. 

Standardize esası kabul edilen ve bu 

l!J.-KURUN'- td-MXRT-~938 

Burdurd a 
Çocuk esirgeme kurumu 
çok faydalı iş~er gördü 

t ·: i " 

,---'"""'-ııı 
1 • 

Kumnmn p,iyclirdiği çocuklar 

Burdur, (Hususi rfluhabfrinıiz
den) ı - Bir aydanbcri devam et
mekte olan vl11l.yet cncümfln toplan
tıları nihayet bitti. En mühim mese
leyi teşkil eden bUtçe konuşmaları 

idi. Neticede büyüle mikyasta göze 
çarpan killtürc ayrılan para idi. Bu 
yıl J;:üıtür blitçcsino geçen seneye 
nazarnn sekiz bin lira daha flftvesf
le doksan dört bin lira ayrılmıştır. 

Bu fazlalıkla viltl.yet 3 tane yent öğ
retmenlik iH'ı.Yo edilmiş ve bilhassa 
gecen sene 11 merkezinde temeli a
tılan yeni ilkokul binasının tamam
Janmnsı için tahsiı;;at ayrılmıştır. 

2 - llimiz çocuk esirgeme kuru
mu geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
okullarda okuyan yoksul çocuklara 
sıcalc öğle yemci;i verrncğo başla • 
mıştır. Bu münnscbetlo hnlkevl tem
sil .kolu bir temsil Yerdlr.mlştir IU
samcrcdc "Ynğ knrtdill., ile 'H,ilhm 
şiir yazıyor" acllı komedi temsil c-

dilmiştir. Çocuk esirgeme kurumu
na yardım etmek istc~en halkımız 

bu fırsatı kaçırmamışlar, müsame
re gUnil halkevl salonu tamamen dol
muştur. 

3 - llimiz çocuk esirgeme kuru
mu da yıllık kongresini yapmıştır. 

Ualkevi salonunda yapılan toplan
tu1a bütUn üyeler bulunmuş; geçen 
:.: 7 yılı faaliyet raporu alkışlarla 

karşıtanmTştır. Heımplarm dürüstlü -
ğU '\"O işinin intizamı dolayısiylc es -
ki idare yeni yıl tein de tekrar se -
~llmfştlr. tı merkezi üyeleri bugün 
kendi nralarında. yaptıkları sec;imde 
başkanlığa kUltUr direktörü Kflşif 

ikinci başkanlığa Banka D. KAmi1 
Başkan, sekreterliğe öğretmen C. 
Uğunlu, sağışmanlığa, Öğ. A. Tunca, 
kasadarlığa Öğ. Ömer Tilzün, iiyelf· 
ğo Doktor Cevdet Akın tlo Nur! An
tok aeçllmlşlerdlr. 

AYTAN 

Güme.nüste hayat çok 
eyi geçiyor 

Halk çahşkan, ve çok 
misafirperver 

Gümenüs (hususi muhabirimiz • 
den) - Çok nefis ve kokulu tütünleri
le tanılan Bafra ilçerfoin, Krıradcnizin 
coşkun sahillerinde kurulmuş olan, 
Qümenüs köyü uzaktan küçük bir şeh
ri andırmakttıdır. Sahile yak,.tn i.1ilz; bir 
cadde üzerinde iki taraflı yüz yirmi ev 
sıralanmıştır. Genel nüfus 1300 ve ha
ne mevcu:iu 180 dir. 

"Gilhey .. yönündeki arazi arızalıdır. 
Tabiat~n yeşilliklerile süslenen tepeler 
birbirini aşarak yükselmiştir. Gümenü
sün (Kozköy) ve (Güplüağzı) mahal
leleri bu tepeler üzerinde bulunm~kta
dır. 

Denizden bakılınca bunlar da Güme'· 
nüsün serpiştirilmiş mahalleleri hisr.=ni 
vermektedir. 

suretle satışa arzolunaca'Js Palamut, 
bundan böyle yalnız borsada satılacak
tır. Pc:1lamut satışlarının borsaya alın -
ması, piyasada hareket tevlit etmiştf.r. 

Köyün kültür hayatı da, çok cs'k,i.dfr. 
1901 ide htılkın yardımile bir okul ya • 
pılmış ve öğretmenleri yine halk mra -
fından temin edilmişth. Köyün bugün· 
kü varlığında mühim bir rolü bulunan 
bu okulun bir çok istihaleler geçir<li.ği 
ve bir zamanlar (Rüştüye) tedrisatı da
hi gördüğü bildir.ilmektedir. 

Şimdi harap bir halde bulunan okul, 
binasınrn yenisinin yapılmasına çalı -
şılmaktadır. Köyün ortasında ve man· 
zarası güzel bir yerinde yeni okul bi
nasının inşasına başlanacaktır. Halk 
tahsiL~n ehemmiyetini idrak etmiştir. 

Köy hrukı çok çalışkan ve cesur ve 
misafirperverliği ile tanınmıştır. Köy1de 
asıl geçim menbaı tütündür. Nesafet i
tibarile Gümenüs tütünleri Alaçam:n 
birinci mıntakasına dahildir. Son y:l • 
tarda tiltün iyi para ettiğinden işini bi- -
lenler geçimini yoluna koyabilmişler -
dir. 

Bafra köylerinin hiç !birine nasip r,1. 

mıyan umran eserlerinden sayılmağa 

layik 7 • 8 metre genişliğhde munta
zam kaldırımı mevcuttur. Köyün bü -
tün evleri ve çarşısı bu güzel cadde ü
zerinde bulunuyor. 

Çarşıda berberinden, manifaturacr -
sına kadar, fınnforı, bakkal dük}din1arı 
varldır. Gümenüs pazarı Cuma günleri 
yapılmakta ve adeta bir panayır halini 
almaktadır. 

Köyün sıhhi durumu normaldir. Hal. 
kı ekseriyetle aıhcım, çocukları gürbüz
dür. İyi havasının ve suyunun buna Ee
bep olarak göstermek icap ede. Köyde 
çocuk ölümünün pelr; az olduğunu 
rnemnu!l<~Yetle öğren"dim. 

l!lının ir.ıled· w. • •• ı . d ,. ıgını soy emı.şse e A masyanm ça1ı§'f\<r.n spor '1..1trıtrıı larınihıı llalk Spor 1curzmıtt takımı. M. Emin Cotkundere 
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Yeni bir tank 
ingiliz mucidin reddedilen pla

nını devletler bu sefer de 
paylaşamıyor 

Bildirildiğine göre, hem Rusya, hem } 
ae Almanya, ".hava tankları,, adı ve
rilebilecek yeni tayyareler inşasiyle 

meşguldürler. Bunlara "hava tankları,, 
deniliyor, zira, bu tayyareler kara -
daki tanklar ne kadar hücuma mtika
vim iseler, o nisbette havada mücade· 
leye dayanıklı ve ,paralamnaz şeyler
dir. 

1 

Bu tal'.YB.n; esas itibariyle Rusya
öa Ya§ayan bir İngiliz ıt.uafından foa.t 
edilm~r. 

İddiasına namr:a.n, bu adam, icat et
tiği eserin plinını evvela İngiltere, 

sonra Fransa hükfımetlerine ar.zet -
mi§, fakat her iki tarafın mütehassıs -
ları da kabili tatbik bulmayarak red
etmişlerdir. 

Sovyet Rusya hükfunctine göster -
Qiği zaman dahi red edilmi.s fakat, i
cat eden :adam Stalin ile bir mülakat 

~pmağa. muvaffak olarak ıescrinin 

faydalı bir şey olduğuna. ikna etmiş
tir. 

Bunun üzerine muhtelif tecrübeler 
ya.pılını§ ve Rus fabrikaları, bu yeni 
harp vasıtasından imal etmeğc başla
mışlardır. 

Sovyet Rusyada yeni bir tayyare ln
§a edildiği rivayeti Almanyaya kadar 
aksetmiş, bunun üzerine Rusya&lti 
Alman ajaıtlan Bcrlinden hususi ta
llimat almışlardır. Neticede bir gece, 
lngiliz mubteriln evinden, ~nl tayya.· 
renin planlan çalınmış, bir müddet 
sonra da Alman fabrikalarında. aym 
çeşit tayyarderin yapİlmasma. ba§ -
lanml§tır. 

Bildirildiğine göre, ihtira edilen e
serin teferrüatl, İtalyay& da gitmiş 
ve şimdi ltalyada da aynı nevi bava 
tanklarının imaline, başvunılmuştur. 

Bu "hava tankları,.nın tamamen 
bambaşka bir ltlrh ile kaplandığı id -
dia edilmektedir. (Tılıc Pcople'den) 

lngiltere havada 
hakim kalmak 

ve denizde 
istivor 

Fransızca Jıırna'l ga::ctesinde Jngi1- { 
terenin yeni siyasctiııi gözden geçiren 
:8en Bri.B diyor ki: 

"lngiliz komşularımzın gösterdik -
Ieri büyük gayretin vüsatini anlaya -
bilmek i~in ;eunu gözönünde bulun -
aurmak kilidir; 'Silahlanma masrafı 
1936 -da, beş sene .zarfında silahlan -
maya. harcanmak mere kararla.§tın
lan .230 milyar irangı çok geçecektir. 
:Yalnız 1938 senesindeki tecrübe milli 
müdafaa masrafı ktu"arla§brılan mik
tarı 52 milyar frank geçecektir. Bu 
para, Fransarun bütün bütçesinden 1 
milyar fr.ank fazladır. 

.Hava. ve kara. ordularına on be§Cr 
milyar tahsis olunmaktadır. ~a e -
dilme'kte olan ha:ııp gemileri 185.000 
ton ıdaha artacaktır. ngilterenin en 
büyük ga}Teti deni7.e ve havaya ha -
kim olmaktır. İngiltereyi ada olar.ak 

muhafaza etmek, lngiliz ananenesidir. 
ltalJJa Ve Süveyş Kanalı 

Zürihte çıkan "Moyc ZUrcherZay -
tung,. gazetesi ltalyanm mali vaziye
ti hakkında çok mühim 'bir tetkik ne§
retmektedir. 

Gazete Romanın, resmi teKziplere 
rağmen, krediye büyük bir ihtiyacı ol
duğunu söyledikten sonra, Habeşistan 
seferinin ltnıyaya (en '11Ş8.ğı) 30 mil
yar lirete mal olduğunu tahmin ediyor. 
Gazete diyor ki: 

"Muhnı;ebc bittikten sonra aa mas
raf azalmlş değildir. Süveyş kanalın • 
dan yaptığı nakliyatta ·yerdiği sefer 
ve transport masrafı da bilhassa. ço'k 
fazladır.,. 

B. Mussolini'nin .son zamanlarda 
Süvey§ 'kanal şirketine !hissedar olmak 
istemesi acaba bunun için değil mi -
dir., - (Parisuar) 

Etlmes'utta Jnşa edilecek Lojman binasının 
kapeh zarf usuliyle eksiltme ·uını 

P. T. T. Geıı~1 Dlrcktfii'lüğündcn: 
ı - Ankarada Et!mes'utta !inf;la edilocek 51CS4 Jira 75 kuruş keşit be

,(!elli Lojman binası kapalı zarna ekı::lltmcyc 'konm'lltıtur. 
2 - 1u~akkat teminat 8824 Ura 24 kuruştur. 
8 -.Eltsiltme 30 Mart 938 Çarşa:n ba güııU nt 11.5 de P. X. T. Umum 

!MUdUr.lllğü blnasr llç.inde toplanacak arttırma, ckslltmc koml1:1yonunca şa
~rlaea'ktll'. 

' - Şnrtnamtı v.c plilnllı.T 258 kuruş bedel .mukablUndc Ankarada P. 
rr. T. :I.Jevunn üdürlilğünden, lstnnbu1da :P. T. T:.. Ayniyat şuh~ müdilr1U
Jllndcn. alınacaktır. 

5 - Tallplcrln kanun! vesaikten maada ~afra YekA.letinden nlmm.ış 

mUteahhlUtk vesikası ile blrllkte blr def~ "ln en az 55000 lir.alık lnşaat.t te
•hhllt ve ~sl eylediğine dair ıveslka. 

ıı6 - Tallplcrln bizzat diplomalı mnbenclls veya mimar olması vey.ahut 
' ~fplomalı mühendis J;eya mimarın bu inşaat l•e tesisatın fennt mesu1Iyetln! 

'deruhte c;ledit;:lnl "Ve ımukavcleye bu .şnrtla imza lrnyacnğmı havi bir tcah
htltnamesinl lbrnz etmeleri lazımdır. 

'1- !l'ıallpler teklif :m~ktuplarlyle muva.kknt teminat makbuzunu veya 
l)anlta ıtemiıınt mektubunu ,.e diğer k~unt '·esnlki ihtiva cdocek kapalı 
!Zarfını 7ukarJda 8 UncU maddede yauıı santton bir saat evvellııe kadar An
!karada P. T. 'T, Umum :Müdllr:lüğü b1nası içlncle toplanan ckslltme komis-
yonu ıre1sll~1no ımal\buz mukabllinde ıtcv.di edeceklerdir~ (G.3.7) (13.23) 

-- . . 

14-t·drıbı:ı · ·B~l~div~.~i'·: ~·-ıı.anları . · · 
.. . ' )~~ . .. ~~.~ .. .... ·"' . ' -- .. _~ 

K6prUoOo Kadıköy iskelesinde klrahk 
gazino 

Sonelik muhammen kirası 2000 lira olıın Kö,prllniln Kadıköy is'kcle
sinde gazino, bUfe ve tarasa 939 veya 940 ve ı:ıu sene1eri '}.tay.ıs sonuna ka
~ar klraya verllmek üzere aç.ık artır maya konulmuştur. Şuıuıamest Le
~azım MlldUrli,\ğilnde gHrUlebllir. fstek 1i olanlar 1501lirnlık Ult teminat :nı.ek
\up veyn makbuzu ne 25 - 3 - ~38 en ma günfi snnt H de Daimi EnCilmende 
~ulunnuı.hdırlnr. (B.) (1334) · 

Belediye mntbnıısınn lilzumu olan 25 killoluk 157 x 2 iboyunda 100 top 
birinci hamur kAğıt açık ekslltmcyo konulmu~tur. Dnnlann hepsine U!1ı5 
:.Ura. bedol tahmin edllmlştir. Şnrtna mesi levazım mUdnrllfUnde görillebl
illr. !steklller 2490 N. lı kanunda yn 7.ılı vesika Te 88 Ura 12 kuruşluk Uk 
leminnt mn1'buz veya :mektubHe bern bcr 11 - '3 - '988 cuma :ı;Unti -saat H de 
!>almt EncUmendc bulunıualıdırlar. (B.). (1007) 

Beş devlet 
birleşiyor 

---...--.................. ---------------------------~--------....-..---~ .... ... 
Moskovadaki 

{Ü8t 21cını t incide) 

Eski d~rUer paktının eski kll-
le co.nlnnmasına muvafakat edilecek 
ve eğer bu ııakt lınklkaten dlril
Ulecek ise, büyük A nupa devJetler1 
olan lnglltere, ,Jo~ransıt, .A.lm ıt.VYO. '\'< 

ltalyanın yanında Lehlstanın d~ bu
lunma.siyle beşler paktı olarak ~nu· 
]anabilir. . 

"J~hlstnnın ldc.olojl esaslarına is-
tinaden teşekkül etmiş bloklara kar
şı olan vaziyeti ;mnlümdur. Biz llu 
bloklara iştiraki arzu etmeyoruz. 
Biz, iki tarnfla anlaşma taraftarıyız, 
her devletle ayrı ayrı anlaşmalar ya
parıık sulhU kuVYellendlrettıek iste
riz. 

".Birkaç yıl evvel Leh - Fransız 

mlinasebatrnm bozulmasına, Pol 
Uonkur ile Musollni'u.in mcyd~na 

r.etirdi~1 o vnkitki dörtler paktı se
bep olmuştur. Bu pakta dahil dört 

devlet Avrupanın Uzcrinde d1rektııar 
vazlfoslni görm.ek lsteyordu. l)Jğer 

bUk<tmetlc.r ikinci, UçUncji dereceye 
iniyorlardı. 

uFransız hıırlcfye nazırı Delbos 
Varşovnyı ziyaret ettiği zaman, dört
ler paktı ye iden dirlltllecek olnrsa, 
J .. ehlstnnın <.la diğer bUyiik h kumct
lcrle · milsnYi hakka malik 
beşinci bir devlet oİaralt bu pak 
kabul edflc.ceğlnl ı;pylemişU. İtalya. 

fle Almanya da bu husustaki muvıı.

fakatlerlnl bildlrmfştir. Ya.lmz ln· 
gllterenln ne düşUndUğü henüz belli 
dcğUdlr. Alma.nl.ar Mareşal Görfn
gln Lehlstanı son ziyaret.inde muva
fakat et.tiklerini bildirmiştir." 

Lehistanın fransızca resmf gaze
tesi Eko do Varsovıi Bek'ln Roma zl
yıırctlno tahsis ıettiğt bir makalesfn
do 4kl devlet arasında "umum dlln

yn siya.setinin genle !01,eüde konuşu
lacağını" "Ye öeynclmllel 'Slb ası v.azl
ycUn çok ehc.mmlyoili .ı;ünlcr yaşa
dığımı ~azmaktadır. 

Ankaradaki 
güreş 

musabakaları 
(Üst yanı 1 tnciiie) 

§crc[lcndlrcrek güre§ müsa:bakalanm 
tal.."i[J buyıırmrt§lardtr:. 

Güre§lere başlanmadan evvel, Bo
lu saylavı B. Cevat Abbas GUTer bu. 
müsabakaların tertibind~kl gayeyi ve 
bu milli sporumuzun ehemmiyetini i. 
zah eden güzel bir nutuk ve~§tir· 

Bundan sonra, mUsa.bakalara b'aş. 
lnnmıştır. 

Bu alq~atllki müsabakaların neUce
le.ri §Ualardır: 

5ô kiloda: Mustafa (.Ankara gücü) 
İbrahim (Demir Çankaya) yı; Cevat 
(Harbiye) Namık (Güneş)i yendi. 

61 kiloda: (Demir Ça.nkaya) Veda
dı (MuhafızgUcU); Ali Ömer {Anka
ragileU) §abanı (H.aroiye) yendi. 

66 kiloda: Ahmet (Demir Çankaya) 
Aliyi (Tarbjye), Suat (Muhafız gücü) 
Aptullahı (Anknragücü} yendi. 

71 kiloda: ceıaı (Güne§) Ömeri (Mu 
hafız gilcil); HulUsi {Harbiye) Mus
tafayı (AıJ.karagücü) · yendi. 

79 kiloda: Faik (Anks.ra. gücU) Sü
leymanı (Mulıo.fıı.güeü). 

87 kiloda: Rıza (Ankaragücü) Tev
fiği (Muhaf~cü), Mehmet (Harbi
ye) Şahini (Güneş) yendiler. 
Ağır sıklette: amık (Demirçanka

~) Jsmaili (Güneş) Necmi {An.kara
gücü) Osmanı (Harbiye) yenmişler -
dir. 

Güreşlere yarm (bugUn ,sat 1!> da. 
devam edilecektir. 

Müsabakalar münasebetiyle Ha:Ike
v,i -salonları hıncahınç dolmuştur. 

Büyük önderimizin teşrifleri çok 
heyecanlı tezahürlere sebep olmuştur. 

Başvekil Celfil Bayar, Dahiliye, Ha
riciye, Adliye, Gümrük ve İnhisarlar 
Vekillerim~ de Halkevine gelmiŞler
di. 

GUreşlcrı sonuna kadar takip eden 
Büyük Önder .Ha.lkevinden ayrılırken 
çok bUyük tezahürlerle uğurlanmıg

lardır. 

, Beşiktaş Halkevlnde 
noma, 9 (A.A.) -Xan Clano (Ça- VerlJecek koofer&OS 

no) tarafmdan verilen ziyafette Ma-
reşal Pilsuds1d tarafından son 20 se
ne zarfında Po1onyanm azameti i
çin 'Vücuda. geUrHen eserl 1talyanın 
takdirle takip ettığ'lnl söyleyen lta1-
ya 'harici nazırmın nutlrnna B. 
Bek, bir nutukla cevap '-ererek ez
oümlc ıdemişt.1r ki: 

"Burada. Bayledlğlm ısBzlertn de
:Cln blr akis bırakncnğmdnn eminim. 
ltalya lı:mh ve Habeşistan imı>ar.n
toru :ııe kraliçe vo lmparatorlf:e ve 
e1rneUns Musollnl'nin şerefine v~ 
faşist İtalyanın azamet 'Ve ln lclşa.fına 
kadeh'tml bldınyorum. 

• 
"'Lfttin kUltUı1lmUiün mtıştcrek 

membaı, mnıetterimtzin m1itelrob1l 
anlaşması için bir zaman teşkU et
mekte ve daimasnlhiln le~tne o'la'I'u~ 
beynelmllel mUnase'bellerln inkişafı 
için iki hllkftmetln teşriki mesntsinl 
mUmlcün kılmaktadır ... 

Bek~ln bu ":nutku, Romayı ziyaret 
oden bnzı !hal"ielye nazırlarının -ve 
bilhassa Lctonya hartcly.e nazın (!le 
Stoyadinovtcln ıkuUımdıklam formil
lo uygun bir şeklide Habeşistan 1E
U1Asmrn 'bilfiil tamnması suretine 
tefsir cdllmekte.dl:r. 

'Bu tanıma keyfiyetinin garp dev
letlerini altıkafüır eden beş tnrafll 
bir palr:t şeklini n1abilecek bir mın
trn icabından olnbfloce~ söylen
mektedir. 

ALMA1 ·y A IIN Ş.AUTLAJU 

Berlln, 9 {Husus!} - Hamburıgcn J 
Snytun u tası, Ailman lıarlclycsi- 1 
nin Dert snııeceıt ıte.1diflen altı mad
de l.t]ne to.play.or; .ı - Kolle'kdf em· 
niyet metottan ile Cenevre nıiiessc
seStne lldç lılr ?Eıç'hUe dlknnem'ek. 
:% - Ekonomlk ve ır>olitfk iko11rer.ans
la.ra ka'J'ŞI fümatsızlık. 3 - iMUStem
leltele.r talepleri ~n ıPllna a'lınmak. 

ı - Almanya, bilhassa müstemleke· 
ler meselostncle 1ılç blr '9eclhle slya
e! :puarlığa ıg'lrişmeyec k.. 5 - Bll· 
ihassa lşpanyada bolşe'rlzm taı'Jba
bna kar.şı mildafaa tertibatı almak. 
16 - Almanya harilclndek1 Aimanln
l'l'n ken'di iradcl.cı1nc tcrke~llmcle
:ri. 

Beşi~taı Halkevi tarafından altı ay
lık bir konferans scnsi tertip e&lmi§. 
tir. Bu konferanslardan üçünclisü Cu
martesi nkşamı doktor Ethem Akif 'ta
rafından verilecektir. Mevzu ' 'Çoeuk 
dü ürmc ve fenalıklan,, dir. 

Bundan sonra Doçent Enver Ziya 
0 Çanakkale .zaferi" Nutullah :Atzç "E· 
debiyatm muhtelif ,kollan,, Selami !ı: • 
zct "Sahnenin yayımdak.: ikudreti., Mu
zaffer Gcrman "lnkılabm verimleri,, 
Sabri Esat "Karagöz,, Doktor Fahr'!t
tin Kclen "'O'kiul çocu1tlarr,, Melek Giy 
''Kadın evde v.c .işte,, Jstaı:ıbu1 .irat ve 
masraf direktörü Mumtaz "Paramızın 

kıymeti,, Doçent Fahire "Hayatiyat,, 
Selam: İzzet "Bizde tiyatro nasıl baş
ladı, nasil irıklpf etti", Mustafa Şekip 
"Ruhiyat,, Edip Sıtkt ''Nedim,, Kerim 
Kon~ "Budc ıve BUnyada güre_ş., mcv. 
zulan etrafında her hafta Cumartesi 
güiılcri .konferanslar vereceklerdir. 

LIM.11.NDA: 

SAADET VAPURU 
BiR KAZA GEÇIRDl 

Deniz yollar: idnresinin Srı:adtt va
puru cvve119 ;gece CC'-ophane Tlhtımrn -
dan 'l':ekird~ına hareket edexıken zin. 
C.:ri bir usa takılmıg, vapuru bir müd
det 11olundan ahkoym~tur. 

Fakat zamanında rromôx'körler vası
taane alınan tedbirler sycsinde hiç 
bir .kazaya ımeydan verilmeden zincir 
ta§tan ikurtarılmış vapur yoluna devam 
etmi§tir. 

AKSU VAPURU HAKKINDAKi 
TAHKiKAT BIITI 

Geçen ay içinde vultua gelen Karayel 
fırtınasında Sinop limanında karoıya 

düşerek yaralanan Aksu vnpuru Halice 
çekilere~ havuza alınmı~tır. 

Yapılan ilk tetkiklerde mühendisler 
vapurun yaralandığı '.kısmın bt'heme • 
hal deği_Şmcsi lüzumunu göstermiş1er -
dir. Bu itibMla vapurun yaralı kısmın
daki -saçlar çıkanlarak yenileri konu -
lacaktır. 

Kar.ı etraf mda bir 'taraitan deniz 
yollan idaresi, diğer taraftan deniz t.· 
cDrct müdürlüğü yapbğı tahkikatı ~ 

muhakeme 
(Vst 11am 1. ~~..,; 

layn aşağıdaki beyanlltt& bu)UJllll'-

t~: . 
"l3u f.favade. ıyı,.pılan ~~ 

bizzat SoVYı tJer pir iğinde !ngllıl • 
Sovyet münasebetlerme verdiği ~· 
:rı tanuıJnen gö,;inlinde tutµyorutn· bll 
nunla beraber, tM:ıam n y,.nlı§ olan ·ti· 
iddialara tn,giltcrede veya hariç~ 1gi• 
bar edileceğini zannetmiyorwn· ~U· 
1iz hUkumetiiıin Soyyetler Birl~i bit 
kfıuıcti ile o1&U anlaşmasIIll lıiÇ .. 

suretle ihlal ete,ıekten suÇlu oırıı.adJ~ 
ve üıimleri ente}lioens servis iç~ uği 
bganlardtın veyahut Sovyetıer Bitutıl· 
aleyhinde fesat faaliyetlerin~ b ıeti 
nanlar arasında gösterilen ıaınse ef' 
hizmetinde kullanmı§ oimad.ığınI :u , 
lise tcminnt vermeyi lüzums~ 11> 1 
yarum.,, ~ 

Bunun üzerine bazı mebuSlar ~ i • 
kilden, SovyeUer .Birliğinde enteli oı~ 
cens 13ervisin ajansları mevcut ol'!ııı., 
madığı sualini sorın\lf2lars& d& J3, .,..,.-d' 
berlayn .cevap vermekt.en. iıtinkif 
ml§tlr, 

Yıoıan 1§9'04erlı 1ntiMr ,Etti 

:Moskova, 9 (A.A.) -TaA ~~ 
run bildirdiğine göre, Yunan~ . 
Moskova ma.slahatgür.an B. NilıO~ 
los salı günU burada intihar e~ 
B .Nikalopulos. kendisine çok: aS' 
eziyetler veren ı§iia. bulmaz b~ ~re' 
talık sebebiyle intihar ettiğini bıldl 
bir mektup bıraknnştır. 

lron - Bcwyet KonsoT.oBlu'JdGf" 
·sıı'S• 

Moskova, 9 (A.A.) - Tass aJ ıJll 
nm bildirdiği.ne göre, Sovyetler Bir \fi 
hükfımeti ile 1rari hUkfımeti, pe)llt , 
konsolosluğu hariç olmak üzere::;, 
daki biltUn Sovyet konsoloslukl 11-
ve Bakii konsolosluğu hariç oı.n:ıa!t j , 
zere Sovyetler Birliğindeki blit~ 1 
Tan konsolosluklanmn 1 msall ., 
hinden itibaren kapatılması tıus~ 
da bir anlaşmaya. varmışl8rdır. , 

Sovyetler Birliği hükftmeti ~ 
tonya ve İsveç hükfıınetleri ,,r 
da, Letonya ve 1.sveçin Leningrad ~ , 
solos!uklannm pek yakında. ka.P".:_.w 
mam hususunda ıınil§a.bih anlaŞIP"""' 
ra~lmı§br~ 

Gcı:rgiyi tı.'4.s-ü ôldürmiljlef'··· 

Moskova, 9 (A.A.) - :rass aj-' 
bildiriyor: ~ 
Mnhkemeıbu sabahki oeiscsiııdt fi• 

lu Platnafi sorguya ~kmiştir. f'l 
nef §U üadecle bulunmuştur: ıı , 

Levin, Y:agoda. '1c yapılacak :ııı~ıA, 
kattan beni habeniar etti . .Bu ~ili' 
katta Yagoda, mukabil ihtil8l dal'P""'""' 
nın b~arılması için, memleket~ 
dışarda büyük bir ohritesi oJBJl ~ 
kiyi ve sonra d:ı Kuybişefi orta~31-ıı. • 
dırma.k lftzım olduğunu söyJedı. rııl 
goda, Lc\"in ile birlikte bana Go i 
ile Kufişefi öldürmekliğiıni ~, 
takdirde ailemd::-n intikam al~ 
ğıru söylooi. Levin ile b1r ~ıan tftll 
dık. Gorkiyi yormak, mukavenıe ı,cı 
azaltmak, haStalığa sevketmek "~ 
suretle ô1üınü intaç edecek na~~ t&t
lanmak. Kuybişefi öldürmek ıçill ~ 
bik edilen plan ise hastanın kil ııe 
zorlryacak jlfi~18lil mütemadi sure 
kullanmak olmuştur. • • et1' 

Bundn.n sonra müddeiumunıın'ill ııeııe 
a'llerlne ocva pveren suçlu 20

1 
y"o' 

Sovyet rejimi esnasında Sovyet .a e ·v 
tarı kanaatinde olduğunu ve bUll~~ • 
lediğini söylemiş ve if şaatts. bU 1'" • 
nıasmın bu cinayetlerin orta.~ ~teli' 
cağını Umid etmediğinden iletl t;"'"' 
ğini söylemiştir. _____./ 

UZEiR GARl~1ll 
SABIK DEVLETDEWRY0~-

D1ŞTAB1B/ 
Diı muayenehanesinde .. ~ 

öğleye 2 den 8 e kadar kabul ed~ 
Beyoğlu lstildfil caddesi Tok.it ~ 
sırcu:ında. Kapm Mektep • 0 

1 Hamai Bey ban birinci kat. 

Tel: 21721 e:: 
i Jat'I ,.,.. 

mal etmiş, bu husustaki :rapor 

zırlamI§'ttr. · atıl'• 
Öğrendiğimize göre; ka:a esn bJ • 

da gerek lraptanm gerekse ınUt'ette ~ 
tının vazif e!crini hakirilc yaptıkla~ 
bit edttmiştir. Bu 6Ure!tle 1cuada 
Simac bulunamatnI§tır .. · 



• ! 

-............------~--------------Zayi 
ıe~ nUfua dairesinden sekiz 
lak e~el aldığım nUfus eliz.dam ve 
ııı etlık vesikamı kaybettim. Yenisi
)o]{~acağundan ~kilerinin hllkmü 

ur. 
!ıirilk Musta.fa Pa...~ müftü .Ali 
cık!lllcsinde 7 numarada Malôtycı· 

~" .'!'a.baklıane mahalle811ıM Be • 
ıva llutza Aptu?Zah oğlu Hü.seyi11 

tını 
'--.'..__ 
lıtarıb----------

uı lklnrl lrr11 naludnden: 
Pıfetı 

deıı b.ın.eı r.erraholjlun:ı 1400 lira (}ıerfn. 
}{8~1 ırıncı derecede ipolt'k ((Öc;lrrikıı 
lı , \ 1c Miil,crremr' alt ,.e yeminli liç eh
~.}~ ıır l:ırnrındon ıam;ımına 3720 lira 
te~~t lakdır ectllen Bo~:ıziçinde Kuru -
)'"1

1 
r.fle Kıı rı.ıçclmC r•ıtıte"llnde cı<ki 4 t 

bir 
1 

;ı] nıımıır:ılı, lopu kawlına noznrıın 
lltlr ~rafı ı:nhri hlr lnrnf Halit ~nhilhn -
tık, rı bir t:ırnfı l.l'hiıh·rya diıter larnr la
~ilhaın (lramvoy carlılrsi) il,. m:ılırfııı sn
le tıı~nc ch·cvın <'cnhc vr yonl:ırı duvnr l
tıtıı nhıtııı ılcn iz rl.'phl.'si n in hi r kıc;m ındn 
~Ilı 1~ lıııhın:ın l.önıfır ılcrwsıı ol:ırnk mııs. 
ltlıı~ iki \'Ü7. kırk iki nıt•ln• ıııuralıhnı V<' 

haııe; lllfı'llt·cir lororııı rl.ın yopilınış ynr.ı
l'tıı 1 Olc\·rııt scnc,·ı :ıoo lirn irnr ı:elf
l!ı-. ar,:ının 13 / lli lıi-.'icsi lıor<'tın iirlcn-
"llt. 

1 
~inden nc:ık ıırt ırm:ıya konulmııştur. 

&erfj;- Snrtnnmc'ii 2R-3-9:1R tıırihinr rnü
•irı it:ı2nrırsl Rfiniinrfen itihıırr-n herke· 
tııa1ı~ t<-hilrcc~i scklldc dolnde mahalli 

'll'urı 
2 _ . a no;ıbrcıklır. 

lihı Oırlnl'i nc:ık nrlırma 8 - 4 • 93R ta-
"• lg·~ raıılln ·an t'ttma Rfinü ~nal 14 den 

~.,.,~ k:ııtar dairede )'apıl:ır;ıkhr. O l{Üıı 
liııın'" en ır.on hetleli muhammen kı)·me
-'1ır >11z 75 nl buldıı~u tahıl ircle wn 
'-•ııı:ıııın üzerinlle birnkıl:ırııklır. Aksi 
llı;\lc ""• ~rlırmnlnrın tnAhhiirlü tı:ıkı knl
•ıtit ~:ırtılc nrtırma 15 piin cl:ıha ll'mılil 

rı. ~rek 25 - 4 - !iR ıarihfnc mfı":ıdif p:ı. 
eı 11;:

1 g{jnü 'lııal 14 ılrn 111 yn knılnr il;in. 
111111 •rın:ıııı Yarulncnk ve 2280 ~o. hı ka

"-ıı,1111~l:ıra nlınnı:ık ş:ırlile en <;ok nrlı-
3 ll~lfınrlc hır:ıkıl:ıcnlıtır. 

~l't";' ~'\:ııı, r şin rıaro iledir. Artırm:ırn 
,~ terin mtılı:ımrnrn kıvmcli \"O•rlr 
lıııııı1c~ııheıintte JH'Y okçcsi VC\'11 milli bir 
<lır IPminnt mcktuhu \•ermeleri ff171m. 
ti, ·,~1 1ılnn ıtn3TI mf'nkulün hlrikmiş nr
> 1

" N1" ~i h "e Tc vakıf horçlnrı Te <lrllMi-
~tııı 0"rhı:.·ıı nit olııp .. nıı, hcrlclinılen Ö· 

Cı --~ ~f\ "cnclll< tnviı bedeli ve tapu har-
t !Jlerlye ııilllr. 

~a11 ~ lfııt.:ı:ırı tapu slrllll ile sabit olmı
~l'lıa Potelcll alnc.-ııklılarla dl~er alAkadar-
1-"'11' lrlirak hakkı Nıhiplerinin bu hak
ı.ıı lı •t huıtmılyle fıılz ve masarHe dair o
~lıı~ <!dinfarını llAn tarihinden 20 aün t
lııı, t! C\ r:ııu mOo;l>ileleriyle hlrlikle dnire
ııı~~r!:l7 /377 dosya numnrosı ile bildir
ili! ,1 

1 l~:ı:ınutır. Ak!il tnkdirde hnklorı to
liııı11 cıııcrı ile sabit olmıyanlar salış beı!e
ıı_ r:ı rıa)•la~masından hnrıç bırakılır. Dn
l'e)'e ;ıa m:ılfımnt almak i~teycnlerin dal
~,r~lc :iı 1377 do<;ya No. ~ne miirnrnol e
.,,toı evrakı ve halen vaziyet ve t11kdirl 
L "I rn 
"q'j İ)ij '10 .. l:ırını görüp anl•"l•hilerck-
~unur. (2487) ' --

IS Q 'i( T o R 
~•caaıttn Atasagun 
it ~ 11 gUn ubahlan atkb buçut• 

il \111ııarı 17 den zu ve udaıı l .ilr 

l) 1'Y•re 11partm;:nl.ar, ikıııcı cbırt 
~rada hutalctnnı kabul edeı 
4-, rteaı "unıcrı J 4 acn lO ye ... 
"' lıaıtalarıru para• ı Kl!rur. Hı. 
\ıtırı cairuvucularıru dakupon crıulıa 

, '7 ele aıuaycrıe; edu l't•lt>f :l3S5. 

~-----•lqlllıqı ,. 
ta ramvny Şlrketlndr.n: 

~-ı.~8 >'ılının Şuhnl ııyınıla trıım,·ny ara
"-ı: l\Cfa bulunan c~yonın ıııiHreJuılı li&-

At .. lllııeıır Adet 
~ lllııetir cins çantnlar 61 
,,~rıt0 '- cln'5 camuşırl:ır 23 
ı.lrt 11eınerı , .. "• ·- .. <vk bayan ve bay :ıyakk:ıhılıırı 6 

terlikleri 6 
!} çorapları 15 
~/ lcı cldi\'enlcrı 138 
~ lık'.l : tek ve cırı ltı!lli: fer ' 
~)''rı' aııket ve bereler 21 
'r ~ıu" •e ha)' şemsi yelerl !'ıJ 
~~l'cl:ı,,t 8 \· il!,, il 
){'ille\ :11rc:ıları [> 

ll!lıın k4•r>ları 23 
tıı'•ıı~ ~ kıt ,., evrnklnr ~O 
ll lifi\ alem ' 
~ tarı 4 
~r1t •tkısı 4 ~~ti Dır~a'ı 2 

l'tlt :o:nıuaıon 4 ~ttı~ Uk PatlAI 2 
l)•lt l>altosu 3 

"~tı 
~il '••tı 1 

~"'~~ 1 
~~\ 1 
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Dlf eı CSllvtz)er n llıor'cJa 

ıc it rtnı tıaklyelel"I • • , 

llıu.lM tabvllleıtı 

-.ruhte 1<11ıeıı •"'1llu ealltıJ'f 

ıcatttııta. 

fCanunuu e n • tnct mad. 
telerlM tevttkan Hazine tartı. 

'mı:lıuı •akt teı:ııvıtt. 

8ı>nf&<la ı C'Jlr.danıı 

Hazine nonnıan • • • 
'"""r1 "M!ftetler • , • 

P:"hıtm .,.. l'ıth\11At C'ft7ıtıtnı · 

\ nenıhtr erttl~ eYl1lkı nak 

' I t1venı11 ""rtılıtı ttınıtm " 
1 tahvilli •ttt'llr'I ıuvm,.tl• 

Yr"'-1 '"flhıtl'I'> ır• tAhvt\A' 

• Y11ft•l11rı 

~ ıtm .,,. "' \"I ' •l:r:ertnt 
ı·atıvtııı naerınt 

620.360.11 620.860.11 liu.twd • • • • • 

9.118.720.36 

2t.9t0.D4 

26.218.070.07 35.350.610.57 

158.748,1J63.-

hda v11JCSekJ BaııknotJu: 
Oerwu.e ediJea evr&Ju ııalıUJt 
Kaııwaun tl ,,. M tncs macıo. 
ıertDe tevfikan tıaz1Dc t.araım. 
du ftld ıea..,.ıaL 

L>eruh te edllen el'l'&ID aaka;,. 
bakJyuL 

Karııııgı tamameıı altm nlaraır 

U&veten tl!davOle vazedilen 

tteeııkont mUJlablll U&ve&.eA tecl. 

14.3'12.277.- 144.876.286.- •ued. 

2.ıroo.000.- 1 

l"ürll Uruı Mttdmb 

INlvtr fullhUdlltı: 

88.060.917.11 4J A60.0-!7.7 ·'1 l\ltma t.abvtll katıtı dll"1zter 

38.803.1536.0:! 

5.104.057.21 

57.30:>.02 
8.MS.ooo.n:; 
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8.641'i.M2.5 
4.~00.000.-

15.20!:.897.1. 
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4.518.007.'40 6.621 .180.1 o 
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144.370.286.-

10.000.000.-
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Satıllk - Kirallk 
Dlga kazası civarında Pekmestl 

karlyeslnde kilin ateşle mUtebarrlk 
dBrt ta~h bir un fabrikası satılık Te 
kiralıktır. Erenköyünde, ]!:themefeD• 
dl caddesinde 2 numaralı köoke mtl
racaııt. (Telefon: 5:? - 128) 

Kadık6u icra Jlemarluğundan: 
Bir borçtan dola:YJ nıahçuz olup sahla.. 

rak para~a çevrllmealne karar verilen ıı... 
Jı, rJ•ılop ı.·e saire gibi ev eşyasınsn lşU.. 

rnsına IPIİP olanların 15 • 3 " 938 tarihine 
müsadif günü saat 1S-U e kıdar utış ma .. 
hallinin Kndıköyünde YehJeğinneninde 
vaki çarşıda satılacaAından rüsum alıcıY11 
ait olmak liıere taliplerin yeymi mezk6r
dll hazır lmlunncak memura mQnıcaallan 
ilAn olunur. (V.P. IOCO)I 

/ıtanbul 5 inci icra llunıırlızlandaıt: 

Pa~b.ıhccde Muhallebici Hakin Htldl .. 
de oturmakta iken buıiln oturduiQ :reri 
belll olmıyan Peruze')'e. 

Fatma Nezahet zimmetinde alacaluua 
olan paraya kartı İstanbul asliye •ıbg. 
mesi 4üncil hukuk dılreıinde ıeılan da-e 
va sonunda bin lira ipotek bedeU takU.. 
tından iki yüz yirmi aekil llnı hakkında 
muArazanın men'Jne karar nrilllllı ff .... 

bu kar:ır icraya konarak adresinin ten 
emri söndcrllm İf ise de oturdutunua ,. 
rin belli olmamasından dolayı ıeri rnril
mlş ve bu kere bir ay müddetle lllnen teb
ligat ifasına icra haklmlillnce karar w
rJlınl~tir. 

Bu müddei itinde blr dlyeeellnla """' 
sa 934/4253 No. lu dosyaya batnmılarat 
bildirmenlr veya tetkik mercllnden ••1'1-
hut temyiz veya -iadel muhakeme JOllrle 
ait olduSu mahkemeden icranın ıert bıra
kılmasına dafr bir karar pUrmectı•~ 
cebri icra yapılaenlı bllllnb olmılt ...,. 
llAnen lehli lolunur. (MIU>I 

------------G~z Hekimi 
Dr. ŞOkrO Ertan 

Cağaloğlu Nuruoamanlye cad. No. 5 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

apartımaru , ................. ... 

Şirketi Hayri1eden 
iLAN 

' 1 
ı 
' 1 

1 

Tavşanlı Barsaktılılı münhııldlr. Nlsan
dnn itibaren hlr scne1ijtl 15 giln zarfında 
lh:ıle edllc<'eiıinden taliplerin Tavşanlı 
Kn!'!Aplar Blrlillne baıvurmıılan iliin olu-
nur. 

Knsaplnr Blrli~l namına 
FERiT 

lstanbul Asliye mahkemul AUıncı Ha• 
kuk Daireılnden: 

Arakel tarafından kansı. Gedikpaşada 
Emin Sln•n mahallesinde ~halMef ... 
kak ı ı numarada iken ikametgAhı bellf ol• 
maynn Salenik aleyhine açılan boŞRnma 

davasında tahkikatın muayyen oldu111 
S - 3 - 938 tarihinde mCiddeialeyh mahk .. 
meye ııelmcmlş olduğundan hakkındı il• 
yap kararı verilerek llAnen leblitfne b• 
rar verilmiş ve bir nQshası da mahkeme 
divanhanesine talik edllmlş oldulo n mu
hakeme ırCinil de 30 • ' • 938 cumartesi 
sa:ıt 11 olarak ta)·ln olun dulu teblllt nrl• 
ne ır-ı:mek ü;ı:ere illin olunur. (24171>! 

Z AYI 
2 - 12 - 937 tarih ve385 No. Ju tstanbal 

vllAyetl mathuııt memurlııJtunrtan mfinı• 
kHa pıetul için almış oldutum Teıılka. 
m1 zayi ettim. HQkmQ yoktur. - Nenaf 
Eriş. CV P . 20S7J 

nokloı 
Rafız l 'e -al 

/'-

LOKMA Pli REllbl 

Dahiliye Müteha .... 
Pıuıard&D Dafka rGnlerde ectedelt ... 

... , ı 1.1 tan e ,. , Udu l8taafluld9 Dl"8 

yolunda f10t) Gumarab ltllftll UlılD1118• 

outaıanm ıcatıuı eder. 8ab. GlllDU1.MI ... 

... .,, "l.&-lT .. u.rt llUdld .......,. 

ma.n.uatur. Muayeneb&M ft et ....._. 
ı2.\9lol 1<1eı111 telefon: zı~ 

·--KURUN-. 
iLAN V< • .KETl.JP '8 

flcaret lJAularının qnllm - llhft IOD· 

don itılıııren illiu sayfalarında 40, te aeJ· 
(afUTtla 60 kurUŞt dörr,üocO N)'fadlı 1, 
ıkıocı ve ılçüncude ~. bırincıde f, bat-

lık yanı kesmece b liradır. 
Süyük, çok devamlı, kllşell, renkli Hin 

•erenlere ayn ayn tndlnneler $ıpıhr. 
He.mi llAnlarıa unum • aatın IO luı,,... 
ıur. 

Ticari h"Mhlyetlt olmıuan lrlt:IJt IMnlor. 
Bir defa 30, iki defası 50, Ot defaaı 15, 

dört defası 7S we on defuı 100 kunattur. 
Oc aylık ll~n verenlerin bir defaaı beda
vadır l>ört salın 11ecen llAnlonn fala 
satırları beş kuruştan hesap edilir. 

ant lıl:meı ltııponu •tllrtnltn ~· 

Her ak,am VakUdardan Kabatat" mJ,ISO de ve Kabat~n UskU

tlara 94,15 de yapılmakta bnlunan araba vapuru 1eterlerlni t2-S

G38 Cnmnrteıııl ak,anıından lUbaren 1arnn saat enet 7anJ, Uskttdar

lon l{a~ataşa saat Z.'1,90 dP \ 'C Kabataştan UskUdar& saat 23,45 do 
j npılacnt;.rı IH\n olunur. 

Z A Y I cDk llttn tarlfnl uDıdt !5 lndlrlllr. 

Z A l" I 
Tranıvıı~ şirketinden ohlılını tranl\"AYJ 

pnso,unu kııyhelllm. Yenf~lnl cıkararnf:ım 
dan e!tklıılnin hnı.mct ~·oktur. (24866) 

7'ılı Fakıilteıl 6 nrı 11öme11tr laltbtıl 

ttOJ ltlUlltlralı Erıtl Bilmen. 

Sahibi ASIM US 

Neerl~at mlldtırtl Reflk A. Sevengil 

Tckniil maaşımın 1575 ro;as ~o. lu sene- l\URUN hem doğ-'udnn do~ya. ken-
di resmisini knyheıtlm. Yenisini almak ü- dl idare yerinde, hem Ankara nıdl!e:!a· 
1.ere mürnc:ı:ıt eıti~imdcn mezkör senedin ele Vakıt Yurdu altında KEMAl.EDDIN 
hQ1;mü yoktur. - Knrlıköy 7.ühliioaşa ma · IHEN il/in hOro!'U ellyle tıln bhal edat. 
h111lcsl Kördere ıokak No. ıt. Ahmt!t Rı. (RQronun tel•fonu: JOUI) 
fat. .(V. P. IOM>~ .... _ ... _ _. .. .,. ... ___ llll~: 
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Burueukluklard&n kurtulmağı ve <la.ha genç ve güz.el 
gö~eği seversiniz değil mi? Açık beyaz taze ve 
bir genç kız tenine malik olmak istersin.iz dP.ğil 

mı! Evet derslnlz. bu basit güzellik tedbirim tec. 
rO.be edinlı. Her akşam, yntma.zdao evvel ~.mbe 
reııgindekJ TOK.ALON kremtnJ kulla.nmız. Bu k.re. 
m1n terkibinde Vıyana Unlversite Profesörü Dr. Ste. 
jskalin cazib keafl olan ve bUyük bir itina ile intL 
bap edllmle genç hayvanlardan istihsal ve "B!O. 
CEf-'' tabır edllen mUceyreleri canlandıran yeni cev. 
her. mevcuttur. Bu cevher siz uyurken, cildinizi 
besler ve gençleştirir. tık tatbikından itibaren erte. 
s1 sabah, clldlnizin ne kadar tazeleşmlş ve gençlee. 
mio olduğunu gdreceksfnlz. • 
Hastanelerde 60 • 70 yaşlanndakJ kadınlara yapı. 
lan tecrübelerde 6 hafta nihayetinde buruşuklukla.. 
no tamamen 'za.n olduğu göıiiJmUştilr. 
Gllndllz için (yağsız) beyaz rengindeki roKALON 
kremlnJ kullanınız. Terkibinde taze krema ve tasfl. 
ye edilmiş zeytinyağı mevrut olup bu unsurlarla, 
mesamata nilfttz ile derinliklerde gtılenmiı;, ve hiç 
bir sabunun ihraı: edenıediğl gayri saf maddeleri 
harice atarlar. Siyah benler hemen kaybolurlar. 
Terkibindeki kuvvetlendirici ve beyaüatıcı kıymet. 

li unsurlar ise, açık mesamab kapatır \'e Uç gün zarfında en çirkin ve 
en sert bir clldJ beyazlatıp yumuşatır. 45 • 50 yaşlarındaki kadınlara 
bile bir genç kızın taz.eliğlnJ ve yumuşaklığım \'erdiği teminatlıdır. He. 
me:ı bu günden blr tüb veya bir vazo TOK.ALON kremı alınız ve tarif 
edildiği \"ec;hile kullanınız. Neticesinden son derece memnun kalacaksınız 

4-............................................. liii 
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~u~usı ŞAQTLA~lt"llZ ~Al(~IND•' 
GIŞELERiMIZDEN MALUMAT. AL 1N1 Z 

. 

Tü·rk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
5 . nci keşide 11 Mart 938 dedir. 

Bü,yük ikramiye 50.000 Lira.:lır. 
Bundan başka: 15.~. 12.000, 10.000 liralrk ikramiyelerle (20.000 ve 10.000) 

liralık iki adeJ mükfilat vardır 

i . . . } " ' • l ·... • • • 
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ı~ ...... --------------..... -
A n kara caddeSinde 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri ve arkadaki 
depoları kiralıktır. 

B'·teıtirilmck ıuretiyle 150 metre murabbahk bir mesaha elde edilebi
lir fsteyenlcrin Vakit yurdu idare memuruna mUracaatleri. 

-
1 Or. Y. HALAÇVAN 

Nanıi Tıp Fakültesi Lorealarmdan 1 

DAHiLi, MiDE ve BARSAK 
HASTALIKLARI HEKiMi 

01'· 
1 - 7 - III - 938 tarihinde ihale edilmek Uzero kapalı zarf usullylc C' 

~iltmeye konduğu UAn edtlen Urta•da yaptırılacak 22864 lira 97 kuruş 1'69 M U • A Y E N E ~if bedelli MUdUrlük binası inşaatının mUnnkasasr ayni şartlar dabiJfll 
14. ıo•a kadar; sabahları randevli 

1 
11 • 111 938 tarihine talik edllmlştfr. dil 

üzere Taksim (Eski Talimhane) 2 - Eksiltme 11 - III - 938 tarlhl ne rastlıyan Cuma sunu saat 16 11" 
Abdülhak Hamit caddesi Dirlik l\'.abataşta Levazım ve Mtıbayaat şube sindeki Alım Komisyonunda. yaP'~ıı 

apaftmam No. 18, 2 inci kat. caktır. Tokllf mektubunu vesalr evra k ve vesaiki ihtiva edecek oıa.n k8P t" 
zarfların .. eksiltme gilnll en sec saat H e kadar adı gecen Alım l{onıls>"51 

- Dr. Ihsan Sami 
!ST AFILOKOK AŞISI -

İstafilokoklardan mütevellit (er· 
genlik, kan çıbanr, koltuk altı çıba
nı, arpacık) ve bütün cilt hastalık· 

nu Başkanlığına makbuz mukabllfn de verilmiş olması ıa.zımdır. cııO 

·Devlet Demıryolları ve Limanları işlPtme · 
· · Umum idaresi. ila~ları 

lanna k~t pek tesirli bir ilAçtrı. ı 1' 
DivanyoJu No. 113 I 10/ 3/938 tarihinden itibaren tam vagonla. nakledilecek kasaP 

1 

• hayvanlara. cart tenzfllt tarife Uzerln den aynca yUzdc on tcnzllAt yaP118
' 

caktır. (597) (12J8) __,. 
~~~~~~ ......... ---~~~.......;.--~~----------~~~~~~~------~~--~---~ 
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TÜRKİYE iS BANKASI • 


