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alya Almanyadan ken- ispanyaya Alman 
isine tehlike gOrmüyor 1 italyan yardımı 
Musolini dtlnkü nutkunda . Fransa ileidn~il~~rdeJi endişeye 

, uşur u 
41manyanın ltalya hududuna .ıelmeslnden bizi· korkutarak M•• l k 1 

iki devleti çarpışbrmak istediler, fakat u are e yapı ma-
muvaffak olamadılar!,, dedi sını istiyorlar 

Kıy m etli mecllel bugUn saat 11 de cıatanbul 
---------, Boma, 16 (Huaual) - Mebuaan -

saatiyle 18 de) toplanmıı ve Muuoli-bir eser: ni bir nutuk aöylemiftir. İtalyan Baş-

Pariı, 16 (HulUll) - Eko(t Paıt p 
7etesl ispanya baklanda diyor ki: 

Orta A vrupada geçen hadiseler ı.. 1 panyadaki Alman• İtalyan mUdabaJ.. 
&inin manaamr bütün çıplaklıfr ile or J 
taya koymaktadır. Bu müdahale tn.uJ 
tere ve Franaayı, Orta Avrupada .;;,.\ 
lanmıı olan plınm tatbikinde, Atdaüs.j 
de felce uptmayı, on1an bar~ 

vekili, Avusturyanm ilhakından ve Al-

11 l 
manyaıım Brennere dayanarak İtalya a a y ile komtu olmaam~ sonra allka ile 

!\.,, (&mu Sa • .Ş BU. 8) s ..... :• ve içtimaiyat muaJlimlerin- ----------

~Ylı Faile Türkmen beynelmilel A vu s tu rya va-
~et alan milli davamız müna-

ber tarafta derin bir alika u. t f. 
H•tay mıntakaum memleket anperver şe 1 

~yeıine tanıtmak için dört 
""eser hazırlamııbr. Eaeria a-

1ı1.._ .Y) dır tarih, c:oiralya, edebi· 
~ Türkleri üzerinde maE....ı 

IDUıulüclür. 

~ .. " hmail Müıtak ,..._ 
lltanbuı Univenitui Paidoji 

L.ı. ~yüa M. Şekip Tuac 
.-ntli 7UI ile milli ıörüı 'Ye il. 
~ elerin ka71Mtini 

""İ:tah etmifler. Ba itillula faz. 
..._ .. mahal :;almar. Şa ka-

intihar etil 
Viyana, 16 (A.A.) - Heimvehr'in 

(vatanperver cephe) mUeaals ve tefi 
l>inbqı Emil Fey. refikası ve oğlu ile 
beraber intihar etmiftlr. 

Şef ailulnlıı ne eerait tahtmda in
tihar ettiği henüz maU~m de#ildlr. Bi
linen bir tıeY vana o da tlçünilıı de 
revölver kurşunlarl;tle ölmUt olarak 
bulunduk1-ndlr. 

Hitler harp 
istiyor mu? 

(Bcmv Ba • .J, sa 1) 

Çemberlayin 
çekilince 

Eden baf oelıll olaealı 
Loncln, 16 (A.A.) - Çember~'m 

Ahnanh~~bqlam~mGq.• 
kerelerin daha bida7etinde akamete.':~~ 
ramuı üzerine ban mebullar Bdeıl.'ar 
blltlbı partUerl lhdft eden bir milli 1111'4 
Ut hllk6metl ~ imk!n dllll ~ 
llnde oldufunu sarahaten. beyan ~ 
tedirler • 

Ayni .w.ııa. ııre, Jloqıa ile J& .. 111 ..._ konua IUim i. bir 

?~~~ 
~ denilen bum meleleıi 

İstiyorsa Çekoslovakyaya 
~iııi+----~·-tftff n aiyorlar 1 

:::::·ta,. ilkesi h•kkında ef
:ri aydmleun ı...aaı. r-. kültirine de. hizmet .. 

.._ ile muharririnden lııb- ka~ 
O. habıetmeii kendimiz için bir 
.. ,.,onaz. 

.. ._-. Fa& Türlr:men'in (Hatay) 

19çİrirk&'D - ziyade dikka-
111.ıı cil.et tudur: Muharrir mev
-.ıe ile kuaraıtma •iratuak, 

Fransa bir yandan 
Rusya bir yandan 

Parla, US (Huaud) - AWlturya me
ıelesinden bahıeden ''Epok" pzeteal 
diyor ki: 

"Bitler harp iateyor mu? Eter ilt .. 
;orsa Prala brp da Vlyanaya yaptıfı-

Tehdit . ediyor 1 
m yapsın. Alman pzetelerinin afzın· 
dan anladıfmma care, Çekoslovakya 
blr tlltimatum verecek, Slldet mmta
kumm muhtariyetini ve Rus - Çekos-

(80flu aa .J • 816 ı.) 

letlcik etmiı, Hata1 baldon
L..:: • .._ ...._ ~ -- kaJDAk 
~ &Özdea pçinnif, fala o. A.ftBfuıa vataapenerleıt mtlelals ve 
~ llllDtakem tehir tehir, tefi B1abaf1 F91 

Viyanada Yahudilere 
hücum ettiler ~ bin bir zorluk ile bir-

'- " ftlİkalar toplamat " 
._ , .,._,,. lbaJz ueleri maksada sön 

iL_: lculluumıtır. & tetldlr, 
..,.... .... tod dcdillerini hemen kita-

lllJf-...ıc1a .örüyoruz. 
id Hatay alevileri hakkında 
~ çüriitmek üzere .... 
~ ile Hatay mmtakHmda 

"- ... An.dolu Türldüiü ile olan 

~ t:':. batlannı söateren tetkik • 
!'ii,~ bir miaal aa)'l)abilir. 

°l'&.Lıılci ~ranıızlar Hatay aJni. 
lıb ......... •:yn bir ahir ol 
.---....cladırlar. Ve derler ki 

'-~- on birinci urmcla 
-.ııealip banda 170 ... 
~ IDiiclclet zarfında badi
~~-- ile ibtilitlarmdan ~ 
~~: l!te (Nıuayri) deni-

at" ~-...en hanlardır. Hepsi 
'..., saçlıdır. :tibtıan da 

........ İle Miiılüımanlık ........ 
· ~· Kendilerinde tes& 

~'Ali. .• Ni
ASIM US 

(Sonu Sa • .J sa. 1) r 

eri Terfi 
nununda 
~"11 değ•ştkllk 
-~ddt-nln tadlll 
~ uql eclıldt 

- 4 bel .,.., ... , 

Polisçe daha bu bapta blr eey neş
redilmemlttlr ve haber hentlz umumi
yetle pyl olmUI değildir. Bitler Berlinde dün bir nutuk verdi yn1an müzakereler de muvafialr::iyemis .. 

llkle neticelendifi takdirde bu Bstt-1 
bir hakilr,at olacMtır. Liberal partiııin eski ve mWıim plı

siyetlerlnden biri o1a.n Tlrol endu.tri 
teekilltJ relal Fredlrih Reitllııger'hı 

de intihar ettiği söylenmektedir. 

Yarın bir nutuk daha slyllyerek Burada blJdm olan kanaate tan. 
fimdiki hilkOmetln tqekkW ta'Sl·Md 
kararlar ittihuma mani olmMt:eda', ı 

wbruk Onlveralteai profes&-lerln • 
den 60 yqmda Gustav Bayer de f!V· 

vell kIZIDJ, aonra da kendisini r.ehlr
teml§tlr. 

VIJua, 18 (A.A.) - Vlyananm tica
ret merkezinde en lflek caddelerden biri 
olan Katnerwtraaede, bqtln 1985 de Ber
Unde Kurftlrl!I Tendamda vuku& gelen 
aahnelerl hatırlatan Yahudi ayehtan 
h&cuseler olmqtur. 

16 Mart şehitleri 
Aziz 61111erln hAtıraları için dftn 

merasim yapıldı 

Kollarmda pm•hbag ip.retleri tqı -
yan alvil '1'9Dçlerden mürekkep bir ırup, 
Yahudi ttıccarlara htıcumda bulunmq, 
''Kalırolnn Yahudiler., diye bağirarat 

IObklan dolqmıf ve dUkJttnlarm vit -
(BOfltı Sa. .. Bfi. 1) 

Burada herkes, Rivierada ~ 
Boldvin ve Eden ile sıla temuta ol ~ 
dutu 18ylenen Çurçil'in nutkunun t~ 
rl altında bulunmalr;tadır. 

---. 

Muammaı 
~ölen ttaı,_.. milU piri Dammçiyo prip trl·•tli lilr la. 

aandr. (G.rde) aölüaiin keaumda (Vittonle) im ile Pret al.n llitlm 
de k"ndi taWatine söre 11eaJip .. killer ile aüılenı!!jftl. ~ ... _.. 
de ........... ~ oclaJI p ......... Odalard.n bir taaeei mi..ıialeae 1 • ,.. 

yatak oduı imit ki laftlllnda 7'1ani öküz ~ .... imif. Milüllr 
uumcla kötü aözlÜI' ........... ihtimaline karp 1Nn1ar1a arvb ....._ 
maden brtahmk ~ odamn tavanına o boynumn ~dunnaı imitl 

Bir ltU,.a psetecİsi piria ölümiindea ıoara evini ...,._ lla .t.;ı 
............. ,,, W,i ~ söriiP te ha izahatı almıca i.,...wk ..... 

wif. Bama &whw Dauaa+lonan haaaıi hayatım ~n ili'- ..... 
Ya IÖalDI teJit .._.. tirle demlf: 

- D....Pro feı' "de ftlft..ai bir inladı. üzerinde lıir p m 1- · . 
._ ....._ Balana iMi ı... ._ c!üflere lrarp hirw tıJ... a1mı-~ 
amir. Bir s1a ~ ........ lla tılamılardaa biriDia iiwWe W fr 
imı anlana ._... clanar, seri döner, nine plir, nat.,ı ...... ,,, 

Daha prip olan cihet tudar kihaıaıi hayatta ha kadar 'ftH IHll -'

......... llm1I a.tı.11 * O....P7o a....,.. lla)'lllta fer•ılMe _. • 

... tas• ab. ,...,,_. O. FiJ-,. siditl w ~ .... .,_ eflV. 

......... GöriliJw 1d .......... mah!Gk ................... Wr '9' ................. ~--w..- .... , 



J ııbite dolaqisile: 
------------------------------

.. 
116 Mart 

Komik Naşide dair 
haflralarım 

1 

Az·z ölüler]n 
şehitlerı 

hahral3rı için dün merasim yapıldı 
de yeniden bir 16 Mart yapabilmek ----------, ~p-
cürc "ni gösterebileceklerin ak' betleri - t f z mir d e 1:) i r I< a 
nin, uğr:dıkları Akıbetten çok daha 

YAZ.AN: Osman Cemaı J<aygı11 

Bundan orı sekiz yıl önce Şehzade -
başı k.ı:akolunda göğüslerine süngü 
uplanmak suretilc şehit edilen ü~ 
Türk neferin.:n dün ö.um yıldönumür 
du. 

feci olacağını a•Cla bir kere daha kutıu 1 an vur u 1 d LI 
1 and olarak tekrarl<u ••. ,, d 

Geçen gün Nizameddin Nazif halk aa· 
aatımrı ll 1 ide domi3 ki: 

- B .. 0--ıurde yapılacak olan jübilcn 
için hepimiz az çok bir şeyler yazdık. Fa· 
kat bu hususta senin için en güı.el yazıyı 
yazsa yazsa Osman Cemal yazar • 

Nizam, Naşide bunu söyldikten birkaç 
,Un sonra ayni ıe>i tuttu, bana da tek· 
rarladı: 

- Ne duruyorsun, Neşlt için bir yazı 
da sen yazsana a .. Naşide dair en güzel 
yazıyı sen y:ıznbilirııin ! 

İyi ama, Naşlt için, en güzel yazıyı ben 
nnsıl yazabilirim? ltiraf edeyim kı ben 
sanatkar Nıışidi gerek sahnetie, gereli 
meydanda en az seyretmiş bir adamım· 
dır. Böyle olmakla beraber (Naşit) bence 
çok yaman bir sanaUtardır. Ben, onu en 
çok. bundan otuz yıl kadar önce, bizim 
taranarda kurulmuş olan yazlık bir sah
nede seyretmiştim. Hatırımda kaldığımı 
g~re. şimdi Naşldin pek yakm akrabn<11 
olan dostumuz kemancı Yorginln o 1a 

mankl ahbaplanndan ve şimdiki akmba 
Janndan Bay Zrıkllnln delô.lt-tiyle bh:lm 

topçularda yazlık bir sahne kurulmuştu 
ki işte ben en çok Naşid! orada seyret
miş ve o zaman ltrındlsl h<mUz sanata ye
ni atılmış :>Jduğu halde onun gE>n;ekten 
bir hayranı olmuljtum. Hani: "PerşPm
benln gellşl çarşambadan bP-llidir!,, sôztl 

daha o zamanlar Nqld için en uygun bir 
BlSzdU. 

O zamanlar, zannedersem. yfne Bay 
Zekfılnln tavnssut ve teşvikleriyle bl7.de 
beş ou arkadaş şurada burada amatör • 
IUkle koo"limlzi göstermeğe çalışıyoröuk 
ki şimdi Naşl:fln kudretli maystros. ya

hut şer dorkcstraın Bay Yorgi o vakit 
bizimle birlikte az dolaşmamış, bizim de 
az an~aryomtzf çekmemişti. Hatti o 1!11· 

ralarda şimdiki çok yaman sanatkarımız 
Nıışl:lln de, kendisini se\odlğine. bavıldı
ğına ve mydığma hiç 1Uphe olmayan 
pek usta, pek zeki, pelı: Utlz ve eş.qlz 

komik rahmetli Hamdi efendi de bizim
le beraber bazı sahnelerde bir hayli pa
la a:ıllamıştı. O sıralında bir lu~re de ve 
yine galiba bizim semtteki bir sUnnet dU
ğilntinde kavuklu oynarken görmll§, ya· 
nmıd'.lkl arkadaşlara da: 

\ - GörUrsUnUz, bu adam yakmda mem
leketin en mcıhur, en bUyUk blr artisti 
olur! 

Demiştim. Ben o zamana kadar, ka- 1 
Vl'klu rolUnde, kavuklulann en başta ge- ı 

leni rahmetli Hamdiyi de, AbdUrrezzak1 1 
1 

da. K. HUsnU de, karagöz Mehmedi de i 
birkaç defalar seyretmiş: b<ıttl yine o 
Bay 't,ekalnln delAletlyle bir kere. kara
r,8z Mchmetle birlikte meydana çık -
nıı_urı. Fakat. Na§idl, o dediğim sünnet 
dU.:üııilnde, kavuklu oynarken görünce, 
o aman, yeni rahmete kavuşmuo olan 
Hamdi efendiden sonrn bu kadar yaman 
bir kavuklu göremediğimi söylemiş ve 
hele Naşldln, k.arşrsına çıkan her taklide 
aynJ şive, lehçe ve tavırlarla on misli 
kuvvetlilerle cevap vermesini bayreUer 
içinde seyrederek yanımdakilere: 

- N8,!Jlt. bu cihetten, merhum Hamdi 
efcn:!lyl de geçti! 
Demlıtim. Hele onun, o gece. aşçı ro

IUne çıkmış olan monoloğ Tahslnle karşı 
karşıya yapmış olduğu o numara hAla gö
zümiln BnUnden gitmez. 

Ondan sonra Naşidl gerek meydanda. 
gerek sahnede, vakrt bulup da pek az 
g5reblluim. Kendisi sanatının en civcivli 
zamanlarını sahnede yaşarken, mallim a, 
hemen hemen ayni tarzdaki güldUrücU
lU!tlerl. yahut komikleri biz de artık ga

zetelerin mizah sayfalnrmda yapıyorduk. 
Yani bir gUndUztln yorulup gece dinleni
yoruz; o ise gece yonıhıp gün<'lüz l!tira
hat etti~ için, artık blribirimlzi pek glS

remlyorduk. Bu tarihlerde ara mra ken
disini sahnede seyredcbfldl3im zn?T'anlnr 
tse snnatınm <'e!tblne> nlsbetle dnha n!' 

kndar "ok l1erlemlş olduğunu anlayor ve 
lçlmden: 

iatt"""ttım;11ntmmnımııtJl!?!!'l'Y!nn~ 
1 

Huı cır R ehnn_I' ,, 'un uı ı· 
llt eaın1n4z 

Na,lıllıı ylmıf llcnr. un·el almmJJ 
bu .rcsm.I 

- Ah! Bu adam, nasıl oldu da DarW
bedaylin dışında kııldı? 

Diyordum. Hattl o zamanlar tul6atçı
lara. tuınat sahnelerine, halk aanatkAr
lanna dair yazmış olduğum bazı yaZl -
lardn Nıı.şldln eşsiz sanau için de ba.zı 

ı:e~·Ier kanılnDUf olduğumu hatırlayo-

rum. 

Ve hattl yine l5yle hatırlayorum ki o 
vakitler, bizim arkadntlnıdnn biri, bir e
debiyat anketinde beni Nqlde benzet -
mlı>tl de ben de ertesi gün kendi gue
temde (l{omik Naşide açık mektup) di
ye bir yazı neşrederek: 

"Vah Naşltclğlm vah. baksan a, ben 
de senin glbi bir çarşı, pazar komiği, ben 

de senin gibi blr: tu!Uatçı, bir mukallftmi
şim de haberim yokmuıı !,. diye kendlııiy
le yUrckten ve uzunca bir haabihal yap
mıııtan. 

Naşid! az scyretmt~ oldu~mu yukarda 
söylf'dim: fakat meşhur söz:für: 

''E~cr maksut erene mısra berceste 

kindir!" 

Naşidi, ben han~ rollerini görebildlm
se o rollerde kendisine tam birer haril:a 
buldum: Harcmağasmdıı, SUrplk dududa, 
Tu~ucuda. I .. eblt>blcide, Kabakc;tdl\. bo
T.acıds, Utçu Onnlkte ve rahmetli Hnsnn 
efendinin modcrnll"l~mlş tbl-:inln ve 
merhum Hamdi efendinin bilsbUtiln baş
kala~an kı'lVukluımndn ve karab<SzUn tek
rar dllnynya gclf::lnde .• 

Hani s:tnaUtılr vardır, ıan:ıtkarcık var
dır. Nıı!51t Bnn:!l.tltArdır, hem de birinci 
smtf bir sanııtkfır .... 

Çok aziz ve çok eevdl:1im arkadaşım 

san-ıtkar re~am Münffin babası rahmet
li Frhlm f'lf<'ndl. nıhmr>tll kavuWu Ham
di erendi. rahmetli borazan Tevfik. rah

metli mcddn1ı Süruri. Tann daha ~k \"a
ışat11m. ştmrttltl bUyük B"hr.at. Naı,it ... 
bunt:ır. h~r nnuın kolay kolay ele g"C

mez. nı>vllcrl $8.hı!lanmı mUnha.~ır vo 
AAnat alnnmrlıt ~lndil~Un bile f Pnf"'rle ll

ntnl\cak kadar ender bulunur artil!lt!Pr
dir. 

B'.lkalrm, Naısldin jübilesinde neler glS· ı 
receğiz?. 

Oıııman C~mal ltA YGTI..I 

Bu münasebetle Eyüp Halltevi tara· 
f.ndan aziz ölulerin mezarı başında bir 
ihtifal yapılmı§tır. 

ihtifale igtiı --:C edenler !ı4lat 14 te 
köprüden hare~ct eaen h.ısu.u i>ir V• -

purla ByUbe gitmiş:er, ve törene saat 
15 te ıchir meclfa azasın:::an Bay 
Cemalettin Fazıl.n şöı;lerilc başlan • 
mıştır: 

- Türkün, Türklüğiln hayat ve is -
tiklal kayn-•jı, azi: öhiler. 

Terten...:.Z ve yüksek ruhlarınıza şe

hir halkının minnetle dolu &r.ygılarını 
sunmağa geluık. 

Arkan•;da matem içinde bıraktığı -
nız vatan.o o zaman h~retini çektiği
niz hürriyetini görmeden hayata veda 
cderl\m arkada kalan gözler .nizle ne 
d:mck istediğinizi çek güzel sezen b.ı 
ner.a size her sene yaptı!:lanrun hesa
bını veriyor. 

Şimdi senin kargın:ta duranlar, a • 
imlan açık, omuzları dik, çehresi ener· 
ji ile kızarmış canlı, kanlı insanlardır. 

Arkan z,;fa göz yaşları içinde bırak • 
tığınız sevgili analarınız:, k:ırtlegleriniz, 
yavrularınız artık ağlamıyorlar. Çün~ü 

o gUn için ıstırap ve matemden karan· 
hk &ördükleri iıtikba'in buglinkiı nur· 
lu ııığı i!.: daima yenilegen, iyileşen ve 
yiikaelen bir h"}'at inkişafı içinde tam 
bir imana çal pyorlar ve senin talihsiz 
ölil:nUnUn yarattığı ideale y ~ti,mek .~ -
çin çırpınıyorlar. Ey aziz ölüler, ruh • 
larınırı ne alı ne d.: bizden ı>-Jnra ge· 
lecek nesiller asli incitmiyer:ektir. 

Bay Cemalettin Fazılın ı:öz:lerini E
yüp H:ı:kevi baş~anı Doktor Bay liil· 
min:n sözleri takip (;tt!: 

" - 16 Mart ihtifnline memur edil
miş olan Halkevimiz ve çevremi~ na • 
mına cümleniıi !a,.r.; •. 1 ... ~ 

Şurada yatan az!ı öliller. 1920 yılı• 
nın 16 ?..°1a1t oda l}Clllt (JJ.l-Ul tı..ll u-•ıia 

Eyüplü k·dir~inas bir Türk tarafından 
gu kuııdn gördUğilnilz hastahanede al 
kcf ene aarıhrak ıu hurda ağacın altına 
gömillmUılerdir. Kıymetti kardeşleri 
onların kıymetlerini t:.ıkdir edere~ ora· 
sını i~aretlemi§1eroir. 

f ~te o gilndcn itibaren EyUp imanet 
şehitl:rini as1i ihm&l etmedi. Eyüplü· 
ler, her gün bu şehitler evin. n vekilli -

ğini yapmaktadır.~ . 
F:•Up Halkevi rcisinde:ı sonra ttni • 

versitc gençliği namına Bahocır Aka • 
lın d.- ~unları ,öylemi~tir: 

0 - 15 Mart btanbulun işırali ve 
btt i'""'ll gtinünde verdi~imi= şehitler ... 
t~~a':n ac lannı hepimiz h:-trrla:ız. Ha
ttrhyamadıklanmı:ı:ı analarımıı:, b:.~a -
lanmı:ı: bize anlatıyor. On sekiz yıl ev
vel buglin Şehzadebaşı karakolnnun sa· 
oo1ı':yh askerimiz eyurken basıimas1 •. 
$On"~ mü•ademe •.. ve lı\ahir bir ekseri· 
yete karl'ı az bir kı·vvetin rr.Ücai:3elesi .. 
nih-~et bizden şehit ve mecruhlar ... 

F:.'.k't i• ... a1ı:iler bi'miyorlardı ki Türk 
şe'•~i ve TU•k hfür.'.yeti PalS aJı.-.--1'?. 

ş .. !'ı:t ukerl Huzur i<jinde yat!. Müs
terı•. ol!. o~lun. karde•hı. t.emşerile • 
rin, yurtta,hnn sana hürmetle iğili • 
yor. 

Ak sa"lr !leh it an~lnrı l Cfü.leriniz bu 
,.;h acı bir hatırıı ile. h'-:at mukaddes 
hir hat•ra ile va"'andı~t zam 2 n yurt t
e;., - ... ;ştirdiğiniz oğullarınızla iftihar 

e:3iniz. 
Atntürkl Yctiştirdil'i;in J!e.ırliK. iler· 

~3snmne tı.ad~seBer: 

Söz:lcrden sonra bando matem hava- Bununla bir 81'/Jt I 
arnı ç·ı!clı. Hazır bulunan bir bölük ha· fıÇ kaplan IJUI uf/il" 
vaya Uç el ailih attı. Çelcnl;.lcr kondu 
ve resmi geçit yapıle&rak törene son ve· oluyoı 111' 
rildi. İzmir, (Huauıl) - 1mrabinı ıır' ~ 

adında bir köylU, Scferhiaarın B..,ıl 'dl 
yünde 2,5 metre bUyUkliığün~e-' 
kaplan vurmuştur. Bununla. bil' .,,r 
zarfında İzmir civannda vurulatı C hısa bailerıer ) --- lanlann sayısı üçil bulmr..ktadır· ~ \ 

İbrahim, otlamağa çi~ardığ~ sı tlJ fi 
• Yüksek iktısat ve ticaret mektebi rmı ararken Kaya.deresinde gürtil • ,r 

mezunları, senelik kongrelerini 26 mart hırıltılar işitmiş; seszizce ilert.:yere ec' 
cumartesi glinU saat tlçto Beyoğll' Hıtlke- rafını tetkike başl:ıyınca derenirı ~,..ol 
vinde aktedeceklcrdir. ..rf"r 

rtnda bir kaplanın parçalad.ğı "' 
• Bugilne kadar 1e Bankası · İstanbul 

görmüştür. •bt" 
3ubesinde çalışan Denizbank wnum mu- k k 1 rı ' Bir ayayı endisine siper a a 1? 
clürfük tc§ldlAtı mer.kezl Rıhtonhana yer- him, yanında bulunan silahı ile 1' ~ 
lcşmişt.Jr. Umum müdUrlüğün Uç muavini nan ateş ctmiı ve hayvanı bat'1' 
deniz Rıbtımhnnının Uman idaresindeki 

vurmuştur. . fi! 
dairede çalı5ııcaktır. Kaplan, birdenbire elli rnetrelllı ti' 

• ~yakk&bıcılar cemiyeti linfimfizdekf mesafeye sıçramış, derenin karf ' ., ' 
nym on birinde CemJyet merkezinde bir Eınz. atlamışı fakat düştüğü yc.rdeS' 
toplantı yaparak, heyeti idarenin nıafını daha ~lkamamışt \:... ' 
deği,Urecektlr. Ş~diden icap eden ha -
zırlıklara geçilmiştir. 

• Martın 28, 29 ve 30 uncu gfuılerlne 
tesadUr eden salı çarşamba ve pereem
be gtinleri §Oförlerin Karaköydeki cemi
yet merkezinde yeni idare heyeti inti· 
habı yapılacaktır. 

• inhisarlar umum mUdUrU B. Mithat 
Yene! bu ayın 20 sinde Avrupadan döne-
cektır • 

• TUrk • Çekoslovak ticaret muahede
sinin mUddetJ mayısın sonunda bltece -
ğindcn yenilemek Uzere ay sonunda Çe
koslovnkyadan bir heyet gele~ktir. 

Amorika ile yapılacak ticaret anlaf • 
ma.sı için Ankarnya gelecek heyetin Va
olngtondan hareket ettiği blldirilmfştlr. 

• Son Mdısclcr dolayısiyle Avusturya 
elc;ilit;indcn milmessil gelmediği için A· 
vusturya ile Ankarada Tilrkofiste bagla
yan ticaret mUzakerelerimlz durmllfttır. 

• HUk\ımetin kararma göre, orman a
menajmıın memurlarlyle harita subayla
rma verilmekte olan tazminat. kazanç, 
lktl.sadt buhran ve muvazene vergilerin
den muaf tutulacak yalnız hava kuvvet
lerine yardım vergisi kesl1ecektlr. 

• Taşra teşkilatına dair Dahiliye Ve
kaletinin hazırladı&"I proje yakında Mecll· 
1!13 se\'kcdilccektlr. Dotııyısiyle mUlklye 
memurlarının mııaşlarma yapılma.sı dUşU· 

nUlen zıımların yalnız mektupçularla nU· 
rus mlldUrlerl lsttrade edecektir • 

--... o-
~randa yenifahrlk8 

Haber aldığımıza g5re tron ş~ 
E§rakta bUyUk bir bez fabrikası ..... J 
mııktadır. Fabrikanın bina kısını ~ 
bitecektir. Ganiabaddaki bakir· JJ,11' 
ki iplik rabrlkaaınm in§aatı da 

mektedlr. ~ 
FaJ>rlkalar tamamJyle moderll y 

oluyor. Çatılan bizim Ereğli bel ff ~ 
sa Merinos fabrlkalannda kabul ~ 
macunsuz cam çabla.rdandır. BU 

Almanyanm Eslingen eehrindB ~ 
J. Ebenıperher firması vü~udo ge / 
tedfr. ~ 

KURUN 
, ABONE TAH1FESI ~ 

,,~,. 

· Memll'ket Mtf11 
l~lnıle dıtın~ 

Aylı it 95 ı~ 
i 8)hk 21i0 42~ -
IS •»lık •7~ f'20 -
Yıllık too 1000 - 1' 

'". rarıre~lntfen nallcnn Airlilıf ıc,,, _.,., 
01111 kuru~ ,Jiışül"• Po ... 111 ııır11• 1 ~ 
nıcl·en ~·erlere • .,cı. yct;nlt ~ tİ 
UlllOll'llılır, fi I 

Ahona kaydını hllrtireh mektUP ,11
1 

~ruf ürrelını. ıılıone ııa111sınıı1 rı0,., ~,t 
yu lınnka ıh~ )'ollıırııa ücretini ıd0 _, 

dı Ül!.crinr .. ıır . , - 5 •""'.t 
Venıılrn !ı ahone ynJ.nn ""~ .. ııM t1' 

hlrılt'n ~·nxıl:ınlnra, mckh•ııt<'rle 
larınn 11\'rırn ll"rı7ılı\1 vııııılır 111p 

• BrUkııel elçlmb: B. Cemal HüsnU, kral 
Liopold tararından kabul edilmiştir. El
çimiz. krala ttlmatnamesinl vermiştir. 

1"ürl•iunıfn hn ıwıclfl mtrktt 
lil'Uflı\'"q rrl•nnt fJfı:ııır· rtJfrl" 

dres dcAl$1irnıe nrrrtı 2~ "" ~ 

' Dünkü hat18 4,1 • Dün Beyo:;lu havagazt olrketinln se
nelik kongresi vardı. Kongreye ekseri· 
yet gelmediğinden yapılamamıe, nisan 
haftnııma bırakılmıştır. 

4 

• İnhisarlar idaresinin ispirto fiyatla· 
nnda yaptığı tenzilAtın tatbikine bq -

lanmıştır. Tenzllflt yU~e 35 nisbetlnde· 
dlr. Şimdiki şekle göre, evvelce UtreaJ 

140 kuruştan satılan kolonya lsyılrtosu. 

artık 90 kunışıı 2'1\tılacaktır. lçkf bayile
ri, b ulspirtoyu t:O kuruştan &lıp halka 
100 kuruşa perakende olıı.rnk vermekte
dirler. 50 ımntlmetreltk !:iıı>ter lc:lnde 70 
ktır\l!jl•ık tuvclct lsnfrtosu fiyatı, :50 kuru
şa indlrllMlştlr. PP.rnkende olarak 76 ku
ruşa satılan ynırııacak IST'irtomın yeni 
fivatı da 50 kuruştur. tyodlu i:IT'frtonun 
litrPsf 120 kunı~tnn 90 kuruşa indirllmfg 

-o-

Birkaç gündenberl Knrade:;:,, -_, 
eden fırtına dlnmf~tlr. Bu :)' .,, 
tdl! llmımlara mğmml§ olJıll 
yollarma çıkmışlardır. f 

Rasathanenin raporuna gıs;,eııl' ..1 
Doğu An:ıdolu mmtıkaslyle 

1 
J." I 

nup :ımımılan, Orta ve cenub IJ1Jl"tJd' ti 
nun garp taraflarmda hava ~ ~ 
ğer mmtıkalarmda çok bututlU ~ 
h geçmiş, rUzgflrlar KarsdP~Jcl• A 
da cenubi L!tikamette kU\ ıJf IY 
cihetlerde umummtyetle l'lltn ı/ 

t111tlr • t1t mette orta kuvvette esın rl1'tı~ ıl 
DUn iBtanbulda hava eıcsees't ~ 1 

pah ve ya3'rşl rdJ. 24 btf1Jı~ 
da ya,<';ıpn metre murabbartı;,ıtiir· 1'% 
mlktan 200 gram ~ıı;nlırı 1 , 1 I 
şimali lstihametten sanf\>e~~ tı'"''Jlff /. 
hızı'\ E\tmlştlr. Saat on dl5rt et ~~ 

SU'1''11 
ki 761 8 milimetre t..tl. 

8 
_,, 

sek 7.8 ve f!D dilştlk de 2" 

kaydedllmlotlr • 

t 

___n-----: , , 

f;pc...,1.-ı '' 11r11n
111 

• ~.) lıt 
1 s sene e"" ~ q 

butıtO~-~ ~ 
Haartf \'ekilctl bUtilJI ~ete":"~ ~ 

Uikl"rlne birer tambll 1,,a_ııt~A' d~a böyle ayni mcsle~a-~~ 
lan olan arkadaşlar 111..,e. ~ 
hlr i'dUğf doıturan (rna:ı tfl 1' 

fbl fttt?lll 
mna1'lm"I ut5) ~ 111 • ~ :.tf/I.. 

AıJli:·e Vcl;!llmtz Ankııra Cezaevln rlckl mahkrımın.nn çalı~l~ malb~]I ıearntaU. Yekll_ realmde ~t~ mil· 

cellithanealnde ye yapılan cllUeri tetkik ederken ıörillüyor- l 
.,., t~rt:tplorln kolaıutrn• ? 
c11n--a maalthn. nılldttr. 

>•u3 .Jlel 
W relllDI uvaa .....,._ 



1 1 Şehi-r-iiaberıeri 1 
--------~-* *-----------
En\ 1nUn0 nde yapılacak tstlmlAk 

Valde hanı daha sonra 
, yıkı lacak 
afla Vekaıou Eminönü meydanında -------------

lvine bir mayıa kadar ba§lan

'ttit ~te~tlr. Belediye aldığı bu di
oıa etine hazırlıklar yapmaktadır. 
~ l'ak Valdehanmm yıkılmnaı evvel
rla~ Fakat han yıkıldıktan 

~tkada meydana çıkacak binalarm 
bit ları Çirkin olacağından belediye 

' Çare dilştınmUttür. 
ta cephesi evvell yıkılmayıp arka 

tı:ı lsUınlAk edilecek binalar yıkıla
~Ydana çıkacak cephe tanzim o -
~ttr banın cephesi bundan sonra yı-
~ • Belediye harita eubesi mUdll

\; il bu lş için Anka.tada veklletle 
etınektecUr. 

Cenaze 
~aldırma işi 

' lllüddtl. sonra 
, t~ınlle Belediyeye 
~ geçecek 
~t Ye cenaze1erin kaldırılma ijine 

lllt aydan itibaren başlaya.caktır. 
laıe lıaıırııklar eona ermektedir. Ce

\' ot.aline bakacak memurlar için bir 
lt~ tnobın alındığı gibi yeniden bir 

C(ln.,_ 
ı ~e arabası yaptırılmıştır .. 

ı~t ~ka Uç cenaze otomobili ve 
'4 ba;tn anı.balar vardır. Güzel acı
~~ 1 i 12 da vazifeve İ.lmmıştır. Bun
~~01.ın.e?.se ad~tlerl sonradan ço-
1\, ~lııltr. Belediye cenazelerin kal-
~~ 1 Binıdilik ihtiyari olarak ya -
"it~ 
~ ı~iıı~lle sonra bUttın belediye hu
~ll'e ~ltl cenazelerin kaldırılma işi 

, ~~fından mcclmrl 15Urette ya-
~ ç klınse kendi nam ve hesabı

Q b ~dıramıvacaktır. Belediye 'U • 
\A .. gele llQ funlrdir. Fakat maheme 
~ ._nı.ıYeceğinden bu mecburiyet 

~tb·ı_ 1
11. ed!lr.r::ıomcktedir. s 

~tr~ı;~rı 
~t~Pka edildi 

ı.. byon 
·ıı~ u dün toplanmıf, et fiyat-

' tll\t \'ll~lttıl§ur. fünrıtla.r dUzeldiği 1-
~~l\'la Yetıerden ·~ n ı;. \nlerde fu

·~~ ~Y k\1%\ı gelmeye başlamıştır. 
~' euerinden koyun getlrtınek 
~ laııa11hklara devam edilmektedir. 
~ ~:ı48 hir istatistiğe göre fubat 
b~ ~h1e9;araınan, 1949 dağlıç, 2177 
\ ~ ~ 95 kuıu, 109 tiftik, 585 keçi, 

~lalt hıek, 449 dana, 217 man
l kcsıırntştlr. 
tı ~-

"\ klşt ye daha .) e{\ • 
ıı:ı la verlldl 

~~tı ~n Bıninönü mmtıkasında 82 

~~ "'lla CcJ.~;ırruş, 29 alnılt, 15 kilo pls
a ~ılıııcJ.a rnrştır. 

01 C!ltltı.e1t 32 kişi cezala.ndmlmış, 
'lı;ıt~ 273 simit, 27 kilo fındık 

~ ' "n". ~ ~il~ ~t VlmGiS1 
~ 0"Vet 

bıt~ 0tı:ı.lııy0tıla teşekkül eden arazi 
~. c ittir t> l'Innı işi hazirana ka-

i'tt • ~o is ~ \ıııııı \oe te tn Yontar şimdiye ka-
'\ ~ ~"hı.ı t sen edilmemiş arazileri 

~;ı~ '::it etmektedirler. Ara
b\Q 'l Ueıtn Bonra komisyonlar-

l'fttl{ rEı &öre nlmacaktrr. 
h_ _ ""tııt1 ~ ~~ l{o~ N1)N SENEI.tK 
.~ tıı.._\ lttllbtı . GltF.f.;t 

"~~... n11rı s . '4 '~1 ·~ ısı mı enelik kongresi 19 
~ı 'tdeltf bl rıu saat on altıda klU-

·~ ,~ \ltı\ n:ı.tnnda yapılacaktır. 
~ littAı.~·nt;: 
~~ l'ııı.ta~~ DOGUM Gtl1'1.l 

l°'~tlUr, Oest. gUnu Irak 1trahnm 
r. ~'hıd glln şehrimizdeki Irak 

rı. "' c.. 6 bir 
"" '"\t " dcı resmı kabul ya -
r1:-. lt l>ere 
··41~ · Palasta bir ıruare 

'

\ .... ~.· "tr.t.\11 
• ~ Gty nt AY ONUNDA 

\ ~ t11~,t~ -~]( 

Avusturya ile 
ticaretim ız 

Uaba fazla inkişaf 
edtcek 

son Avusturya hadiSesiniu mutıtelü 
OıU J\.vrupa piyasalarına tesir ettiği ha
ber verilmektedir. Avusturya ile az çok 
iktısAdt il\, ~ascbctl olan memleketlerle 
alıı;\'Criıs tamamen durmuş, alıcı firma -
lar!J Batıcı firmalar arasındaki muhabe
reler de inkrtaa uğramıştır. Bunun sebe
bi J\Vllsturya piyasasında mühim bir 
mevkU olan Yahudilerin Avusturyayı 

terketıneleri olduğu söylenmektedir. 
A\'Uaturyanm Almanya tarafından il -

haki Piyasamızda o &adar ehemmiyetli 
bir teııir yapmamljtır. Cumartes.i günü 
bor&1da. Anadolu de~·olu tahvilleri 
ile t/nitürk tahvillerinde ufak bir düşük
lilk ~aydoJilmiştlr. Hu tahviller evvelki 
gUn ve dün tekrar eski kıymetini almı§
tır. l)İ~er taraftan zahire ve ihracat rnad

delefİlıcle göze çarpacak hiç bir değiııik
lik olmamıştır. 

Afllaturya yurdumuzdan, tütUn, yu -
murta. klğıt parçaları, paçavra, kuru ve 
yaş ıneyvalar, fındık deri vesaire almak
tl dII'• Aldığımız malümata göre; VJ. mal
lar tlıCrino son zamanlarda Avusturyaya 
genif bir ihracat yapılmamıııtır. Esasen 
A vuslllryanJı Merkez Bankamızda 1 mil
yon 166.500 liralık gibi oldukça mühim 
bir }ı1oke parası bulunduğu cihetle A vus
turyf ile if ynpan tnccarlanmn: için her 
hanf bir endişe menuubahs değildir. 

DiJer taraftan yapılan bazı tahminle
re gıte; A vusturyanm Almanyaya geç -
mesiıden 80nra bu memleket ile. mtlna
eebatnıız nrtacaktrr. ÇUnkU buglln Al -

manyt. ile olan tlcarl milnasebatımız bl -
rinci 'lerecede gcılmektedir. Esasen bir
ka~ yl zarfmda Türk - Alman ticari mn
naseJetleri de daimi inkişaf ettiği gö
rUtmfştUr . 

-o-
B<JRSADA D~"'Kt) rtmAMET,El ,:':R 

DiJl borsada birinci tertip TUrk borcu 
tah,.ııeri 19.20 den muamele görmüş. i
kinci ve Uçüncil tertip Türk borcu tah
vilin llzerine hiç bir muamele olmamış
tır. IUndan başka, Sivas, Erzurum tah
vmeti 9~.30 dan Ergani tahvilleri 99.30 
dan hlan çimento tahvilleri 13 den mu
amele görmilş, bir İngiliz lirasına Merkez 
BanrASı tarafından 630 kuruş tesbit e

dilm5tl?' • 
DGn Londra borsasından 1stanbu1 bor

easıtJl gelen telgrafta bir İngiliz lirarı
amnı 163.62 franktan muamele gördüğU, 
dolat'll 497.68 den satıldığı bildirilmiş

tir. frank düne nazaran düzclmcğe doğ
ru bir temayill göstermektedir. 

A~1'AR:\OA '\'ESİ BİR TiCARET 
MEKTEBİ A('ILACAK 

şthtinıizde bulunan yüksek i?;tısat ve 
ticarllt nıektebinln Ankara.ya nakledile
ceği hıtkkrnda bir müddet evvel çıkan 
şayiJlal'tn doğru olmadı~ anlaşılmıştır. 
MeJek~timizin iktısa.dt ha~'lltmda hcr
gUn ilerleme görüldüğU cihetle yUksek 
tlcaıet ve ikhsat mektep rinln bilakis 
artt{lltnası mevzubahstir. Bu itibarla 
Anttft'3da ~;nni bir mPkterı a<:tl:ıcaktTr. 

.'5 - KURUN 17 -M X R T- 1938 

Orta Avrupa meselesinde 

Musolini F ransaya 
anlaşma tek lif et iş 

,. 
• 
ı. • 

Blum bu an laşmayı niçin 
kabul etmedi 7 

1934 de, Avusturya Uzerinde Alman 
tehlikesi hissedildiği zaman İtalyanın 1-
talyo.n - Avusturya hududu olan Bren
ner'e asker gönderdiği halde, bu sefer 
Avusturyayı mUdafaa için hiç bir ha.re-. 
kette bulunmaması bütiln Avrupa efkı\
nnı me§gul etmektedir. 

Fransızca Jurnal gazetesinde neşredi
len bir makalede bunun sebebi olarak İ· 
to.ly--....nm mil§terek bir harekette bulun
mak için Fransaya glivenemediği gösıc. 
riliyor ve Fransanın eski Roma elçisi 
Juvnel'in oğlu Bertrand Juvnelin bu hu
sustaki bir hatırası zikrediliyor. 

Bertran Juvnel 1936 ~fa. Roma.da bir 
gazete muhabiri olarak bulunduğu aıra
da, Mussolini ile bir mül!kat yapmıştır. 
O zaman FrnnSada da Blum kabinesi gö

rlllmüştil. ~ki Fransız elç~lnln oğlu 

Mussolini ile olan mUlA.katıru anlatarak 

diyor.ki: 
".Mussollniye Fransada sosyalistler ik

tidara geçtikten sonra milli vazifelerlnl 
anlayacaklarını ve umdelerinl terkede
rek Fransa - İtalya anlaşma.smı kabul e
deceklerini söyledim ve kendisine böyle 
bir nnlaı;maya itiraz edip etmiyeceğinl 
sordum. Mussolini gayet kat'l olarak, et
miyeceğinl söyledi. Sonra UAve etti: 
"- Blum'a söyl~yin, Fransa ile, da

hilU idaresini hiç itibara almıyarak, mtl
zakereye girişebilirim." 

"Kendisine, Almanlar Reni iı;ıgal ot -
tikten sonra Orta Avrupa işlerine artık 
karışamıyacağımızı söyledib'im zaman da 

Mussolini dedi kl: 
"- Orta Avrupaya mlldahale edebil· 

menize yarayacak bir tek vasıta vardır, 
ve ben size onu verebilirim: Piemont'dan 
ve İtalyan ordusunun yardnnı ile, gider 
Çekoslovakyayı mUdafaa edersiniz. Ben 
sizinle beraber Çekoslovakyayı mUdafaa 
edeceğim, siz de benimle beraber A vus-

•• 

B. Leon Bluro 

tury&yı • 
••orta Avrupayı Almanya.dan turtan.

bilmenin başka çaresi yoktur." 
"Mussollnl sözlerini eöyle bitirdi: 
"- Söyleyin Bluma, yann istene he

men kendlsl lle bir ani~ yapabilirim.,. 
Babasmm elçi olması ltlbarlyle 1tal -

yada bUyUk bir mevkll olan, diğer taraf
tan, Fransanm bilhassa ısosyaUat maha
fill ile sıkı alikası bulunan bu gazeteciye 
Mussolini tarafından söylenen bu sözle
rin bUyU.k bir siyast luymeU vardır. 

Bertrand Juvnel bunu derhal Fransız 
hariciyesine bildirmiş, Parise döner dön
mez de Başvekil Blumdan kendisine bir 
mlllakat vermesini fsterniştlr. Fakat. 
kendisinin anlattığına gl5re, Blum, Mus
sollninin gazeteciye verdiği vazife~i bil
diği için, kendisini kabul .etmem tlr. 

Nihayet Fransız hariciyesi Ber:trand 
Juvnel'e hüklllnetin Mussolini'nln arzu
sundan haberdar olduğunu ,fakat dahil
deki seçimler münasebetiyle bayle bir 
anlaşmaya giıişilemfyeceğinl bUdirmif -
tir. 

Uç muhtelif Balkan 
toplantısı i.;in 

Yaldız konferans saf onunda 
haz~rhk rara başlandı 

- Onümlizdeki ay devletinden murahhaslar gelecektir .• 
Murahhaslar üç ayn heyetten mUteşek -
kildir. Bir kısmı Balkan Antantı ekono
mik konseyine i§Ura.k edecek olanlar
dır. Diğerleri Balkan Antantı matbuat 
konseyine ve göçmen işleri toplantılan
na iştirak edeceklerdir • 

r
-;;~::;;·;;:,:= .. :;ı:;;:;:··;;~;:"·~ 
sinin oğluna şöyle demişti: 5 : 
Orta Anup:ıya mlldabalo edebllme- j 
nlze yarayacak tek bir nsıtn. ,·ardır; 5 
ben size onu ,·ercbllirlm. Piycmonte- j 
den geçerek \'e İtalyan ordusunun i 
yar~ı ile Çekoslo\'&kyayı mUdafaa 1 
cdcrsınb; .. 

Ben sf zlnle bera
ber Çe~oslovakya- ı'1 yı m üdafaa edece
ğim. Siz de benim le İ 
beraber A vustur- j 

İ ya y ı. 
: ........................................................... : 

lKTISAT iŞLERt: 

DF .• NIZBANKIN İSTAN1JUL ŞUBESİ 
Denizbanlmi İstanbul nubesi için ev. 

velki l:fin liman işletme direktörlU~ 

Denlzb:ınkın İstanbul teşkilAtı müdilrlil
ğüne tayin edilen Bay Tahir Kevkebin 
başkanlığında bankanın diğer rıube mtl· 
dilrlerlnden Hamdi Emin ve Hnrunun l§ ... 
tlrakiyle bir toplantı yapılm13, bu niesele 
etrafında bazı esasllar tesbit edllnılşU, 

DUn de mlldürlcrden Bay Harun liman 
işletme direktörlüğünde aynlan bir btl• 
roda geç vakte kadar meı;gul olmu§tur. 
GV~mtmı.ERDE:· 

G'OımOK VE 11\'II1SARLAB 
!IVSTEŞABI 

GllmrUk ve inhisarlar vekAletl mtls .. 
teşan Adil Okuldaşm şehrimize gelmesi 
beklenmektedir. Adil Okuldaş, öğrendi· 
ğimize göre, gUmrUk ve inhisarlar ve • 
kaletinin ,gösterdiği lilzum üzerine ge • 
rek şehrimizde gerekse diğer bazı g\lm· 

rüklerde tetkikler yapacakbr. 
ALTIN Al.JŞ VRRIŞt İÇİN 

lZAHNA•:E 
Altnı alışverişini kolaylaştırmak ve 

bazt mtlşkiltı.tı ortadan kaldırmak ve iza
hat vennek tlzere Ankara.ya gitmiş olan 
şehrimiz kambiyo mUdUrU Bay Salih :ta
tanbula dönmllştUr. 

Maliye Vektlfetinde altm nlışverlşin .. 
de mUpbem kaldığı iddia edilen bazı lş
de aydmlııtmnk için bir izahname ha • .. 
mlamaktadrr. Bu izahname birkaç gün 
sonra şchrlmize gl5nderilecektir. 

76 numara 
denize indirldi 

!S 
A' 
;j) 
~· 1 

Yıldızdaki konferans J 
sarayında Uç muhte
lif Balkan topl~tısı 
yapılacağı için, ha
zırlıklara başlanmı.'.2-

tır. Dost ve müttefik 
Balkan devletlerin
den gelecek murah
has heyetlerini, kon
ferans esnasında bit
tikten sonra izaz et
mek için program 
tertip edilmektedir. 
ÖnUmtlzdekl ay, şeh
rimizde Uç Balkan 

Türkiye, Yunanistan. Yugoslavya ve . 

l\onfernn-.Iar mil

nascbctlyle §ehri· 
mlze ~clccC'k olan 
B. Ha!Ci:ın Saka. 

Romanyıı.nın i§tirakiyle yapılacak olan 
Balkan antantı ekonomik konseyi toplan
tISı programiyle a!A.kadar olmak üzere 
Tilrk murahhas heyeti reisi Trabzun say
lavı B. Hasan Saka, bu ayın eonlarına 

doğru Ankara.dan §ehrlmize gelecektir. 
Balkan antantı matbuat toplantısına iş

tirak eden muharrirlerimizden bir kısmı 
Ankara.da bulunduğu için onların da Yu
nan, Yugoslav ve Romen meslektaşlarını 
knrşılamnk üzere bu ay sonunda §ehrimi
ze gelmeleri beklenmektedir. 

Şirketi llayrlyenin Hask5yde İn§a e
dilen 76 numaralı vapuru şirketin miıdür 
ve Deflerinin huzuriyle dUn denize indi
rilmiştir. Makine, kazan ve diğer aksamı 
mayıs sonlarına. kadar takılacak, bir hıı
ru-nnda nitlb:ı.ren de yeni vapur seferle

re konacaktır. 

nakli tekliflerinin etraflyle tetkik edi
lerek sarih bir neticeye bağl:ınııcağı ve 
hareket taı-ihinin tesbit edileceği umula· 
bilir • ~~.~ bl\lı:le~ bngnnıerde şehri -

. ~l~t Yordu. Gelen haber
al' Sonuna doğru ge - Ba.5bakanmuı: Bay Celil Bayar An kııra Genı:ll'r Blrli~rinln 16 nt'ı yıldö

ltıünıü mcrasimindo gentlerle bir arada .. 

Geçenlerde Balkan antantı konseyi 
Anknrada dört devletin hariciye vekille
rinin iştirakiyle toplandığı zaman göç -
men işlerine de temas edilmiı, ve fakat 
bu mesele teknik teferruatı bulunduğu 
cihetle mlitehasSISlarm tetkikina havale 
edilmişti. İşte bu murahhaslar da nisan 
aynıda uehriınlze gelerek Türk meslek
taşlariylo Yıldız sarayında toplanacaktır. 

Göçmen Iııleri Romıınyn ile Yugoslavya 
ınurahhaslan arosında görUşUlecektir. 

l\fıılüdur ki, Romanyadnn gelmekte olan 
göçmen kafilelerinden başka Yugoslav
ya dostumuz dıı, Yugoslavyadaki Tilrk
lcrln memleknllmize g5çebileceklerint 
temin eden bir tekllfte bulunmuştu. Bu 
defakl İstanbul toplantısmda. göçmen 

Gelecek dost mUtehassıslıır toplantı
n mUteakip Yalova. ve Bursaya götllrO.

lecoklerdlr • 
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Yahudilere 
hücum 

(tiıstnraft 1 lncl sayfamızda) 
rinlcrlnl boz renge boyamıa, Uzcrfne "Yn
hudi,, kelimesini yazmışUr. Polis bu hil.

diselere seyirci kalmıştır. 

BİTLER BERLtNDE 
Bcrlln, 16 (A.A.) - B. Hitlor Btlat 

17.05 de Tempellıof'da karoya inmiştir. 

HİTLER BERLİ.l\'DE BİR NUTUK 

SÖl'LEDl 
Bcrlln, 16 (A.A.) B. HiUer, bnşvck!

let dairesi balkonundan halita hitnbcn 
kısa bir nutuk söylcmistir. Hıılkm eiddct
ll al~lan ve tezaJıUrleri ile ka~ılanan 
bu kısa nutkunda B. Hitler, milli birlik 
gayesinin vUcude getirildiği bugünlerde
ki hissiyata tcrciimnn olmuş, bu birliğin 
bUtUn teh:ikelere göğils gereceğini ve 
hiç bir zaman yıkılmayacağını bildirmiş 
ve sözlerb1i göy le bitirmlŞUr: 

"-Almanya, hUyUk Almanya olmu§tur 
ve bayle kalacaktir. Şarktan garba, §i

rnaldcn cenuba kndar bUtUn memleket
teki Almanlar, bunun mminidlr . ., 

ntTlıER YADIN B'm NUTUK 
DA HA SÖ1'LE1tECJ~I( 

Be.rlln. 16 CA.A.) - Burada kuvvet
le de\'ernn eden mıyialam göre, U.nygtng 
meclisi, B. Hitle.rin nutkunu dinlemek 11-
zere, bu cuma gUnU ssat 20 do toplnn -
tıya çağrılmıçtır. 
"HtTJ,f;Rt ŞEF TANIYOR MUSUNUZ?., 

FROYD TEVKiF EDtLnttŞ 
Psrl , 16 (A.A.) - Bu akşamki Paris 

Suar gazetesi Viyana muhabirinden al
dığı !JU telgrafı ne~rediyor: 

Enternasyonal el5hreto malik u~ bll
ytlk adam, Psikanaliz mucidi profesör 
Froyd, son ilim Nobel mUktıfntmı kazıı
n:m profesar Leovt ve geçen sene boğa.
%tndnn hMta olduğu zaman, B. Hitlerl 
tedaviden imtina eden mcııhur operatör 
:profesör Nomımm tevkif edildikleri söy
lenmektedir. 

Kıymel1l bir eser ı 

Hitler harp 
istiyor mu 

(tlstsrafı 1 hı.el oyfamıx~) 
Jovak yardım paktır_-n feshini isteye
cektir. Eğer bunu yaparsa, Btrlin bil· 
n.clidir ki, Fransa böyle tehlike karşı-
11nda tek bir adam cibi ayağa kalka
caktır .• Marn ve Vcrdün'de Fransız as· 
kerinin ruhu ölmem:ştir." 

"Jurnal" gazetesi de şöyle yazıyor: 
"Danzig koridoru meselesini hallet

mek için Almanya, Potonyaya denizde 
bir mahreç bulmak hususunua Litvan· 
yaya ait Memel'den istitade~e her hal
de kusur etmiyecektir. Görlllliyor ki 
dünyayı ateşe vermek için elde birçok 
kundak vardır." 

RUSYA CEKOSLOVAKYA YA 
NASIL YARDIM EDECEK? 

.Moskova, 16 (A.A.) - Royter Ajan· 
sı bilidiriyor: 

Sovyetlcr Birliğinin Çekosto .. ·akya • 
Sovyet yardım paktı mıt.:ibince hare
ket ederek Çekoslova.:.ya taarruza uğ
radığı takdirde ona yardını edeceğini 
ve tıncak Fransanın & böıte hareket et· 
mesi §art olduğu salarJyettar maka
rr.tıtça Roytere bildirilmiştir. 

MUıterek bir hudut olmamatına gö· 
re bu yardımın nasıl yapılabih.ceği su· 

• d _., 
aline de "bir koridor ihdaBJ lizım ıı-

ccvabı verilmiştir. 
Sovyetler Derhal tmdada Koıacak 
Paris, 16 (A.A.) - Pot Bonkur, bu 

sabah Sovyet sefiri Suriç'i 'bbul ctmig. 
tir. Sovyct ::c:firinin M~kova hükume
ti tarafından Pra, hUkQmctine vcrUmtı 
olan teminatı tekrar et~§ olduğu n\uh
temel g!Srlilmcktodir. 

Çckoılovaltyaya kargt bir taarrtu vu· 
kuunda Sovyct Rusya derhal bu mem. 
!~ketin imiladma kogncaktrr. 

ispanya 
('0 tarafı 1 lncl ayfamızda) 

mahrum bırakmak hedefini güttU~ü an
la~ılıyor. 

Londra, 16 (A.A.) - İspanya sefa· 
retiııden bildirildiğine göre, İspanya Hatay 

• • , .j~~cjy~ ~~~rr.\i;:~ hlmany~nın 1span· 
(tJst vahı 1 tncidc) yr.~a Jenidcn müdahale etmefe hazıt· 

nayefNüaay11 keli.mcsltt!n Nasrani ke~" 1 'ı~rid;gı L~kın1cfa-' ~ek 'sarl'b maJUmat 
Jimcııi ile alakalı bulunmnıı lda bunu gelmiştir. 
ıöıtcrir.,, Bu maH'ımata göre, 30.000 Atman as· 

(He.tay) muharriri bu iddiayı yık- tceri dün Alman vapurlarile İı>panyaya 
mnk için en kuvvetli hir vesikayı yine sevkedilmiştir. 
Fr:ının: kütüphanelerinde bulmuştur: Londra, 16 (A.A.) - Avam kama· 
Pariste milli kütüphanenin el yazması r2sında, muhalefet işçi partisi §efi B. 
kısmında bir eser vardll'. (Errisnletü A tli, hükumetten şu suali sormuştur: 
Dimiga) iamindc olan ve miladın do. "Hükumet, İspanyadaki en son vazi· 
kuzuncu asnnda ynılmı§ bulunan bu yet hakkında Franaadan herhangi bir 
kitabın müellifi cfürzilcrin peygrunber malitmat almrı mıdır?" 
olarak tarumklan (Hamza) dll' ki ki· Başvekil, ıu cevaLı vermiştir: 
tapllı Nusnyrilere dehtotli hücumlar "Fransız hUk<tmcti, İngiliz ?Uyü~ el· 

maktLlır. çisine, İspanyadald son askerı vazıyeti 
yap . . 0 ld' .. 

(Haınze) nin bu kitabı Nuayrilerin karşısındaki endişelerını· bı .ırmıştır. 
ba h::ıvalideki mevcudiyeti Ehliaalibin İngiliz hü~metl, son inkı.şaflann e· 
'Antalcyaya geliıinden iki asır ovv le bcmmiyetini tamamiyle mUdriktir ve 
kndzr gittiğinin inkar edilemez bir de- Fransa hükf1meti ile sıkı bir teması 

IT d' B takdirde bunlıın Eblianlip ır.uhafaza etmektedir." 

ilı 
1 
~; •• .dd. da kökünden Londra, 16 (A.A.) - tyi habtr alnn e ar goren ı ıa .. 

1 
d·,;· 

-rii ü lmnz ? patUl.mcnto mahfillerinde soy en ı~ı • 
çu s::r: 0

escrd:'1 Hatay mmtakaama ne göre, Fransız ve İngiliz hükQmet • 
..,.t--1_ la L~-ıeeft'M'sı· ve bunu lerl Salı:ı:nanka. ve Baraelona araıırlda ı a UTK QDSUJ' nntn UU" s··- • • • ka J 
• d ebe ı baklanda enteresan b~r müttıreke ~dedılmesı ım n arını 
ıcap • en • P er ·· · · 1 d bulun • 
mal;o._ B malUm.at o.manlılık araştırmak w:ere ııtiıare er e uıııat var. U L 
·c1a • • Yö "'k denilen cfa7.Jı goçobe makta:lırlar. 
ı reıının ru ıs Lo .a _, • • d ·· rnüsta 
J'ürl:l:r h kkındn reva gördüğü yürek· İspanyanın noıra oçısı un -
Jcr pnr;ı:ayıcı tazyik ırjya tini izah ef. celen Bnrıelonaya çağmtmııtır. 

tiii için ayrıca kıymetlidir. o'.":1111' ıspanya cumhur reisi' 
11arayı harici zaferlerin arkası keıilıp te Fınnsaya gidiyor 
para. sdantuı çelaneğe ıla.yın.c:a ba· Tuluz, 16 (A.A.) _ ispanya Cuın-
fındırlık noktasmdan kendılcnne en hurrei:;i Azana ile Harbiy-: nazırı Pric· 
küçük bir _hizmet ya~dığı Anadolu tonun bugi.ln buraya gc:lccckleri han 
halkı üunne •in' vcrgıler koymuıtur. k{lrnrgihına bildirilmiıtir. 
Anadola dağlanndıt gez inci b'ır hayat • • • 
süren Yöriilderi istiımar edebilmek i- Başvekıl Parıse gitti geldı . 
çin de bunlan birlcıtinnc..k utemiıtir. Barselona, 16 (A.A.) - Başvckıt 
Bunan için Rnkka havelisi münuip Negrin evvelisi iÜn git~ğ~ Pa.rist?.n 
göriilmüıtür. F~t Rakka tarnflanna dün öğleden sonra tayyare ıle dönm~§ 
ııöndttilen Yöriilder beğenmedikleri i- ve akşam üzeri komünist n.azrrlarıle 
çin buralan terkebnişlcr, mür:bit ola • mülakatta bulunmuıtur. Bunu mUtea-
rak buldaklan Hatay taraffanna kaç· kip de kabine toplantısı yapılmı§tır. 

mı lar'drr. Fransa-ispanya hududu kapatıldı 
Damad tbrahnn Pn~ bu hare'.<eti Perpinyan (Fransada) 16 (A.A.) -

eexnlandınnak için 1124 tel'l:sinde ''Yö- Hudut, l"panya cihetinden· tzımamilc 
rüklcrin katli cruı:dir,, meelinc!c Şcfhis- kapatılmııtır. 
lama bİT' fetva çıkartarak kendilerini --------------
cemaat hnlinde Kıbnıa ncfycttirttıİ§tİI'. Atat\irkün Hatay işini kendi duası 

Bununla bcrab~r Yörükter'in mühim yapmasmda huıuıi bir mana vardır. 

kısmı yine Krbnsta da oturamamış, o. Genç muallim Faik Türlanen ortaya 
rndan c~milere binerek Hntny sahiille- koyduğu b:ı kıymetli tetkik eseri ile 
rinc gclmi§ler, bcralarda kalmıılardn·. memlckctnic hizmet ettiği ı.acbr Ata. 

Faik Türlmıcn bu h;ırcket!er h~n- tür!cün göaterdi~ iz üzerinde de mu-
dtı da çok dikkate deccr veıikalar gös- ''ilinkiyetli bir adım atmı~trr. 

termektedil'. ASIM US 

Lehistan 
Lltvanya hududuna 

asker gönderdi 
Patis, 16 (Huaust) - Varıovadan 

bildirildiğine göre, Lehistan Litvanya 
hududuna iki fırka asker göndermiıtir. 
Bu vaziyetin yarın daha nazik bir hal 
alaca ı zannediliyor. 

.. HAZIRIZ !" 
Varşova, 16 - Millt birlik partisinin 

parl!mento gurubu bugün kabul ettiği 
bir karar suretinde, milletin bugün her 
z<ımankinden daha ziyade birleşik olma
sı lazırngeldiğini bildirmekte ve: "Her 
ihtimali karşrlamağa hazmz" denilmek· 
t~dir. 

Bu karar sureti bu sabah, ordu baıku· 
ınandanı Mareşal Smiıly Rydz'e veril· 
miştir. 

ltalya tehlike 
görmüyor 

(Ustta.rajc l incide) 
~kı ... -v .. h:.: nutkunda czcUmlc §Öyle 
söylemiştir: 

Arkadaşlar, 

"Bu son günlerde Avrupanın hari
tasını dcği11t1ren büyük hddiseler oldu. 
Bir devlet olarak A \TUpa haritasında 
görünen Avusturya haritadan ısilindi 
ve bUyUk Avusturya dUn 1'aşlndı.,, 

Mussolini A\"Usturya hadisesinin 
bir tş,rihçcsini yaparak bu tarihin 
1818 de kliçük Piyemontenin bUyUk A
vustur,ya kllliiısma kahramanca çıktı
ğı zamım başladığını söylemiş ve A
vustury:ının 1918 den sonraki vaziyeti 
ni izah etmif, bu devletin istiklali hu
susunda Milletler Ctmlyetine bağlan· 
dığmı İjaret etmiştir. 

Musolini, Avusturyadaki dahili h!· 
diseleri sıra ile anlatarak, nazi ı.:ereya· 
nına geçerek demiştir ki: 

Avusturya.da, bu esnada, nazi hare
keti çok hayırlı bir surette inkişaf et· 
mekte devam etmiştir. O zaman İtal
ya A vusturyaya AlQ'lanyaya yaklaşma 
tavsiyesinde bulunmuştur. Zira, Alman 
c !dqğunu söy;eyen ~r devlet, Almatı 
alcyht~m bir unsur olarak mevcut kala· 
~azdı. 

I 937 nisanında Suşnig ile görüştü
füm vakit Şansöliyeye Avusturyaya 
il.'tiklilinin her şeyden evvel Avustur
ralrtarı alakadar ettiğini ve Roma - Ber
J!n mihverinin İtalyan harict politik.ası
r.ın esasını tc~ktı eylediğini sarih suret· 
te anlattım. Birçok aylar sonra, 7 mart 
l 938 de Şansöliyenin bir adamı, bana 
yapılacak bir ptebist 'hakkındı na di.i· 
~ündUğümü sordu. Ben cevap olarak 
ve gayet açı bir surette bum n bir ha· 
ta olduğıınu ve bu bombanın kendi el· 
!erinde patlayacağını bildirdim. 

Bütün dünya diplomasi m:ıhfillerin c 
ve gazetelerde esefler ve lüzumsuı söz· 
Jer söylenmektedir. Fakat bunlar, ta· 
rfhin sey"Jini değiştirmekten acizdir. 
Afplann 'öbür taratmda, az çok resmi 
mahfiller, benden niçin rnUdahale et· 
mediğimizi soruyor. Bun1ar3 cevap ve
riyoruz: 

Biz: bu hususta rte doğrudan doğruya, 
r.e bil~asıta, ne tahriri, ne şifahi hiç bir 
tı.ahb:lde girmedik. A vuıturya, hiç bir 
uman, kendi istiklalini kuvvetle mD'i:· 
faa için bizden askeri bir müdahale Is· 
temedi. Esasen kendi milletine kattı 
askeri bir yardım isteyen bir memleket, 
mı isme layik defildir. 
Mus~olini, İtalyanların da "Milll 

ietiklAlleri uğrunda yaptıkları tarihi 
mUcadeleyl,, anlatmı:J ve bu arada 
Ka.urun ismini heyecanla anmı~tlr. 

Mussolini nutkuna devam ederek 
demiştir ki: 
"- ltalya earsılmaı. Habeşistan 

savaşında 52 devlete ka.?'§t koydu. 1-
talya bir bet.on, İtalya bir çelik kale
dir. 

Birkaç sene zarfında biz İtalyanlar, 
50 mllyon, Almanlar ise 80 milyon (). 
lacaklardır. Yeni hudutlarımız birer 
ç<-lik kaledir ve İtalya kendi hudutla .. 
nndnn emindir. 

Avusturya hadisesi bir dlplomllsl 
hadisesi değil, tabit bir halin tezah:l· 
rUdür. lkl mntet birleami~ bir kUJ ha• 
line gelmiştir • 

Hayatt.n berabl".rce yUrUycrek yeni 
siynst muvazeneyi temin edecekler
dir. 

Avusturya m~sclesi yalnız budalala
ra ve ahmaklara hayret vermiştir. 

Itnlynnm Avusturya istiklalinde 
menfaati olabilirdi. Şu şartla ki bu is

. etinin ekseri eti 

ANKARADA 

Askeri Terfi oıı 
Birinci. madde 

değiştirildi ~ 
Sanayii harbiye ve harita ı~r11n:,d~ 

mensup ıubaylar sınıflanna aıt ıırı ; 
dahilinde maf evklerlndcn alsea1' bil'itlol 
..:J üzerine terfi ederler. Ancak g• 
i!krada mezknr kıta ıubayJarındaı:,.ıar 

Ankara, 16 (Hususi) - !.leclisin bu
günkı:i toplantısında subaylar heyetine 
mahsus terfi kanununun birinci mad· 
dtsini değiştiren kanunun ınOıakeresi 

yapılaril: kabuI edilmiştir . .Kanuna gö· 
re: 

"Hiçbir subay mensıp olduğu sırufm 
krtasında, rütbesine ait askeri müddetin 
e:ı u Uçte biri kadar bllfill h!.ımct et
med?kçe terfi edemez. Bu JriUddetler 
kurmay subayları için harpte l'ı.au1 ola· 
c k ihtiyaı.:a göre ba~buğlukça lUzumu 
kadar azaltrlabilfr. ' 
Asteğmen ve te~men rUtbesinde olan 

hawcı ıtıbaylann terfileri için rütbe
ı~rine mahsus asgari mUddetin lıest:bın
da kara ve hava sıruflan Jrtta1 . rnd .11 
y.•paeaklan hizmet m!Jdcl!tlerlz,in mec· 
mun bilfiil kıta hlzmetlerlnden sayıltr. 

Sınıf - • .1 ! · !'\ mucibince :Utı>eıinln 
mukabili kıtaat b unmayan Eubaylann 
terfileri malevklerlnden alacakları sl:U· 
ler Uzerine yapılır. 

Harp akademisi ve yttksek leva ım 
mektebi tahsilinde bulun:ı.1 11ubaylarla 
kurmay stajiyerleri ve kurmay subay· 
lıınnm akademiye •e yükae1c levazım 

mektebine gireceklerin d.: ·. :.a ınektebt 
girbezden evel tahsil esnasında ve tahsil 
den sonra memur edilecekleri muhtelif 
muharip kıta kamutanlıklannda ve le
vazım sınıfı için kıta sayılan yerlerde
ki hirnıetleri d..hi eısns smıflı.n 1cıta 

hizmetlerin.den sayılıt. 
AlelQmum muavin sınıflar mensupla· 

nndan harp ak:ıdemisini ınuvaffakiyet· 
!e itmam edenler, piyade ımrfına riakle
dilfrler. t~bu nakilden evvel muavin 
sımf kttalannda geçen hbmetlerf, kıta 
} izmetlerinden ... nyılır. Ancaic terfi için 
piyade smıfmda sicil mDddeti olan bir 
acne .. jandarma stajiyer aubaylan ile 

, mühendis ubqylao altı ~y'' bulunup 
muvafık ıdcll 'almak meıruttur. 

Mütehassuı tabib ve 'baytar n kim· 
yagerlerin hastahanelerde, bakteriyolo
jil:ane ve serolojihanelerdeki ilıtisn 

hizmetleri krta hizmeti olarak kabul 
edilir. 

aırzuıu olsaydı. Biz: Nazi taklibi hil
kflmeti zamanında Brennere iki kolor
du göndermiştik. Fakat ne bunu iste
yen bir Avusturyalı gönnUştük, ne de 
Avusturya bundan dolayı bize teşek
kür etmi§ti. 

Demokrasiler bundan istifade ede • 
rek iki büyük otoriter devleti biribiri· 
ne çarpmak ve büyük bir harp çıkar -
mak istediler. ltalya buna muvafakat 
etmedi. Bizi bu hadise ile, yani Al -
maııyanın Brennerde olriıasiyle kor -
kutınak istediler. Fakat ey ltalyan
la.r 1 Italya neden korkar ki bundan 
korksun! 

Bütün hudutlar mukaddestir ve mü
dafaa edilir. 

Almanlar bilirler ki Roma • Bertin 
mihveri bir diplomasi hüneri değil bir 
realitedir. Bu mihver tabit eartlar al
tında Alman dünyasiyle !talyan diln
yasınm teşriki mesaisidir. Çünkü iki 
devletin bünyeleri biribirino muvazi
dir.,. 

"ltal)'a için Tehlike Y o&ı:'' 

Roma, 16 (A.A.) - Viıf.:iyo Gayda, 
Cornale ditalya gu:etcainde yazdığı bir 
makalede, Anglusu pek ehemmlyetll 
göstermekte, Almanyanın Brenner iti· 
nin İtalya için l'r tehlike olmadıtını ve 
İtalyanın B. Hitler tarafından Duçcye 
verHen teminata kat'! itimadı olduğunu 
bildirtt~ktedir. Muharrir diyor ki: 

İng!ltere ve diğer Avrupa devletleri 
Avuıturya ·Almanya iıtcrine kanıma
r.ın harbe müncer olabileceğini anla· 
mrılardtr. Fakat herkes Avusturya hi· 
cfüelerinfn harbi icap edecek bir tef ol· 
madığını anl mııtır. Avunurya, her 
ıcye rağmen, umum! harbin aônundıın· 
teri Almanya ili birteımitti. Bu iki 
memleketin blrletmu1ne mani olmaya 
çalıımalc bojuna bir gayret olurdu, rca
ı:ıt mU1Ahazalardan millhem olan !tal· 
ya mUdahatede bulunmak İstemedi. Bu· 
r.u ayni zamanda, Avusturya hAdisele
riyle kat'i surette temhir ed:lmit olan 
İtalya • Almanya teaanü.düne .&arar vıer
memek i in a tr. 

li nası~ ri mezk\lr fıkradaki emsa 
<lan evvel terfi edemezler. 

o 

Ver i erde 
tenzi at 

ÖliOZ \1 erglGI de 
indirilecek 
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Ankar", 16 (Tclcfonl) - ye~ 
Büyük Millet Meclirindc Ma11Y~eı1!1 
limiz B. Fuat- Ağralının teklifi. c"1 
Ziraat, Büt;e ve 1'laliyc en~~if eli' 
azal••rından mUrekkep mubtc 

cümen toplanmr~tır. tısı geÇ 
Muhtelit encümenin top!a~·ıtııı"~ 

• n:ı:aı ,,, 
vakte kadnr devam etmı§, d,ıd "' 
ve kaldırılacak vergiler hakltln . 
yiha tet'k,ik cdilır .. :.ştlr. . c ve"1· 

Bu toplantıda bulunan Mahf rf'Jt " 
ıı layiha hakkında izahat ve ılt11ıft1 
layihada btııı değişil:likler yoP \'ed' 

ku .. ı.ı~ Bu arada, koyunlardan 5 • 1e 
indirilecek yerde, kasaplık, ccrall ~ 
raat hayvanı olan öküzılen abll ıı1$ 
gilere tenzillt y~ıpılmasr dalla 

görUJmilJtür. . eJılİ 
Bu suretle, la~banm yenı !erli 

Meclise, ö1'üz ba§ına alı~sn cıUıııif of 
de tenzilAt yapılması tcklıf e 
yor. 

--'>-

Ele ti · · ·ıe ş .. e ı ı 11~ Milzak~relere de~ 
olunuyor ıs~ıı 

Ankara, 16 (Telefonla) -.ıeti 1 

elektrik şirketi ile Nafia Ve1'relere 
· .ıkC sında cereyan Qen ınu • 

vam edilmektedir. uıert'• f~ 
MUzakrc:lerde bUlunmak peb•rti , 

ketin mu-ahhasltırı BB. <1C ıı11• 
Klaren şchrimlre gelmişlet yt~ 
Nafia Vekiletindc, ~ i!ı(tirn' ı; 
mı§tır. . 113,f11d~ Konuşulan maddelerın ute:ıOıJI 
tanbul elektrik tesicatıntı ıtı eti''' 1 • 

Jer geliyordu. Müzakere 
11
1" ıı 

bu işlerin mU§terek bir tetfll tıi'l~Jı# 
"": · karar ş .., ev 

yon tarafından tes'""tı ifı ıcıır 
Komisyon, tesisat için sa 
parayı da tayin edecektir. t :tı~ ~ 

Parrolnn iptida! tcsisk• rele'' 
• "'ı:a c 

g~mesi h:;ıklçn:iakı ~~ 
gün de dev<tm edllmı§tır. 8~ 

Başvekil zırB 
Vek Aıett nde JJ3f 

Ankara, 16 (Telefonla?.ğ~eıııc• 
B. CelAl Bayar, bugiln ; bil1n d' 
Ziraat Vekaletine gelere 'ettııfıtl ., 

h J klan ifo _,,, at konferansı azır ı l< etıl1 ~,.. 
lışan komisyona başka:ndıl tO 

Ziraat konf cransı Y ,...,,,. ~( 
caktır. saı" ... .fıır~ 

Hava KufU11'0 ) ,.- tel 
Ankara, 16 (Teleforı~ııbt SıJ ılı' f.-

va kurumu b.1~kanı ~· el< ~ıl#l o 
. . i bıtırer ~ 

zunıyet devresın 
1 

rııd•-
. fcter c 

kamına gelO!t ve ıı G 
ğa başlamıştır. . • ı\J1~~.ı1' 

bınir Vııl~'\rrJiııı JJ· tJI 
Ankara, l ~ bIIll:si :a. J3eMet 

leç ile Beledıyc reı . 
1 

rdit· f 
gün şehrimize gelm.ş_c. Aı:1'at•~~ 

d' rc.sı . ıııı ,, 
V:-li ve bele ıye . ·e i~Jcl'l ııı.ıl 

de vilayet ve beled.') ı:ırd3 
vek:Aletlerle btlzr temas 

caklardrr. at•"' 
Kredi Fo11•uır ııg ti 

kazanan ~nıclt ·f 
Kahire, 16 (A.A.) -edi fcll

51 1 
r Mısır tır • o' 

li ve ikramiye 1•• 1'ili,tııÖ11 ' 5 
\'illerinin dıl.i~kü teviJJeriı>cJetle•İ ~ 

1903 senesı ta 
19

11 ıt11 ~ 
numaralı tahvil ile. a~ı t•" 

040 nı.ırxıar 
terinden 80. . kaJ 
bin frank ikratnıye 
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OSMA!UFLAR 
YAZAN; Kean Hulası 

. ~smanoflann ayırdıktan odadan içe Daha doğrusu Osmanoflar Ciroşenkada 
~ gırcr girmez, Osmanoflar kadar, oda- lrtndisinin bulup çıkarmaya hazırlan· 
~da bıraktığım gibi buldum. Buradı dığı bir yeniliği görecekler mi? .. 
•nıanoflar kadar diyorum; tıpkı Bur Zehra Oımano!u en çok bu dtitün

ıa~da gefrdiğim bir hafta zarfında nı· cürjyor ve daha doğru söylemek lbrm 
aıt ı~eriye h iç kimse girmedi ise, heme~ geline Osmanoflara bir hakikati lsbat 
hcnıen Kamabattaki odam da ayni ıe tdemcyeceğtnden çekiniyordu. 

:~dcc idi: !~eri hiç kimse g;rmemlıtf Bir hakikat mi?.. Zehra Osmanof böy· 
P. ce bır rüzglnn salladığı bir yapra' le diyordu; bir hakikati, Gro;enkanm 
·.~dar bütün e'yalarm o kadar belir l:endisine göre Osmanoflardan aynlrp 
~;: har~ket ettiğini. görmı:.i§tüm; yani anası Yuvanna Mihaitoviçin k.:rakterine 

110~enb.re kopan hır rUzglrla Oııma· dönen hakikati! ... Sadece, bunu Osma· 
k a~~ ağacının, dallan ~Jlanmıı. fa norıara ncısıl anlatacak?. Ciro§enkanın 
lt Fıhbeden hem n d" dtiğ " .. d p • e on t:muz a etro amcayı daima hayal eden vaziyeti 
!.kahır, Karnabıtdın havası f".J\ btiym böyle bir d:ğiııtmeye her seuden ev-

C.ukunet" . ı ~ ~ 
. ını a rnııa. veı bir sebcr- olabilir mi? .• 

l'iıtekim, odamda bir çoklannı açık 
l:ıtaktığım kitaplar ve notlarımın ycrll • Sadece z~.hra. Osmanof yalnız böyle 
hrinde olduğunu görUyordum; yalnu h.ır ~e~ep g~rmliyor; Groıenkanrn yil
bu nottan Osmanofür<la aı.:aba hiçbi t ı!yU§unden :hatta saçla rmı taramuına, 
<.kuyan o!mamtş mıydı? ):ahut oturmuına kadar mana vcriyor-

Osmanofl•rda mı? •• Yahut Oımanof ou. Halbuki Otlmanoflar Groıenkanm 
lardan biri m!?.. ~u ?areketlcr:ne Zehra Oımanofun ver· 
Eğer Gro§enkanın tı:bfriyle ısöyleye ığ ı manayı ver·•. ekler mi? ... Zehra Os· 

ttlt olursam evet. O!manoflardan biri ~~nof ~ok kereler bunu dü~ünUyor ve 
hni Petro Grigorof ı.. 1m.t!nr yok hattı 'coeasz Ahmet Osma· 

Pakat Oanunoflar da tıpk• oda nofun bile kerv.li d~ ;ı'\nd il kl!rini dUşU· 
i · ' · mı 11 1 ·ı ği • k d • · · ~crıai gibi ayni bir ruh dak'kuı için e:>ı eee r.ı a · ltn ım geçırmıyordu. Bı· 
deydiler: ve blsi araJarmda tördUkJ~r lU.ls, Ze':.ır: Oıımanofa g8re, Osma~of· 
d.altikı h'ıç b' · · i b h t lar Gro!en.-:amn daha bUyllmU• gözü· . 1ns·n n una a .. re etme ~ 
dıtı nıuh:t' ·kaktr. o--· 'hr dCSnUııo:i ken vaziyetinden betk: memnul" olacak· 
~Uıu bekleyorJar mıydı? Şu kadar ;al l~r: hatta Gıo~enI:.ı.t!a Yuvannc Mihailo· 
~ karnabat baskın fcllketinı geçirdiğ v: çın b~tUn hususiyetlerini canlandır
d.ak!lcala:dan sonra Oımanonıu iıicbiı ular bıle buna aldmJ etmeyeceklerdi: 
!t» dü,Unecek vaı:'yette de~Ulercti. - aldırıt etmeyecekler yahut göz yuma-

ll':libc • • •.:al:lar: ve belki hoşlannıt bile r:idecek .. 
.... , ye hareket ettı~ımi.ı :ııralar Yu· 1 rerJe · d H ı · ı o f b ı• · t't" ·" un ı t d • ..:ı 11 rın. e a smano e .cı ı 1z 
"- a aayon aıo kardan heykeli için· davra ab' l ' di y ..... h ·1 · 
'"tl "aln y O ~ n ı ır . uvanna n.ı.1 11 ovıçe 
b" · tz usuf smanoı defi!. beJki k-r~ ö k' · k b"1 z h ı.ıtUı1 0 . Q ~ı s nmez ınıne mu a ı , e ra 
htı he smano~~r ~uruyo· ı: ve nasıl C'tm<lnof, Gro~enka mev:r:uu bahsedildi· 
Oltıraa:Ykele binsı b ·r sopayla vuracak ği zamjln Halil Osmanofta böyle bir ta· 
hir ,..,_ par~a parça olmakla bf:ı·aber hiç b=attn mevcut olabileceğine ihtimal ve· 
,ı._ -ıcna ıfade etmeye"'ek Osmanoflar · ,.. • • • • tıyor; çok kereler babasının Gro§enka-

Ynı •ekil de belki Karnabatta ·· · Çl!p • ~ n go Yt sevmez ~fü:üken hareketlerine mu· 
t°'tirigıdccek, fakat bir vakit Hr arftya kabil Halil Osmanofta Gr~~nk1'nın O· 
bcrnb~r konuşturmaya.cıktı. Bur.unla zt:Jmemesi için her şeyi yapabilccC"lı: bir 
~Uan 'Osmaııoflar, b•r afac dallarının tabiılt bul ııycrdu kaldı ki Halil Osma· 
lu tŞtndı oldu~u kadar fitibede bu· .' 

"~'bt'lı " • pofta ha~ka, gerıde kocası Osmanof ve 
titiğini tıı~z •ın:t•rda. da bir . rllzgltm J'j' us uf vardı. Yusuf. kızı ite n~KtJl de-

ttzgtr, :ıssctm:~lcrdı. Delk' de bu g!ldi, fakat Zehra Ô"manof GrGgenka· 
~inde 

1 
pkı bana ayırdıktan odanın l· hır. llzerine nazın dikkati celbeder et· 

) ' 0 du.ı;.. • ...n.ı b'r ı:-·· • k lh il · iltUrııu 6 " ••u•, 1 - .e ay•s· 1 e '1lez Yusuf lrın ke§fetmek hususunda 
Y•ııtıttt!~ fakat yUrümGı: l>ellri bir~ok ıtrekete gelmlveeek mtyrl' ? .. Bunu kim 
htı tıprakldll:muı bile... Ne otabflirdi ddia edebilh-di?. Bilakis Yusuf Cı:ma· 

Itcn."lj kar · :"· . . of harekete gelct.ek ve Gro~enkanm 
'~rıı ,.5 .. endıme buntt dU~tinm-:ğe JU· Ütiln arı:ulannı yerine getirerek onu 
~~lU~~rn ~Y.,rdum: O!:nano!t:mn, dön· a~tacı edecekti. 
ti>'•dt t dakikalarda hayretten c':ıha . . 
l" b biti kar 1 i tl rl bö Yalnız Yuvanna Mlhaılovfçın geri !r şı ayan vaz: ye e Y· 1 . 
l'o dllrı1nı·e b -' 1 uı ,_ c m:ıı~nden ve Zehra Oıımanofun ııuku· 

tdu ~ ye enQe m~an ıraKmt· ~ d d 'yi d . i i · b , 
ıt.1• : ÇUnlrlJ o n b' . 1. f un. an aha ı :ğ 1 m yd u .... 

ıc h s"'ano ıır ızım ge ı~ . 
&ztrlanmı tı. ehra her şeyi dü;iinUyor. fakat bura-

.., 1 "- bütün hislerinin Yu ... ::ınna Mihaifo 
~ltrı . tt •hada dah ilk ,_ b Ç ve kın Groıenka arasında ıltUıt ol-

L cc ita a aya~ ıııtığrmız d ğ h b' 'b" . . d'ğ' 1 ö 
otrl?ı &abada b' k 1 . 'd u unu, ya ut m ınne gır ı m g · 
d"~ldarııatt Qz'"'rı:ço td'e~ erın yelnı en l:yor ve bu ruh paniğin<ie kend:slni o 
. ,..: ~ . · .. .. o u6 unu an ayor- • . . 

t:ı11 lıbe İstıııayonunda trenin fkf kıdar yalnız hıssedıyordu ki, Hatıl Os· 
hit h:fectlrecetini temin ettikleri halde ..,.,...,,.,,,n Kar '1ab2t hskınında.ı tV'·el 
d~, 11 ~•n daha fazlı ıUrmüştü. Belki kendisini unutabilmek kin hunladığı 
l ·ıl?ıe: balkanlann b:r tDrto kalkmak t.1.navınn ne kadar bUvük bir lüzum 
ft1tıt ;: kı§ı bunc'a bir ım:ı oluyordu: ldu/?unu tekrar akl•nr.lan r.esiriyor ve 
~ttdttı lıtrı lnıillerden biri... Bunu tndisiyle beraber Osmanoflan e~len
\.."'rtlctt •ttlrvordum; hiç kimıe trenin irecek yahut kendlterlnden uzakla9tı· 
~tt~. it ~lı:ikıımı garanti edemiyor- tacak vakalara intiur ediyordu. 
qtt ır, bi 'h ' bi tarar , r ıı lrle b1rde.,b!re eriyip 
b t lttfalet Jaharta Yetillensc bile gene lliraı e-vvel de sövledii;im g:bi Zeh· 

1 
1tço1t .. altına alamıyordu. nirin? ~ Osmanofun bu bekleyi~i o kar.tar u-

r,•t "efıı- • r •• -ı bıa1tr ıcr ıöytediğim gibi, Kama· tun ıürmetli. Groıenkanın birdenbire 
tlıı. nı, irıd • · • kendisine büyüm'iş gözüken bir tabiat ı, ~. tlSru eyı •n•an1ıtrn ehnden 

ı/'ıtdt ~ nrrıez, fa~at bir insan olduk· f.Östermesine mukabil kendi dilttincete· 
tl'ı °"crrtılıtı IÜJ>he edilmeyen bir kuvve· ine kartı onu himaye edc.t.ek bir insan 
,.~Ot, e.' llalbuki onu hiç kimse gör- o'nıak üzere, gene kendisinden baıka 

'·-ı ııoece • <\I tibt hil nın f~iııd- karanlık bir ci· ·1nıscyi de bulamıvordu, Ahmet Osma· 
Y~rlrJ>or reket ederek yatnrs varlığını rıoru mu bulacak? Kocası, zat~n kendi 
() ~c k • ~ ı.. l'lun t •:yboluyordu. 1'"adesin!n altında hareket ediyordu. 

b~··ta Oa Çfn.·:Hr ki, daha Filibt-de iken. Zehra Olr.1!!nofon P'8zlerinde1d em~rden 
f..~'irıı en rtıanona beraber bir kuf1un ba§ka hiç bir §eyi yeC:ne getirmevecelc 
:,;ıı:ııı, d,:.•ltın bir tehlike ıibi duydu· "ll:ın, Gro .. ,..nh ile nek m·!ll~l olacağa 

~Şt}'ltr ~alar, bUt(ln tnıa nğmen. bcnzenıı,.?:di: ve buna t"'kln da voktu, 
llcı ~~ll Os ilıtrlandığmı btliyordum: Çlinkü Ahır.et Osmanof karısı Gro!en· 

c.ı~:~ •1Sv1ey~~7~ra bunu s8vlcdim mi?. lra da ıırttk ilerliyen bir yaşın bir su 
~.~ tr le}'i lırdlm: başka bir gün ba,rnda din'enmesi kadar bUvt~k bir ra· 
ti~ l\00.rd•n d•nlatır ve Karnabatta Os· hat duyuyor; hatti onunla konuşma· 
teltt~~tlırıarı ~~a çok onlann gerilerin- dığı dakikalar bile sadece Zehra Osma
"'trı.b· fil\: ft'- ır komploya ";kkat:ni nofun havas:yJe ya§ıyordu. Zehrıt Os· 
d' ır, 11:at z h 'Ye it Gr~nlt e. rı Oımanof bir· nıanofun havasiyle.. ve muhakkak kf, 
~ h\ıl~dtr törnıe'r lrarınmda ve şfm· }{arnabat seyahttinde Osmanofun ne 
"tı"'lı, 11!u tarıı 1~ bir vaziyetle ayak- kadar yalnız kaldığını en ~ok an tavan 
;rcı .. t:'ltrııt "P~"· ha11ecli!e:ek bir mu· gene kocası olmuştu; hatta Yusufun, 
'-t t~11!. c; .,ıt onu -iti•Ur-Hvordu. tren istaavonunc'an ayrılır aynlmaz ne-

1'1~ L~I. ... _° lftılror ' htr, .... dt dan uyı gıtaeler, ya· tcye gittiğini bite merak etmemlt ve 
•etıtti •eler de Groıenlra· kendi odamıa kap&nmavr tercih etmlttL 

naaıı Inkiflf edecek>- 1 (.l>eootM Mr) 

100 sene evvel Istanbul 
Mahmud devrinde nıuhteşem 

bir dügün 

iki yüz mumun aydıolatdığı 
sofra kırk katırın 

taşıdığı ceyiz 
Fakat beri taırafda halk padlşahon arz·usyna 

saufednuen veır~aoeırcıen nınınm nınım ıınBDyor 
Padi~xn ikin::i kıu Mihrimah Sul

tan, evlenme müna:;cbetiyle ııefirlcre. 

harikulade güzel bir ziyafet verdi. Js. 
tanbula, Beyof luna, denize bakan dört 
tarafı ••:;.le tir köşkte içtima edildi. 
Peneerelerin altınd" ip cambaılan, bi· 
ne~ oyunları yapan silah~rler, ı;aynıız 
•eyirciler bulunuyordu. 

Cienit fcracelede örtülmilı beyaz 
ya!maklı hanımlrwr, bir tepenin yama • 
cında birbirlerinin yanına oturmakta i

diler. 
Gruptan bir saat evvel altında yiU 

kişilik bir sofra lrurulmuı olan muu • 
zzr.n lir Türk çadınna ıittik. Glimllt 
takımlan ve tabaklar harikulade gilze1-
dl. Sofrayı iki yüzden ziyade mum ay· 
dınlatıyordu . 

Davetliler, ıefaret heyetlerinden da
mat Şehir Yaryon, vilzeratUcı ve yük -
sek memurlardan müteıekkil idi. 

Yemekten ıonra kö:ke gelip donan
mayı scyretitk. Eve döndüğümü:: za • 
man lıa§an bata tenvir edilmi• Boğaziçi 
harikulade bir matzara gösterıyordu. 

Bu memlekette en büyük tezyinatı 
tabiat yapıyor. Bu dilğUn eğlencesi 

başka bir memle'Jt.ette olaydı, bütün p
şaasrnı kaybedecekti. Diln Sultanm ci· 
hazr, "arayına naklolundu. Kıymetli 

ku:na§lar ile yüklil kırk katmn lSnUnde 
bazı paşalar gitmekte ve arkalarını sü
variler ta~ip etmekte idi. Bunları mü
tet•!ciben de altmıt kişi yilrüyordu. Bi
rine.~ hamalın başındaki leğende altın 

ve inci ile fevkalade surette ciltlenmiş 
bir Kura~ ve ikinci hamalın başında 

gümüşten bilyUk bir koltuk ve diğer • 
terinin ise mangallar, murauah ımdık
lar, altından kuş ~:ıfealeri, ve daha bir 
çok levazım vardı. 

tik defa gördüğü zevcine Sultan bu
glin testim olac:~ctı • .Başta süvariler, 
sonra bUtiln saray ıal:ihnr, paşaalr, 

müftü ve beni himaye eden Hüırev 

Paıa ~·ilrümekte ve bunlardan sonra 
açrk bir tırabada zatı phanenin iki ıeh
zadesi, k·~Jar ağası ve otuz hadım ağa
sı, en nihayette tamamiyle kapalı fe.
katfde muhteıem bir aruıbda celin get
me~te idi. 

Koyu renkte altı at koıutmuı otan 
bu araba Rusya imperatonınun bedi • 
yesidir. Bir çok cariyeler ile içi dolu 
kırk kadar arab!l mnrinuteyhayr takip 
ediyordu. Bir fer!ah uzunlu~unda ikt 
sıra seyirciler araaında düğUn ayalı 

geçmekte idi. 

Maamfih ilkbhann yaptıtı ıentik 
bunhY."tn hepsine üstün.diir.,. 

MiLLETiN HALtNE 
CEUNCE 

ş:mif i de minetin ne kadar acınacak 
bir halde olduğunu olruyaJnn: 

''Memleketin fakirliği devlet \•arida
tın•n azalmasile ölçiltebillr. 

Açığı kapatmak için durm;.:lnn ver -
g:ler vazediyorlar kuınlardan, ekmek
c:ilerıden ılınan bir nevi ver~ payitaht 
kanrlınndı milstebltme b=r surette 
tahsil ediliyor. Bahk~ılar yüzde yirmi
yi h!l'l:l\.,,ete ...eriyorlar. 

Bundan bıtska kantar resmi, şal ve 
p,ümüş mamulitı d1hi gömlek ve kun
duray~ kadar vazedilen dımıa. aıçu 

re~"!'lf adr ile ver~ler almıyor. 
Fakat bu vergllert!en hasıl olan pa

ralar yaln·z tahsildarlın müstefit edi· 
yor, r1ev1ct haz:ine.;l haris ve mOrtekip 
me-.,wl-ra vem olmuştur. Mira"lann 
müsaı1ereainden, memurlveHerin satı1 • 
ma .. mdan, paranm hdrlkt kıymetin~en 
noksan baıı1ma1tndan ve bazı kimsele-

1 ıiz sene C\'\'el padl~ah Mahmut ,.,, 
onun malyctl ne halde idi. Türk mil· 
lcU nuıJ yqayorda. Sara7 ne 1Jemdc 
ldL 

Bllttin bantan dl1n blrlntl ya.zrsmı 
verdiğimiz Moltkenhı bagtbı o do,irc 
alt lldnd f1W80lda ibret l"e 4ehtetlc 
olnQ'ıM"ak, hugUn.le ,.UZ seno m'\·cl a
nwndald dorln. açurama bUttin çıplak· 

hlfyJe gC>recekslnlı. • 

Yaııya padl,ahm knmm evlcnmo
stndea batlayoraz. ltte düğ\iıulen bir 

~: 

rin .. rz:ulariyle bahşedilen paralardan 
ba~lca masarifini ödemek için zatı §a -
mane~·e varidat menbaı kalmamıştır. 

Sult'1!1, memurların mir2sını mUsa -
rl":-"den vazgeçtiğ.:.ni ilan etmiş ise de 
tatbik edilmiyor. Vaktiyle malın mü -
saderesini sahibinin idam edilmesi ta • 
kip ederdi. Şimdi ise serveti çok olan
ların bir kt!mı hada tatlı tdilirlere te-
veasill olunuyor. 

Memuriyetlerin satılması devletin 
ba~lıctt varidat menbaıdır. Bir yere ta
yin ol~ınan memur memuriyet bedeli
ni g2yet nahis bir faizle bir Ermeni
den borç aldığı için ödemek üzere git· 
tiği yerde aman vermeden ahaliyi ıoy
mağa devletçe milsuJde olunur. 

Bununla beraber bu mült~rlmler d~ 
ha ı:iyade nakden fedaklirhkta bulu • 
nan servet istihsaline vakit bırakmıyan 
ra~;pterden de k.:>rkarlar. 

Eyaletler <"•~alisi pa~nnın krndıte • 
ona g5re hazırlanırlar. Pazarlığa giri
Jirlcr. Pazarlık uymazsa kavğa, 
ederse isyan ç•kcır. 

Babıali yrni bir pa'3 tayin etmezden 
evvel civar eyaletlerin muavenetfoi te
mine itina eder. Maamafih baz:ı paıa -
lrklrır hakkında bu hal ıslaha ba~landr. 
Askeri idare ile mülkt idare ayrıldı. 
Ahali doğrudan doğruya devlet hui • 
nesine ö:femek şartile daha ço~ vergi 
vermeğe ran oldu. 

Maiyet memuru t.mrine hediyesiz ya
na;ıama,.., Drt1acı hakimine rCşvet ver
mcğe.mecburdur. Fakat en z.1yade he
diye alan zatı şahanedir. 

On ikisi Eene evvel gUmUşten is
panya sikkesi yedi kuruş kıymetinde 

idi. Simdi ise virmi bir kuru tur. · 
A k .. ..a fiatinln dilşme~.= meselesi Tür" 

kive:le her yerden ziyade bUyü~ bir f e
llktt h "'ini aldı. 

Çünkil sermayenin pek an emllkte, 

mühim bir kıımı nakittir. 
Türkiyede ıervet denilen iey, teda

vül mevkiinden çıkıp bazı lıdmselerin 

kas<ılanna ithal etti.kleri nakittir. Bu 
memlekette verilmekte olan yüzde yir
mi nisbetinde yUksek faiz nakdi cer -
mayepin tedavüle çıtu.nlmasmdaki tch. 
likeye deliLdir. Sermayenin emin bir 
yer bulması prttıT. 
cevher almayı, bir değirmen veya fıb
r~ satın almağa ter'i.h eder. Türkiye. 
de olduğµ kzıdar tezyinatı dünyanın h~ 
bir yerinde ıevmezler. Çocuklara vann· 
caya kadar halkın mücevhc:-at tapmak 
hususunda gösterdiği rağbet memleke
tin fakirliğine parmtc bir ~elildir. 
yıpiklerrai 

Bir devletin başlıca vuifelerinden 
liri umumi emniyeti temin etmek ise 
devleti aliye bu vazifeyi ifa için zerre 
kaadr çalışmaz. 

Muvaffakiyet vasıtz•1anndan olan 
ı;ermayeden ıpahrum bir memle~ette 
san:ıyiin vücudU mUmkUn olmadışğın -
dan ticaret sırf iptidai mevad ile ecne. 
bi mamulatın mübMelesinden ibaret 
kahı:. 

lşte onun için&r ki Türk kendi mem
leketinin m=ıhsuliyle dı~arciı yapılmIJ 

bir okka hazır ipek ite on okka saf ipe
ği değişir. Ziraat ise daha ziyade acı • 
naaek bir haldedir. 
Tür~ycde kimse büyük mikyasta 

7.fra:.t yapmak istemiyor. ÇUnkü hUk<l 
met derhal bir fiat vazedere~ mahsuJe
rl satın alıyor. 

Hü':\1metin verdiği fiatler, yangın ve 
veba kadar felfıketlidir. Bu tedbir yal
nız maişet sarı:ietini i:nha ile kalmıyor 
servet mcnbalannı da kurutuyor. 

Seki:: yüz bin ahalisi olan tstanbu -
lun tag.,ddi~.: pek mutedil bir iklimde 
nihayetsi:r: vu!atta gayet münbit rı:azi 
c~ilmemiı kaD:iığrndan hUk<tmet ken • 
d isine lazım olan buğdayı Odesadan 
1;etirme ğe mecbur '.>luyor.,. 

Cihanı titreten, en büyilk hükümdar· 
laar baı iğdiren roil Türk e\·ladrnın 

Sultanlardan çektiği meşakkati daima 
· ve daima b.:lmek laznrJdır. 

N. A. 

TOPLANTILAR: 

PERTEVNIY AL CECESI 
İstanbul Pertevniyal L!seal Mezunla

rı Kurumunun tertip ettiği (Pertevniyal 
Gecesi) önilmUzdeki cumartesi gUnU ak
t:ımr saat 21 den sabaha kadar devam. 
<.1mek lizere Unyon ~tez_~~
da yapılacakttr. 



Biraz Şaka 

Kadın - MotoaikJetln ıürati bqımı 
döndürüyor, seni daha fazla aeviyo • 
rum .•• 

Erkek - Demek atkı rnotorw.dm
,.orsual 

- Demek bUruı kimsesiz bir ada? .• 
- Hayır, aen varsın ya!..r. 

_4,_ 
ZARAR . 

Karılarından canlan yanan iki er -
kek, biribirlerine dert yanıyorlar: 

- Benim karım, bütün servetimi 
har vurup, harman aavurdul 

- Benimki de aklımı bapmdan aıl
dr, beni zıvanadan çıkardı ı 
-Eh, ıiz benden tarihli imitsiriz. Zara
rınız benimkisine niıbetle pek ehemmi
yetsiz 1 

DOCRU, YANLIŞ 
Karı, koca arasında kavıa çıkmıı, 

er~ek ıöyle diyor: 
- Her suale kartı iki türlü cevap 

vardır. 

- Kadın da ıöyle söylüyor: 
- Tabii! Biri seninki, biri. de doğ-

rusu! " 

KAPI DIŞARI 
EDiLECEK MiSAFiR 

Ev sahibi, yukarı kattan Z!ağıya i
nince, onu alt kat sofasında bekliyen 
alacaklı homurdndı: 

- Bu, olur §ey değil 1 Kızınız beni 
burada tam bir saattir bekletti 1 

Bunun üzerine baba, kızına çı1atı • 
yM: 1 

- Erna, misafiri ne diye beklettin?. 
Ben ıana, derhal kapı dı§an et, deme
miJ miydim 1 !. .. 

-0-• 

ANAHTAR 

Moydtner adlı bir Alman arka<!aı. 
lariyle bira içiyordu. Bir ar.ah~ ayağa 
kalktı: 

- Artık hemen eve dönmeliyim; bir 
parça daha geçikinem, bana kaıpı açıl
mu t 

Yeni tanıttığı bin:si, ıordu: 
- Anahtannız yok mu? 
- Hayır, anahtarımı evlendiğim u-

man 20,000 m'C'k drabomaya mukabil 
sattım! 

EKSiK ELBiSE 
I 

Ka-lınm doğu§ günü yıl ~nümU. Ka-
n koca, henüz uyanmıılardır. Pencere 
yanma giden kadın, orada bir müddet 
durduktan sonra geziniyor ve lıjocasına 
danerek: 

- Jorj, diyor, benim esvap do~brm
da bir kat elbise eksik 1 

..... Fakat, kim alacak, Luis? İyice 
baki 

- fyiee balctım. Xarpdaki moda 
mafanıtnrn wtrlninde duruyor! 

KAYNANA VE ŞEYTAN 
Kaynana, hiddetle damadının evine 

geliyor. Kaılarını çatmış, ondan izahat 
istiyor: 

- Kızım dün eıyasmı toplamı§, ba
na sığındı. Ağlayıp duruyor. Onun ba
na sığınmasını icap ettirecek ne söyle· 
din, lk~ayım? 

Damat, ıükQnetle ~ ediyor: 
- Sadece pılısını, pırtı&Jru toplayıp 

şeytana gitmesini söyledim 1 

KAPI DELiCi 
Misafirile konuıurken oda kapısını 

kapatan l ldın, misafiri gidince, hiz .. 
metçl kızın ağzını aradı: 

- Minna, anahtar deliğinden &özet· 
lemcıiiniz, ya? 

-Aman, ne demek? Aklıma bile gel· 
medi 1 Hem ıiz içeriden anahtar deliği
ne mendil asmıJ değil miydiniz) 

-<>--

TECRUBE 
- Tecrübe, .. bu kelimenin manbını 

izza eder misiniz? 
- Hay hay! 
Muallimin sualine kar§ı, talebe, bu 

cevabı verdikten sonra, hiç yutkunma
dan JÖyle izah etti: 

- Tecrübe, bir insan, her §eyini el
ıden çıkardıktan sonra kendisin<ie ka-
1"11 ıeycfa ! 

-o-

ODUNÇ PARA! 

- Benden 1,000 frank ödünç para 
istiyorsunuz. Faka~ bu, u para değil ... 
ve üstelik, ben sizi yakınjan tanmuyo· 
ruml 

- Evet: itte ben de buna güvenerek 
bu parayı bana ikraz edeceğinizi umu
yorum, yn! 

- f §tuyoada durmaması p~ılacak 
teY değU ... Makinistin bana borcu nr! .. 

DOCRU SöZ 
- izdivaçta, biribirine zıt vaziyef -

Jer, bilhassa telif olunab:lirler, yollu 
bir söz vardır. Bu ıöz doğru mudur 
ıizce? 

- Elbette 1 Meseli, mutlaka zeki bir 
k•dınla evlenmelisiniz r 

SEVCIU . 
- Kibar .:ki kadın konuıuyor: 
- Şoförümü değiıtirdim. Bilirsiniz, 

ki bana hizmet edenleri göbek isimleri
le çağmnağı teklifsizlik sayarım. Bunu 
lda soyadı ile çağırmak istedim, fakat ... 

- Evet? 
- Soyadı nee.~r, tahmin edersiniz? 
- Nedir? 
- Sevgili! 

. . . . . . . 
: : &1·,. 1 ' . . . .. 
- ~ l •,'; 
. . .. 

• !. 

- Sevgilim, hayabmda tek kadm-
11n .. Gözlerim senden bafka hiç bir ka
dın rörmüyOI' .• , 

Uıta ressam - Bu tabloya pek du
yarak yapmamıfSHUZ ••• 

Genç ressam - Evet, lezzetlerini an
cak tabloyu bitirdikten ıonra duydum. .. 

SALA TA MI BU? 
Mektepte muallimle talebe arasında. 

Hesap dersinde, bir sual: 
- Eğer bir patatesi 4 mUaavi parça 

halinde kesersem, ne elde ederim? 
Çocuk, §U cevabı veriyor: 
- 4 te birini! 
- Doğru eh, pclçi, eğer her 4 te bi-

rini de 4 müsavi parça ha'ı:.nde ayırır· 
sam? 

- O zaman, .. papatcı satalası yap
mıı olursunuz 1 

EVLENMEK HAKKINDA 
BtR FiKiR 

- Çtır§!mba günü evlenmenin iyi ol· 
madığına inanır mıam? 

- Şüphesiz 1 Neden Çartamba günü 
olduğu takdirde, baıka günlerdekinden 
far~lı bir netice husule gelsin? 

- Nedir ba k&irtlar! 
- Kntulycclllk yapılmamasmı emir 

için bir tamını bazırlayonu. 

- Kanmu bojımk iıtiyen hir adam on het MneJ'• ~ olmat-·• 
- Ben sana clernn miyim, insan biT iti _yanda :bmıkb!ı ~ ~ cıe-

za11aı plrer eli,.?., 

1 Mahkemelerde 1 
Bir katil davası 

neticelendi 
Maktulün karısı, kaynanası ve 
cinayeti iş1eyen mahkum oldu 

1ia ned" 
Ağırceza mahkemesi ~ki aene kadar 

evvel, Osman Nurettin isminde bir a
damı dokuz yerinden bıça.klryarak öl
ıdüren Ali Recep, ve ma~tulün kansı 
İrfan ile kaynanası Anafakinin cürme 
iştirak suçlarından görmekte olduğu 
duruımalannı dün bitirmiı verdiği 

kararı bildirmiıti.r. 
Mahkeme çok kalabalıktı. İrfan ku

cağında çocuktan olduğu halde ~yna
nasx ve Receple suçlu mevkiine otur • 
duktan sonra karann okunmasına ba§· 
landı. Karar şöyle idi: 
Çocu~ra karıı sevgisi gibi mukad. 

des bir tabiati olan Nurcttini öldüren 
Ali Rec";bin hareketi Türk ceza kanu • 
nunun 450 inci maddesinin ilÇ.nci fık
rasına &öre ölüm cezasına uymaktadır. 
Ancak, Nurcttinin mak\is tabiati Recep 
için ta!ıfif sebebi olacak kabul edilmit 
ve cezası 24 sene olarak kabul edilmit
tir. Fakat yaımm küçük olmasından 
dolayı bu ceza ıda 3 tc iki niıbetine yani 
altı 6Cneye in&rilmittir. 

İrfan ve anası İfa~at ta 6 pr sene 8 
er aya mahkCUn olmtıglardır. 

Recep bu karardan çok memnun ol-
muştur. 

\ 

Slrket-lde Jl&rlp 
bir vaka 

1ramvag arka
sından bağıran
lar mahkemeye 

verildi 
Dün gece saat 12 de Sirkecide çok 

garip bir vaka olmuştur. Sinema dönil· 
§Ü yolda giden Arif, Ahmet, Mustafa 
ve Li.tif isminde dört arkadq birden· 
bire: 

- Yeti§in, katil kaçıyor, lmdadl di-
ye bağırmağa baıtamıılardtr. 

Halk korkudan kaçışım§, polisler dü
dük çalarak vaka mahalline yetitmitler; 
ortalıkta katile benzer bir kimse görc
memiılerdir. 

Bunun üzerine yakalanan dört ar • 
kadaı: 

- BUJde tramvayın adı lratildir, ona 
koıtuk, fakat yetiıemeyince birbin'..mize 
''katil kaçtı f,, dedik; dcmiılerdir. 

Dört arkada§, aaayi§i ihlil suçundan 
Sultanahmet ıulh birinci ceza mahke -
mesine verilmitlcrdir. 

KATIL SUÇLARt iÇiN 
TEDBiR ALINDI 

KA'ıtı"l Antakyalı Tevfi~n dür ağır
ceza mahkeme.inde ve yüzlerce kiti i
le dolu bulunan koridorlaıldan kaçma • 
ğa yeltenmesi üzerine, maznunların 
götürülüp getirilmesinde, ağırcezada 

yeni bir takım tedbirler ahnmııtır. 

Şimdcn sonra maznunlann, oturduğu 

mahalde çepeçevre allngCtak vaziyetin
de jandarmalar bulunacak ve mahkeme 
kapısına da karJıhklı ilci jandarma tka
me edilecektir. 

Suçlu Tevfiğin, iddia ettiği gibi ko
lu çıÇnamııtır. 

BiR MAHKUM 30 SENE 
YATACAK 

Hırsızlık ve aoygunculuktan Uskü • 
dar hapishanesinde mevkuf bulunduğu 
sırada, yine mevkuf bulunan Kara Ah
met isimli sabık2'lının bir kavga sonun· 
da mangal demiıt ile öldüren katil İb
rahim, itlcıdiği muhtelif suçlardan do
layı 30 sene ağır hapse mahkQm ol -
muıtu. 

Dün de Kara Ahmedi öldürmek su
çundan ağırcC%ttda devam eden muha
kemesi bitmit, bundan da 6 sene hapiı 
yemittir. Bu suretle 36 sene ağır hapse 
mah~CUn olmuıtur. 

Fakat kanun buna mllaait olmadıfln· 
dan 6 senesi tenzil ddilerek mahk<Uni
yeti 30 seneye in~rilmittir. 

Aynca İbrahim 22 sene po 
rcti altında bulunacak ve ölünceye ka" 
dar da amme hizmetlerinden ınaJırUd' 
olacaktır. 

TEDBIRStZLIKTEN l)OLAYI 
BiR SENE YEDt · 

"l'ğ" netieetl Tedbirsizlik ve acemı ı ı. ...fl1P 
motörünc gayri müsait bir ıekilde y-

ledi~ 4,5 ton kömürle gider'k;e~ •. ısı:: 
törü bıatarak tayfa Bahadh!inin ~lilJSı .. 
ne sebep olan motörcü Ahmet dün •u
ğırcezada 1 sene ağır hapse ve lOO ., 
ra da para cezasına uıahkilnı olmUf 

• J 

tur. ~ 

~~~~~~-------------POLiSTE: 

Eve giren hırsıı 
Dur emrini dlolellle .. 

ylnce ateş edildi 
.: . Loknıaeıdecı-
Fatıhte Çc.qaınbada . saJslbl 

sokağında 1-2 numa~. -~ _.
Ayte ismindeki kadın dun ogletden 

4 
ra kapısını kilitleyip aokağa çı~ 
Biraz: sonra hliviycti meçhul ~r IÖ ., 
kapıya yaklagmı§, elindekl d~lckıd' 
lidi kırıp içeri girmi§, sandıgı da 
rak eşyalan toplamaya ba~' .. 

O sırada yoldan geçen 1784 n\JlllSP"' 
ralı zabıta memuru Hasan sokak ka ,, 

.. . . . ·nnı·· bJI: sım açık gormli§, ıçerıye gı :ıı• ı 

sm eıyalan toplarken görmilttUt• et 11 

Memur hırsıza tlunnasmı ihtar ,
mit, hırsız egyalan bırakıp ka~ 
baılamışor. Bunun Uzerine vuif~ 
memur hemen ailiha davranmıfı bit • 
ateı ederek hırsızı ayağından y.r.ıa 
yaralı; yak<Jlamı§tır. ~ 

Yaralı hınız Cerrahpa~ h~c tef ~ 
aine kaldınlımf, admm Ali oglu 
det olduğu anlaşılm.ıftır. 

1350 LiRAYI 
KAÇIRAN AÇIKGöZ 

Kadıköyde Maıhmutpap .oka~ 
6 numaralı evde oturan MüzeyYelı otr 
minıde bir kadın karakola bat vutdl bit • __ ı ... de 
beraber yaşadıktan Petro ~ id" 
Rumun 1350 lirasını çalıp kaçtıısn1 ! 
diaı etmittir. dı,-

Petro yakalantm§, 1084 lira çal ıst" 
• ti' ?t{csP itiraf ederek çıkarıp vemuı r. 

00 
Ji• 

lar Pctronun üzerini aranuJla~ec: " 
ra daha bulup Müzeyyene ve 
dir. 

PARA KAÇIRMAK 
ISTIYEN Y AKALANPl r 

Abanozda 39 numacalı ~~ pr 
vinde oturan Fofonun Yunanıs dııı f.tY 

ra ~çıracağı haber alınnuf, ka ~ ,_ 
man vapuruna binerken ~ 
zeri aranmııtır. • tıl,.,ttf 

Kiidmm ayakkaplan sıkı bit tarı il' 
gözden geçirilince tabıan aııta;..,e ,1-
kösele arasına yerle§tirilmit Oç tofO 
liıer liralık banknot butuıunUf• 
seyahatten ahkonulmuıtur. JIGt' 
ŞiŞLiDE Y ANCIN --: Şi~cıe~ 

riyct tepesi caddesinde Filor 11 tu • 
· · baca kadının 20 numaralı evının ~ ~ 

tuımutt konu komıular ızcaf:0cıuı0l• 
caya dökülen sularla alevler 

müıtür. 1uıard'° 
Bu aralda dama çıkan . ~biri~ 

27 yaştnda Arosyaık isIJllnd Uf. _,ı 
·· ··ne diltııı ._..ı .. 

ayağı kayaark cam ustu aneYc P" 

kolundan yaralanmıf, hastalı 
dınlmıştır. Ç~ • 

KANDlRILAN AD~ ; k'ç ~ 
kaleli Av-~m isminde birıll kell ftllP 
evvel Mahmutpapdan geÇer tıt• _ 
taırcılık suretile dolandı~ t11'S ,-

Bu yabancı adamı ka asıl'~ 
kalrlardan A vram olduğU ri!Jdttit· 
yak,.,. lnmı§, mahkemeye ve 1'1ıtl'- • 

BiR ÇOCUCUN KOLU dCSI ~ 
Dl - Maçkadan Ni~tat~1~.s oıJ 1 
för Hüseyinin idaresındclı;i .1, 

"kiye ca" ..,... 
maralı otomobil Te§Vl ..eti r 

. .-.u~ 1 ;.:_.csf • 
12 yaımda ö:tıemıre ç&•r-- ~~.f' 
varlanzm çocufun 181 k01~,c 
Şoför yakalanmıJ, soculı; 
kaJdınlml§tırı1 



lleı~ü:nBir lli~e 

'' Dra K d . I? ome ı .,, .. -
YAZAN: MeDıımed SeOlm 

A ~ca: kan kocanın sözle araların~ 
~ gırdi: 
tt - Çocuklar, bu:akın şimdi münaka 
ç~f Münakap da denmez a, bun; ı ~ ~llmll 
t '~ yanıtrmıa, yahut da lakırdı ye' ~~~ t, }ı 
1ltirnıe müsabakası! Bırakın da bu... ~ ~ · 
- Evet, ama ben haklıyım, çünkü l · 
~ .Sen neden haklı oluyormuşsun LA~-. .... 
ıc::e göre öyle, ama bir .de •• 

'l koca, sözle aralarına giren 
... ~ gene sözle aralarından ayırdıla 
~. kar§lya çekişmeğe yeniba§ta 
""''!tiler. 

'-4111~. gö~lük t.:amları jzerinden bi 
\e~e, bır de soldakine baka baka 
hı Yutkunmağa koyuldu. Adamca 
ıın ~r hal ça:resi tıılmu1tu, ama sözü 
lıtr d~tetmeg.e zamın bulamıyordu, ki 
~ı ınanada dinletmekten bir mana 
~ · Yerine getirebilse,.... öteki ma· 
tcı....lti kendiliğinden yer:ne gelivere.ler misafirliktelerse de, ne beis var; 

•at ıt-i mekamı mahdum, biri mekamı keri-

'-r l<s.vıe bir susmasını bilselerdi §Un·~·· ve bahusus, ki dti aliniz ele hhrN 
~ llısscılar da kendisini 5 .dakikacık•zır ! 
~ can kulağiyle dini emeğe zorlasa- - Yok, yok: mesele orada değil; 

: kendilerini ı 1ka bir mü1kilin hallinde 1 Zaten girip 
e gezer ı ?...... 1 oturabilecek değiller t 
~ .. kan kocanın s~smalarma yol -:--- Nasıl tensip buyururnmz; emir 
Jıerd ~· ?fkelenmekte bularak, sesinin tın 1 

'•ını yükseltti: 
'tıı.ı' "i oook, dedi. siz artık i1i azıttı- Koridora çıkan amca, kan kocayla 
~· ilen, bu yaştan sonra •:hrdırmızla rşıla§tı. Delikanlı ile genç kadın, af
~ (Sllıirip yaygaranızla kulak zarları· Bil~eleri~i -~ca ed~r~~· demin söyle· 
't&clenmesinc daha ziyade göz yu· t~gı şeyı ~oy~e?1e~ı ı~ın yal.~a~~lar: 
>tıq rtı. Ne haliniz varsa görün! Ben, hba ~.en~ılerının ıhtıl.Ua w~u§t~klen 
~tı kattaki ehlidil ahbabın yanına esele yı halledecektı, deg1l mı? 

"&t 0rurn ı -Hah, geldiniz mi şim?.i .~enim sö-
,hı, bu suPeta tehdidimsi öfkelen- :ne 1 Neyse, burada da soru uzatma· 
"hı e de kulak asan yok; bu sefer • kızım, sen ağlamak için drama git
Q .,._den Öf~elenerek, yerinden kalktı ve k istcyors~, k?.:an da ~lm~~ i_ç~ 
«i~°!. hıç te ''Fi zcmanina .. " mukad· nediye, değil mı? Hah 1 Şımdı ıkı~ı
~~ Yad~ mazi" dinlemeğe niyeti ~e dileği gayet k~~a~lıkla ka~il ! 
tti~ıı Cll, dedığini yaptı. Ağır ağır yü· hkte yola çrkın; bırınız komediye 
lıtıı ile, göbeğini oynata oynata, kapı- n, biriniz drama; sonra da 1u ma· 
\ ~ilini geçerek, yukan katı boyla- "Tir§e mahallebic~". de . buluş~p 

k sıcak birer sahlep ıçın, .. ıstersenız 
·· iünilz oyµnlan biribirinize anla· 
gelin evinize! Bundan ili hal ça-~~l%fe~. ne iyi ettiniz de tenezzil· 

~ğ .. t~tıf buyurdunuz. Gözümde 
~le unuz halde hiç de bu ıcp teırifi
~"d .. lbllıerref olaı.:ağım h!trrü hay!· 

"'il nı" 4~ UrQr .• 
~ et h' P•rtnaklannı açarak yaptığı 1 ~ICSzı a~e~ctiyle beraber, ev sahibinin 1 

Cttnı •. l ' '1 ŞOy e kısa kesti: 
'diıtı, e ubur dahi etmezke.l I Evet, e
~ttlıeı.. '"et 1 Öyle cl.du bu gc:c 1 Bir 

'li t' :•c~cye herhalde medyunü şük· 1 
' tı u zıyarcti .. 

lı-..... \>:Yı~, hayır .. bilakis,.. la .. 

~t~ıı a, öyle mi? Aman, hazret, baisi 
rtıetar · . lt'lı d ınız ned:r acaba? Ağlebi 

·~- . er· ·n~'lttı: . 1 gamü gussaya çaresiz o· 
"<Qdıır ~n cayri haddin! Rana ma· 
' abdiaciz .. 
'- ıı.~' baıını salla.clı: 

t~ 4;4tawr 
~~er· g !rullah, .. ne dcrn~k ! ,.Efen-
tı~~ ~a~ a~ağıda bc:ı de çaresaz 
t.~tcnıed~htımaJ, ama dinletemedim, .. 
""f~.. ırn 1 A w '1...·n IÖ 

1 
gız açıp da bulduğum 

,,"tf d y emeğe fırsat bulamadım ma· 1 
''b e, zAti ~ı· . . . . 
~ '"ltaf . " ınızı t1sdı e•tım 1 1 
'bcıı 'tya~ruııaıı, ett"' ~ "irullııh 1 Bcya· 
llıt tciz .. olrnayışınız mahzı n ·met 

hıL ıçın rnin ı··h t' l~k· b... ~ ... 1 ~ı e ın ..... ve a ın, 
"il' ... nıu · 

A lıttııa: b ~ıp oldu. lzah buyurur 
"\ '• et t~,., tltc~ it 8 yoksa? 
"' t·· ' oltu;;u littı: d" ta n.a yaslanarak ilk ciga· 
' .. r u: 

tıiıı ~•lrtınu • r . 
~ti eldcbir b a ıler.dir, ki şımdi genç-

ı. l'atr0 aşlıca eğlence mahallMi. 
'l:O., · Ya da · 

ıt.ı 'ahi• . sınema ı 
'4lh oı h .. 

?tıi ' • ~men başını sallıyarak 15· ''t.. Safır· . 
.ıh qalbutt· :"1n ağzından alclı: 

t;ıcı~. h"hctiını· fı zernanina .. l.1rim eyya 

~::~ "c b~~:~a Karagöz, ıııeddah, or· 
ı... ta, D.. re .... 
~'Jt .,.Ozl''k 
}~ • o a' u ·.:amları üzerinden ba· 
~1ıı~~·\>~dıı:::rn. hiç de iste~tllsi deg~il· 

"

-.... ..•cızı'' · . 
.._ "er .... _w nın ılk "nakarat" tııa 
" , . ··~gc " 

t..' <ı... çarü nfı,.ar katlan· '11z •• T 

' llıctci kı . 
•ı~ . ~e 'cf z.' 1ı:criye girdi: 
"<11,ı 'l'ldıy' w 

'h erı 1 apa~ıdan görmeğe 
~-""" ~Cli.ib• 
-~~ <lanaııaı, ı "'~~ •on ... Yarlaımdayken ra ti 

'-'~ aı1ah }d·· ayagıma gelmek ı 
ıı..,' it ·· uıaade buyunır mu· 

,., h.yı LaJc· . 
~de ın, ıçcriye buyursa· 

olnıaz nıı? Gerçi bizim· 

jyok bu ihtilafın! Oldu ml!? 
~ısındakilerin uğradıklan tered· 
kısa sr:.irdü. Genç kan koca, apartı· 

an rnerdiven basamaklnrını tıkır tı
patır kütür indiler; amca, içeriye ,u. 
Iraz sonr2, arartrman•n demir ka
gıcırdayarak açılıp güldür güldür 
Jnırken, içeride "Yadı mbi" faslın· 
/Fi zemlnina .. " nakaratile Güllü A· 
~~n Manakyana, Abdiden Hasana 
~ıyordu ..... 
.. Bah:~us o hem dram, hem kome
übiyatı, .. her ikisi ayni yerde, ayni 
fında, bunlardan maada pandomima, 
lolar, düetolar, kuvarettolar .. 

nat 22 buçuğa doğru alt kata inip 
~3 de yatan amca, mışıl mı§ıl uyur-

yanm sulannda birden silkindi. 
ra rnı görüyordu yoksa? Kulağına 
l!r geliyordu. Gözkapaklannı arala· 
rastıkta b:ışxnı çevirip kulaklarını 
ti. 

le rüyası: salon ötesi odadan karı, 
1lnrn sesleri, gecenin geç saat süku· 
yJa düğmesi ~evrilmi! radyonun pa· 
ltleri gibi, .. sükCtnu... hırpalıyordu; 
>anın da rahat ve huzurunu! 

~partnnana yerle§mesir.e rağmen 
Ye ve ent:ırisinden vazgeçmeyen am
salkım saçak yataktan kalkarak, sen· 

tiül sepet ara salondan öte odaya yak· 
!aştı; camlı kapıyı tıktrdatrp bir kanı 
kadar açılacak derecede itti: 

- Ayol, nedir bu hal? Ne bu gürül· 
ta geceyarısı? Daha yatmadınız mı? 

Uykum başıma srçradı. Ya konu, kom
~u .. 

- Ah, sen yok musun sen, amca! 
._Ah, sen! 
Oyku sersemi adam.:ağız, büsbütün 

~z.ıaJadı: 

- Ben, ne yaptım size? 
f - Gir içeriye, .• 

- Gir de öğren f 
Amca, p11ak 1ullak, genç kan koca· 

nın odasına daldı: 

- Ne oldu? 
Ayakta, pijamasının uçkurunu bağla· 

yan deJikanJr, somurtkan, homurdan· 
dı: 

- Nolacak? Bana komediye git de
diniz, gittim f 

- E, iyi ya itte. istediğin gıöi l 
- Evet, ama gülecek yerde.. ağla· 

dım! 

- Ne? Nasıl? 
- Elbette, ya 1 Orada bir dram sey-

rettim! 
- Ne gibi? 

- Ne gibi olacak? Bir komik artist, 
öteki komik artisti oyun icabı bıçakla 
yalancıktan dürtüklemek isterken, sar
hot muydu, neydi.. ileri gitti, sahiden 
cfürtükledi. Dürtükledi de nesi? Bıçağı 
sapladı .. Ayılan bayılana; oyun tatil e
d~ldi, yaralı sıhhi imdat otomobiliyle 
hastahaneye götürüldü. ~l de gül 1 

Bir an susuldu. At11.:a, rüya ım gö
rüyorum, diye parmağını Bmrken. 
~üslü pijamasına bürünmilf, oturduğu 
yatak ucunda belinden uçları sarkan 
ipekli ku~akb oynayan genç kadına git
ti gözleri .. onun da suratı asıktı. 

- E, ... ya dram? Bu vaziyete .. ve ha
line bakılırsa, o da aksine, .. seni ağlat- ,, 

madr mı yoksa? 
- Nasıl da bilinin! Elbette atlatma· 

dı, ya! Güldilrdil, hem de kahkahalar-

la t 
- Hayreti Nasıl olur? 
- Çünkü, dram artisti, tam tabanca· 

yı çekti, ateJ edecekti .. tabanca ate§ al· 
madı. Bir daha, .. bir daha .. uğraştı, uğ
raştı, .. boşuna t Derken öldürct.:eği ar· 
tist, yardımına koıtu Gene olmayınca 
ön sırada.ki seyircilerden biri tabancayı 
ateılemek için sahneye fırladı. Ve perde 
indirildi 1 Herkes gülmekten katıldı: 
tabü ben de.. Oyunun da tadı kaçt? it· 

(Sonu 10 uncu ıJayfadn.) 

Donanma cemi
yeti piyankosu 

çekildi 
!>onanma cemiyeti ikramlyell tahvilAtI 

piyangosunun l5 mart 1938 günU yapılan 
66 neı keoidesinde Umuniye ve amorti 
isabet eden tabvillt numar&larmı göste
rir cetveldir . 
Ke~lded eltfa olunan tertip numaralan: 
374 990 2258 2532 4500 4685 6:529 7011 
7121 8552 8997 

İkramiye isabet eden numaralar 

tkramlye TL. Tertip No: Sıra No: 

1000 374 2 

150 990 22 

100 7121 55 

10 7121 20 

10 8552 99 

10 4685 97 

10 2258 41 

10 7011 35 

5 6529 73 

5 8997 71 
!l 8997 H 

5 990 97 
5 2532 73 

BalAdaki tertiplerin hizalarında göste
rilen sıra numarnlıı.rmdan mütebaki ay
n rtcrtiplcrin diğer sıra numaralarına ve 
4500 No: lu tertibe klmilen amorti isa
bet etmiştir. 

lkramtye ve amorti bedelleri 22 mart 
1138 tsrlhiaden ltfbaren tediye edile -
cektir. Amorti bedeli beher tahvil i~ln ı 
bir TUrk lirası ve yirmi kuruftur. 

Avusturya hadiselerine 
resimle bir bakış 

mtıer IJnz ,lehrlndc kencllslnl karııla yanlar balkondan mubbele ~-

ıs mart ve mlltealdp g\inlerde Vlyanacla yapılan büyük n\imayiılerden 'bb 

gi}rünu, .•• 

mtıerfn Vlyanaya glnHll 12 mltnl yöilll otomeblllcnlen hzı1an.. 
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SAF HAYAT 
Pau!a otomobili ilk defa olarak cör

meyordu: birkaç kere taksiye binmiı· 
d - bu kilt burunlu arabalar Peıte 
aobldarmda &öıüneli çok ohnaınııtı -
ama, otomob:J der.e: ·ıecek otomobile 
il) defa olarak biniyordu. Bu otomobil 
kapalı delildi, bUyilktU: ona Mnip yal· 
nu hayvanat bahçesinden Andra11v 
c.addeaine citmeyorlar, birçok yollardan 
dolaııyorlar. Şoför otomo .. ili !yl idare 
cd:yor, ath arabalara, el ar.lLalarına. 
tramvaylara Ye bilhassa adamlara çarp· 
madan gi.diyrdu: Karşıd:dl koirııya ge· 
çeoıler otomobilin önün--!e 1a1mp kalr
yt-rlardr. Şoför otomobili · ': hızla1tr· 
rıyor, b:r yavaşlatıyordu: bir elile vo
J;;ntı tutuyor, ötelı::yle de o ::d yandaki 
61etlerden kih birini, kih ötek:ni tutu· 
7or, ç21ryc.ıdu ... 

Genlı vı dosdofru giden bir cadde· 
ye geli:.•.;e, moton:n aeai birdenbire de· 
11fti, daha y:ıkıeldi, mıı ıldayar. bir ke· 

·-~ benz,.mevnrch artrk, kop l· 
havlamuma benziyordu "1'1:1 rlyade: 
c.trımobil de tçuy?r rf'ıl!"dl. P.ula rfiz· 
ıtnn 1rula':lanm yalayarak ıeçtltfnf 
~ediyordu. 

.. Ne gidiyor! Bu ımn rUı,tr. ne~
aelt Yolun iki tarafmdakl atı~lar, tat
_lar. evler, tarlalar n~ k09uyorlarr 

Ontar C!a bu batdlSndO. "dl ıOr'ıt 

f$fnde, memnun ve mesrur ueuvcrlar· 
"'ı ... X::i:-,;l"-:bir.: pl•'"'T"""'•n ık~ h'ı 
ttY plt1ayor: araba bir hav•11 mçrı· 
7or: boğuk ve keskin seıter dı•yuluyor: 
ti~ndekiler blribirtne giriyor: ıraba yo
llan kenar•nt!a, ifrl bir vaziyet atarak 
dı ruyor. Şofor hemen yere atlıyor. 

Sonra. başındaki bereyi çıkararak: 
- Bir kaza oldu, cf endim, diyor. 

Ba,tnılaki bereyi erkarm1111 b!r hOr· 
n-.et eseri am1, sanki baımı l"tşımak i· 

.. ~in çıkarmrı gibi, sonra anlatıyor: 

- A rkil-"'a.k: sot te1ter1e!e çivi battt, 
diyor. P:ı kl>ylüler. ıttannm "•llannda 
~ ç:vileri hep y~ttan d8ke·1erl 

Sonra, yedek tekerleği tanı.ttnm bir 
seyrek ıiireee~!nl ı8ylllyor. Jlu mlld 
't'et zarfında bavtıtr r-tnm"'1'''·'•n ln~bl 
lirler: !nsfoler ki o da otomob:ıt daha 
.. ..,,.,., lta11ırab!ltin; çok altr lir araba 

· ~bnkO. 

Otomobnden fnlyor1ar: y(171erinde. 
yı bir kaza olsaydı dilşünce,iyle b'r en
dişe var. Sc.nra yolun kenarındaki hen· 
celrten atl:ıyor1ar ve otlara otwuyorlar. 
Babalan: 

- Gl5rd"n0z mO: dlvor, otômObn ne , 
Jrpc1tr teklmut etse~. Yo11u fena mı. 
de&n mf. Bizdeki yonar da nuıtnm. A· 
D'l"rikadı, orHY otomobilin çıktı~ yer 
rothr avna ~:hl c1flmd0zmn-. itiyorlar 
B;zr!e 15vte mi. btzfm bu fhtftt:tr Avru· 
p,da? rnurda V'JzünO ekşMvor.l ~e· 
nim nek limid:m vok tı•"'T"""'ı.n;n id:1<bıı 
l'nden: be•e uzun ıe,·1'-ı:ııtl~rdf' tir~n~ 

lir.~rsin gidersin; istersen yatıklı va· 

g . .mla .•• 
Dlhı da kon114ttu ama. Pcıu' · ctıktrat 

ttm•ı1i ne s15,,l~rtı;ı;.;ne: tıt"""""h;\e 1ı"'kt· 
yor"u o, ntcımobill nas,1 1rıo'~·racııık "°" 
for dive. t~te iııe b:ıı•tavor: ttı:ıvprt ~·ke· 
tınl çrkanvor. 1trtrna uzun, bol mavi bir 

ıB""'~k ~eçirfvor. 
• "~lmdt otomobnl tutup ""'<!ıı-t··\ 
ini? bfr el'nf vere Vft"3ytT) ~tekf elt••te 
te1'er1•3f mi tat-acık: yc-ku c-•r-!""~bıtı 

ten•h~l,.,( n'lt r._.e,. ... ı..: n 1r••hr ~·~vvetl; 
mf btt snr ... r: ~ k-' .. r 1runet11 ıdarr 
olur mu dOnvada? ... " 

Gyl5r~ menınun btr h~tae, '1lh"'t ra· 
~tıt f'\tuf'T"'"~ ,..tlarn ''.%erlne. Y.lara, en
ti n~t " {\,.ertndelcf ,, ....... ~ ""''•··f lrfr

te"m~tn di,,e otomt'hilf., mftvi ~~·'l· 
ı:r. ''""'"'· on•tn t\,.eri"'e otttr...,11•. Paba· 
lan. k,,,.u•T"1"~"'"' ~··nı,,., f'-'ivor: 

"··· ben'm lr.tn "e31 p"if. , ..... ı. 1r•n 
4!rennl emanet M..., .... için ~torıohr 

hft!nm•'-tt ne kadar r .ahi( clu~ o
ı.~. hac!1 volu"' O.tande t-tr \kot .• Be 
l-alpa,b•t del'kanh nf! yap~.'· 

"""'nm ytnTT"Aıın kalkıyor ve hen 
4'e!e ":\'·h~1•1or. Paub: 

- Ş!m':!i kal:lıra=~ ın <.t:ımob:Ii"' 

4'11• "-:11)': :. 
- Evet. dlvor babl!'sr. 
lahlden de adam otomobiliblchnyor 

ve Paula, ıoforun otomobili ke:ıdiılnden 
cıUıündüiünden bambaıka tarzda kal· 
J.ırdı~ını ıörü) or: "tomol:ilin •ru tara· 
Eına bir demir parça11 dayayor, sonra 
elıne bir manivele alıyor, onlan kaldı· 
rıyor, otomobil on bet. yirmi .antim ka· 
dar kalkıyor. Sc.nra tofor otomobilin ar
, •. sındaki tc&erlekk.rden biriı·i alıy?r 

ve eski tekerl~ğin yerine takıyor. 
Babalan tekrar onların yanına ccJiyor 

"e otlara oturuyor. 
- Zor bir iı değil, diyor, ama bile· 

ne. 
Klara: 
- Evet, diyor ve daha yavaı sesle 

ilave ediyor: 
- Ben kendim için hiç korkmadım, 

!"'lktor, diyor. 
Babaları da sesini alçaltarak: 
-Sabi mi? diyc.r. K:min için korktun 

peki? 
Klara biraz duruyor, ıonra p.ayet ya· 

v::.ı bir seıile: 
- Şey .•. dlyor. Otomobil:Je benim l· 

slrı hayatımda daha büyük mevkii olan 
Uri vardı. 

Babalan, ,ene: 
- Sahi mi? diye ıoruyor. 
Bunu y:ıvaşça, gar:p ve t · .. 1• bir tel· 

e soruyor. Son:-a, rüksek ses1f : 
- Balan çocuklar! diyor. Leylek r8r· 

m~k isteyen nr :ıu? 
Gökyllzünü ectterivor. Bi~ uutwı 

ctlann üzer:ne uzanmr' nlan Gv<Srırv 
bc.~ıru kaldırıyor, bakıyJr! leylekler 
Pı.utavı allkadar etmeyoı. Me:ıınun ol· 
mıyarak: 

.. Bitti mi?" diyor kendi kencitne. !on· 
n Ulve ediyor: .. Hayır, dahı var." bu 
e:rada şofor bir iki şey d .. ha yapıyor, 

sonra otomoboli yere indirerek onlara 
aulen:yr: 

- Oldu, PFendim. Gidebtlirlz! 
Pau'a kendi ken:füıe "anh~ıiıvor. di· 

yor. Bize krzmam11 hiç! Bu ir:ıt!ar kuv
•etH ad!m voktur dlinvıı"'ı !..." 

Otomobilln yanma ceıdi:;ıert aman. 
toforı 

- TP1fh'1mz """'"'· "1.,.,,,., rt-.1 arka 
tekeTtekterden birine de~ ~e. 8n te
h:-1ek1erden b" .. ine lıat"l!l"'~· . .. •-··k h•s. 
,.11: t-:'·metre ıUratle ayJe bir dey.iJr
tlk kil 

Ba"-1"'"' F°'"'oonW?I b.,kı-ntr: 
- Sahi toılthimiı varımı. diyor. 
$ofnr ~ıtnyor: 
- t~te bu O'·n· hallerde tam ıofor o

J .. r bl5yle yapar! 
Bu,,Ja" .;; •• ı.~ıkten tonra trmafma 

bn~ryor. Bab11an: 

- Batıl itikat, ~f vor ımı, 3tek0er 
gtne trrnaklanna bakrycı·'"'"· 

(Devamı "1') 

KO~SER: 

Kadıköy Halkev'nden: 19 Mart 938 

cı.rr..ırtesi al~~amr S1!2lt 21 de Evimiz sa· 
lo"unda orkestra şeFi !skendcr Ardanm 
İ!!tlra!<ite <Oda musikisi konseri) her
lreı gelebilir. 

Kadıköy Halkevinden: 18 Mart 938 
cuma akşamı aut 21 de Evimiz salo
nunda Bay Re,at Kaynar (Şahsiyet ter
biyesi) isimli b!r konferans vr.recektir. 
Kcmf erans:a berkea ge!ebilir. 

Nesim Pap •• H'Yli!İal 

Bal 
Kavanozu 

• 

Bir poli.s hikaye si 
ÇEV~REN: lbrahim Hov1 

G E\;~N &wı ön merdiveruerden 
odama çıkar~n, ev sahibinin, 

pcnçerd.ien sarkıtt•tı, ••Bir oda kiralık· 
tır .. ,, ilanın kaldmlnuı oldu&unu ıör • 
düm. Sev;.ndim. Çünkü altı aydan beri· 
&r,bu katta, tek bagıma guguk gibi, hiç 
bir canyoldz-~ı olmadan oturuyordum. 

Hazırol Cözef Vitek 1.. Diye kendi 
kendime, söyledim. İşte yeni bir ~om
§U geliyor Eana.. pencereleri güne§e 
doğru olan o geniı odada artık, hayat 
eserleri batacak, insan aesi işiteceksin .. 
Sonra yeni kiracıyı merak etmcğe b:lj· 
ladım, büsbütün yabancı mıdır, yoksa 
San Fransiskolu b".irsi midir, diye dü
ıündüm.a K.ad.n, mı erkek mi acaba? 
derken, kapıyı astım ve şrpp:ı:la~ bizim 
oda komıusunun bir kadın olduğunu 

an!adını. Zira sofaya kadar, ağır bir 
lavanta kokusu yayılmııtı. 

Odam:> çıktım. Koku arttıkça, arttı. 

Keıkinleıtikçe, ~e!kinlegti. Bu tıpkı 
rüzglrsız bir yaz gecesi gibi ağır ve 
bunaltıcı bir koku idi. Hatm10a, bir va
kitler ayn: odada oturan ?ir Rus Pren· 
seıile kızı geldi. Onlar kapılarını açıp 
ta tok~a çıktılar mıydı, itimi öğren • 
diğim Prag civarında bulunan bir ma
nastırın gölgeli köıesinde > etişen me· 
nek~:lerden yapılma, hafif, latif bir ll
vanta ko~usu ortalığı bürürdil. 

B U k:ldm ne biçim ola? .. Diye • 
rek, her hangi bir insanın yer· 

Icıirken ç·'karacağı reslcre, gezinişleri
ne kulak verdim.. Llkin ortalıkta çit 
bile duyulnuycrdu. 

B.'..rden merdivenleri kır21rcas•na bir
kaç ki§iye, ev sahibimin, buyurunuz, 
buyurunuz .diye neıe ile seslendiğini i
fİttim. Ar~:adaı1an, §Öyle bir oyun çe· 
Tirelim .diye davet ettiğ!.m aklıma ıel-

Kara Mustafa 
Paşaya ait sebil 
MDze lialdırıJmama

sını Jstedl 
Çarııkapıda Karamustafapafrwya a

it mezar ve medresenin ged ç~kilerek 
buradaki yolun genişletilmesi mevzuu
bahsolmuı, bayii müzakerelerden son· 
ra bu it geri kalmıştır. 

Ç:...ııkapıdaki dar yolun &'enişletil • 
mesi mese!esi yeniden ortaya çılynıı • 
tır. 

Keyfiyet mliuler idare!'foden sorul
muJ. müzeler burada medreac ve ıebilin 
olduğu gibi kalmasını, medresenin ar • 
kasından Beyuıda doğru bir yol açıl· 
masını tramvay hrdar ndan birinin bu 
yola alınmasının muvafık olacağını bil· 
dirmittir. Bununla beraber belediyece 
beniU bir karar verilmemlıtir. Şet-1r 

mUtehasaıtt Prosunun harit~ıınd~ bu -
raya ait göstere-:eği yol istikameti gö
rüUükten ıonra kati karar verilecek -
tir. 

MUzel~r idaresi Ça11ıkaprda1ri Se • 
biller, me.:re::e ve rr.ezarh~l~ın güzel 
bir mamara teşkil ettiği kanıatınde • 
dir. 

di. Kapıyı açtım. Kurund- .XCıiktc sa· 
lııt•irm Yunanb ar~aı, JıZJ:& bir ~ • 
dın olan lokantada rutladığım ~ ..>l&• 
1ı Rus yol~ ıUlerek, Polnab ~ 
rim olan ark•d•qım iıe sanki bir,4-aya· ı 
Jet ıörmüı, ölüm haberi almıı lftri. a
sık bir suratla içeriye cirtdilcr-

Haza yapratı gibi tiril tiril titredi· 
ğini görünce : 

-Yahu ne oluyorsun, nen var? .• di
yerek bir iskem' ye oturttum. 

Sonra, kaoo fc:aba eülen diğer arka
daşlara döneı ·k olduk&a sert bir eda 
ile: 

-Amma da i::ufsa ıeyleniniz, bir 
arkada111uz keder içindcıd.'.r, dertlidir de 
d•~'.la hila umunamıyorıunuz ••• diye çı· 
kı§tJJD. 

Rus yoldag sesini yükseltti: 
- Keder, meder, ben anlamam. Ev 

sahibin bize kapryı açıncaya kadar net
esinden civa gibi yeriooe duramıyordu. 

Yold<?ftm, elini alnına götürerek mı
nld.adı: 

- Bu evde, koridorda garip bir 11· 
vanta kokusu var •• 

Yunanlı l'"~;:ıdaı. ~cndi!.:ne has o ço· 
cukça tavri> ıc: 

- Lavanta !:okusu için. Sen de ken
dini erkekten mi sanıyorsun .. una ba -
kın. Bir liv<1nta kokuıiyle, neredeyse 
bayılacak. Oğlum bunlar kadın işidir. 

Bizi açmaz, diye söylendi. 

Rusun iyiliği Ur.tünde :di: 
- Belki asıl it llvantada değildir. 

Bu vedle ile bııka bir tefi batırlamıt 
olabilir .• 

Ben başımı r.alla:lım ve kanıtnn: 
- Kız kardeıim öldüğü zaman, ben 

de 8yle olmuıtum. Babı;nn evi önün· 
deki elma ağaçlan çiçek •çmtftt. Şlnı. 
di nerede ve ne Z4.Cn2n ç.'.ç~k açmıı biı 
elma ağacının kokusunu ılr.am, aoğuk, 
karanlık bir odada, ba~mm ucunda 
kandiller yanara~ ölUm döıeğirde ya· 
trwn kız kardetimi hatırlar, görür ıibi 
olurum. 

Rus yoldaı yine atıldı: 
- Musiki de, böyledir. Me!ell bir 

yaz günil, bir konser dinle.·ıiniz veya· 
but bir melodi kutağmızdan gönlünüze 
akar. Sonra her ne zaman bu par~ayı 
dinlesen.:z, zanno:lerainiz 1ci, leylAk dal· 
lan a:-a:sında delikanhlarl:ıı, genç baki -
reler raksetme1<te, serçel~r, gölgeler -
den bir ç·kıp bir kaybolma!<tadrrlar .• 
Hemşerim içini çekerek: - Haklı -

ım .. diye inledi. 
Yunanlı arkadat bu jeste dayanama

dı ve gülerek dü§üntlüğünü açığa vur
du: 

- Şu da~:kada bh:im arkadatm ha
yatiD1e, ne bir ötu başı etrafında ya -
n-.:ı kandiller, ne de, leylaklar araaında 
danse1cn de\=kanhlarla, bSkireterin bu
lun'11adığ'n~ vallahi, biUAhi iddia ede
ceğim. Lakin, bu koku yok mu, beni 
bile gıcıkladr. 

Rus yotdaı. derln bir nefes alıp, ya
vaı yavaı bırak-.1rk: 

- Bu kolc.u, her halde pek te kibar 
iti bir ~oku değil hani, dedi. 

Yunanlı arkadaş anlamak merakile 
sesin.: tatlıl:'}tırdı: 

Aşk qüzünden ölüm 
Eski Mısır nazırlarından t:vfik Ne· 

5İın paşa ölmüştür. Müteveffanın yetmit 
te§ yaşında bir ihtiyar olJuğunu bilen· 
lcı, bu öı:·m h5.diseı:ini tabii görürler; 
iak:ıt bu ölümün seb:bi bir a~k mace
rası oldu~unu iş'tince hayrettc.n hayre
te düıerl:r ... 

B:ı yetm!ı b:ıllk iht!yar Mrsırlt bun· 
dan bir sene evvel Viyanada bulunu
yordu. Orada oturduğu otel sahibinin 
?.- arya Hubrer İ!mind:ki kTZına gö· 
nUI verm';ti. A!k heyectnmı tesk'n et· 
m~k için de bu Viyannlr krz i:e evlen
n ·!~ istemiı;ti. Eav~n ~ırarya hen·: ,_.. on 
~:edi yı~rna ıirmemit bir mektepli klı 
nJ..,.uğundan baLuı ve anası iıd'vacm 

bir sene IOIU'l.y& bırakrJmaımı teklif et-

miıterdL Mıırrh Atık pap da iater is· 
temez bekleyecekti. 

Halbuki pa~~mm m!nsına konmak t
çiu dört gözle ölümünü bekleyen ıkra· 
hcıı izd:vaç pllnrnı ha'!>er alır almaz 

harekete geçmişler, m1hkemeye müra· 
\:'Ht ederek ihtiyar hıkkmd.a hacir ka· 
rın verilmesini istemiı!erdir. Vakıa 

mahkeme neticede davacılann ld.d'.aamı 
tc:sdik etmemig, ihtiyar ;...--ı·:al ve eml!· 
kine tasarrur hakkını muhafaza f'tmi! 

tir. F:ı'·at mu!ıakeme e!naımda söyle· 
nen s8zler zavallı lş·k p~şayı dckun 
muıtur. Ve bundan dolayı ııtalp hasta· 
lığına tutularak bir ,nn •"clliainlıı 
fc,tolraflan arumda ölmllftUr 1 

- Sevclllin kadm kimdi? .. B• r:; 
bu cibi batıraalrla harap oıaıak 1191 
de mütbif bir ıey l 
Hemıerim: 

- o çok güzeldi, tdiye içini sistit 
Rus arkadat aordu: 1,,. 
- Sen yç y;,pnda idin, o saıolO 
- 6, belki de yedi vaıtanııda 1- dl 
Yunanlı arkada-:. AhmeVo ıuıaısı' 

ve hayk.rdı: ~llpst" • bit. 
- Yedi yapda iken Aıık olduP· 

Amma da 1.t•ima ıey be 1 .. 
- Hiç te saçma bir ıey delil bi .. 

san, gözünün cıyayı ıeçm• ,.. -
dakikadan itibaren sever, re'· dol
::un etme, sen, sen bile dah~ ~otar ıa' 
maz, nilamaı:bn mı, meme ıçill al 
dın mı sanki.. -t • 

Bu felsefeyi yumurtlıyaıı Ru• ,.,.. 

daıtı.. • J1r 
- Elbette acıkınca, meme için 

dım, ıüphesiz. ıer 

- Amma, itin içinde batkl ~ -
de vardı. Büyülıj annenin u.z~ttı~ı ıı'ol 
mm bir elma, ve yahut bit ~ -
ziriltisi, haydi bilemedin, be.zc ... .. uı:ıec Po' 
mıt badem ezmesi çukulatı gor 
bale geldin, hatırlıyor musun t. .,/#" 

- Buna a§k demezler ki, ben ~dt· 
onları elde etmek iatiyorduın, 0 ,dl• 

- tgte buna aşk derler .. tater 1, tlf 
sinde, ister yetmitı'nde ohun, bepll 

1 .,, ' 
ni kapıya ç•kar .. dedi Rus yo ~ ~ 

Bunun üzeıine hemıerirıı ~ 
ze baktı. v~ yavaşça söylendi: ""f. 

- İnsan bir ruyayı bu kadar 
vetle ak,lında tutamaz ki.. yl tJ-, 

Yun:.cıh arka'd"a.1
1 
artık çetıiıurıe~ 

lin bir tarafa bırakarak aç:.kuP 

ıtlldU. Ve: bit 1'f' 
- Desene ki, ruyanda ınıeı .u-0 • 

dm cörmilı te onun bayalile 
6 

yonun.. ~ 
- tyi amma, bu da otataıs f'1 

dir hocam.. ıctll 
Rus yoldat. yine sesini yi1kl' ,.,.d,., 
- Amma da aptal ,eytiııi' ı:t' 8"' 

Sanki insa.-ı ruyayı yalnız yata ,-'f' 
rürmüı gibi.. gözü açık garülell 
lar asıl in!anr ezer, harap eder .. 

Hemşerim: tt'* 
- Hay ayağının altını öpert;~ ~ 

benim de aaryıp ta bulaın~dı '"'O' 
bu: Beni üzen de bu açık ıö•1' 
ğüm ruyadır. octJSI ~ 

Tam bu ı:rada, komgunuıı etil'- .,~ 
dr. Uçüm\U de kulak kesil ·dolp 

• )EOfl .h 
tekrar kapandı Yeni kırcı, __ ıı r . ar- • 
hızlı hızlı tl'/aklarını yere ~r lJ for! 
rUdU. Merdivenleri yine 0 bıl _AlfJJ f" 

ı..:. 1'aP-
yU1lyte indL Sonra da ~ __ J 
kildiğinl duyduk. ttıW' fO'; 
Arbdaılarım bana ba .. :_... 

lı köylUmün ıaıteri çaksPÔ ~ .J 
muıtu. ı:ıifl.. ,.,..

- Evet, iş~e o ko'lrp, ay 
vallahi.. dedi. 
Yunanlı arkadaı: ,il' 

- Yine neden ba]ııedifO't dl1' 
du. ft"'IJ 

Rus yoldıt atıldı: f4ddf· '~.ıil' 
- Ruy:ı::ıını anlatJY

0
• de ~ 

şUpben olmasın.. yahu bi.I 

lim. cSd f' 
Dedl b"t ıoc" 
Hemıcrinı cebinden 

1 ~ 
kardL c1't1-

- Pekala diye içini ç 
.., • İS· 

benimle alay edeceksin rtk: t"' 
Yunanlı arkada!~ ~~e,U. d11' 
- Her halde bepiJlıil t'-

tıl k verdim. ııı.ı...!ı k6f ıUSS' 
Bunun Uzerlne P~ 

ceraauu anlatmaY• 

Veı 
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Havzada 74 ıcuk giyd:riJdi 
~ ·\ 

izmirli birpehlivan 

Karısını km.arda iki 
c buçuk lİTılJa sattı 

~"Y'han {Huıuıi) - Gece kahvelerin umat nihayet bulduktan sonra pa· 
d ilde k' k t~ es ı umarcılardan Pehlivan 'l veren şahıs ve kadının koca.:ı ma· 
't~ ekte maruf şahıı birkaç kafadar Pehlivan karısını meçhul şahsa tak
tcıı c:§~arı ile birlikte kumar oynarlar- l ederek kumarda yutulduğunu ve 
~htt bı?de bulunan mevcut parasını disinin de satıldığını sövltmekle bu 
~ t ?111 ve paraımı tekrar kazanmak amtık seni buna vereceğim demiştir. 
hı~tı:n;e bulunan k!limini veaair et- lın, kocasının isranna karıı bağır
~ağa erhat satıp tekrar kumar oy- ve yakın komşulan başına topla· 
lbıq b koyulmuştur. Ne yazık ki Peh· ı suretiyle kend:ni kurtarabilmiıtir. 
hayıo~nda da yenilmek talihsizliğine :eyecanlı gürültü karşısında kadının 
tht

11 
ak, paralann şıkırtısı Pehlivanı •ı ve karısını sattığı meçhul şahıs 

~tbah~ gal~ana getirerek eıi olan f etmi§SC de kadın vaziyeti derhal 
~~aldı'" adını ıki buçuk liraya satmış aya bildirmiı ve Pehlivanla diğer 

· gı parayı da tekrar kaybetmiş- slar yakalanarak haklarında takiba-

~ • t:.>easül edilmiştir. 

tzıne muntazarıyollar köprü
t . ler ve şosele yapılmalı 
~ '"ttın (li . 
~:' ' usuıt muhabirimizden) -1 
; talııtı~e fidanlıklar dahil olc!uğu hal· 
"lı.. ıncn E . d 

ı,,ıce on sene küreğe mahk~m edilip 
ı)iddeti ı~ıuhtclif Fransız hapishane· 
ke Cenubi Amerikadaki Göyan 
1<'-IZ sömürg:sinde ve Şeytanadala 
n geçiren ve Cumhuriyet hükümeti
rJclaletiyle memlekete dönen bu 
kıCtli genç az zamanda hakikaten 
çJtıymctli eserler vücuda getirmiş, 
kkanununu tatbike muvaffak olmuş· 
tı 

b.-.ıt\rc rzın e 62.000 hektar ara· 
~ \iıut.oıup bunun ancak 3700 hek-

l'tiaı.::nd~ zcrriat . yapılmaktadrr. 
~•ır, it cvı sırasiylc: Pamuk, sisam, 
'lt • Utnda f ~ cı~tk ~· aıulyc, nolıut, bakla, 
~-~ Sc\rd sogan, aarnusak, buğdayı 
:-q bir ardır. Alelumum zerriat ipti· 
~ t §ekild d' 
ı 'lkt0 e ır. Mıntakada yalnız 
>-dt il r ?1evcuttur. Meyva'.:ılık daha 

" ~r-.· arınccdir. 
, ' c.llld 
ı;;ıır. ~ ınaruf ve meıhur sanatlar 

~ttur lel~rnurn küçük aanatlar 
't ~ltir. ~a l3ılhassa terzilikte ileri gi· 
t ~olll llarnış köyünde manganez 

~-:ı llladenl · 
rıahi;r erıne tesadüf edilmi~tir. 

~ ~~rı ~ e ınerkezi yol ve caddeleri ' 
ato hilinde 1 ·b· ' . lllobil • yapı mıı gı ı araba 

~ı~ti~ltld ışlcrnesine müsait geni tik 
ı..~t adır M k d . 
1()1 ttılınt • nıta ıı a hır kısrm 

:lediye bütçesi 12090 liradır. Bu 
p İle kasaba ihtiyaçları karşılanmağa 
vrnumi ihtiyaçları gidcrilrr.~ğe çalşr 
ti· 
ıiifus ve arazi itibariyl~ bu kadar 
Jı ve kaza merkezine uzak olan Er-

11 yegane mühim 'lol:sanr, tam tCJ· 
ı,tlı olmamaw:lu. Adliye nüfus, tapu 
~ıhhat daireler;nin bubnmamar.r yü· 
ıden halk bilhassa kış günlerinde faz-
1nüş~ül3.t çekmektedir. 

tıı tr arabatr\rn ve ~o~! \.1iindedir. 
~ ~llatg a Yollariyle biribirinc bağ· sn Cm 0 r d 0) ft 0 d 1 f) f d) 
~~ a da t 
~ tırıdan esviycleri yapılmamış 

:"tc nar bu n:~~tazam değildir. Dere 
t~lt it.. t\i •Un icaplannı kar§ılaya· 
'1 opruı 

''~oatbirı do:r kurulmamıştır. Umu· 
'• )l~~lc: haı~Urdu~u kötü neticeler
\~c illt ın Yüzde yirmisi frengili 

, c 3 • 4tnııı sıtmalıdır. Vedem de 
<:tadır. ~ v~tandaıı ı nçcsi altına 

't ı-.. llıt:ı..:ad ahıyc merkezinde nahiyt 
·11rd ele rn l 

~~ ır, ernur an ve bir ka· 
tııı!lalll 
'·~'ll<tıı '§ lc:o;ru d • ·~t 'l-'ot . n ekı ırcak su kaphca-

tdtctk;~ıaatını müt:akır halk is· 
ti ır. 

tt . .\\'iti 
~~~l'ıahi;oc~ı~u~ iŞLERi 

~~tı~'.dtneb~~nın birçok kazalara,.nis· 
ltı-~lt ~ teati tek tekilde muntazam 

lııdt"lt hat 1 "?kaklan ve bina iti-
~t' <>ldu'- takip eden anacaddcler 
11.ı· it I';;~ •• 

~~ ~e ah &'.ızel ve asri iki kat· 
~t~· Cc\oi lap evleri vardır. 
~ ll'j •o ~ltnıku ·· 

'tı..~~ il ıJri Yıldı crn foy •. ppyörfmh 1 
tı~ ~ lın~;- 1~ r daha guzelJeşmiı-
\: '~~~tlr, ~ tayin edil~n Bay ı 
ıı. 'ıı~il den asabayr imar için ge..._ l ccck a tt'1in urette çalı§ıyor. 

de Fransız divanı-

zrnir, (Hususi) - Şehrimizde bir 

~ndırıcılık hadiaesi meydana çıka -
1 

r11ştır. Dolandırıcılar, En';n ve Os -

n1 ••:fünnda iki kişidir. Bunlar, güm
r memurlarından üç ki~inin 7500 li
rl"1 -dolandırmışlardır. 

;??ün ve Osman, üç mcmu:a ucuz ev 
ataklarını vaadeylemi§ler, paral;ı:ı 

çtnl§ler, sonra da biri memur rolü oy-

n~tak bugün yarın diye tam bir sene 

b/ctrnişlerdir. 
tolandırıldı~larını rı:ılı7<..1 memur -

lalllüştercken müddeiumumiliğe mü

ra1ilt etrr.'.şler ve hadiseyi bildirmiş -

lelir. Emin bulunmuş, hakl:ın:Ja taki

be:' başlanmıştır . Arkadaşı Osman 

n/d·ııda yoktur. 

YEDl BOMBA 16 FlŞEK 

~tnir, (Hususi) - Zabıta, yangın 

y~tlde yedi bomba ile 22 fişek bul -

mltur. Yap.lan tahkikatta bomba ve 

EiJklerin iHal ztımanmdan kaldığı tes
bi Cdilmlştir. 

CJ - KURUN 17-M A R T - t.938 
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f'!O. 65 YAZAN: Turan Aziz Beıer 

Holivoda kadar gitmişken ... 

Niçin artist olmadın! / 
Bu meselenin içgüzünü anlatagim ••• { 
bir hadiseye meydan vermedi. Bu Er
meni şehrinden çıkarken Nevyorktakl 
hfalatyalıyı hatırladım. 

San Fransiskoya Golden G:ıte deni
len bir körfezden geçiliyor .. Vapurlar 
bir taraftan diğer tarafa bir saatte 
geçiyorlar .. Körfezin bir ucunda KaJi
forniya hUkiimctinin merkezi olan 0-
akland şehri diğer ucunda da sa.ıl 
Fransisko vardır. 1,5 milyon nüfusu 
olan bu şehir Amerikanın mühim tica
ret merkezlerinden biridir • 

Burada çok iyi bir kabule mazhar 
oldum. Los Ancelos şehremininin mek
tubunu verdiğim burn şehremini beni 
yanma alarak etrafı gezdirdi. Ticaret 
odasiyle liman dairesini ziyaret ettik. 
Bu mühim ticaret merkezinde bir 
Türk konsolosunun buiunmamasından 
her tarafta bahsedilivordu. Ben de za
man ile bu noksanın herhalde telafi e
cy1eceğine şüphe olmadığmr söyledim. 
Ve burada bir Türk konsolosluğu te
sisi lüzumuna dair bana tevdi edilen 
mektubu gazetem vasıtasiyle İstanbul 
ticaret ve sanayi odasına gönderdim. 
Son inkılabımız lehimize olarak Am~ 
rikada pek bUyük tesirler yaptığı için 
cesur milletleri seven Amerika haJ
kmda, gerek memlekc~imize gerek o
nu kuvvetli hamlelerfo yükseltmekte 
olan Alatlirk'c karşı çok büyUk bir 
muhabbet mevcuttur. Bu sevgi teza
hürlerini, her yerde olduğu gibi bura
da da görerek çok sevindim . 

Oakland Parlcnıent'de ziyaret eyle
diğim Kalifomiya valisi Jamcs Rolph 

- Governor - 25 - 30 sene evvel Anado
lud:ı n buraya gelmiş olan Türk muha
cirlerinin bazılarını tanıdığı ve bunla
rın çok çalışkan ve namuslu adamlar 
olduklarını söyledi. 

San Fransiskoda birkaç gün kal· 
dıktan sonra otomobilimi sattım ve ti
rene atlay:ırak beş günlük bir seya
hattan sonra Nevyorka vardım. Bir 
ho.fta içinde buradaki işlerimi gördüm 
ve arkadaşlara veda ettikten sonra 
Bayron Linie'nin Patric ismindeki Yu
nan trans:ıtlantiğiyle Pireye müte
veccihen yola çıktım. On günlük bir 
yolculuktan sonra Yunnn sularm:ı gir
dik. 
Meğer burada beni çok heyecanlı 

bir transit hndiscsi bekliyormuş. Va
purumuz Pire limanına girerken se
nelerdenbııri müştakı bulunduğum 

şanlı Türk bayrağını taşıyan Denizyol
lan idaresinin Ankara vapuru hareket 
etmiş bulunuyordu. Patris kqpıanda
nından bu vapura yetişmekliğimc mü
saade etmesini musırrane rica ettim. 
Hem:m merdiveni indirdiler geminin 
ehafını alan sandallardan birine sıç
rad.m. Bavollar• .ld gemici sandala :ve
tiştirdi. Ankern vapurunun önlir.e ı 

doğru sUraUe kürek çekmeğc başladık. 
Ankara vapurundakiler de bizi gördil
ler. Vapurun güzide kumandanı \'R· 

tan hasretiyle tııtuşan bir yclcuya yar
dmunı diriğ etmedi. Oradan da bir 
merdiven indirildi. Biz de bu merdive
ne sarıldık ve vapur limandan c;ılt:-..r

ken ben de kendimi bu seyyar vatan 
parçası ic;Jnde buldum. Bu gtizel tesa
düf benim iÇin unutulmaz bir nimet
tir. Patric'in Pire limanına on dakika 
daha geç girmesi beni orada birkaç 
gün bcklemeğe mecbur bırakacaktı • 

•• ST ANBULA döndüğüm gün-
den beri herkese merak olnn 

meselenin fÇ yüzünU anlata~: Her 
gördüğUm arkadaş, her tanıştığım şn
h!s bana "Holivuda kadar gitmişken 

neden sinemaya girmedin? .. " , ''Ne 
den bir figüranlık olsun yapmadın,, 

T.lml:ı Sac, Amerl!<anm en me~hur akrobatlk dansözUdUr. Numamfannd:ın 

filmde do istifadeye .bas,-unılmoştur. 

diye sormakta ve buna sebepler ara
maktadır. Vakıa TUrkiyeden Holivuda 
giden ilk Türk erkeği idim. Sinema 
için ifır.ımolan bazı evsafı da baizdim. 
Gençtim, boyum ve şahsiyetim, foto
jenik olmakhğım beni filme sokabilir-

di. Üst tarafı orada göstereceğim ka
biliyete bağlı idi. Beni sinemaya so
kacak birkaç fırsat da düşmüştü. Bun
ların hepsine niçin başımı çevirdim ve 
sinemaya girmek istemedim? Pek ba
sit olan bu sebebi siz de öğreneceksi-
ni~. 

Holivudda iki sınıf insan vardır. 

Zenginler ve fakirler. Beyaz ve siyah 
renkler nasıl biribirlcrinden ~ılır-

" 

larsa bu iki sınıf da öylece biribirin· 
den ayn ya§al'. Biri ötekiyle alakadar 

olmaz. 
Holivudda fakir bir delikanlı hiç bir 

zengin sosyetesine giremez. Münasebet 
hissiyat ile değil hesapladır. Paranız 

olursa herkes yüzünilze güler ve mu
hitine kabul eder. ZUğlirtseniz ne ka· 
dar evsafınız olursa olsun kıymeti 

yoktur. Bir Amerikalı kıza "Size car 
nımı fedaya hazırım,, dersenlz güler. 
Fakat "servetimi emrinize koyaca
ğım,, derseniz alakadar olur ve mik~ 
tarını öğrenmek ister. Anlayorımnuz: 

ya kalbi değil cüzdanı teslim etmeli 
lAzım. 

Böyle bir muhitte serveti olmayan 
bir adamın her sosyeteye girebilmesi 
ve her yerde hürmet ve riayet görmesi 

için tek bir yol vardır. O da gazeteci
liktir. Bunlar stUdyolann pasparto 
değil, garoteye iyi yazılar yaz:mak için 
para bile alırlar. Hele benim gibi uzak 

fakat çok al~ka uyandıran bir mem
leketin gazetecisi iseniz her üerde iyi 

,i8!!11!le!J muamele görürsünüz ikramlara maır 
• har olursunuz. Ve akıl ve zekanızı yo

Ursola Gratl yonJ ve gUzel bir ,,,-- - --....... 
loyafcUo.. 1 

liyle kullanmak şartiyle para kazan
mak yolunu bulabilirsiniz . 

Bundan başka gazetecilik size ol
dukça servet sahibi adamların hasret. 

\ le ve kıskançlıkla bakacakları birçok 
ı menfaatler de temin eyler. B usayede 
istediğiniz zaman stüdyolara gitı:?bilir· 
ıiniz; hUtUn yıldızlarla tanışabilirsf. 

niz. Onların arkadaşlar ıolmak, cvle
rıne, cemiyetlerine, ziynf etlerine işti
rak eylemek fırsatını bulursunuz. Bü-

tiln Holivudu tanır ve o hayatın iste
~ diğiniz zaman, yüksek ve zengin alem-

lerine girmek hakkını ve kuvvetini 
kendinizde bulursunuz. 

(Dm:ımı var) • 
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D~flletcı;De;J;1;.ğc,iı~.,ı: ve L'imarzları işletme 
. Umum. idfıresi -ilaiıt~rı. .: , ~ · .. · .. . . . . . 

Talebe we i\~ualllmlere mUhlm tenztlAt 
Talebelere her zaman ve muallimlere Mayıs ba ndan 'Birinclte ıin sonuna 

kadar umumi tarifeden yapılmakta olan % 50 tenzilat 30 Mart 938 tarihinden iti
baren umuma mahsus ten zilli tarifeler ü zt-rinden dahi yapılacaktır. Yeni Ucret
ler, seyahat ınıntakasmda ımer'i tarifelerin tcnzilit nlsbetlcrine ıtebaen mlitebavvil 
olmak üzere mtihim nisbetlerde tenzilli ,.fü, Talebe ve muallimlerin, uinUmt ted
risat dereceleri dahilinde bu1unan resm1 ve maarifçe musaddak husus? bir mektep 
veya üniversiteye mensup olduklarına t'air kendi mektep ve üniversitelerinden 
veya ınaarif vekaletinl'!len veya1iut maarif rr.iiöUrlilkleı'inden tasdikli ve fotoğraflı 
bfr hüviyet varakasını hamil olmaları ve bL:n1arı talep vukuunda göstermeleri la· 
mndtr. 

Ayııl ıart1arla c.:nebi ımır.leketlcrde kt mektep ve üniversite talebe ve mual
Umlrinlıı hamil o12cakları hliviyet varakalannın, Türk kOnsoJosluklarından veya 
TUrkiyede !Maarif idaresinden de tasdikli oiması lcabeder. ;Biletlerin, 1:renlere 
biıaıneden evvel atı~sı Uzundır. 

Faıla tafliltt i.ç1n btasyonlara .mUra caat edilmelidir. (719) (1462) 

'Muhammen bedeli (a52722) lira ''<'c.n muhtelif bakır ocak malzemesiyle 
PJ'krr ve prinç boru, çubuk ve lev1ıa1ar 2 - 5 • 938 pazart~si günU ıaat JJS.30 
~ ,kapalı .zarf uıu1ü ile Ankarada idare bin3sında satın almacaktır. 

Bu iıe girmek isteyenlerın J 7858.68 liralık muvakkat teminat Ue kanunun 
tayin ettiği vesikaları 'V.e Nafıa mliteahhitlik veı'kası ve tekliflerini ayni glln aaat 
;t'f.30 a ;kadar Komisyon Re1s1iğine yeı meleri lbımdır. 

Şartnameler 1764 kutuJa Ankara ve Haydarpa :ı vezne1erinde ut:Ilmakta-
Ch.r. ('439) 

Muhammen bedeli 6536,lt lira olan n·uhtelif eb•atta 14!,548 metre miklbt 
meıe köpril trneni kapalı zarf usuliy1e 2 ,.. 4 • 938 cumartesi gUnU saat 10,30 da 
Sirkecide 9 uncu İj1etme binasında Müba yacı Komisyonu tarafından satın alına· 
\:aktır. 

Bu işe girmek hteyen1erin Nafıa ve diğer veaikalariyle beraber ve 490,ıt lira· 
hk muvakkat teminat mektubu ile komisyr.na milrı:ı·~ l!rı l!zımdır. Şartnameler 

parasız olarak komisyondan verilmekte 'r. (1438) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
6. nci keşide 71 Nisan 938 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 Liradır. 
Bundan bajka 50.000, 40,000, 25.000, 20.000, 15.000, 10 bin Ü-alık 

ikramiyeler vardır. 
Biletlerinizl ayın yedinci günilne bdar byilerinhden almanız kendi men

f C'.la tiniz iktizas'4ır. 

· TÜRKİYl!l~ 
4 CUMHV llYETll. 

2rRnrıı:e 
. -

O~le neşr.i)'o.h: Saat 112,80 PJAkla Tilrk 
musıkisi. 22,50 lfovodls. 18,QŞ J>JlJr.la Türk 
musıklsl. 13,30 :,foJıtclft pl&k neşriyatı. 
14 Son. 

Akşam neşriyatı: Sant 17 İnkı.Up tari
hi .der~lcri; Üninr:sttetlcn nakleq Y. Hik
nıcl .Dıınır, l8,i0 Çocuk tiyntroııu {Dost
t:ırıınıı'. 19, 15 Spor mus:ıhalıcleri: Eşref 
Şefik. 19,55 Dorsn haberleri. 20 Nihnl ve 

nrkadaşlnrı tarafından 'l'ijı'J( musj"bi "e 1 
halk şarkıları. 20,30 Hnva raporu. 20,33 
Omer IlJ2'.,a tar.ııtmdan arııpçıı ııöylcY, 20,45 1 
Bmıen ,Sen ve •rkadnşlnrı ıaı'ahndan Türk 
musikisi ve halk şarkıları. (Saat ayarı). 
21,l:i Ruı.Jife ve arkadaşları tarafından 
Tilr1t nıusiJıisl Te hnlk fı\rkılarJ. 21,SO Or
IJc:estrıu 1 - Yagner: Drancllld dlS Lohen-
8ren. 2 - Svcd~en: Zornhaydıı. 3 - llloıı: 
Çug der snomen. 4 - Gflcg: O iPrcn\Jln. 
22,45 Ajans haberleri. 23 Pltıklıı sololar, 
opera ve operet parraları. 23,'.!0 Sôn ha. 
herler ve erlesi şünün ,pr.osramı. 23,30 
Son. 

DoKıro~ 
Necaattln Atasagun 
Her gUn sabahlan •ekü buçufa 

akıaınlan 17 den 20 ye kadar l..filc 
U tayyare aparttnatilan ikfııcl daiic 

17 numarada hastalaruu kabul edu. 
Cumartesi günleri l4 den 20 ye :.ta 
daı haıtalaruu ptra!•z, Kurun, Ha 

ber okuyuculanm dakupon muka
bıllnde muayene eder. Telef: 23~~~ 

J>ördilodl Salla Hakvk Mahkemctjll-
4cn: 

Kas:tmpılfada Zincirli kııyu caddcs111de 

204 sayıda otlimia.kta lken mtiptel(t ol

duğu aka hastalığından dolayı hacrlyle 

kencfüılne :mezkt'ır ndrcste ikamet eden 

kansı Naciyenin vasi tayinine iüraıı ka· 

bil olmak flzere 14 - 3 - 1938 t.e.rihin4e 

karar verildiği ilan olunur • 
(24952) 

ı 
ı 

• 

BORSA 
•---- 18 · 3 • S38 --

Wralanrıcta .f'ddD .....,,w nlaAlu .... 
ı1ilıde DP1ıwwıle 10,_.rd.lr, tqk•ef•• 
...- U de lulp!'1411 eır.1J1 ı.ış.u.uı w 

PArcALAH 
' Fra.ıııc 'lS • Mark ~ ... 
•Dolu 211$60 • ZJoU "·-
•Liret 10.l . .._o f:i,-
• Belçika,.,, M • ı..1 14,_ 
• Dr&lıml !l:.1 • owaı ~~.-
mıı;re Pt. LIW, ru 

·Le•• 20 'lü"onln .. &'l-
lo·ıorta G~. ' ~IAtlJ.ll Gfı .... 
Kron Celi. tıı, •AJı.m .... 
~UlD AVWıı ıa •nın~ - -
ı•ezıefA -ÇE9'.&.t:R 

• P&rtl <:611~2~ • llad$ 12 Uölv 
• Ne"70rlı u,,91,, •UvUe lVti78 
•M..UlM UIJJL.O . .,.,... '.1$.> 
• Brtl.kMI •.69-uO ·~ J,\lo'Za 
•AUmı 66.7.60 • BtıJu .. lG!i 1ı 
•Oeıı•Tn 8i6b7 •Be!~ Pi,ıl8:ı7 

• 8ot)'9 6UlflU • folloaaa. 2.'l26S 
• Amaterııam 14283 • Stokholm s.~20 

• Pral lıl'4.6' • LıoDCll'9 180.-
• Vt:,-ıuıa t;!\.63 • Maıdton ~3.81 

ESHAM 

ll Bankası lOtJ' IŞlr. Rayr1J' -
Anadolu 23 75 Çlrt:ıento 12 ırı 
ReJI l ta MerJıea 8'UıJI 100 

-=:;~!~~::;7;--:~z::uıeı _ 1 

• • • n 1:.ı 2 I'ra.m'fQ -OJ 
t • • • D Ul 2'l Rıtıtun 

• • • m ı:ı .() • An.tdOla t '° 60 
•Ergeni latuc. !l!> 5.ı Anadolu D '°6J 
8. li:~ ua 00 Ana.ıolu m :)6 

e laUk.D&blD 98;:,Q '4Ulneull A fO 10 

Zahire Borsası 
1e- a- eaa 

&r. Pa. lil'Pa 

Buğday ywntlf&k 6 28 ti 3.'i 
Buğday eert ' 17,5 4 20 
Arpa yemlik 4 18 -
Mısır san 4 32 4 38 
Yulaf dökriıe 4 15 
Kuşyemi 1 20 
Keten tohumu 15 
Fasulye ufak · 7 
Tiftik oğlak 130 la2 

Yapak Anadol 59 -
Peynir be. eski 41 7 44 4: 
Ka1}a1' ısı 

Ge!en Giden 

Buğday 

Arpa 
Çavdar f 
Un 

Yapak 

Fasulye 

Mı.sır 

ıo fındık 

TON :OON 
250 Sansar 804 

70 ravpa 80500 

30 Çakal 600 
143 Tllld 203 

17,75 Zerdeva 210 

16,76 Kunduz '43 1 

48, 16 Tlttik 8.25 
17,2lJ Kepek 10 

11fanbul Beledtued 
Şehir Ticatrolarr 
Saat 20,80 da 

P1DANAX1 
3 perde 

Yazan: Pnndeli Hora: 
Tilrkcesi Fahri Kolin 

KOMEDi: 
S:ı:ıt 20,30 da CDALGA) Komerlf 3 t>erde 

Yazan: Ekrem Reşit. Pazar günleri saat 
15,30 da maline. ı 

TURAN Tiyatrosu 
Bu ak§am sanattır 

Na~tt ve arkada.ala
n . Hakkı Rugcn, :e
ytıp S&btl, Rıfkt bit

likte. Matmazel Mi· 
çe - Pcnçef varyetetlniıı :f3tirakiyle 
KAPLICA DôSUŞ'O koındi 3 perde. 

Ertağnıl Sadi Tc~ 
TiYATROSU 
Pazartc81 (Kadıköy 

Süreyya) da; Çar· 
eambs (OskUda ) da 
blly1lk ~: (AkUSr 
Kin) 5 perde. salı 

(Bakırköy) de: (Sevda Macerası) vod
vil 3 perde. 

BUGÜN KALKACAK VAPURLJ\R 
Saat Vapurun adı Gittiği yol 

16 Ege Karadeniz 
9.30 Tayyar t • İzmit 
8.30 Kocaeli Mudanya 

20 Saadet Bandırma 

18.30 
6.30 
8 

GELEOEK VAPURLAR 
Kocaeli Mudanya 
saaaet Bandırma 
Bartın ~lık 

ç -APRAZ 
Keııme bulmacası 

Yeni bulma camız 

84:56789 

SO.LDAN SAGA : t de~ 
1 - Padişah üçüncü ,AhıJlO rf, z 

htruıbulun yesflne eğlence ye ıeıel
Yabancı oltUaya.n, birden f!Ollra be 

k •·ulll 
s3yı. 3 - Salknn halinde 0 ·• 

çiçekleri olan bir ağaç. 4 - ~aJ"ll 
fi - Şnlr, i§arct edatL 6 - J{u 1 
kardlklılrı bir snda, kUrıı o!JnB)'tlll

Bıuağmm büyüğU. 8 - ~ıze9t.,.... ~ 
.mektepteu soura gelen ;ınc:ııteP;_ı. 
çUk yanunaz çoc ıklara denir• 
YU ARIDAN AŞAGI : tfıt- I~ 

l - Gam ve kederin aJcsl, Jp , 
8e"l:mek, i~ temiz, tıyattod8 ~ 
br3 kat'IIY• konuemosı, \'e.hei ~ 
4 - Derlıal. 15 _ ı.ımetferfn ~ 
6 - Birçok lnsanlann rnane.t bit ; 

ıtıu. 1 - Boraıanm !?kııtd1fi 11'~ 
matem, tıebatı pn1amuttan ~ r1J 
madde, 9 ...._ Bir nof.ıı, aten tu 

tullMd~ bir va.Stbi-

Hikaye "'"1 
'(7 nci sayıfadt1ff dlı'Ne 'f' 

• ttl ~fla;r.cak yerde güldliJıl-
sık I . ~ 

Bir nöbet daha pa~f ~ 
amca, mutadı üzere gö.ıht de eıl~ 
lizerindcn bir sold;ıkine, 'b~J' soıırtı' 
kine baka baka düşünüyor ıı~8ı4ıtd'' 
tiyle alnını kaşıyarak, oınUZ iJJıJ'~ 

k 1 sıı. 1j) 

- Bende kı:ıbahat ~~. • •crJtte JJl 
bııkrp keyfinizce istedıgı~tı ~ııtts"t .Jf 
mişsiniz. Ama komedı ıı. rıa tı6>rt' 
dram güldürmüş ı :Mutat b!ladlı·~? JCe 

b·ıır .... _:ti 
aksine ol~.:aiını ben ne 1 

11
,t,·· r;w 

hiib• d vu• 1 ~abll f": met sa ı eg ım, a ·· JÖUğlJ :.J 
diki tiyatroların. eskiden ° .ası'' oıv~ 
"Dram - Komedi kumpam :ırtnsU ~ ilci f\I ,,, 
masında 1 Eğer oyu~ıarrn el ~·ıt dl' 
Pynl tiyatrocla. ayni sabılC e ere ,S,,,. 
dr, hem ikiniz birden ayni 1rıe'fİ • .A 
diniz, .. hem ı:le böyle 0~tsY' ıı1';o' 
mından evdeki pazarın .~ şetdat'',of 
rnasına rağmen, sağ yerı~cl 1eY'..JJtel" 
yerine sağdan da o:sa, .. e birirılı 5~ 
ra, gene biriniz aglar, i t>:ırıa fl dl 
diniz. Şime!i de ka'bahat 6,"'.1aıııl' 
meğe kalkışıp karşınıd... ~ 
mar.dınız böyle 1 yafılİ'ı" 

Amca, bir an dtıroıcsa ,fi 
dandı: ,, ,1c3rsutı'. ,-1 

- "Fi zeı:rt!rıirta.. r'I ~,, el " 

deh düşürmiyen •'Y881 ııı"~ 
dil ahb1bın, bu noktada" ~ ~ 
aaliba r utt Jı' 
• GUYJa " V.e parmağımn u f~ı,.1 
ret etti...... J,1ttlrdt:O 

tlJıfO -~ 
JdCfl ttt 51 ,,., 

Ercnköytlndcn °' ö bıtJP 
besin 

Sa~hane Maliye 17u ....s 
er· ~~ 

maralı bancilo Jtae ~eybıoıı0 t c:l' 
Nazmi tarnfınd!JJl Uit t~tt ~ .. ~ 

uıcv0 ınc·~' 
dilen nişandan 111 c~nde l)ct 6~,j-sınm cart rnuha\c~ ...Ae l'ıtJO t't"",. 

• ..a .. vetiYev ~•lt 
za gönderilen~ ğti ,nUD""" .,,,,e•~.J 
zm meçhul buıun~el d9111 t~ 
dan blldfrllnli" ve ~ uııseıt gO" ı6 .tıl 
resl.nlzi bW.aıxuı.dığtnd oO ııee ~ 
yaptlmasmt ist~ :~pıtııı~IS :J 
detle ilanen tcblığ's ~b• ~~ 
kemenfn 6 - 4 • 

938 
ece ~ ,.c11ı 1'j/I 

10 tallldna ınabkeıı' ktl f'l1~tJe,-~ 
"" f{3 P'-. , ı olmakla ye\fJ!l 1Jd'ld11< uı-t -~ 

dar Sulh "Birınel 11611eıı teb ('Jfr , 
gelmem ınıuıt1u · 



Tora, CumlTuilyet Merkez Banknsı 
1' 311938 vaziyeti 

A K T 1 P' 1 Lir• 1 P A S i F == ......... 19710'60 2'338.71 .. ,...,.. • • • • • • 
UtutılL • • • 2992. 1 lhU,..t uomaı 

• • • 328.09 51.967.658.80 ... 
''lıl'llcJıWt ............... 

1 
Aw ve fev~ , • • • 

-~ ·-- tlwıu&I • • • • • • • ._... ... _, • • 788.444.4 
ll&rtç&eld muıaa...,.... 

41tm t&tt ldJoeraı b 482 909 
41tma ta.it.ut llal:ılt ....... ...... 
.Dlıw ffl'ivtzıılr .. ........ 

llUrtnı baktyeıe11 • • • 
Ba:dıw taıbvUJeıtı 

~ruhte edllee e'n'alu MktlJ9 

-~···~ k&rıunUD il .,,. " lllCI ...._ 

•ıertne te•tUruı HUIDıt cu. 
'-ıdllD vallt ı.cıtyat. 

l!Jfonf'dat .,...._, 

llaztne lıflftftlan. • • • 
n~Rr1 9efteUer • 0 0 t 

33.070.824. 

ısı 

1' ... 144.376.286. -
3~ ' - 38.825. 708.t 

1'edav0ldeJd Baıılaıotıar: 
Ouuh\9 edil• evrakı G&ktl,. 
Kaawaua ı ~ A lnd madd• 
ıertne teTtikaıı bazine taratm. 
du Yalıt tecii,.a~ 

Deru.bt• et".Uu enallı auu,. 
b&kJyell. • • • 
Karşrııtı taaıamee attın ol~ 

UAveta teda.tll• YUedtlee 
Keetıllı.lfll mUllalıtD ... ..._ 194 

•&Ull 

l'Vtl u,... H"dllatt 
IHhil' l'aahhftclabı 

IJUD.e t&h.ıtı llabU d&ftzln 
•iter l!lhr1 ·'•r n &lacaldı 

2.105.172.4 
4.516.007.70 

158.748.563. 

14.372.27'7. 

144.378.286-

19.000.000.-

13.000.000.-

ur.1 

ıs.000.000.-

6.821.180.10 

ı 76.376.286.-
10.313.102.16 
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AD•IATICA 
SOC. AN. Dl NAVIGAZIONE-VENEZlA 

Uğnyar-.aklan umanlar 

Pire, Brindisl, Veneclik 
Trieste 

Vapurların iıfmJerf 

F. Grimanl 
P. Fo!carl 

BUtiln A vnıpa için ekspres 
ile tellki ederler •• 

trenleri F. Grimani 
P. Foscari 

Pire, Napoıt, Marsilya, OenoVI 
Fenicla 
Merano 1 

-
Hareket ıt!nt~ 

11/3 1J3 1813 :ı 1 c 
25/3 ~ B j 1/4 i 1 

24./3 
7/4. 

Ba&tlT .. 

~."' ff hlırillf ....... 
1 ~nıhu erttıa "1'1lln n&JI. 

ıllrtııı llllklyelert • • • • 

t.800. 

32.285.362.80 32.287.163.43 Kavalı. Seı.tnik, Golot, Pire, Patrı.. Quirlnale 17/3 
' f ttvenht -.ırşrht> •••rıt .,. lılulttelll ... • - .. - .. 101.412.829.07 Ayuranda. Brlndisi. Ankona. Venıdık Diana 31/3 s.&tlT .. 

ı tAhY1Jılf ıtı t.-ut kıym.U. • ~r~.ırr ,..ham " cahYO&t 
.\ ..,,""-r ı 

tltm " dtt'b bertM 

'tırı.hvnu ,, .. ,_ 
·l!<llı·d 3 rtaa 
lluıaıew 

~ -
«.027.002.4: 
9.347.814.2. 
4.ISOJ.000.-

15. l OS.!20.SC 

342.010.560.7~ 342.0lo.560.76 
t M1trt 10!~ tar1hfnden ftltıaren: ııknnto ııadı1t vtızcıe 6 Lt -. Aftm ıtzerbe annı yOzde t 1..1 

......... ı ............. ,, -llr. V. HAl .. ACVAar 
Nanıi Tıp Fakültesi Lorea.larınrtııır _ .. 

DAHiLi, MtDE ve BARSAııJ'İf 
HASTALIKLARI HEKiM» 

l\1UAYEN~ 
14 • 10'a kadar; sabahları randJac 
Uzere Tal:sim (Eski Talimha 
AbdUlhak H!mit caddesi Di&k 
apartmanı No. 18, 2 inci ka· 

. 1 
Ankara caddesinde 

kirahk dükkan 
Vakit yurdunun altındı (Sten . Fran111 ldtıpçııınm) yerf n arkadaki 
depoları kiralıktır. 

I'' 'c~tirilmcl\ s.ı,.ctiy1e 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi· 
ılr. fstevenlerin Vakit yurdu idare mcmurur.a mfiracaıtleri. 

Satılık -Kiraırnı-----------... -nıga kazası civarında Pekl§U' l~tanhul Oeflt'rdarhf(ındanı 
!/lycs'ınde kdln ate~le m0tehı8t ıs art 1938 tarihinde açık arttırma il ihale edileceği cvveb guete ile ilin 
~! r\ t:ı.ş 1 bir un fabrikası Htılı_dıım:ı olan Küçükçekmece ıölil aaydiye rUıumuna talip zuhur etmediğinden 30 
d/a ~~tır: Ere~ köyünde. Ethemı, gJ!J&rt 1938 tarihine kadar on bt1 gün müd c!ttle ve pazarlıkla ihalesine karar TCril· 
•·en esTınde "' numaralı köşke ~İitİr. Taliplerin Av Vergileri Müollriyetındeki Komiıyona miirıC"lat cvlemeleri. 
.. caat. ( ele fon: &2 - 118) ve. 'U- (1453) 

e 

1 

·= GUVEN 
ANm 

TURKİYEŞ BANKASI 

Trieste Abbazi& 

Vesta. 
Se1Anik, Midilli, fzmfr, Pire, Kalamata 1seo 

Patras, Brindisi, Ven edik, Trieste 

Burgu, Vama, Köatcnct 

Albano 

Fenicla 
11seo 
1 Diana 
1 Merano 

Albano ' 
Abbazia 

H/4. 

12/3 
26/3 

8ut11• 

9/4. 

9/3 
\ 10/3 
' 16/3 Sa&UT .. 

23/3 
24/3 
30/3 

9/3 
Sullna, Kalas, İbra.il · 

Fenicla 
Diana 
Merano 
Abbuta 

16/3 SUt 1'1 .. 
23/3 .. 
30/1 

Münakasa i!anı 
lstanbul Sular idaresinden ı 

tdaremizin b'..r yıllık ihtiyacı olan külçe lr.tırıunu ve kurıun boru!ınn atl9 
.::.Jınması tanzim edilen şartnamesine ıörc kapalı zarfla mUnaluaaya l:onmuftUr. 

1 - Şartnameler Levanm servisin den parasız olarak aılınabilir. 

2 - Eksiltme 11 • Nisan - 938 Pı zarteai günü aut ıs te Tablmde idare 
Merkezinde müteıekkil komisyonda ya pılacaktır. 

3 - T;:ılipler ıartnameye göre hazır hyacaklan nril"'n yulr.arda )'Uı1ı saatten 
evvel MUdürlUğc venniJ olmalıdırlar. (1431) 

Namnam KUprUsDnde Yapılacak llAvtT 
GUz ve Sedde inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Mufla vUAyettnde Muğla • Köyceğiz yolu ftzerlnde yapılmakta 

olan Namnam kppı11silne 11Avesl isten! len daha iki gl)z Ue ıedde lnpatı k .. 
palı zarf usullyle münakasaya çıkarılmıştır. Keşif bedeli (26,000) liradır, 

2 - Eksiltme, 31 • 3 • 1938 tart bine milsadlf perşenbe 111nu aaat H 

da Nafıa Veklletlnde Şose ve KöprU ler reisliği eksiltme komisyonu od• 

smda yapıla.eaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve bu na mUteferrl diğer evrak (126) ta 

mukablllnde Şose ve Köprüler rehıll ğinden alınabilir. 
f -jEkslltmeye girmek isteyenle rln, (1875) liralık muvakkat temln&t 

vermeleri ve bu glbl işleri yapabile ceklerlne dair vekUeUmlldell alı 
mış mllteahhltllk nslkaslyle Ticaret Odıu11 veaikuı ibraz etmeleri 

zımdır.'. 

!stekltlerln 2490 l!!IRyılr kanunun tarifatı dairesinde hazırhyacakla 
tekl'ıf zarflarını lklncl maddede yazı lı vakitten bir saat enellne kadar k 
mlısyon reisliğine makbuz mukabflln de vermeleri muktezi olup poetada 

olacak gecikmeler kabul edllmeı. (638) (18H) 

Münakasa ilanı 
lstanbul Sular idaresinden: 

idaremizin bir yıllık ihtiyacı olan ad: döküm parçalamun aatm atın 
tanzim edilen şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

1 - Şartnameler Levazım servisin den parasız olarak alınooilir. 
2 - ~ksiltme 13 - Nisan • 938 Çaqamba ıünü saat 15 te Takaimdeld 1 

rede müteıekkil komisyonda yapıl<>:ak tır. 
3 - Talipler şartnameye göre hazır lıyacaklan zarfları yukarıda yanlı aaatt 

evvel 0Müdürlüğe vermit olmalıdır. (1429) 

. 1._tdııbul Beledive~i ilanları . 
.. - ~ .. -.............-.~.._._,· 

• 1-259 11/3/938 Perıenbe 
2€0-520 18/ 3/938 Cuma 
Ş21--670 19/3/938 Cumartesi 
671-934 21/3/938 Pazartesi . 

Belediye emekli ve ~ksüı:lerinin Mart 938' Uç aylıktan yukanda ı3ıterit 
gtınlerde Ziraat Bankasından v~rilecektir. 

Aylık sahiplerinin maaı c!bdanllriyle bankaya müracaattan il!n olunur. 
(B.) 146 

İlk okulhrla nk okul sağlık edalarına lüzumu otan een açık ebiltmeye 
rıtlmuıtur. Bunlann hepsine 1600 lira bede1 tahmin edllmittir. Listesiyle 
mt>Si leva::ım müdilrlüfilnde görülebilir. İstekliler 2490 N. h kanunda yazılı 
l:a ve 120 liralık ilk temin.it makbuz ve ya mektubiyle beraber 18 - 3 - 938 C.: 

gilnil saat 14 de Daimt EncUmende bulunrı:alıdırlar. - .(1.) (117g). 
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s ·ciLLi KAVA i 'in 1ıir~ii~di 
1937 senesi zarfında ne§rolunan bilü o.um kanun, tefsir, nizamname ,talimat name, kararname ve Ştirayı Devlet kara rlarınt ihtiva eder. Mükellef cildi 6 lira., taşra için 6,50 liradır. 

Satış veri : lstanbur, Ankara caddesi No. 64 C i HAN Ki TAP HANE S ! 

t.tUSUSİ ŞARTLAQl'!.IZ ~AIO~'INDA 
GIŞEL~QiMIZO~N MALUMAT. AL 1N1 Z 

................................... 
s YI A ,_ 

Müsaade buyurursanız, bugün 
fennin bütün çıplaklığile meydana 
koyduğu, mahrem tuvaletinizde 
kullandığınız iptidai şekil olan 
bez ve Pamuk tamponların dakika
da milyonlarca mikrop üreten fela
ket fabrikaları olduğunu arzetme
ği ve bu korkunç itiyatlarınızdan ;f_ 
vazgeçmenizi rica edeceğim. -~J 1 

• 
' 

iyi biliniz ki Rahimde Nezle, Akınt~:~ sancı, Kaşıntı, 
Cild Tahrişatı, Sinir, Asabi Buhrant 10 

, Kısırlık hep 

o bilmiyerek uzviyetinizde yetiştirdi~ ıiz zaiim mik-
ropların eseridir. Pa 

Halbukf; aydu ufak bir para mokablll a 83 !ağınız blr kuto 
FEMiL, sizi bu gibi bastahklardao kuroyaı . ve vücudunuza 
tam bir rahat ve serbestlyet verecektir. as 

En ince elblselerlnlz altında bile seztl ı--------------------------------kalarlle hususi iki cins pamuktan mlkrop
pılan evde, işte, vazifede, mektepte, seyatı:' 

4 
da, yazlıkta, kışlıkta candan gelen birse~ 
nız FEMiL Adet bezıerJ clldlnlzln Tarat·"' ' '. -----ti 
halaza, sağlığınızın ve yuvanızın saadetin" 

yen kimya bari· 
-
~ bir şekilde ya• 
te, baloda, spoı:, 
~ile k ullaoacağı

Letafetlnl oıo

niyetle sigorta 
edeeekti~ ~ 

Şu medeniyet asrında Bayanları bir ~3 t UzDcll meşak
katlerden kurtaran, dalma dinç ve genç f~ tan sıhhi, prat!1'' 
oluk, yumuşak, FEMII~ ve bağı her eczahı·i:i e ve büyük tıca------------- ~ rethanelerde hizmetinize hazırdır. _,..._ 

Bu sıhhi dostunuzla daima sıhhatH izi sağlığımızıtıı 
yurdunuzun saadeti namına tekrar tel." ar rica eder de-
rin saygılarımı sunarım. Ec~;,cı Kizım Cao 
~~~~~~~~~~~~~~ın .1 ....... 1 ...................... .. 

KAN, KUVVET 

' ve iştah kaynağı 
\ 

!)oktorlann büyük kıymet ve ehem mi yet verip beğendikleri bir. f~nnü1-
dür. Ka'r.sızhk i~tihasızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, adcmı iktidar 
mide ve ror.:k tcmbelliğ!.nden doğan h;tznnsızlık ve kabızlııırda, birinci de
vadır. Tifo, ı_~rip, zatürrie ve aıtma nekahctlerinde şayanı hayret tesir gös-

terir. . 
(FEMlL) tab""'ratuvan bu kuvvet ilicını sayın müşterilerine tanıtmakla 

ı ~~ftehirdir. Vücuda dinçlik, cilde pcmbe~k, aa;lara ve gözlere parlaklık vem.;;: bu lo;uvvet ;ıacnu· afiyetle kullanınoz. Her eczanede bulunur. 

Münakasa ilanı -Birinci eınıl Opet~tör 
Ur. CAFER TA WVAH 
llmumt cerrahi ve sinir, dim~ıA estetik 

lstaobul Sular ldsreslnden 1 satııı .ıııs-
f rrua tınrtl 

tdaremizin bir yıllık ihtiyacı olım Bronz ınusluk ve te e nınuıtu'· cerrahisi mütehassıs~ 
Porls Tıh 1-'akOllesl S. asbta nı. erkek, 
knrlın ameli)'Otlım, dlmaB estetik 
.. yllı., meme, karın buru:,u\lklutu " 
f!Cntlik ameliyolı". (Nasai)'e '•e dutum 

maaı tanzim e&lcn prtnamesine göre ka paJı Zarfla c'k;siltıneye k~Uir· e<• 
1 - Şartnameler Lcvarnn scrvisindet1 Parasız olarok aıınak ·znde fdate 11' 

_ı •• .. ı s te Ta sı 
2 - Eksiltme 11 • Nisan • 938 Pazar tel>' gunu saat "'"' 

kezinde müte§ckkil komisyonda yapılaca~ır. kaı:lda ~sO) 
3 - Talipler ıartnameye göre hazırlıyJCaklan zar{lan yu (14 

ten evvel MUdUrlUğe vermit olmalıdırlar. ~ _________ __, ______ Refik. J... se 
Sahibi ASIM US ~eşri~at nıüdUril 


