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1-STANBUL - Aııbra Cadd•I 
ı· .. ~1a kutu11u: 46 (l•ttıcbul) I~ Telgraf &dreal: Kunm • bt&nbul 

Telef. ZH 13 (l·o:T) 2 t''7f' 'fi ırd 

BUgün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 ara 

0000 kişilik bir Japon kuvveti 

inliler tarafından muhasara edildi 

Atatürk'ün Sıhhatı 
rof esör Fiesenje ön derimizin sıhhatlarında 

ehemmiyete şayan bir vaziyet 
olmadığını tesbit etti. 

AnlıaTa, 30 • A.A. • Riycueticumhur Genel Sekreterliğinden re•miğ tebliğ: 1 
Türkiye Reiaicumlnını Attatürlı, geçen lıanunuaani ve ıubat aylarındaki Yal ova, 

~llr•a ve latanbul •eyahatlerinde lıUIJIJetli bir grip ge~rmiılerdi. Ankaraya avdetle
~e llTİP nük.ettiiinden lıomültcuyon i~n Frcuuadan Profesör Fiesenje davet edil

dı. Prole•ör, tetkik ve muayene netice•nide, Atatürk'ün •ıhhatlerinde ehemmiyete 
~an bir vaziyet olmadaiını tabit etmiı ve kendilerine bir buçuk ay k_adar İ•tİrahat 
"""'•İyeaini kôli görerek avdet etmiıtir. 

"'----=~.---~~~·--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~ 

Yeni Akdeniz 
rnuvazenesi . 
l'rupıı postası ile alman son ha
er Almanyanın Avustur1a1ı U· ı 
•tmesinden ''e Alman hudut ka.. 

ının .BraaMI' setkler.We ~ 
Dden sonra ltat)·anrn Akdeniz 

"etinde- 41kkate deler bir değl
lk başladığını gösteriyor. Bu de
kfttın birinci derecede ltalya ile 

,•tere araBında devam eden mü
' l'elerde, ikinci derecede Roma"

lngoslavya dostluğuna karşı git. 
'lll • ş.rtan takdlrklrlık tezahürle

de göze çarpıyor. 
~rlllz başvekili Çemberlayn A· 
\tih Kamarasında umumt siyaset, 
'assa son AYrupa bA.dlaeJerl ö
~de imparatorluğun Yazlyetl bak
\ı da matümat ''erirken İngiliz • J. 
'a 1aıı müzakerelerine de temaB et
~ it l"e bu mllzakerelerln cok iyi bir 
'-"a itinde cereyan ettiğini ve nı. 
~ >'•t kati bir anlaşma neticesine 
-:;acağa benzedl~lnl kuvvetll keli
" lerıe ifade ettikten sonra kendl
.. ~e bu kanaati veren bir delll ol
~k tızere: 
) '- ltalyan hükumeti İspanyada, 
.. ~'-ut l3alear adaları u~erlnde ne 
:!"'"&it. ne de sfyasiğ ve iktisadi# bir 
~l beslemediği hakkında bize kaU 
'"Vllllnııt nrdL,, 

t>"rnlştl. Bundan sonra: 
- lnglltere hUkiimeti bu teminatı 

'1 et olarak telfıkkl ile beraber 1-
l'aıı hükümetiııe itimat eder ... 
Söztınıı llll"e etmişti. 

~kıa birkaç gündenberl terek 
lt Pa postası ile, gerek ajans tel
._ lfları ile gelen haberler Çember . 

>'•un lngBiz - İtalyan mUıakerele
ha neU<"esı hakkında gösterdiği 

ltbınllğin henUı tamamllo teeyyilt 
1' lltedl~foe, ara.da bazı anlaşma zor
~ .. klar1 bulunduğuna ı.,aret ediyor. 
) lcat bu 7or1ukların önUne ge~llml
~ 't(>,k şeyler olduğunu lddll\ edecek 

•rtar da ileri gitmiyor. Dlr taraf
!\ ltnıynnrn, diğer taraftan lngll. 
"~rıın Or:a Anupa hAdiselerl kar. 

ltttlrtda gö ·tC"rdiklerl hakiki Ye Ra· 

,:11 ?.ahiri de~ll - h:-ssaslyete 
, " Akclr-nlz muvıııcnf'si ftrnfında 

l'ı-:vnn eclPn mllzakerelerin kati bir 
n r:ı yn 'l\rael\ğı anlaşılıyor. 

il llır kere lnı:;-ilt<!rP ı\Jmanyanın 
~f!Jlllf'r ge~ldlne inişini Trlyeateye 
"lll'll 
let tnet ve oradan bir Akdeniz dev-

i Olaıaıı: arzusunun ilk merha1est-

A81M U8 
(Sonu: Sa. ~- sa • .t.J 

B. M. Meclisinde 
Atak gemisini yapan TUrk gençleri 

Saygı ve sevgi ile anıldılar 
Milli müdaf..,.aaa ait ı... iti• için 937 biqeaine 

3. 716.000 lira munzam tahsisat verildi 
Ankara, 30 (A.A.) - DüyUk 'Mil

let Mcr.llsl bugUn Refet Canıtez'ln 
başka nhğındıı toplanarak teşviki 

sanayi kanununun 31 inci maddesi
nin "'·ergi ve rusum muaflyetlerin

(Sonu 80 4 • Sü t.) 

Beş yüz milyon nufuslu 
bir imparatorluğun 
beynelmilel vaziyeti 

Ç11mberlaynlo tarihi bir v~slka 
kıymetini taşıyan nutkunda 

vJanıın vermediği mUblm noktalar 
lıı&ill.ı B.ı3vcklli Çcmbcrlayn'm geçen 

gün Avam kamarasında aöyledifi nutuk 
bugün bet kıt'a üzerine yayılmlf bet yüz 
milyon ntifuelu bir imparatorluğun bey-
nelmilel vaziyetini gösteren bir vesika
dır. Bir veldka kl )(illetler Cemiyeti pak
U Almanyanm Avusturyayı ifgal ve 
ilhak ederek : velev muvakkat bir za
man için - muattal kaldıktan sonra 
bugUnkU Avrupa nizamının eaaeh hat
larını göstermektedir. Zira Avrupayı 

ikiye bölen devlet zümrelerinden biç 
biri lnglltereye muhalif olarak bir har-
be girmek istemedi~e göre İngiliz tm- · 
paratorluğu kendi bqına bugUn devlf't
ler arasında bir nevi hakem vaziyetini 

..... ----------..... ~~ 

aJmqtır . 
Çemberlayn'ın nutkunun metnini a

janslar gUnU gUnllne vermiş, gündelik 
gazeteler de ne3retml§tir. Fakat Avru
pa gazetelerini alıp da nutkun aslını o
kuduğumuz zaman birtakun mühim nok
talann ajans metinlerinde bulunmadığı
nı, bazı noktaların da manası kolayca 
anlqılamıyacak derecede ktSalmış ol
duğunu gördük. Onun için Avrupada 
beynelmilel yeni bir nizam kuruluncuya 
kadar dalma ve hr.mcn her mUhim me
selede hatırlanacak olan bu nutkun en 
mühim kıannlarmı tarihi bir vesika ola
rak tekrar dilimize çevirerek neşret -
meği muvafık bulduk. Bugün ikinci ea
yıf amızda okuyunuz. 

Batal<hkdan impe
raforiçeliğe ·· se-

len kadın 
lspany:ıdan lrana ve Ru• bo:zkırlaTından Afrika i

"erler :ne kadar devrin en büyük İmparatorluğuna ha
kim olmuıtu. Bütün hükümdar ve generalleri parmak
arında oynatmıştı. 

Kadircan Kaflı'nın yeniromanı bu mevzu etra· 
fında tarihi bir vakanın qk ve macerayla dolu hiki.
yeai olacaktır. 
wz --ı-9" 

) 

Büyük Japon kuvvetle~i 

Muhasarayı 
yarmak üzere 

ilerliyor 
Çinliler dön 4000 

Mogolu esir aldılar 
Hankov. 30 (A.A.) - Bilyük ka- beıı; bin kişilik bir Japon kuvveti, bU 

nalın şimalinde, Pukov - Ttyencln mıntaka·'~kl -· kıtaları başkumaa

demiryoln cephesinin merkez mınta· danının bir mesajına göre, her atl 

kasındıt. muhasara edilmiş otan dört (Somı:·Stı . .+.sa. ,J.) 

Ar fotoğraf hanesi 
yandı 

Kesif dumanlar yüzünden ıtfa· 
yec.ler bayıldı. Saatlerce mas

kelerle çahşıldı 

Ar /otojrafh'MCSİ yawırkc11 tıe bayılan :tfııiy,. neferleri lı'J.!fa114ntde .. 
l.1Un Dcyoğlunda hıtiklül cadde

sinde Sumer sineması yanında H. 
Cezmiye ait Ar fotoğrafhaneslnde 

yangın çıkmış, fotoğrafhane tam .. 
mlyle yanmıştır. 

(Sonu Sa. 4 Sii. 'J 

Vedikulade kuyudan 
çıkardan ceset 

Tahkikat sonunda bunun k.undura 
boyacısı Sabri olduQu anlaşıldı 

(Ya.:ut ~ GRo1111111foiUJ. 
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Karakollarımiz 
Şehrin numune o~acak mües

g:rm ~l'djr seseJeri arasına 
YAZAN: Nizarnettın Nazif 

Polisimizin .gUnden gilne mlikem- ı 

melleftlğlnl görüyoruz. Asla mUba
lAğa7a sapmıo olmadan ve taruumlle 
bir haklkaU Uade etmiş olarak da 
dlyebllfrlz ki polisimiz, muasır me
aent memlckctıcrln polisleri aynrın
dadır. Hatt! birçok memleketlerin 
poliılerlne numune olacak bir Yazı. 
7ettedlr. 

Artık, şu lstanbulda çarpık omuz. 
lu, fena kıyafetli tek memura rastla 
'mak hnka.nı kalmadı. Artık polis 
denince hatıra gelen şey kanunun 
guurlu, mUnovver, A.dll bir mümessili 
ve dUrilst vatandaşlığın efendi blr 
numunesidir. Polislerimiz deruhte 
ettikleri vazifenin her bakımdan 

tam eri halinde bulunuyorlar. lles
lc~ln kendllerlne yüklediği feragati. 
bu mesleğin devlet otoritesini tem
sildeki yilksek kıymetini, polis mes
ı-. ·ıntn haklkl manasını iyice kavra 
mış oldukları açıkça gözüküyor. 

İstanbul 'ebrlnde ve memleketin 
her tarafında lnzıbat kuvvetlerimi
zin arzettlğl manzara, bütUn vatan 
daşların g6ğilslerlnl kabartmakta-
dı~ . 
Jandarmamız hakkmda ayni 9oy. 

teri tekrarlamak lft.zımdır. 'l'Urk jan
darmur eski devir zaptiyelerinin 
kl5tU hat.Jraln.rını l!llte sile, engin 
Türk topraklarında emniyetin sem
bolU halini almıştır. 

Tıpkı poltslcrlmlz glbl, jr"ldarma
Jarımrz da, mesleklerinin kendile· 
rlne yUkledlğl bUyUk feragati. jan· 
darnıalılın devlet otoritesini tem
•lldekl yüksek kıymetini, jandarma
lığın hakiki manasını lylce kavra. 
mıt bulunuyorlar. 
Jandarmamızın bUtUn vlJAyetıer

de göze vurnn bugUnkU varlık dere
ceıt: t~bakanının gösterdh~l devam
lı dikkatin ve cl<ldcn mükemmel bir 
jandarma subay kadrosuna sahip 
bulunuşumuzun mesut neticesidir. 
jandarmanın bu hall alışı rejime çok 

şeyler kazandırmıştır. Zira seksen 
bin Tilrk köyllnU dolduran 15 mflyon 
nurusun içinde devleti, relimi, jan
darma kadar mUşahhas bir surette 
ne ve kim temsil edeblllr? 

on misli olacaktır. tstanbulun nıo· 
dern polisini hangi binalarda çalış
tırıyoruz? 

1 - Kira evlerinde. 
2 - EsJcl Hasanpaşa karakolların. 

da. 
3 - Azmlbey karako1larındn. 
Bunların en ) enflerl İttfhatçılar 

zamanında polis mUdUrU olan Azmi 
bey tarafından yapılmıştı. Faraza 
Şehzadcbaşı karakolu o denin nU· 
mu nelerindenliir. 

Karak?l bu mudur? Du da nlha
)•et mimarisi zevksiz bir kira evidir. 

Hele o kira evlerinde kurulan ka
rakoıtar birer facia. Bir evin polis 
karakolu olması yıkıcıya vermeklP 
bir addedildiği l~ln. nerede en ber· 
bat binalar varsa ancak onların sa
hipleri böyle bir alış \'Arl.,e razı ol
maktadır. Ve o canım polislerimizi 
şereflerine, kıyafetlerine, vazifele
rinin icap ettirdiği devamlı mahre
miyete asla uygun olmıyan bir ta
kım tavuk kümesi gibi yerlerde ya. 
şatıyoruz. Du hale bir nihRyet ver
mek lA.zımdır. Karakol şehrin nu
mune müesseselerinden biri olma
lıdır. 

1 - lstanbulun bUtUn karalcolları 
yon iden yapılmalıdır. (Yatakhaneli, 
banyolu, duşlu, tablbll ve batta. t.a
blldotıu olarak) 

2 - Amerikan karalco11arının nG
mune ittihazını tavl!llye ederiz. 

Napolyan, Günün Adamı 
Fransada bugün iki hadise Fransız. 

lara bUyilk kumandanları Napolyonu ı 
hatırlamaya vesile vermiştir. 

Pariateki bllyük Fransız Komedi 
Tiyatrosunda zabitler senelik gala mU
samcrelerini verirken Napolyonu tem
sil eden bir piyes oy.1amışlardır. Bu 
mUsamerede Cilmhurreisi de bulun -
muştur. 

Diğer tnraftan, Korsikada, Ajaçyo 
şehrinde, Napolyonun bir heykelinin 1 
nakli bUyUk tezahürata vesile olmuş -
tur. Heykel Napolyonun şehirde, bo§ 
r.amanlanndıı gidip oturduf,-u vt: bul -
vaya daldı~ı bir yere naklolunmuştur. 
Bu mUnaseb~tıe halk, Nanolvonun oto
.... '>bile konulan heykelini takip etmiş
tir. 

ç,·aLnberlaynın 
11ttıuıuıınııımnıu1Htı'Jlfllllll1tnııınırımnın11umtfl''"llııı1nıııııtııııııııunıJtllMlltlluı~um-·illtnnıı~ .... =' _,. 

nutku 
Beş yüz milyon nufuslu bir 
i.mparatorluğun beynelmilel 

vaziyeti 
~1111el ler Cem,yetl ve in~l1tere - Avusturya ın~sp~esl • 

~~kos ovıt"ya oıes~lesl - eğer barb ~ık arsa •• 
lor Cemiyeti müessesesinden bahset- - Avusturyadakİ yeni •-::. 
rulşttr. Cenevre mUesseseslnio bu- gelince, başında bulunduğUJll _. 
gün artık cvvelco haiz olduğu ınev- met Alman bUkfımeti U\ratınd..., ;' 

lngillz Başve!:lll Çemberlayn lm
paratorl uğun harici slyasetıııl tart f 
ederek demiştir ki: 

- Hen unım kaınarnsmda lzlıar kide bulunmndığını, takat bir gUn şcbbUs edilen hareket tuaklı>Jfl ~ 
edllen umumi bir nr:1.11 üzerine lıükfı- gene canlandırılması Umldi hdlft. fikrhıl dalın en·cl hildJrınJştlt• ti' 
metiıııiıı son An·uJla hfuHsclcı·l hak- mc\•cut olduğunu, vakti gelince so- rll bnhsc ma,·zu oln.n mesele bO td' 
l;;ındakt ·•,·nzJyetl" ne dnir bcynnnt- ne bu mUesaescnln beynelmilel sul- retle sarsılmış olan emnl)'ed f;..., 
ta bulımu,)orıım. Uuı·ncla "siyaset" hu muhafaza lr.ln milessfr bir \•asıta mndı yerine getirecek en JJi ,. -" 
kcllı!ıcsl yerine "rn7Jyct'' kelimesi olarak kuvvetıcndirllehileceğfnl SÖ)'· yı aramak, bcynelmJlel lşterd6 ; 

kulln.ııı)Ol'Um. Zira dü~ünüyorum ki lemlştlr. nunlrırın hı\klmlyetlnJ nıutuat.ı• ,-
dUnyndn hiç bir hll<Usc hıglltcrcnlıı Fakat Mllletlor Cemfyetf lçerfefn- nıok ve bize endJşe ,·ermekte dt~ 
~;ulhu idame \'C nınhafa7.nclnn iba- de her mütecaviz devlete karşı kOJ• eden meselelerin sulh yolu Ue 
ı·et olan t<!ıncJ ~lya<;ctini değiştire

mez. Yılhıız hu sulh siya eti biç bir 
şey h;ln lnglltorc harp ctm<'Z demek 
değildir. (Alkışlar) Ufz öyle bir tıı· 
kmı tcahhütlcrc hnf;lnnmış bulunu• 
yonız ki hurılaı· ir:r1 ctti'',,i zammı 

hfzl hnrbc mecbur eder. t•ınıt ede-
rtm ki bu gibi 1·nzfyetlcr karşısında 
hlzlm bUtUn tcnhhUtlerlınizl ( ı) ye
rine ~ctlrmek için !;Clmdlılcn hnzır ol· 
c:luıtumnz<lnn kimsenin şüplıcsl yok-
tur," 

lngilterenin 
Hayati Menfaatleri 

malt için bir demakrasi cephesi ku- il çaresini bulmaktır." , 
rulmnsı umumt harpten evvelki ft,. Cekoslovakya Meıele~eat' 
Ufaklara benzer bir teşekküle çok Çemberlaynln bu hususta stJ1 
benzeyeceğini, bunun için bu fikre !1 sözler de şunlardır: __ ., 
taraflar olmadığını na.ve etmiştir. - Çckoslovakyada yaşı)'•" J\llfl"'., 
Bundan sonra şöyle demiştir: J' • ..ıed re 

azlıkları ile Çekoslovak bUk-..ııı" 
- Bu tarzdaki ltlfaklnrm kıyme· rasındakl mUnasebctler ınesele:" . .1 

ti buıın iştirak edecek olan dc,·letle· aıın cıw ham, muhtcmelclir Jd, doğru # 
rfn nskcrf kuv,·ctlcrlnc bağlıdır. ruya Orta Anupada mU\·llzcıtC t ,,16' 
nuntlnn şn ncUce çıkar: Eğer biraz ile uğraşmaktan ziyade bn J11U' m 
c"'·cı tngiltere için hayntt menfaat ı ,,,

nenin \'Ücuda gelmesine wznıc ı# 
olarak tas\ir etuğlm sulh vaziyeti. coktlr. Dundan dolayı BUylilC "' 
nl tarbln etmek lsteytnce lmpa· tanya hökf\mctl A'·nıpada ,·c bil ı# 
l'ntorlul','lm kenclinl müdafaa itin sa Çckosıo,·akya ile olan munıast tll 
gayet kunctli bir şeklide silllhlan- "' 
mnsı 1·c knbmı1a mukabil tcca1·Uzc lerlnıte yeni tcahhütler alnt .-' 

Avrupa sulhnna faydalı hfr tıJ ı 
gcçm::! ı lllzrm<lır. nen keneli payı- ctJllCI"" 

yapıp yapamayacal:'Jnı tayin tf 
mn bn yolda HlzımgcldJğ'i gibi siltlh· .'-'lk içtn bn mcsolenln esasını telJ>'" 
Janmnk ile bazı bcynclmllcl teahlıUt-

"Jler ŞO)'dcn cn·cı bu mC'mlckctln 
bazı hayati menfnntlcri 1·nrdır ki 
bunlar tehlikeye düştUğii znmnn biz 
harp ederiz: Uunlnr da lnıpnrntorlu
it'nn topra 'dan vo yollandır lef hun· 
lar milli mUrlnfna hnkmnnclan bizim lerf yerine getfrok arasında hiç bir 
için blrlnd <l~r"ce:b ch"mmiycti hn- fnrlc ~iirmcyonım. A1·nıpa{la hcy-

mlştlr." .,,. 

••tnglltıerenfn hugtln &zert11cle 
hınan t.enhhUtler şunlardır: 

lzdlr. Fakat bunlnrc:lnn btt~lm tlnha nclmllcl bir za.l)Jta kuV\·cU teşekkül 

bir takım schcplcr \"tt.rtlır ki bunlnr 
lçln '1" hb: hnı•rı c<l,.rlz, ynnl hirlm 
itin bilhMsa ft7.lz olan şeylerin, 'im· 
sust knl'el<terhnlz.ln \'C milli nn'nn<'· 
lcrlnalzln tayin \"C i<'np ettJj'.'.,~ usul-
ler daire.sinde ya~nmak hnkkınm 

ve hUrrlyetlcrlmizln muhftfaznsı i
çin hn1"}1tcn hnşkn mürncnnt c<l<'~c1c 
M1" """"' kalmamış olursn gene lınrp 
c<lcrb;." 

MiletJ~,. r ..... rn:yeti Ve 
ln'"{iltere 

Çemberlayn bundan sonra. Millet-

crllnct'Y,C kaılnr hiz tn~lfzler her 
şeyden cv1·el kcnıli lmılar,ntorlu~u

muzun eınnfycUni ve Jlrltanya ada-
61 nhnllstntn emnfy~ttnl dl1şllnmcll· 
ylz. Iln~Un İn.ftlltere tC'.;öktl ettiği 

nskcri kuvvC't sulh lchin<le yapıla

cnk kollcktif hareketlere - bn ha
rck<>tlcr hnn•d ~"!dl ,.e mah•:·ctte o
Jı1rsn olsnn - mli .. aharct llo iktifaya 
lllzi mt':chnr eder," 

A vu-;turya Meselesi 
Çcrnberlayn Avusturya vaziyeti 

hakkında şöyle demiştir: 

1 - Sebebiyet veriJrrıef~ 
bir taatnıza uğradıklarıh'ii' 
de Fransa ile Belçikayı dl 
dafaa etmek. , 

2 - lngiltere hükUmeti~ 
ayni suretle Portekize, ~) 

(Devamı: 10 uncu sa~ 

-KURUN~ 
ADONE TARiFESi 

Memleket Memteı.el 
içinde dışında 

Türk jandarması, devlettn yolda. 
kl5yde ve evde emniyet tesis etmek 
Jıususunclakl azim ve kararını, k"tt· 
dlslne verilmiş olan direktifler da
Jılllnde tamamll~ baoarmıt olmak 
teretlnl haizdir. 

Tnrk yoJlarında ltuttat tarik kal
mamıştır. Ve tUreyemez. 

TUrk dağlarında etklya kalma
mıştır ve tUreyemeı. 

TUrk köylOıU her gece. ırzından. 

malından ve canından emin olıırak 
7atağına girer ve her sabah tarlası
arn yolunu tutarken akşam evine 
•ısnebllece~lnden emindir. tJh. 

Meksika CuJnhurreisi 
K ordenas nasa1 40,etiş-ti? ı 

Aylık 

:i aylık 
6 aylık 
Yıllık 

95 155 l\rf• 
200 425 ,, 
475 820 ,, 
900 1600 ,, 

·d• Tari resinden B:ıJl,an Birliği lclıı s> tr• 
otuz kuruş dilşillür. Posta birlllllne 'rızt 
ıniycn ~crlC'ro oyda )'clrulş beşer kıl 
z:ımmedilır, " 

Aboııc kaydını bildiren meklUP 1 
tclgrur ürretini, abone p:nıısının ~rf 
\ eyo banko ile yollaıno ücretini ıd' 

Sekiz on yıl lSnce hayal olnn bu ni
metler bugUn köylUmUzUn ve yolla
nmızın ~n lpt''"q,f birer hakikati ha
lindedir. Zira~ 

TQrklyede cl1den mnkemmet. ı,u. 
11rlu, mOne·rvor, feragat sahibi blr 
Jandarma kadroaı1 vardır. 

••• 
Poltı ve jandarma.mıun kıymPtlnJ 

ortaya troymakla ve bilhassa F"n 
711larda !stanbul polisinin ulMtıı'h 
Jtlkaek dereceyi burada tehftrilZ et
tlrme~e çalışmakla yeni hlr $ey 
7apmıı,, blltnmtyen bt1"9eyl gllze vur
muş olmuynruz. 

Zil.ton kasdımız da bu değil. 
Biz bugUn bir başka meseleve te. 

mns etmek istiyoruz ve sanıyoruz ki 
bu "mPscle .. cidden Uzerlnrtp durula
cak ve biran evvel halli lAzımgele

cek bir "rnosele .. dlr: 
Karakollnrım ız. 

Karakollnrımızın ne berbat bir 
halde bulunduklarını, daha do.ıl;rusu 
Jstanbulda adına karakol denilecek 
tek bina bulunmndı~rnı 
bize kim ltlrnz Pd~blllr? 

söylersek 

Bu derece mükemmel bir poll~ 

kadrosunu bu~ünkU blnrılnrda çnhş. 
tırmak •ndece "yazık .. dır. Jlu kaıtro 
yu mo:ıcırn kar:ıkollarda r:-hştırd1;ç.ı. 
mız gtın alacalhmız randıman. hlr. 
şllpbe etmlyellm • bugUnkUnUn en az 

Mekaika petrollanru işletmekte o • 
len Amerika ve Inglliz eirketlerlni a
deta koğarak, petrollnrın milltle§tiril
mesi hususunda bit kanun çıkaran ve 
bUtUn dUnyayI hayretler içinde bıra • 
karak, bir anda l'n meıhur simalar 
mcyar,ında yer alan M<:ksika reisicUm· 
buru ve diktatörü KardenM, bu mev. 
kie yilkselmellen evvel en eayanı hay
ret macera ve sergUr.eıtıerin kahra • 
mnnıydı. 

Lazaro Kardcns.a, 1893 te, Mck8i • 
knnın garbında bulunan San Lni ı:eh· 
rinde doğmuştur. &bı:ın, yerli bir ka
dınla evlcnmio olan faklr bir İspanyol 
çlf tçisiydi. 

HenUz on iki yqmdayken hem an
nesini, hem de baba.ınnı kaybederek 
yetim kalan Uzaro, dilenci çeteleri • 
nin, tahrikçilerin ve haydutların df'h
şet saltlıkl:.ı.rı bu karmakarışık ve se
m memlek~tto yapaya!nız kaldı. Cena
ze masraflarını kargılamak üzere sa • 
lıl:ı.n kUçUk ev \'e toprak par<:ası da 
elden gidince, b~dbaht çocuk scrsesi 
oldu ve kendisini istismar ederek hır· 
sızlır;a ve dilenciliğe ah:trran bir dl -
tenci güruhu iı:ine dli,tU. 

iki sene bu di'encilcr arasmda ka -
lan çocuk, nihnyet. on dört yaı:mdıı.y
ken burad:ın kara.rak scrsesi hayat~a 
b:ı.-;!m verlcrde de\•am etti \'P bir Min 
as1en Fraııs·~ ol"n bir halk be::tc!:~rı· 
'11\ tnq:ıdüf ederek ynnrna çırak olarak 
girdi. 

Hayatta birçok müşkülat ve sefa -

1{.ardenas 
Jete katlanın.§ olan Lazaro Keıdenas, 
başl:a.larmm çocuk sn.yıldık'arı bir 
yaşta., iı.deta olgun bir erkek haline 
gelmişti ve bu hayatın nişanelerini bü
tün hayatı müddetince muhafaza etti. 

Kardenas on yedi yaşındayken or -
duya gireı ek, rnıo da cenup alayları
nın yaptıkları isyana iEtirak etti. Ga. 
ytıt zeki ve enerjik olduğu ıçin derhal 
kendisini gösterdi, sivrildi. 

Natuk bir a~bm o!an Knrdenas, küt
leleri tahrik etmelcte büyük bir ma • 
h:ıret gcstercrclt, yirmi y~md:.ı. mira· 
lo.y ve sonra general oldu. 

Kallcs'in reisicümhurluı;'"tl zamanın-

dcı, Meydyokan eyaleti valiliğinde bu
lun:ın lfordenas, ziraatte tam bir inkı
liıp yapmak hususunda. hummalı bir 
faaliyet ve propagandaya girişti. Şe

' hir 6Chir dola§nrak kütleleri tahrik 
etti, birçok taraftar daha kazandı ve 
19~4 tc. altı senelik bir devre için rE'
isici.imhur intihap edildi. 

Birçoli'. kimseler, iktidar mevkiine 
yükselince Kardenas'm ihtilalci ener
jisinin kınlaca:;tnı iddia ettl!er. Fa -
kıt o, bütün bunlıın tekzip edecek ma
hiyette, hUmmalı bir faaliyete girl§ti 
ve Meksikada namUtenaht inkı!Aplar 

yaptı. Bilhassa 'Meksikalıların ahlak 
se·:iyesini tekfimül,. ettirmek için bU
yUk bir gayret gösterdi. lçki satışını 
iyice tahdit etti, bütiln kumar salon -
lr.:-rnı knpntı, kabnre dansözlerinin alc:
ş:ım saat onda va1jfclerinc nihayet 
vermelerini emretti. 

K::ırdenas hususi hayatında, vntan
d:ışlnrına nümunei imtisal olmakta • 
dır. Memleketin adet ve nn'anesi mu-
cibince karısı halk arusına nadiren 
çıkar ve evinde hep çocuklariylc meş· 
gul olur. 

Kendisi ise asla tütün ve irki içmez 
ve adeta keı:ıi~ hayatı sürer. Her snbah 
~aat dörtte ka1kar Bir <}eyrek saat 
yüz"'r. sonra da at Pezint;si'le l'tkar. 

Gezinti dönüRünde, aslfi vakit kav • 
beL""'"d"'l b'~,."l'Ş111'.\l\ nrıllr VP, nnbet de-
rv,ı,..4-frcn }•:'ıLl.,.l,.-Jyln berA'l."r durma e c ... ""'. - ~ ....... ,:.:..... "' . . .. .,~ ... 
<'1""1 tam on altı saat müddetle çalı -
şır. 

kcndı üzerınc alır. bO-
Yenlden 5 abone yazan vc)'D & ıı 61 

ne birden ynzılnnlara, mekteplerle k 
odnl:ırına tı)'rıra tenzilıll ~·aıntır. 

Tiirl~luenln her posla muke:trıde 
KUIW.V'a abone fJ(1:ılır. 

Adres değiştirme ücreti 25 kuruşııır· ______ ___..,._ 

Dünkü Hava ~ .. "ı~ 
Yurdun Ego ve Karadeniz .,J · • 

bölgeleri ile Orta Anadolunun gtu'P ~ 
smılannda hava bulutlu diğer bôlle~ 
do umumlyctlo çok bulutlu ve ıııe • 
yağışlı gcçınlş, rUzgarlar eiınal il~ 
metinde Karadeniz kıyılarında ı.uv\'e ır 
ce diğer yerlerde orta kuvvette eııtxl tJf 
tlr. Diln lstanbulda hava ekseri::, • 
kapalı ve cUz't yağışlı geçmiş, r{lıı;-et' 
eimal isllkaınetindo saniyede 6 • B ısı# 
re h'Z'a esmiştir. Saat 14 de hava ta eJ 
ki 762.9 milimetre sühunet en yilk6 oJ 
7.4 ve en dllşilk de sıfırın altında 
santi~rad knydedilmlştir. 16' 
Diğer taraftan verilen maluınata fJf 

re; Zon~ldak, LUJeburgaz, ı~eada ırd' 
civannda da knr yağnu!itir. D1yaba1c ur· 
karla kan§ık olarak yağmur yağıı>ıe 

--o---

1 a; VH ~lf:I Pi l~I N : 

"' mr miiılellenberi tamir edlten unr.-ort;,,. 
k6m;ıi.tlinıin nrıl.· olan kısmı kapatılf1111 tt6' 
Kfi,..rD :rimeli lı.tm a("ılıp, hem de knP;1,ı
lıl1n1'1:/edlr. niindrn itibaren pormn "'" 
lnrın fın:ınn lın.dnnnu#ır, Ah,arı kı$111'ı: D 
dn tamiri 15 .\fn11nn knrlnr tıitlrf1trt' r 
tnrlhle k6prll11ll11 resnıikiişadı yopıtact'J 

.tır. 
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Şebi~ Hab~'-r_Ie_r_i 1 

Sebiller kiraya mı verilecek 
~~ muhtelif semtlerinde mevcut 
ıııı .... ~bıı bugün bakımsız bir halde bu
~ktadır. Bu sebillerin çoğu tarihi 
·ııııeti haizdir. 

il l:ıeıediye müzeler idaresine müraca
"'ıi~k sebillerin tamir ile kiraya 

"llesllıl istemistir. Mil7.cler idnre -
ı)iiracaati tetkik etmektedir. 

eylet Konservatuvarına 
Alınacak Talebeler 

ı.ı .\.nkııra devlet konservatuvarına 
~ ilk okul mezunu talebe alına -
lı( • Alınacak talebe miktarı l;>akan
~l.trarmdan tesbit edilecektir. Mil -
t!ıı a imtihanına girmek istiycnle • 
t~lıırı KUltfir direktörlüğü tara -
kr..~rı Mayıs sonuna. kadar Devlet 
~~atuvan direktörlüğüne biJdiril
"t Olacaktır. 

Eğitmen Bütçesi 
liu 900 Bin Lira 
ttı~ Yıl köy okullarına eğitmen ye -
·~ınek üze.re açılacak muhtelif vi -
~e~etdeki on bir kurs için (900) 

lıra tahsisat ayrılrnı§tır. 
~ CtÇen yıllti bUtçe (800) bin lira idi. 
l't ~iki tahsisatın içinde köy okulla
' 'fıt.ınenlerine verilecek ücret, köy 
, ııı binaları için yapılacak yardım • 
I' da dahildir. 

h~iule bulunan Kültür Bakan -
~,ilk tedrisst şube direktörlerinden 
1.1.~ liıfzırrnhman Ra.:-iit bu kurslara 
~ otan eşya tedarikile meşğuldUr. 

Sayrak Nizamnamesi 
.~ a.lebeye Öğretilecek 

ı;::k bayrağı şekli hakkında hazır
ı( nizamname bUtUn okullarda tat
'ft e?ilccek ve bayrak şekli talebeye 

CtiJeccktir. 

~imar Sinan Günü için 

9 Hazırlık 
~ ~isan Mimar Sinanm 350 inci ö

~ldönilmUdilr. Bu mfinasebetle 
~ bUtnn okullar derslerini (Mimar 
.~ ve eserleri) mevzuu etrafında 

tahsisat ayrılmıı5tır. Belediye bütçe -
sindeki açık bu suretle l<apanmıs ol • 
maktadır. 

Şehir Meclisi Yarın 
Toplanıyor 

Şehir meclisi yarm saat on dörtte 
Nisan devresi toplantılarına başlıya. -
caktır. Hazırlanan ruznameye göre, 
ilk celsede belediyenın 938 btltçcsinin 
müzakeresi, sıhhati bozacak her nevi 
esya ve levazım satanlar hakkınca y~ 
ni belediye zabıtasına konacak hü -
kümlerle garoz imalathaneleri hakkın
da yeni ahkam, Haydarpaşada yapıla
cak geçit inşası masrafına. belediye -
nin iştirak şekli, sular idaresinin 937 
bllançosu ve yeni belediye zabıtası ta
limatnamesi vardır. 

Gazi Köprüıü 
Gazi Köprüsil dubalarından biri dün 

Balat atclyesinden çekilerek Unkapa
nına getirilmiş, yerine konma işine 
başlanmı§tır. Montajı yapılan duba -
lar da. peyderpey getirilecektir. 

El Arabaları Daha Ucuza 
Mal Edilemez Mi 

Belediye İktısat mUdUrlüğü tarafın
dan el arabaları nümuneleri hazırla. -
nıp daimi encümene verilmişti. Daimi 
encilmen tarafından bu nilmuneler ü -
zerinde yaptlan tetkikler sonunda bir 
nümune beğenilmi§tir. 

Bu nümunede kullanılan malzeme i
le el arabası yapılırsa bir araba 40 li
raya çıkmaktadır. Bir el arabası i~in 
bu fiat fazla görillmüştür. 

Malzemenin serbest bırakılmak su
rctile daha ucuza el arabası yapılması 

dUşünülmektedir. 

Şehir Tiyatrosunda 
Son Temsil 

Şehir Tiyatrosu bu akşam son tem
silini verip yaz tatili yapacaktır. San
at.karlar iki grupa ayrılıp 11 Nisanda 
lzmir ve Edirneye gideceklerdir. 

lllıyacak lardır. 
ta l'aıebc seviyelerine uyğun konfe • lktısat işleri: 

11 lar verilecek, yapılacak ihtifale 
~~lcri uygun okullar iştirak edeeek

dır. 
Clgu ~ t> n törene saat 16 da ba.~lanacak· 

la,· 'tören programı Eminönü Ha.lkcvi 
tarınd:ın h:ızırtanrn&kta.dır. 

a. C:Uı1düzkU merasimde Güzel Sanat· 
u I' akademisi, yüksek milhcndls oku
ıe;, Üniversite gençliği \'e mühendis -
" naınına birer söylev verilecektir. 
~e ... ~ 
~ de radyoda Mimar Kemal Altak 

ııılllanın eserleri hakkında bir konu§ -
a Yapacaktır. 

Vilayetlerde Açılacak 
'\'eni San'at Enstitüleri 

l{liltUr Bakanlığı bütün vil~yetlerde 
l'f el'kek, diğeri kız olmak iizere iki 
~at enstitüsü açmaya karar vermiş, 

l'hklara ba§lamıştır. 
t ~nat enstitü~U olmıyan vitayetle
l'rı~ ~dları ve vaziyetleri tesbit edil -
~ ~r. Sadece hepsine birden enstitü 
~ak hem bUtçe, hem de öğretmen l
a Olduğu için bu enstitillcr peyderpey 
~!aca.ktll'. 

Eminönü Halkevinde 
Konser 

~ ~tninönü Halkevi önümüzdeki pa -
lt tesi günil senelik konserini verecek
~· l<onser için geni§ bir program ha
ı.._ lannııştır. Orkestra 35 kişiden mU -
~kklldir. 

~diye işleri: 
liükUmetin Belediyeye 

-:Yardımı 
~lediyc daimi encümeni evvelki 
~ den itibaren Vali ve belediye ~isi 
te) Muhittin Üstündağın reisliğinde 
~ ç \>~kitlere kadar içtima edip bele -
h..l'enın yeni bütçesirıi ha~ırlamaya 
~1arnı6tır. 
~ ~Utçe bir iki giln zarfında tamam -
l'ilelp bastırılmak üzere matbaaya ve -
tı. Cıek, ~bir meclisinin .Nisan toplan-

ltıda behemehal çıkarılacaktır. 
l' ~ldığunız malumata göre, mezbaha 
t~inin _indirilmesi ile aza.lan varlda
~ apama k Ur.ere hükumet üç ay f çin 
ı,eııt bfn llrahk bir yardımda bu -

U§tur. 
938 senesi f çin de 550.000 liralık bir 

Denibank Batvekalete 
Bağlanıyor 

Denizbank umum müdürü Bay Yu
suz Ziya Öniş birkaç gUne kadar tek -
rar Ankaradan §ehrimire dönecektir. 

Mevsuk bir menbad::ı.n öğrenildiğine 
göre; Denizbank umum müdilrlUğü 

Başvekalete bağlanacakbr. Esasen de
nizbank kurulurken i~letme umuru 
hariç olmak üzere bütün iıılerin tevhi
di kararlaşmıştı. 

Bu tevh it keyfiyeti de malum oldu
ğu üzere bütün deniz müesseseleri hi
mayelerinin birl~tirilmesi ile başlan
mıştır. 

Bundan sonra Denizbank müessese
l~rinin bütün hukuki i~leri banka mer
kezinde bulunacak bilro taraf mdan 
görillecektir. 

Bunu da levnııro ve fen işlerinin 
tevhidi takip edecektir. Bu i§lcr biti -
rildiktcn sonra Denizbank tam mana
sUe teşekkül etmiş olacaktır. 

Yirmi üç Nisan 
Bayram programının 

tesbltlne başlandı 
Yirmi üç nisan ba~Tamı münasebeti

ıe fehrimizde yapılacak tören progm -
mını tesbit etmek üzere dilıı vilayette 
Dbay muavini Hüdai Karalabanm baş
kanlığı altında bir toplantı ynpılml§tJr. 

Her kaıa eJlence programını altı nisana 
1'.adar tesbit ederek ,·ltayetc gönder -
mi~ olacaktır. O gUn btitiln okullarda 
sabahleyin müsı:ı.mere ve toplantılar ya
pılacak, öğrf'tmenler talebeye yirmi Uç 
nisanın manasını ye ehemmiyetini anla
tacaklardır. 

Yirmi üç nisan ayni zamanda çocuk 
haftasının ilk gUnUdür. Hafta içinde ço
cuk esirgeme kurumu kolları da kendi 
semtlerinde eğlenceler tertip edecek -
lerdir. 

llkokullardaki bu haftaki dersler (ço
cuk haftMı) mevzuu etra.fmda verile -
cektir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel mcr -
kezi tarafından bir çocuk balosu da ve
rilecek ve halkevlerl bu hafta içinde 
türlli eğlenceler yapacaklardır. 

3-KuıtUli 

Ebedi Abdülhak 
ı Hamidin mektuplar ı 

nerede? 
Bir tetkik feda isi çıkarak bunları 

ne zaman toplayacak ? 
Hamidin her kimde mektubu 
varsa ortaya koymah, bu mek
tuplar bir arada saklanmahdır ! 

Yazan : 

1 Hikmet Münir 
Kendisinden çok bahsedflmesi hiç 

de yersiz görtilmlyecek insanlardan 
biri de şüphesiz Abdülhak HAmid· 
dlr. Du sebebten, daha geçen gün O· 

nun hakkında bir fıkra yazmışken 
(2G-Itr-938), bugUn. gene kendisine 
dair konuşmakhğım sadece kadlrşi. 
naslık olur. Hele onun, aramızdan 

ayrılmış bulunması, bize, ayrıca bir 
Ynzl ro de yUklemlyor mu? Hatırası
nı sık sık nnmak, fakat boş yere ve 
semeresiz bir şeklide değil, her sö
zilmlizle müsbet bir fikir ileri süre
rek onu, içerisinde bulunduğu eon
süz haynt derecesinde tekrim etme. 
mlz IAzım. 

Geçen günkü satırlarımızda. arka· 
daşımız Sadri Ertemin bir dUşUn

cesine kuvvet vererek. Abdülhak 
HAmld merhumun bazı eşyasını -
kurulmasını istediğimiz - "sanat ve 
edebiyat milzcsi,,nc ayırmak suretl
le, bu yüzden varisleri arasrnda cık
mış bir lhtilAta. da :kısmen nihayet 
vermeğl Ueri sUrmüştuk. Bu dileği
mizin, alA.kadarlarda ne ı;lbl bir te
sir bıraktığını - nradnn gecen za
man henüz pek kısa olduğu için -
bilemiyoruz .. Bu defa, Abdlilhak Hft
midln mektuplarından bohs~dece. 

ğiL • 
• • 

Büyük şair Abdülhak HAmidin 
hayatını, öltimUnden sonra ciddi ,.e 
ihatalı bir surette yazacak. henüz 
kimse çıkmadı. Zaten sayılı edipleri
mizin gerek yaşadıkları devirlerde. 
gerek öldükten sonra hayat ve husu
siyetler ini, vesikalara dnyanarak 
yazmak ve bUyük, enteresan cntıeı· 
neşretmek usuıu, umumlaşamadr ... 

Üşeniyor muyuz. bilmem! Bu ka. 
dar edebiyat meraklımız var. Kendi 
kendine veya herkese, binlerce satır 
yazı yazanlar var. Bunların oldukça 
mühim bir kısmı, hatırı sayılır kül
tlir sahibi insanlardır. Yazının her 
şeklini intihap edenler bulunuyor. 
Fakat ntyografi denen "hayat yaz. 
raa,, tarzına velev boş zaman meşgu
liyeti olar ak dahi rağbet edenler gö
rillmUyor. Fakat işte önümUzde ha. 
kikaten büyUk, geniş ve meY'·ell bir 
hayata sahip blr insan hulunuyor: 
Abdlilhak HA.mid ! 

• • • 
Abdülhak Hamidde bir tetkik me· 

rakhsını aylarca \'e hatta. senelerce 
uğral}tırabllecok zcvkll materyeller 
\'ar. Onlan toplamak, smıflo.yarak 

ortaya b ir terkip çıkarmak, - daha 
kısa bir tabirle: - bugUn dağılmış 
ve uzak bir me\'klde gibi görünen 
Abdülhak HA.midi yeniden inea et
mek işi, bil tek adama güc;: geliyorsa. 
bu zahmeti birkaç kişi birden yUkle· 
neblllr. Hele Üniversitemizin edebi
yat mensupları arasında bu lşt Ustun 
lükle ve 'ustalıkla yapabileceklerini 
umduğum yetişkin kimseler tnsn 
vur edebiliyorum. 

• • • 
Bu limitler, bu tasavvurların bir. 

nn evvel hakikat sahasına c;:ıkabıt

meslni beklerken mektuplara gele
lim: 

Abdülhak HA.midin edebi verimle· 
rinln baı;ıladı~ı - hattA. daha önce
ki - zamanlardan tutunuz. son gUn. 
Jerlne varıncaya kadar vakit vakit 
dostlarına, tanıdıklarına gönderdiği 

ve sayısının hiç şüphesiz bin lere var. 
dıtı mektuolar olacak kl, bunları 

toplamak ihtiyacını duymuyor mu
yuz? 

Bu mektuplarda, zengin \'C artis
tik bir hayatın bUtün incelikleri giz
lidir. lHımid için yazılacak bir kltn
ba esas olacakları gibi, başlı başına 
ltend!lcri blr müzenin en değerli sü
sünü teşkil edeceklerdir. Bence hlç 
vakit kaybetmeden bu mektupları 

foplnınağ'a başlamalı, hiç olmazsa o
kumak imkltnmı bulmalıdır. 

Be11, henüz liç beş soneye '\'aran 
gazete yazıcılığı mcsleğiıncle, tanı

ma fırsalıııı elde ettiğim büyUk ede
bi şahsiyetlerden şu VC)'a bu vesile 
ile birlrnc satır yazı aldığım zaman 
duyduğum sc\'incin bir müddet için 
ölçUsilnü bulamıyorum; o kadar hu
dutsuz bir haz duyuyorum. Abdül
hak JUmid gibi çok enteresan bir 
sanat slmasile mekluplaşmrık imk~
nına \'armış kimbillr ne kndar bah
tiyarlar varıl 1)· ! .. . . 

Onlar için, o mektupları Hltmi.din 
hayatın~ yeniden örm~ istiyen bir 
snnat ti.şıkına vermek güç olso. lıl)e. 
gfi~termck. muhnkkak kilrnrulacnk 
yapmm güzel mimarisine bUyUk bir 
yardım teşkll edecektir. Hele HA
mtd müzesi için, o mektupların hep
sini defül, bir kaçını feda edellilmek 
mümkUndilr. Ji'c<la denılyelfm: zira, 
büyüle bir adamın knleminden çık
mrş hakiki mUs\'eddelerl, tertipli bir 
milzede toplamnk, o kıymetleri si
gortnlnma.k olur. Şahsi bir loslrnnı.:
lığn her türlil kazaya eh·crişll lıa

rlmlndo saklı tutmaktan claha sas
lnm bir lştir. 

••• 
Meşhur İngiliz romancısı Dikcns' 

in, daha geçenlerde 4000 mektubu 
bir araya getirildi. Bunlar, üç cilt 
üzere tasnif edildi. 13irlncisi, önU
mUzdekl ar çıkıyor. Diğer ikisinden 
!1iri . ğustos, diğeri Temnıuzda in
tişar edecek ... Bundnn önce toplanan 
l 000 mektubu da ilt\\'c edtıecek o
lursa, o şayam dikkat adamın Ui. 
tahsil gUnlerlnden başlayarak son 
demine varıncaya kadar hayatının 
bütlin faaliyetleri, fikirlci, arkadaş
lıkları en hususi cizgllerlnedck or
taya. konabntyor demektir ... Vo bu
nu yapmak için bir adam, uzun zn. 
manı1nnbcr! ut;rnşıyor. Edob!y:ıt ta
rihi hesabına ne hayırlr bir lş. Ne 
zevkli bir emek! 

• • • 
Dizim Hdmidlmlz, şöhretı hudut

lrm da aşabilmiş Ha.midimiz, bizim 
için şöhretinin n e\'lnden yana blr 
Dlkens değilse bile herhalde onun 
derecesinde yer tutmuş bir şahsiyet
tir. 

Şu halde niçin dul'uyoruz? Enetn 
kendilerinde Hlmldin mektubu o
lanlar işe başlasın. Ellmlzc1e bugUn
Mildcvven bir halde bulunan bir kaç 
m ektuba yüzlercesini dahn IUi.\'e e
deli m. Şimdiye kadar o yüksek ada
mın ruhunun definesinden hllmedi
~lmiz esrarı da bllellm. Görmediği
miz pnrıltılnrı da görelim. ÇUnkU o 
parıltılar, gün ışığına çıkarılmadık

~n.. takılmamış elmaslar gibi haksız 
bir gadrn. mnhküm edilmiş olacnk· 
lar. Hem takılmamış mücevherler
den dnha canlı bir şey onlar. MUhllr
lenmiş a~ızlar gibi meyus kalacak
lar. Konuşan bir kelimeye hUkmet
mlş olacağız ... 

Hacıbayramda 
Ankara beledlyesl 

güzel bir park 
yaptırıyor 

Ankara imnr püuunda. mUhim bir yer 
alan ve yarının gUzel bir parkı olacak 
olan Hacıbayram meydanındaki tarih e
serleri yeniden gözden geçirilmiş ve bu 
eserleri kapatan basık C\'ler istiınlfık. 

edilerek bir yandan yıkılmağa başlan" 

mıştır. Pliuuı göre Ogüst'Un vnslyclnrt .. 
mesini ve sonradan taşınan pek çok"Eti 
eserini. ihtiva eden bu açık mUze güzel 
bir park haline getirilecektir. Bu suretle 
Anknrada tarihin mühim bir saflıasnu 
canlandıran tarihi eserler şehrin bo)'a ... 
tına karı..cımı~ olmaktadır. 

. 
Hncılınyrnm camisinin çevresıni doldu

ı-an evler gerek cnmiyi, gerekse klasik 

çağların büyük hatırası olan mabedi sar
mışlar; znman geçi pkendilcrl bırcr ha

rabere döndükçe bu anıUan da bir ô ~ 
riimcek yuvası ortasında sıkışarak l'an 
çekişenlerin hııllne uğratmıulı:ırdır. 

Ankara belediyo ve vilılyctinin Kültur 
Bakanlığı ile lşbirllği yaparak kurtnr • 
mağa. azmettiği ''Hacıb:ıyramdaki eser
ler,, işte bunlardır. Vilayet ve belediye 
mabedin çevrcsindckl biıtün yapılar ''i. -
timlıik,, ederek' yıkılmıığa başlamı3trr. 

"Ogüstün vasiyetnamesi,. diye ~hret 
alan vo nslı Romada bulunan kitabenin 
ldtince ve yunancasmı birlikte duvarla
rında bnrmdırdığı için, "orla<'!ağ,, dan 
sonraki nrn.ııtrrmnlnrda "Augııstcum,. 

veya (OgUst 1'Hl.bcdi)diye tanınan mi • 
marhk vesikası 1927 den itlbnrcn yapı .. 
lnn hafriyatla asıl benliğini ortaya koy • 
muşlu. Aakcoloğ Prof. Şede ve mima,r. 
Dr. ]{rcmkor tarafından yapılan bu haf~ 
riyal, Hacıbayraındaki mjbedin lsadan 
önce Ut n"i asra nid bir hatıra oldu -
ğunu ispat etmişti. Hellenistlk devre> alt 
mimari vesiknlarm ne kadar seyrek ele 
geçtiğini bilenler için bu hatıranın ne 
kadar değerli bir sanat ve ilim vesikaıu 

olduğunu tasavvur pek kolaydır. 

Bizanslılar; • başka bütnn cskı sanat 
oscı:'Jerine yaptıkları gibi - bu güzel c~
rin de bünyesinde çok ağır ta.diller yap .. 
mışlardı. Mabii.deni (Celin) kısmına tıft 

yan duvarlardaki pencereler o :zamanın 
l~i olduğu gibi "Opistodomos,, duvnrmm 
sökUlmesi ve mihrap tarafından bh 
(kript) meydana getirilmesi, hep o dev
rin mabedi nasıl tahrip ettiğini gösteı·
mektedlr. Fakat Hacıbayrom camisi t> .. 
muhte§em harabeye sadece istinat et -
mlş Ye onu yıkarak genişliyeccği ycrdo 
onu koruyarak ayakta durma~ tercih et
mi§tir. 

IJokantalarda havlu , 

~"'erine " Ağıl 
kullanılacak 

Loknntalardn.ki havlulnrm ve pe>~kir
lerin birçok kimseler tarafından üstus
to el tllinmcsi ylizünden çabuk kirlen
diği ve lokantacılar tnrafmdan sık m 
değiştirilmediği için de bunların mikrop 
yu\'ulan haline geldiği görUlmUştUr. Bu
nun üzerine lokantalardaki havlu ve pcş
kirlerin knldınlmasınn, yerlerine ince 
ka~'ltlar konulmasına. karar vcrilmi.,tir. 

Bu ince kii~'lt.lar bir defa kullıınıldık
tnn sonra atılacakbr. 

Bu salAhfyetl kimse kullanmak is· 
tememelidir. Tetkik ve tetebbu fe· 
dalsı, neredesin 1 Git, o mektub ha
zlneslle buluş! Ölmemiş bir ruhun 
kıpırdayan dudaklnrındakl mnnay~ 

bir k~ue daha lşıtelimt.. görelim~ 
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ispanyadaki harp Amerika ile 
.................................... 

Lerida şehri Franko-
f caret mUzakerelerl 
yakında başlıyor 
Ankara, 30 (Telefonla) -Ameri

ka ile ticaret mUuıkerelerlne Çekos
lovaklarla. balen yapılmakta olan 
konuşmaların sonu alındıktan 
sonna önümUzdeki hafta başlanacak· 
tır. Amerikan delegeleri ve sefaret 
erk!nı şerefine lktısat VekAletl ta.
rafından bugQn Anadolu kJUbUnde 
bir ziyafet verildi. 

Japon 
kuvvetleri 

(Oattarafl 1 lnclds) 
tmha edtlmek tehlikesine maruz bu
lunmaktadır. 

Yeni Akdeni~ 
mu aze~~1...ı 

COatarafı ı lnCi 0,,; 

culara geçmek üzere 
Buradan kaçan hiikftmetçlJer petrol 

stoklarını ateşe verdiler 
Sa.ragoa. 30 (A.A.) -Havas Ajansı 

muhablıindcn: 

Söylendiğine göre ba cephenin 
bUtUn kısımlarında bulunan Japon 
kuvvetleri muvakkaten mukabfl ta
arruzlarını durdurarak muhnsarada. 
kalan kuvvetlere yol açmak Uzero 
bahsr gecen mınt.akaya doğru llcrlc-
mektedtrlor. 

olarak g6rdUğU fcln meuıııd,.. 111' 
mıştır. Du menmunfyetsııU dl~ 
desi Çemberlaynın son nutk~ 
açıktır •• lngillz Başvekili j; 

1
., 111' 

vaziyetinden bahsederken tt 
mlştlr: 1" 

General Franko, bu sabah yukarı w: 
orta Arngon'daki blltun kuvvetlerin 
kumandanlığını ~hsen deruhte etmi~
tfr. Frankist kıtaat, bu sabah Alka
niz'den Horella'ya giden yol üzerinde 

ve Alkanizin 17 kilometre cenubuncla 
yerleşmişlerdir. Bu kıtaat, Tortoza'ya 
45 kilometre mesafede bulwımaktıı -
dırı ar. 

B. M. Meclisinde 
tOııranı: ı incide.) 

den istifade eden sınai mUessesele· 
rln bu ·vergi ve rusumun tahakkuk 
tnrzına alt olmak Uzere taalluk eyle
dikleri ,kanunlarda muayyen olan 
muamcHltı ifa etmedikleri takdlrdo 
bu harekotlcrinden dolayı yalnıı o 
knnunlarda"yazılı cczalar11. tA.b1 olup 
vergi ve ruırnm munfiyeündon mah
rum o1mazlnr' ' suretindeki tefsiri 
tasvip etmiş ve demJryolları ile eşya 
nal{Ilyatına mUtealllk beynelmilel 

.Amerikalılarla. yapılacak mUzake-. 
ralerln fkf memleket arasındaki ti
caret mUnarıebetinl geniş mikyasta 
fn kfşafJıynC'nğı tahmlnlenmrı todlr. 
Ayrıca memlekoUmizde ban sınnt 
teşebUstore mühim Amerika scıma
ycsinin gireceği sliylcniyor. B.:ı run
nasebhtlc heyet reisi Keıt şunları 
söylemiştir: 

Pefping, 30 (A.A.) - Royter mu
habiri bildiriyor: 

Japon kuvvetlerinin umumı ,·azl
yeUnfn muhakkak surette tehlikeli 
bulunduğu Çant.ung cephesine şi

malden acele olarak takviye kıtala· 
n göndcrJlmfşUr. Japonların Çan
tungdakf vazlyetıerlntn vahim oldu
ğu, muharebeler hakkında her han
gi bir marn.mat vermekten imtina e
den Japon askeri makamlarının sU
kQtu ilo teeyyüt etmektedir. Sanıldı
ğına. göre Çinliler, Tlentsln - Pukeu 
demlryolu hat boyunca mühim mik
tarda ilerlemişler ve Japonlarn ağır 
zayiat vcrdirmıoıerdlr. 

- Şimdi mUhlm Jş Avuıtaı1' td
zlyetl ile kaybolan emnı1et fi ,P 
nıadın yeniden tesisi için eıı ui ptr 
bulmak, beynclmllel lşlerd• 

9
t_; 

nun hA.ktmlyetlni mubafaıa '4" 
ve bize endişe vermekte deraııı,, 
meseleleri sulh vasıtaları ile 
debllmekUr.,. d• aı• 

1ngiliz BaşYckflinln nutkUJJ ıSo
sahrları okurken insan ibtl>·a:e, 
larak "bize endişe l'"ermekt.8 rttP 
edon DlOSCleler., kellme1cri U~~ 
duruyor; ve bu kelimelerin ~ 
gizlenen manayı ararken hOf yef/J 
evvel Almanyanın bir gün 'l'i~ıııı.ıl 
yolu fle Akdcnlze inmesi ib 

Siyerra. San Markos'a ayak atmış o
lan Gen~J Aranda'nm ordusu da. Ni
nar~ 45 kilometre mesafede bulun-

' maktadır. 

Dün bu f ki mm takada cereyan et -
mig "lan muharebeler son derece §id -
detli obnu§tur. Hükfımct kıtantı. Fran
kist ku\"VeUerin ilcrlcmcsino mani ol
mak için tnrruz :üst.üne t.aarn.ız icra 
etmek suretile n<!vminade mesai sar -
!etmektedirler. 

mukavelenameye istinaden teşek

kül odcn heyetle beynelmilel naklf
ynt. komitesi tarafından ittihaz olu
nncnk lrnrnrların NafJn VekA.letJnfn 
tasdiki ile merlyete konulmasına alt 
kanunu da ikinci müzakeresini ya
parak kabul eylcmfşUr. 

".Avrupanın cenubu şarkisinde lll: 
devlet olarak TUrkiyc ile ticaret mU
ıı:akereslno glrişmlş bulunuyoruz. 
Hiç Oilphe yok ki yenl ticaret anlaş
ıı. · : ' o 1'Urklye ile Amerika arasın
daki iicıırt ı: . .: · ı :ı.scbctıere gonlş bir 
inkişaf fmkfını verllmJş olacaktır. 
Yalnız şurasını kaydedeyim ki mev
zuubahis olan klerlng anlaşması de
ğildir. Bazı gazetelerde yanlış ola
rıı.k bu şoklJde aksetmiştır. Amerika 
malt siyaseti blltı.kle hor tllrlll tahdl
datm kaldırılmasına matuftur. Tilr
kfye Ue yapmak lstedlğlmiz yeni an
laşmada tarife tenzmeıiyle Türk ih
racatının .Amorikaya daha kolaylık
la girmesi temlnlonecektlr. Bittabi 
bu suretle Türkiye icin de daha fazw 
la.Amerika malı mubayaa etmek Jm
kA.nı hasıl olacaktır.•· 

Hankov, 30 (A.A.) - Çin rosmt 
tebliği: 

Tsinpu cephesi: Talerı;vang - Ltn
şeng hattı üzerinde 80 kllometrclfk 
bir cephede şiddetli bir muharebe 
olmaktadır. Gertıerlyle muvasalası 

kesilen yirmi, otuz bin ktşllik bir Ja
pon kuvveti Çin hattını yarmak tcln 
ümitsiz gayretlerde bulunmaktadır. 
Uc Japon livası dUndenberi Talcrş-

hatıra geliyor. -
Cebetnttarık ile SUveyş arası'_. 

:1cı1>JJP"" olan Akdeniz İngilterenln pat! 
harbi gözo alacağı bayaU llJl 
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torluk yoludur. Bu yol uzerltı: 'of' 
talyan rekabetini kendisi fçlll 1" 

Lcrida cephesi, SO (A.A.) - Lcri -
dr'dan kaçmakta olan bUkumctçiler, 
petrol sttJklarma atca vcrmialerdir. 

Bük\lmc~ilcr vvelce kararl:ı{itır -
mı oldukJannın bilafma. olarak Lcri -
d.ıyı mUdaia dan vugeçmi~lerdir. Da. 
ha geride bulunan Gandesamn milda -
faasıru tercih etmielcr ve Lc.ıidaya 
ta\viye kıUuı.b göndermekten '-azgcç
ınf§lerdir. Franko Jmaatı Gandesad:ın 
otuz kilometre mesa.fedc bulunuyor -
Jar. 

..Alkaniz ile Kaspe araı;ında bulunnn 
ve denir.c kadar en müfıim bir mUda... 
faa hattmı ~«ijcil eden tahkimat, Fron
koc:ular ta.nıfmdan Ebrc nehrlııin §İ .. 
malindcn ''e Sinkadan kısmen yaılmış
mJ§tır. 

Saragos, 30 {A.A.) - Lcridanm 
t&hliycsi hara.retli hir şekilde edvam 
etmckt<'dir. 

Bal'SC!on yolu insanla. doludur. 
00 :kilom~trc kadar <eenup ve Xa.s

~ıin d:>ğusuna doğru ilerliym Fran
kı&ler aMillnyı zaptetml§ler ,. §im-

di Turragon\ın \'llayeü hududuna oo~
ru nerleme'kt dirlcr. 

iş bankasının 
karı 751000 lira 

Ankara.. ~O ('I'clefonııı~ - Tilrk!
ye lş Banknsı h1sscdarlnr nlcUdc \I• 
uıuml hey~tl yarın topHmncaktır. U
mumt hey to nrzcdllecck olan mu
esscscnln ron dördüncU caıı mn yılrn:ı 
~t. tdare ınccltsl ra}loru '\'6 19~7 

ıblllncosu bazıtlanmıştır. Raporda 
dUn;anuı nmumı ekonomik vaziyeti 
ic Ta'tiycUmiz, nıabsullerlmlz, dış ü
t.:aretlmlz, brı.nkn.nrn lşlcrl ve 1987 
b1H\n~t>Su geniş bir tn'ııme tlbi tu

tulmuştur. DilO.n-codn hor tnrHi ın
zumlu Uıtiyntlarm tefriklndcn son-

l'a 7!il .~C0.46 liralık kfmn tovzint:ı 
esas 1ttlhnzr teklif olunmaktadır. 

Bu suretle müessesenin ihtiyat ak
~eslniıı 1936 nlınn .nfsbetle !?20.000 
lira bir fazJaJıklo. 3.4 70.000 llrn ola-

rak tesbiti istenmektedir. Bankanın 
bllA.nçosunda tasarruf tevdiatının 

:yılbaşında 27 milyon liran ~eçtiği 
iftiharla görülmektedir. ldnrc mec-

lisi raporunda 19 3 7 yılı kt\rınıu ta
mamı ödenmiş, on liralık beher hls
gc senedine 92 kurue. beher' muessls 

hissesine :ise dokuz lira dnğıtılması-ı 
Da :ıtnrar 'Verilmesini, tov.ıiata. 15 ni
sanda başlanmnsmr htssednrlar u
nınmt heyetine teklif eylemektedir. 

DüyUk Millet Meclisinin bugün ka
bul ettiği diğer btr kanun ne de 
1937 ınaıt yılı mllvazenot umumlye
einc dahli bazı daire bUtçelerino 
munzam vo fe\.'kalfıde. tahsfsat veril
mcslnl "\"O bazr daireler bütcelerinde 
<lo d<'6ifikllklor yapılmasını tasvip 
eylcmf~tir. 

Kanun l(lylhnsının hükilmlcrlne 
göre: 

1937 yılı müvazenel umumiyeslne 
Clnhll b zı dair<ı bütCi)lerinln muhte
lit fnsıllnrına munzam tahsisat ola
rak H.954.000 lira ve yine bir kıstm 
dairelerin ayni yıl bütçelerinde ye
niden açılan muhtem fasıllara da 
fevknlAde tahsisat olarak 3.689.000 
llrn verllmel{te ve bazı blitçeler ter
tipleri nrruıında da l.145.104 liralık 
mUnakalc ynpılrnnktndır. 

l\Iunzam :tahsisat olarak verilen 
ı4'.!Hi4.000 liranın 2.466.770 lirası 
göçm nlorln muhtelit fhUyaçlarına, 
2.200.000 lirası Sivas - Erzurum po
licclerlnc, 1.650.00 Urası denlzyol
ları tein, yaptır.ılmnkta olan vapur
lann taksitlerine, 3. 716.000 lirası 
da Milli llildnfaa VekfUeU kara ve 
deniz kısımlarına alt buı işlere kar
şılık olaralı: verilmektedir. 

3.689.000 liralık revkallde tah
slsatrn 2.617.000 lirası sermayesine 
mahsuben devlet J:lraat Jşletmelerl 

kurumuna, 280 bin lirası .Ankara, 
550 bin lirası İstanbul belediyeleri
ne, 100 bin lirası lzmlr fuarına yar
dım olmnk üzere verilmektedir. 1"1-
ne bu arada tzmJr belediyesine ~o
cuk hastnhnnesl iç.in yardım olarak 
60 bin lira ayrılmış bulunmaktadır. 

Ankara, 30 (A.A.} - DUyük Mil-
1et 1ı1cclislnln bugUnkU toplantısın
da. muhtelit vckAleUcr blltçelerlne 
munzam ve fevkalldo tahsisat vern
mcsine ait luı..nunun rnuzakeresl os
nasındn z..•nşit Uluğ (Kütahya) söz 
alarak demiştir ki: 

"Arlcadaşlar, deniz techizat ve 
tesUhatr ictn tahsisat veren bu ka
nun mUnascbetlyle bir '\".azJfe ifa et
'mek JsUyorum. 

.Bu hafta. içJnde GöJcükte "Atak" 
adlı bir yardımcı Jıarp gemisinin de
:nlzo indirildiğini biliyoruz. GörU· 
:nüşle mUtcyaz.1 olaıı bu hldisenln 
değerinin, bu yaratan ruhun, ateşin 
halk 'ktuelerlndc uyandırmış olduğu 
yüksek şevk ve Jıeeycanı, yeni ncs
Jo a~ılıyncağı fenni teknik sahasınıı 
ntılmak hc,·esfyle ölçmelidir. Bu u
ğurda alın teri döken Türk genclerl
nl bu küıısUdo saygı ve sevgi ile A
na<rken, sizin de hissiyatınıza terce
man olduğumu zannediyorum." (Bh: 
.<le iştirak ediyoruz 6esler1 >. 

HUkômetlmfzin ve · 
Hatay hadiseleri 

Ankara 30 (Telefonla) - Hatayda
ki son vaziyetler dolayısfyle hüktinıe· 
timizin 14.,ransa hUktimeti nezdinde te
oebbüsatta bulunduğu haber verilmek
tedir. 

LODR LOİD ANKARADA 
Ankara, 30 (Telefonla) - Lord Lo

id, yarın sabah 'I'oros Ekspresile "eh
rlmize gelecektir. 

Hariciye Vekili Rüf!tü Aras tarafm
dan Hal".iciye kö3kilnde öğle ziyafeti 
verileooktir. 

r o 

Yedikulede ku
yudan çıkarılan 

ceset 
l>Un Yedikulede Sinema arkasın

daki al'sada oynayan ~ocuklar afıı 
acık bulunan .kuyuda bir ceset gör
müşler, civardaki esnafı haberdar 
etmişlerdir. 

Biraz sonra zabıta memurJan gel. 
mı~. çesct kuyudan cıkarılmıştır. 
V&kadan mllddelumumtUk haberdar 
edilmiş, mUdclclumumı muavınıerin
den Bay Feridun Bağana ile tablb 
Adli Bay Salih Haşim Yedlkuleye 
giderek cesedi muayene etmişlerdir. 
Cesedin sol ka:r Uzerlnde derin bir 
yara görülmüş, bu yuzden öldOğil tee
blt olunmuştur. Geç vakte kadar 
sllren tahkikat neticesinde bunun 
bir cinayet eseri olmayıp kaza oldu
tu anlaşılmıştır. Kuyudan cesedi 
çıkarılan kondura bo)·acısı Sabrldlr • 
Cumartesi gilntı sekiz buçukta eniş
tesi Hnyrl vo arkadnşlanndan Hak
kı Uc bir yerde rakı içfp sonra Yedl
kule alnemasma gitmişlerdir. Sine
manın beş dakikalık bir fasılasında 
Sabri "miden bulanıyor, istifra e-

111••• Birinci sınıf bir film... ıkinci "SuiistimaJ Davası" ....... 

deccğ\m .. diye yerinden kalkmış, dı
şarı cıkmış. bir daha da. geri d6nme
mlf.ltir. Sabri bekft.r bir adam oldu
~undnn enlştest ve arkadaşı, haber
sizce kaçtığını -zannetm1şlerdlr. Fa
kat ertest sabah olup ta Sabri mey. 
dana tıkmn.yınca Sabrlnin kaybolu
şundan zabıta haberdar edllmfştlr. 
Kundura boyacısı Sabri o zamandan 
bor! aranmış, fakat. bir tUrlll buluna
mamıştı. Ccsedtnln ortaya cıkmast
Je vaziyet tenevvür ctmtşttr. 

NAMUS LEKESi 
MARCEL L~ERBIE.R'nin l>Jyük ve maht~eın eseri ve 

VİCTOR FRANCEN - SESSUE HAYAKAWA 
LiSE D.ELAMARE - LOUJS JOUVET'in 

teınsillcri. Bütün ciddi ve kuvettli film :meraklılarmr 

Bu hafta SAK A. H Y A sinemasına 
ı.:clbcdiyor. Yeni PARAMOUT JURNAL de: 

Creta Garbo ltalyada - Avusturya lıadi selcrinin mabadi .. 

Sabriuln lıtlfra etmek üzere sine· 
manın arkasına. Sa.Pbğı bu sırada 

sarhoşlukla kuyuya düştllğU, kuyu
nun dfbtne evvelden atılmış bir de
mir parçasının stvrt yerine sol şakn
~mm rastgeldlğl ve bu yüzden öldil· 
ğU lmt't olara ktahakkuk etmiş, ce
sedin dctnino ruhsat verllmJştlr. 

. vang üzerine şiddetle taarruz etmek
tedir. 

Bir Çin kolu cenubu şarkt isttka
meUnde fterıtyerok dUşmanı Yoh
şfen ve Tierşvang civarında sarmak
tadrr. Gecen gnn Tatvenkovu işgal 
eden Çin sol cenahı Sovhslen•ın ce
nubunda Şleho'yu da zaptetmlşttr. 

Taivonkov muharebesinde dUş
manın 5 tayyaresi meydanda tahrip 
olunmuştur. Şansıda Çin akıncıla
rının harakAtı neticesinde Aang'ın 
~imalinde Hovhaien işgal edilmiştir. 

Suiyuan'da barakltta bulunan kt
taatımrz Saraşl'ye girmiş ve orada 
bulunan dört bin Mongolu esir al
mışttr. 

Fotografhane 
yangını 

(t!starafJ 1 lncl sayfamızda) 
Yangın eaat nçu ceyrek gece fo

tofrafhanontn alt katından cıkmış, 
burası ta.mamiyle ka.fıtl& dolu bu
lunduğundan ateş az zamanda etra
fa sirayet etmiş ve her tnra.fr du
man tclnde bırakmıştır. 
Fotoğrafhane sahibi, dUkkfinın bir 

anda duman tclnde .kaldığını gHrün
oc hemen masnnın gnznnde bulunan 
ytiz seksen lira parasını çıkarmak 

fstemlş. fakat kesif duman ynznn -
den muyaffak olamamıştır. 

Yangın, vakit geçlrilr.ıedon itfai
·yoye haber verllmiş ve lstlklll cad
desinde soyrlscfer durdurulmuştur. 

ltfafye neferleri, ateşi söndür -
tnekto soıı derece müşkillA.ta uğra -
m~, dUkkAnın Jçlnden ~ıkan du -
man her tarafı karartmış olduğun -
dan icerl glrllememlşttr. llk anda 
hortumla dUkkA.nın içine giren no -
ferlerin ikisi duman içinde bayıl -
mrşlardrr. Bunlar hemın sıhht Jm -
dat otomoblU ile Beyoğlu hastaha -
nesine kaldırılmışlar, bundan sonra 
neferler gaz maslrnsi takarak çalış -
mağa başlamışlardır. 

Dakikalarca devam eden su sık
ma ameliyesi ateş Uzerlne hfç bir te
sir yapamamıştır. ÇUnltU ateş dük
kA.nın alt katında olduğu için du· 
man '\"akit geçtıkço ar!makta, su a
teşe tesfr etmemekteydi. 

Duman dükltAnın blUşlğindekt Sü
mer sinemasına da geçtiği için sine
mada bulunan seyirciler buşnltılmış 
'"e bilet Yerllmemfştlr. 

ltfafye neferleri .ateşin bulundu
tu yere ın aıkabllmek :fc;ln bir araw 
lık Silmor sinemasının dış kapısıuın 
önUndekl pıı.rkelerJ delmişler, takat 
buradan da ateşin bulunduğu yeri 
bulamamışlardır. 

tehlike gören İngiltere Ttn·et~).,. 
lu ne Almanyanın da gelerek °'"" 
nlz jşlerine knrışmnsına asla 
sız kalamaz. rtl' 

Diğor taraftan Almanyanın 8,.,.... 
nere inmesini memnuniyetle °'d• li 
lar gibi görilnen MusoUninln b~ 
~inden hissettiği endişe ise şUP dt' 
lngllLz başveklltnln endişestndell ı1" 
ha az değildir. Nitekim Avoıtıı rıı' 
nın ilhakından Bonra Mnsotl:tre' 
gö:ıllnde Yugoslav3•a. dostıulU °' 
daha kıymet peyda etmlştlı:· 10" 
hafta fclnde Rom ada ttaıyan • ,,ııt 
goslav anlaşmasının blrJncı yıld ııt• 
mU büyük tPzahUrat Jle kutlaDJll1~ 
1kt ,;Un evvel de bir ajans teli ,p 
ltalyan maarif nazırının Belıt' çel 
gldeceflnf blldlrmf~tlr. Du -~ 
hldlseler şunu gösteriyor ki 1 1" 
bir taraftan lngiltere ne batla 

0
,. 

anJaşma milzakerclcrlnl katJ bit~ 
ticeye bağlıımak istiyor, dffer ti 1_. 
ta.n da Ttryestede görilnmefe b•~,. 
yan Almon tehlikesine karfl ~ 
goslavya ne biraz daha sıkı dOlt 

mak fhtly.ıcını hissediyor. tl' 
Bu takdfrdfl vazlyetl şu ıore j• 

hlllAsa edebtllrtz: Orta Avrupad• _v 
\'Usturyanııı ortadan kaıtara• ,ı 
mauyanı:ı bir taraftan ıtaıya. 411 ol 
taraftan Yugoslavya hudut1•11 ,ı. 
gelmesi ve bUyUk Almanyanın eısı at" 
lcrt arasında. TJryesteye tnnıok ,.ı 
~ulnrınn uynnncnğının uıubakk ı• 
billnmesl şimdiye kadar .Ak<leJJ ıı 
muhltinde bfribfrlerlnf rakip gısr;,. 
dovleUcr arasında yeni bir mu'f• ,.
ne formulü Uzerınde anlaşmak ~ 

~ retlnt hissetUrmektedJr, HattA blf 
nlleblllr ki Akdenfzde daha geııif ıt 
çerçeve içinde bir muvazene fortll121"' 
nramağa doğru gitmek zarureti fi 
diden ufukta belirmektedir. 

ASIM~ 
.na de,·am etmişlerdir. Yanuı 1~ 
sonra itfaiye arozözü caddenin ıteO , 
rına çekilmiş, bu suretle tramva1 f 
otomobiller işlemişlerc1fr. 

0
• 

Ateş ancak saat beş buçukta -' eJ 
dUrillebJlmtştir. ltfaiye neefrlert d 
kt\nın arka tarafındaki duvarı delr 
rek ateşin cıktığı yere su sı'kaılfltf• 
bu suretle slrayete meydan verııır 
den söndUrmlişlerdir. 

DUkkCının bllyllk cam vitrtnJerJ ':; 
rılmış, ictntte bulunan bir iki tab 

•• ile içinde (180) Ura bulunan Jll .. 
•• dan başka biç b!r §ey kurtarJlatll 

mıştır. 

B. Cezmi dilkkD.nmı stgortA etdf" 
mte bulunmakta idi. Yalnız Dflllttıl 
Hacı 'Pala adında bir genç sanatk~ 
B. Cezminfn atelyeslııde çalıf~__.~ 
çin çok kıymetli ve sigortasız fOtu9 

raf makine ve Aletıer1nl bir ıaan
kadar evvel buraya getirmiş buluJlO
yordu. Bunlar da yanmıştır. 

AtcşJn sobadan cıktığı anlaplıD~ 
trr. Zabıta tclıklkat yapmattadJtı ~ 

ANADOJ;U OTEI.'1 YA..ıo>I 
Caddede seyrlsofer yarım eaat ka

dar durmuş. tramvay mllşterilerlnln 
biletleri fm7.alanarak taksimden Ga
latasaray:ına ve oradan da mukabU 
taraftaki arabalara binerek yolları- J 

Diln gece saat iki buçukta. SJrk.,. 
elde Anadolu otelinde bir :ranıı: 
crkmışsa da, ftfalye derhal yeti,ere 
ateşi söndlirmilştti.r. Zarar

1 
dya!l r 

hemmlvetsızdir. 
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OSMAN OFLAR 
YAZAN: Kenan Hulası 

~ l«eaeıa Ahmet Osmanofla evlendi- ( 
t&t Uk •ene kendi cllcrtyJe yaptığı 
lıkıar ... Henüz Osmanorıarın l -

'kde kendisini bareketo getirecek 
llıtrın bulunmadığı zamnnlnrdn-

rası kımıldnyor; \'0 tıpkı Zehra Os
ınanof da kocasının kardeşi gibi, ge
len baharla beraber. iyi, fena; Os
mıınotların mutlak surette yeni blr 
takım hAdlsclcre hnzırlnndıklarını 

biliyordu, ltt~llıraınr •. Fakat bu vakaları biz-

~ Oaınanoflarda Zebra <'emanof Zehra Osmanof: 
~'tlatnadı mı? •. Eğer, ne Halli Os- - E\·et. dedi: bentm 1.ıUtUn dilşUn· 
~Ofun kurakterlne nuruz etmeğe. düklcrlml keşfetaıck hususunda slıl 
~e Yusufun kavgaya kadar \"aran daima tecrUbe ettlğlmf ltlraf f'ldPrim. 
dahateJerine hiç ses çıknrmaı;ay- ve nşıığı yukarı bunların hep:;;Jndc 
bııtkı de Zehra Osmnnof ayni şe· do muzRffer ol<funuz. Nitekim, bir 
~e Yaşa.makta devam edccP.ktl. takım hı\dlseler te,·ehhüm ettiğimi 
~•knrmnmak! .• Yalnız. bu nıilm- biliyor ve sizi Osmnnoflnra davet et-

• t?!Uydu a<'a.ba! .. Osmnııoflarrn l- mekle hu hfidfseıeı·e karşı lcendl kcıı 
d htrlbtrlcri ne olan mUrndf"leyl dlme bir cesn.ret yarattı~imt da blll
"ı.ııl'k ve buna ses <,;rknrmnrnnk.. yorsunuz. Ve hnl:lısınız; çünltil, bör
te bunu yapamamıştı: hemen ve lo 1.ılr cesnreto hakikaten muhtn
kı de kC'ndl üzerine dUşen bir va- cım ! 

:~ 01rnndığı halde bütün işlere mil- Zehra Osmnnofun bedbin hareket-
C\le edtvermtş, yahut şöyle d'lşüıı· ıeriııe karşı nasıl mukabele edebi· 

ltb lQ· Osmnnoflnrda fena ve cnyrl llrdlm '! Osmnnoflura geldl~lm giln-
ll ı;lden işleri düzf'!ltebllmt>k ,.e ıer Halil llP beraber lçerlerlnde en 1 
areyı k<'ndi üzerime alabllmPk 1 • ziyade atılmak ve hrrçın bir l)ekllde 
~ btrtok pUı·üzlü noktalnrl:> ıı~raş- \'akaların i.!zcrine doğru atılmak ar-
~~ lA.ırm.. Şu halde bu pUrUılii zusunu yalnız ikisi besleyordu: yn-
laıarın başına getireceği huzur- hııt, dnhn başka türlü söylemek Hl.-

t ıııı~u bilerek işe haşlamtş bulunu- zımgollrso, bunu en fazlu Hnlil Os
r~ll; başlamıştı ,.e sonuna kndar manof duyuyor; fakat bu knlınrık \'O 

t'ııı ctmeğe mecburdu. taşkın ndnmın yanıbnşıııdn bir bu

t 11er ne kadar son hareketlylo. dut içerisine onu solcmnk lilzumu 
hı-a Osmnnof, bütün eski hesapla· hnsıl oluyor; VE:ı bunu Zehra Osmn

Q llgtllno hUyUk ,.6 kalın bir «;izgl nof ister istemez Uzerınc alıyordu. 
>tnı:ık ltizumunu duymuş: hattA çiz- 1' ... akat bu da.kiknlnrda Zehra Os -
~e de Osmnnoflnrı bir araya ~e- mnnoru ne kadar bedbin görUyor • 

'1 1~1 socc. Zehra Osmanof işte bu- dum? Şimdiye kadar hiç bir Ynklt 
raDınnyncnktı: fnknt her ne olur- lrnrşılaşmadığını bir hareketti bu; 
Olsun Osmanorıarı gece ıcerlsinde dnlma hh;lerine hAkim olan .,.o bir 
töıun takip odebflecl"ğlnl dUşU- giln, Osma.nofları işgal eden fikir ve 

llıltor: ve Ahmot Osmanotln yeni hAdtselerln bertaraf edilerek blr yaz 
,:

1
aran snndotinl bUtUn Osmanot- gUnü kadar her şeyin acık meydana 

~ 'Röstormek tsteyordu. Biltün Os- çıkacağına ondrm başka ndakntle 
'tıotıara.' ,.0 bilhassa kUcük Gro- inanan hemen hemen kimse yoktu; 
11 ~ara. göstermek... Zehra Osmanof buna inanıyor, hatta 
C: Ham Osmauofta.n bile fazla inanı-
r toşenkn, hisleriyle Zehra Oemn- ,_·or·, vo böyle bir günü bekleyordu. 
u takip ediyordu tUnkU... J 

)' Ya. şimdi, Zebı·a Osnıanot niçin bü-
l~ ~kat, Zehra Osmnnor bUyUk blr tun irade kabiliyetini knylıetmlş sö-
~ 1

llloc. bunn lmkdn bulamamıştı... zUkUyordu? 
,ten, kendisine göre, Osmanofların 
Qde htı; bir tasavvurunu yerine ge

~rtlıet;e imkt'ln bulnmayordu ki ... 
~ .tla, zanrnn zaman Yusufun dUşUn
ı U Clbi dtişUnUyor ve nasıl Yusuf 
ltıanor bir zamanlar karısı Yu

' 
1111 ıı. Mihnlloviçi alarak I<nrnnbat

n kaı.:mak ,.e uznkJnşmk iste} orsa, 
ll!!ter Zehra Osmnnof aksine. 
asını alarak ayni şeyi yapmak 1-

~ C:aiışıyordu: nerere gitmek? .. 
~1 Yusuf Osmuno! gibi Zehra Os
~llot da tıunıı bilmiyor: sadece Knr 
l\ttan uzaklaştığı dakikalarda 

nu Yapalılleccğlni zannediyordu. 

t ~aııa gclfııce. kendisini en muş. 
~ htıtduğu bu daklknlarcla. Zehra 
t.. ll:ıarıofun arzusuna mani olabilir 
"')'d 
lr lın? Belki de yeniden Osmanof-
~~a ~itmek hususunda hl'= bir flk

lıııı toktu; ... e daha en·el do söyledi
~ !;lbt Osmanoflar slrkını uzaktan 
t~t "etnıek hususunda verdiğim kn
t 

1 bıı; bir hlı.disenin bozmaınas~ i
~: ~tactaın Todorofların pnnslyonu
~btll~ınmayı tercih etmiştim: fakat 
t~t ra Osmanof!.. Rlzzat kendisi hu
t' 11 tıu bozarak bana seldlkten son
'<l~t·ttık buna lmkAn bulamadığımı 

111<lceğfm. 
lı 

'~ıı lltıunla bernbnr Zehra Osmano-
tQ~nl:o)t yanlıı;ı hareket ettiğini dU
~ ll:ı :tordum: bunu kendir.ine söyle-

' 12'1 llu hareketlerinizle ne ynp:ı.bi-
~ iliz, dedim; Osmanofların başı
~lıı ~tılecek hddlselerl mi önlemek 

l'orsunuz? .. 
()sı:n 

Q\Q anoflnrın bana ayırdıkları o-
~tt' oturuyorduk. Tıpkı iki ay ev
~,,. Olduğu gibi pencerenin kcnnrm
t il <lık: vp odnmda, ornyn geldl~lm 
>ı~" Znhra Osmanofun benim için a-

~ıı-. 

~~~ '' bUtUn mölıleler oldul!;u gibi 
tı~1

11Yordu. Zaten Çnmkoru sC'ynhl\· 
l~~ en dUn~ıııı:.umli": sırnlardıı dn bun 
ıı.~1 hemen hemen nynl şel<llde bul
''ıı ~ttıın: Zehra OP.mnnof oda kapı
"' ,

1 
ltnpamıştı: ve lqerlye girmek 

~il· a desi hiç kimseye vrrllmlyor • 
ı' dışarda gözlerimizin HnUnde yc-
11~nnan Karnnbndın yeşil manzn-

Dutun bunlnrr söyl~mckle bera -
bor, kendi ha.kkmdakl dUşüncolcri • 
mi hissettiğine emindim: sözleri -
mln içine şimdiye kadar görmedit;ini 
bir cesnrctle ve orndn bor şeyi oku -
mak için bakıyor; !alrnt bir dakika 
geliyordu ki, OsmnnoCJnrın rnziye

ttnl dUşUnUyor; \'e lıııı:lnrınn gelen 
fclfıkeller bir hayal gibi de olsa göz-
lcrlnln önUnden gecer gecnıez ne 
kntlnr nciz kaldıklarını anlnyor; el
lerime tutunarak Osmaııoflıırı bu 
badireden c1ışarı çıkarıp çıknramn

yncnğımı soruyordu. Hnlbuki Zch
r Osmanofıın hiç hir vnka ilo alA.
kam olmndığını bilme.si ll'lzım değil 
miydi?. Kaldı ki birçok defalar Os
manoflnrm iişndo hareketlerimle 
bunu gijstermlk \'e innrımadıkları 

za.mnnltır hemen kendi lçerlerlııden 
nfo .. : unJnka-ayab-a.nbuk cm f ÖYIJ 

çelcllerck yalnız bnşıma kalıhf;ımı 

gürtl:> arlardı. 

Belki do Osmıwoflnr bu dakika-
Jnrdaki ımmlmiyetlmo lnnnnıayor· 

lardı: lnaıımnyorlnr \"e hnttt\ heni 
tarassudn katlar varıyorlardı; yalnız 
no gcclyordu cll nine? .. lJfllki hlı: bir 
şey; fnlcnt bunu yapıyorlardı. Ham 
Osrnanor yapıyor; yahut, benim Uze
rimde hemen hepsi ayni hnrekeU 

kullnnmal.!: :)eraber, daha taıla o
larak. Yalclt vnldt Petro Grigorofu 
harekele getiriyorlardı. Halbuki Gri 

gorofun bundan dahn fazın istediği 
no olabilirdi? \'o g(!ne Grlgorof Os
mnnorıardan alrtı~ı bu emirle olacak 

ki, hattfl. ,~ -·· • .ıorıarın bnndan ,·nz
goçtfği unklknlar bile onların habe
ri olmaksızuı bu harekete devn.m e
diyordu. Nitekim, Zehra Osmnnof
Jn beraber seynlıalte bulunduğumuz 

dnklkalar yahut Hnlll Osmarıoiun fl
mlr ,·crnıodi~i b!r dnkilrn, Petro Orl
gorot ortamıP tı;:lne knd:ır girmek co
saretlııi bulmuş \e hnttll. bütün not
lnrımı sinsi bir bnreketlo ltnrıştıra.
rnk Osmnn'>fl .. rn dnir ne \•nr. ne yok 
yahut dil5Un 'P'cloriml ortnya koy
maya cnlışmıştı. 

(Vevamı var) 
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Amerkada sporcuların "koruyucu melek,, 
d edik~er "Cadaloz,, un cinayetleri: 

Boksörlerle fudbolculara 
gönül veren kadınları 

··ıd·· .. d t? o uruyor u .. 
.ı\m"~'ı:~:!a i§lenen ye:ıi i1ir cinayet, 

sansasyonel ma.ıiyctte sn.Jrılıyor ve rne· 
selenin §imdi sUrlip giden tahldlmt saf· 
'halan, '3n bcrkcsı:e fevk:ıl:ldc mC· 
hakla takip olunuyor. Gazeteleıin, mev
Y.ua ehemmi.ret \'ererek uzun uzadıya 
yazdıklan bu vak'a, "Amerikan boks vo 
futbol muhitleriyle alakalı bir haile,, di· 
ye anlatılıyor. 

Ameıilıa Birle§ik hüklımelleıi arazi
sinin eark snhilindo Rod Ayland Uzc
rlntle Prmidans şehrindeki Ş:ıkpa.n ote
linin müstahdemleri, sanatkar olnınğ3 

namzet. Turda Kranoyln odasına ayak 
bastıkları zaman, dehşetli bir keşif yap· 
mrı oluyorlar. Kndm, boynu ipek bir 
gaytanla sıkılmış olanık, yntıyordu; bo
ğulmuıJtu. 

İntihar mı, cinayet mi? 
Genç ve brüzel mahlUk, intihar mı et-

mişti, yoksa bir cinayete mi kurban git

ml§tl? Acele çağnlan zabıta doktoru, 
bunun bir intihar olduğu mutalonsını or
tayn attı. Fakat. ölen kadının cebinden 
bir mektup çıkt.ı. Bu mektupta "Eğer 

bnmı bir şoy olursa, bunu yapan yalnız 
ve ynlnız Meri Tegfstiz adlı bir kadın
dır. O, benim nişanlım boksör hlikell eli
ne geçirmiş, hıı.psetmlş, ~anında tutu -
yor ve evvolsi gün vnkl :-Jyarc•;rıde, c-.. -ğer bir kere daha Mfüclle ı,_.uşma~a 

kalkışacnk olursam, beni yol tl6ttinc çı
kan bir "ngeli ortadan kaldırır gibi ber
taraf edeceğini eöylcnıek suretiyle teh
dit Mnırdu,, satırları yazılmıştı. 

Rod .ı\yland üzerinde Meri Tegistlz 
kadar rmvilcn, sayılan ve diğer taraftan 
do kcndJslne onıı olduğu kadar kin bnğ
lanan ve kendisinden o derecede korku
lan başka bir kadın yoktur ; işte spor • 
cularn nıııhsus bir pansiyon i5leten Meri 
Tcgistiz, bôyle bir kadındır. lfü boksör 
içmeğe mi b=ıı;ıladı, yahut dn güzel ka -
dınlara karşı alaka beslem<>ğe mi koyul
du, veya bir fudbolcu kendini faıJaca 
rahata \"erdi de ayakları ve bacaglan 
çevik, h "'ketli olmaktan kalmağa mı 

yüztuttu, yalnız bir çare vardı; Rod 
Ayland üzerindeki Tegistiz anneye yol
lamak! Bir çare bulsun, tehlikenin <lnU
nU alsın, diye haydi Meri Tcgistize ! O, 
sporcuların rahatsız edilmeden antre -
mnn yapmalarını temin ederdi; pansi -
''On ş"klir.de müessesesinde bir hnpis • 
hanede olduı;uncnn daha çetin bir rejim, 
bir disiplin tatbik eden bu kadının tokat 
ıı.tmaınndan boksörlerin bile çekindigi, 
sporcular arasında bllinmiyen bir Ş<'Y dc
ği' •' I ; Lu kadın, güçlU kuvvetli vo dev 
gibi bir kadındı! Erkc>k tipinde, iri y:ı.rı, 

yaman mı yaman bir kadın! ' 'Var mı ba
na ynn bnlmn !,, yollu afi k<'ser ek, baba
jiğit. kabadayı sporcu lan bile ~ ıldırnn 
bir izbandut! 

Boks5rlerc ve fudbolcularn mnhnus 

olnn bu müessiscnin me\·cudiyf'\tinl, A
metiktılılann ckf'!nriyeti, nncak bundnn 
4 ser.c evvel öğrcnmişleı•lli. 0 zaman ko· 
cnsının "Cadnloz .. un, yani spor ınuhit -
!erindeki ı:.t:nbma g''ire bu Mertnin pan
eiyonunda adotA hnpsı>dilmesin& rnd 
olmıyan bir kadın, bir boks8riln karm, 
birdenbire kayıplara karışmış \ "e daha 
o znnın:ı da cadaloz o kndıru öldllrmekle 

Kadınlar, pansiyonuna hü· 
cumla kendisini linçetmck 
istediler; eaklandığı bod· 
ı·umda iskeletlerle bcra· 

"M "T . ber elegeçen arı egıs· 

t:z anne"; sporcuların ant
renmanlarına mani olma 
ğa kalkışan zevkine mec· 
bur lladınları öldürmekle:. 
-;pora hizmet ettiğini söyli· 

yerek, övündü! 

töhmc;t altında görtllrnüetü. Fakat o -
nun bö.ı·le bir suç işlediği ueuıu daire
sinde isbat edilemediğinden rcami yer
ler, hakkındaki takibatı durdurmuıılnr, 

Pansiyoncu, bir muhakemeden men kn· 
r:ı.ri~ le yakayı sıyınnıştı. 

Bolrnör Mikel yakalanıyor 
Trude Kraneyln ipek gaytanla boğul-

muş olarak bulunmasiyle beraber cebin
de de yukandn zıkrl geçen mektubun 
çıkması Uzerine, gerek bu Meri Tegis
tiz, g<'rek boğulmuş kadının nişanlısı 

lıokBör Mikol yakalnnıyor, t'lvklf edili
yor ve sorguya yekillyorlar. 

Bok85r, Mikel nişanlısı genç ve gUzel 
kıı.dınm ölUml) le mUthL5 surette snrsın
tıyo u~ış halde, heyecanlı vo §~kın 
bir tavrrla, şu üadeyi \•eriyor: 

_ Nifl•.nlım, benim tekrar bokı an
trenmnnlnrına başlamama muıımdı .• 
l{cndial, babnsmm yanına girmemi, ba -
basının ya;ıtığı işle nıe~gııl olarak onun 
Ucnrethaneslndc mevki edinmemi, 
bokstan da vazgeçmemi istiyordu. Beni 
bunn ikna. etmek için israr ediyor, bo
vunn bu hus·uaa dair kandırıcı aö:ı:ler 

~5llilyordu. Tegistiz, annosi, onu boğdu 
mu? Bilmiyorum! Fakat bana öyle ge
liyor, ki nişnnlım kendi kendisini boğ
muştur! Çilnl.ü, benden muvafakat ce -
vabı nlamrunıştı, benim boksu terkede -
ceğimi aklı kesmiyordu; beni kandıra -
mamasının mUscbbibl olnrok da, yanında 
yatıp knlktığım ve ııntrcnmnn yaptığım 
Meri T<'gistizi bellemişti. Ni~anlım, pek 
intikam hırslısı bir mahlüklu; pek muh
meldJr, ki Hcgiııtlz anne)i cinayet suç
lusu olm:ıkln zan altında bırakmak, hnt
lfı belki de cezaya ç .rptırmnk ısleğilc, 
kendi ltendiqlne kıyrııı.q ve dn.hıı O\"VCl 

cc>hinc koyduf'ıu mektupla, bu iıınadl is -
b'lt ed<:bllc>c<''inl e:ı.nmı~, kendi bakımın
dan sUbul delilini de bu suretle hazır -
Ja.mTştır. Şur<'f!I mnhnkknkt.ır, ki nl!!an
hmt'l prnsiroııcu Mr.rl nnno kcıdRr hu -
sum<'t bPslediğl haliltn bir klmııı1 yok -
tu. Ondan tam nınnns:ylc nefret edi -
yordı.1. 

Kendimi müda.f aa.ya bile 
tenezzül etn1em 

Boksör dc.: lik:ın lınm, boğulan genç \'C 

güzel nlsanhsma k rşı iltizamlı blr ifada 
ile mildnfan ettiği cadnloza gelince, o, 
sorgu hakimi ve diğer sual 1Joranlar kar
şısmda, ndnmnkıllı pohpöhleniyor: 

- B<>n, diyor, b8ylo gayetle yaband 
bir isnadc karşı, kendimi müdafaaya bl-

-·· ....... ·-··· ··::ı::· ......... -............ ._..._ ......................... :::::::::::::::::::::::::::::ı:::::: r----1-: ~;;-;;~--1ı·;;·····1~k;~···: 

1 ~ :TC~1~1 i~~a~e!I: s~aya~!i~d~~ .. Za·ı 
rı 

mnnm mc§hur muharrirlerinden Ahmet Mıtn:ıt Efendı ıse sarayla ıyı ge
"inmcyi muvafık bulmuş, Abdlilhnmidin §Crrinden korktuğu için saraya il
i dfnt gösteriyordu. 
1 Şair Hayret Efendi ~u yüzd~rı ı_'-hm:t Mithat Efendiyi hiç sevmez. 

:! di. Ona göre a:ı.rayn boyun igmek bır zı.Ucttı. · ı !; Bir gUn Hayr t Efendiye tanıdı~larından b~ri telaııla ~u haberi verclı: 
I: - Efendi Hnzretleri. Ahmet :Hıthat Efendı bala oldu .• 
İİ - Herkes Hayret E:endinin kıskanncağmı samyordu. O .soğukkan-
H ·ı!ıkla şöyle mukabele ettı: 
İi - Daha beter olsun . U 
ll:zr-..::r:c:ı:r.::ı:::11:m::r:::mu::awww.:a1iiinRHs:ıı:ıııiilHiWl11Ma1 ıııaıı.www 

la tenezzuı etmem! Bon, yet.i§mesin~ 

saha hıızırladığun bir boksörü elden ka 
çmnm cndi~csiyle, ona tutkun nclz bit 
dl-,1 mnhlnku öldürmek znhnıetine kat· 

lanncnğım, hn? Kılımı bile kıpırdn.tm:.uıı 
..-e kıptrdatmadım; değil, ki parmağımı, 
hattA elimi kımıldntml§ olayım! lia. ha! 
Güle;>im b:ıri~ ha bal Çağırın bUtUn. 
panıılyonumd:ıld sporcu delikanlı cvliıl

lanmı da, onlardan sorun, ben nasıl bh: 
kadınnn, sonın da onlardan öğrenin be
ni! 

Ttilikik:ıtı yapnnlar, paıuıtyondıı yatıp 
kalkan, antrenman yapan bütUn boksöı 
ve fudbolculan, çağırıp dinliyorlar. Ha· 
kikaten, bunlar tamamiylc cndruo:run 

lehinde söylemekte adctA sözbirllği et
mişler! Hepsi de ittifakla, pansiyoncu 
kndını harare tli cümlelerle medhedi • 
yor, onu "koruyucu melek,, diyo tavsi!
lc, "Eğer Tegtstlz llJlne olmasa, bizim 
lınlimiz nice olur, biz nasıl spor sahasın
da yeUııclıllirdik,. diyorlar • 

Bu sözler ka~BDlda büsbUtUn cesare .. 
ti nrtan cndaloz da, vaziyetinden emin 
bir tavırla, cnka satıyor, omuz kaldı -
rnrak, sporcu dellkanlılan g6sterlyor: 

- Görilyorsunuz ya, hepsi de her §e· 
ye beni tercih edecek derecede bans 
bağlı! E, §imdi? Ben eğer bunlardan 
herhansi birlnl elimde tutmak istesem, 
kendilerinden herhangi birine tutkun 
kadmın vUcudUnU ortadan kaldırmama 

hacet var mı snnki? Bunhın gönut n
znsiyle de yanımdıı alıkoymak elimde! 
4 sene evvelki vak'ada da vaziyet bu 
merkezdeydi, 5imdikinde de! Boksör 
Mlkel do bana bağlıdır; onunla aramız. 
cald bağın kopmamam maksadiyle nl ~ 
~anltsmı ipek gaytanla boğmama hacet 
olrnadı&'llla göre, 4 sene evvel bir bok -
6Öriln karımıı nasıl ben l>ldürmediysem, 
Tnıdc Kraneyt de ben öldUrmün de~ -
linı! 

Halk galetanda 
Tnhkikat bir hafta kadar sUfdU; sonra 

Misis Tcgistizlc onu iltizam eden Mister 
Mlkel, salıverdiler. Bu salıverme, nah
li,;i galeyana getirdi; bilhassa kadmla
nn galeyanı §iddotlendikço §lddetlen -
dl. Ve ikl giln Sbnrn, pansiyoncunun e
\•inin kapısı 6nUnde bir kalabalık top -
landı. Kadmlnr, içeriye girmek için uğ
rn§ıp duruyorlar, zaten ko~un bulunan 
poli:ıler yelişmi~. onları menetmek için 
g6ğüslilyorl:ır; bir ynndnn da kalnbn.lık 
nrltıkça nrt.Iyordu. Her tara!tan smıler, 
tehdit edici sö:ı:lerle aksediyordu: 

- J~adın katili cndnlozu linçedeceğiz! 
Bok~6rlerle !udbolculan bUyUliyen kat
mC\rli cinayetin fnlll cadıya mum! 

Kadınlar, pansiyoncu k~ına karşı 
(Sonu: 10 uncu sayıfaı:la) 

Belediye 
ı<ooperatifi 

Dün senellk toplantı· 
sını yaptı 

Belediye memurları kooperatifi sene 
lik toplantısını ynpmı§, idare heyeU 
raporu okunmuıı, 031 senesi plCUıçosu kn
lıul ve tasdik edilmltıtlr. Kooperatif bir 
sene zarfında iki bin liraya yakin hıw
llt farkı elde ctmi§tlr. 

Bu para ortaklara yüzde yedi nlabe -
tindo "Riaturn,, caaema göre tem olu· 
n acn ktır. 

Kooperatif nltı yaema glrml§tir. To • 
"ekkill etti~ sırada. 11 llZIW bulunan 
kooperatifin bugün iki binden fazla aza· 
6I vardır. Dunlarm kııılık kömllr ve o -
dunlan ile yiyecek ve giyecekleri ucuza 
temin edilmektedir. Koopcrotl! lokan
t.a.cıında da gUndo ~o memur yemek ye 
mektedlr. Kooperatif mUdUrU Bay Ba 
hn Tekeli'nin mesaisi takdir edilmiştir. 

Bııy Baha Tekeli bu akoam Anknra· 
ya gidecek, Ziraat Bankasından her ııe
nt' yanılmakta olan istikraz lısl etrafrndn 
alô.kadnrlarl görüşecektir. Almcn.k pnrn 
rnaaşlnnndnn kesilmek lizero ortaklara 
dağıtılacaktır. 
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Beyazıtta bir •• 
muşaere . Şehrin yeni planında 

nere~eri değişecek 
- Hayır, ben kelepçeleri kaybetmış 

dcğılim, faknt, yakaaldığım hırsız 

g-rıpe tutulmuş! Grip bana. da geçme· 
ııı diye, onu uzaktan çeke ceke kara

kola götürilyorum ! 
--0-

~@lf\ta\Il<aUO~ıro ~0° 
~a.1 ır'ttoW© ırD a ır m o ş 

Geçen gUıı bizim (Kurun) yazı. 

yordu. Çnrşıknpıdn, pazar yerindeki 
esnaf. geceleri küfelerin Uzerlcrlne 
nstıklnrı elektrik ampullerine hlrer 
kırmızı k~ğıt gec;:ircrek kanarya sa. 
rısı portnlrnlları kıpkırmızı diye 
mfü•terllcre yutturuyorlarmış! 

Bu gidişle. lıazı dalavereci esnat, 
korkarız ki, yalcında yenıyef;lil, ekşi 
lmaları da pudralar, rujlarla kıp. 

'kırmızı Amasya elması rengine sok· 

uınsınlnr! 

Esklclcn kuş zamanı. iskete kuş
larının tepelerin\ kırmızıya, yanak. 
tarını knhve rengi ne lıoyayıp saka 
lrnşu diye satanlar vardı, şimdi de 
onun gibi bazı hilebaz esnaf kazlnrı 
lyaha \'C tepelerini pcnbeye boyu -
yıp mUştl-rilN'P. hindi diye yuttur -
mıyorlar iyi ki! 

Yazın bir çeşit Udcba. şuara akadcmyası halini alan 
Rayf'zi<ldeki ağaçların nltınd-ı dün yine ufak tcf<'k bazı 
ed;p ve şairler toplanmışlar, edebiyattan filan bahsediyor
lardı. Bir aralık şairlerden Rıfkı Melül olilc havada uçnn 
çaylağı yanmd9.kllere göstererek ve irticalen ı;u mısraı 

U:ı.ham girdik artık, işte geldi çnyfilklnr! 
Ve hemen l{csıiycli Sıdkı şu mısrnln onn mukabele 

etti: 
:\"erclo iso ac:ılır ergınanlar, Jcylii.klart 

Bunun tizerine gUnUn en lirik ve kUbik fıalrlerindcn 
Ahmet Hamdi Tanpınar dn onlarn şu beyitlo cevap ver-

di: 
Bir.c Of' .,anki bunılan bir ezeli fi~ıkıı. 
Unhoı il r\in4'lnlcr ~üniillcrl uyliıklar! 

lstanbulun yeni plfmmda hirçok ~cyleıin yerleri de -
ğ'ıştiıileceği malumdur. rncsel3. bu mC!zhur yeni plfın arn
sındıı lstnnbulun boslanlannın d:ı. yerleri değiştirilecek ve 

Yedikulc bostanları kamilcn Okmeydanına, Langa bostanları 
Hayırsızadaya naklcdilcccklHi gibi Hürriyeti Ebediye te
pesine ve Bayezid kulesi de ÇcngelköyUnUn üzerinde lca
diyc tepesine naklolunarnk oradaki msathan<'ye ilhak edi~ 
IPcek ve bu suretle kulenin tepesinden, havai rasat il]lert 
daha iyi ve ı:oklcrc daha yakın bir ~ckı!do tetkik olunncak-

t:r. 

:· .. -· ... -................... _ .................................................................................................................................................... . 
! Yaz türküsü! 1 

Ey hnrnumdn tüten ynz, 
l~ulnğımrln öten ynz: 
1\:15 kirli hir snln~ıııır, 
St>n 11cmheynz keten ynzt 

l~ki nloı·i pl~:d ren, 
l\:nrpuzlnı'l şişiren. 

l ...cyleği t-<"l'I t>tcıı J'UZ ! 

\ ·nkm mıclır gcli<;;ıncn. 
Cıııı t' \ ime c1i";'mcıı'? 
nnnn lıiiylc delişmen: 
Türküler ,..(iylcteıı rnz! 

1 ::-ığm<ln şifn ,·rıı·. 

lH<'ltcınlndc \'t>fn HU', 

l{uınsnlmdn snfo var. 
Ut·nizleri sctcn ynz! 

'l'cz gel, nn~m ynz, tez ıı;cı, 
tıhıclJ, l~fgnnı gez, gel. 
l{nı•h dnğlnrı ez, gel, 
Geç p;cllp tez biten ynz! 

Osman Cemal KA'FGJLl 

. 

. . . . . 
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!KlYıçddı~ şD~®D~ır 
~alO~uınH~~ U 

Muhnnirlcrimizdcn biri dun üstııd 

Çullıyıı: 

- Ustndtm demiş, kliçlik rnkı fiı:ele

rl lmlkıp blitün rakılar hep iki.~wr kilo
luk ııişnler iı:indc snLılnc:\kmtR ... Buna 
5Cn ne dersin? 

Ustad gUlerek ı:ıu cevabı vermi5: 
- lsnbet azizim, isabet! Nedir o lmrJ 

soluğu gibi ufncık yirmi dokur.luklar, 
ktrk <lokuzlultlar, yc:lmiıı yedi bu~uk -

lultlar? 

-•ıııuı•llllıH!uıııııııııııiınuıııır.ınnınıımıır.tt"l!ltttn ı 
1 

'' ', .. , ... ' '. '' " 

... 
- Bugün huzunmuza siyah bit~ 

vat takarak çıktığımdan dolaYI ~ 
görmenizi rica ederim; frakll :;;,ı
bcyaz boyunbağını o kadar 1 
halde bir türlü bulamadım dA· 

- BoyıcM ~ 7..Ylbtt? cclemcz. Pijama sile 'bulımııyor. 
Burma saç 

modası 
- Bıı mcyoolard!ı kıı.rt var nıı acaba f 

- Zarar yok, ben de amcasıyım ... 

Bu yaz neler olacak? 
Vapur;arda tiyatro, orta oyunu, 

gazel var! 
Gcç«:>n yılki radyolu vapurlardan 

pel< çok faydalanmış olan Şlrlı:cti· 
hayrlyo idaresi bu yaz bazı vapur
larn rıulyo koyacağı gibi bazıl::ı.rm
da da cumartesi ve pazar gUnleri bi· 
rcr lncesaz. lıando falan bulundura
ı•aktı r. 

Bundan başka şirket, gene aynl 

l 71) de oynayacaklardır. 
öte taraftan Haliç idaresi do bu 

baharda J{fığıthnneye rağbeti ço
ğaltmak lçln Kılğıtlıaneyc işliyecck 
\'nımlar<la Hafız Burhanla Deniz lu
zı Eftalyaya yanık gazeller söylete
cek, cumartesi \'e pazar nkşnınları 

geç Ynklt, lrnrnnlık basarken Kftğıt-

hane çayırında ilzerlerine 
mumlar dikilmiş yfiılcrcc 
hağn dolaştırncaktır. 

alaca 
kab1uın-

Ey lpek snı,;Jarım lıir s:ırığlbunnayn 
Dondüriip ense Ino foplıynn kumralca 

'kıı. 

J~y ~öılcı i hünıab:ı, burnu be hurmaya 
llcnılycn, tıkıınlcn kız., Judnkları nlca 

luz! 

Çöz ~u burma sııc;tarı, 

\ "azgc.; ~u burmndnn 

dön iin ki lmdn· 

~ıfn, 

yanaş, "c l l•ıulıı • 
~ıfa, 

Ta\'Uk "Öğı.U dururJwn sürme el kndo
l1fn, 

Ka~h:ın htı: yok gibi .. Dudııklnn ıılca 

kız! 

i.ŞJK REVANI 

lllfııitil~ltfff~-llfllttmnıMUI 

- Hayır, bayım. Emin oluıı, bir t:ı ıc bile kurt yoktur. 
- ôyle ise isteme::: Ben olta içiıı hurt i.stiyordımı. 

Dalgın berber! 
Yumurta üzer-nde kil bulur~LI' 

am3 ... 
J 

hatunC'nğızın yüzilnü snbunııııfl Berber bny Hurşit gayet dalgın 

l>lr adamdır. Geçen gün knlfaların 

dülci\ndn lıulunnrndı[:rı bir sırudı~ 
dfil{kıindan içeriye orta ) n lı bir lrn· 
dm sirdi 'c saçlarını dtlzelltlrmck 
için blr koltuğa l;:uruldu .. Dilldd'wda 
tele başına yarı uyuklamalüa olan 
bn.y Hurşit kalktı, kadının UnUnc, 
:ırdma. ha\·lulur, peı;.temallar yerleş
tirdikten sonra sıcnk su ve sal.ıunla 

başladı. rJ. 

gtlulcr ve uynl geceler salon ve gU

vertolori büyült olan vaırnı·Iarındn ti· 
ratro, orta oyunu gibi şeyler de oy
ııatnC'aktır. 1 da re bu iş ic;:in snnatkllr 
'.'.'"a~ltle göı·üşüp lcendlsyle mutabık 
ı,ulmıştır. Duyduğumuza göre cu
ııı'lrtC'sl ~c pazar günU ''e akşamları 
:>: l it (i0) numaralı \'apurdn, Düm· 

Genç şairler bu yazıyı okusun 

Kenar SE"mtlel'in birinden ° 
gelmiş olan kadın, bunu yenl 1 
bir şey sanarak ses çılı:nrmndl· :lJ J 
sonra bay llurşlt. kıldan ince• 
Iıctan !teskin usturasını kaclrll

111 f 
tMı t\iysilz olan yüzünde bir ıııır1~ 
dlrdl, sürdü[;ü sabunları taıııll 
temizledi ve acaba şurada btır ~ 
tcktuk kıl kaldı mı diye bir de eJ. 
le kadının yüzünü yoklayıp kOıo~ 
.;lşeslno yapıştr. Tam bu araJılC -/ 
olmak için içeriye giren kırant• 

, lü tsınnll ( (i:,) de Ka' ukhı Ali dı> 

- fi'<:zlasına tahamm'ül rclcmiyo -
rum. 11:i l:adch da1ı.a içc1 sem bulut o-
1.acağım... 

- Aldırma be! Bir kadeh daha ir..cr
sin) yağmur olur) şip di1;e d~crsiıı ... 

A15:ığtd:ıki ynzı blıe ilfın olarak gönde

rilmiştir: 

· Gayet dnr, lıikin mukayycd ve mü -
kemmcl knfi) eli yepyeni bir 6iir yaz -
11'--ık ıstiyorum, hntt.A bunun birinci mıs
ı amı hı:ı.zırlndıın bile ... işle bin bir cınek
lC' hazırlamış olduğum o mısra da fudur: 

"\.az s:ıb:ıhı, g\incş, gökte· J,ıı,kımırıı 

bir mangal .. 

Hunun ikinci mısraını da şöyle yaza

yım d<'dim: 
"l>ökiilll) or , ... ,g, y~rl<'I"<' knn;:ıl, kıııı-

ga.I., 

Sonra mcf:cle) i tc>lcfonla ı eımtlınno 

dlrckt&rli Bay Futintlcn sordum. gUlc

rck 
- Çocuk mu ki bu dedi, a lıirn<lı r, 

kangal lcangnl dökUlecck ! Bizim bildi,., i
m iz güneşin ıaığı yere böyle kangal. 
kangnl değil baltlnvn biçiminde dökii

lür. 
Onn sebep, tuttum, bPn de ikinci mıs· 

raı ı:ıu ı:;eklc ııokmnk istedim : bnkalım, 

buna siz ne dl) eceksiniz '? 
"Daha öğle olm:ulan terledim knn;;nl, 

l:nııgnl !., 

Bu mısra, pek fena kaçmadı değil mi? 
Şu halde yazncnğun yepyeni manzume· 
nin ilk beytini bulduk demektir: 

- Olur şey dc~J. bc:n bh i f;qıkamı 
a~ırmasm diye gardrc ba bakarken, bi
ri önümdeki çorbayı rı~ır;vermiş! Bu 
nasıl lokanta böyle? 

"l nz ":tbalır, günes, gi:ilttf> kıplnnnı:ı:ı 

bir mangal,. 

"l>nlıa öğh: ohıındaıı tcrlt•dim kon"'nl, 
lmngnl !., 

Şimdi, l"'Y genç ve müstait şnirlf'r siz

tl"n tmranm bu (m::ıııgal) ile (kangal) n 
tnm uypın olarak daha ne gibi Jmfiyelcr 
hul:ıhilirsiniz? Ben kıdümli bir şair ol
duğum lınldc tam bir hnftudır dlişüııU

yorum, fnkat bunlara tam uyar b:ıekn 
biı· kafi~·e bulamndım, gitti. Diln mese
le) i bugünün genç şairlerinden olan oğ
lum (Ga\·si )ye nçbın, o da bir hayli dli
"lindukt<'n sonra bula bula anc:ı.k (çrn
gC'I) kclimeı:ıini buldu. Lakin (çcnı;cl) 

h:ı.fir. ötekil~r ağır heceli olduE;'U için, 
hunu münasip görmedim. Bakın, siz dü
ı<Unüp tc bunl:ııa tam uyncnk baRka ka
fiv<'ler bulacak olursanız bunları lilt -
f('tı gôndcı iniz: ~unu da söyliyeyim 
ki buntnrn uygun olarak bulunacak her 
lmfiycnin sahibine oğlum Gavsi rndyo 

Ue ayrı ayrı te~ckkUr edecektir. 

ad a'ın bny Hu rşldc sordu: r>'J 
Hen trnş olacağım amil• i 

öyle baştan savma traş istcIIleııı 
nck kaydı istt'rlm ! et 

Bny Hurşit kadının yUzünU göf! 

dl: v•" İşte mostrası meydanda! (f 
yolda, yuınurtadn kıl bulursııtl• ıt 
kat b. yrn ytlzUnde kılın eserini tıO 
mazımı! 
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aramızın kıymetini 
korumak için 

nunun bazı maddeleri deQiştirildi 

ankalar her gün kambiyo
Ankara borsasına arza 

mecburdur 
kara 29 (Telefonla) - Türk f la ıı hayat sigoı·talan dolayısllc 'e. 
ı kı) metir i koruma hnkkındn- fat, iştira lıulülü rnde gi!Jl sebepler 

2 numaralı kararnamenin ikin- le slgortnhlarına tcıllyc cdccekleıi 
lddeslnin UcUncU fıkrnsınrn de- mcbaliğ \'C hayat brnnşı haricinde 
rilmcsinc dair bir kararname kalan yangın, nakliyat ,.e diğer sf. 
6dllmf tir. Kararnamede kaldı - gorta branşlarında tediye cdecekle-
fıkrn. yerine konan fıkra şu. ri hasarlar için dahi yukarıda göste-

"l'Urkfyedcki bilumum banknlar 
gun alıp sattıkları kamblyoları 
1 rinde takns etmeyip aldıkları
~nknra menkul kıymetler ve 

b!yo borsasına arza ve sntlıkla-
1 da yine buradan nlmnğa mee
duınr. 

lr ""iln zarfındaki alım ve satım. 
an mUtevellld olan ve iki bin 
Hh: TUrk lirası muadilini secml
kUsu rn t ertesi gilne dcnol un :ı 

r ... 

llu karar .ı nisan tarfhlncle merl
glrccektir. 

'l'urk kanunlarına göre teşekkül 
ll ınorkezlerl TUrklycdc bulunan 
Orta şirketlerinin memleket ha
ildeki faallycllerinl temlnon 

tk parasının kıymetini koruma. 
'kıntjnkl 12 numaralı kararnnmo 

11 otuzuncu mnddcsinln D t:ıkrnsı
laptlacak ek hakkında Vekiller 
etınce şu kararın merlyete ko

lııtası kararlaşmıştır. "Türk ka
tarına göre teşekkUl edip mer
erı TUrkiyede bulunan sigorta 
etıerlnln ecnebi memleketlerde

IJUbelerl marifetlle yapm1ş olduk 

rildiği şekilde serbest düvi7. \Cl'illr. 
Genel idhıılr.t reJimi ka.rarnnme"'inin 

8 inci ma.dde~lylc kaldınlmış olan ve it
hal edılen mallar mukabili ihracat ithal 
tarihinden itibaren azami altı ayda ya • 
pılmadııTı takdırde ::-.ıerkeııı Bankasına 

yatırılan iUıalAt bedPlinin hıç bir ih -
hara lUzum kalmaksızın hazıneyc irad 
kaydedileceğine miltedair bulunan fık -
rası hükmilne göro Merkez Bankasına 
yatınlarak bloke Pdilen idhnlat bedel -
!erinin idhalit yapıldığı tarihten itiba -
ren altı aylık maddeleri 15 - 7 - 937 ta -
rihinden CV\'el bitmiş olsa dahi, hazin~· 
ye irad kaydcdilmiycre>k i005 sayılı kn
ramııme>nin 4 üncü maddesi hlikümlcri
ne tabı memleketlere. müddetle mu -
kan·ed olmadan, ihracat yapılmak sure
ti:, lo bloke edılmesi muvafık görüldü • 
ğünder bu idhalat bedelJerinin Merkez 
Bankasmdn yatırılmı;5 oldukları hes:ıp -
Jardan çıknnlaıak yeniden açılacak tica
ri bakaya lıcsabına nakledilmesi ve fa
iz ve dMdant trandorlndn kullanı:r.ıak 
üzere bu husustaki kararnameler ile tcs
bit edilmi~ olan malların faiz ve di\1 -
dant tran!'Cerlndc tabi tutuld•Jklan mu
amolcle:- dahilindo ihraç edilmeleri Ve

klllnr ı-teyetince kararlaşıııı§tır. 

Ticaret 
dünkü 

odasının 
toplantısı 

•• eavun 
'.llapılan 

sandığı nizamnamesinde 
tadilat münakaşalı oldu 

l'ıcar t odası meclisi diln saat 15.30 
lopl1U1m1şt.Jr. Riyasete Oda rcislerin-

tı Zi~a Taner seçildikten sonra rw: -
'enin müzakeresine geçilml3tir. tık 
\tak zahire borsasının 938 §ubat he -
~ tnizanları arzedilml3 itlifakı ara ilo 
\ıa tıl edilerek tasdik olunmuo;tur. Bun-

SOnr:ı toplantıda ilkokul çağında 

llnan fakir ve yoksol çocuklara yar
içın Oda tarafından 500 liralık bir 

~\- !sat ayrılması hakkındaki teklif ile, 
·'<llltllk eksper listesinde isimleri ya -

' bulunanlardan Bay Ihsan Rıuıim ile 
aU Hakkının bulundukları ihtisas ısu· 
l'lden alınarak bn,ııka bir ihtisas §U -

ine verilmesi hn.kkındnki teklif ay -
bı.11. kabul edilmiştir. Ruzno.mcnln diğer 
~deleri hiç bir itiraz vaki olmn.d:ın 

akere edilip icapı yapıldıktan sonra 

"- Un en milhim mesr>lesi olan Oda me
'<lltlan tenvUn sandığı nizamname!linln 

irıcı maddcsiıun B fıkrnsı üzerinde 
Pllacak tadılat hakkındaki madde mil
ere me\"zuu olmuı:, bunun Uzerlnde 

~ saat•en ziyade ı;ıayanı dikkat mU

""'ll§alar geçmiştir. 
~avUn sandığma bağlı Oda memur
' ın §İmdiye kadar maa~la.rmdan her 
lhL lceanen yUzcle beşler bankada birik -
-..., ntühim miktarda. bir paralan bulun
~ladır. Oda her yıl sonunda vnrıdat 
~snu mcmurlnr nrasında takslnı cdo
lt bankalardaki hCS.'lplnrmıı illivrı et -
lttodır. Bu defa zahire borsasında ça

~ btitUn memurlar da oda memurin
~ bu tl'aviln snnıiığına dahil olmak 

te bir tekliftl' bulunmuıılardır. 
Octa, zahire borsa.sının da kendı uh -
~ lncte olduğunu ı.;özönünd<' tutarak 
' l'llurlnnn bu tekli ini nnzan lıkkatC' 
~:t mecburiyeti karşısında knlıru~tır. 
Caıt bu '\'nziYN k"rsısında ten' Un &.'ln· 

'fltf.ı nı,.. mn:u~csinin 8 in i maddr>sinln l 
t fıkrasında b:ızı tndıl.lt ~ apm:ığı ic., rı 

'til":rniı tir. 8 inci maddr>nin P, fıkrn ı ı>· ! 
ltl~rnurlarmın bmıkalnrdnki nenluntı 1 

~ ludem zamları gözönlindo tutularnk 1 
" ~ıt od:\ \"3ıidat fnzl:ı mm hu göre 

memurlar a.nuıında taksimini amir bu -
lunmakta.dır. Zahire borsMındaki mo -
murlar da toavlin sandı.~ na dahi: olduk
tan Sônra. vaziyet tamamiyle dcğiıj -
mektcdlr. Eski maddeye gör<ı odarun 
eski memurlan ile teııvUn sandığına ye
niden dahil memudarın arasında her yıl 
sonunda oda Yarldat fazlasından yapıla -
cak taksimde yeni mcmurlıır eski nıe • 
murla.ra. nazaran daha az bir istifade tC· 
min etmektedir. Odanın teklifi şu idi: 
Oda eski memurlarının te>a\.-Un sandığın
daki ~imdiye kadar: mevcut haklan baki 
knlmnk şaı·tiyle bundan sonra yıl 

sonra Oda varidat fazlasından yapılacak 
takııimde eski ve yeni bütUtn sandık 

mensuplarının ayni derecede lstifacl< 
etmesidir. Buna evvela limited Pir it( tı 

müllUrü I\cdim itiraz etmiştir. 
Bedri Nedimden f!otıra söz ahın Od 

umumi katıbi Cevat füzami: 

··- Odıı \'O zahire borsası bir küJoıir . 

Binaenaleyh bunları biri birinden Bj ıı t 

etmeğe imkanı maddi yoktur. Nerede 
kaldı ki eski mtımurların esasen kı -
demleri ve bankailiı mevduatlan nisbc
tinde faiz almak suretiyle diğerlenndPn 
bır farkı olrıaktadır. Yaptığımız tetkik
ler ncticcsincle her iki tarnfın hakkını 

korumak için r>n mlinasip olanık tekli
fini ottığimız şekli oulduk ... dcml§tir. 

P.undan sonra söz alan zahire bor a
sı komiseri Fmidun Manyas da umumi 
katil ın sözkrini tl'yıt ctmiı:tir. Fcı i 

dun Mnnyastan sonra birkaç kisi d, hn 
aynı me\"ZUiJZerin:le f,Öz alarak miınaluı 

Qaya ginni,.Icır ise do odanın tekı;n re
ye konularak kalıul crlilmi tir. 8n ı:-on 

olnrak yine uzun münnkaısala.ra l ol açan 
I 

zahire borsa!IJ :ınrlcindc muamele )npan 
bir tüccarın tncziye!li menuubahs ol -
nıuııtur. Bunun foln r.ah!ro borsası niz:ım

n:ırnc>:;i ile o tarafın bu husustaki eski 
muknrrcratı mccli le okunmu , tüccımn 
t "C7.I} <ısine karar v rilmi§, ııncak bun -
dan 80nrn bu gibi C"7aİ hUküml('rdc da
hı:ı esaslı hlr tctk1ktcn geçinim !linC' 
kırar V"rilmiı;Ur . 

uz yı d z a b 
_____ ..__..._, __ ,.... ________ ..... __ ..... _____________ -.. __ ._. _________ ~--~----------------------------~--~--~--

H OLf VUT, m-inijal şeylcı in 
mcmlckelı olduğundan <.11::11iz dı

bindc dalgıçlar arhsmda bir yarış ter
tip edilmişti. Denizin dıbi km"\et ı 

projektörlerle aydınlatılmış ve hal ı: 

da etraftaki tribiinler de yarışı heye
canla takip ediyordu. 

Bir r.ok sinema yıldızları da halk a
rasında bulunuyordu. Tesadüfen L -
vis F-tone·in yanına düştüm. O yalnız 
ha"mn buraya gelmiş; gayet tabıi bir 
hald oturuyordu. Oturmasındaki ki
barlık bilhassa ho"uma gitti. 

En kolay tamı::maJnr mutlaka yarı -
laı·<ln yapılır; zira herkes heyecana 
kapıldığından yanındakine aklına ge
leni sövler - bu hiç ayıp sayılmaz. 

Le\·js 8tone ile ben "da\·etlilere mah
sus .. tribünde oturduğumuzdan her i
kim iz kopuklar alayına mensup olma
dığımızı böylece isbat etmiR ve birbi
rimizle> konumıağa bn!'>Jamıı:;tıl). 

- B~yaz dalgıç birinci olacak .... 
- Hayır ... o yoruldu. gümüsü ~eçi-

yor ..... 
İstirahat z .-ııanınd~ vakit bularak 

el sıkıstık ve birbirımızi tokdim et -
tik. 

Stone benım Türk olduğumu du -
yunca hayretler ıçınde kaldı 'e : 

- Ya .. demek siz hnkiki bir Türk
sünüz ... çok cntcrcs ... n bir mrmleke
tin evladısınız! .. 

Kibar ve son derece nazik olan o
yuncu koluma girerek beni bir san
dviç kulübesine götürdü \"e bir sıcak 
sucuk ikram etti. 

Kendisi şöyle anlatıyordu: 
- Zabıt mektebinden çıktım .. za

bitlik ynptım ... büyük haı1lte Fransa
da çaroıştmı. Ameriknya avdetimde 
ordudan ayrıldım ve artisthğe başla · 
drm ... Daima tipime göre roller \"t·r • 

diklerinden sinemadan pek memnu • 
num ..• 

- Smema artısti olmasını başkası
na da tavsiye eder misiniz?. 

- Kızım \"eyn oğlum olsa, katiy
yen perdeye çıkmasına müsaade et • 
nıem .... fakat ~·azık ki ç ruklarım yok 
ve evli de ıieğılım ... 

Yıldızın aklına birdenbire bır ty 
..,.,.ldı '\'" bana sordu: 

Holivudun babası 
Ar ~is ler Lövis Stonu bu isimle 

çağırıyorlar 
YAZAN: Turan Aziz Beler 

- E\.li mi:siniz ... ?,, 
- Hayır. Misteı Stone! .. gülmek • 

tnn keııdımi alamadım . .. Bu suali nt

d n • ordur.uz ?,. 
- Sıze bır baba nasihati verece -

ğıın oğlum, sakın fakat sakın lla bu
rada Hohvudda evleneyım deme) in;z .. 
malüm ya burada eı kekler kadından 
nz olduğundan kıymetleri çoktur .. U 
z k memle•.ctıerden gelen g neler en
teresan olduklarından burada "gold 
dıı:n:::-eı:ı .. lrr <Erkcktı:n allın çıkaran 
kıı.lar ı onları cabucnk n" layıveı irleı .. 

yeni yıl<l z1amtilaıı 
Amire Lcyd 

Holıvud geneler ve bekarlar içın bclfı 
memlcketıdır!., 

Yıldıza nasıhatı ic;m tc kktir et • 
t.ım. Ve sonra öğı endim kı mcgcr 
Ston Holivudun babası iını .. Cidden 1 

Holı\ udda ondan daha ıyi kalpli ,.e 
cömert bir insan tanımadım. Herke -
sin dostu '\'C deıt ortağıdır. Filme ye
nı girenler bılhassa kendisine müraca
at edcr('k nasihatini isterler. 

Saçları aklaşan, omuzları hafıf dü
• en b yaz perdenin bu emekdnr yıldı
zı senelcrdcnbeı ı birıktırdiği bir şöh
ret yığınına sahıptir. Fe\'lrnlüde zeki 
olduq-und n oltki yıldızlar gıbı rolle -
ı ini akşamdan ezberlemez. Filme baş. 

S >ı sc elcrin en S<''ıl!' 
eri 'Cl. 'lfll l ~1tırı aras nda Vir]iniya 
Bun • Bi t i E 1 s t• 17:1 mım alı 

Va7ôf' ı 161.;abı tıC?ifoıı Rob 1t Tcıylcr. 

lamadan evvel kağıdını ceb ndcn cı 
rır; ıki üç defa gözden gcçirır 'e d -
hal roliınü czbcrlemı bulunur. B r 
giın :-:1000 kelimeyi önümde ayrıen ı,.. 
beı leyi vermişti. 

Stone'u sonra hır kaç defa stiıd) • 
sunda çalışırken gördüm. Eskı 'e 
tecrübeli bir artist olduğundan mık -
rofonun onünde pek az hata yapıyor 
\'e objektıfin klll'§ısında hakım bir \ a
ziyette oynuyordu. 

Beni daima güler yüzle k8.11lıhyan 
Stonc her gelişimde kendisine Tilı 

posta pulları getirip getirmediğımı 

.. anıyordu ... çünkü bu artistin yegaı e 
r>ğlence!ıi posta pulu kolleksiyonuduı. 
Kahkaha atarak: 

- Posta pullarını biriktirenler be
dnva tarih \"e coğrafya öğrenirler. de~ 
nııştı. 

Bir gün Stone'a sordum: 
- Holivudun morali hakkında ne .. 

kr düşünüyorsunuz?,. 
Hafif gülmeye çalışmış olan arlıst 

hıc dılşünmeden cevap verdi: 
- Dear friend, Holivudda moral ol

duğunu ilk defa si1.den duyuyorum 
Dünyanın en ahlaksız şehrinı hala t -
l!ıyamadınız mı? ..... 

, 
·---~ 

3 ay uyuduktan 
sonra 

22 yaşındaki genç 
kadın nihayet uyana 

bildi 
Londrada 22 ya

~mdn bır genç ka
dm, tam üç ay 
U) uduktan sonra. 
uyanmıştır. Ka -
dının bu uyuma -
sına sebep. bun -
dan üç ny cw l, 

yüksek bir binanın damından cadde
ye düşmesi iizerinc~ beynındc hasıl o
lnn yaradır. 

Bu kazadan ucuz kurtulan kadın, 

yalnız, beyninde, uyku merkezinde hu
sule gelen sarsıntı neticesinde üc ay 
"Koma .. halinde uyumuştur. 

-o-

Otomobil çoğaldı 

kaza azaldı 

Fransızç:ı Parisuar gazetesı, Parıste 
otomobıl adedinin çoğaldığını, fakat, 
buna rağmen, eskisine nisbctlc kazn-
1 rın azaldığını isaret ediyor ve diyor 
kı: 

"Köse başlarındakı işaret teSJsatı -
nın kusursuz olmamasına rağmen, P. • 
ris, bilhassa pazarlan seyrisef erm fav,. 
lalığı nisbctle ,en az kaza olan ehır • 
dir. 

"Bunun sebebi. şüphesız kı, Parıs ı-
1 rin tedbirleri ve maharetleridir Bu 
gtin herkes, isarct memurlarının bir 
baba gibi ne1..areti altında, otomobılini 
gittikçe dnha iyi idare cdıyor. 1 ar t 
m murları da iyı işaret vermekte H .• 

iyı muamele etmekte teı kki ediyor -
!ar .. , 

Müteferril:...: 

Tanburi Cemil Gecesi 
Şehremini Halkcvi musıkı n t
ırlarll!llzdan Bay Tanburi C mıl ırı ı 

l:>ir gece tertip etmiştir. 
Bu g"ce Tanburi Cemılin ha) a ı \i 

cwrlerı hakkında bır konfernns \e11-

h.•cck, kendisinin bf>stelcdiği müntehaı 
pa.r<la1ar çalınacaktır. 

r 

dım 

dum. 

,un. 

bır 
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SAF HAYAT 
Sofrııda ağzını açıp bir lakırdı et -

ı:ciyordu. Bunun peit farkında olmı -
yorlardı, çUnkü konuşan sade Klara 
idi. György, öyle, hiç konuşmaz, başı-

~ bağn.dan kaldırmazdı. Fakat 

~' .''~ ~l' birkaç kere görmUştU: arada sı-
~ '-°<r., ... e.Özkapaklarınm altından J{Jara-

:J,o ~ şöyle bir bakıyordu, yahut da bir-
.,.~ öyle duruyor, gözlerini ona diki -

r, sonra birdenbire, utanrnı~ gibi, 
onUne indiriyordu. 

Yine öyle eskisi gibi sllktitiğ ve dal
ğındı, - hatta belki eskisinden daha 
fazla. Ne yapıyordu? Ne dilşUnilyor -
du? Söylediği şu sözUn, söylediği bu 
sözün sebebi ne idi?.. Niçin her şeyi 
herkesten baika tllı'lü söylüyordu? 
György hiç bir za.man kendi y~ında
ki çocuklara benzememi§ti, şimdi de 
öyle idi. 

Ona sade sükUt~ğ diyorlar, düşüncc
U diyorlar, öteki ç<Jett1:1ar gibi değil 
diyorlar. Bunlar, hadiseler üzerine 
veri!en hükümler ama, hep lakırdı, bır 
ICY ifade etmiyor ki. Sanki etrafında. 
k~ndisini bütün dünyadan ayıran bir 
boşluk var; öyle ya, musikiden başka 
hiç bir §eyle alAkndar olm.ıyor - 1 içi
:ne girilmez ve doldurulmaz bir boş -
Juk. Kendine mahsus sırlnn var. İ§in 
fenası ne: böyle kendine mahsus ınr
ları olduğunu gizlemiyor kimseden. 
Bir kere Paula: 

- Neye öyle acayip duruyorsun? 
dJye uoracak oldu. 

Zannediyordu ki: ''Ne acayip duru
yormuşum! Hiç acayip durduğum 

yok!., diyecekti. Halbuki: 
- Acayip duruyorum, çUnkU aca -

Sp duruyorum! diye cevap verdi. 
Bab:ılarının ona daima söylediği 

sözlerden biri §U idi: 
- Benim sevglli kUçUk eanatkAmn! 
Bazan Paula kendi kendine: 
.. - Acab:ı bütün bu anlaşılmaz 

şeylerin anahtarı bu mu?,, diye dUş!i
nilyordu.,, "Acaba bütUn sanatkarlar 
böy·e midir?,, 
Hayır. bütün sanatklrlar öyle değil

dir! György'Un büyük, sanatkfu- dediği 
bir profesör Szilay var, onun tam ter
ıi: şen, konuşkan, gürUltUcU bir adam. 
Susnıak §Öyle dursun, bir şeyi iki ke
re söylüyor. Mütemadiyen gillUnç şey
ler anlatıyor ve evvel~ kendi gülüyor. 

Ya öteki sanatkarlar: György gibi 
on altı yaJ}ındaki sa1ıatk8.rlar? Mese
Ul eu. eserlerini zorla satmak istiyen, 
yahut şu. her cuma gUnU avluya gelip 
p.rkı söyllyen çalgıcı? Bu sonun -
cu.su sözlerini hep: "Amayım. fakirim, 
sadakaruz.ı. muhtacım, efendiler ... ,, di
ye bitirir. Ya eu san5ın genç kadın? 
O da s.1natkarmış. Hep avukat koca
ıı ile beraber gelir onlara ve mütema· 
dıyen, yaptığı heykellerden bahe:eder, 
mUkmadiyen: ''Biz sanatkarlar şöyle· 
yizdir, biz sanatkarlar böyleyizdir., 
der durur. Anlaşılır şey değil vesse • 
Um. 

Sonrn, babalarının söylediği bir şey 
vnr ki, insanı daha fazla hayrete dil· 
gilrüyor: sanatkarlar öteki ins:ınlar • 
dıın UatUnmUeler. Yani György her -
keııten fazla biliyor. Herkesten iyi ol
duğu muhakkak, çUnkü herkes gibi 

Yanına gidiyor, elini öpUyor, boy
nuna sarılıyor, sonra b~...nbire soru
yor: 

- Klara anneciğim, diyor~ •• a.ca.ba 
György hasta mı dersin? 

Klara. anne hayretten gözlerini açı
yor: 

- Hasta mı? diyor. Nesi var? bir 
şeyden mi bahsetti sana? 

- Yo ! diyor Paula, bir §CYBl yok 
ama, lılç gUlUp söylemiyor ... 

Klara anne, biraz cnnı sıkılmış gibi: 
- Hastalık değil o, diyor. Bir §Cysl 

yok. Fastalığt 5u: çok çocuk daha o. 
BUyilr tabii.,, 

Yortu gecesi :imdiye kadar görUl • 
memi§ bir §Ckilde gilrültU!U geçti. 
Cnnh domuz kesecekleri yerde, Klara 
anne p::.sta.cıdan, tabllğ bUyUk!Uktc, 
badem kurabıyesinder. bir domuz g~ -
tirtmişti. Şarap içtiler, misafirler a -
rasındaki gençlerden biri, tam gcceya
nsında ocak temiz,eyıci kıyafetinde 

çıktı geleli. Arkasmdn.n da altı çinge
neden mUrckkep bir çalgıcı heyeti var
dı. Ta sab:ı.ha. kadar çalıp çığırdılar. 

Ertesi gün hem yılbaşı, hem Pauıa. 
nm onuncu Yıl§ gilnU idi . Fakat, eğ -
!ence gece sabaha kadar devam ettiği 
için ogUn pek iyi geçmedi. Hediyeler 
yağıyordu, nma! Klara anne, Paula i
çhı ln büyUk hediye olan 11inema ma
kinesinden b:ıEka daha birçok hediye 
a'mı§tı ona: elbiseler, kitaplar, ufak 
tef ek birçck §eyler. Paula, o kadar is
tediği JCnn:ıryaya da kavuştu. GUzel 
bir kl:.çilk pirinç kafca içinde idi bu 
kr..nary:ı. 

Adet hilMına olarnk, babal:ırma da 
o sene hediye geldi: Cilalı bir yassı 
tahta kutu içinde gUzel güzel ağır se
ten kravatlar. Györgye de grnmofonu 
için on iki tane yeni pi!Ak geldi. Yal • 
nız, o gün öğleden son!'a, çocuklar, her 
gUnkU gibi arkndaetariyle buluşama
dılar. Paula buna hem memnun oldu. 
hem canı sıkıldı: mektep arkadaşlari· 
le oynamak, onlara güzel bir ikindi 
kahvaltısı çıkarmak isterdi ama, ney
se, bu da fena değildi. 

OgUn öğleılen sonra filim göster • 
ınekle gP.çti. Gösterilen !ilimlerin ba
zısı hareket etmeden duruyor, diğerle
ri dalgalanıyordu. Bu filim gösteril • 
mcsinde ne babaları bulundu, ne de 
Klara anne;: geceden yorgunlardt, git
tiler yattılar. Sonra babalan kalktı, 

doktorlar cemiyetinde bir toplantı 

vardı oraya gitti. Akşama da operaya 
gittiler. 

Hü'As:ı, yılbaşı gUnU pek neteli geç
medi; çocuklar o gilnU hemen hemen 
hep yalnız geçirdiler ama, çok hediye 
almışlardı, ı;iMycte hiç haklan yok • 
tu. 

(Devamı var) 

---~~ :__ - --~- - -
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C. ş:.;~.~ .. ~ab:::·~.:.2 ~·~ 
Vcsp.ıci,, ıta.1.,nn mett~ep gemisJlıın .ıı • 

=~~ı ~yaret etmesı n.ıubtcme! gı.. H a r p u t 
• lie5lkbı§takl yerli tayyare fobrika- · 

sına hıı .. ·a Kurumu taraımc.ıan s.ip~ c- · 
dilen 10 mektep tayynresinden birinin , .il 
inşaatı bl\Jlll;Jtlr. Birinci tayyare önU - T . h. h. . d h m mı"'~ 
mUzdekl hafta içinde Ye51lköydc yapı- ari 1 şe :r yenı en e e J 
lacaktır • 

.-: Subaylarm terfilerine ait kanunun alma ya başJadı 
' UçUncU ma1desine ek olarak yeni bir tJ/I 
layiha haı:ırlıı.nmış ve meclise verilmlo- b d z k b n kuz:eY "' -"""" 
tir. Ek layiha §öyledir: Harput, (Hususi muhabirimfaden) - ur ur. aten asa anı t.ır ,...,, 

"Her Uç zümreye seçilenlerle birer Harput, Elazığın vilayet merkezi haline ınru zengin bağlar kaplamı§ · ., ıf 
tah8ll kıdemi verilir. Birinci ve ikinci gt tirllmcsindcn sonra büsbütün ehem • latıru 1stanbula kadar göndert~at' fi' 
zUınreye seçilenler kıta ve crktınıhar - n·iyetten di!şmüştU. Tarihi kasaba. id- c.mele çalı§tıran bir kösele faı>rl 
biye stajına tAbl tutulurlar. Bunlardan tak ettiği bir çok muhteşem devirler . dır. ~ 
ild ıene içinde kıta ve erkfı.nıharbiyc den sonra büyük b'r ihmale ku·ban git· Bununla bernber Harput aOfl ıtt1' 
vazifelerinde ehliyet göstererek liya- atilertrı lı 
katlerl tasdik edllcnlere iki sene daha miş ve zamanla mevkii daha fazla sarsıl- Elazığa gelen kıymetli v tıı.~ 
kıdem zammı verilir. (Bu zammın bir RC· mıştı. İlbayhğın ovaya. yani Elazığa tile yeni bir çehre takınmağa ııı·~ 1'tll 
ncBl ile bir evvelki rütbesinde dahi terfi nnkli üzerine ise ismi tile unıJtulur ol- tır. Bu arada sabık Elazizi ve 1 ~it tlf 
derecezıfM girenlerin bu kıdı>mleri yenJ nuştu. valisi Bay Tevf!k Görün gavre 

1 
~ 

ve ski rUtblerlnd birer sen olarak yUrl rok kaza ve hatta vilayet merk~1 c ., 
ki Eski l:>'iyük Harputta bugün anı.:aı~ :ı. _ ... ı tUIUr.) Bu i snellk kıdemi alacaklar - 1 b 1 b' halkevi birıl"....-

dan verilecek tezi muvaffaklyctle yn • 7 - 8 yüz ev, beş bin nilfus kalmıştır eı u unmıyan ır _,, 
zan ve liyakatleri üe taraf Cunirlerl ta- Mevcut otuz sekiz köyünden virıni sf'1ı:i- \· uşmuştur. ff 91' 

rafından sırruıiyle tasdik olunanlnra t ez z; muhtarlıkla idare olunmııkta ve ya'- Belediye bütçesi her yıl artJ!Sl~.~ 
talimatı şartlarma uygun olarak kıdem rı·= ik:sinde mektep butunma~tadır. Kö\' dt' on iki bin lirayı bulmuşt:ır. i' ç, 
zammı verillr. Erkl\raharblye yardımcı yoll::ırı iotidai haldedir. binası bu bütçe ile yapıldığı f 1 U• 'I 
vazifelere eeçilmiş olanlara bir seMdcn Nahayie merkezinde 130 •.a!ebcli bir ı:~hçesi ve Aile Parkı da bu p.ır• tlJI 
fazla k1dem zammı verilmc'1i~ cfbi bun· .' d'l : rka büyük şefi.r. 
tar crkfi.nıharbiye stajına. t.übi h:tulm~· ilk okul ırcvcutur. Posta. tcii"raf idare· sıı e ı m.ş ve pa .1 

tar.,, t: vardır. Eski asardan Krhr;a~1rının ya,,- lcrl dikilmiştir. itıt'• ~ 
• AnkRrada bulunan Amerika Ticaret tırdığr Arapbaba mescidi. Se1ç11kilerden Su yollarını tamir, UiğımlatJ btl'oır 

heyeti iki üç giJno kadar hllkümetimlzle kalm'l Ulucami ve Harput ıı:alest kıy· ıpyı tanzim ve ankazı kaldıran y~ • 
tleat"f"t mUzalterelerinc başlıyncakhr. A- tr!"tli s:ıvrlmaktadır. müteaddit lambalarla şehri dt 11 

merlka böyle milzakercıle. r neticesinde M tatmıd-tr. 
şimdiye ka~ar rn T"'"'"• ~ '· " ievlctle mu· Bilvü1t sanayi ve t:caret yıktur. ey· -s-. 
ahf'dfl akletmlş bulunuyor. vz., sebze ve bilhassa üzUmlert ite meş· 
. • TUrk parasını koruma kanununa - ------"'!'"-·--------
dair 12 numaralı kararnamenin 2 ncl y . p e r l e k 
maddesinin 3 üncü fıkrası kaldırılarak e n l . 
yerine şu fıkra i!Cwe edilmiştir: 

..Tilrkiyed<'ki bilumum bankalar hor- Es'K·ı p ~rıe~.<ten .,,~ ·, kı·ıo metre gtln alm sattıktan kamblvolnrı gi!Jelerln- ~ 1\ 
de tnkas ctmevip nldıhlarını Ankara 
menkul kıvmetlor ve kambiyo borsnsmn şı· mal ~e kuruldu 
an ve snttıklıınnı da vine bura-lan al- U 
mıyn mecburdurlar. Bir gUn 7.nrfnıdn 
Rl'TI'I ve Mtnnfardan ?'ılitevclllt olan ve 
2500 Tiirk llrn'!1 mı•a"'lll'lf gormivl"n kU
surat ertesi gUM dovroluna.bilir. Bu ka· 
rar h'r nisan lD3S tarihinden itibaren 
mer'l1ir • ., 

• A \Tupanm muhtelif şehirlerinde 

yarıd:ı.cak atlı müsabakalara f!ıtirak ede
cek <!kihlmb:, seçilm!cıtlr. Kafilenin ba
Rmda bln;r.lllk mektebi mUdürU Albay 
Cevdet Bll~n. bulunacn'ttır. Ve kafile 
~u mliM•ar. "nhsiyetlmilT'izl • ihtiva et
mektedir: YUzhaşı Cevat Kula, Cevat 
mı .. •can, EV'lin Önen. TPÜJııl'>n S"im, Av
ni. fhsan \'C Hamdi.. Bu bhl .. ilcrlmlz. Nis, 
Rnma, V:>l"'ova ve T "'";ı~rlnkl mUsaba
k:l'"t"<\ fcıtlr:> '< Pclecı>1•1f'mlr. 

* )f.,livA Vekilleti Tn"'ri'St V"nrosunu 
gP.nl<ıl"tmo~e k""Rr vermicıtir. R•ı korar 
Ö'll\mll".-l"kf m 0 1i vılb.,cı•rı-"<\ tn.t bile J'l'lCV• 
kil"A c1lr,.,..J .. rpk VA tplısilAt ka.ı""""tınn 

yenii"n 20'l n• ıı tah~flı'lar nlmarı>ldır. 
• Çok ı;ocuklu nl!nlere yardım l<:in 

mhhiye vekCıletl hUtçr>sindekl ta1'ıııleat 

25 bin lira1an 75 bin liraya çıkarılmı~
tır. 

* Fatih tnrafJarınr'ln bt•ltuınn metnık 
Hafız Sultan camHrıin yık•lmnsı etrafm
da milzPler Mar~<ıioı" yapılan rıUrnsaat
lıır kabnl AdllMcımi"tlr. 

Bfra buhranı yok 
İnhisarlar Umum MüdürlüğUnden: 

Halen memleket ihtiyacını karşılı • 
yacak miktarda bira mevcut olduğun
dan son zamanlarda bira stokunun a
zaldığı veya. tükendiği yolunda inti • 
şar eden yazilnrın hakiki vaziyete te
tabuk etmediği tavzih olunur. 

Pertek, (Hususi) - Kaza merkezi 
341 de Çarsancaktan buraya nakledil· 
miştir. Çarsancak ufak bir köydilr. Per
tek, oraya n'sbetle liç misli büyüktür. 
Şehir bundan 250 - 300 sene evvel Di -
yıı.:linden başlıyarak ön Un len geçen 
Murat sahillerinde iken tedricen lkf ki-
1cmetre şimaldeki daha müsaıt ve hava
oar mevkie çekilmiı ve burada kurul-
n!uştur. 

Şimaldeki yeni gchir oldukça munta
zam::lır. Mevcut 3 - 4 yüz evden hemen 
hepsi de ikametgah ittihazına elverişli 
ve schirde!<:lerden farksızdır. 

Pertek'in diğer bir hususiyeti de aha
li~inin kısmı azamının okur {azar olma
sıdır. Tamamen 'l':irk olan kasabalı ve 
köylJ halktan yam~an fazlası okur ya· 
2.a:rdır. 

Cum':ıuriyet. esasen me-. .. .:•ıt maarif 
s<.vgisini bir kat daha arttırmtştır. Tah
bil çağında bulunan çocukludan çoğu 
mektebe devam ediyor. 

Pertek'in Murat suyu kıyılarındaki 
Gvası oldukça boylu ve münl,:ttir. Bu
rada buğdny ve arpa görlilmenıiş bir be
reketle yeti§ir. Sahildeki yeııi kasabaya 
kadar olan mesafe mcyva ~ğaçlan ve 
s'!bz:e bahçelerite kaplıdır. Oağ kısmın· 

da da kara hayvanları yetişir. 

Pertek, Etazığın hemen y:ıkminde ol· 
mak itibariyle diğer kasababra nisbetle 
d::ha çok terakki ve ink:§af ctm'ştir. Dış 
\'e içteki yollan yapılmış; imar harrket
Jeri hız bulmu§, aile parkı ve Rüyük Ön-

derin büstleri dikilen Millet 
geçen yıl tesis olunmuıtur. 

-"f,..--

Yeni bir kaza 
merkezi 

Baskil 
• Ol" 

Baskil, (Huesusf) - Fevzipiş' ~ıııd' 
yarbakır tren yolunun El!azığ b~ ~ 
ve ıon zamanlarda kurulmuş bl~ • 
merkezi olan Baskil tamamile C il -; 
rlyetin eseridir. Filhakika Bas\ rıstr 
den de mevcuttu. Fakat, naıou bt·ıı.'.i tll 
cudiyet? 3 - 5 evli küçüğün ı:cçUı:;-
köy olarak. . 1S~ 

Şimdi ise, trende gcçcnlenn .. getliıı' 
leri kabararak gördükleri ve gııı geJ

urıe ne doyamadıkları bir kasaba ha 
~p~ ~ 

• tttf!V 
İlçebayhk. belediye daireterı, b'•)I 

ııalonu, mektep gibi binalar&an k'P et' 
hı:sust inşaat da yekdiğerini U · 

miştir. f11dl" 
BUtün in~aat betonarme.dit'. gı rıcl'" 

bakılınca b:nalann yeşillik arası fidl" 
görün:i~ü tarif edilme.z derecede st 
u~~ e~ 

Vilftyet, Baskilde nüfus ~~~ı:fi~etfl 
kaza merkez'nin hat boyunda ";ıeree' 
bir kasaba halini almasına son 
çahştyor. .....,,-

değil... O bir sanatkar o! Peki ama, 
György'e hiç benzcmf yen ötekiler 
eıı.natkar de'rl1 mi? A ! deli olmak bir 
teY deme değil! 

4000 yıl önceki doktorlar 
ttf-' 

ra "'•rl~·h:·l~ <'n ı;ok lşgıı.1 edn<';u11c1Utı 
oc::ğ .~ır. S:ıbah nl<s:J.m, ı;eco ·rnyotoJI" 
cum3 pıızar, orasını mc gul gö t plıtrt' 

En çok o!rnnan ldtaplar \"C ld ~-c;.ııJ• 
nıc,·cudu hııkkmda size bir flldl" cJt Gyürgy'dekf CSl't\r gUn ge~tikıy in-

z:ını rahatsız eden bir hal alıyor ve 
:nihayet taharnmUl edilmez oluyor. Bi
is!pe b:ı.hsetmek ıa.z:m bundan; György 
neye b\:Syle, neye böyle hiç konuşmı -
yor, neye böyle hep mahzun diye sor· 
malı... neye böyle.. daha sorulacak 
yll1Jerce ısey var • 

Paula evin içinde dolaşıp duruyor, 
Klara anneye açılmak istiyor ~a. 
Klara anne öyle meş~l Jti ! Eve terzi 
gc'!miş, onlan me~jul; sonra öte beri 
almaya so!cağa çıkıyor. ~ıdnn 'gel
dikten sonra da telefon ~alıyor, ona 
bııkmağa gidiyor. Sonra yemek. on -
dan sonrn da istirahate rekilme1c ... f'O

cuk en nihayet lkindilcvln marn an • 
nenin yanma yaklaşabiliyor. 

Bıı da nesi! Şimdi de Kalnazar has· 
tnl ğ1 ı; :km:şt ... Kö:ı :::lıtcn g:ıtlyonnnıı bu 
h:ı.s.nlılc. Onlon:ncz'ôe ö·ümli ln~::.ç cdl • 
yormu . Slr:ıy~Une mani oJn:ık l;ln la
zunge!cn tedbirleri a·m:ğa b:10~amı,:ar. 

A \Topıı:fa hıı:-p ha ,·ası estlf;rf için mi 
u·m~m, yeni y:::nl hns!ah!d:ır da ture
yor. Hc:-1-=iz:lcn u,..a.!c o!sun ya, fnlıat 
bugünkü Avnı!:ad!\ fi!cn cereyan eden 
harbe balulııc:ılc olursa, n.'!lcak İspanyol 
nezlesine CC\"nz \Crllcbl"ir. 

1-Ian<"!isi D~ha Bnhtiyar? 
ffa'ıblık d"ylncc, yine dolrtorlar ha. 

tınma ~e!dl. Do!:tor de~1.,re do, kcndl
ı ~r:n, v:.-r:ı~ok r-ıı:-ayı hııt:r·amarnnk 
imle· nsızJır. 

Dolc!or Ucrctlerl, bundan tnm 4000 
sen~ ener. d~hl \ardı. Yani <1ol:tor'nr, 
bun·1ıın 40"0 s:.-nc lince bl'c, hasbl::n· 
ma:n müst:ıit ol:ı.n h-mcl-sl~rblz. .. , yi
ne oldukça p:ıhalı bir Ucrct mn&blilndo 

t;a::m:ı.Jı, lla;i \"Crm:-k, arncUyııt ynpm::.k 
sur:)tlylc şu fruıi <l~ny::.da gt>~hıip gl
ılf;or ::ır:lı. 

1 a· ln bn d~\T:n dolcto:-l:tn, m: ){'k 

a!a~nr·na nfsb3tlc ço:c, çok dıı!:ıı. m:: ut
tnr. Zl a, a·dılt·ıırı fü·r ... t !cn tı::r· .trcLll· 
dll:l: rl p:ır.ı·'I s~rf:>!m-[:3 m::yd.:n bu· 
luyorlıır. 40:>3 s::-n3 C\''\"CI a:nellyııt y:ıp-

tlltl:m hft3 'a. öldCğll t:ı!:<llrdo, ce:ıut, 
kcndll:>: ln'n lld clbl blrd : n ite c:-<'I. \'o 
umumiyet ı :H>:ırlyl~. hastalan iyi etme
dikçe :p:u-n a•:ım:ız~ardı. 

Tr.:ı~ Olm:ının Faycfo.m 
S~blh tu\"lll~!hlz:- diltl:ııt cd;nı-:. ne

le mu~ı,•·a h~rUn hrn'S ofnm·z. l~lç u
mulm:ıdık yerden omolm::.dılc hlr kfir 
e~d:> cdlbblllr. Bııa'·.a'ıın ~özün:lo bırn
ka~"'b"Tlı7. t -sMn. J;ö:-occğlnlz I~ üzerin
de tU'"1l't rom '':ır. 

nır a:ıb:ıbnn anlattı: Zcn;ln, işi yo!un-

da -.·o rıı'mt bir ad~dır. Elden ç·hıır· 
mn!t ls~ctli.;ı C\'13r~n:lcn bi.lnl ı;cc .. mlcr
clo müzayedeye \'ermiş. Faknt tasarla
dı.} k:y:nı ~·tl bulm:ıd ğmı ~örU,cc, tck
rnr ge:I alını:-;. S3nm bu C\1, bir ba~ka-
11ın1 d:ıha ocu:r: flv:ıta \'Crmlş. 

- Ncd~n? dcılllt. 

- llermn shnasmı sfwdlm, dlyo ce-
,·ap ,·crcU. Tcmh:, 11nk bir ad!lDl." \'c 
br'·:\~:ıa tıraş olmuştu .• 

Gördilnüz. ınU f 

Bravo Halit Ziyaya 
U:ı.1ıll:n d---11 arr.a, doğrusunu söyll

ycy:m, Hı:llt Ziya Uş~ld·gllln son hnre
ltctl J:oş:ıınn ~iUJ. 299 kno mulıtclif 
m"'\"Zn'n-<l:ıl:i Wt:ıbını Emir.önü llalkc\1 
lrii' li!J!ı:m -"I "'" h"dlyo etmiş. 

El'linö-ıU Pnfü"\'I lrütup•·ıın"s'nl - Ca
ğ:ı'o •ıu Jtiışcrln·l"n her ı;:cçt'lcAe g6zU
mc ilişir - D~yıızrt kütüphanesinden son-

yorsam, bunun sebebi, bir gliıı fınıatıJll 1'fı" 
şUrüp de o kütupbancdo wun b0f1" 
lamad ğnndıuıdır. ~ .. ktıı;ll 

H--rlıaldc şimdi. Halit Ziya l19j~ct'4 
gibi bUyUk bir cd:b!n kUtuphane! ~ 
<'klenm'ş kltnn•arla, orası bir ı.ere 
kıyınctlcnmfı:;ttr •• 

Bir Küçük Fikir fil 
Bence, lla'it Zisanm hediye et ~ 

lii'apfarı, kütüphanenin ayn bir ~)°' 
kıinma koymnh \"O üzerine "Halit retl~ 
armağanı •• diye yazmalıdır. Da saf ~f 
on•an okuyft<'a.ldara kU~ük bir 111"'5 ·ıiftl 
dahi a),rlM'ıığımız J?tbl, gostoriJcn IY'1, r 
hrl .. scl değerini de tebarüz ettlrr' 
luruz. rtıJll 

nn sı, diğer faıla kitap phtıılr 
baJma. _._ 

JI. 116' 
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M A H~EMELEADE ' Brezilya orıµanlarında 
H~mdı p~şa korulu- kaybolan altın arayıcılar 
guodakı tabanca J. 

vak'ası ölümden kurtulan bu -. 
ölen Belkısm mşanhsı dün 1 maceracılardan biri 

935 sencsı ~·=n~ ~= ~; y: ~~~=~ ~o~>~ik \'e lstepan ne 1 er a n 1at1 yor 
nünde 18 )a8ında Bclkis isminde geıı~ dün adliyeye teslim edilerek Sultan • 
bır kız. ni5anhsı İbrahim ile Sarıyer- ahr.ıct Birinci sulh ceza mnhkcmesine 
de Hamdlpaşa koruluğuna gezmeğe \·crilmişlerdir. 

ı'tmış, iki niı;anlı dere içindeki çnlılık· Kiko hırsızlığını inkar elmiş: 
:ır aarsıncla bir gölgelikte otururken, - Ben patrond3ı, a\·nns istemiştim. 
Sclkis ni~lısının tabancasını kanş · Bana para yerine mal \'erdi. Ben bil3-
tırmağa ba.c;laınış, fakat tabanca bir • hara bunların paı asını kendisine öde
denbire ateş alarak. Belki~ göğsünden yecelctirn. ~ ::mra Jc-te!landan n.ldığım 

-..urularak ölmüf:tü. \'akadan sonra ni- HO lıı a. patronıın hesnbm:ı.rhr. Kendisi 
şanlı lbrnhim "Ö:ümc> sebebiyet .. suçu Avrup:ıda<iır. r.cıınceye kndar harcet... 
~e asliye ikinci ce7.n mııhkcmef'ine ''e· tiğim '•ısmı ilave ederek, lsteor..n<t \"C· 

rilmiş, neticede beraet etnıir::ti. Mnh · reccktim: dcmi'-"tir. 
kcmenin vcrdiı;ı beı-att karannı tem- lstepan ,.e Knnik ı:!e malların bır-
yiz mahkcmn::;i, nakzettiği için dunış • sızlık olduğuıııı bilmediklerini ,.e 00 
maya yenide."l başhmmıştrr. liravı borç olnıak Yerdiklerini söyle • 

Temyiz m:ı.hkemesi kararında, morg mic,;lerdir. 
,.aporu ile kursunun seyri n:ıurı iti · Fakat. hiı'iim Re,ft her LiçUnii de 
bırc alınarak beract karnrı Yerildi~i- tevkif etkrrk ('\'rakı müdclı>iumunıili -
ni ileri sUnnektedir. ğe yolladı. 

Mahkeme geçen ce!scde ı.::imdi Eğri- İ 
dırde bulunan suçluya tcbliğat icrası Şişe Çalmak steyen 
ıçln dunıl'1mryı dilnkü :;üne bırakmış· Otuz Beş Gün Yatacak 
tı. Muhtelif hıı'nız:ı!:tları olan rnc§hur 

Suçlu lbr:ı.him gelmemiş, yerine ,·e· sabıkalılaru:ın Mustafa, dün akşam, 
kilini göndermişti. Vekil va~ayı baş · Sırkecidc simcudifer ardiyesinin dış 
tan nihnycte ]<:::.dur yeniden anlatarak pc:ıccr~.=inc bir merdıvcn dayıyarak i
rnUvekkilinin ırnbahatli olmad1ğım çeri girip şiş" çalmak istemiş fakat 
söylemiş ve mahkemenin kararı ile bakçi Süleyman taraf mdaıı görülerek 
temyiz mahkemesinin serdettia-i esbap suç üstünde yakalanmıştır. 
arasında kanunen irtibat mevcut ol • Derhal cUrmüm~lıut mahkemesine 
madığmı iddia ile eski kararda ısrnr vcril<'n Süle:,·msn, üç;üncü sulh ceza 
etmiştir. hiıkimi Kamil tarafmUa.n :J3 gün ha!'is 

Mahkeme, evrakı tetkik etmek iize- e~znsına mahkıim edilmi§tir. 
re duruşmayı 17 Mayrs saat 14 e bı -
rakmıı:1tır. 

Eşya Sırkatindcn 
Üç Kişi Tevkif 

Edildi 
Necipbey itriyat deposu ıınalatha -

nesinde çalı~an Niko isminde birisi 
muhtelif zamanlarda azar azar birçok 
eşya r~ırmış, bunları nalbur Knrni:t 
delaletiyle Köprü:üh:ırıda bir ardiyeye 
yığnu§tır. Niko bu malları Kamiğin 
kardeşi mezeci lstepana satmıE. ve 
mahsuben 90 lira almıııur. 
Nıko bu paranın 15 lirasını kız kar

de inn, 10 iirasını baba.~ma. 5 lirasını 
da b'r kunduracıya vermiş. geriye ka
lan kır't })eq lirayı dn e\'clc saklnmış • 
tır. 

Hırs?zhğm farkına \"nrılması Uzcri-

Arkadaşının Burnunu 
Kanatan Mahkum Oldu 
Sıhhiye melttebi y:uımdaki pis so • 

kn.ktan talebelerin geçmemesi için 
mektep müdürü tarafından verilen em
ri mümessil Hayri talebelere bildirir
ken, Scyyat isimli bir talebe itiraz et
miş ve: 

- S<:n bizim hürriyetimize karı§a· 
mazsın: istediğimiz sokaktan geçeriz, 
dedikten başka Hayrinin yüzUnc bir 
y11mn1k indirerek kanatmıştır. 

Talebe ,Seyy::.t hakkmdn. hemen bir 
:-.abıt tutularak cürmümeşhut işlcr:;ne 
baknn iiçüncü sulh ceza mahkemesine 
sevkeclilmlş, mahkeme kendisini 13 Ji. 
ra SO kuruş para cezasına mahki'ım et
miştir. 

Lehistanın teklif.: 

Bitaraf devletler bloku 
teşekkül edebilecekmi 

Lehiatanın. ltalya ıle mutabık ka
larak, Baltıkta.n Karadcnize kadar u • 
znnan bir bita.rr.f devletler bloku kur· 
mağa karar ,·erdiğini yazmıı;tık. 

Paristen nldığımız bu haberde izah 1 
edıldiğıne göre, bu blok, Almanyanm 
şarka doğru ,.e muhtemel b!r yayılma
sına karşı bir cephe te.5kil edecekti. 
Buna, menfaatine uyduğu için, ltal • 
ya, Lehistan hariciye nazırının son 
Roma mülakatında. razı olduğunu bil· 
diı micrt.i. 

.Fransııça Jurnal gazete.sinin siyasi 
muharriri Sen Bris. Jıaftalık siyasn • 
dnn bahS('dcrken bu nokln.)"a Föyle te
mas ediyor: 

"Avrupanm ııarkmda. gerginliğin 
bir anlık y!ltıı:ım:ısı Lehistan hariciye 
nazırının sözleri ile husule r;cldi. Bu 
dPvlet adamı. Senatüdcki nutkunda 
L!tvanya h~ikumetini. Lehistan ile se
mereli bir iı:ı birliği tesise d:ı.vct etti. 

''Vaşruvanm fikri, Lehistnnm etra
fına Baltık devletlerini \'C Romanya · 
yı toplayıp Berlinle Moskovr. arcsınrla 
muvıw:ıneyi muhafaza etme1c irin bir 
blok tc.,kn etmektedir. 

"Litvanya buna ne CC\'ll!l '"<·rccck? 
Bu. dahili siyasetin alacağı şekle bağ-

Jıdy. B·ıgün I..itva.nyada muvakkat bir 
kabine te~kil edilmiş bulunuyor. Bu 
kab:ncnin ecfi de bir rahiptir. Belki 
bu, iki memleket arasmdaki gerginli • 
ğin sül;un bu1acağına alfımcttir ... 

Letonyadan ithal 
Edilecek Mallar 

Türkiye · Lctonya ticaret anlaşma
sı hakkında ~Umrü'.- idnrc~inc bir ta
mim gC'lmi~tir. 

Letonyadan Türkiyeye ithal oluna
('ak mallar için ikifer nüsha men<>c 
r;ahadctnamcsi tanzim edilecek, fob 
kıymeti gösteren hu şahadetnarneleri 
gümrükte damı;nlanclıktan sonra em • 
tia bede1iııin klerin"' hesabına yatırıl
ması icin Mcı k~z E:ınknsnıa müracaat 
olunncaktır. 

olm:ı.k üzere Türkiye 
me11'5~li veya ı~etonyn men'şeli eşya

da mc\'cut kontenjanlar hudut dahi -
lindc hususi takas me\'zııu olacaktır. 

Lctonyadan en çok hayvani tutkal, 
2.ğaç kibrit ci'nii, selluloz.. yazı kağıdı, 
mukavva, radyo makinesi ithı:ı.I edil -
meklı:!dir. 

Birkaç ay evvel A\TUpalı altın ara
yıcı bir grupun VenezUella ile Brezil
ya nrasmdaki insan ayağı basmamış 

büyük ormanlarda hiç bir iz bırak -
madıın kaybolduk la rr haber verilmiE!
ti. 

Fakat birkaç hafta ev,·el de bu gnı
pa mensup olanlardan birisinin ta · 
sa\'\"ur edilemez derecede büyük zah
met ve i3kenceler çektikten romıı kur
tulmuş olduğu bildlril<li. Bu kurtulan 
Erman lleinar isminde Alsaslr bir 
Fransızdır. 

Bugün memleketine dönmüş olan 
Reinar Cenubi Afrikanın şimdiye ka
dar l1iç kimse tarafından keşfo!unr.ın
mı~. fa.kat altın madeni bulunduğu 

hakkında bUyiik dedikoduları ile meı,
hur dağhk arazinin vadilerinde Avru
palı altın arayıcılarının b~ına gelen 
felaketleri gazetecilere nnlatnııştır. 

Çok dikka.le değer olan bu macera
yı biz ele naklediyoruz: 

Beş macera perest 1 
"Beş kişi idik: Portekizli Simon. 

İngiliz Vilson, Amerika lgpanyolla • 
nndan Manuel, Felemenkli Baruna Ye 

ben. Geçen Ağustosta VenezUellanrn 
son köyünden Parungua nehri vasıta· 
sile Bıı?zilya hududundaki bakir or • 
mnnlnra giıdik. Yanımır.cla beş bakır 
:renkli yerli vardı. Eşyalarımızla yi • 
ycceklerimizi iki sandala yükletmiş 

ve bunlar ile nehri geçmeğc uğraşıyor· 
duk. Sahile yanaşmağa cesaret edemi
yorduk. Çünkü bir ~ok noktalarda 
görülen mağaralar jçinde sırtlanlar 

bulunuyord~ı. Hem suda hem de top -
rakta yaşayan yılanların tehlikesi ise 
da.ha büyüktü. 

Bu cins yılanlar yalnız ne.birin ke
narlarında değil alçak ve bataklık su
larda da yuva kurarlar. Bu hal bizim 
iı;in hakiki işkence ve eziyetlere se • 
bep oluyordu. 

Cereyanın çok olduğu yerlerde kc • 
nara çekilip cereyandan kurtulmak i
cap ediyordu .. Fakat bu defa yılan tch
lik<.>Si baş gösteriyordu. Hele ge.celeri 
gözlerimize uyku girmiyordu. Silah el
de sabahlara. kadar nöbet bekliyorduk. 
Bir taraftan da bu milthi§ yılanları 

ve diğer vahşi hayvanları korkutmak 
için biiyük alevler yakıyorduk. 

Tam sekiz glinümüz böyle geçti. Bu 
esnada. arkadaşlardan Felemenkli Ba
rona ile yerlilerden Uç kişiyi kayhet
tik. Dokuzuncu gUn nehrin en hızlı a· 
kmtılanna _ ra.stgeldik; sandallarımız; 

ile eşyalarımızı kıyıdan omuzlarımız.. 
da taşıdık. Yirminci gUnU önUmliz -
ze bir adam çıktı. Bunlardan bakır 

renkli bir kabilenin mevkiine yaklaş· 
mış olduğumuzu anladık. 

Bunlnr şimdiye kadar hiç bir beyaz 
insan görmemişlerse de gayet sakin ve 
halim jnsanla.rdr. Kendilerine biz:, yi
y~cek şeyler, boncuklar ve bıçaklar 

hediye ettik. 
Bu hediyeler mukabilinde bize nu • 

~ır buğdayından yapılmı6 ekmeklerle 
nebat usarasmdan sarh<>B edici ve ko
kulu bir nevi içki verdiler. Ve bize al
tın <'Ikan dağlann yolunu göstermeği 
vaadetti ler. 

Bunl:ınn bize yardımları pek kıy -
metli olmuetu. ÇünkU sağ kalan iki 
yerli çektikleri eziyetlere tahammtil e
demiyerek bir aralık sandahmızın bi
risirli çalıp snvuşmuşlardL Bu vahşi 
yerliler bizi görüp gözettiler ve dağ 
yoluna götlirdWer. 

Bu yolun mesafesini katetmek için 
bir gök ayının ilk haftasından il;inci 
ayın yurtam olduğu zamana kadar yü. 
rilmemiz Hiztm olduğunu bize anlattı -
lnr. 

Yaptığımız hesaba göre kırk beş 

gün yürümemiz icnp ediyordu. Diğer 
bir kırk bes gün de dönüs isin lazun 

geliyordu. Orada. da bir ay kalacağı
mızı tn.hmin ediyorduk. 

Binaenaleyh yerlilere nyni mevkide 
beşinci bedritamda. ynni dört ay kadar 
bir müddet beklemelerini tenbih ettik. 
Dunu kabul ettiler ve sözlerinde du • 
racaklarını isbat için de yanımıza 

vahşi bir köpek verdiler. 
''Böylece altın madeni bulunan iki 

dağın civarında ilç ay dolaştık. 

isterseniz gidebilirsiniz 
Altın için kavga 

Buralarda. insan to1)rağı aramağa 
muhtaç olmadan sık sık yumurta bii
yUklüğünde altına. tesadüf cdiyOT'. A· 
l':llade bir delik açıyorduk. Birimiz i
çine giriyor: diğer birimiz ağzında 

duruyor. Aşağıdan alıp yukarıya ver
diği toprakları geride kalan iki arka
daş temizleyip altını çıkarıyorduk. 
Maksadımız yalnız altın çıkarmak 

değildi. Altın çıkan en zengin tabaka
lara iş:ıreUer koyarak bilahara daha 
2yi teşkilfitla buraya tekrar gelmekdi. 

Fakat günlerce süren yorgunluk. 
mahrumiyet ve hastalıklar sinirleri • 
mize dokunmuş ve aramızda kavgalar 
çıkmasına sebep olm~u. Herkes kem
di hesabına çalışmak istiyordu. 

Manuel, Simon ile Vjlsonun bizi al· 
dattıklarmı zannediyordu. Gün geç • 
tikçe vaziyetimiz fenala..~fü·ordu. Bir 
gün sandallarımız. cşyalarmuz ,.e yi
yeceklerimiz nehirc battı. Güç bela 
bazı ilaçlar ile iki silah ve bir mikdar 
f i~enk kurtarabilmiştik. 

OçüncU bedritamm vakti g-cldiğı için 
artık dönmemizde zaruret hasıl olmuş
tu. Arkadaşlarımızdan Simon çok yıp
ranmış ve harekete mecali kalmnmış
tı. O civarda içinde bir yerli iskeleti 
bulunan metrük bir kulübeye rastgel
miştik. 

Simon rahatça ölmek ıçin kendisini 
burada bırakmamızı bizden rica etti 
ve iskeletin yanına yıkıldı. Biz de ya
nma. bir mikdar yiyecek bırakıp yolu
muza devam ettik. 

''İkinci dağda ortaya çıkardığımız 
bir altın yatağından bir buçuk kilo 
saf altın çıkardık. M.amuel bir altın 
p:ı11:.asmı kuşağının i~ine saklıynn 

Vilsonu yakalamıştı. 
Müthiş bir knvğaya tutuştular. Güç 

beHl bunları teskin ettim. Fakat ikisi· 
nin arnsındnki nefret o dereceye gel -
mişti ki bunlardan birisinin vücudü 
ortadan kalkmalı idi. Ertesi günler i· 
kisinin de ava çıkmak sırası idi. Biraz 
sonra bir tuf enk sesi işittim. Aradnn 
on dakika. geçmeden Mamuel yalnız 

b:ışına dönmtiştit Rengi sapsarı ol -
muştu; halinde bir fevknlôdelik görü
nUyordu. 

Hcyeoaıılı macunlarını an1almı a~ 

im arayıcısı kor/.."1.tnÇ ~cyahat;nı r lı
nuıd~rn cı•ucl, çı1•tıktcm sonra ı·c allı 
1ntnta1'asmda 1ıcrlilcrlc bcrabm. 

- Arkndnşımız nerede? diye gozlo
rine seıt sert bakarak sordum. 

- Bilmem kayboldu. mm bilır llC· 

rede dolaşıyor. Her tarafı nradım. Bu· 
lamnymca yalnız başıma döndüm. 

- O ttifonk sesi ne idi? 
- Bir yabani domuz vurdunı. 
- Haniyn? .. 
- Bulamadım. 
Hadiseyi anlamak ıçin be kn bır de· 

lıle ihtiyaç yoktu. lçinde hisseme ait 
altın bulunan kuşağıma garip garip 
bakıyordu. İkimiz yalnız idik. Tüfenk 
terimizi ellerimizde tutuyor ve yanya. 
na yürüyorduk. İkimiz de öne gcçme
ğe cesaret edemiyorduk. Gece birbın 
mizden uzakta uyuyorduk. Sabahle 
yin de seslenerek birbirimizi bulduk. 

Böylece on beş gUn dnha geçmiş vo 
yerliler ile telaki etmek Uzere tayın 
ettiğimiz noktaya. yaklaşmı~tık. Bir 
sabah her va.kitki gibi bağırıp ~nğrr .. 
drm. Mnnucl'dcn ses alamadım. 

O gün akşama kadar etrafı aradım 
taradım. Nafile. Hiç bir izine tesndUf 
edemedim. Acaba vah~i canavarlar mı 
p~rçalamıştı?. Yoksa cinayetini ha -
her vereceğimden korktuğu için başka 
bir yol mu almıştı?. Hülasa ne oldu
ğunu bir türlü anlıyamadım. 

Nihayet yalnız baFıma. yerliler ıle 
tayin ettiğimiz oktaya geldim. Onla.ı 
<la beni bckliyorl:ırdı. Kendime gelmek 
için burada. tam üç hafta yataktan çı
kamadım. Hisseme isabet eden n.ltm 
150,000 Fransız frankı kıymetinde ı

di. Şimdi Vene7.Uellanm altın maden
lerinin mahallini pek iyi biliyorum 
Miikcmmel tc.~kilnUı bir grup benim 
göstereceğim şekilde oraya giderse -
müthiş hazineler toplayıp gelecektir.,. 

Ta ile t r e n 
aynı rağbette 

Bugün, Fransa ile İngiltere arasında 
işliycn, en son sistem 'e bUtün rnh tı 
havi 400 tayyare vardu'. İki lngilız. 

bir Fransız şirketinin tayyareleri, her 
gün m~htcllf seferler y:ıpmaktadır. 

Son yapılan bir hesaba göre, vnsnti 
olarak, Fransa ile İngiltere ara ında 
günde 160 yolcu gidip gelmektedir. 
Trenle ve M.nn,. denizinden vapurla gı· 
den yolcular da aşağı yukan bu kn • 
dardır. 

Bu suretle, Fransa ile İngiltere c.r~ 
sında tayyare ile tren ayni vazife); 
görmektedir. Bu, tayyarenin her gün 
biraz daha fazla taammUm ettiğını 

gösteriyor. Halbuki, bundıın on be~. 
yirmi sene evvel Avrupada, İnqiltere
ye tayyare ile gitmiş bir adnm par " 
makin. ı!'ôstcrillrdf •.• 
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A Cado~ozun c c~~:x~~~~am -
ece kırnnchlar, ki zabıta, bli~J.n ... _ ..... 
:tine rağmen başa ç:ıkarmyarak, 
·deledi, polis kordonu yarıldı ; ka • 
, akın akın içeriye daldılar. Bu se

' onlıı.rı boksör ve fudbolcu deli -
.r önlediler Fakn.t &ığlam adaleli, 

Sofrada ac, pam ve bac:aklan kuvvetli 
?ciyordu. B~eliknnlılar da gerilediler. Kadm
yorlardı, ÇÜ\rruıan ywnrukla.m, ablan tek -
kli. György >ık. iWip katılmaJara cadaloza kar-

·~""' \bağıL~ buğzdan edindikleri kuv -
~ ~ b. k ~~ ~ ~31 ır a ayni IJ(!ldlde karşı koyuyorlar ve 

~~ ... b?-~~h.nlı. onu korumağn da..-rıuıanlardan 
·;~~ dalı& baakm çıkıp, çngmemna llcrll -
~ yorlardı. Kafile kafile içeriye dolan ka· 
~ 

dmlar, cllerlne ne ge~tiysc kırıp döktü-
ler, tavan araamchn bodruma kadar 
her k~e, bucağı aradılar, tarndılar; liı

kln menfur mahlüku bir türlü bulama
dılorf 

Bu sırada. polisler imdat çağınnI§lar, 
tatvi,>e edici kuvvetler gelmfşU. Aradtlt
lanm bulamayınca büsbUtlln çılgınca 

ımnen kadınlar, zorla dtııanya çıkarılıp. 
kapı kapatıldı. lntfkam hisleri tatmin e
~flemlyen kadınlar, gene oradan ayrıl -
.mıyorlar, "Linç, linç!,, dıye haylarş -
10rlardı. Ancak kenidilerine "menhus 
bdm,, hakkındaki tahkikata yeniden gl
rftileceği, onun tekrar yakasına ynpı
placağı vaadedlldikten somadır, lri ka -
dm blabahp bir parça sakinleşti. 

lki iskelet 
Simdi vaade uygun ha.reket edilmek, 

bunun için de evvelıl onu ele geçirmek 
lhundı. Bu serer evde polis arama yap
tı. Sonunda kadını bodrumun kuytu dip 

tuaında, yarr örülmüş bir duvann geri
sindeki dar sahada kovuğumsu bir ara-
lığa çömelmis, siper nlm1ş vaziyette 
\lula.rak, dl§nrıya çektiler. Fakat, yalım 

onu bulmnkla knlmadılar: yarı örü.lmli§ 

duvarm arkasındaki siper sabanın bir 
kenarında bir sandık gÖ%lerine ilişen bir 
polis, ıUphelcndi ve sandığın kapağını 

knldırınca, içerisinde iki insan iskeleti 
seçti. Dolayıslylo, cadaloz oraya. iltica 
etmekle, aleyhindeki dellilerc kendisi 
yol göstermiş, ynptıklan ayağına dolaş -

mıı. demekti. 
Vo kesenkes aydnılanan vaziyet knr-

§Umda, artık inkalrı faydasa bularak, 
ikrar cW: 

- Bunlardan biri -' sene evvel bir
denbire ortadan l ;-bolan bokslSrUn ka
rısının iskeletidir; öteki de gene başka. 
bir boksörll seven bqka bir kadının i!
keleti.. lkisini de ben gebcrttim, eesct
Jerini buraya getirdim. sakladım. etle -
rini çUrllttilm ve kemiklerini muhafaza 
eWm. Bu ~Ieri neden m1 yaptım? CUn· 
ltll bu qifteler, pansiyonuındn. yatıp 

'kalkan, antrenman yapan Ud Jıiğit deli
kanlnın pc(mdon aynlıruık bilmlyorlnr, 
onları rahat. bırakmağa yanaşnııyorlar
(!ı. Kendi zevklerini yerine getirmek uğ
,runda, boUör delikanlıların k&rriyerle
rial, Wikballerini mahvedeceklerdi. Ev
Wlanmr bu tehlikenin tehdit eUJğiııi 
aklını kesince, dayanamadım. onları kur
tarmak masadiyle bunları yokeWm. A
ma karrlarıymı§; vızgelir bana ı Boksör 
Klkelln nl§anlmma ge ince, o Tnıde 

Jtn,neyt boğan ben değilim. Mikel kcn
allldir: bununla beraber, ona bu fikri 
veren, kcndlslnJ t~vik ve te§ci eden de 
sene be.nim! 

Cadaloz nadim değil 
Nedamet hissedip etmediği yolundaki 

IU&le karvJ, cadaloz, gayzla dudaklarmı 
mrarak, iskeletlere b&laruf, eöyle ba -
frnqt.ır: 

- Katlyen ! Bu gibi zevkine mecbur 
cişl :mahlflk.lar, sporcu erkek delikan -
lılarm varbklarını emmekten zevk alan 
tufeyli mahl\ıklardır. Sporun Uerlcme
ıine, apor kahramanlannın yetişmesine, 
bö,> le kadmlar mani olmağa kallt18JYor
Jar. Ben onlan öldürmekle spora hizmet 
et.tim. Pansiyonumdald bUtUn aporcula • 
rrn bana "koruyucu melek,, demeleri de, 
baııu apaçık g5atcriyor, ya! 

Acalptlr, ki sporcuları kurtarmakt.nn 
balıeeden bu acuze, Trude Krane}i nl -
pıilisı bobör Mlkelin boğduğunu Bay -
leınekle, bu sporcuyu sırf bu üşasiyle e
lo vermiş vaziyettedir. Mikel de, onun 
bu sözn üzerine tevkif edilince, Meri 
Trestiı anneye gözlerini hayreUo çe -
\innif, evvelce kendisinin ınfidııfna et
tiği cadalozun şimdi kendisini koruınn -
ma8ma akıl erdirememiş ve bacım: sal
Wnştır: 

- Evet, dediği gıöı; o "boğ!,, dedi, 
ben de boğdum! 

Çemberlaynin 
nutku 
( 2 inci ay/adan devam) 

ka· Mısıra kar§ı da teahhüt
leri vardır. 

3 - Diğer teahhüt vaziye
ti de Büyük Britanya ordu
sunun Milletler Cemiyeti 
pakb mucibince yapılan bir 
harekete İ§tİrak etmesidir." 

"İnglltcrc hUkf.tmctl hallh.azırda 
Eden tarafındnn Çekoslovakya hak. 
kında yapılan beyanat ile kendJslnJ 
lıağh ı,ınynr; bu beyanat mucibince 
Çekoslovakya ,·aztyott Milletler Co
ınircU ndmn ;rnpılacak bir kollektlf 
hareket me\'Zlludur. Bu beyanatta 
Ç.ek:osloçak)•a1a k&'l'Şt otomatik ola
rak bir askeri fardan şekli yoktllr. 
Bu takdirde şimdi ÇekoSlovak]'ara 
karşı bnndan daha ileri bir )'&l'drm 
yapma~ hnur mryD? Diiytic Brl· 
tanya li'nınsaya şöyle demeli mJdlr: 

- Eğer Fransa çekosJoTilkya ile 
arasında mevcut olan ittifak muabo
dcst mucibince bir gUn bfr Alman 
ta.arruzıına karşı harekete geterSe 
f ngllterc blltlln askeri kun-etlerlyle 
yartlıma. gelecektir." 

Diye teminat vermelt midir? 
Diğer cihetten geno Blly1ik Brt

tanya. sene Çekoıılovakya1a. karşı 

vukubulacak herhangi bir taarruz 
lbtimalf knrşwnda bu memleketin 
tamnmlyeUnl ve tıUklAilnl mlldafa.a. 
için hazır olduğunu söylemeli midir? 

Ayni zamanda. diğer mllleUert de 
kendi hareketine iştirak ettirmek l
~fn tcşcbbilslere gfıişmcU mtdtr? 

Gerek blrlnd, gerek iklncl vazı. 

Jette harbe girmek knran BUJiik 
Bı·llıtnynyn nlt bir iş clcj;.rflcllr; oto

m tik urctto harbe gtrmck netice· 

sinde hn ı1 olacak vnzJyct!n kontro
lü ihtlmnl ki Ilüyllk Dr:ltnnyanm 11':-

ÇAPRAZJ 
Kelime bulmacası 

Yeni bulmacamız 

1 2 7 8 9 

1. 2----
H 
4 ı--.--

or._ v. HALACVANI) Dün ve Yarın 
Nusı Tıp Fakülteai Lorea1armdan i 

DAHiLi, MiDE ve BARSAK E TercUme Killllyat 
HASTALIKLARJ HEKiMi ' 1 inci seri 
M U A Y E N E ,~ No. 

ı Safo 
14 - 19'a kadar; saba:Jılan randevu. ~ 2 AilEı çemberi 
üzere Taksim (Eski Talimhane) ~ 
Abdülhak Hamit caddesJ Dirlik 1 S Ticaret, bankn, borsa 

f 4 bevlet ve ibt.flAl '.75 
5 
6 
7 

apartmanı No. 18, 2 ind kat. 1 ~ 5 Sosvalizm 7~ 
ı ............................. g • 

& 6 Rasin I 75 

8 1-..;.-"'--ı 
9 

Dünkü bulmacanın haJledilmiı fekli 

12345 6789 

1 
?. 
3 

l-ı.-1:-~ 

4 5 1-=:,?-Mıc+:::::~~::;..ı_-ı-:~~..;..;..ı 

6 
7 
8 
9 
t-;~~~=-y, 

SOLDAN SACA: 

1 - OkumA yazına bilıniyen, 2 -
'.l'ok değil, Ters okunduğu mman beyu 
manasına ıclir. 3 - Yol gösteren, ba· 
ğr§I:ınuı. 4 - Memleket. adanan 5ey. 
5 - Ters okunduğu vn.kit ek olur, l'B.n
mış. 6 - Ge?ıç ay. 7 - TecrUbetiz, ha
yır. 8 - .A.u. doml.rln dcMlldUğll yer. 
O - Rutubetli, Bayn.n. 

YUKARDAN AŞACI: 

l - Güldürten resim. 2 - Çok ~bul·. 
bir nevi örgfi. 3 - Kurandaki bahisleı . 

4 - Miralay. 5 - Bir gramer tabiri, ö_p
mcktcn emlr. 6 - Sulıı yoğurt. 8lfat. 
7 - Az olan, bit nota. 8 - Yapmak, 
damarda dolaşan, 9 - Söz, vUcudde ha· 

ric'i bir •.:iımin bıraktığı iz. 

___ A_S_K_E_R_T_O-PLAY.i--~-ıw--~-r -- ,- 7 ltıçi smıfı ihtilili eo 
Be.~iktaı AsJ..·erllk Şubeşinden: S LAruur eQ 

~ 9 Wahnna doğru ıoo 
HenQı askere çaiınlmaauş Te)'a ça~ınl

dığı halde herhnııgl kanuııt bir sebeple se. 
ri bırakılmış nra şubeye gelnıe~·crck ba
kayada kaJnıış Tel''tl yaşıtlarJyle yoklama
ya ıetmedlklecinden yoklama kaçalı va
.ziyetlııde kalmış Te:ra saklıdan veya mu
hncır ve nıültecJ olarak sonradan nüfusa 
yazılmış ve askerlik meclisi veya muhte
lif hast::ıhanelerdc mua)·enelerl yıpt1r1ln
nık sınıOın ayrılmış ve 3 ay ve daha zi
yade hava tebdili alarak şube emrine gir
miş ve hava tebdili mllddetlni bitirerek 
sevke tlıbi knlmtf 'VC ı;e,·L:edHrncruiş 31G 
doğumundan 329 dahil doAumuna kodar 
piyade snğlam isUim ve gayri islAm erat
la yukandn ynzıldıAı ;ekilde sevke tlıbl 
316 doğumundan 338 dıı~I doAumunn ka
dar Jandarma ''e harp s.cnayU 316 do~
mundan 332 dahil dojumuna kadar ıüm
rlik eratının 21 Nisan 938 ,.e 316 doğu
mundım 333 dahil doğumuna kadar de
niz eralının 10 Nisan 938 ıfinfinden itiba
ren sevklerine başlanacaktır. 

Bu eratın tayin edilen "Onlerde şube 
merkezine gelmeleri ve gelrne:>cnlcrin as
kerlik kanununun 86 cı maddesini deAit
tlrcn 2850 sayılı kanun hükmüne söre as
keri rnahkemdcrc TeriJerelr hapis ceuslle 
ccı.alnndınlacaklardır. 

Bunlardan pf:>•ııdc, Jandarma, gümrük, 
harp henayil aınınanna mensup erattan 
bedel vereceklerin 2\) NISlln 938 deniz sa-
nıfma mensup olnnlann 9 Nisan 938 gü
nü nk~amın:ı kııdnr hedellerinln aJınac.a:ı 
,.e bugünlerden sonra bedel alınıntı)·aca.ğı 
ilAn olunor. 

• * • 
Eminönü Askerlik 6obethıtlen: 

i 10 Rasin II 75 
:: (Bu serf31 birden atanlara 1 nra 
~ kuru, ikram edilir, ve J Dra 32 
j petin olmaraU kalanı ayda 1 el' 

e dan çeresfye bırakılır.) 

1 2 nci seri 
\; ll Gorlo Baba 
::: 
f 12 Deliliğin psikcJojiSl 
1j 13 İlkbahar selleri 
G 14 Engerek dUğUmU 
~ 15 Rasin lII 
ı: 

100 

ğ 16 Samim! saadet ~ 
~ 17 lstatiaUk 30 
E 18 Çocuk dUşürtaııer eo 
' 19 ıum ve felsefe ao 
i 20 Cemiyetin aaıııarr 100 J (Ba seriyi birden aıantara ı lira ao 
::: kuru ikram edlnr, "" ı lira 20 kuaı 
\ peşin alm:ırak kalanı ayda 1 er llrı;. 

I
E daa vcrC8lye bırakılır.) 

3 üncü seri 
21 HUkUmdar millet ~ 

f 22 y C!nl llmt zihniyet %5 
~ 23 l{omflnlzm SO 
G 2( Günün iktmadl ıateri 60 
~ 25 Cumhuriyet t>o 
g 26 Tercllmo 100 
'§ 27 Değieıoter T& 
H 28 L&okon ' 20 

30 Salambo 125 

ticları hnrlclnc çıkncnktır. Böyle bir ı .. --------------~ı 
'azlyctf Jng{ltcrc hllküınctl kabul c- · 

l - 938 nisan celbi lçln henüz aaker
liklerlnl yapmanuı olanlardan 316 - 329 
dahil piye.de. 31& - 333 dahil jandarma 
ve deniz, 318 • 333 dahil harp sanayii: 
316 - 332 dahil gUınrllk, 316 - 329 gayri 
lelft.m era.tm ıevkc tl.bl olduk.lan • 

-ı 29 Kapltnılzm buhranı lj() 

(Bu eriyi birden aJaııı.r& 1lira21 
ğ kuruş ikram edlllr, vo 2 Ora 88 lruat 
İ pc§ln alınarak kalanı ayda 1 er lira. 
~ dan \'erCt>lye btralalır. 

clcmcz. nmınssa böyle bir hareke· 
tin t'1tbik1nc me\"Zu olan menıleket 
;{<'rnD,&n ve Belçika. glbi IlOfilk Bıi· 
tmıynnın l1arn.ti m~nfaaUcrlnc &ah

no olmayan bir memleket olursa. .. 
İşte lıu schcplcrdcn tlolap Düytık 
nıitanyn hükümctf böyle hlr garan-
tiye murnfakat edemez." 

Eğer Harp Çıkarsa ••• 
l:IAdlselerln neticesi ne olursa ol

sun, şunu da iJAve etmelfyim ki e
~er bir harp çıkacak olursa bunun 
sadece iştirak edllmesl istentlen to-
ahhUtlerl imzalamış memiektelere 
mUnhasır kalması lhtlma.11 nzdır. Ha 

klknten hAdlselerio tahammül edil
mez tazyiki altında rcsml anJaşma
lardan ortadn ne kalır? O halde itti

fak bağlan haricindeki devletlorden 
bfr kumu da muhakknk surette har
be karışacaktır. Bu lhttmal bilhas
sa Ji"raosa ve 1ngtlterc gibi sıkı dost.

hık bağları tle blrlblrleıine bağlı o
lan memleketler hnkkrnda kat'!dlr; 

zira bu memleketlerin menfaatleri 
ayni olduğu &lbi, nynI fikirleri mü
dafaa etmcğe de hazırdırlar." 

(1) Çtm:öcrlayn bu taaJı.hütleri bira.: 
aşağıda birer bircrsaym.t§tır (Kuram.). 

o ı· ı; it ....: 'l : 

tSTANBUL 
BELEDh"ESt 

Şehir Tiyatroları 
DRAM: 
~t 20 - 30 dn. Fl
daııald 3 perde Ya
zan: Pandell Horn, 
Türkçesi: Fahri Ku-
llu. 

Saat 20,30 da bir BiR KA \'UK DEV. 
llll.DI )"titan 1\(fü;ahip ude Cellıl. --------

TURA:-J TlYATHOSU 
Uu akşam: Sıın'atkar 

.Nıı~it ve arkadıışlan 

HnJ.:kı Ruşen, RıfJ.:ı, 
Eyüp Sabri bir1ikte 
Mntmaıel Miçe - Pen
cer varyele!inln işti

ruı< ııı ı ı. ı • ı~ l .. ı .... den (Kör) piyesi 2 perde; 
(Sc'ı ılıl ır ıı.ı• "l°' na) knıncdi 2 perde .. 

HALK OPERETİ 
llu akşam: Kadıköy 
Süreyya slnemnsındo 

Bü)1lk gnla 
1 - s. Atilla rcvnsn, 
milll danslar, halk 

BORSA 
----- 30 • 3. 938 ----

Bb:alarmcla rddm llıUeW .......... 
ttade muamele ıö~. lle"••h• 
.... U de UpıLIUI •Cll f!PUah.ur 

PARALAR 

.,aıv !!5.9J • lıladltd 12,7.iSO 

•Ne~ 0,79 • BcrUo l,1>701 

• tııllllıao 15.0il' •V&rl0"8 4.1S9& 

• Br11Ull ,,683.ı • Bııdılp- B.9lS10 

•AU. 61.0'l !j • Bllknl lo.i 21 

•ec-r. 84i9'J • ee&cnO 8'ilıl 

•Bofya G3.69'; • rmoıaame :i.~ 
• Ameterd&m u !8 l • Stokbolm 8069~ 

•Pnt• ~.!.66 • LCJDdra t 2ı:I. -

·~ 
. .....,... 23,81~ 

E S H A P.1 

il Bankası 1 "'' B&JtlJ 
• A Mdela Qmelı1b 

ReJt ll«M9 .. 

- .tlhrazlar-rahylllar 
• ım 't.Bot. ı 19 so ... " 
e • • • D 

ICldtıGl 

t'raarfaf 
Kalıtua 

• • • m 
• JCrıenJ t.Uk 
8. l:nurum 

• t.Uk.DehDJ 

• AAAdOl1I • 
AA&dola D 
Anadolu DJ 
UDIDUllJ& 

Zahire Borsası 
30-3· 938 

Buğday yumu&ak 5 
Çavdar 4 
Susam 16 
!ç fmdık 33 
Peynir bey. taze 32 
Peynir kaşar ,, !52 
Keçi kıll 51l 
Z. yağı yemeklik. 4.0 
Sansar derisi 2300 
Kunduz derisi 9.% 
Tilki derisi 1000 
Ta\~an derisi 15 

28 
32,5 
30 
20 
37 
20 

GELEN 

3-l 

60 
42 

3500 
1500 
1500 

11 

13 

20 

30 

TON Suaam 20.75 
türkillerl Buğday 

2 - E!ılfR opereti ••• Çavdar 
190 tç badem 15 

Xl!l;:ın cıım:ı a\.şnmı Pnngaltı J\urlu- Un 
luş ~lnemnsınd:ı hOyük sllvare: S. Atilla Yulaf 
revüsil ,.e Şirin Teyze opereti, Orkestra - JFasulye 
Bale .. , 

30 
105 
~2 
59,S 

Mısrr 20,5 
Mercimek 14 
P. yağ 24 

2 - Deniz eratmm toplıuıma gQnU 
10 nisan 93~ ve di~er 11nıflıı.r için top -
tanına g{lnll 21 nisan 938 olduğuna gCSre 
bedel verecekler toplanma gilnlerlnden 
bir gUn evvelisine kadar mal eandıkla
rma bedellerini yatmnıt olmaları ve bu 
tarihten sonra bedeller! kabul olunmı
yacağı il!n olunur. 

.Askeri Baytar Tatbikat Mektebi 
.MüdUrlilğUoden: 

2 Nisan 938 cumarteai günü öğleden 
evvel saat 9.30 da mektebinilzde topla
narak fen eehitleriıniıin ihtifal mera
simi yapılacağından meslekt.a§l&nrnwn 
iştiraklerini s:ıygılamnla dilerim. 

Beıiktaı Vakıf Ako.tlıu: idaresinden: 
1'!RALIK ı~V \'E DÜKKAN 

Be~iktaş'la Akaretlerde 26 mü -

~ 4 üncü seri = 1 31 Rasin IV 
:: 32 Metafisik 
) 33 İskender 

34: Kadın ve soayalism 
35 Deınokrit 

36 Dinler tarih1 
ı 37 Fllo7'0fi n sanat 
! 38 Etlka 

40 
60 

100 
~ 

~ 

40 
100 

2$ 
~ Herakllt 
40 Ruh! mucbeler 'TS 

(Bo seriyi birden aıantan 1 Ura 4 
kurut ikram edilir, ,.e 2ura16 lnl!'UI 

i pefbı almarak kalam aycı. 1 ~ lira .. 

( dan veresiye bırakılır.) 

I sinci seri 
\ 41 Deprofllııdis ~ 
ı 4.2 GUnUn hukuki ve ıçtııııat 75 

} mesolelcrl 
E ~ Efitun 
~ 44 Gizil harpler 75 

verileceltinden islekJllerin Sl mart {138 İ 45 Disraellnin hayatı lOO 
perşemhe günü saat on beşe kadar Deşik- l t6 Metafizik nedir 

25 

kerrer 29, 33, 45, 47, 89 numanı -
lı evlerle l , 20, 21, 24, 28, (3 numara. 
1ı dükkAnların pazarlık suretiyle kiraya 

taşta Akaretlerde 54 numarada Mütevelli i 4.7 Yeni adam TS 
Kaymakamlılhna müracant elmtleri. ~ 18 İl'l!iyctln tesirleri 15 

(V.P. 2327) ::: IS 
--------------- ( 49 Politika felsefem 25 

Z AY 1 
c: !>O Estetik l Ura i (Bu seriyi birden atanı.ra 

3298 nı:muırah arabn pllbmı nyl et- s 59 kuru ikram e4ll1r ve 2 llta 16 ini
tim. Yenisini cıkaracağımdan eski5inin g nı~u pc!lfO alınarak kalaDJ .,a. l er 
h!lkmü )'oktur. - Karagümrük Lükilmcü- ~ ) 
Ier caddesi (73) Hacer. (25063) :: liradan vercsfye bırakılır· 
---------- ( 6 ncı seri 

1 51 Emelt I 
100 

Kartal Sulh Udkimliğlndcn: 

Bayan Zeynep Tevbfdenin Ba)-an Emine 
ile şeyion ,.c mfi~terekcn uhdei tasarruf
larında bulunan Yakacıkta Mezarlık civa
rında kain ve deruninde harap iki oda ve 
harap iki ahıra bulunan ve bir kısımda 

.harap balt ve bir bürfik harnp bavuı ve 
fic çınar ile bir zeytin nflncı me,·cııt olan 
(3701!R) metre murahbaındaki arazinin 
hissedarlar ~raıanda kabrli taksim olmadı
Aındao izale! şuyuu ıımmında açık artır
ma ile satılmasına karar vcnlmfş olmak
hı. 30 - t - 938 tarihine milsadlf cumarte
si günü saat ı ı de ihalesi yapılacağı ve 
yevmi ınezkQrda teklif olunan bedel kıy-

i 52 Para 

~ 53 Sezar '° 
i M 11mt felsefe '° 
c ~ f 55 Karmcalarnı hayatı 

\ 56 Denıost.en !5 f 
İ 57 Çlçeron } 
E 5B Hlpnot.izma lOO I 
! 59 insan 50 \ 
\ 60 Yeni kadm 

4cı 
E (Bu ıerlyt birden aıantat& 1 u:,: 
\ lnll'UJ lkram edilir; '\'O 2 lfra ' ftra 
€ pe§la almarak kalanı arcı. 1 er • 
= 'i dan veresiye bll'&kılır.) 

meli muhammenesi olan 2000 Jir:ının yü:r:- ~ 7 nc-ı seri 
de yetmiş beşini bulmadığı takdirde on =: 
beş gün sonra yani 16 - 5 - 938 fnrfhine ~ 61 Vikontun ölilmü 
miisadlf pazartesi günü snat 15 te kal't j 62 Eneit n 
ihalesi yapılncalıından talip olanların kıy- ı~ 

63 
Liza 

meli muhammenenin l'ÜZde yedi buçuAu E 
nishetfnde pey akçesiyle mczklır tarihler- ~ 64 Evllllk 
de n işbu gn)·ri menkul fi:r:erinde bir hnk 1 ~ ~ Gizli pamuk barbt 

30 
100 
100 

20 

iddia edenl~rin 20 gfin 2arhnda ve şart- = Sah, Yeri : 
namc!iini ({Örmek isteyenlerin toribi UAn- } • KIT urdu 
d:ın itiharen Knrtııl Sulh mahkemesi baş- Ankara caddeıı - VA 1 
kAllbine mlirncaat etmeleri HAn olunur. 13 

ı.(25084~ 



.. 
GUVEN 

ANITI 

• 

.. 

TURKİYE İŞ BAN KA&I 
Jandarma Genel Komutanı.ta 

alma Kom.syoaundanı 
Satın· 

ı - Bir metrMI Jlrml bet kurut deterlenen 11.900 lira delerlnde 
80.000 mf'tr,dea tl.000 metn1• kadar T&aıf Ye CSrnellne u1111a çamqır
hk ve astarlk beı 11 • t. tal puart.eal gbQ aaat onda kapalı sarf ebll~ 
mealyla ı;atrıı aJJnacaktır. 

ı - 6'rtııame1l komla1ondan pa ruız alınabilecek olan ba ekaUtmere 
girmek lat~t•lerln lHI liralık ilk teminat makbuıu vera banka mekta. 
bu ve şartdı ,.. kanunda raıılı bel gelerl mubteTI teklif mektuplarını 
belli ... un Yt IUt 4okuıa kadar vermlt ulmalan. (790 (1686) 

lsl8f1• 1 Derterd11r2ıtından ı 
ı - lla 1anm Barıu K8çtıkçek mece göltl 1&Jdl1e rtıaumunun 1 mart 

938 den 28 8ubal Nl re kadar Gc Hnelltt U ıtın mlddetıe açık arttır. 
maya çıkaıılmıttır. 

ı - B•bık bedeli (10181) Ura (20) kurut muhammen bedel 4• 
(6000) llracln'. 

a - .\Çık arttırma ı Nlaan 938 cuma ıtını 1aat U de AT '18rstlerl 
lllldUrlyetlnde yapılacaktır. 

4 - 1.ıu\>akkat temHıat (450) 11 radır. 
6 - tsteklilerln l}artnameyl görmek ve fazla ınaU\mat almak &zere 

her gUn Av lergllerl mlldUrlyetlnde mllteşekkll komisyona gelmeleri llAn 
olun r . (1523) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
6. nci 1'eşide 11 Nısan 938 dedir. 

. Eüyük ikramiye 200.0JJ L.ira :lır. 
Bundan bat!u so.ooo. •o.ooo. 2s.ooo, 20.000. ıs.ooo, ıo biD ı:.raı.. 

ikramiyeler nrclır. 

Biletleriniai •ym yedinci gUnUnı kadar byilerini&dtn almanız kendı mea

f .-.st:niz iktizaardn. 

1 An~<ara caddes·nde 
kirahk dükkan 

Vakit yurdunun aJtauda (ölen Fıanaız k.tapçısınrn) veri .,, arkadaki 
depolan karahlctıı. 

r 'eıtirilmek ıuretiylt l~U mrtre munbbahk bir meaaba eldt etltltbi· 1 
ı; , toıtevenlrrin V"kit vurdu •dar~ mfft'uruna mül'3r.aatleri. 

. ~ .... . . . .· " .. · ... . ... :~ ......... . ..... -"'4·:, • .. ; ••• •• -: • ,,11· •. 
' . ·.· ~· ..... 

tJıtltltU' lt:ra •cmarlulandoa: 

llVff!TAPLARI: §tfllclt ~lr lfldr so
kaJında Hilmibe)' çuiJmenında •~teri
len: Saadet, Naciye, Sadiye, Faika, Akile, 
Mehmet. Şe•ket, Nibat. Olman, Hikmet, 
Ftlat. Bllent, Orhan, Num•ıs. 

Babkpuannda Haznedar talla kiremit 
fabrikalan limilet tirketl m'lhuebecisl 
Muammer urafındaıı 11 .. ' .. M tarihli 
bir kıta senetle &10 Yusuf " kanıı Maci
deden olan bin Ura alacalının ~haili için 
takip talebinde bulunmu, ölil bordu vn
riai Macide 6deını emri teblill Ozerine 
borcu kabul elmlf Ye mabçuz paradan 
blueslne dOten mlkt1r ılacakhya nril
mı,ur. Billhara alacaklı Muammer tara
fından istihsal edilen veraMıt lJAmında 
)'UW diler bo~lu varislerine ödeme em
ri tebllll talebinde bulunma• •• bir kısım 
..,....... lebll,.t )'lpılmauna •• bunla
"" da bom bbal etmesine binaen mah
ou peradaa bluelertne lubet eden mik
tar Yerlhnlı I• de bu meranda namınıza 
çıbnlan idem• emri lluımetdhutızın 
meçhull,..Clnden dola11 blll leblll ;iade 
edllmlt ve Cakildar icra hlLimlilince 30 
da m6ddetlı lllnen tehlitM lt'rasına ka
rar Terllmışlfr. Bu milddet zarfında mal 
beyanında bulunmanız bulunmazunız ha
Pil' ile t:ızylk olunncaAınız ve haklkata mu
halif beyaıırla huhınurunız harılz ilf' eeza
lanchnlaculıınız ve yine bu mOdıtet zıır

fıntfa tct1.;ık merclinden veya temylı •e 
)'ahut 13det m11h11bme yollle lcnınm ıe
rt bıralulmııKına dair emir fh•tlrmf'dllfn:z 
tatcdlrffo ' 't' ':nPmlzrle mcvl'ut olup hfKse
nfze ı~ .. het coden pnnnın 11IM'aklıJ11 Yeri
'""t>ll tehlılt makaınına kain• otrı11k üzere 
flAn ·ı?unuı. (\',P. 2326) 

V•küdRf' Aa1f11e lla1tu1r HdklmllDlndrn: 

Artin vekili uukıt Raşit urafından 
Kartal kaıa"ına lAbi Dolaybal kar>·esiqde 
aakln OhanneK Tınıur aleyhıne açılan tas
hihi kayıt davumın icra kılınan lahkikat 
ve muhakemesi neticesinde ıörQp gôzet-
mek kaydile •erilrn mllddeabih ıa)'ri 

mrnkulJerln tapu kaJ ıllarının şartın ade
mi ifasından dolayı müddei namına tas
hihine. 1 .. 7 - 937 tarihlndr karar veril
miş Te bu bapta tanzim •e berayt teblll 
ı&ıderilen ilAm 11Ureli mfihaılrln mumal
leyhin meı:kQr adresle yirmi st'neden fıız
la t'V\'PI t"tlcıp f{iıtlitl Te hııll hazır ika. 
metıtlhı ds mnltam olmadılı kayit •e eer
hıle billl tehlil iade kılınmakla l~bn ilim 
sureti m~hkrm• diT11nhanHine aıııJdılı •l
ht keyrlyet tehliit makamına kaim olmak 
Ozere aynca ıazete ile lJAn olunur. 

(25062) 

Sahibi ASIM US 

•·---------------..11--ı•••-.. I. Nep-iyat mildilıil Refik A. Sevengil 

Arada büyük fark var 
...... QCNIM ~ ....,_...., ..._, ..._,I taraıme. ~ 

edllemam ..... •puanuua.• bllllk mıılJ9U W'b•• ...- .... 
lerl için b'l11 ..... _ .. •'" .... &abdl edlcd .... • ....... 
f unmımılldlr. 

PERTEV ÇOCUK 1 
ltlmaa, wtleutlu, bUI iri._.. dl hlJamnUtadırlar. Vh 8 a .._ 

valarmda " koltü altJanam #lerllle brp hqnclaa claba mi ı ıJr lllr 
pudra benlı ketftıdUmemJlllr. 

ONU DJOl:B ADI ('IAU PrlDIUJ lana. balibaw,_. 

--~~~--------~----------------------~--------~---1J 1uştu nac11 lıbddeler lablun ile..._. .. bet HDe arfulda &temek .. 
aere aldıiJ 193' Ye dalıa enelld MH ler mabaall baa1aJe afJOll)ana ... 
k17e 1( 111enellk tabltlerlnl def'at.ea ft de7ecektlr. 

Uyuşturucu Maddeler inhisa
rından: 

Senellk aatışlarımızm % 10 91l& ltUrak etUrllmek nnt11te Welleıt 
ödenmekte olan UH \'8 daba enelkl •neler mahnll koulıı1e af1onlana 
iki aenedenberl verllen talıattlerle takriben n111f bedelleri tedl7e olUDe 
muştur. 

Mezk6r afyon 1ablplerlae mabıa bir :rardrm olmalr lnN IWI lralaa 
ile eenellk takaltla ı Nlaan 111 tarihinden IUbarea deratea adeam..ıae il-.. 
rar Hrllml;tlr. 

Allkadarlann enertnde'9 •11ll:rat matbaılanam 111'& No. lanaa -. 
zaran afaCıda sn.terilen tarlblerde latanbalda lclaremlae alraoaatlul 
lllsuma Uln olunur. 

latanbul barlclntle mı ..... oldaklan lcln blnat mtraaaat 
cetlere alt olan bakire bedeller bundan enel 1apılclılı st•ı bub ••~ 
sl1le ken<.ulerlne baYale edlleo.ktlr. 

Muayyen tartblerde makbozıanm lbru ıdem17ealır1D •lrwallan 
tedlyatın aonuııa bırakılacaktır. . • lllll) 

N~ TarlM Ola 
1000-ıoı& 1/Nlaan/tıl Cuma 
1016-1030 4 " ,. Paıarıe.I 
1031-1045 6 ,. ,. Sair 
lOU-1060 • .. .. Çartaaba 
1061-1075 T .. 11 Pertenbe 
1076-1090 8 .. ,. Cuma 
1091-1101 11 ,. .. Puarteat 
ııos-ıuo ıı .. .. aaıı 
ıuı-1111 ıı • ,. Çarpaba 
1111-1110 u • .. p ......... 
1111-11'1 11 • .. Cuma 
UH-1180 11 " .. Pazartell 
11'1-llti 11 • .. Balı 

1111-111'0 it ,. .. C&rtanba 
1111-1211 11 • .,. Perteabe 
UH-12'0 il ,. • Cuma 
ıu t-UH il ,. .. Paıartell 

1ZH-U70 il ,. • Balı 
1171-1111 17 • • Çarpaba 
1!86-1300 !8 ., ,. Pertenbe 
1301-1316 19 .. ,. Cuma 

601-520 l/llqm/931 Paarı.t 
521-&40 a .. .. 1aıı 

641- 560 • .. ,. Çareanba 
661 - 580 ı • ,, Pereenbe 
581-600 1 " ,. Cama 
601-620 '1 • .. Cumartell 

YbN i TrSLiMAT 
ILMUMABERLERIMIZ 

DAı.IAYUICSEK 

rAiZ, DAMA ~YI 
ŞAR.TLAR. T&:MIN [D 

J.IOLANTS~ QANK-UNI ~ 
Jandarma Oenel Komutanhit Ank ra 

Satınalme Komlsronaa ı 
Bir tanesi 23,1 NAtim iaJmet ~i ltıa 3. DWUR 45. ... ,., .... 71. 

4. numara SO. mm. boJunda 150. W. ld ....._ 4ZO. 11111 111,.tr .... ı•• 11 it 
1 • 4 - 938 Cuma gUnO aut on bette aatm almacaktır. ŞartnlCMll pumlll ...... 
yondan ılmabf'ecek olan bu puırhla girmek iatiJelderla Yetmlt ... 1lralds ...... 
ut makbusu ile belli cGn .,. llMte llombJoaa bat ftnulul. <•> (14DJ 



............. lllİI ..................... .. 

3 günd 
Yeni ve cazip 

güzellikte . 
Bir ten 

Burueuktuklardan kurtulmalı ve daha genç ve ıU-.ı 
,artırımeği eeveninlz defU mi? Açık beyu tue ve 
bir genç im tenine malik olmak lateralnlı dt-jU 
mi T Evet deralmz. bu buit g117.ellik tedblrinJ t.ec. 
rlbe ediniz. aer akpm, yatmasdan evveJ pea.mbe 
.,.Snded 1'0KALON kremini kullanmu.. Bu kre. 
mlD terkibinde Vıyana Oniveraite Profes6r0 Dr. Ste. 
jBkalln cazlb keşfi olan ft bOytllı bir itina Ue lntL 
bap edilmte genç hayvanlardan latlhaaJ ve .. BtO. 
cp.. •· tabır edllea mtıc:eyrelen canlandıran yeni en. 
ber. mevcuttur. Bu cevher liı uyurken. cildinizi 
bellft ve gençleştirir. tnı tatblkmdan itibaren erte. 
et aabab. cildlnlzin ne kadar tueletm!I ve gençlee
mlı oldufunu gdreeekahılz. 
Butanelerde 60 • 10 yaşlarmdakJ kadınlara yapı. 

.... tecrilbelerde e hafı. aJhayetlnde buruluklukla. 
rm tamamea zail oldufu g&illmlllttlr. 
Gtııadik itin (yalm) be7u rengindeki TOKALON 
krtmlDJ kuJlanınıa, Terkibinde tue krema ve tufl. 
,e edllmlı seytınyalı mevcut olup bu WURll'larla, 
•enmata ntlfa Oe derlıılltlerde glzlemntı ve hiç 
bir abunun thrac: edemedift gayri ll&f maddeleri 
barice atarlar. Sl)'&h benler hemen kaybolurlar. 
l'erkfblndeld lruvvetleculfricl ft beyulatıcı kJY1J19L 

'atık meeuıab kapatır ve lll ~ sarfında en elrkln ve 
bir c:lfA lteyulatıp ywnueatır. 48 • C50 yaelanndakt kadınlara 
pac lmm tuelltlDJ ve yumupkhfmı verdift bıımlnaUıdn'. Be. 

Mil ~.l»lr tdb 9eya bir 9UO TOKALON kremı Alınız ve tarif 
·~ Netlceelnden eon dereee memnun blaca1rmnz 

Neaen 
~spir.in ? 

Çünkü ASPiRİN seneler· 
denberi her türlü soQukal· 

gınlıklarına ve aorılara karşı 
fesiri ıqmaz bir ilaç olduQunu 

;sbat etmiştir. 

A S P 1 R 1 N in tesirh,den 

•""" olmak için lütfen Ef' _mark!;_, 
sına dikkat ediniz. 

Kız eviAtlarınızın tam ba ~ada ullllilllrl8': 
,ıcı bl~k bastahklar'8 u/(raıma hep o .,ıık e 
de kollaodırdıjtınız mikroplu bez ~ pttmoli fam 
toracaJtı lelAkellerdlr. Sizlerden salblmane ricamızı 
rlnızı uzvlyetlerl tekAmDI devresine girerken dalma 
ve BAGLARi'na atıştırınız ve bu sıbbt ıdeaııe 
rını ve yuvanızın saadetini sigorta ediniz. 

.. 

............... 

"DAiMA, ın 
TIRY Ki 

25 ince sigara 
20 Kalın sigara 

KURUŞ 

1Ç1YO 
e Her Tirya 
söylüyor .Acab 

Çünki : f J.../ 
e Tiryaki sig~ on· 
1 arın uzun zarıllndan· 
beri bekledikleıi siga-
r adır. 

e Tiryakinin hatmant 
her ı.aman ayn 

• • • gibi ıçım• ... ve 
de hiç degışmez 

Her 1aman 

AVNIHAR~A 
AYNI 1 C . 
AY"" NEF 

rlRYA 

1'tlrklye (;umburlyel Merkez Haok!i81 

26 1311938 vaziyeti 

Ura ı --• 
1

P• A
1 

5• 
1

1 P 
AHa _.. ~ 19'llS1U S'7.'7M.OM~t --· 

AKTiF 

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

narlı..._, • • ...................... 
&Jtm ..a ...,.. t> •n ııoo 
AltıM calııwlU ........... ..... 
DllW dll ............. 

tdirtlll tıaldJe)ut • • • ......ewnm.e. 
'erUbte •dll• •\'l'ala ~ 

lD.Mli.880.- Du,.& aas.-ı 
ı.ıD0.800.81 

9.118. '190.156 

3.ST0.'72 

91.800.n&.8'7 31.922.328.63 

Adi .,. levkalide. • • 1 1 • 

Hu.MI • • • • • • 

hdavWdeld 8Mh"Clv: 
l>erubte dl• •fftla aalltlJe 
Kaaunıa • ..- • bici madc» 
lvbae tevfllcaD balllM tarahao 

1rar11ıt11- 1M. '748.363 • 
..... • .. " IDCll .... 
delertae fırfftbD 8- ta... 
flDdmll valıt td19t. _... ........ 
...... ...olan. • • • 
"eart -itler • • • • 48.D'74.7Dt. 
...... " ................. 11 

'DeNllte .... ~ Mil. . ,.,..... .......... .. , ................ ..,aea. ..................... , 
8. 'J1'ıl.1U8. ı 6/l 
4:,00.000. 

UWIS.091 

oıaer """' ..... 
-4llrtna """',.._. • 
llultwıl • • • • • 

3d.a~~.J.wiiii!W&ır• 

ı:SS.'7 48.303. 


