
CUMA 

4 
MART , ... 
YIL: at-3 

3arı: 7234. •••• 

ean~an Anlan· 
tının kararları 
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~ ~zerı'!!_ _ 
4."tt1-l )fart 1938 sarısında Balknn 
~ ~tı konseyinin bu dcf akt Anka· 
lı~ lbaı hakkında bir ba.cımakalc 
~btlttlştır. Bu mühim ~akalcyl 

''\' 1"- koyuyonız: 
b~ltaUnan Daşvokill Ma~aksae'ın 
ne tlln?llığı altında olarak Ankarnda 
~l Jt toplanan Balkan Antantı dai
datıaonseyı cahşmasını tahminden 
~ına Cabuk bitirdi. Yunanistan na
~llştıı Atetııksas, Türkiye namı~a 
~aııı 11 Aras, Yugoslavya namına Sto
lı@n·ı ovıc. Romanya namına Kom
ttınltrın iştirak ettiği bu içtimada dört 
ltlltı.ııı~et beynelmilel meselelerin 
Cen1ı01°tlnı nl~kadar eden muhtelif 

ll eı1nı sözden geçirdi. 
h e.ııc 

lııı.ııa an Antantı daimi konseyi 
~e l\.u: C\'veı sccen sone Şubat ıcın
~'r ltuf::~a to.ıılanmrştı. Bu toplantı-
11.nıııa k antant gurubunun konfe
~lllar~:r tıekllnde tertip edilmiş ictt
t 0ııtera · Fakat Balkan Antantı 
tılltısıarı llslarr kUçUk antant konfe-

11 l~tı kadr sık sık ,·ukubulmaz. 
~ 'lllb~aıardan knsted11en hedef i
r;1rt cı0.,. 1 takviye ve muhafaza için 

11 
tıe '" etın blrtblrlerlnln lsllklllle

~"eıı.eı"lc hA.ktmtyetlerlne hllrmet 
"etı •· crı d , erlnı alreslnde umumi faau. 

b
1

111lı:tr " tcııır ve tevhit etmek, kar
tı . .rllrdı 

tı aı:{li>esı nı suretiyle A \Tnpamn 
lı llclan. ıc nde bUyUk devletler tara
h:ı aını1;ası an'anevl bir siyaset ha
r~\ 6cıtletıolnn tazyiklerden, nihayet 
ltıe'hetler~~ arasında mevcut olan 
~ .. 1'1111 tesiri ile kendi menfa-
"d as1a 
~e eı~ler nlAkadar etmeyen mU-

~ı:tııertııı~ar.ına sUrUklenmekten 
tı aıtta urtarmaktır. 

llttı tı Anta 
tı 1 bug11 k ntı, Mllletter Cemlye-
l\C11~11'l«1e lf. n 

1 
U dUnya ahval ve şeraı: 

··~ ttı <>lnıa.~ 10ktıf emniyet için ilk 
~~rı:totıa1 Uzere tavsiye ettiği bir 
~a,.ta bera~ruPrnan" tipidir; bu. 
tı,l ttoıv- er bu Antantm bir tek 

ili\ ı.(llJI \"a d 
ttl't\:ı 11\ bu lı. r ır ki bu da Bulga-
~lll~ enı113 Olrn ntant ıccrlslno daha 
"~ aıa"lıstan, :sıdır. Balkan Antantı 
hıı111 "''lt ı~ı endt c:erçevesl fçnlsl-

rı ele 'kan her vaklt oldultu gibi 
Pısrnı 

atık tutmnktndır 

ASIM US 
(8o11v: 8a. 6 8ü. ,J) 

liavemizle berabef 

Yarın 24 sayfa 

lS't ANBtJt; - Ankara Caddetı 
Pmta ku tu!u: 48 ( 1 atattbul) . . ~ r919 

r 1'elgrat adrell: Kunm ""; tataiimıJ 
Telef. 2Hl3 (Yazı) 24370 (/dııre) 

Sayısı heryerdeı 
100 para 

iktisat vekiJimizin Fransız iktisat ve malive 

ile ticaret münase
batımızı düzeltebiliriz 

Bunun için Fransanın arzu göstermesı lazım 

ihracat siyasetimize yeni bir 
şekil vermek istiyoruz 

Ankara, 3 (A.A.) - lktısat vekili 
Kesebir, Pariste çıkan Ajans Ekono
mik ve Finansiyal'in Türkiye işleri di
rektörüne iki memleket arasındaki ti
caret mübadelelerine dair aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

''Birkaç scnedenberi memleketimi • 
zin Fransa ile olan ekonomik münase
betleri azdır. Bu u.alı,Şm sebeplerini 
izaha lüzum yoktur. Herkesçe bugün 
malüm olan sebeplerdir . 

1923 dcnberi Fransa, Türkiye ile o
lan ticaret mUbade::clerinde üçüncli -
lükten sekizinciliğe düştü. lki memle
ketin imkanlarına nisbetle ticaret mü
badelelerimizin nisbetini mebdedeki 

Rumelihisarındaki 
mezarhk 

• 

Yeniden kaldırılmasına karar verilen me
zarlar için nakil müddeti uzatıldı 

Rı~melihisarı meaırlığından bir gl5rUnllş ve ktıldırılaoak mezarlardan 
'kemikler çıkan1ırken .• 

(Yazısı 4 iinciL 80Yıfamt::da) 

iktisat ve z:raat Kayboran Gene-
vekaletleri ralin davası 
Blrleştlrll mlyor 

Ankara,, 3 (Telefonla) - Yeni ka
binenin teşekkUlU sırasında 1ktısat 
ve Ziraat VekAJetlerinln birleştiril

mesi dUşUnUlmUştn. Haber aldığımı
za göre, bngUn bu fikirden \'azgeçll
mlş bulunuyor. 

lktısat Yektllmiz B. Şakir Kesebir 
t:ırafından vekAleten idare edllmek
tt- olau Ziraat VekAletlne yeni bir \'C· 

kil tayini bnhse mevzu olmaktadır. 

Eski Alman 
veliahti 

Almanyaga gidiyor 
Vencdila 3 (A.A.) - Bir aycanbcri 

Kort:na Dampcr..:.Zo'da bulunmaitta o -
lan eski Alman veliahdi bu sabah l>!>S
biako'ya gitmittir. 

Orada kendiaini Berline ıat~cctc 
oJ.an hususi bir tnn beklerne~dir. 

Geneıaıin kaı ısı 
Casusluk su~ile 

Mahkemeye veriliyor 
Paris, 3 (Hu

susi) - Polisin e
line geçen yeni ba
zı vesikalar, kaçırı
lan Beyaz Rus ge
nerali Skoblin ha
disesini bUsbUtUn 
başka bir safhaya 
dökmUştür. 

General Skobli
nin karısı ile gene
ral Millerin karısı 

JUa.\ uruu.\ı?l{5Jh0ld a.hıınre~nm .mq~m 
bir kar§ılaştınlmaları, general Mille-
rin G. P. U. teşkilatının ajanı olduğu, 
Pleviçkayanın kocasına yardım etti
ği ve general Skoblinin G. P. U. ajan
lan tarafından k~rrıldığmı ortaya 
koynıu§tur. 

Pleviçbya bu suretle itham edile-

bir hadde indiren fiili ~ir vaziyet ka.r-
5ısmda bulunuyoruz. 

Türk - Fransız mübadelelerini inki
gaf ettirmenin mtimkün olduğu, Fran
sız ziraat siyasetinden doğan mU§
kUllere rağmen son iki sene içinde te
eyytıt etmi§tlr. 1935 BCnesine nfsbetle 
2..294.000 Unhk idi' ı...ynt 1'11N1r. 
Bu rakam mUhim olmamakla. l)eraber 

yine bir tezayüt ifade eder • __ 
Tilrlı."iye hükimwti mü~le1.erde e

sa8lı bir iyil~in anook tedrici o
labileceğini 1ro.bul ederek, bir taraftan 
iki memleket arasındaki ticaret müba
dclelcrini ve di.ğcr taraftan. Franaı= 
scrmaycıfiyZe endü.<ıtri veya ntıfia if-
1eri §e'klindc i§birliği imkfinlanna re -
vaç verebilecek umt4mi bir pl4nı tcfl."i
ka aTTUJ.de bulunm&..-tadıT. 

Tür7dı;cnin c7;onomik programı mii-
11.im gayrimenkulleri de icap ettir • 
mcl:tcdir. Türkiye hükumeti bu prog
ramın ecnebi .sermayenin de yarduniy
le tahakl:uk ettiğini görürse bundan 
anocık memnun obbilir. 

Ecnebi müesseseler tarafmdan yap1-
laca.k işleri Türkiye kısmen TUrk li
rası kısmen de Türk ihracat mallan 
ile ödeyebilir. 

TUrk parasiyle ödenecek kımn bu 
işler dolay1siyle ecnebi gruplarmm 
Türk~ yapacaldan muraflara te-

.(Sonu ~. fS Sii. 3) 

Moskovadaki muhakeme - - - -
Ukrayn.ada "Milli Fa
şist teşkilatı,, varmış 
Eski maliye komiseri A iman Faşistler~ 

ile olan miloasebalını anlattı 
Moskova, 3 (A.A.) - Dün Buharin, 

Krestinski vesaire davasında Krcstins· 
ki kendisinin 193il ~ırihinc kadar Troç
k tarzltan olduğunu itiraf, fa'k,at o ta

r.:hte Tre>çldzmi teı~etmi§ olduğunu ila-
ve ctm:ştir. . 

Sonra, Bcnsoof söz alını§, Kreatins
ki'nin inkarlarına rağmen beyanatını 

teyit etıniıtir. 

Beseno!, Sovyct rejirrini devirmek i
çin bir çare bulmak ına.ksadile Krcs -
tinski ile görÜ§mcler yapmı§ olduğunu 
söylemiıtir. 

(Sonu: SiL 6 sii 5) Troçki 

ikinci ilAvemizi 
• yarın verıyoruz 

Eu ııavemlzde 
________ ıwı _________ ,_, __ :wwws ____ '-' _____ ~-------------

Veni bir şekllde daha fazla 
mUnderecatıa hazırlanmış oaan 
Çocuk sayfalarımızla beraber 

Mes'ut olmak bizim 
elimizde defi/mi 7 

BOytık bir alllra ile J8ZI, ve dlter bil'(IOk 
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Yaı ı Şaka: 

Fare deliğe sığmamış 
B:r de kuyruğuna kabak 

bağlamış 
v~ZAN: Osman Cemal Kaygıh 

Doktorlardruı bu kadar çok ahba
bım, dostum olduğu halde, nasılsa, 

Tc,p:mpının faldr babası olan rahmetli 
G.::...ip I-fakln ile biç görü~emem:ştim. 

l.Ianı cl:ığ b~.ndan duman, insan ba
§mdın d~t c~ik o:mazmI§ dedikleri 
gibi bir z:ı.manlar benim ba.~:ımdo.n da 
hastalar ve hastalıklar eksik olmaz
ken bu dediğim doktorlard:ı.n kaç ta
nesi bznim o bitmez tükenmez angar
y:ıhrım:ı ko~mnn:ıışlnrdı acaba? 

Hele o, Yenib:ıh~cdeki Gur.:ba has
ta.h:ı.ı:.~ '3° •• ın t:r n,:rzı di:i olsa ela söyle
se! Oı·a.nm cshi ve çok c'!ezerli hocala
rından nur yUzlU, pamuk sakallı Hacı 
Kemalden tutun da. kendisinin o za • 
manki ası::ıtruıla.rmdan Ali Rıdvan, Ka
merettin, Fatma Şakir, Opera.tör SU. 
reyyn Kadri, vaktiyle ~nim az mı 
h:ı.stalık anbaryn.larımı çekmişlerdi ? 
Sağ olsunlar, Gurabanm eimcliki dahi
liyecisi Bkrem Şerifle GUlha.nenin 
b:t ·~tryoloji ve entruıi hastalıklar pro
f ,.'jrU l{emal Hüseyin de ara sıra şim
di'd nn jaryalarımızı çekenlerdendir. 
: Diyccc!csiniz ki: 

ı - Bunl:u- ı;imdi nereden aklına gel
di Jc b::ylc tekrarlıyorsun? 

, Anlatayım· 
1 • • 

G~~~:ı gün Topknpıdan ge~ken o
ranın fu~a.ra ba.b3.Sı olan rahmetli Ga
lip I-la!;:kınm müessesesine girip çı • 
kan haf'tal:ırı gördüm. Merhum sağken 
ora hafüı, bu çok iyi insan adam için 
~:ın1 ne!er söy!erler, kendisini ne kadar 
methcderdi: Ne yazık ki ben o zaman

lar şaillıan tn.rudrğım halde bir türlü 
kendisiyle görüşememl§ olduğum bu 
mUh:ı.rck ndam için gazetelerde tek 
satır bir şey de yaz:ımamıştnn. O gün 

To::>'rn.pı fulmrapcrver mUes~esesinin 
önün1en geçerken oraya girip çıkan 
h~sta1:ırı g0rünce içimden acaba de
d'ı:::ı, burayı şimdi kim idare ediyor? 
Top!rn.pmm pek ~fkatli fukara ba • 

b:ı.s1 ra..'"ıınetli Galip Hakkı idare eder
ken kaç defalar oraya gidip doktor 

Fatm:ı. Ş:ı.kiri alarak ha.stama götür
znü~tilm. 

Sonrnd:ın öğrendim ki Topkapı fu
k:ır:ıpervcr müe~escsini Gurabanm 

es:ti hocalarından merhum Hacı Ke-

.. •••••••••••••••••••••• •••s••••••••ı .. ••••-•-•••••-••I 

UilnJtJJ in PPşincı~n: İ 

B.r 1ip 1 
a~çen giln lngiliz mahkemelerin- • 

den birinde dil:l:ate değer bir mu
lıako ın . .e o!mu§tıtr. Bu muh.Gkeme 
csnasmcla çok gü:cı ue sel~peZ cu-
8'1/ım her :turetle hai.ı olan bir ka
dın §fiyle clemi§tir: 

- Bat1 hc&k;m, bende be?l..i r.zin 
pk çirkin te!4/~i edeceğiniz bir ta
biat var. Ben mllnasebette bulun
duğum eı•ke/;Zerin kalblerini üzmek
tcıı fevlcaUH.e ::evk alıyorum. Şitndi- J 

1 ya lı-adar üç dRfa evlendim w bo- J 
1 \ ıııtlım. Şimdi dördilncil defa ola.- • 
İ ral~ l·cnclisini seumcd~ğim bir er'look- 5 
f lı• c.1'Zr,nnıck ilz3reyim! ... " • 

malin asistanı ve §imdi Bakırköy 

hastahanesinin dahiliye nıUtehassısı, 

bizim er.ki angaryacılardan doktor Ka-
mcrettin idsre ecliyormuş... · 

Hani liıf IAfı açar derler ya! işte, 
bakw, şimdi de 18.f !Mı açacak: 

Geçen yaz Taksimde meşhur bir 
doktora hasta götürmüştüm. Bundan 
bir ay kadar önce ayni doktora bir 
daha gitmek Hwmgcldi. Son gidigim
de bir ecnebi ho.stahanesinde mütehas
ımı olan bu doktor lakırdı arn.sında ba
na sor.iu: 

- Siz §imdi demek mütekaitsiniz! 
- Evet, askerlikten mütekaidim a-

ma yazıcılıkta henüz muvau.a.f sayılı -
nm !. 

- Siz hangi smıf ta.ruımız? 
- Nasıl hangi sınıftan? 
- Yani tıbbiyeden ne va.kıt, hangi 

sene çıkmı§tınız 1 

- Galiba beni birisine benzetiyor
sunuz doktor bey ! 

- Canım bny.m, geçen yaz 21iz bu
raya bir dera daha gelmediniz miydi? 

- Geldikti! 
- Peki o zaman, bana birçok mes-

lektaşlardan bahsetmemiı:ı miydiniz? 

- Etmi§tim! 
- Peki siz bu kadar doktoru nere

den tanıyorsunuz, herhalde siz de bir 
mUtekait meslektaş olacaksum! 

Gülerek: 

- l!ahi Bay doktor, dedim, ben o 
zaman size tanıdığım doktorların an
cak he~te birinden bahsetmietim. 

- Şu halde siz de mütekait bir mes
lektaş olmalısınız canım? 

O zaman adamcağıza, sayısı f eralı 
ferah iki dü~ineyi bulan bizim doktor 
a.hb:ıbları birer birer nasıl tanıdığımı 
ve onlarla birer birer nasıl doıst o:du
ğwnu anlatınca bu sefer o gülerek: 

- Öyle ise, dedi, a birader, lsta.n
bul tarafında doktordan bu kadar dos
tun varken kalkıp da buraya ne zah
met. edip gelirşin? 

Doktorlardan bu kadar bildiğim ve 
alıbabtm olduğunu bilen bazıları da 
sanki bu adamlara karşı benim o bit
mez tükenmez a:::ıgaryalarım yeti~me
yormu§ gibi bir de gelip benden, on
lara karşı, kendileri için ı,efaat iste
yorlar. Vallahi ne diyeyim bilmem ki 
a dostlar! 
Doğrusunu isteneniz buna hani: 
Fare deliğe sığmnmıe, bir de kuy

ruğuna kabak bağlamı§! 

Derler. Mama.fi, Topkapınm fukara 
baba.oıı rahmetli Galip Hakkının şim
di ha!cfi olan doktor l{amcrettine bu 
meseleyi açtım, gUIUmsiyerek: 

- Hi<; çekinme! dedi. Böylelerini 
gön1er bana. mUeıss~ede ben kendile
nne ba'karım ! 

Osman Cemal KAYGILI 

HI ı R I /\ta ahtınf' olu
nuz ve abonf' edinin 

Edenin gencl:
gine dair 

Annesi hahra'armı anlatarak 
d yor ki 

•'Va~tl o:sa bilylik 
hlr sanallitlrolurdu,, 

!nglllz Hal'lclyc 

~azırhf;ında.n çe

kilen Antoni Eden 

Avrupa siyasetin

de ismi unutulamı

yacak bir siyasi

dir. Nazırlıktan is

tifasının akisleri 

de henUz dc\'am 

etmektedir. 

Eı..e:ı~n an;ıe.si Eden'in annesi, 
ıoı.yvqvıs-.nı a~d.lı;11. fransızca ''Parisu-

ua~n a.r'' gazetesinin 
Lonclra muhabirine bulunduğu bir 
beyanatttı oğiunun çocukluk ve 
gençlik hayatını anlatmıştır. Diyor 
ki: 

- Hareketlerinde yavaş, fakat se
batlı ve emin bir çocuktu. Mektepte 
bir iltl mUl{Afat almıştı, fakat pek bi
rinci derecede bir talebe idi diye. 
mem. Olrnma ö~renlr öğrenmez ta
rih dersine karşı bilyUk bir istidat 
gösterdi. Tam manaslyle kendini 
tarihe \•erdi. 

"Sonra pul bhlktlrirdl. Pul kollek
slyonu htUA. durur. Spora gelince; 
tablt. ata blnmetlnl öğrendi ama, ba
ba!lt gibi pek lyl, binici olamadı. Ba
bası, hakikaten, alayının en iyi sU· 
varllerlndendl. 

"Antonl'ye babaeının huylarından 
bazıları geçmiştir. Mese!A.. havayı te
mizlemek için ara sıra bir fırtına 

kopma!lı lll.zımdır. diye dUştlnür. Bil
yUklerinln sözUne göre hareket et· 
mekle, beraber, ne yapmak istediği 
nl dalma bllmf~tlr. 

"Sonra, gene babası gibi, san'at 
moralclısıdır. Onda hakikaten büyük 
bir ressam istidadı vardır. Valctl ol
sa, emfnlm ki tam btr san'atk~r olur 

- Grıllba. musiki sevmiyormuş? 
- Evot, baznn. Mesell evde bir 

musiki seccsl tertip ettıt;ımız ıa 

man, nllemizden olanlar çalgı ça· 
tarken. Antant: 

- Kesin gilrUltUyU! diye bağırır· 
dr. 

"Muhakkak ki o anda bir kitap o
kuyordu, sUkCtta thtıyacı vardı ... " 

Eden"ln anne21t ol;lu hakkında şu 
hatırayı da anlatıyor: 

"Harpte. 16 yaşında ~lınlltlU giden 
kardeşinin öldUğUnll haber alınca 
Antont 21lperden dışarı fıriamış, ken
disi de ölmek letemlşttr ... " 

( )' l'ni f\· 11.4IFİJ1BI ) ---l'ARUK 
1 M.ırt !93!( tırlhll 112 ncl nym Nohlt 

Sırrı, Hnlil Bedi, lımran Nazif, Hntll Fik
rl't Kanat, A,·nt Candar, l:Uştti 5ordııA. 
ı'nhlt ~ıtkı Tıran.:t, Rıra Aııalc, Sollllıaıtin 
Heyaılrnrt'un mnkole, hlkfn·e ve şiirleriy
le, fıın:ıny.llr:ıdan, Franınr.caıfnıı trrriime
h•rle rıknıııtıı. f)l.ıırlarınıı:r.a tı' •,iye ede
riz. 

Tl'J:li. 11\IZT.TWI 

Coctık Jo.:..,frcıemr T<unınıu R<'nel merkr7.I 
tnrarınd:ın ""~rr.dllınekle ol.tn çocul:l:ıra 
alt cserlcrııı llfıvr olmrık iiz<'re Rnyıın Ca 
hlt fT('ak: tartıftnıfan k:ılcme ıdınnn "Tiirk 
İkiT.lcrl" lı;minı!ı>l:i kitap ne~r<'ıfllmhtlr. 

Çoruk Ye bahntar:ı tnslye edt'rlı. 

1 Mabkemelerde 
~-------

Otobüs dedikodusu et--
rafında kopan dava 
illin Şnhil olarak iki ~az .. lltıcl dinleodl 

min ' lle A'nl Bayer! nıu~·acehe etti" 
rerek Avnınln tftira('1Jığm1 meydan• 
çıkarırdım Bu suretle de l\hmet & 
nılndı>n beş altı yU1 lira para aJit" 
dım. rtcdl. 

Asllyo birinci ceza mahkemesi. o
tobUs meselesi etrafında açılan ve 
te' hlt edilen 13 davanın görülmesi
ne dün devam etmiştir. 

Mnhkeme, celsenin uzun stlrmes\ 
lhtlmaline karşı saat 1.15 de açıldı. 
Sıra ne S~bur Sami vekili Sadi Rı
za, Ahmet Emin, veklll Nazmi Nuri, 
Avni Bayer ve Recat Baban yerlerini 

aldılar. 
Avni Bayerln veltltl avukat Nuri. 

birkaç gUn cn·el mahkemeye hlr Is· 
llda vererek davanın tanı cert>ynm 
haysiyet ve şerefini lekeleyecek bir 
şeltll nldı~mdan, Bayerin vek~letln
den çeltflmlştl. 

Avni Bayer ayağa kalkarak: 
- Aımknt Nuri vekA.lctlmden vnz

geçtl. Ben de ıı.vulrnt Şefiğln to\'klt 
etim. vel;ftlC'tnnmeyi yettştlremcdfk 
Oç gUn sonra takdim edeceğiz, de· 

dl. 
Mahkeme, Nurtntn lstMasının. O· 

kunmasınden ve avukat Şefi~ln ve
kft.letn'lmeslnln kabul olunn.asından 
ı:;onra şnhHlerin dinlenmesine geçti 
tık şahit Son Posta ~nzete~i istihbar 
şen Tevfik Koıol frlt. Tevfik: 

- Avni Dnyer her guf'te:ve ve bn 
ararta bize de htr telgraf r;nnrlnrll 
'l'el~rafta.: Ahmf't F.:mtn bPnf tAnt· 

mnzRa. ben dlşçllfkten va?.geçPrtm. 
dtyorı'lu. Kenı'llst ı•c:ı ltonnf't11m Ah· 
met Emine hin llravı verdim, bunu 
lshtı.t ert """~tm. dedi. 

Avni Bayer ttlraz ettl: 
- Tiu bny, gel<lf. fakat konttı~mR

ı'hm. Psnsen hlı: htr ~azeteclye beya
nntta. hulıınmnc'hm! 

Bahit nltınrt notPrltk VP7n"'rlnrı 

Gnffnr r1a. protrsto çe!'mf'k Uzerc 
Rı?cnt Bahanın Avni nay"rlP ı:elc'llı!I· 
nt. p:trıın ( n htr lrnımın1 n.ecal nabıı· 
nın Pltlerllffnl ı;l1J'1Pdl. 
nurıu miltrıılo)l şahit nnr-rl çağırıld1. 
Rasrt verdiği ifadede şunları söyle· 

dl: 
- Avni na.yeri vaka dolayndylf' 

~nntdtm. O zamanlar HahPr gaz<'te· 
sinde ndllyE> mnharrtrll~I stajını ya
pıyordum. Bu bin lira mpcıelr.~lnln 

15nhRnn bir dolap oldu~una knnl I· 
dlm ve bir ı:azete~ı tecct1sıı~n llP bu 
\ı,fn lçyll7.UnU me\'Ch\llft çıkarmnk IB
tedlm Evvelft. Rnyerln veknt avu· 
kat Nnrln!n k:\tlhl 0Mt1m. lkt av 
tclnde kı>ndtmt ~urlyP ~fn·dtrmtı, hıtŞ· 
k!ttht ulmııştum. FakRt. bıtnR bn 
mUrJclct tç•ııde maao olnrak 267,6 
kuruş vt-rdl. 

Nuri artık bana itimat etmişti; bt• 
,..Un: 

- nıtıvor mns11Tı. c'1ı-ıll. A tımPt F, 

mtnl Avni Tinyere bPn r:n•tPrdtm · 
tanımıyor"!u onu: fakat şimdi yap
tığıma. nacıtm oldum. 

Nuri, Bayerden veltAlet Ucrett ola 
rak cvvelA. 100. h!H'ı hare de 150 il ra 
alacn!<tı. TTalhukt. Rayf'r lt~n<llstne 
gncnk 24 lirn \ermişti. Nuri bunun 

Uzorlne: 
- Eüylo oln~af,mı bllıı:e~ <llm. mUö

<\etumnmllfğo hnber verir. Ahmet E-

Bir ba~kn g{Jn de. Avni Dayer. ~ıı; 
rlyi adilyrıd"n çnğırıu. Gittik • ..\"11 

Bayer yaz:oan~de anlatt\ordu. lJıO' 
kırıklar arı:.sında Nurlye. ş~yJe dr 
dl: 

- S-:n. hl'nl: AhmPt F.n!lnf ın1:1tı""' 
tlece~i~. F:H b!n Mlz bin Jlr:ı pıır' 
alacağ;z, km knıa. fiiye kaudırdıll• 
llalhu ki ben işin doğrusunu sörll1,. 
<'ektim." 

Avnlnln bu hali Uzertne Nuri geo• 
kendisini ikna etti. 

Blr bnşka gUn de Nuriye, A vnl llf' 
·erin ad il yeye neye gelmediğini sol"' 

dum. Bnnn: 
- ltırar etmesinden korkuyorU111' 

k ... halbuki ben para kazanmağa blJ. 
rım, bana ne. dedi. 
Diğer taraftan Reca1 Nuzbet 13" 

ban da Nuriyi avukat tutmak ıst~ 
mlştl. Nuri bent Recalye göndetd' 
Gittim necat: 

- Avni Bayerln, davası, benft# 
davam demektir. dedi. Fakat bilAb•" 
re, Nurlye vAkftlet vermt>dl. atıatt•· 
A \'Dl Bayer bu işi daha o zaınaııl•r 
itiraf ede<'ektl. HattA annesi a;!'la1°~ 
\'e o~lumu yaktılar. diyordu. Fıt1'~ 
Recaf Brıban hunun Uzerlne. >.f • 
Bayerl bir bara götürerek lçlrd11't6 

Ronra-
- Korkma. seni dHrt hastahanP1' 

şef yapn,('a{:ım. etlerini ('('hine ıto1"' •• cnk. a~·dan aya yUztnre lira maae 
lncaksın. dayan hele bir sonuna k., 
dar. domlş "e ~ayerl kandırrnıŞ· .. 

• b•" Nuri, A \'Dl Bayer ve Recai Bı:ı 

her zı:ımnn: ,, 
•"l"' ..._ ;:oınnuı :osa mHteJJ 1'~nırn h 
ıd' üç yüz, şahitler için ele 600 Ura il 
1
,, 

mz, paramı vermPdfnlz. lop ettffl _.. 
derı11 Bu yUzden H O('npa15a b"tı' f' 

mrnclı;l hPT UçU dP birçok det111ar k"6, 
ııı;a ettiler. Bu kavgaların birlll 
Avni Raver. Rerat Nuzhete: fi'' 

- Bent mahveden eent;fn. cebi ff 
ı'lekl tnbnn<':ının ilk knr~unu se" 
h"vnlnı'IP. patlıynrnktır. derli. ,r 

Bıı.srlnln ı;mhaöetl bitmişti. JleC 
Oabon "Hı tı-;teyere k: ı•· 

- BfrlRyPttP. nnlttıkları hPnl il,. 
s• 

knrlnr erli\'Or. Arnf RayPrl befl ıı•· 
ho~ ctmlş, knndıı·mı~ım Halbllıcl ,-. 
yntımı1a içki lrmPm ve bnra gltJJle 
Ynl!lln s'i~'lüvor. ~r 

Rnsrtnln bu ffadPı:ılnf .A"'nf o:ıffl 
<le knhııl etmedi ve kı>nrllnfrı 41· 
Tnn ~az<'tf'slnde ça hştıl:ını 8lj''ıe 
MUddctumuml lfakkı ~ükrll ısP· 

(Devamı. 4 iln~ 

KURUN 
AllUNE rAntı:ı-:sl 

Mcrıılt•kel Menılrı.ıl 
jçınıle dı~ınıl0 

A\'lık g~ 155 ~rt-
~ nylık 2GO 425 " 
n ıı) tık 4 i5 s20 " 

\'111ık 900 ırıoo " "' 
• D'1;7~te layılc b:r nohtadır Td bu 

gari:ı, adetti vah§! 'tabiatlı lngiliz 
1..ad:nı bu itiraf mı muhalremcde bü
y'llc Mr er7~1; ka7a'balığı bulunır..a
sına rağuı,cn 'Ve a.,ıa soğul;1x:ıılılı
,;ını bozm.ad!:n söylem~ ue bU :söz
ler b:~t 1n din!cyic!?cri hayretten 
1.r:.:Jrctc d1'.ş·:rmı",!ür. Valmı T:aduı 
psil:a?..oj:si':ıden balı.3edcn l:itaplar 

Çapraz Kelime Bulmacası 
farıf('ı;lnılcn n:ılknn Birlııll ıc1 " ·:.r-

otuz kııru, .Jıışulıir l'ostu tıırlı~ılif!ı&l,.ılf 
nıe\ t•n \'l•rlcre ayda yel.ııış beşer 
zoııırııcılılır. ~r ıt .. 

Alıoıııı kn~ ılını hllıllrer. rrı<'klll:~ıı• ,,. 

• • fi b c w ı m .ıuı<ıc et hı'-'tı.!tında erlre7c-
leri"I eza ıır. ce/as:ndh.n zcuk alan 
k!JdınVır bulunduğunu kaydederler. 
ETmdiye T:arklr sevmek için de5il, 
f aTxı.t cz:ı ve ocf::ı etmek için b:r çir
l:in 7:cca i1c evlenen, ve böyle b!r ev
lcnm('clen zcvl; a"an gfızeZ b:r 1:-ad·n 
F'l)i 1>ıılur.d·ığunu da bu ile/a. lnga. 
tcrC'tle ccre"r.ın ei'eıı b•ı fıtı!TırToome 
sah,ıcsi g5sf>urm•~f>:r! Bti11le b;r :Jeh
ne 7:ar~ıc:nd4 "T·r..•r;e• !,, der.ıe1:tmı 
ba~ktı M ~ylenebfllr1 l 

- • il ~~~!~~.~.::.?.:!!.! ... .l l 

Yeni bulmacaınız 

SOLDAN SAGA: 
1 - Bir RuJ ~gm, hayret nda

ıı. 2 - Göı:il aç 1~ meydan, 3 - mu
ti, eıelin anmrken çıkardılı ... 

yapmak. 4 - ço~ değil (mürekkep ke
Hme), dikkat. 5 - Gurur, yemel:tcn c· 
mir. 6 - B~r nota, çocuklara mükafat 
olarak söylenir. 7 - kalburun vazircr~, 
bir i§in li:ıteaind:n gelmek. 8 - Siyah· 
laştırmak. 9 - Am'l, uzaklık ifade e
der, eski bir Türk millet'. 10 - mağa

ra, b!r nevi roır.a'izma hastalığı . .l.l -

isim, terbiyeli ve n;dk. 

YUKhRID.'\N AŞAGI: 

Yukarıdan a;ağı: 

1 - E.>ki bir 'fürk denizcisi, hayret 
n'dası, 2 - ıo~uğun PiddctlH .. r..='t u • 
zuvlanmızdan biri, mahsus. 3 - Bir ı
t •k va:ntası, t=rla m1h:mlil. 4 - füsa 
nm:ın. kra!m oın aksi. S - Sıfat eda
tı, şan, bir nota. 6 - &ki b:r Tilrk 
milleti, mektebin cemi. 7 - Oz TUrkçe 
eter, nya. ı -A~'m teni, ilerAi, ıtı -

Dünlıü bulmacanın halledilmı• tekb 

1 2 a t 5 6 7 s 9 ıo ıı 

t 3.IAITl~IYl.tlTIAl~lAIM 
2 Al~l_IRl_ı l·<IAl•lol~JA 
3 _ı lCIMIAIJ,J.lBI 1 L IA.I L 
4 NI~ t IMl•INIA.I; ILl.1 H 
5 Al 171AINllll'<l•ıAIMIA 
6 N 1 alDj .,. , ~ l.Y l A 1t<I_!-'1 A 1 R 
"l ıı ı~ ~IAI IAl~I~ 
8 ı-_ IAIR IA.I P l-;;-1.! I R IYIAI T 
9 1 1 vı ı A 1 M , ... '" 1 " 1 T R 1 A 

1 o K 1 A ı a ı ' 1 L"I •ı C il A. I N 1 A 
11 ~INIA 1LlıITIAlr<llŞA1 M 

zel ıan:ıt:ar. 9 - Çok b:len, bi. kadın 
ismi. 10 - Bir vapur tirkctl, btanbulu 
fetheden. 11 - Babadan kalma ldetlcr, 
kmmn tat-

"" 

ıtrul uı·rclını. nhoııc pıırnsıııın P 1;t0" 
yıı tınnlrn ıle Yollıııııu Ocrt?lln• id•f'f' 
dl (17.ı•rıne alır. . & .,.,,, ... 

Yt•nıılı•n !ı nhont' yıızun vr)'I l\ oıll' 
hirılcıı \':17ılnnlr.rn. ınektı·plı·rlL' I< ) 
lnrınıt ın·rıC'n trn11lfıt \•npılır tll 

Tlirklru•nln hu pn~ln nıftkf:fll 
l<l'Hl'N'n nfınnf 11n:ıt1T· ,..,,.,... 

Adres ılf'Aiştirınr OrrPt• 2b lıLI 
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1 Şebi~ Hab~'_rleri J 

3-KURUN 

Alma-nya, Avus urya, rt11acar:stan arasın:la 
4 -1\f.\RT - 1038 

Belediye cezaları 
tespit edildi 

Ye ~clcdiye da.lmt encümeni bazı beledi
Ş~h~czaları hakkında tadiller yapmt§, 

r ıncc'' • . . M ı· . i~ti .ısıne vermı§~~. cc ısın son 
llı?ı~ırnda tasdik edilen bu cezalar 

ardır: 

\'i>'ccck ve içeceklere etiket koyma-

TEFTiŞLER 

~ ... DEVAM EDiYOR 
tiı lllı?onu mıntakasında yapılan ter -
3~ ~.~tıccsin.:e 56 k~i cezalandırılmı§, 
tllı.ı 110 nokcı 11 ekmek müsadere olun -
hey§, 2.S kilo ıam fıstığı, dokuz kahp · 
~~:.Peynir, 20 kilo ekmek imha edın-

-o--
DUVARALRAILAN 
A~l.V .. K YASAK 

~-l~d· 
ll:a ~ ... Ye duvarlara afi§ ve llln asıJ • 
~1J;~ı bu ayın on beş:nd:n itibaren 

tı· k surette menedeccktir. 
~. c;:ır ve afi11lcr mUnhasıran belediye 

.. ın·' 
l·ıı -an h·cırl:ıtıhp muayyen yerlere 
tırıtcak olan çimento levhalara yapı§ -

a.aktır. 

lt.\zAY~AYAN AK~U 
b· GELDi 

d.t .. ır lllU::tdet evvel Kal't'.:ienizde rld • 
·I b' 

totrı A. ır fırtın3ya tutuJıırak karaya otu-
tlriı .ksu vapuru dün Umıınımıza ge -

l::ıı!tt:r "" " . . . l'tJtı~:ı v::.purunun gerek yarasmr, ge-
bit : kazllnın nasıl vukua geldiğini tes
l~ı;~ ·l:l:ıe]c üzere Deniz tic:-ıret müdür • 
L_" fen h · d b" 1 · • ··b • "ilp• cye~.n ::n ır n~ı r:o etçı 

ia~~~ını, vapurun demirled'ği Harem \;.e .... • 
l:r.ı h1J;'1e kadar gitmi§, vapura çıkarak 
'll.;tır Usta icap eden tahkikatı yap -

\, l-fc;Ct 
ve~, • .' bir rapor huırhy~ ~ktistst 

'"..:ne gönderecektir. 

c:/f', -n-

~ 
lr~i~ lOI<. KOMIZYONCULUGU 

11-IANI GERi BIRAKILDI 

ltt~ 
tU~.t~buı CilmrUk b?.;müdilrl5ğilnde 
t, ft:Ura ko-;~yonculuğu yapmak üze • 
~l.a1 • ca,:r. cd::cel:ler ar~sında yapıl -
u~ tirıtcap eden imtihan görülen lüzum 

tlllti~ ieri bıralolıru~t?r. 
ba~':l'ıUCf•lıta girmek ü:ı:crc GUmrilk 
t~t Ctt~~ÜfUne yüz ki§l kadar mUra· 

gı sC>ylenmektcdlr. 
1!\'tıs ____,_ 
~LD[ 
fs~ PARA BOPSASINDA 

lc1 flhuı b 
t •tt Sok arsasında dün de muame • 
i• l1ip )'·· durgun geçmiştir. Birine.! 

' :i:ı~i tcu:-~ borcu tahvilleri 19,35 d::n, 
~l\l rtıp T . 

ı:ıı :" ll•Jrcu ü:-k borcu tı •~1V·llcri de 
~·tur c lg.35 den mua:ncle gör -
ti:: . 

ıı-~ lldan b 
~ ::.1ı.1 t>.. ~;ka, Sivas - Erzurum, A-
lh~"llJcri ~.-r·~olu ve Ar~lan çimento 
~·.,~~ b' wCrtn: hiç bir muamele ol • 
"& ' ır ıh .. 
~· 1 t~rar gıl ı: lirasına Merkez: ban-
··ıı·r rrıd"n 

~ it, "' 630 kuru§ te!bit e-dil -

mak dört lira, ruhtatsız ekmek tc•tmak, 
~asap dükkAnlarında dı~rıya et ı:.unak, 
tescil ve muayene cüzdanı almam.:.k be
ter lira, sırtta, omuzda vey:ı başta e~ 
ya ta§ımak bir L'.ra, chliyctruımesiz ter
eilmantrk yapmak yirmi be§ lirad:r. 

JKJ ÇOCUK ARASINDA BIÇAKLI 
BiR KAVGA 

Sultanahmette Akbıyıkta Kereste:!. 
hakkı ıokağında oturan Cemalin oğlu 
Fcvz;: evvelki akpm Boyacılar soka • 
~ında 62 numarolı evde oturan Nazmi
yenin evine gitmi§, Nazmiycnin oğlu 

Meh;netle oyuna ba§lnrru~br. 
Bir aralık iki çocul; aras:nda kavğa 

~ıkmr§, Mehmet kör bir bıçclda l<cvzi
yi mı:hte!if yerlcr:nden yaralamıştır. 

Yar.ılı çocuk hastahaneye kaidırıl -
mış, Mehmet yakalanmı~tır. 

-<1-
JILETLI!: YOZ KESEN ŞOFöR 

YAKALANDI 
Çakmekçılarda Valdehanında oturan 

17 yaıında Muazzez evvelki. akşa:n Sir· 
keelden geçerken eski dostu ~för Ser
vet yolunu kesmi§ı jiletle kgdmın yü · 
zilnil kesmi§tir. 

Muancz H:i~cki hastahene!lne kal -
dınlmı§, vakadnn sonra kazan ~för 

S:rvct dün u.bU, yakalanmı§tır. 
Bundan baıka Aktarnyc!a l:ürkk_çü • 

b&Jı m ı'ialle!.inde oturan Li'ıtfiycnin 
evine bir müddet evvel aynldığı do~tu 
Ahrn:t girm·§. kadmı döğmü~ 60p3 ile 
baJından yaralamııtır. 

-o--
MANGALA DOŞEN 

KADIN öLDU 
EtrirgAndn Soğukçcıme solcnğmdn 

oturıı.n 80 yaşında Elcnl ismi de bir 
kadm dün sab:ih rnan~a '!J dUımilı. 
cudilniln her tardı ynnmı~~1r. 

Sıhhf mdat oto:nob'linc telefon edil
mi~. otomobil geçe knldığından kadın 
hastahaneye knldınlamadan ölmü§tür. 

--o-
BAYRAM G.ECESI 

ÇALINAN SABUNLAR 
Kurban Bayramının ikinci günfi ge· 

cesi TütUn glimrüğünde Samiye ait 
dükklnın kapısı kınlmı~. o:ı iki çuval 
Mhun çalınmı~b. 

Zabıta memurları tarafından yapılan 
tahk'kat sonunda hırsızlann Vrıdo ve 
Ali i•,,inde n7 sah:kr.lı olduğu anlaştl

mrş, bunlardan Ali yakal!nmıştır. 
Vado'nun it:i gün evvel bir cürmll -

me§~rnt yüzünden hapiııham:yc girdiği 
tm1ıı,ılmıştır. 

S3bunlnn satın alan Ali ve Huliısi -
de tutulm'.l§, ubunlar ged almmı§tır. 

l\1flTr.-r.~ ,,~ 'K 

l\ÜNIG:.,n .r:c:m:rn AÇJTıı\CAl{ 
Ş.\nK PANAYlRJ 

Alm&nyada. 26 ncı A lnıan Rn.rk 
panayırının açılmıııııı için ha:zırhklnr 
yapılmaktadır. KBıılgshPrg'<'!o aeıl:ı· 

cak ohın sorglclt'. hP.r tUr111 eşya, tek
ntk malzeme, tnşnat mnlzemnsL zl
rant ve zonaato mlltt>nlllk şeyJn. 

lıPr ı;er.e oldut'u gibi nyıı ayrı kısım
larda tHşhlr ectllecelttlr. 

Ser;I, 21 A/;ustostn atıln<'nl<, 24 
Ağustosta kapanaC'aktır ve hariçten 
de geniş tHçUde ıştırnk olunacaktır. 

~r-=-__ K_._•s=aoc==t=!=a=b=e·r __ ı~e=r-=-_WJ 
• Allnn t'nlvl'r:'lllMindl! hir Türk l'dehl

yntı klir!ifl!iO ıe~h rdilmc,fne karar ~er11-
ml~tir. hı.1nhtıl t'nivcr11itt'11lnde de hir 

1 
Yunnn edt.l,ll'alı kilrı;lisO ihcfos edilecek
tir. 

• Mnrnnıcıo1.l3r Cemiyeti yııptıklorı ııon 
loplnntıdn hlil;Om"lc olıın şiil;rnnlnrının 

bildirilme.sine knror 'crmlşlPrdlr. 

ve ısandallar göı: önUn<1e tutu18r.k ya
pılm:ştır. 

Motör, müretteb:-ttnn b·~ı~a tam '10 
ki;i almakta ve saatte 1 O m ·1 gitmc1: -
ted!r. 

Motor, Jimen"mtz:a g:'fo yapılan tec· 
riibclerde pratilc; neticeler ahnd:fl t:ık
dirde bir ka$ cankurtaran motorunun 
dahtı mnarlanmaaı muhtemeldir. 

Çekosluvakya· 
lngilizce Deyli Expres gazeteM, Avrupa e/k4nnın Çckoslovakyanın 

vaziyeti karşısında duyduğu endi§eyi tasvir edercTr. kendi göril§lerini 
coğra/t ve .!iyast vaziyetler çcrçcvosi i çincte şöyle i:::ah ediyor: 

''Fransa .Hariciye Nazırı Delbos, lil
zum gördilğü takdirde Fransanın, Çe
koslovakyanm yardımına. koşacağına 
dair beyı:ı.na.tta bulundu. Zira Fransa, 
Çekoslovakya ile tedafüi bir muahede 
a.kdetmi§ bulunmaktadır ... 

Çekol!llovakya, Versay muahedesini 
yapan operatörlerin eliyle hayat bul -
muş bir memlekettir. Eski Avusturya 
imparatorluğu ile Macaristan krallı -
ğııidan kesilen parçalarla bir Çekoslo
vakya ortaya koydular. 

Fakat haldlrntte öyle bir miUet mey
dana getirdiler ki başlı başına bir 
Avrupadır. İ(;eri!Sinde Çekler, Slovak -
lar, Almıuılar, :Macarlar ve Lehler var. 

Tahmin edebileceğiniz gibi, bu mute 
lif ırk:ar biribirleriyle pek iyi l!lurette 
ge:ıinemcmi§lerdir. Fakat bugilnkli 
mesele, daha :.lyade Çeko~lovakyadnki 
Alman ekslliyeti ile alnkadardrr. Bu 
Alman ekalliyoti, ya, Almanyaya il -
tihakı, yahut da kendi başlarına idare 
edilmeyi istcyorlar. 

Bu nlmanların kUçUk bir ekalliyet 
olduğunu zannetmeyiniz. Çilnkü bun
lar, bUtiln ntüusun çeyrek nisbetin • 
den pek aşağı değil. 

Çekoslovnkyadaki Alman ekalliyeti
nin çıkardığı bütiln h~diselerden Hit -
leri mes'ul tutmak da doğru olamaz .. 
Çilnkil Çckoslovakyadaki Alman me
selesi, Hitler, MUnihte meçhul bir po
litikacı olduğu za.manlardanberi var
dır. 

Harpten evvel Almanlar, kendi ka
biliyc!.leriyle, bugiln Çekoslovakya de
nilen yerde bütün idar! muvaffakiyet
leri el almıştılar. O günlerde Çek1er, 
kendileri hüküm altında yatıayan bir 

1 

ırk olnrak sayıyorlardı. Onun için, 
Vcrsay munhcdcsini hazırlayan sulh
pcrver1er, Çekoslovakyayı yeni bir J 
mem!elcet haline koydukları zrun:ın on
lar da acıyı ~ıknrtmağa başladılar. 

Bflmuluıoelc. Çc-koslovakyadııld AJ
ma.nlo.n l~endl hilkUmlerl altına aldı-

• en z 

1ar. Ve bu yüzdc.n bittabi oradaki Al
manlar arasında bir muhalefet har~ 
keti ba~göstcrdi. 

Bu hareket gittikçe büyUdil \'e Çek
ler, kuvvetli bir hareket karşısında. 
bulunduklarını görünce, Almanları ka
r.anmak fizere Çekler, bazı müsaadatta 
bulunmağa başladılar. Fakat gecik -
mişlerdi. Hitler, büyj.ik bir Alman ai
lesi vilcude getirmek hlllyasiyle Al -
manyanın h~kimi olarak meydana. 
çıkmıştı. 

Şimdi §Öyle bir haritaya bakalım. 
Görüyoruz ki Çekoslovakyanm cenu -
bundaki düşmanı Çekoslovakya, Yu -
goslavya ve Romanya arasında tam
pon halinde bulunuyor. Romayahlar 
\'e Yugoslavlar da Çekoslovakyayı 
endişe ile gözlilyorlar; zira bu ilç 
memleket .. Ktiçük İtilaf,, adı altında 
bir ittifok aktetmişlcrdir, 

Şu halde, eğer Çekoslovakyada bom
ba patlnyncak olursa, Fransa, Yu -
goslnvyn, Romanya, onun yardımına 
koşmak vaziyetinde bulunuyorlar. 

Onlann ardından Ruslar da gelebi
lir. Ruslar, Çekoslovaklarla tedafüi 
bir ittifak aktctmi§lerdir. Ayni za -
manda Fransa ile de bağlıdırlar. Bu 
vaziyette Ruslar da işin içine katışır
lar. 

Haritaya bir da.ha bakalım. Çekos
lovakyanın §ark hududunda Lehistan 
bulunuyor. Çekoslovakyada küçük bir 
Leh ekalliyeti de vardır. Bu dahi, çe
koslovakya. ile Lehistan arasında ha· 
kild dostluğa mani ~kil etmektedir. 

Çekoslovakyanm diğer bir budu -
dunda da, Avusturya bulunuyor. Çe
ko:ıılovakya ile A vusturynmn da arası 
pek iyi dcğl1dir. Buna sebep hem Al
man eka.lliyl"ti, hem de Çekoslovakya
nm Avusturya arazisindc-n de kesil -
mek suretiyle vUcut bulmasıdır ki. 
bundan A '\."Usturya İlS'k'el'i sınıfı gayri 
memnundur. 
Şimdı Çek03lovakyanm içerisine 

nk 
Müdürler arasında umumi bir 
op:anlı yapıldı? bugün de de

vam edilecek 

Çc7ros1ovak Oumhurrei.!l Benea 

gelelim. Çeklerle Slovaklarm milnase • 
betleri de pek memnuniyet verici hal
de değil. Gerçi arada.ki ihtil8.flar, cum
huriyetin teşekkülil ve iyi idare edebi
len hUkiunetlerle giderilmektedir. Fa
kat Slovaklar, en iyi işlerin Çeklere 
verlldiğinden, kendi adamlarına da y~ 
ni teşekkül eden devlette fırsat veril • 
mediğinden §ikayet etmektedir, 

Bereket versin, reisicumhur Benes, 
1935 de cumhurriyasetine geldiği za
man, bir Slovak olan Milaıı Hodzayı 

Başvekil yaparak vaziyeti kolaylaş -
tırdı. 

Sonra Çekoslovakyanm Macarlan 
da, Macaristandald ırktaşları tarafın
dnn mUznharet görüyorlar. Bu hal 
karşısmda Avrupa e.fkfuı, bUyük dev
letlerin sulh konuşmalarına yeniden 
ba.şladığrruı. bakıyor ve sulh fırsatı~ 
nnın gittikçe çoğaldığını görfiyor da, 
kendisini saran endi~eden kurtulmak 
istiyor. Ve zavallının buna ihtiyacı da 
vardır.,, 

Çamhca tepesi 
Bayram geceleri ten

vir edilecek 
Çamlıca tepesinin resmı günlerde 

tenviri hakkında Şehir Meclisinde ev

velki gUn bazı mUnalmşnlar olmu§, a

zalar bu tepenin ihmal edilmemesini 
istemişlerdir. Belediye makine oubesi 

müdürünün mecliste verdiği izahata 
göre, Çamlıca tepesinde büyük bir ha.. 

~RPJ=lllJ..,.~1,'1~~ ' vuz açılacak, buraya mazot döküle -

rek bayrrun geceleri ynkılacaktır. Bir 
yanardağ gibi etrafı tenvir edecek o
lan bu tarzdaki temirat 1stanbulun 
her tara.f mdnn görUlebilecektir. 

· Se~<iz esrarkeş 
yakalandı 

Ra.v Yusuf Ziya Oni§ ue bankanın d:ğer nı11dürlerl dü111cil toplantıdan 
sonra .... • 

Denizbankın teşkilatına ald çalış -
mala.ra bUyUk bir ehemmiyct!e devam 
olunr.1A!:tadır. Evvelki gün lmıirden 
~ohrimlze gelen Denb.bıı.nk umum mU
dUrfl Yuru! Ziya Öniı;;ten eonra, ban
kr..nm diğer suixı mUdtirleri olan Bay 
Harun, TUıir Kcvkep, Hamdi Emin 
de, diln ~ehı ımim gclınişlerdir. 

İ!itan~ul İr; ba.111tr..s1 merkezinde bü
tUn Den:zbank şube mUdilrlerinin iş
tirakiyle Ye Bay Yusuf Ziya Öni§in 
ba~kınlığı r.ltmdn sabah bir, öğleden 
ronra da iki defa olm:ı.k üzere Uç top
lantı yl!.pılmıı;tır. 

Top1antilarda tatbikata nereden 
bıı.ş!a.nac.ığı gürU~UlmU§, bUha:ıısa, b
mirde balık ve ha.yva.n lhraca.trns eek
~ "~ren vapure~ul< meeelesi tiurin·. 
de ehemmiyetle dunı§Ulmuftur. 

Denizyotla.rmm mevcut vapurlan 

hakkmdn l~zınıgelen etraflı izahatı al
mak için toplantıya Denizyolları işlet
me mUdürU Bay Zekeriya da davet 
cdilmi§ti. Toplantı ak~ saat «5 ya 

kadar sUrmUştür. Bu husust.3ki gö -
rU~mc!er tamrunlıı.nmı~ olduğundan 
bu!rlin ve yn.rın toplantılara devam e
dilecektir . 

· Denlzb:ınk umum müdürü Yusuf 
Ziya Öniş dün geç vakıt toplanbdan 
l!IOnra kendisini gören bir muharrin
mize k~!.~ ~unlan söylemiştir: 

"- TopJantt'artmızı, tatbi1:afa gcç
mc1c için i~T' eden yollan tespit 
etmek ilzere yapıyoruz. Diğer müdUr 
arT~,lanm henfla bugün f3tanbula 

qeldi1c"'ıt!ri için bıtgün'kll topra.ntılaf"dtı,. 
ttr-m bir ttefice ekte edemedik. Görilf
Meltw8 48VGM ed«eğie • 

Galatada Lillecihendek caddesinde 
oturan sabıkalılardan Mustafa ve Zi
ya Arapcamide esrar satarlarken tu
tulmuşlardır. Kasımpaşada sebzeci Ri
fat ile Ltitfi de eroin satarlarken ele 
geçmişlerdir. Bunlar eroinleri sebzeci 
Laz Haslpten aldıklarını söylemişler -
dir. Bunun üzerine Hakkmm evi aran· 
mış, bir miktar eroin bulunmu.,tur. 

Hakkının karısı Bahriye ile oğlu 
Aptullah da yakalanmıştır • 

Beyoğlunda ~Upheli bir vaziyette 
dolaşan Nuri oğlu Tevfik adında biri 
çevrilmi§, Uzeri aranacağını anlayın • 
ca bir paket eroini ağzına atıp yut • 
muştur. 

Tevfik hemen Beyoğlu hastahanesi
ne kaldırılmı§, yuttuğu eroin midesin· 

den çıkarılmı§tır. 

Bundan başka ~ senedenberl ero. 
in içmekte bulunan sabıkahlıırdan 

Mecit oğlu Yaşar dün zabıtaya ~ -
\'U.rmU§. pnra.1!1ızlığından eroin bulama. 

dığını, kendlefnin tedavi edilmek Ur.ere 
Bakırköy emra.m akliye mlleeseeealııe 
yatmlmasmr fstemi§tf r. 

Yqar mtlddaium~ • 
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Sonra he~y yine eski halini alıyor. 
Bir gün babalarının yüzünde hafü bir 
güliimscme görülüyor. György'ün pi
yano çalı!iı yine eski berraklığını bu
luyor. Klara yine eskisi gibi gülmeye 
\•e hoa masallar anlatmağa başlayor. 
ÖlUm uzakla.~tı evden. Annelerini ha
tırlamak Szeles'te geçirilen yaz gün -
!erini ha.tırlama.k gibi güzel bir şey. 
Annesi ile Szelcs Paula'nm aklında bi
ribirinc çok baslı bir şey halinde ol
duğu için, birini dUşUnUrken ötekini 
do hatırlayordu. Okuduğu kitaplarda 
bir koruluk bir tarla sözü geçti mi göz. 
lerinin önünde annesi canlanıyor ve 
hemen aklına Szeles geliyordu: Anne
sini köakUn merdivenlerinde, veya ku
ledeki odada, yahut cam abacurlu l!m
banın ı~ığr altmda ve.rendada yahut 
da otlann üzerine yaygı yayıp otur
muş görilyordu. Annesinin ihtiyar 
György'le kanuştuğu. küçük Borba -
la'ya bağırdığını, eski Transilvanya 
türküleri söylediğini, yahut da hüzün
lU bir sesle §al"kı söylediğini işitiyor
du. Szcles'te gördliklerini, Sz.eles'te 
işittiklerini annesinin yatakta yatar
ken o, gözleri deh§etle açılmış manza 
rasından, o mUth1ı; sızlamalarından 

daha sık hatırla.yor. Sonra, annesini 
hatırlıı.dısı zaman aklına yalnız iyi ve 
güzel olan şeyler geldiği için, eski -
den annesine olan ve şimdi her taraf
tan kendisine gösterilen sevgi karşı -
smdıı., annesinin yerini tutmayan bi
risini arayor. Öyle birisini arayor ki 
bu sevgiyi kabul etsin ve ona muka -
helede bulunsun, sonra, bu sevgiye 
1ftyık da olsun. 

O günlerde çocuğun sevgisi birçok 
istikametJo· alıyor; ayni zamanda bir
çok kimselere çevriliyor. Babası ... Ba
basını daha fazla sevemez ki, hele an
nesinin yerine hiç sevemez. Eva mı? 
Eva bir gün geliyor: yüzü kapkara ol
muş; bitap bir halde. içini çekiyor ve 
kalkıp gidiyor, bir daha da görünme
yor. ö~tmen Tolnayı mı, yoksa mek
tepteki arkada§larını mı sevsin? On
lara karşı bambaşka bir sevgisi var; 
şimdi sevmek istediği birisine ka.r§ı 
duyacağı sevgi değil bu. Evde her -
kesten fazla dcran Katalin mi? İyi 
bir kadın, hoş bir kadın o, hele Klara 
evde olmadığı zaman - o zaman ya
pılacak öyle şeyler var kil - onunla 

beraber mutbakta, alçalC. 

iskemleye oturmak ne güzel şey! E
vet ama, Katalin çabuk öfkeleniyor: 
Marta.ya, Bolbala'ya bağırıp çağın -
yor, postacı ile .neye ona mektüp ge
Urmeyor diye kavga ediyor, dilenci -
leri kovuyor. Katalin ... olmaz! Acaba 
Emilia teyze olur mu? Yine Peşteye 
gelai ve şimdi eskisinden daha nazik. 
Yoksa annesinin eu §İ§man arkadaşını 
mı sevsin? Hayır ... Ne zormuş birini 
bulması! 

Zor mu? Niçin mr? Sana annen gı"bi 
hitap eden .ayni sesle, ayni sözlerle 
la.kırdı söyleyen kimse yok mu? So -
knkta, mektepte dikkatli ol diye ten
bih eden kimse yok mu? Onun adım 
atışına benzeyen adımlarla evde dola.
"an kim? Kim o sana anne gibi ha -
kan, şik~yetlerini övU.nmelerlni ken
disine söylediğin o elleri ılık ve yumu
şak kadın? .... Burda ot burda yaşayor, 
her akşam yatağrnm bqma geliyor, 
annen gibi sana Allah rahatlık versin 
diyor. Sarı§ın değil, esmer o ... Ne olur 
esmerse? Hadi söyle, d~Unmeden 

söyle: annenin saçtan ne renkti!? Sa
n idi... işte o kadar! Senin için bütün 
fark bunclan ibaret: Klara siyah saçlı. 

Klara. matem elbisesi giyiyordu ve 
o gfinlerde sanki kan itibariyle ayni 
ailedendi. Annelerinin cenaze alayın
dan birkaç gUn sonra Uçü, çocukların 
odrumıda oturuyorlardı. O sıra.da ba
baları içeri girdi. 

- Ne ~ar ne yok? diye sordu ve ce
vap beklemeden ilave etti: "Sizinle 
biraz konuşmak isteyorum, Klara, de
di. Ev işleri mese!esfni nasıl hallede
ceğimi bilmeyorum. Zavallı kancı -
ğım ..• (burdtt bir an iiurd.u, eonra.) za
ten 'Sizin kendisine çok yanlmunu: do
kunurdu. 

Klara: 
- Tabii, diye cevap verdi. 
- Zannedersem evin işlerine bak -

makta devam edebilirsiniz. Yoksa. baş
ka bir <:are mi düşilnsek? 

-- O! Hayır ... Çocuklar beni zaten 
pek f aıla meşgul etmeyor. 

Babalan: 
- Evet, diye sözUnU kesti. BüyUdü

lf'r artık. Bu meseleyi halledilmiş sa -
ya biliriz, değil mi artık? 

(Arkası 1Jar) 

Rumelihisarındaki 
mezarhk 

Yeniden kaldırılmasına karar v~rllen me
zarlar için nakil mUddetl uzatıldı 

Rumelihisarmda kale etrafındaki 
mezarlığın sahile dlişen kısmmm kal
dırılacağı yazılmıştı. Belediye meı.a.r- · 
lığın yol için kaldırılacak kısmım bir 
müddet iince tamamen tesbit etmi~ ve 
buralara i1'aret koydurmuştu. İki gfuı 
evvel yeniden yapılan bir keşü netice
sinde tesbit edilen kısımlardan daha 
fazla miktarının kaldırılması lüzum
lu görlllmllş, vaktiyle yapılan iearet
ler değiştirilmiştir • 

Belediyenin, mezarların kaldırılma
sı için \•erdiği müddet bitmiş olduğun
dan yeniden kaldınlmasma karar ve
rilen kısımlar için de aynca bir müd
det verilmi§tlr• 

Sahibi bulunan mezarlar kazılarak 
kemikler çıkarılmakta, kalenin yakm-

larma gömülmektedir. Sahibi bulun

mayan mezarlar, belediyece kaldırıla

caktır. 

Belediyenin asfalt yol için gördüğü 

lüzum yerindedir. Mezarlığın sahile 
diişen kısmı, yolu hakikaten daraltmış 

bulunmakta idi Ancak, Rumeli mezar

lığmdald bası mezarların tarihi kıy

metlerl oldutmıu g&rantınde tut.ma.k 1-

cap eder. Mer.arlıkta pek az mezarın 
kaldırılmıg olduğu görüldüğüne göre 
mühim bir kısmının sahipsiz bulundu
ğu anl~ılmaktadır. Bunun böyle oJ -
ması pek tabiidir. Çünkü Rumeli me
zarlığında Fatih ordusu ile beraber 
gelmiş buluna.nlann da mezarlarına 

tesadill etmek mUmkündUr. Harpte 
şehit olan kumandanlardan bir çoğu 
burada gömUlmilş olduğu tarihi ha. -

kikatlerdendir. Bundan başka bazı me
zar taşlan zamanla ı;ekillerini muha
faza etmekt.e olmalarına rağmen, bir
çokları topraklara gömülmilş bir hal
dedir. 

Belediyenin yola kalpedeceği yeni 

kısımdan kaldırılacak mezar taslan -
mn ,gene Hisarda, mezarlığın müna

sip bir yerinde herkesin görebileceği 

gekilde muhafaza. edilmesi yerinde o

lur kanaatindeyiz. Hisarların tamir e

dilerek Fatih devrindeki şekillerine if
rağ edilmesi kararı verilmiş bulundu
ğu bir sırada tariht mezar taşlan ile 

de bir tariht ziyaretgah 0 1acak Hisar

larm daha zcnglnletml§ bulunacağı 
ellpheeizdir, 

Klark Gebl'le 
Karol Lombard 
TlneHos·ue de Mlrel 
Balen nl~anlandııar 

Yıldızlardan iki erkek, iki kadın ar
tistin nişanloodıkları veya evlenecek -
ler;. haber veriliyor. 

Sinema dünyasında dalına çıkan bu 
şayialara kimi inanır, }9.mi inanmaz; 
bazan yalan olduğu bildirilir, bozan sa
hih çıkar. 

Bu 6efcr de, ''füşanlandılar, evlene
cekler,, denenlerden ilcisi: ''Evet,, di -
yorlar, ikisi de ''Hayır!,, 

Verilen haberlere göre, ni§<Ullanan -
lardan ikisi K.lark Bebl ile Karol Lum
barddır. Nişanlandıklarını tasdik eden· 
ler de bunlar. 

n:ğer habere göre, Tino Rossi ile 
Mirel Balen de nişanlanmıştır. Fakat, 
iki artist, bu haberin yalan olduğunu 

bildiriyorlar. 
Ba\alım h::lngisi doğru çıkacak l 

Otobüs davası 
(Ust tarafı birincide) 

- Bu iş vlcdant bir iştir. Şahit Ha
ber gazetesinden çıktım, diyor. Ne
den çıkmış? Tan gn.zeteslnde hAIA 
çalışıyor mu? Kendisinden bunların 
sorulmasını isterim! 

Basri: 
- Haber gaıotesinln kadrosu dol

muştu. Snblbt tarafından ışıme"=llt

hayet verildi. Şimdi, boştayım, Tan: 
da. çalışmıyorum! 

Bundan sonra şahit Adnan çağırıl
dı. Şahit Adnan birkaç gün evvel bir 
sahtckft.rlık sucundan tovk!f olun
muştu. Jandarma ile geldi. Ve şun
ları s6ylodl: 

- Avni Bayerc dişlerimi tedaYI et
tirirdim. Dir gUn muayenehanesine 
gittim. Bana: 

- Sen mahkemede, Ahmet Eml
nln yazıhaneme geldiğini ve bana 
bin lira verdiğini, söyler misin, diye 
teklifte bulundu. Ben bunu ne red, 
ne de kabul ettim. Ertesi gUn de 9 
yaşındaki oğlumun dişini çektirmek 
Uıere gltttm. AYukat Nuri do orada 
tdl; Nuri hızlı bir sesle Avniye çı
kışıyor ve: 

- Sen bu htıdlseyi başına dolayan
ları katledecek bir tehevvüre kapıl
mıştın. Ben seni teskin ettim. Şahit 
temin ettim. Sen ise bana para 'Ver
medin. Hani ya, şu yerdeki halıyı sa
tıp vekl\let Ucretlmi ödeyecektln. di
yordu. 

Nuri beni görünce, şahitlik teklif 
ettt. Kabul etmedim. Bu işin avukat 
Nuri tarafından tertip edildiğine ka
ntlm. tşte mevkuf bulunmaklığıma 

sebep te bu iştir." 
Şahit Adnanın s6zlerinden sonra 

Rccn1 Nuzhet mahkemeye bir istida 
vererek bir takım şahit~erln cağırıl
masını istedi. lotidada ezcUmle şöy
le deniliyordu: 

GeçC'n colscae dinlenen şahit ZUh
tU ve thsan tamamen yalan ifadede 
bulunmuşlardır, benim kendilerini 
Boran kahvesinde sabahleyin g6rdU
b"ilmU söyledller. Halbuki ben o sa
atte başka yerde idim. Bu şahitler 
hem bunu, hem de Ahmet Eminin 
bir takım hasis menfaatler uğrunda 
yazı yazdığını söyleyeceklerdir." 

Milddelumumt bu şahitlerin Amme 
şahidi değil, ancak mUdafaa şahidi 
olarak dinlenebileceklerini söyledi. 
Mahkeme, Recai Nuzhetin gösterdi
b1 şahit lbrahtm Hakkı, Enis Tahsin, 
Ragıp. VAIA Nurcttln'ln çai!mlnrak 
dlnlcnmf'lNlne ve dunışm:ının per
"cmbc gUnllne bırakılmasına. karar 
Terdi. 

~ - -

Adıyaman 
Güzel bir Halkevine sahip 

-ol da 

~-.11 ·I r 

Adıt/(ıman Halkevinin 

Adıyaman, (Husus!) - Verimli 
Partimizin, nurlu ışıklarını, yurdun 
en hücra köşelerine kadar yaymaya 
büyük bir yardımcı olan ''Halkevi,,ne, 
bugün Adıyamanlılar de değerli ilçe. 
bayımız Hüseyin Şevket lçöz'ün him
met ve teşebbüsleriyle malik olmuş ve 
içlerinde yanan ülkü hasretini sön • 
dürmiye vesile bulmuşlardır. 
Havanın yağışlı olmasına rağmen, 

içlerinden gelen büyük sevgi ve taş -
kınlık hislerine mağlup olan kadın er
kek binlerce halkın iştirak ettiği bu 
açılma törenine, tam 15.30 da ve sa
yın ilçebaymuzm halkı tebrik eden 
heyecanlı birkaç söz söylemesi ve evin 
kapısında bulunan kordelayı kesme -
siyle başlanmıştır. Açılış töreninden 
evvelki va.kıtlarını, milli oyunlar oy • 
namakla geçiren ve kendilerini bu su
retle oyalayarak o dakikayı bilyUk 
bir sabTrsızlıkla. beklediklerini bilfiil 
gösteren halk, kendisinden her an için 
ve her bakımdan feyiz alacakla.n ev -
terine, sevinçli ve b.§km nümayiş sa
dalariyle girerek, salonda hazırlanan 

erlerine obırmtia1u. vn_ yiizleıwdıa.lk 

iz mir Mektuplaı ı: 

açıl~ töreni.. 

da, yerin darlığI dolayrsiyle sal~ 
dışarıya açılan pencereleri etraf 1-· 
toplanmak suretiyle töreni taldP 
m~crdir. 

Adıyam.mıda Güzel Ve Ymıi 
Binalar Yapılıyor _ . • 4 

Saltanat i<iaref,inin büyük al~ 
lığı kurbanlannda.n olan nüfUSU ~ 
bini mütecaviz bulunan Adıy~ gl" 
günden güne ümran faaliyetletl 
çarpmaktadır. orl 
Herşeyden evvel bir hükfunet 1ı ~ 

ğı inşa edilmiş, caddeler ve bil~ 
dükkanlar muntazam ve modet' ef' 
hale getlrilıni§, yepyeni ve taJJl tı?' 
lfttlı bir okul binası ve fenni bir 
baha inşa edibniştir. r 

Yeniden yapılması gereken jŞlel'~ 
rasmda, yeni bir belediye biııaSl'..:~ 
elektrik ve su meselesi vardır. ~ 
Adıyamanm sularının tamamen ~ 
li lçmeğe salih olmaması birçO~ 1 
talıklara sebebiyet vermeırted~'tJ 
bin ntıfusu geçen bu kazada, ~ 
bir ilkokul vardır. Bu yUroen ~ 
Adıyamanlılar 2 ilkokul)a. bir ,de 
olnıl iotAmo1rt.odürlcT"_ 

inebolu faciası· 
1 

Son celse çok münakaşah geÇ; 
lzmir, (Hususi) - Uzayıp giden 1 28 mart pazartesi günli öğledeJ1 

İnebolu faciası muhakemesine, şehri-l raya. talik edilmifiıtir • 

miz ağır ceza mahkemesinde devam e- Bu Yılki Fuarda Bir90'k 
dtlmiştir. Bu celsede maznunların mü- Yenilikler Var _.(O' 
dafaalarını yapacakları beklenirken; t . •H .) _ 938 en~~' 

Ü • f k ehl' kuf taraf zmır, ' ususı ır s varın n avu atı ıvu m - 1 f . 1 hazı lıklar 8 u.ratJe ·A 
1 tk 'k tahk'k tın na uarı ıç n r erf'". dan yapı nn te ı at ve ı a ye- • lm ktedir i{'"l· ·:.ronarkta, Jl ·Af 

nld . te ı· i . tc . i Hm e c . u ·'~ ,. oJf1~ 
en ıcrsını ve vs ın ıs mış; gem • 'k" .. 1 . 1 akta, ~Y'lo ~ ~ 

kl 
.. w kil" w. 't ı ı VU7. şçı ça ışm 1'- ... ı,. 

nin cürU ugüne ve es ıgıne aı ra- ta •. . . f ıanınm tatıı"' ~· 
Uste 'd b "ddialard b nzımı yenı uar p -"~ 

porlara m nı azı ı . a ~ • le uğra.Şmaktadır. İşlerin fazl~:ı; '(/ 
!unmuş, w su tanklarının çıme.nto ile zan dikkate alınarak, belediye f ?' 
suvandıgmı, buna rağmen denız su .. ti üh d' "teahhit -ve feJ1 f 

. eri ·ro·w· k 1 . ye m en ıs, mu dltıl yunun ıç gı ıgı, amara arın gemı 1 . 1 tak . d"lmı·..+ir. p· . . mur arıy e vıye e ı 5'..... JC 
muvar.encsıni bozacak eekılde inşa e • t1 h h' işlerinde s.Jcs' 11' 
dildiğini söylemiştir. re ed cm ~l ır iş hem de toV . . . ·aı k mey an ven mem , , 

Davacıların vekılı, bu ıddı ann a- 1 · yürütUlmli§ olacaktır· ıf) 
bul edilemiyeoeğhıi, çünkü geminin su erı 

1 
f ard tt ca.k y~':.J 

almaktan veya eskiliğinden değil; dik- Bu yı du a :n5 .a;a ır.gc ı:t1ııJ!Ptl 
katsizlikten ve yanlış idareden battı- ler. nr~m .a se;gı sara ;enis ..;e ~ ~ 
ğını beyan eylemiş ve şöyle dem~tir: len m zesbı,l a ıcakspotr, ~M'°i ~~:! 

. . . . .. sahaları u una rr ~eo 1'~ 
- M:iıekkıllenm, en sevdikleri vu - Eg mahsulleri müzesinin 1J ll" 

cutları kaybetmiş bulunuyorlar. Mall baş~nmak ilzeredir. üç ~ ~ 
zararları da çoktur. Halbuki gemi kap. tenis sahası ne paten sahası 
tanlan ve tayfaları, yolculardan ev - •. sonra hnzırlanacaktrr· -'" f 
vel kendilerini kurtarın.ağa çalışmış- gun ka klgıııtP" ~ 
tardır. Geminin batışmda bir levhanın Atlı spor, fuarın .ara. birks.Ç ,t ~ 
sökUldüğUnU iddia efsanevi sayılır... lacaktrr. Bura~ da~;:;ere kiı11' pe 
Hakikat karşısında bunlar musanna l~ndunı!acak. istey tı 1 
bir ifadeden ibaret kalır... nlerektir • ·ya. terti~ 

Bu sözler, ve bilhassa musanna ke- Bu seneki fuarda zı 
limesi mukabil tarafın avukatını si - değiştirilecektir. 
nirlendirmi.~ asabiyete kaptırmıştır. Otobfl8 Kazazartnil 
Vazifesini müdrik bir hukukçunun te- Mani Olmo.7;, /çi?S el~~ 
sir altında kalarak musanna ifadeler- lzmir. (Hususi) - tzın~ 1J11' ;J 
de bulunamıyacağmı söyleyen süvari- işleyen otobüs ve kaznyoııl. t ~ 
nin vekili, tevsii tahkikat talebinde bu- devıilerek facialara ~be~ ııı~..I 
lunmak hakları olduğunu bildirmis ve: anlaşılnuş, önüne geçili? :ni~tl 

- Biz Denizyolla.n idaresi gibi zen- le belediye ta.rafından bit btl 'JI. 
gin değiliz. Bizim yalnız bir tek mes- hazırlanmı§b:r. Ni.za.mDBl11~ i]ıl ;J 
ncdimiz vardır, o da adalettir! lan kamyon ve otobüs 01 nJaf ~' 

DiyerP.k sözlerini bitirmiştir • ma ayırmaktadır. :Kaın~al111)',.cr.J 
Heyeti hakime mUza.kereye çekil - yük taşıyacaklar, yolcu ue fV' 

miş; ikinci celsede sUvarinin tevsii lar; otobUsler de ha!if e~ ~,i 
tahkikat talebinin kabul edilmediğini yolcu ta-,ryacaklardır. ~ t/JT'.J 
bildirmletlr. Muhakeme, müdafaa için Xatblldne baelan.an 
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b Yortunun ilk gecesi, Groşenkanın 
tıuın Osmanoflardan ayrılmış ne 

~artı> bir ta biati vardı?.. Halbuki, 
ct:roşenka, şimdiye kadar onların 1· 
\' tıde değil miydi? Mesel~ babası 
d Uaur Osmanof yahut babasının kar
b;eı lialil ve Ahmetten nasıl bir ta
l( itle ayrdablllrdl? Anası Yu .. ·anna 
l' lhaUovıçın bUtUn sccimsizllğine 
1 atrnen, Croşenka, Osmanoflar al
:ırıın huduUanndan dışarı çıkma
a 11 '"e tabiat.ine hic bir yabancı mu
te'lllele Yapılmamıştı. Şu halde Gro
d llka nasıl oluyordu da Osmanoflar 
)~n hlc;: birinin düşünmediği bir şe· 
11 :tapıyor; yortuyu bir Bulgar an·a
k~I lı;:tnde seclnntye çalışıyordu ?Ha 
b ate celincc, Bulgnrlstanı baştan 
t lşa bir fantezi olarak yortunun iş
baı Cttlği dakikalarda; Groşenka ru
Jı tına vurmuş garip bfr aydınlığın 
._:reketıert lçlndeyı:li. . Bu aydınlık 
k eta canlı bl:r mahlük gibf ' Gro~en
o::ın hUvtyetıno doğru yürüyor ve 
ba Osmanoflardan çıkararak daha 
-ı:ka bir tnblate, belki de Yuvanna 

Q atıo'V(çln tablaUne götilrfiyordu. 
q toşenkn, odanın bir köşesinde, 
ta:k bir sUrahfnln itine bilytlk bir 
lkı datı koparıp koymuştu. Ortada 
lel' tnuın Yanıyordu; Ye birçok yemtş
ıf) "4tdı. Fakat her şeyden daha 
lal'llde do Groşenka Yardı; ve mum· 
~rı 11 ışığı altında, Groşenkanrn ha
)or!dıtı bu şeyler çok cazip göztıkU-

'4\t: 

~~;,roşenka, dedim, ne yapıyorsun ... 
,._; lrlç! Yahut Zehra Osmanofon 
bekı~hnr Yapıyorum: Petro amcayı 

l"orum. · 
...... li' 

~'bat aka.t, dedim, Grlgorofun Kar-
~ıı, ta kaldığ'ınt bilmiyor musun .. 
'lt ~a 1 arnabatta mt diyorsunuz: bunan 
llır ıror musunuz s!z1 •. 
....._ Barıtye durdu: 

>ar tn"'la. Zebra Osmanof: o da inanı
°\' l1 YOha! .• 
...... e anıı dakikada: 

fltt bı;uha.t ı,ey, dedi; halbuki ~>zt 
tlrıg0 ISeyo inanmaz zannederdim; 

Ort tora fnaninrşsınız işte ... 
Cr0,. torara inanmışım mı 9 Fakat 

•1flrık .. 
Gatl <\aha, bu gece, ne kadar yaşın-
9tıl'orc:'l a. bUyük bir hareketle konu-
0nıuıı u. nunu kendisine s6yledlm; 
b arını ı 'le"' s lktf; pencereden dışarı 
\ '<lakı b 'tıttııu :\ erabor karanlık onu kor-

h )'ordu. · 
cıatb · 

~ehra ~ki, ne dUşilnilrse dUşilnstın, 
Q''nıa 3tnnnofun karanlık annnde 
~ Ostnterııedlğfnl gör'moşttm: Zeh-
a~ :not ve biltUn Osmıuıonar ..• 

'>tıa aı' '"1erfnfn en yakınında bile 
ışara 

...... R nyan bir hnlJPrl vardı: 
tt~.,~~ halde, dedim, gele :eğine t-

' ı · un demek ki Grtgororun! 
~, tayır el . 
1ttı '>ldı.ıt • aha fazlası vnr: bora-
t l>tn1 ... tınu da bıtıyorum: tUnkn 
llt•111 .rôk '.\' 

lat • · 0 rtu gcce::I Grlgorof 
rtıa llladan olam .... 

l!ı .. , .. 
l'tesı gu 
~ nu, daha sabahleyin er-

,~ .. 
tt san~~Une geçmekte müessir 0-

'~"i aktadır. • 1"de 11" 
ır Bıçak Kavg<J8tnı1ı 

h. ~ir S<»ıit 
'Qll\>I. ı (FJ 
i?. l{linde llBUst) - Çukurçe§me 
~ tıul'll Ravaklrpmar caddesinde 
~ den b~lı SOkakta sarhoşluk yü • 
~~ oğı cinayet olmu§tur. Girit.li 

l.l(k,, u 8e"'-- bö" 
~ '4-~ Olaraı J'!":. rckçi Zırva Ali 
glt lıııtu { GırıtJı Recep o•'FJu cig~ er-

thı~ ~anın o 
~il '«J, l.ıustar tnahallebici dükkanına 
~ll.ı~ııcan le a~'a çatrnı§tır. Bu yüz.. 
~ ~ avga bij ... rı • • 
~ıl'\ta bitibtr· : umUş, ıkısl de bı-
lltlılcla ~i. bı ıııe hUcum etmişlerdir. 
~~ il "'e k:ıı~ıa ~f ustaf ayı bogazı 
~l ııı <le ~ bı Uzerinden yaralamı~. 
lıaı~ llltı~dUstaf anın bıçağlyle sağ 
~ ~ l'araıa an \•e sağ bacağrn~an 
'f11 ltttcırrıı~ı~tır. Mustafa, teda
ltıt. ~ aı ... 11. ıfı memleket hastaha-
L , \• "'UŞtl\r • 
'l'.\t 'b~ · Zırva Ali yak:ılan-

lldltl cc aneye kaldırılarak tahki-
tl !(oıuuustur. 1 

'Dolar 12G · Zloti ~~.-

kenden, Groşenkanıo ne kadar doğ
ru hlesettlğlnl anlıyordum; ucumuz 
de, hemen hemen ayni dakikalarda 
uyanmıştık; yahut hepimizden daha 

• ı...ıret 
' lielçtka Fr 
• Ora.bmJ 
· lavıçre I'? 
'l.AYa 
• lıiorto 

ıw 

S-1 
t2 

.ıSJ, 

:ıa 

70. 

• f>eıııo 1?.:>, -

• 1A1 ı•-
• oı.naı f"ı-> -... 
Yeıı 

•Kron 1"eç 8"2 -

·evvel Groşenka uyanmıştı; seyahat 
. elbiseleri içinde, Çnmkoru seyahati
ne devam edip etmiycceğlmtzi öğren

· Kroıı ~'ek. 
Şill.a /..V\a 

reze ta 

s·• ... 
:ıa 

• tıterıın G5:!-
• AJtm 

• '11\nknoC 

mek tein ha~ır duruyor; ve küçUk o- ll·--- Ç E " L E f\ 
telln· alt kat bir odasında kahvaltı
mtzı nlmak hus1,lsnnde. acele ediyor
du. 

Ça.mkoru seyahatine devam edip 
etmemek! ... Bu · doğrudur!.. Zehra 
Osmanofla ikimiz de, bllhnssa trenin 
1"6tarından sonra ne yapacağımızı 

kf'~tfremeyen bir vaziyet içindeydik! 
Ve hele, Grlgororu arkamızda. his
settiğimiz dakikalar, Çamkoru ı:ıeya
hntf bllhassa Zehra Osmanof lçhı bir 
hny:ıJ gibi yaklaşıp uzaklaşıyor; l"e 
Ol!mar.otların, fçerlerlnde Orlgorof 
olmndAn geçirdikleri istirahat dakl
-k:ıları'lrn fyJ. hisleri bile onu fmk!
nr yot{ bu hayalden ayıramıyordu. 

Onun ~çlndtr ki. hemen yortunun er
tesi Aabahr, otelin alt kat küçUk oda
sma dcı#ru inerken, Groşenkanm dU
şllndü~Uglbl dll~ilnl1yor ve mµtereddlt 
bfr rn7.iyP.t içinde Çamkoru seyahati 
tı<> Osmanoflf\ra dönmek arasında 

gffllr• gP.Jiyorduk. Hakikatte bunu 
yapRmadrk; ve tllnkU, tırkı Karna-
bada tık golrll~lm daklkaler glbl, 
hareketlerimin, benim elimden daha 
fazla, btlmedf~im başka bir kudre
tin fllfnde olduğunu hissediyordum. 

( ArhzBa var) 

ADiYE HABERLERi: 

ADLİYEDE BİR TERFi 
.Aftrceza mahkemesi Azasından 

Ahmet Muhlis TUmay terflen, sulh· 
ceza hAkfmlfğlne tayin edilmiştir. 

Bu kr)'I!letll ve g~c; adllyectmlz, 

kısa bir mUddet Deyoflu sulhceza 
mahkemeefnt!e çalr~ktan sonra bir 
tkl gftne kadar tayin olunduğu Ye

nlk6y sulhceza mahkemesinde vazı • 

fesine başlayacaktır. 

6J>LlYEDE: 

DAYAKTAN ÖLDtıGtJ 
tLEnt sttntıIJEN ÇOCUK 

·· Bir müddet en-el Samatya 52 nci 
llkmektepto okuyan 13 yaşında AU 

oğlu Recep, mektepten. bir arkada
şının P.altosunu çaldığı için, başmu
atum Pertev tarafından dövülmüş, 

ve OlmUştU. , . 
Suclu Pertev, }lecebin, kendisi ta

rafından dövillmedlğlnt, zaten fev-• 
kalAde uabt olan b'aabsınrn oğlu

nun hırsızlığını -duyunca hiddetlene
rek dövdUf,llnil, fakat 61dUkten sonra 

suçu kendisinin Uzerlne attıklarını 

söylemlşU. 

Cesedinin muayenesi sonunda ve

rilen raporlarda lso cocuğun YUcu
dunda hiç bir yara, bere izi bulun
madığı yaıılıyordu. 

Dun l?u duruşmaya ağırcezada dc

''am olundu ve şahitler dinlendi. 
Mektep hademelerinden olduğunu 

söyllyen ~ahit, Ayşo Nadire, şu ifa
dede bulunda: 

- Mektepte bir talebenin paltosu 
talınmıştı. Tahkikat yaptık ve Recep 
çocuğun bir gün en·el eve giderken 

koltuğunun altında bir şey götUrdu.
1 ğUnU ~ğrcndlk. Deni, çocuğu çağır

mak Uzcre evine yolladılar. Recep 

ertesi gUnü annesiyle beraber ~eldi. 
Anne~i: · 

- Çocuk bir c·ahlllilt yapmış. Da
hası duyarsa Ul<lilrUr. aman açığa 

YIJrmaym, dedi. bunun Uzcrlne Re
cep inzibat mocJlslnc ,.e \:dl. Kendi
si paltoyu çaldığını ve hademe Ra
mtzbab{lnm odasına sakladığını söy

ledi. DövUldllğUnll bilmem, haberim 
yok! 

Duruşmıt, gelmeyen şahitlere ye

niden tebligat yapılmak üzere başka 
bir gUne bıralnldı. 

• Par1I 2ol.4275 • lıUdriO ı:a ~lU 

•Nuyor• O,l~ • Berua 1,U686 

• IWA.Dıc ıa.ıs • v.,..,... •.ıo 
• BrWtMI t,6Jl0 • Buc1&peft.e 8,9875 
•Atma S6.7 .60 •Bllll:nıt 100,0317 
•OmıeTn 8;12.2 • Be1C'f'&d 3l,ı!851 

• 8oty8 68.49'.?.) • '!o.kobama 2.7:!68 
• AauıterdAm 1 4233 ·s~ S.002:> 
•Pnt 2ı!,67i5 • LAJDC2ra dlO.-

• V\;(aU 4;K65 • Moü.on 21,692~ 

ESHAM 

ll lia&ıkR.51 J 80 1 şır. tl&fT11 -
Anadolu ı!S 7;> Ctmente 1~ Sr> 
ReJt l 60 lferka &Dk 100 

- atlkrazlar- iahvlller -
• lWT.Hor. I ıQelltı9 

• • • n 19 22 .. rram.., -OJ 

• ,. • • D Rıhtım 

• • • m 1ıı20 • AoMkılu 1 i060 
• ıtrıent ı.tlk 98- A.D&dola D (06J 
a. ıı:rsu.rum 9050 U&doln m 56 

• laUk.D&bllJ 93 U.Omeail la 40 10 

Zahire Borsası 
3.3. 938 

Buiday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa An:ı.dol 
Ca"rdar 
Pasu))·c ç:ıh 
Ku~yeml 
Kendir tohumu 
lç fındık 
Pamuk Akalıı 
Yapak Trakya 
GOz yilnu 

Geen 
Buldny 301 Ton 
Un 75 .. 
Arpa 60 •• 
Raımol ıoı .. 
BW.ur ıs .. 
Yapak 28,11' .. 
Yulaf 64 .. 
Z. yn~ 88 

" 

KO'.\tl:.1.JI: 

Kr. Pa. lü h 
5 32 5 33 
5 19 s 20 
4 5 

' 30 ' 37 
8 20 
7 29 7 31 

13 -
33-
39 - 42 -
72 -
80 -

Giden 
Yapak 82 Ton 
Razmol 50 .. 
Un 50 .. 
Darı 10 .. 
Sansar 592 Adet 
THkl JJ23 

" Zerdeva 118 
" 

Nohut 40 
" 

lstanbal Beledlueıl 
Şehir Tiyatroları 

Saat 20,SO da 
DRAM: 
( nir; adam yaratmak) 

3 perde 
'ı'auın: Necip Fazıl 

Kısa kürek 

Saat 20,30 dn CDALGA) Komedi 3 perde 
Yazan: Ekrem Rc~il .. Pazar günleri 15,SO 
d.a Matine. 

ERTU(;RUL SADt 
TEK TiYATROSU 

Pazartesi: (Kadıköy -
Süreyya) da: (Fakir
ler mii&amerul) Sah: 
(Bakırköy) Çarşanba: 

(Üsküdar) sinemalıı
nnda: (Bu masal böy-

le bilti) vodvil 3 perde 

TURAN TiYATROSU 
Bu nkşnm: Snn'atkı\r 
1'Aşil ve arkadAşları 
Hnkkı Ruşen birlikte 
8 kişilik Matmazel l'ıfi
ı:e - Penccr ve Macar 
\'Oryetesinin i~tirakfle 
llA'HAR ÇlCEKLERl 

Komedi 3 perde 

HALR OPERETİ 
7 l\I:ırl Pazartesi ak
'i:tmı snnt 9 dn Beşik

taş Sunt Pork'da 
P1PJÇA 

S 111nrt Salı nkşamı: 
Pııng:ı.llı Kurtuluş 

Tiyatrosunda 
E~AIT.ER 

9 J\lart Ç:ırşnnıha sıınt !l da BakırJ.;ö}· 

Yeni Sincmndo: (PIPlCA) 

R 'GÜN KAr.l\ACAR YAPURl.AR 
Saat 1'apurım adı Gllliği yol 

8.30 1'ocacli Mudan:ra 
19 Seyy:ır J\arablgn 
10 tnönll Mersin 

12 
16.l:i 

r..;,o 
G 

GEl.ECEK \'AJ>URI.AR 
Erııırum 

l'~r 
A.ntalya 
Sel-:rın 

Kıınıdenlz 

fzmtt 
Bandırma 

Karabira 

Yazan: NDyaza Ahmet 

Senahrip 
Öldürmekten zevk duyan Asiır 
hükümdarı maceralarını bizzat 

anlatıyor 
• KJ oğlu tarafından öldürülen 
1 Asılr hükilmdarı Senahrile için 

tarih ıu aatırlan yazıyor : 
"Nenahrf.b gayet zalim. öldüren, kan 

akıtmaktan zevk duyan bir adamdı. öl
dürttüğü inaanlarm adedi hesaba gel
mez derece çoktur.,. 

Kendisini ''Yer yüzünün pOOiprı,. 

diye anan AsQr hükümdarı, bir çok 
akmlannı çivi yazısı ile yazdırnuıtır. 

Bunlardan ba%11anru, es'lı;i bir tercü -
rneden naklede1::ın: 

"Benim birinci harbim, s.Lil hülriim
dan Merduh Bela'clan ile Uiam asker -
leri araamda oldu. Kit meYkiinde karıı
lqtdc. Ha~ uzamadan nihayet buldu. 
Babil hükGmdan elden kaçıp kaleleri • 
nin 'birisine iltica ettiğinden üurine yü
rüyüp atlannı, ıilihlarmı. hazinelerini, 
zahirelerini jğtinam ettim. Bu pnaim 

içinde elbndan, gümütten, kıymetli a
vam vo padiıahlara mahsus hir çok el
bise nrdı. Bundan sonra adamlamn • 
dan t.mlannı aônclerip Bllıbil hüküm • 
darmm kanımı ve diicr akrıal.1an ile 
hadnn ve tanılan ile benıl>er yaka -
lattnn. Aakerinin geri ka1anmı esir e -
dip köle diye aatbm.. 

Bundan sonra rabbim AsUnın yardı· 
mı ile Geldan memleketlerinden Y~tmİ! 
dokuz büyük ımir nı yüz yirmi ku -
y.Ff mat ıU'll ......... "DPtittlnL MaT -
larnu iğtinam, ve kadm, erkeklerini 
e.air ederek erkekleri köle, kan1annı 
c.riye diye aattırdrm.,, 

''Yüzümü Şama çevirdim. Şamda Ey
lwi adında Azmi gevıdc, zayii bir p:ı
di~ vardı. Benim ıkodaan kalbini aar
mrı tı. Celdiiimi haber abr almaz mül
künü ve elinde her ne vana hepsini. 
bırakarak kaçb. Büyük Sayda ve kü -
çü.lc Sayda ıehirlerini ve bunlara tibi 
yerleri ve kasahalan, kaleleri aldıktan 
sonra bir serdamnı oraların haracını 

toplamağa memur ve tayin ile geri dön· 
düm.,, 

Scnahrib bundan sonra diğer hü • 
kümdarların l16nıl gelip kendisine ta • 
bi olduklannı, boyun eğrn.:Ycnlerln na· 

sıl mağlup edildiklerini anlattıktan 

sonra yahucıı meliği HazÇya neler yap
tığını da §Öyle anlatıyor: 

''Fakat Hazkrya kendine ait itleri 
büyijtcrdc itaatimden çıkarak ıiddetli 
kudretimi istihfaf ederek hana ldWr 
ıötterdi. Elinde larlc dört tehir ve 9al"

leı-inin Üzerlerinde pdc çok 'burçlar '\W'

dı. çekirgeler gibi dağdan askerlerimi 
sevkederek o ıehirlerin etrafında ça • 
dırlar kurdum. Metriıler yapbnp ıma

haaara aletlerini koydum. Azim •• ... 
bat ile oolan vunnağa de'V!ml ecler.k 
beliınm acılarını, müuyabmn tiddetiai 
tattırdım. Memleketlerini alıİ> labam
lıı içerlerine ıirclim. Ellerinde hiç Wr 
fCY bnakmayıp hepsini aldım. Benim 
9u fetbim bir büyijk fetilı olda ki. fiım
diyeclejin geçmif zamanlarda misli i • 
!İtiJmiı ıeylet1den değil Onlardan_.. 
etti§m küçük büyük kadın erkek ve İi" 
tinam ettiğim atlar, eıekler, kabrlar,, 
del-eler, öküzler veaair ganaİm llyuad 
ve liyuhaadir. 

Bunlann hepaini Aıuryaya ıönder • 
tim. Bundan aonra yüzümü Hazkin .. 
ntn memleketi Adreıilme çevirdim. Ser
çeyi kııleıte hapteeles P»i kendisi O.. ... 
telh içinde bapseyledm Oritlim tehri
ne burçlar yapbnp adamlamm sanm 
etraf ma yaydı mlô, birisi !dıirden çr
lcaraa yakalasmlar.,, 

Sen~'lrib, bu muhasaradan sonra 
Haz'kfyanın büyilk hediyelerle gönlü • 
nü aldığım yazmaktadır. Halbuki Tn-
rata göre hidis.e §Öyle olmuıtur: ''At· 
lah tarafından Senahribin ordusuna ko
lera hastalığı girmiı ve bir gece iğ.ilde 
yüz seksen bin asker ölmü§tilr. 

Mısır tı<:ırafmdaki aıkerlcrin ıilth b
yt§lanru, yaylanrun kirlJlerini fareled 
~cmlrub kuJlanılmaı: bir hale gettnniı· 
lcrdir. 

Senahrib ilam hükilmdarm.t nasıl 
mağlQp ettiğin.'.. de JÖyle anlatır: "U • 
fuklardan ateşli dumanlar parlayıp bir 
ile Jök arasmı doldurdu. Bu dumanm 
bulutLır gibi açılan kesafeti lıer 'tara
fa yayıldı. Yanan ıatcıterln alevleri tim· 
ıek gibi ıııklar göster&_,, 

Giin ün Aliisleri 
FRA114.SIZ t;UMHURREiSININ ~ p~ bir fak.:r olarak tarutmıJ ve cinle

öLDURULDOGO ABARA ri etrafına toplryaralç türlü büyüler 
Fransız Cumhurreisi Sa~ Kamo, 24 yapmağa kadir olduğuna halkı inan • 

Haziran 1894 de, Liyon'da, bir araba dırmıştı. 
içinde öldilrillmUştü. Kazeryo ismin -
deki ananistin iflediği ibu cinayetten 
tam 44 sene sonra bugiln, bu tariht e
raba bulunmuıtur. 

Büyük bir facianın cereyan ettiği a- 1 
rabada bugün hala kan lekeleri görün • Jf 

mektedir. Arabanın boyalan sıynlmış, 
yaylan pzı:danmışbr. Fakat faciarun a· j 
cı hatıraları olan kan lekeleri hAI~ kcn
&Ierini göstermektedir. 

Katil, elindeki Y.ınayı, gazete içinde 
aa'1ıyarak Cumhurreisinin arabasına 

girmiş ve Kamo'ya hilcum etmiJti. Bü-

Bu büyücüyü icb:na sürükliyen ıuçu 
lir cinayettir. Abdülfettah zengin bir 

genç kadını iple boğarak öldürmilf •e 

vücudünü parça parça ederek toprafa 
gömmüıtUr. 

"Cinler kralı,, idama mahkUm olup 

asıltrken, cellat bagına ipin ilmiğini ge-
çireceği sıraoo: 

- Aman yavaş! demi~. Boynum pek 
naziktir. İpi çok sıkma ... 

Bugün Mısırda bu yobazın bili mu-
yilk Fra.mız devt adamı, aldığr ağrr kaddes bir adam olduğuna inanana 
yara neticesinde, derhal ölmüştü. 

CiNLER KRALI 1 

varımı. Hııttl kendisine bir türbe bite 

yapbrmak istiyorlarmış. 

iDAM EDILDt ,--~~~~~--------~~--

' 

• Türk Gemi Kurtarma ~irkctlnln mG-
Bütün Mısırda, saf balkın h.:r mucl- dürlü~üne, ıı.:ıısnt Yekdlctlnin eski şirket 

ze sahibi olarak tanıdığı bir yobaz ge- komiserlerinden Bay Etem lııet ta)·ln edil-
çen gün Kahırede idam edilmiıtir. j mlş ve y~nl vaılfesfne başlıımıştır. 

Halkm "Cinler kralı,. ismini verdifi • İstanbul g(}mrlllil haşmQdQrlüğilne 
Abdülfettah ismindeki bu ıSOfta, Hin _ yeniden alınacak fi daktUo için açılmıı o.

lan mnsabaka imtihanına diln devam edU.. 
diıtancl.-. bir mUddet b1dıktan •oma, mlılir. imtihanın netjnıl balla ..,..A!-
Mısrrda kendisini bltyUk mucizeler ya-
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İngiltere gizli bir 
silah yaptı! 

Eombaıdıman ial}garelerine ka ·şı 
Londra, 3 (A.A.) - Deyli HeraB 

gazetesi, İngiliz hükQmetinin halen 

bomb ırdıman tayyarelerine kaışı mü 

d:ıfaa ic;"n yeni bir g;zli silah yaptığını 

bildiriyor. 

lngilterenin ordu bütçesi 

Londra, 3 (A.A.) - Ordunun bütçe 

tah:ninltı, 85.357.000 l~raya baliğ bu

lunmalçtadır. Yani 22.237.000 lira art-

mı~tır. 

Bu m:ktar, 1922 senesin<lenberi bU-

yük bir fark ile kayded.~len en büyük 
yekundur. 

Muvazd ordunun mevcudu, 170 

bin kişidir. Bu miktar, geçen sene 161) 
bin ·-·,iden ibarett.:. 

Bu mevcı;da mali senenin başlangı -
cında tesbit edilmi~ olan hududun fev
kinde 1.200 rabit ile 22.000 nefer ilave 
ed:Jecektir. 

Topçuların tayyare dafii toplannın 
miktan 76 b:ıtarya ve projektörler bö
lüklerini 108 olro·ak derpi~ eden prog 
ram ikmal edihriştir. 

anya İngiltere ile 
telnasa geçti 

ilalga ilede gönültüler meselesi 
gÖ. Üş .İlÜljOr 

Derlln, 3 (A.A.) - Hiller bugün 
!n ~lltercnln Berlln elçisini kabul et
m ·ş ve iki memleketi altı.kadar eden 
mevzular Uzerlnde umumi bir konu~
ma yapmıştır. 

Londra, 3 (A.A.) - Hitlerin bu
gün tnı;lliz bUylik elçisiyle Bcrllnde 
yaptığı lronuşmaların şUmUIU ve te
ferrUntı hakkında I...ondrada henUz 
matiımat yolttur. l•'akat öyle tah
min cdlll~ or ki, lld memleketi alft.
ka lnr edl'n mrsclcle r nrasmda. Al
m :- n' anın mUstcmlcl:o talepleri. A
YU"t.'ın n , J.,panya ve Merkezi Avru-
P~ i'f <'rlyle umumi sulh meselesi de 
vnr '•r. 

Bnrlln, 3 (A.A.) - l:Inas - Alı

nan hn!'lcrlere göre, Hitler, bugUn 
1n~ı11ı hUyilk elcisi ile yaptığı ko
mı 1ı:ın•l11 hıgfliz mntbuatının son haf 
talıırua Almanya.ya knrşı kullandı-
111 J! ı:;•'l •l ·ın şlltilyet etmiştir. 

GOXl'I.LUJ.,ER l\ICSE J,F..St 
Lo:ıdrn, S (A.A. ) - Royter ajan

sının lstihbarına gBre, İspanyadaki 

g · •ul lillerln gorl alınması hakkında
ti ln c;iliz fornıUIUnlln ınUzakerele
ı ine ı .. ondrnda diplomatik yollarla 
clovam olunmaktadır. 

ç ·n je~<i Japon ı 
as~'erleri 

arasında 

yan çıktı! • 
1 

Hnnkov, 3 (A.A.) - Çin menbala
rmdan alınan resmi haberlere göre, 
muhtelit Japon - Mongol - Mançu kı
tn.atıncran mUrekkep beş fırka ya men
sup o!an Mançukuo askerleri SUiyuan
da Paotov yakınında isyan ederek 
Çinlilere iltihak etmi~lerdir. 

--o-

Erzurum tren 
hattı 

Eylülde ac_·ıhyor 
Anlrn.ra, 3 (Telefonla) - Sivas -

Eruurum d emlryolu inşaatı humma
lı bir faaliyetle devam etmektedir. 
ÖnUmUzdekl Eylill nyına kadar in
şaat bitmiş olacak ve Erzurum garı 
mera imle nçılncaktır. 

Sivas - Erzurum hattının Çaksur· 
la I< e ru:ıh arasındaki on beşinci in
şaat mınta lrnsının en bUyUk tUQell 
olan 1350 metre u:mnluğundnki tU
nclın 1100 metresi açılmıştır. Aı,ka
le ıle Tökerlc mıntnlrnsmda bulunan 
lQGS metre uzunluğundnld ttlnelln 
de 900 metrelik kısmı acıımış bulu
nuyor. 

- n -

l'"t'US"'ll TF.DRtSAT l\ıt•nt r.U 
Ankara. 3 (Telefonla) - Ytikselt 

Tt>drlsat MUdilrll B . Cevat ve Maarif 
mi.ıf ttl~lcrlnden B. Reışat Nuri bu 
.ııc ~ru l•t.Jınbula hareket etmlt1ler
dlr. 

PHln esas itibariyle bUtnn alft.ka
darlar tnrafından kabul edilmiş ol
makla beraber henüz balledllmesl i
cap edeu bazı mUşktiller mevcut bu
lunmaktadır. 

Almanya ile İtalya, gönilllillerln 
geri çekilmesini tanzim e.rtecek olan 
iki komisyon İspanyaya gider gitmez 
kara kontrolünün tekrar tesisini ıs
rarla istemektedir. 

Fakat Frnnısn ile Sovyetler Blrllğt 
ancak g(\nUllüler geri alınmaya baş
ladıktan sonra bu kontrolUn kuvvet
len mcsinl talep ediyorlar ve aksi tak 
dlrde Franko~ular denizden istekle
rini getirebilmekte serbest bulun
dukları bu mUddet zarfında cumhu
riyetçi İspanyanın ıtara hudutlarının 
kapanması doln.yısile hıç bir şeyi a
lamıyn<'n~ını ileri sUrUyorlar. 

AU DE1'.'1Z MF..SEl.ıESİ \ 7E l\fiSffi 
Kahire. 3 (A.A.) - Alahram gaze-

tesi, fnglJfz - İtalyan muza kerelerf 
hakkında. yazdığı bir makalede di
yor ld: 

"Jlilr ve milstakfl bir devlet olan 
Mısırın. her hangi btr Akdeniz mU
znkereslne lştlrnk etmek hakkı sa
rihtir." 

Baılıan Antantı 
hon.•u•yı hah/, ında 

Parti guruhu 
toplan tasında 

Başvekil ve 
har~cive v~~ki i 

Beyanatla bu!unti.ulaı 
Ankara, 3 (A.A.) - C. H. Partisi 

Kanıut:ıy grupu bugün (3 mart 938) 
Trabzon saylavı Hasan Sakanın reis
liğinde toplandı: 

Büyük Millet Meclisinin tatili esna
sında cereyan eden siyasi hldiseler v 
ahiren Ankarada toplanan Balkan it
tifakı konseyinde alımın kararlar ilze
rindc Bn§bakan Celal Bayar ve Hari
ciye vekili doktor Aras beyanatta bu
lundu. 

Hilkürnetin bu beyanatı ve hattı ha
reketi grupça milttefikan tasvip olun
du. 

_,,,_ 

1ıen kazası 
ı\ vrupa katarı Zağrep 
postası tle .;arpı~tı 
Belgrad, 3 (Hususi) - BugUn Zağ

rep civarında milhim bir tiren kazas. 
olmuştur: 

Avrupa katarı Zeğrep istasyonuna 
yakl~ırken, Zağrep po3tası ile çar -
pı§mT~tır. ÇarpI:ma çok şiddet!i ol -
muş ve Avrupa katarının lokomotifi 
tamamiyle parçalanmış, bir iki Vtı..!jon 
da hurdahaş olmu~tur. PUfus;a zayiat 
\'e di~er zararlar henüz tesbit edile
memiştir • 

Avrupa. katarı, diğer bir lokomotif 
ta.1.1lar.ık, büyi.ik bir ıecikme ile ha
~et etmiftir. 

Fransa ile t:ca· 
ret mü na seoa

tımız 
(Vsttarafa 1 incide) 

kabül edecektir. 
Münıı.kalesi yapılacak kısma gelin

ce, bu, miiesscsenin intihap edeceği eş
ya tarzında icra olunacnk ve makine 
vesaire gibi g:ıy.~menkullere yaptırı
lacak paraya ve müesseselerin normal 
kfırlarına tekabUl edecektir. 

Bu miinaka1eyi yapabilmek için mu
adil Tilrk malı ihraç olunabilmekte -
dir. H('r \ki hükfunetin ihracatı bitta
bi işte bu ısaha da müessir bir tarzda 
tecelli etmelidir. 

Biz kendi hesabımıza. Frans!Z pi ya
s as mı tekrar ka?..anmak için ciddi bir 
~yret göstermeye amadeyiz. Ei;er 
Fransa da bizim ekonomimiUJe faal 
bir rol oynamnk isteyorsa her ~yin 
kan:11Tk!ı iyi niyetle halledilebileceği 
kanaatindeyiz. 

Si=s şmıu siiyliytJ!ıim ki, ihracat M
tırnrlimizo yeni bir ~r.Tdl verw.ek fızcre 
bulımııyoruz. Bunu ihracatımızı artı
rcıbilmıJk im1c6nlannı gördiığilmQz ba
zı momleT:etlcr ve bflh433tı Frcımın le
hine 11rıprıcajjız. 

Fakat mlibade1eleri arttmnak isti • 
yorsak her ı;cyden evvel bloke edilmiş 
bulunan Fransız - TUrk klering he -
saplarını temiz'emek lwmdır. Altı ay
danberi merlyette bulunan yeni anla,. 
ma htısusı takaslar say~inde vaziyeti 
dilzeltmiştir. Bu misal de gösterir ki, 
topu topu dört mi~yon liralık sürünüp 
giden blr klering açığı yüzünden Fran
sız - Tiirk ticaret münaEebetlerinin 
bundan ziynn görmesi dofrru değildir. 

Bu b:ıkayayı tasfive için ba.,ka va
sıta13.r da yok dejildir. Ancak, bir 
misal vermek için şunu söyliyeyim ki, 
Fransa sene~e 23 milyon ton kömür 
idhal etmektedir. 
Şimdi senede 200 bin ton kömllr ih

raç eden ve bu miktarı gitgide arttı
racak olan Türkiye, Fransaya peka.la 
kömUr de verebilir. 
Eğer bu sahada makul bir gayret 

sarfedilirse mem'e!cetlerimiz gibi iki 
memleketin kar§ıhkh müsbet icraat 
azmiyle hareket ederek iş!erini yolu
na koymamasına lmkAn yoktur. Mü -
nasebetlerimlz bundan her sahada fay
dalanmış olaca.lrtrr. 

lJeneral 
Metaksas 

(03tyanı ı inci 1ta!rfadıı) 
ve Avrupanın bu bölges'.n::le ba.rıJın 

katt surette muhafazasına daima <ie -
vam edeceğini teyit edebilirim. 

Yunan - Yug03lav Tioa.ret Anlaşması 
Atina, 3 (Hususi) - Yugoslavya ile 

Yunanistan arasında yeni aktedilecek 
ticaret muahedesi için başlanmış olan 
müzakerelerin tehiri Yugoslavya hü -
kumeti tarafından istenmiştir. Bu mU
zakerelere Ankarada 7 nisanda topla· 
nacak olan Ba!ltan Antantı devletleri 
ekonomi konseyi esnasında başlana. -
caktır. 

Ba.,vc1cı1 Atiııad4 

Atf:ıa, 3 (Husu.si) - B~ekll ge
neral Meta.lcsns dün sabahleyin Pityon 
da bUyUk mernsim ile karşılanmıştır. 
Türkiyerlen d1ın,..,e'tte bulunan Ba.şve-

1 Trakyanın bUtUn şehirlerinde <'O 

hararetlı lmı ş .. anmaktadır. General 
Metaksas Pityona kadar yolculuğu es
nasında tlrendeki gazetecilere verdiği 
beyanatta B-:ı.lkan Antantı devletleri
nin Ankara konseyinde ittihaz olunan 
kararlardan dolayı katiyen memnun 
kaldığını, ve bu karar!arın Balkan An
tantı devletlerinin olduğu kadar Yu -
nanist:ı.nın da menfaatlerine hadim bu
lunduklarını söylemiştir. 

Romanycı ile Bulgrıristan 
M ürnt~ebctlcri 

Atina, 3 (Hususi) - Ankaradan 
dönme!tte bulunan Romanya Hariciye 
milsteş:ırı Komnen Bulgaristandan ge
çerken Romanya ile Bulgaristan ~ra -
sınd1kl mUna~cb!ltın çok samimt bu
lundu;o;,ı hakkm:la beyanatta bulun -
mu~tur. 

- ·n-n--

MtlNflA J, l\J'" .. ElHH.rl\!.A n 
Ankara. 3 <'l'clefonlal - Mllnhnl 

hulnuan mcbu~:nklua C. H. P. tara
rmdan uaınletler bugünlerde ilAn e
dllec«ıktir, 

.. 
B Jkan Aritan:ınan ı<ararları 

il zerinde 
Fakat 60 ltilsllr milyon nnfuslu Bal-1 
kan Antantı içerisinde beş milyon 
nUtuslu Bulgarlstnnm bulunmaması 
bu grupmnn için Le Temps gazete
sinin dediği gibi bir zaaf noktası ol-
madığı •le olamıyaeağını kabul et
mek lAzımdır. 

(Kurun - Bu da. Bulgarlstanın 

1919 muahedesiyle kaybettiği top
rakların alınmasına, bu antanta gir
mek suretiyle rıza göstermiş vaziye
te düşmemek içindir. Hakikat hal
de Bulgaristan BUyUk Harp içinde 
Merkezt Avrupa devletleri ile btrllk
te dUçar olduğu mağliihlyetten dola
yı kaybettiği şeyleri bugiln artık sl-
11\.b ile geri atmak gfbi bir flltlr bes-
lemcmekt.:ldir. Bllft.lds Bulgartstnn 
Yugosln.vya. ile aktettlğl muahede f
le dl) tsbnt e::ttğf veçhlle bUtUn lrom-
şu devletlerly!e lyt geçinmek slya
sotlnl gUtmelrtedtr. Hiç şUphe yoktur 
ld Dulgnrlstan Balltan Antantı kad
rosu içerisinde kendi emniyetini VP. 

menfaatlerini muhafaza tçln şimdi
kinden fazla garantiler temin Ptmlş 
olacaktır ve Antantın yapacağı bu 
hizmet nala lhmn.11 caiz olmayan bir 
kıymeti haizdir. Bununla beraber 
Bul3nrlstan bu istikamete doğru 

ltat'l bir adım atamamıştır. 

Acaba Avrupada vukubulan eon 
hMlselerden sonra Sofya hUltümetl 
bu hususfakl vnzfyetlnl değiştirecek 
ml<\lr? Bazılarının görUşüne göre 
Bulgaristan Nyon anlaşmasına iş

tirak etmekle komşu devletlere kar
şı dRha faal btr iş birliği yoluna gir
miştir. Bu tarzı hareket nulgarlsta
nı e.z çok kısa bir zaman zartrndn 
Balkan Antantına girmeğe scvkedc
blllr. 

Balkan Antantı dalmt konseyi ta
rafından neşredilen tebliğ içinde bu 
hususa dair hiç bir işaret gHrülemc
yor. Fakat Balkan Antantının bil
tiln Balkan Yarımadası nzerlndekf 
sulhil muhafnzn rotu üzerinde lsrnr
lı bir ifadede bulunuyor. TPbliğ 

heynelmllcl bUtUn meseleler bnlt
kmrla. cerf'yan eden müzakereler es
nasında dört Balkan devleti arasın
da tam bir görilş birliği, bulunduğu, 
ayni sulh ideali ve mUşterek men
faatlerini ınUdafaa lçin her vakltkin
den fazla bir iş birliği mevcudiyetini 
kaydediyor. 

Sonra, bugUnlril dUnya ahval ve 
şeraiti içinde, bahusus Yugoslnvya 

Dnşvekill Stoyadinovlç"ln tnklp etti
ği sl~·nset Uzerlndc bJr takım mutena· 
kız rivayetler döndüğü sırada fükkat 
edilecek bir nokta ''adır kf bu 
da Bnlltıtn Antantına mensup devlet
lerin Milletler Cemiyeti paktına e-

saslı olan prensiplere karşı sada
katlerini ve Cenevre mUcssesesfne 
mı>rbııt kalmak hususundaki kuv
vctlt azimlerini IHın etmiş olmaları
dır. Bundan başka Ankara tebliği, 
Balkan Antantına dahil olan mem
leketler !tendi dahili işlerine her ne 
mahiyette olurl!a olsun mUdahale et
tirmeyeceklerini teyit ettikleri gt

bf, Akdeniz meselesi hakkında da bu 
<Jcnlr. ile al!ı.kaıu bulunan İngiltere, 
Fransa. ve İtalya devletleri ile sıkı 
bir dostluk ve iş birliği siyaseti ta
kip olunacağını tasrih ediyor. 

İşte Balkan Antantı mem lekPtJe
rinln umumi siyaset sahasındaki va
ziyeti bundan ibarettir. Bunlar hür
met ve takdir edilecek prensipler ol
makla beraber sulhun takviyesi için 
hareket edenlere mahsus bir dikkat 
ve itina eseri bulunduğunn da şUpbc 
yolttur. 

Fakat bugfin tçln mtlstacel mahi
yette olan bir tnkrm meselelere ge
lln<'e, bu hususta konseyce ser~ek

ten mUhtm bir takım knr:ırlar alın
mıştır. Bnlkan Antantı daim! kon
seyi buHUnt~u realitelerin gösterdiği 
umıımt prensiplere uymak için çnhş
mıştır. Bunun için Habeşistan mc
scleslnl bngiln gayri mevcut teltl.kki 
ve tlfı.n etmiştir. 

Gene bu maksntla bu devletler 
h:ışltcn. A kdcnlz de\'lctlerl ne sıkı 

dostluk ve iş birliği siyaseti takip 

ettttf gibi şimdiden ttalya ne bu 
noktada iyi dostluk mUnaeebetlerl 
teelelne muvaffak olmuştur. Yugos
lavya.nan ltalya ile aktetUğl muahe-

~· 

de bunu tsbat eden bir delildir. net• 
grat hültumetl yeni İtalya ırnnunut" 
saslsl mucibince ltalYa kralı V'e }JS"I . ıı 

bcşistn.n im para toru nezdi ne ye 
bir elçi tayin ettiği gibi Roınanr• 

ıır· 
hUkfımeU de - Habcşistanm ilhll 
nı hukuki surette tanımak mahlf~ 
tinde olmamak şartlle - ayni şerııl 
dahtllnde Romnya bir elçi gönde!" 

meğe karar vermiştir. 

""' Rıı.lka.n Antnntı daimi konseyi 1' 
dent7.de iş blrtl ğlnf kolaylaşttrıtlll 

1 
için Yunanistan ile Türklyenlıt d 
Haheşfstnn m<>selesfndekl vazıyetl6" 
rlnl bu slynscte uvdurmaları tral1 r . f'Y 
dece~! kanantfnl 17.har etmlştfr. 
kat TUrltf\•e böyle bir netl<'eye "11

'" • • b~ 

mnk lçtn ttalyıı.dan mulrnbll bir 
reket bektemPkte, :vanl bu devlt'tfO 

~ ıı~ 

no~nztnr hakkmdnki Montrö mtı1' 
ctff• 

veleslnl lmznlnmasmT lstemektt' t1 
Bunun içindir ki, Balkan Antatl 
konseyi ftnlynnın Montrö mlıkn"~ 
l('lsfne iştiraki ile Akdenfzde fş blrı1• 
l:I hususunda mühim bir adıtn ati• 
mı~ ol:ı<'n~ma işaret eylemlştfr. y.. 

Mesele bu sn retle ortaya korıt1 l!f 
muş ot11nra İtalyanın gösterert 

1 
muknhfl hareket ve hPssnslyt't bıt1' • 

fi 
katen lnteresan olncnkttr. fspıtrı tf 
mesPlPslnn ~clln<'e· Balkan Atıtllfl • ıı• 

do,·lPtlerf bftnrnflık siyasetinde s 
h 

b~ 
it knlfıcnlrlf\rını ff .. <le etmekle 1 

rahl'r ltPndl httsusf mPnfıı.ntlerffl 
muhnfn?.a irin Gencrnl FrnnkO .,es
<llne ajnn ~l1ntlermok ve onun tıtfl" 

1 et• 
fmtlnn gönderilecek njl\nı kahtı fo• 
me~o de karar vermişlerdir ıd 
glltcre tararınnnn t?thtk eaııerı st; 
ynset t~ bl1y1cdlr. Hü1Af:a aııt)(Pf' 
Antantı memleketlerinin flu dt' t 
neşrettlklPrl kararlar bu de'Vlttıe .... 
zürnrcslnln Akdeniz slyaMt1 bll 
mındnn dill:lrnte değer bir maııı.r' 
ar z~tmclttedlr." 

A~IM~ 

l\~osl<ovadaki 
muhakeme 

ff1o;tmnı: 1 inrid'J ; 
• Besenof, Kres""inski'n"n 1933 seııeıJ-
sın~e Italyan T!1'olünde Troçkiye ~,ı
l~kı olmuş oldugunu ve bizzat kerıd.i • 
nin de Gorkinin katti iç"n tertibat ,ı ı;
m·ık mak.:adile Pariste Troçki ile S 
rüşmüş bulunduğunu söylemiştir. ı,ıt 

Maznun 1937 de ic1am eö.~lıni~ 0 
,, 

Tuh?;ev: ki ile Uborevi~in SovfC:~~ 
rin Berlin:l : ki s:flrile nazi liderler• .,ıs 
bilhassa Rozcnb:rg arasında ce~~)~ 
etmiş olan gizli müzakerelere ıı:ıut 
oldukl:ırını söy1emiştir. ,, 

Eski Maliye komiseri Grin~o, @. 
ra d k d" • • bllııırı yna a en .sır..:n de mensup Ol 
dugu "l\IilU B •1"st teiikilatı" hal<Ja~ 
ve Atman faşistleriyle olan ınünase • 

d · • gre• ta aır ızahat vermiştir. Grinko ~ 
ti. k" • ı. •• • • d b-·'ıJ11 ns ının ı:enı .-smı Moskova a w si 
müh:m bir ecn~bi şahsiyet ile teı:n' 
getirmiş olduğunu beyan ettn~tir. ~ 

Ifresfn:ki, bu idd:aya karşı ın1'~r 
bulunmuştur. l , 

l\fahkcme reisi, bu ~ahs:yetirı is·~if• 
• t t crıt11• nın or .ıya atı masma karar .., ıcti'• 

Bu khn, h ··~i celselerde bil~ 

Günlü~;1 

~~o~a!~ 
OGl.E NW)lll"t'ATI : • I ı2.50 

Sıınl : 12,30 Plükln Türk rnuslk~Si· 13,:10 
Ha\·adı,, l 3,05 Plü!,la Türk rııusıkıS' 
Muhlclir ıılük neşri)ulı. H Soll• 
AKŞA\I Z..EŞllh'ATI : sittıf' 11o 

S 1 • t•nı,·er "!I 
• n:ıl: 17 ııkılap dersi: 1" • 

nnkll·ıt, llcrep Peker t:ırnfırıı.l:ın·. c.orıı 
l'lı'ı',lıı ı.l:ıı)S ırıımkisi. 19 t\onfcrıı 115 ·,1 ,.J•111' 
lcrlıirc-;i, Ali Kômi Ak) üı ııırtıltı ııırı"'j, 

"I kO r 19,30 B,•yoj:!lu llullrn\·I ~rısıerı 1,L., ır · htı r ,,. 
rınclıın hır ll'ııı~ıı. l!).!i5 ııor"'11 ıııfll ',o 
:lO ~lıırnrrcr C:iill·r ve nrkııclıışt:ır• r•· 20·., 
ılıın Türk nııısıkisl ve halk şnrlı 1111rnfıllcl~ 

111. "" llava r:ıfloru. 20,33 ()mcr uızıı ~e ,., ,~ 
nruııçn :o;öylev. 20,45 \'cı.lia Rıı~ 1 ,.e 11~" 
ıfn~l:ırı lornfınrlıın Türk muı-ııo; dtıf• ti 
ş:ırkılnrı. (Snnl nyıırı) . 21,15 ~ ~sil:İcf ıet 
nrkndn~lorı lnrn'ınclnn Türk 111

1
1 

_ f{t
1 

, 
hnlk ş.ırkıl:ırı. 21,50 Ork~"itrıı: (ltrt .. : 

2 - ı•t'' neın: l.ıı"ilspl~l : our\•erturc. ~,.erı 1 / 

r:ıcrk: ltlııslon rfı\moıır. S - ~rtıı•· & ,, 
Romnn<'e. 4 - C.rO'l"imnnn: O~rltrl fi' 
ro.,ti: Seıtrt>lte. 22.45 Ajnns htı J'llr(ll~ 
Pttıl,la !'lololıır, opera TC opere~ .. ~ iP'· 
2:..211 Son hnherler ve ert•al,J! 
J'alDL 23,30 Son. / 



D. Y. HALACYAN 

7 - KURUN -T"- :c - l\'AnT - toss 

Genel Komutanlığı Ankara Jandarma 
Satıoalmu Komfsyonundan: 

Bir tanesi otuz lire. değerlAnen tkl yüz elllden d~rt yUze kadar Tevhit 

JL.1< TüRk G 

Nıınsi Tıb Fakültesi IA>realnrındım 
DAHII.t, MiDE, ve llAnS ·\K, HASTA-
1.11\T.AIH llEl\1. 11. Mu:ı.ycnc: 14 - 19 a 
kııdıır: snb:ıhhırı nınde\·u üzere Tak
sim (Eski 'l'ıılimhnne) Abdfılhnk Hiı-
mil c:ıddcsl Dirlik apnrtınınn No. 18 

!
semeri kapalı znrftan pazarlığa tahvfJen 10 - 3 - 038 perşenbe günll saat on 
Lcşte satın alınacaktır. 

1 
j Şartnamesi parasrz komisyondan alın abllecek olan bu ekslltmeye girmek 

2 ncl kat ... 

"!o s2 YAZAN: Turan Aziz Beler 
de~Phitheartrc karşısında FoothiU J 
t.e.ıa1 en, bUyük bir haç diklli dağın e
d;;, ~e Bowı ismi verilen bir yer var
bilJı Urası 20 000 kişiyi kolayca alır. 
tra_ıı Yanın en muktedir bir ~ef orkes • 
Sik· 

1 tarafından idare olun:ın bir mu-

psteycnlerln dolrnz yüz liralık teminat la kanuni VI' şartnamede yazılı belge-
le?>r ve Tlr.aret Odası vesikası lle bir liste belll gün ve saatte komisyon& 
bnevurmaları. (453) (947) 

~akırnı da vardır. 
d.fu lk umumiyetle musikiden anla -
~ 'le bu orkestrada dünyanın ma -

tnus·ı · · tı~i 1 . 
1 :ışınns1arından terekküp et-

tıı3'u ç;~ burası halkın seYe seve koş -
~ bır ınusiki mabedidir. 

\>le ~knlya günü gilncş doğarken Ci
lyiıı astern Committee tarafından bir 
l'~tr tertıp olunur. Bu açık hava ti -
li 0Sttnun etrafı hıncahın~ doludur. 

b~a~sı beyazlar giymiş 250 çocuk 
ı.... a. canlı bir s~lip te~kiJ eder. O -"'\illan d lar \'as lValar ve f]n.rkılar, mikrofon-
clar ıtasiyle en uzak mcl!afclere ka-

!3 lltsettirillr. 

~lt Unlar Holivuda has olan görU!e -
~~Ylerdir l{· . 

))ııa:n~~uevvel aymm ortasında ya -
di1ııy guı alayı - Rose P:ırade - bütiln 
Cek :da emsaline tesadUf edilemiye -
~· ıtdar zengin ve şaşaalıdır. 

dek1
111 

ve Kan gibi Avrupa ~chirlerfn. 
lı.ızıcta rııe~hur gi\l alayları bunların ya. 

Pek sönük kalır. 

BlR GOL 25 KURUŞ 

~a~hn bulunduğum zaman Holivud
le, 2~ güt, o zamanki dolnr krymetiy
'l'aban kuruştu. Şimdi 100 den fa.zla 
tıld:ı.~ ırı tamamen gilllerle donanmış 
~ \ U tasavvur ederseniz, bu ala -
tahrnılça rnaı olacağını belki uzaktan 
}t~~ edebillnıinfz. 

1~ çt tocarnan bir ki tap fçfnde harf -
lal' t ~eklerle sUslcnmiş, canlı ~cuk -
"avıaaratından temsil olunur. Gül sa
~ib1 t't gözUnüzUn önilnden bir ruya 
b~ı:ı,~e~vor. Pencerelerinden- peri'er 
~aı,.111°"- Gözterlııfzln 6nUnden akıl ve 
~:ı~ e ~~lrnfyecek güzelliklerde ya -
"'a" ..,ş. boyte yüz araba geçiyor. Ya -
~r"fl;"•~ llerliyen bu fasılanm fkf ta
Cııkıa; ç~Çekler!e donanm11 kız c:o -
~?ıtlt l7ürlimektedir. Bu harikulMe 
bııt-: 11 d~.Yı ve güzelliği görmek için 

lıer U.nyadıın Hol!vuda. geliyorlar. 
~1tı.n ~ne açılma meral!iml Holivu-
"'tııda 111.Hcesi Mary Picford yanar. 

tı "atd glllterden yapılmıı, kralfoe ta
tı\tııd~k;r. Eski Rl')ma ara.ablan bic:t -
tt "e': beyaz arabasını altı beyaz 
~ ~"l'. 

dııti:ı ~l Panayırında bulunmak saa-
1'1~ İt!eUtün .dol!llanma temenni ede. 
~.\>aı itnı hakfkııt ~leminden çekip. 
~ 1tı \'ecdeırııne götUren ve bir ~man 
~~ gu ve ll!tiğrak içinde yaşatan bu 

~!!.\"\,,._tel bir manzaranın tasviri de. 
" lııt ·;u da mU.,kutdUr. 
'I) ı:.Ordu '"U 
t· "':ı.rtıl'l> '{ m zaman gö:ı1erlme i -
~. ara.k kendimi nıyada z:ınnet-

~ Atınt 
~lıt, MfLYON lNSOl'.ı'IJN 

lı ~~le ~uu BtR EGLENCE 
dı::ı ~ .. 1 r nıanzara ka.rşı~mda fnsa
~1lliı_ A.~ce@ ruht h&Jeti tasavvur e
'ı...1 l'arırrı. aya f~tfrat< eden halk en aşa
~ hatı- tnilyondur. AJaVdan ısonn 
-{ l'i: ~·aı · 
>. ~'t'. o .ı nıt bir ve arzu ile hareket 
""l' 1.1a ~ ~~ a111ll u e...,le.nınek, bu güzel man -

!S'eri11 ı ~andtrdrıl{ı zevk ve saadet 
lt~lt ırtıı tnıın etmek ..• 
~ tı.ltııtı t>anavınndan sonra yani 
Q<l?ı lt-e k:a~ 15 inden Kıinunu!tminin 

lle ~erıııkı taırı bir ay Santa blaul! 
v Oli\>u.ı erf vardır. 

aı:ı o.ı huıv 
\ıı lle~ A ar Ln Brea Avenotdcn 
""~!lrttetl'f>d venue'ye kadar, yani bir "<!,,,.,,, · en f • 

C" "le d azta bir mesafede ta -
l ı w:ı.1.- Onnnrnıotıtrr 
"!ıı' ı.ı"rıtn 'Y • 

la.~aı~t'tnın ı:cı tnraf,nda!d elektrlk 
lltıı ~tıkıı atrE>k'eri Uzcrtne yıldrz
t\fl~~~. n Ve bUyUk f otoB"rafları ko
''t 'l'ı ... ~ enkıı nrnt>uller bu fotof! -

tıı. ı-eveıe ·' 
'tı:ı O't ranaı, ~ me1~tedlr. Resimlerin 

l', <>el agaçlan ile efüılen. 

ao'l, 
l l'i")ı t "a.k:tn 
l-. Cı ~llli.11'8U \1'lr1·~ bımıda r(' .. hıı
~~\ıı Ltn nu~ t~f' bu ,~'13VR Snn· 
'~Jt ~~ der,er. Noc,e bir,uı.r P,'Ün 
'-· ·~ bU Claua yani Noelbaba 

YUk bir araba tızmnde 

buradan geçer. Arabanın uzunluğu 
(20) ve geni§liği (5) metredir. Kuv
vctlJ projektörlerle aydmlatılmı3 bir 
bulut manu.rası tir.erinde beyaz sakal
lı iri yarı kırmızı elbiseli ve siyah çiz
meli Noelbaba oturur. Kendisine se
lam verenlere mukabele eder. Onun 
arkasında küçük bir kafile vardır .. 
Bunlar o ooneki filmterde muvaffak 
olan genç kızlardır. Bu kafileye işti
rak e!.T"" ~ 1• "'enç namzetler için büyük 
ir şereftir. 

Bura...a 6Jzcl bir Met daha vardır 
ki zannedersem dünyanın ba.ska hiç 
bir tarafında bulunmaz. Her aile e
vinde iki, ve zenginse daha fazla Noel 
a.ğacı donatır. Bundan başka her aile 
sokakta evinin önUne tesadlif eden a
ğacı da küçük rengarenk elektrik am
pulJariyle sUsler. 

ctHBA RNAME) 
T. C. Zir:ıal Bankası fstanhııJ şubesine 

vulmbul:ln l~vdintırnı mlibcyyin mezk(ır 
şube tornfındnn Yedime ita olıın:ın 10Ci03 
:ı;avılı clizrf:ını tnyl eylt-mlş ve dyaı vnki
dcn dol:ıyı lıe~·fiyeti ihbar eylemcl\li~im 
nıerıne olhaplnkl ht-'iahım rüyet \'e lcs
viy" edilerek :reni bir kıt'a cüzd:ın ita 
edilmiş olrlıı~ından r,nyl olan toCi03 sa\·ılı 
cl\z,fon hflkmü knlmnmış oırtultunu ve dk
rcdilcn ~üzdnndan dolnvı Ziroııt B:ınkao;ı. 
nı ibra eyleılil!iml rnübeyyln işbu lhrnna
mcyi hlttonılm mezkör şubeye lt:ı e,.·ıe
diın. (24805) 

htanfıııfrln Sirkufdtt llıidrrııttndir1t1r 
r:ndde.•lnde KnMln oftllnde mııl.-lm 

Jf11s'afa km (Emintt KoTıu Ra11mkdar) 

cak kaf alan dumanlatır. Herkes biri
birfne daha z.lyade kayna§ır. Kafalar 
duman1anınr.a ikramlar tevali eder. 
Holivud e~lenmeğe b~lu. 

Noelbab:ı tam bu l!ltrada. e§eğine 
biruni§ olarak kapıdan içeri girer. So
pası ve torbalnrı da yanındadır Büyük 
noelağacının önünde durur. Salonda 
bine yakın halk ecnede ilk ve son de
fa olmak Uzere bnğda.§ kurarak halı
nın üzerine oturur. Işıklar söndürülür 
ve Noelba.ba ağaçtaki ampulların göl
geli ziyası nltmda faaliyete geçer • 

Cebinden uzun bir liste çıkarır. Bu 
listede o ıscne yaramazlık edenlerin i-

Befediye Sular idaresinden: 
Zlncirlllrnyuda yapılması gereken bir rakorduman ameliyesi sebebfle 

Taksim sularının 6 - 3 - 938 Cumartesi günü sabah saat "8" den ertesi pa
!ar sunu saat "8" e kadar kesileceği sayın bama bildirilir. (1167) 

ilanlarınız için yalnız 

20335 N o. ~~~!~; 

Türk Hava Kurum11 
Büyük Piyangosu 
5 . nci keşide 11 Mart 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.~. 12.000, 10.000 liralık ıkraıruyelerle .(20.000 ve 10.000)] 

ıralık ıkı adeı mükatat vardır. 

Bu cnddelerden geçtlğinlı: zaman 
dilnyanın başlca bir tnrafmda görün
meyen çok gözokşayıcı bir manzara 
k~ısmda kalırsınız ve Holivudun 
hU~nU tabiatına hayran olursunuz. Bu 
manzarayı tamamfyle görmek ve o 
giizelllkten hakkiyle istifade etmek i
çin Jlolivudun arkruıını örten dafrın e
teklerine gidip orad:ı.n seyretmek ge
rektir. A1'ağıda blitün ~ehir nurdan 
bir denir. gibi p:ı.rlamaktadır. İnsan bu 
manzaraya bakmn.kla dr.y:ımaı. 

Stmeb:J§ıncla Has~ler Büe 
Cömerttir 

simleri yazılıdır. Ondan sonra ikinci '•ı•~~•m••n••••••••••••••••••••lll 

Noel ve senebaşı en biiyUk bayram 
sayılmakla beraber stüdyolar prog
ramlarına devam ederler. Bu sanat a
rabasmm tekerlekleri durmak bilme-
yor. 

liste çıkar. Orada da uslu oturanların 
adları vardır. Bu listelerde zikredilen 1 
isimler o gece Holivudun 9 muhtelif • 
eğlence yerinde 9 muhtelif Noclbaba 
tarafından okunmaktadır. Bu listeyi 
sinema seyircileri hazırlamıslar ve is 
tcdikleri dedikodulara, gördükleri ya. 

1 Ankara caddes·inde 
kirahk dükkan 

Noel gecesi nl Hollvudlular İngiliıo,. 
ler gibi evlerinde aileleri arasında ge
çirmezler. Noel burada aile bayramı 
değil umumi zevk ve . eğlenee gecesi- ı 

dir. Yıldıdar drı fakirlere ve tanıdık
lanna ı, ... .ıı; •• ,,1 .. r da'httıkt:ın eonra o 

ramazlıklarn göre yıldıı.lara birer nu- Vakit yurdunun altında (öten Franııı kitapçrıırun) yeri ft arkadaki 
mara vermişlerdir. Salonun alaca ka-

depoları kiralıktır. 
ra'.nlığı eUrer sürer sUrer Noelb:ıba va- n· ıe;tirilmek suretiyle 150 mttre murabbalık bir mesaha elde cdilebi-
zifesini ifa ederek eşeğine binip g'it- lir. isteyenlerin Vakit yurdu idare memuruna müraeaatlerL 

-:e Holivudun bUyilk otellerinde ter· 
tip edilen balolara gider!er. Bu gece· 
ler senenin en parlak eğlencçlerine 

sahne olur. 

tikten sonra da devam eder. J 1 
Sencbıııı gecesi de Noel gece.si gibi ••••••••1!1!1!1!••111"""9••••••-11!11•-•••••-

~~~ Y~nn N~lbaba yok~~~~nl;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Barman'ın knrşısmdıı. başlar ve 
bilhassa o gece için evvelden kirala
nan hususi odalarda nihayet bulur. 

sene en iyi numara alan dört kıı: ve ıl Doh toı 
dört erkek ortaya çıkarak birtaıtım o- I G.özhekımı Ha/ız le al 
yunlar yaparlar ve eski seneyi yakıp o ı. Mu 1 a I Rami A ~!Jd ın LC,l\alAl't tlXKlM 1 
yenisini selrunlarlar. Salonda eski ve ' \ 
uğu~uz seneyi yakma.k için hususi bir 1 MuayeııehaııeslrıJ rakslm. Tallmıuıt- Dahiliye Mütehc.ının 
ocak kurulmuştur. Herke! uğursuz.. rarla b:ışı Cad. l 1 N l' A A pt. om• 

Bu akşam hMİl5~er bile cömerttir. Ta
Bm ta.mmMm herkee biribirlni Hawe a 
drink diye içkiye daYct eder. Krrk ~ 1 
nelik ahbap gibi ikram evler. Mütema
diyen içilen viekiler, kokteyller çabu-

!uğuna hükmettiği bir ~eyi beraberin- oaklctnıieti~. reı : t l:'>."lJ 
raurl'SM O&fk• 1(1lnltrde &ıledftı eftıft1"9 

Mat O!,tı lAn e ya I llartıu lııtıuıtıuıııa Otv ... 
voııınrta 111141 auınar•lı ııu.uııı llııtııı·utnoe 

'laııtıtlKrıru k• hUI lt(Jer &lı eumartuı ıt119 

<er1 ııatllt.l'I '9,1\ 11" 'IAAtl~rt flaKlkl tuııara~ 

maıunuıtur. Muayenehan• " " t.elefOlll 
lt:ie~ Kı:ıtık telefon · :1111•~ ı 

de getirir. Ve yakılmak üzere topla
yıcılara teslim eder. Bütün bunlar ee
peUcre topla.nır ve ocakta yakılır. 

( ArhMt var) l 

'azardan maad"l hergün: Üğledeıı 

ıonrn !U'lf\t ikidt"n Ahrv1t \crıdar 
' 

öLUM PROVASI 

Coni bir ~ey söylemea .. n Harrigan atrlaral:r 

- Yanılıyor mıyım? dedi. Sen, bütün am:ıtör ııer!e
r.Jer gibi, kolaylıkla ele geçebilecek izler brrak:ıbilmişsin. 
B"z. lıerk~sin mn7.i:ini rı:a~tınrken, senin Mensfild Kent 
ile olan eski ve e~ranengiz mtinasebetini de öğrenmedik 
mi S"ntyorsun? Hayır M~"ııtcr Març, ben yanılmadım. 

Març merakta ıordu: · 

- Ya bu gizli kapıyı nasıl buldunuz? 

- Harrigan, telAı etmiyere~: 

- Gayet basit, dedi. Her r<:nın poli:ılerlıridn yap-
tığı gibi, burada gizli bir kapı bulunup bulunmadığını 
ve prova eıınıtsrnda dr~3rdan birisinin buraya girip gtr -
m:diğini araşttnrken ö"rendik. Hem bunun için duvarla· 
n çekiçle vurup yoklıımağl:t lüzum r,örmedik. Doğruran 
doğruva tiyatronun rr.:marrnı ~ittik. Ondan binanm pla
nını aldlk. Bittabi kanı da meydana çıkıyordu. 

Març omuz silkerek: 

-· Ben, dedi. Sidn hA1~ l'anı1d·~nr,.a lt.an'h1: 
Eu sözleri söylerken gayet manalı bir tar.ıcb Coni'ye 

lnln ·ordu. 

Coni müthiş heyecan jrfod .. ydi. An D:vl''nin havatı 
tehı:f:ede olduğunu ııöv1edi. Marc, inairna sük!\t ediyor
du. Coni, polis mü!etti~i Harrigan'a yalnrrrca!ma: 

- Onu b••1ıı1•m p .. .-r ... -n. ~ed' Onu me,·d .... ı r·t~. 
r"'l·m Ti••(ltT',.~I!! fl1r-.. .s.~ ...... • ı--•; .......... ""ı-ı.., 'Jl.f., .... '"'Q 

b:.ı gizli kapidan dı ""rrya çıktırnu; ve k .. çırardk bir ba~ 
ka yere ı;izlemiı olu:aJc ... 
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- Birclcnbire, meyh1neci bir tat)anca çı&ra!. Arh· 
cr:ı;ım da tes:düfen, yahut ~eyccana kapılmış olaral. ken
di el ndeki tab:ıncant..'l tetiğini çekti. Neticede cinayet ol
du Coni 1 l'.'!e1haneci öldil... Ben her şeyi unutmuştum. 

Yalnız ark,adaşltırımı kaçınnağı düşünüyordum. Derhal 
atıldım ve onları çch=p çıkardım. Otomobille ısıvr§tık. 

Kurtulduk. Kurtulduk diyorum .. Fakat hakikatte, aradan 
iki sene ge;tikten ve ben rejisör olduktan sonra günün bi
rinde odama b"r p:kıcı delikanlı girdi. iş ıırayordu. Beni 

taru<lığın'ı söyledi. Bu dclil;anlr, Mcnsfild Kcnt'di O gece, 
meyhanede bulunan tek müşteri o imi§. Bizim yaptıkları· 
mızı görmüş. "Haber veririm" diyerek bana pntaj ya • 
pıp hayli paramı aldı gôtürdü. O zamandanberi bütün ha· 
yatrm onun avuçları .çındeydi Cor.n Bana istediği gibi 
hükmediyor, tehdit yoliyle çekmed:ği para kal:nıyordu. 

Kendisini en yüksek şarkıcı mertebesine çik.arrp "yıldı%,. 
yaptım. Fakat §antrıjlan bitip tükenmek bilrriyordu. Ar • 
tık, sabrım tükenmişti Coni 1 .. Onun için, bu korkunç fa• 
reyi kapana kıstırmak aklıma geldi. ..Karnaval,, ismini 
verdiğim rcvüyil h'.lhassa tertip ettim ve onu, herke • 
6İn k~ıza zannedeceği bir ıek "lde çelik kapan altında yok 
etm:k istedim. Fakat bunun Akıbetlerini hiç dii§ünme ~ 

mişim~. . • 1 
- Deme~ Kobrov~kitr,m notal<!nnı yakan, elektrik • 

lerl söndüren, bUtün diğer muz"pliklcrl de yapan sensin.. 

- Evet. Ben tiyatroya istedicim zaman girebiliyor • 
lum. Kimse benden şüphe etmezdi. Kendimde de bir anah
tar vardı. Yüzlerce defa bu anz.ntarı kullandım. Lcs Han. 
son ela bende anahtar olduğunu biliyordu. Ukin ben bu 
işte çok şaşkın hareket ettim. B:ı;ka bir anahtıar olup ot • 
m't 1tğınr ısordııklan zım'"o, bende bulunmadığmı ısöyte • 
dim. Bulunduiunu ı6yliycrek, m11amdan bir baıkuı ta· . . 
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GÜVEN 
inhisarlar Umum Müdürlü

ğünden: 
İspirtonun sıhhat ve temizlik UzcrlndekJ bUyUk teslrlE>rlnt düşUnen tr 

hisarlar İdaresi, 15 Mart 1938 tarihinden itibaren bu maddenin f!atıarı t1st" 
rinde bUyUk tenzilA.t yapmıştır . 

. ANITI. Aşa~ıd:ıkt tafsllAttan anlaşılacağına göre, bu tenz11M % 35 dtr. ~ 
velco litresi 140 kuruştan satılan kolonya ispirtosu bu tarihten sonra ut' 
kuruşa satılacaktır. !çkl bayileri bu ispirtoyu 90 kuruştan alıp ıoo kur 
perakende olarnk halka aatabtleceklerdlr. 

TÜRKİYE i·ş BAN KASI 
----------------------- --

----------------------------------· l Devlet Demırgolları ve Limanları işlrtme ·, 
· · · :Umum: .,idaresi ·· ilan,ları"' .. ,.. .. · ·:-? 

10 - 3 - 1938 tarihinden itibaren: 

Veıln ncretlert, dolu vagonlarda "100" boş vagonlarda "75" kuruşa 

ve muşamba ncretlert, vagonlara ör tnlmek Uzere verilenler !cin "250", is

tasyonlarda eşya lstitlerlne 6rtnimek üzere verllenler için °100" kuruşa 

ve destek, zincir, balat, ip vesalr mü teharrlk echlze ncretlerl de "100" ku· 
ruşa. lndlrllmfş vo ıc kapak ücretleri kııldır1lm1ştır. Snmsll'll - Sivas kısmı
na alt 8 numaralı vezin ve teçhizat ta rlfesl lA.ğvedllmlştlr. (550) (1133) 

Sahibi ASIM US Nc~iyat mUdüril Refik A. Sevengil 

. . 

. 
; 

lıtanbul Birinci Ticaret Mahkemesinden: 

Anl:ıly:ı vapurunun 82 ncl seferinde 
llurhanlye iskelesinden btanbula getiril. 
mck üzere namına yükl<!nen 212 torba sa
bun ve 310 teneke zeylin)•oğına ait 1591 
sayılı hamili bulunduğu Kon5imenlo zayi 
olduğundan 1btaline karar verilmesi ls-
tnnhuld:ı Asma altında 62 numaralı mağa. 
zadn zeytinyağı tüccnn Ahmet Doğrular 
larafınd:ın talep edilmiş olmakla Ticaret 
kanununun 638 inci maddesinin khas~n 

tatbiki surefile ziynı iddia olunan mez
k<ır konşimentoyu bulanın 45 giln z:ırfınl'la 
nı:ıhkemeye ibraz etmesi lüzumu ve ibraz 
etmecllı:tl halde hu mnctrlelin hitamında ih
laline karar verilectlU ilan olunur. 

50 santtlttrellk şişeler içinde 70 kuruşa satılmakta olan tuvalet ııpit" 
tosunun fiatı da 50 kuruşa tndirllmlştlr. • 

Perakende olarak 76 kuruşa satı lan yakılacak ispirto, badema 50 ~ 
ruşa satılacak ve bundan böyle bayiler evvelce 68 kuruşa. toptan oıaı
nldıklarr bu tsplrtoyu 45 kuruşa alabl leceklerdlr. 

İyotlu ispirtonun litrest de 120 kuruştan 90 kuruşa tenzil edlJIJlf~ 
Dundan başka hastahaneler, eczahaneler, mektepler, nac yapan IAb01 .. 
tuvarlar ve resmi mUesseseler fspfrtolarını 130 kuruştan .almayıp 90 ~ 
ruştan tedarik edebileceklerdir. cıt9SJ 

lstaobul Oeltardarhğıodao : 
1 

1 - Ma yarım Burgaz Küçük Çekmece gölilnUn balık avlamak ba•~ 
Mart 1938 tarlhtnden 28 Şubat 1939 tarihine kadar bir seneliği on bet 
müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Sabık bedeli "3420" lira 40 kuruştur. t 
3 - Açık artırma 5 Mart 938 cumartesi gUnn saat 10 da tstanbal 

Vergtlcrt MUdUrfyetfndekl Komisyonda yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat "256" lira "53" kuruştur. 11,ı 
5 - lstekltlerln şartnameyi görmek ve fazla bllgt toplamak nzere .... 

gün Av Vergileri MUdUrlyetlnde müteşekkil ihale komisyonuna geı:ınele f) 
(89 
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' ~ususi ŞARTLAQIMIZ 1-ıAl(k'IN~~ 
GIŞ(LERiMiZOEN MALUMAT. ALI~~ 

öLü.'1 PROVASI 
--,. 

~-l----/-,-,a-n_b_u_lA-ıl-iy_e_4~ü-nc-ü~ll-u-k-uk--:M~ 

rafmdan almmıı ntduğu ihtimalini ileriye güneydim ..• 
her ne ise ... istiçvaptan sonra Lcs Hanson ile birlikte dı
§Cln çıkmış, otomob'lle p:ı:ka gitmişt~ Les Hanson, be
ni ele vereceğ,:.ni ıöylemesi üzerine ... 

Març'ın sesi gittikçe soğuklaşıyor, ahengini kaybedi
yordu. 

- Onu öldürdüm Coni, dedi. Çünkü ben, yüpmak 
1ıtiyl')rum .... 

Coni ısordu: 

- Ya An Deyli nerede? Ona ne yaptın? 
Març, garip bir tarzda gülümsed~: 

- O bir sırdır Coni, dedi ve ben buradan kimseye 
yab.lanmadan sıvııabilinceye kadar bir sır olarak kalmak
ta devam edecektir. Bu sahneyi unutalım Coni ... Senden 
yeglne istediğim, ber .. -nt nerede olduğumu Harrigan'a 
söylememekliğindir ... 

Coni, buna razı olacağa benzemiyordu: 
- Olamaz Març, dedi. Kaçamazsın ... 
Mnırç gülerek: 
- Olamaz mı? dedi. Haydi canını. Sen iyi adamsın ... 

~n Deyli'ye hl_r §ey olmadı. Fakat onu da öldürebilircUm. 
An Deyli bende anahtar olduğunu biliyordu. Fakat ben -
de anahtar olduğunu inkir ettiğimi bu salı ı'ıa kadar bil
miyordu. Dün gece Lcs Hanson ile beraber otomobile bin· 
dii~mizi gördil. Fakat tiyatroya geldikten ıonra onun öl
düğünll de öğrendi. Henüz gazeteleri gönncmiıtl. Sana 
telefon ediyordu, ben işittim. 

- Nerede timdi? 
- Kor~ Coni. An Deyli yaııyor. Fakat sen bam 

&et saat müsaade et. Ben buradan çıktıktan bet aa:!t son· 
ra unı telefon eder, nerede oldu~u taylerlm. Hay<.\! 
ben flmdl cidi~oıın. An Dc_yti'nin ha,Wlt!, tamamen .... 

dı:l bağlıdır:'· 
ı 

- Fakat tiyatMdan çıkamauım. Kapıda nöbetçi var. 
- Çıkamaz mıyım? 1 Sen çocuksun be ... Bu tiyatro· 

yu yapan adamın, her h:llde bir çok alacaklısı vannıı ki, 
bir de helAmn içer.~·inden gizli kapı yaptımuş. Ben ora -
dan çıkacağtm. Allahazsmarladık Coni 1 Bet saat kimseye 
bir 'ey söyleme! S:ımı., An Deyli'yi nerede b\:lacttğmı te
lefon ederim. 

Coni ne yapacağını şaşırmıg bir halde ~en Març, 
yavaş yava§ odadan dışarı çıktı. Helarun kapısma geleli. 
Fall..ıt içeriye gfrmemi§ti ki, ağzındıa pipo ve üzerinde 
beli kemerli yağmurluk bulunan iri bir adam, kapının ar
dından belirdi. Bu iri adam, polis müfetti§i Hamgan'dı: 

- Bir yere mi gidiyorsunuz Mister Març, diye ıor -
du. 

Ayni zamanda b~rden Març'ın bileğini yakakı:nı§ ve 

elindeki tabancayı dilşürmüştii. Kati bir eda ile: 

- M ister Març, dedi. Seni Mensfild Kent ve Lcs 
Hanson'u t2.'!arlıyarak öldürmek r.uçundan tevkif için e -
limde bir müzekk,ere bulunuyor. Buyurun .. 

Bu sırado Març'ın b:.Jekleri hizasında bir Jıkırtı oldu. 
Kelep!ielcr takılmrştr. 

Coni aöze katılarak: 

- Març, dedi. An Deyli nerede? 
Març'm yüzü kireç g.~i idi. F..:..kat itidalini kaybet-' 

memiıti: 

- Bu, halS b:.r ınr olarak kalacak Coni, dedi. Belki, 
benim katil olduğumda Harrig.:r.l yanılıyor. Bunu kendi· 
ıine inandırabilirsin. Henilz vakit vır. 
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alnden: ril ti" 

l 
Yani Raka vekili anıkat Fuat S~1~ 

rafından lstonbulda Balıkpazarınd• til~ 
lıır caddesinde 12 N. lu makarna 111 r
Avram Horasanldls yanında bulun~ 
kola ForkJyotis aleyhine 38/1215 ;..-sı~ 
ile açıl:ın bedeli icardan alacak t ~ .... 
dan dolayı müddnleyhe tabldk~ııeııı"r 
ilAncn tebliğ edildiği halde rıı• de;,; 
gelmemiş \'e gıyobınd:ı maJıkeme>'fl 
olunmuştur. ,il'_ 
Davacı vekili; bir konturat i~~·~~ 

rek imza hakkında mednrı t:ıtb• d• 
1 olmndığınd:ın gerek imza bakkın8dıJıll ger~kse bedeli icardan borcu 01111 e>'l~ 

dair yemin teklif ettiğıni beY1l0 ıJıM 1 
iUnden tahkikat hakimliğince rııe k~ 
deden bahisle müddaalcybe ~·ya: ın~ 
nın tebliğine ve kendisine bır ~aı-J fıSJ,. 
,·erilrncslne ve davacı kontural ıın•dıl,,
hakkında medarı tatbik e,·rakı 0 

11 !..., 
dan gerek konlurnttald ltn~nı icll1"'ı• 
disine alt olmadığına ve bcdel•d ır ~ 
960 lira borcu bulunmadığın• ~8,.-rı ı1' 
da\'elly.,slnin de mezkCır sı>·aP tabki_, .,
birlikle ilan edilmesine ve uııııı~...,.. 
7 - 4 - 938 günü saat H. ~e 1',..r ~ ... 
rar verildflUndcn bcrmucıbı ka ıeYb IJYf' 
da adı ve adresi yazılı ıniidd99 ıneY' ti' ıİ 
dan itibaren bir ay içınde ınahke .otıO~ 
racaatla gıyııp kararına jljraz ın ol ,, 
takdirde gıyabında da\'aya dev~,, seltl' 41 
cağı ve yazılı günde mahk~n•: etınit .. ~ 
dilli takdirde yeminden ıınuni •le l>V" tJll 
dolunnrak davaya sabit nazar 'tifpi ...d. 
caAı \'e bu b:ıblaki )'emin dave a$1>' 
gıyap kararı mahkeme duvarın: 
olduğu UAn olunur. (V. P. 2029 

ZAYİ _4' 
tznıft .......... ., 

Gc?yve rüştiyesinden ve ın• fi,,, 
mektebinden aldıAım şehadetn~ aJıC: 
dlknameleri kaybettim. Yeni~~ .~ 
dan bükQmleri yoktur. (248 11.,r . , - Ge11ve iıtaıyonunda 

Cemal GIJIAd 


